
بررسی شیوه های تحقیقات بازار در گفت و گو با محمد اوتادی

 تحقیقات بازار، چراغ راهنمای شرکت ها در تالطم رقابت

بارها پیش آمده شرکت های داخلی محصولی را به بازار ارائه داده اند، ولی بعد از مدت کوتاهی آن را از بازار مصرف 
جمع آوری کرده اند. اگر کمی درباره علت این کار کنکاش کنید، متوجه می شوید محصول مورد نظر، باب سلیقه 
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در هر تجارتی و در هر 
صنعتی مدیریت نقش 
بسیار مهمی دارد.

مایکل آیزنر
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سدسازان اکنون
پیشنهاد تخریب می دهند

ه��دف  ب��ا  آب  تخصص��ی  نشس��ت 
»ش��ناخت جنبه ه��ای مختلف بحران 
آب و تاثیر آن بر س��احت های مختلف 
جامعه«، در دفتر مطالعات استراتژیک 
نهاد ریاس��ت جمهوری برگزار شد. در 
این نشست حس��ام الدین آشنا، مشاور 
ه��ادی  رییس جمه��وری،  فرهنگ��ی 
خانیک��ی ریی��س انجم��ن مطالع��ات 
فرهنگ��ی و ارتباط��ات، فاضل��ی عضو 

انجمن جامعه شناس��ان، اس��فندیاری 
عض��و اندیش��کده تدبی��ر آب ایران و 
محمدامی��ن قانع��ی راد رییس انجمن 

جامعه شناسان حضور داشتند. 
انجمن  رییس  قانع��ی راد،  محمدامین 
جامعه شناس��ان، با اش��اره ب��ه راه حل 
جامعه شناس��ی، اجتماعی و فرهنگی، 
اظه��ار کرد: با راهکاره��ای فنی دیگر 
نمی ت��وان بح��ران آب را مدیریت و بر 

آن غلبه ک��رد.  وی اظهار کرد: پدیده 
آب را بای��د به عن��وان پدیده اجتماعی 
نگاه کرد و بحرانی بودن آن را انعکاس 
داد تا حساسیت بین مردم ایجاد شود 
و پژوهشگران و مسئوالن نیز به مسئله 
آب حساس ش��وند.  قانعی راد، با بیان 
اینکه اکنون در چارچوب وس��یع تری 
بای��د به مس��ئله آب پرداخ��ت و نگاه 

بخشی به آن نداشت، افزود...

تولیدکنندگان نرم افزار تشنه حمایت مسئوالن

افزایش حجم نقدینگی به 640 هزار و 700 میلیارد تومان

نقدینگی به دنبال بازارهای پرسود می گردد

نگاهی به فعالیت بخش خصوصی در بزرگ ترین بندر ایران

خصولتی ها یا خصوصی ها
 مسئله این است
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پرتاب به سوی 
کدام هدف؟

نقد مختصر شعارهای تبلیغاتی بانک ها 

مشاور فرهنگی رییس جمهوری در نشست بحران آب، در ایران: 

دریا یک استعداد و یک توانمندی برای 
مناطق محسوب می شود. در همه دنیا 
مناطقی که به دریا وصل می شوند یا در 
جوار دریا هس��تند، از یک توانمندی و 
مزیت قابل توجهی نسبت به کشورهای 
همس��ایه خود برخوردار اس��ت، این در 
حالی اس��ت که کش��ورمان با داش��تن 
1500 کیلومتر ساحل در جنوب کشور 
که به دریاه��ای آزاد و اقیانوس ها وصل 
می ش��ود و با داش��تن بی��ش از 1000 
کیلومتر نوار سواحل شمالی و بهره مندی 
از دریای جنوب غرب و ش��رق کمترین 
توجه را به اقتص��اد دریا محور دارد. در 
حالی که کشورهایی که سیاست اقتصاد 
دریا محور را اتخاذ کرده اند، از کشورهای 
قوی منطقه هستند و اقتصادهای برتر 
دنیا معموال ب��ر اقتص��اد دریایی تکیه 
کرده اند، اما...                     صفحه 6

اقتصاد دریامحور را
جدی بگیریم

سرمقاله

شغلی از دل کوچه های شهر

جذابیت های
 دستفروشی

مدرن
9

عبدالکریم هاشمی
 نماینده هرمزگان در مجلس
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نفت و نیرو2

لغ��و ه��ر تحری��م آن هم در 
حوزه نف��ت خبر خوش��ایندی 
اس��ت چراکه تاثیر مستقیمی 
بر اقتص��اد کالن کش��ور دارد 
بدون ش��ک لغو تحریم شرکت 
ملی نفت کش نیز از این دس��ت 
خبرهاس��ت. ب��ا ای��ن وج��ود 
بخش خصوص��ی فع��ال در این 
حوزه که س��هم ناچی��زی دارد 
معتقد اس��ت که همچنان این 
بخش از این لغو تحریم سودی 
نمی برد زیرا سیاست  باالدستی 
وزارت نفت خواهان این مسئله 

است. 
 شرکت ملی نفت کش ایران 
از ش��رکت های فرعی ش��رکت 
ملی نفت ایران اس��ت که پس 
از مل��ی ش��دن صنع��ت نفت و 
بروز مش��کالتی برای صادرات 
نفت پی ریزی ش��د. این شرکت 
برحس��ب نیاز ج��دی صنعت 
نف��ت و کاه��ش وابس��تگی به 
ش��رکت های غرب��ی و کاهش 
هزینه های حمل و نقل تاسیس 
شد و در دهه 50 شمسی به اوج 
قدرت خود رس��ید و پس از آن 
توسعه پیدا کرد. این شرکت در 
سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی 
واگذار ش��د و در ح��ال حاضر 
بزرگ ترین شرکت نفت کش در 
خاورمیانه و چهارمین ش��رکت 
نفت ک��ش در جهان اس��ت. در 
۱5 اکتبر سال 20۱2 مطابق با 
24 مهرماه سال ۱۳9۱ شرکت 
ملی نفت کش ایران مورد تحریم 
اتحادیه اروپا ق��رار گرفت و این 
مسئله موجب شد تا مشکالتی 
برای نفت کش ها ایجاد شود که 

مهم ترین آن در بخش بیمه ای 
این نفت کش ها بود. 

به تازگی علی اکب��ر صفایی، 
مل��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
نفت ک��ش »از لغ��و تحریم این 
ش��رکت توس��ط رأی دادگاه 
لوکزامب��ورگ خب��ر می ده��د 
و صراحتا اع��الم می کند که با 
ارائه مدارکی موفق شدیم اثبات 
کنیم که این شرکت خصوصی 
اس��ت زیرا اتحادیه اروپا تصور 
می ک��رد که ب��ه دلی��ل دولتی 
ب��ودن مناب��ع دول��ت را تامین 
می کنیم.« اما این لغو تحریم ها 
 در بخ��ش بیم��ه ای همچنان 

وجود دارد. 
در مجموع می ت��وان این لغو 
تحری��م را مثب��ت ارزیابی کرد 
زیرا فرآورده های نفتی به راحتی 
صادر خواهند ش��د. اما در این 
می��ان الزم اس��ت ببینی��م که 

ای��ن موضوع چق��در در حضور 
بخش خصوص��ی فعال در حوزه 
نفت موثر است، آیا از مشکالت 
س��رمایه گذار  معض��الت  و 
بخش خصوص��ی کاس������ته 

می شود؟ 

تاثیر واقعی لغو تحریم 
برای بخش دولتی است

عض��و  گلچی��ن،  ف��رزان 
هی��ات مدی��ره اتحادی�����ه 
صادرکننده فرآورده های نفتی، 
گاز و پتروشیمی در این باره به 
»فرصت امروز« می گوید: »لغو 
تحریم ش��رکت ملی نفت کش 
فی النفس��ه در اقتص��اد نفت��ی 
کشور موثر است اما تاثیر واقعی 
ای��ن تحری��م در بخش دولتی 
خواه��د ب��ود ن��ه خصوصی در 
حقیق��ت کارگاه ه��ای نفت��ی 
دولت��ی از ای��ن وضعیت س��ود 

بیش��تری خواهند ب��رد و این 
مسئله برای بخش خصوصی که 
به دلیل برخی از سیاس��ت های 
باالدستی صادرات کلی ندارد، 

تاثیر چندانی ندارد.«
وی با اشاره به اینکه اتحادیه 
و اعضای آن بیشتر در صادرات 
جزیی فعال هستند، می افزاید: 
»بدون ش��ک احتمال افزایش 
صادرات نفت خام و فرآورده های 
کلی افزایش می یاب��د. گرچه با 
وج��ود تحریم ها نی��ز صادرات 
به روش ه��ای مختل��ف انجام 

می گیرد.«
گذش��ته از این موضوع باید 
دید که لغو تحریم  نفت کش ها 
چقدر در اقتص��اد نفتی و بهبود 
ش��رایط تاثیرگ��ذار اس��ت. در 
این خصوص از محمد س��وری، 
مدیرعامل س��ابق شرکت ملی 
نفت کش سوال ش��د اما وی در 

پاسخ به »فرصت امروز« پاسخ 
صریحی نداد و ب��ه این مطلب 
بسنده کرد که »صحبت کردن 
در این زمینه از عهده من خارج 

است.«
ب��ا  ارتب��اط  درهمی��ن 
پیروزموس��وی، مدیرعام��ل 
پایانه های نفتی درباره تاثیر لغو 
تحریم و رونق یافتن پایانه های 
نفتی سوال پرسیده شد که وی 
در این زمینه به »فرصت امروز« 
می گوید: »90 درصد از عملیات 
نفت کش ه��ا در خ��ارک انجام 
می ش��ود و حال باید دید که با 
لغو این تحریم مبدا و مقصدهای 
جدید این نفت کش ه��ا به چه 
ص��ورت خواه��د ب��ود. البت��ه 
م��ا امیدواری��م ک��ه همچنان 
اولوی��ت ای��ن نفت کش ه��ا که 
متعل��ق ب��ه بخش خصوص��ی 
 اس��ت در ای��ن پایان��ه نفت��ی

 صورت گیرد.«
ک��ه  اس��ت  معتق��د  وی 
»مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی 
نفت کش بای��د برنامه آتی خود 
درخص��وص لغو ای��ن تحریم را 
اعالم کند تا ما بدانیم برنامه به 

چه صورت خواهد بود.«
تحری��م  لغ��و  ک��ه  ح��ال 
نفت کش ها انجام ش��ده اس��ت 
باید برای شرایط برای بازگشت 
گذش��ته تالش کرد گرچه این 
کار بسیار سخت و زمانبر است 
البته انتظارها بر این اس��ت که 
تحریم ه��ای عموم��ی نفتی در 
مذاک��رات ایران با کش��ورهای 
۱+5 ب��ه نتیجه برس��د در این 
ش��رایط اس��ت ک��ه وضعی��ت 

مطلوب خواهد شد. 

مدت زم��ان زیادی اس��ت که 
از غیرقاب��ل اعتماد بودن روس��یه 
به عنوان یک منبع مه��م و اصلی 
تامین کننده انرژی برای اتحادیه 
اروپ��ا س��خن ب��ه می��ان می آید. 
تنش های��ی که ه��ر از گاهی بین 
مسکو و کیف بر س��ر بازپرداخت 
بدهی های اوکرای��ن و همچنین 
تعیین قیمت گاز صادراتی روسیه 
ک��ه از طری��ق اوکراین به س��ایر 
کشورهای اتحادیه اروپا می رسد، 

ایجاد می شود.
 البته بیشتر این تنش ها دالیل 
سیاسی داشته و هرگاه که دولت 
مس��تقر در کیف با مسکو همسو 
نباشد روسیه بحث تعیین قیمت و 
نحوه پرداخت بدهی های اوکراین 
را پی��ش می کش��د. هم اکن��ون 
و ب��ا ش��دید تر ش��دن بح��ران 
اوکرای��ن و درگیری این کش��ور 
ب��ا جدایی طلبان هوادار روس��یه 
و رویارویی غ��رب و در رأس آنها 
ای��االت متحده امری��کا و اتحادیه 
اروپا با روس��یه به نظر می رس��د 
اتحادیه اروپ��ا بیش از ه��ر زمان 
دیگری نیاز به تغییر تامین کننده 

انرژی خود احساس می کند. 
به همین دلی��ل، اتحادیه اروپا 
ب��ه دنبال س��رعت بخش��یدن به 
ایجاد ی��ک بازار انرژی مش��ترک 
است تا از این طریق به یک اقتصاد 
تولید کننده کمترین میزان کربن 
بدل ش��ده و میزان امنیت عرضه 
انرژی به دنبال تنش میان روسیه 
و اوکراین بر سر تعیین قیمت گاز 

را افزایش دهد.
 به همین منظور وزیران انرژی 
و محیط زیس��ت اتحادی��ه اروپ��ا 
پریروز در می��الن ایتالیا گرد هم 
آمدند تا قبل از نشس��ت 2۳ و 24 
اکتبر رهبران اتحادی��ه که در آن 
انتظار م��ی رود ب��رای موضوعات 
مربوط به انرژی در س��ال 20۳0 
سیاست گذاری ش��ود، به راه حلی 

دست پیدا کنند.
 چالش اصلی رهب��ران اتحادیه 
اروپا در این نشست تامین انرژی 
و س��وخت ارزان ت��ر و امن ت��ر و 
همچنین کاه��ش میزان گازهای 

گلخانه ای است. 
ایج��اد ی��ک ب��ازار مش��ترک 
انرژی داخل��ی در اتحادیه میزان 

همبستگی میان دولت های عضو 
را افزایش خواهد داد. این موضوع 
امنی��ت انرژی در ای��ن اتحادیه را 
تضمین کرده و ب��ا تقویت رویکرد 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
میان اعضا موجب��ات خودکفایی 
در تولید ان��رژی در این اتحادیه را 

فراهم کند. 
اس��تراتژی انرژی اتحادیه اروپا 
در ح��ال حاضر ش��امل ارتباطات 
در ح��ال توس��عه، مدرن س��ازی 
زیرس��اخت و تنوع بخش��یدن به 
مناب��ع تامین اس��ت. در پی قطع 
صادرات گاز روس��یه ب��ه اوکراین 
ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون 
اتحادیه اروپا وعده داد تا به سمت 
یک اتحادیه انرژی حرکت کرده و 
در سیاست های خود در آینده در 
مورد موضوع آب و هوا و تغییرات 
جوی یک رویکرد سازنده و رو به 
جلو داش��ته باش��د. گفتنی است 
که تا پیش از ای��ن اوکراین نقش 
انتقال دهنده ان��رژی به ۱5 درصد 
از اعضای اتحادیه اروپا را برعهده 

داشت. 
برای رس��یدن به اهداف مذکور 

در گزارش��ی که توس��ط ریاست 
اتحادیه به دولت های عضو اتحادیه 
اروپا ارسال شد، در کوتاه مدت این 
اولویت ها را در دستور کار خواهد 
داش��ت: اطمینان حاصل شود که 
بهتری��ن آمادگ��ی و برنامه ریزی 
ممکن جهت مواجهه با اختالالت 
ناگهان��ی ان��رژی را خصوص��ا در 

زمستان پیش رو داشته باشد. 
زمانی که الکس��اندر نواک، وزیر 
انرژی روسیه اعالم کرد که روسیه 
در آس��تانه توافق با اتحادیه اروپا 
ق��رار گرفته اس��ت، وزی��ر انرژی 
اوکرای��ن ی��وری پ��رودان اعالم 
کرد کش��ورش آماده رس��یدن به 
یک توافق با روس��یه اس��ت اما نه 
با ش��رایط و زمانبندی مورد نظر 

روسیه. 
به دنبال رد و بدل شدن اتهامات 
بین روسیه و اوکراین بر سر قیمت 
گاز و نحوه پرداخت از ماه جوالی 
آن کش��ورهای عض��و اتحادی��ه 
بیش ازپیش نگ��ران امنیت تامین 
انرژی و اخت��الل در انتقال آن از 

طریق اوکراین و روسیه شدند. 
ب��ر طبق اع��الم ایتالی��ا رییس 

دوره ای اتحادیه اروپا، ایجاد بازار 
ان��رژی در اتحادیه اروپ��ا تا پایان 
س��ال 20۱4 و قط��ع وابس��تگی 
اعض��ای ای��ن اتحادیه ب��ه انرژی 
وارداتی از روسیه و تامین امنیت 
آن مهم ترین اولوی��ت دولت های 
عضو ای��ن اتحادیه اس��ت. در این 
بی��ن البت��ه کش��ورهای عضو با 
چالش هایی نظیر سرمایه گذاری 
در امر توس��عه زیرس��اخت ها به 
منظور اس��تفاده بهتر و موثرتر از 
انرژی و کاهش هزینه های تولید 

آن رو به رو هستند. 
در این بین کمیسیون اتحادیه 
اروپا که ب��ازوی قانون گذاری این 
اتحادیه به شمار می آید الیحه ای را 
به تصویب رسانده که براساس آن 
تولید گازهای گلخانه ای تا س��ال 
20۳0 بای��د به می��زان 40 درصد 
کاهش پیدا کند و اعضای اتحادیه 
میزان استفاده شان از انرژی های 
تجدید پذیر را به میزان 27 درصد 

افزایش دهند. 
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مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران گفت: 
در صورت��ی ک��ه پیمان��کاری در س��ال های 
گذش��ته، ش��اخص های HSE را رعای��ت 
نکرده باش��د، ب��رای قرارداده��ا و پروژه های 
بع��دی رد صالحیت می ش��ود.  ب��ه گزارش 
 ،)MOP( پایگاه اطالع رس��انی وزارت نفت
رکن الدین جوادی صبح سه شنبه، ۱5 مهرماه 
در گردهمایی س��االنه مدیران ارشد، رؤسا و 
کارشناسان HSE ش��رکت ملی نفت ایران، 
با بیان ای��ن مطلب افزود: یک��ی از مهم ترین 
زمینه ه��ای بروز ح��وادث در صنع��ت نفت، 
حوزه های پیمان��کاری اس��ت و این موضوع 
نش��ان می دهد بای��د در تعیی��ن صالحیت 
پیمانکاران، بازرسی و بررسی دوباره ای انجام 

شود. 
وی با تاکید بر اینکه الزم است شاخص های 

بیشتری را در حوزه HSE از پیمانکاران طلب 
کنیم، تصریح ک��رد: بس��یاری از پیمانکاران 
به دنبال فرصت های بیش��تر کاری هس��تند 
و برای ادام��ه کار در صنعت نف��ت، ناگزیرند 
ش��اخص های مدنظ��ر ایمنی، بهداش��ت و 
محیط زیس��ت صنعت نف��ت را بپذیرند و در 
آن چارچوب حرکت کنند.  ج��وادی با بیان 
اینکه باید موضوع نظارت بر حوزه HSE در 
عملکرد پیمانکاران بازنگری ش��ود، تصریح 
کرد: همچنین آموزش های الزم در این زمینه 
باید ب��ه پیمان��کاران داده و در ص��ورت لزوم 
همایش ها و گردهمایی های بیش��تری برای 

شرکت های مختلف برگزار شود. 

تاكید بر احیای نظم در صنعت نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید 
بر ضرورت آموزش در حوزه ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست، اظهار کرد: تاکید من بر احیای 
 HSE نظم در صنعت نفت و به ویژه در حوزه
است، زیرا محیط صنعتی مانند، محیط نظامی 
اس��ت و نباید از اش��تباه و تقصیر یکدیگر به 
راحتی بگذریم. باید بر حسن اجرای تصمیم ها 
و اقدام ه��ای روزمره، نظ��ارت موثری اعمال 

شود. 

جوادی، آم��وزش را در دو بخش آش��نایی 
با س��ازوکار حرفه ای و باورپذیر کردن مقوله 
HSE ضروری دانس��ت و تصریح کرد: مثال 
مناسب در زمینه باورپذیری، بستن کمربند 
ایمنی در کشور اس��ت که در سال های اخیر 
فراگیر ش��ده و اگر کس��ی کمربند را نبندد، 

مردم طور دیگری به وی نگاه می کنند. 
وی گف��ت: در صنع��ت نف��ت نی��ز بای��د 
چنین نگاهی حاکم ش��ود ت��ا رعایت نکردن 

شاخص های HSE، غیرعادی تلقی شود. 
جوادی با بی��ان اینکه بهبود ش��رایط کار 
و شرایط انس��انی با توجه به توسعه صنعت، 
اهمیت بیشتری پیدا کرده است، افزود: انواع 
حوادث در پروژه ها و در بهره برداری از آنها و 
نیز آثار سرمایه گذاری در این زمینه، مسائل 
مهمی را برای محیط زیست و انسان ها پدید 

آورده است. 
ج��وادی، توس��عه در جامعه بش��ری را در 
راستای افزایش سطح رفاه و کاهش دغدغه ها 
برشمرد و گفت: نمی شود برق را برای آسایش 
ایجاد کنیم، اما هر روز ش��اهد آمارهای برق 
گرفتگی باشیم یا برای تولید بنزین، پاالیشگاه 
بس��ازیم اما در کنار آن، ش��اهد آسیب های 

جدی برای مردم و محیط زیست باشیم. 

HSE در صنعت نفت قانونمند شود
مع��اون وزیر نف��ت با تاکی��د ب��ر اینکه در 
سال های اخیر توجه به محیط زیست افزایش 
یافت��ه و ش��اخص های آن ارتقا یافته اس��ت، 
ادامه داد: این حرکت ها بر پایه پیش��گیری و 
این شرایط بیانگر این واقعیت است که پدیده 
حفاظت از انس��ان ها به عن��وان محور، هدف 
و ابزار توس��عه، اهمیت زیادی دارد و انس��ان 
به عنوان عنصری که در نهایت از این ش��رایط 

بهره مند می شود، نقشی کلیدی دارد. 
وی گفت: بس��یاری از حوادث کار ناشی از 
پیش بینی نکردن مناسب شرایط در طراحی ها 
و انتخاب دانش پروژه هاس��ت و در بسیاری از 
موارد شاهد هستیم که سازوکارهای اجرایی 
مناسب در پروژه ها رعایت نمی شود و به وقوع 

حادثه منجر می شود. 
جوادی با بیان اینک��ه این موضوع، مواردی 
مانن��د رواب��ط کار، دسترس��ی ها، جه��ت و 
چیدمان محیطی را نیز شامل می شود، اظهار 
کرد: در زمینه HSE باید چنین نگاهی وجود 
داشته باش��د و عالوه بر آموزش، باید بتوانیم 
نظارت و قانونی را برای رعایت ش��اخص های 
ایمنی، بهداش��ت و محیط زیس��ت به صورت 

جدی داشته باشیم. 

لغوتحریمشرکتملینفتکش
تاثیریدرمنفعتبخشخصوصیندارد

اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از انرژی های تجدید پذیر

پیمانكاران فاقد شاخص های HSE، رد صالحیت می شوند

حضور هلدینگ صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس در نمایشگاه

ش��رکت صنای��ع پتروش��یمی خلیج ف��ارس به عنوان 
دومین شرکت بزرگ خاورمیانه در »نخستین نمایشگاه 
بین الملل��ی ب��ورس، بانک، بیمه و س��رمایه و شش��مین 
نمایشگاه معرفی فرصت های س��رمایه گذاری کشور« که 
از  29 مهر تا 2 آبان ماه در جزیره کیش برگزار می ش��ود، 

حضور خواهد داشت. 
این ش��رکت با ارائه سبد س��رمایه گذاری و پروژه های 
بزرگ در دست اجرا و دیگر اطالعات مربوط به این صنعت 
و شرایط سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های موجود به 
شرکت ها و سازمان های بازدیدکننده و حاضر در نمایشگاه 

امکان تعامل و مشارکت با آنان را بررسی خواهد کرد. 
الزم به ذکر است، این نمایشگاه از دید مسئوالن حاضر 
در غرف��ه صنایع پتروش��یمی خلیج فارس مکانی اس��ت 
که امکان گفت وگو برای همکاری های مش��ترک، انعقاد 

یادداشت تفاهم و حتی انعقاد قرارداد را میسر می سازد. 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال 20۱۳ 
از سوی موسسه بین المللی ICIS به عنوان دومین شرکت 
برتر پتروش��یمی خاورمیانه معرفی شد و در میان یکصد 
شرکت بزرگ پتروشیمی جهان توانس��ت رتبه 5۳ را به 
دس��ت آورد، این ش��رکت هم اکنون دارای ۸0 ش��رکت 

زیرمجموعه است. 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس ب��ا ش��ش  میلی��ارد ی��ورو 
سرمایه گذاری در اجرای طرح های آتی پتروشیمی عمال 
به عنوان یکی از متولیان اصلی اجرای طرح های این صنعت 
در کشور ش��ناخته می ش��ود و ۱۱ درصد از بازار سهام و 

بورس کشور را در اختیار دارد. 

پتروشیمی بندر امام ٦٠٠ میلیون 
دالر ارز به كشور آورد

مدیرعامل شرکت پتروش��یمی بندر امام با بیان اینکه 
  LPG از نیمه دوم س��ال 92 هیچ محدودیت��ی در تولید
نداش��تیم، گفت: اکنون رونق کار به جایی رس��یده که تا 
قطره آخر ذخایر LPG در مخازن ما به فروش می رسد، به 
طوری که تولیدات این مجتمع به کشورهای چین، هند و 

حاشیه مدیترانه صادر می شود.
محمدرضا امی��ری، در جمع خبرنگاران و در حاش��یه 
نهمین نمایشگاه ایران پالست با اشاره به کمبود خوراک 
در مجتمع پتروشیمی بندر امام گفت: ظرفیت اسمی این 
مجتمع روزانه ۱20 هزار بشکه ان جی ال است و هم اکنون 
روزانه ۸4 هزار بش��که توسط ش��رکت مناطق نفت خیز 

جنوب تحویل داده می شود.
مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی بندر امام افزود: این 
مجتمع از ابتدای امسال تاکنون بیش از ٦00 میلیون دالر 

ارز آوری برای کشور داشته است.
وی با بیان اینکه ب��رای رفع کمبود خوراک، ش��رکت 
پتروش��یمی بندر ام��ام در ح��ال س��رمایه گذاری روی 
طرح های ان ج��ی ال ۳200 در غ��رب کارون و 2۳00 در 
جنوب کشور است، گفت: براس��اس برنامه ریزی بیش از 
یک میلیارد و ۳00 میلیون دالر در طرح ان جی ال ۳200 
سرمایه گذاری خواهد شد که از این میزان 70 درصد آن 

متعلق به فاینانس پتروشیمی بندر امام است.
وی از آغاز س��اخت دو پروژه توسعه ای الفین MEG و 
اتان ریکاوری در این مجتم��ع خبر داد و گفت: هم اکنون 
در حال مذاکره با صندوق توسعه ملی، بانک های داخلی و 
فاینانسورهای چینی برای تامین منابع مالی این طرح ها 

هستیم.
 امیری با بیان اینکه تمامی تولی��د محصول پارازایلین 
پتروش��یمی بندر امام برای تولید PET به پتروش��یمی 
شهید تندگویان تحویل داده می ش��ود، گفت: هم اکنون 

صادرات این محصول توجیه اقتصادی ندارد.
مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی بندر امام با تاکید بر 
اینک��ه از نیم��ه دوم پارس��ال هیچ گون��ه محدودیتی در 
زمینه صادرات و ذخیره سازی محصوالت پتروشیمی در 
پتروشیمی بندر امام وجود نداشته است، گفت: هم اکنون 
کش��تی های داخلی و خارجی برای خری��د این محصول 
صف کشیده اند، اما به دلیل کمبود خوراک برای تحویل 

محصول با محدودیت روبه رو هستیم.
 وی افزود: براساس طراحی قدیمی قرار بود ۱20هزار 
بش��که در روز خوراک دریافت کنیم که این رقم در شش 
ماه گذش��ته به صورت متوس��ط ۸۳ تا ۸4 هزار بشکه در 
روز بود و این کمب��ود خوراک موجب ش��ده که اکنون با 

70درصد ظرفیت اسمی تولید کار کنیم.
مدیرعامل پتروش��یمی بندر امام با بیان اینکه خوراک 
NGLها از گازهای همراه تولید نفت است، گفت: وقتی 
تولید نف��ت کاهش یافته، تولید گازه��ای همراه نفت نیز 

کاهش پیدا کرده است.
امیری ب��ا بیان اینک��ه بع��د از توقف تولی��د بنزین در 
پتروش��یمی بندر امام، تولید واحدهای آروماتیکی روی 
پارازایلین متمرکز شد، گفت: هم اکنون پارازایلین تولیدی 
به پتروش��یمی تندگویان تحویل می ش��ود که به عنوان 
خوراک تولید PET از آن اس��تفاده کند و فعال برنامه ای 

برای صادرات پارازایلین نداریم.
وی ادام��ه داد: مش��ارکت پتروش��یمی بندرام��ام و 
 NGL2۳00 پتروش��یمی امیرکبیر برای احداث واحد
از س��وی وزارت نفت پیشنهاد ش��ده و تاکنون مطالعات 
اولیه اجرای این پروژه انجام شده است اما باید هزینه های 
سرمایه گذاری مشخص شود تا در مورد مشارکت در این 

پروژه تصمیم گیری کنیم.

وزیر نفت: 

 تصمیم برای كاهش تولید نفت 
بر عهده بزرگان اوپك است

وزیر نفت در واکنش به کاهش قیمت نفت گفت: بزرگان 
اوپک تصمیم خواهند گرف��ت که تولید خود را چه میزان 

کاهش دهند. 
 ،)MOP( به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نفت
بیژن زنگنه سه شنبه، ۱5 مهرماه در حاشیه امضای قرارداد 
وزارت نفت و دانشگاه آزاد اس��المی در جمع خبرنگاران 
درباره اینکه آس��تانه تحمل اوپک در برابر کاهش قیمت 
نفت چه میزان است، گفت: بزرگان اوپک تصمیم خواهند 

گرفت که تولید خود را چه میزان کاهش دهند. 
وزیر نفت درباره اینکه آیا شرکت ملی نفت ایران همانند 
عربستان قصد کاهش قیمت نفت را دارد، گفت: کارهای 
حرفه ای در بازرگانی نف��ت را همکارانم در امور بین الملل 
شرکت ملی نفت انجام می دهند و هرکاری که در زمینه 

حرفه ای الزم باشد، انجام خواهد شد. 
وی درباره اینکه گفته می شود عربستان جنگ کاهش 
قیمت نفت به راه انداخته اس��ت، اظهار ک��رد: هم اکنون 
نمی توان چنین چیزی گف��ت. ضمن اینکه جنگ کاهش 
قیمت نفت یک بحث دیگر است و معنای بازرگانی دیگری 
دارد، بنابرای��ن به نوس��اناتی که هم اکن��ون در قیمت ها 

می بینیم جنگ کاهش قیمت نفت نمی گویند. 
وی درب��اره حجم مخازنی که مطالعات توس��عه آنها به 
دانشگاه ها واگذار شده، گفت: ظرفیت تولید از این مخازن 

حدود سه میلیون بشکه در روز است. 
وزیر نفت درباره اینکه اگر هر کدام از مراکز پژوهش��ی 
طرف قرارداد وزارت نفت به تعهدات خود در قرارداد عمل 
نکنند، چه برخوردی با آنها می شود، گفت: در صورتی که 
مراکز پژوهشی طی یکسال به تعهدات خود عمل نکنند 

در قرارداد با آنها تجدیدنظر خواهیم کرد. 

در ٦ ماه نخست امسال محقق شد

تولید بیش از ٥ میلیون بشكه 
میعانات گازی در پاالیشگاه پارسیان

 ش��رکت پاالیش گاز پارس��یان در ش��ش ماه نخست 
امسال، 5 میلیون و ۳۱ هزار بش��که میعانات گازی تولید 

کرده است. 
به گزارش شانا، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز پارسیان 
گفت: این ش��رکت در نیمه نخست امسال، پنج  میلیون و 
۳۱ هزار بشکه میعانات گازی تولید کرد که این میزان در 

مدت مشابه پارسال، چهار  میلیون و 97 هزار بشکه بود. 
فرش��ید ابدالی دهدزی افزود: میعانات تولید ش��ده در 
چهار مخزن ۱۸ هزار متر مکعبی ذخیره می شود و توسط 
خط لوله ۱0 اینچ به عسلویه ارس��ال و از آنجا به خارج از 

کشور صادر می شود. 
به گفت��ه مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز پارس��یان، 
میعانات گازی حوزه تابناک از نظر آنالیز ترکیبی در دنیا 

بی نظیر است و مشتری های ثابت خود را دارد. 
به گزارش شانا شرکت پاالیش گاز پارسیان در 200 روز 
نخست امسال، ۱۳,5 میلیارد مترمکعب گاز پاالیشی تولید 

و به خطوط سراسری ارسال کرده است. 
بر پای��ه این گزارش، این پاالیش��گاه ب��ا ظرفیت تولید 
روزانه ۸2 میلیون مترمکعب، س��ومین پاالیشگاه کشور 
از نظر تولید به شمار می رود و گاز استان های فارس، یزد، 

اصفهان، قم و بخشی از تهران را تامین می کند. 
بر همین اساس، شرکت پاالیش گاز پارسیان گازهای 
حوزه تابناک، هم��ا، وراوی و ش��انول را دریافت و پس از 

فرآورش به خط چهارم سراسری ارسال می کند. 

مشهد ششمین كالنشهر بهره مند از 
بنزین یورو ٤ می شود

مش��هد به عنوان ششمین کالنشهر کش��ور به زودی به 
جمع دیگر مناطق بهره مند از بنزین یورو 4 می پیوندد.

مع��اون مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی کش��ور در گفت وگو با   شانا اعالم کرد: 
هم اکنون در چهار کالنش��هر تهران، ک��رج، اراک و تبریز  
بنزین ی��ورو 4 توزیع می ش��ود و اصفهان نی��ز به عنوان 
پنجمین کالنش��هر،  به جمع کالنش��هرهای بهره مند از 

سوخت پاک می پیوندد.
شاهرخ خسروانی، با بیان اینکه مشهد به عنوان ششمین 
کالنشهر کشور به زودی تحت پوشش بنزین یورو 4 قرار 
می گیرد، اظهار کرد: نیاز روزانه ش��هر مشهد حدود 2,5 
میلیون لیتر بنزین اس��ت. معاون مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی کش��ور ادامه داد: در 
حال حاضر، مش��کل تامین بنزین یورو 4 برای شهرهای 
بزرگ و آلوده کش��ور وجود ندارد و تنها مش��کل ما نحوه 
انتقال و توزیع این فرآورده اس��ت. خس��روانی ادامه داد: 
به عنوان مثال خط لوله ای که فرآورده را برای شهر مشهد 
منتقل می کن��د، در بین راه بنزین ش��هرهای دیگر را نیز 
تامین می کند؛ این در حالی اس��ت که اگر بنزین یورو 4 
در خط لوله جاری شود و شهرهای بین راه از آن استفاده 
کنند، برای کالنشهر آلوده مشهد بنزین کم می آید و اگر 
ش��هرهای دیگر اس��تفاده نکنند، به گونه ای دیگر مشکل 

ایجاد می شود.
مع��اون مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفت��ی با بیان اینکه در صورت حل مش��کل 
انتقال، به زودی هش��ت کالنشهر کش��ور به طور کامل از 
بنزین و نفت گاز یورو 4 بهره مند می ش��وند، تصریح کرد: 
هم اکنون در حال حل این مسئله هستیم و به زودی شاهد 

توزیع بنزین و گازوئیل در شهرهای مذکور خواهیم بود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��هرهای اصفه��ان و تبریز به 
علت دارا ب��ودن پاالیش��گاه نفت در شهرش��ان با چنین 
مشکلی روبه رو نیس��تند، گفت: پس از مشهد، شهرهای 
 ش��یراز و اهواز نیز در برنام��ه توزیع بنزین ی��ورو 4 قرار

 خواهند گرفت.
خسروانی اظهار کرد: در یک سال اخیر، به علت آلودگی 
شهرهای بزرگ کشور تمام تمرکز ما روی توزیع فرآورده 
با استاندارد باال در این شهرها بود؛ این در حالی است که 
با راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و اجرای کامل 
طرح های توسعه ای سایر پاالیش��گاه ها، بنزین و نفت گاز 

یورو 4 و 5 در سراسر ایران اسالمی توزیع خواهد شد.

تولید نفت

گاز

بنزین

پتروشیمی
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3 کار و تولید

صنعت ف��والد به عنوان یکی 
از صنایع اصلی کش��ور به شمار 
می رود که می تواند نقش موثری 
را در رشد اقتصادی کشور بازی 
کند، اما این صنعت مهم اکنون 
با چالشی به عنوان کمبود گندله 

مواجه است. 
در اف��ق 1404 تولی��د فوالد 
کش��ور به 50 میلی��ون تن در 
سال برس��د اما این موضوع در 
حال��ی مطرح می ش��ود که این 
روزها، کمب��ود گندله به عنوان 
یک خط��ر برای صنع��ت فوالد 
کش��ور به ش��مار می رود. طبق 
آخرین اظهارنظر وزیر صنعت، 
واحدهای تولیدکننده فوالد با 
کمبود شش میلیون تن گندله 
مواجه هس��تند که برای تامین 
کمب��ود موردنظر خ��ود نیاز به 

واردات دارند. 
رسول خلیفه س��لطان، دبیر 
انجمن تولیدکنن��دگان فوالد 
در گفت و گ��و ب��ا »فرص��ت 
ام��روز« درب��اره واردات گندله 
بیان می کن��د: »در حال حاضر 
اختصاص ارز مبادل��ه ای برای 
واردات ای��ن محص��ول در نظر 
گرفته ش��ده که ه��دف از این 
تس��هیالت این بوده ک��ه تولید 
ف��والد ب��رای تولیدکنن��دگان 
صرفه اقتصادی داش��ته باشد. 
تولیدکنندگان ب��رای یکی دو 
سال آینده ناچارند از این امتیاز 
اس��تفاده کنن��د ت��ا واحدهای 
گندله سازی تاس��یس شوند و 
نیازهای خود را از طریق واردات 

تامین کنند.«
از سوی دیگر، موضوع کمبود 
گندل��ه در ش��رایطی مط��رح 
می ش��ود که ایران دارای منابع 
زیاد س��نگ آهن اس��ت و رتبه 
خوبی در صادرات این محصول 
داراس��ت. به همین دلیل است 
که این پرس��ش شکل می گیرد 
که چگونه با وج��ود منابع غنی 
س��نگ آهن، کش��ور نی��از به 

واردات گندله پیدا می کند؟ 
وقتی صحبت از زنجیره فوالد 

کشور می ش��ود که نعمت زاده 
نی��ز بارها بر تکمی��ل آن تاکید 
کرده است، باید یک استراتژی 
مش��خص ب��رای کل زنجی��ره 
در نظر گرفته ش��ود، ن��ه اینکه 
به صورت حلقه ه��ای جداگانه 
برای هر یک برنامه ریزی شود. 

س��جاد غرقی، عض��و انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
س��نگ آه��ن، درب��اره دالیل 
کمب��ود گندله با وج��ود منابع 
غنی س��نگ آهن ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: »در پاس��خ به 
این پرسش ابتدا باید به فقدان 
یک اس��تراتژی مشخص اشاره 
کرد. حلقه ه��ای زنجیره آهن و 
فوالد کشور به صورت موردی و 
جداگانه رشد کرده اند و موجب 
شده که اکنون با کمبود گندله و 
کنسانتره آهن و شاید در آینده 

آهن اسفنجی مواجه شویم. «
او می افزاید: »در ابتدای این 
زنجیره س��نگ آهن قرار دارد و 
بعد از آن واحدهای کانه آرایی، 
ف��رآوری، کنسانتره س��ازی، 
واحده��ای گندل��ه و آه��ن 
اسفنجی و سپس تولید شمش 
فوالد و آهن قرار دارد، بنابراین 
نمی توان به صرف داشتن منابع 
غنی سنگ آهن امید داشت که 
زنجیره ای با ایجاد ارزش افزوده 

تولید شود. «

بازار، مهم ترین موضوع 
در تولید گندله

وقتی روی تکمی��ل زنجیره 
فوالد کشور تاکید می شود، باید 
مزیت ها و ظرفیت ها س��نجیده 
شود. بازار، نخس��تین نکته ای 
اس��ت ک��ه در دس��ته مزیت ها 
بای��د م��ورد توجه ق��رار گیرد. 
اکن��ون دول��ت ب��ا اختصاص 
ارز مبادل��ه ای به فوالدس��ازان 
ت��الش ک��رده کمب��ود آنه��ا 
را جب��ران کن��د، ام��ا تئ��وری 
دیگری که در زمین��ه مواجهه 
با کمبود گندله مطرح می شود، 
ایج��اد واحده��ای تولی��دی 
گندله سازی اس��ت، موضوعی 
که تولیدکنندگان سنگ آهن با 
در نظر گرفتن پارامتر بازار آن را 

مقرون به صرفه نمی دانند. 
غرق��ی در همین ب��اره بیان 
می کند: »بازار فروش و مصرف 
بهینه نخستین موضوعی است 
که باید سنجیده شود. نمی شود 
به صرف احساس نیاز پروژه های 
تازه را ایجاد ک��رد، بلکه باید با 
یک اس��تراتژی مدون صنعتی 
به پیش رفت. واقعیت این است 
که نمی توان ارتباطی بین وجود 
سنگ آهن و کمبود گندله ایجاد 

کرد. ب��ه صرفه ب��ودن تکمیل 
زنجی��ره نکت��ه مهمی اس��ت 
که باید ب��ه آن توجه ش��ود. آیا 
تولید پوالدی که ارزش افزوده 
نمی کند به هر قیمتی باید انجام 

شود؟  «
عضو انجم��ن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان س��نگ آهن، 
می گوید: »زمانی تکمیل زنجیره 
فوالد اقتصادی است که هزینه 
خرید سنگ آهن داخلی با قیمت 
جهانی تفاوت نداشته باشد، اگر 
بخواهیم از منابع داخلی ارزان 
اس��تفاده کنیم، یعن��ی به یک 
گ��روه ض��رر وارد می کنیم که 

گروه دیگری سود ببرند. «

فوالدی با ارزش افزوده 
کم؟ 

موضوعی که همواره در تولید 
گندله مط��رح ب��وده، موضوع 
نیاز ب��ازار اس��ت. بس��یاری از 
کارشناسان معتقدند، واحدهای 
داخل��ی فوالد پاس��خگوی نیاز 
تولیدکنندگان نیستند و توسعه 
واحدهای گندله س��ازی نیز به 
زمان نیاز دارد. از س��وی دیگر 
کارشناس��ان بر ای��ن باورند که 
ف��والد داخل��ی دارای ارزش 

افزوده نیست. 
بهمن آرمان، اقتص��اددان و 

کارش��ناس فوالد در این زمینه 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
 »مش��کل صنایع ف��والد تولید 
فوالدهای با ارزش افزوده پایین 
اس��ت. عم��ده تولیدکنندگان 
ف��والد در ای��ران روی تولی��د 
فوالدهایی با ارزش افزوده پایین 
متمرکز شده و ما در مورد تولید 
فوالدهای ب��ا ارزش افزوده باال 
به غیر تولیدات ف��والد مبارکه، 
حرکت ه��ای مثبتی را ش��اهد 

نبوده ایم. «

 چه چیز سرمایه گذاران را 
از تولید گندله عقب می راند؟ 
یکی از نکاتی که فوالدسازان 
همواره به عن��وان راه حل برای 
جبران کمب��ود گندله از آن یاد 
کرده اند، تولید فوالد در داخل 
کش��ور اس��ت. پروژه ای که به 
اعتقاد آنها امکاناتش در کشور 
فراهم است، اما سرمایه گذاری 
ب��رای آن وجود ن��دارد. اما چه 
چیز س��رمایه گذاران را از تولید 

گندله عقب می راند؟ 
غرقی، در پاسخ به این پرسش 
بی��ان می کن��د: »در س��الیان 
گذش��ته نگاهی که ب��ه گندله 
و س��نگ آهن وج��ود داش��ته، 
به ج��ای آنکه مش��وق باش��د، 
پیش��گیرانه بوده اس��ت. بستن 
عوارض س��نگین روی صادرات 
کنسانتره و گندله موجب شده 
س��رمایه گذاران از ای��ن بخش 
عق��ب بکش��ند. البت��ه اکنون 
دولت تدابیر خاصی را برای این 

موضوع اندیشیده است. «
نکته ای که بای��د در مواجهه 
ب��ا کمب��ود گندل��ه ک��ه امروز 
به عن��وان زنگ خط��ری برای 
صنعت فوالد از آن یاد می شود، 
در نظر گرفت این اس��ت که با 
مکانیزم های دستوری می توان 
کارخانه تاس��یس کرد اما لزوما 
به معنای تقویت صنعت نیست. 
برای تقویت صنعت نیاز اس��ت 
که یک مکانی��زم منطقی با در 
نظر گرفتن کل زنجیره در پیش 

گرفته شود. 

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
با تاکید بر ل��زوم حمایت از حقوق 
مصرف کننده گفت: کیفیت، عین 
صنعت و تولید است و باید در کنار 
توجه ب��ه کمیت، ب��ه کیفیت نیز 

توجه داشت. 
ب��ه گ��زارش ش��اتا، محمدرضا 
نعمت زاده افزود: وقتی واحدهای 
تولی��دی، حق��وق مصرف کننده 
را درنظ��ر بگیرند، باع��ث افزایش 
فروش و رشد صنعت خواهد شد. 

 وی با بیان اینکه مصرف کننده 
بای��د بتوان��د انتخابی ب��ر مبنای 
اطالعات داشته باش��د و در واقع 
اطالعات گی��ری از کاال و خدمات 
حق اوست، ادامه داد: در حمایت 
از مصرف کنن��دگان، خریدار باید 
بداند ب��ه کجا مراجع��ه کند و چه 
کاالیی را با چ��ه کیفیت و قیمتی 
تهی��ه کند و ای��ن موض��وع جز با 
رقاب��ت و عرضه کاف��ی محصول 

محقق نمی شود. 
ک��رد:  اظه��ار  نعم��ت زاده 

تولید کنن��دگان خود نخس��تین 
محص��والت  مصرف کنن��دگان 
هس��تند و ج��دا از آن نیس��ت، 
بنابراین بای��د در کن��ار توجه به 
تولید، ب��ه حق��وق مصرف کننده 
نی��ز توج��ه داش��ته و خ��ود را با 
بهترین های دنیا مقایس��ه کنند و 
ش��اخص های ارزیابی اس��تاندارد 

بین المللی را در نظر بگیرند. 
وزی��ر صنعت، مع��دن وتجارت 
افزود: صنعتگران و تولیدکنندگان 
باید برای جلب رضایت مشتریان 
تالش  کنند ت��ا ارائ��ه خدمات به 
مصرف کنن��دگان در اولوی��ت 
باش��د و ضم��ن ارائ��ه خدم��ات 
قبل، بعد و در حی��ن فروش، این 
خدمات ب��ه نحوی تنظیم ش��ود 
 که رضایت مش��تریان را به همراه 
داشته باشد.  زمینه برای سپردن 
مس��ئولیت های مدیریتی بانوان 

فراهم شود.
نعمت زاده با شرکت در همایش 
مشاوران امور بانوان وزارت نفت بر 

سپردن کارها به بانوان تاکید کرد. 
او با اشاره به اینکه سابقه نشان 
داده اس��ت، هر جا مس��ئولیتی 
ب��ه خانم ه��ا س��پرده ش��ده به 
خوب��ی توانس��ته اند از ایفای آن  
برآیند، افزود: ام��روز می توانیم 
با توجه به توانمن��دی که بانوان 
در عرصه ه��ای مختلف کس��ب 
کرده ان��د، از ظرفیت ه��ای آنان 
در رده ه��ای مختل��ف مدیریتی 
و اجرایی اس��تفاده کنیم که این 
ام��ر نیازمند ایده های ن��و و ارائه 
طرح های جدیدی است که یکی 
از آنه��ا می تواند تصوی��ب ایجاد 
مش��اغل مخص��وص بان��وان در 
سازمان ها و دستگاه های اداری 

باشد. 
مهن��دس نعم��ت زاده در ادامه 
خطاب به مشاور امور بانوان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اش��اره 
به ضرورت شناس��ایی توانمندی 
بانوان متخص��ص و زب��ده تاکید 
کرد: ب��ه کارگیری و اس��تفاده از 

پتانسیل های مدیریتی و اجرایی 
بانوان از ضروریاتی اس��ت که باید 
به صورت جدی ب��ه آن پرداخت. 
از این رو باید زمینه را برای رش��د 
و توس��عه فعالیت های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی زنان در جامعه 

و دستگاه های اداری فراهم کرد. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
در ادام��ه نق��ش بان��وان را عالوه 
بر توس��عه اقتص��ادی پای��دار در 
کاه��ش ناهنجاری های اجتماعی 
و تحکیم بنی��ان خانواده بس��یار 
موثر ارزیابی کرد و گفت: در حال 
حاضر در جامعه هس��تند بانوانی 
که با تمامی ت��وان درعرصه های 
مش��غول  اقتص��ادی  مختل��ف 
فعالیتند، اما ای��ن میزان مطلوب 
نظر ما نیس��ت و باید تالش کنیم 
 تا میزان مش��ارکت آنان افزایش

 پیدا کند. 
نعمت زاده، حضور بانوان را عالوه 
بر صحنه ه��ای مختلف داخلی در 
عرصه خارجی نی��ز حائز اهمیت 

دانست و تاکید کرد: با ید مشوق ها 
و بستر الزم دراین خصوص فراهم 

شود. 
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  وی 
س��خنان خود افزود: درگذش��ته 
هرج��ا تفوی��ض مس��ئولیتی به 
بان��وان داده ش��ده با س��ربلندی 
ب��ه انج��ام رس��یده، ب��ه همین 
دلیل از سپردن مس��ئولیت های 
 اجرایی باالتر به بانوان اس��تقبال 

می کنیم. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
همچنی��ن اظه��ار ک��رد: درحال 
حاضر 60 درصد از فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی را دختران تش��کیل 
می دهن��د که ای��ن می��زان موید 
آن اس��ت ک��ه حت��ی اگ��ر تنها 
یک س��وم از این مقدار خواس��تار 
ورود ب��ه ب��ازار کار باش��ند با چه 
حجم کمب��ود ش��غلی مواجه ایم 
ک��ه بای��د ب��ا سیاس��ت گذاری 
 مناس��ب ب��رای آنها اش��تغالزایی

 ایجاد کنیم. 

در مرکز رشد دانشگاه صنعتی 
ش��ریف، چه��ار برنام��ه کلیدی 
نوآورانه برای توس��عه کسب و کار 
ش��رکت های دانش بنیان وابسته 
به دانش��گاه در نظر گرفته ش��ده 
است تا از این طریق به توسعه این 

شرکت ها کمک شود.
مجید دهبیدی پور، مدیر مرکز 
رشد واحدهای فناوری اطالعات و 
ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف، 
با اعالم این خبر یکی از مهم ترین 
اقدام��ات و اولویت ه��ای ای��ن 
مرکز را پایدار س��ازی کسب و کار 
ش��رکت های دانش بنی��ان عنوان 

کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی 
و اطالع رس��انی معاون��ت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری 
دهبیدی پور، تروی��ج کارآفرینی 

برای دانش��جویان را یک��ی از این 
برنامه ه��ا عن��وان ک��رد و اظهار 
داش��ت: یکی از برنامه های مدون 
مرکز ب��رای دانش��جویان ورودی 
به دانشگاه اس��ت تا از این طریق 
دانشجویان را به سمت کارآفرینی 
در داخل دانشگاه سوق دهیم که 
این کار ب��ا برگ��زاری همایش ها، 
سمینارها، انتشار کتب و مجالت 
تخصصی و برگزاری نشست های 

ویژه انجام می شود.
وی تصری��ح ک��رد: ای��ن کار 
توس��ط مرکز کارآفرینی دانشگاه 
انج��ام می گی��رد و جامعه هدف 
آن دانش��جویانی هس��تند ک��ه 
هنوز وارد بازار کار نش��ده و هیچ 
تجربه ای در این زمین��ه ندارند و 
 در مرحل��ه ای قرار دارن��د که باید 

آموزش ببینند.

ارتقای توانمندی 
کارآفرینان

مدی��ر مرک��ز رش��د واحدهای 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات 
دانشگاه صنعتی ش��ریف، با اشاره 
به برنامه دوم مرکز با عنوان ارتقای 
توانمندی کارآفرینان، بیان کرد: 
این مرحله با هدف توانمندسازی 
دانش��جویانی اجرا می شود که در 
مرحله قب��ل مورد آم��وزش قرار 
گرفته ان��د که از طری��ق برگزاری 
کالس ه��ای آموزش��ی و دریافت 
مشاوره های مختلف، وارد مرحله 

رقابت و کارآفرینی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: در این مرحله 
طرحی داریم با عنوان شتاب دهنده 
ایده یا فناوری ک��ه در این طرح به 
دانشجویان امکاناتی ارائه می کنیم 
تا ایده های خ��ود را تمرین کنند و 

برای انجام کار جدی و رقابت آماده 
ش��وند که ای��ن کار توس��ط مرکز 
کارآفرینی دانشگاه انجام می گیرد. 
دهبیدی پور، در خصوص اقدام دیگر 
مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف، 
گفت: این مرحله در فضایی حرفه ای 
انجام می گی��رد و جامعه هدف آن 
اساتید و فارغ التحصیالنی هستند 
که ب��رای ورود به فض��ای حرفه ای 
آماده ش��ده اند و نیاز به تامین مالی 
و امکانات دارند و به صورت حرفه ای 
اقدام به تاسیس شرکت می کنند و 
در نهایت هم محصول تولید خواهند 

کرد.

فعالیت 150 شرکت فناور و 
دانش بنیان

وی بیان کرد: در این 12 س��ال 
س��ابقه و تجرب��ه ای ک��ه در این 

زمینه داریم، 150 ش��رکت فناور 
را پذی��رش کرده ای��م و به محض 
خروج یکی از ش��رکت ها و اعالم 
اس��تقالل آن، ش��رکت دیگ��ر را 
جایگزی��ن می کنی��م به گونه ای 
 که س��االنه یک ه��زار تقاضا برای 

پذیرش داریم.
مدی��ر مرک��ز رش��د واحدهای 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات 
دانشگاه صنعتی ش��ریف، با اشاره 
به مرحله نهایی توسعه کسب و کار 
در دانش��گاه صنعت��ی ش��ریف، 
گفت: مرحل��ه نهایی ای��ن کار با 
پایدارسازی کسب و کارهای ایجاد 
شده اجرایی می ش��ود، به گونه ای 
که تالش می کنیم ش��رکت های 
دانش بنیانی را که از دانشگاه جدا 
شده و استقالل مالی پیدا کرده اند 

در اطراف دانشگاه مستقر کنیم.

گندله، زنگ خطر را برای فوالد به صدا درآورد

وزیر صنعت: استفاده از پتانسیل های مدیریتی بانوان ضرورتی اجتناب ناپذیر است

4 برنامه کلیدی نوآورانه برای توسعه کسب و کار 

رشد 17 درصدی فوالد آلیاژی ایران
طی شش ماهه اول س��ال 1393 بالغ بر 225 هزار تن 
فوالد خام از انواع عملیات حرارت پذیر، س��خت ش��ونده 
س��طحی، میکرو آلیاژ، فنر، ابزار س��ردکار، ابزار گرم کار، 
بلبرینگ، خوش تراش، زنگ نزن، دم��ا باال و صنعتی در 

شرکت فوالد آلیاژی ایران تولید شده است.
براساس گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد آلیاژی 
این میزان تولید در مقایس��ه با مدت مشابه سال 1392 
)193هزار ت��ن(، بی��ش از 17 درصد )مع��ادل 32 هزار 
تن( افزایش داش��ته اس��ت. در این مدت 192 هزار تن از 
محصوالت شرکت فوالد آلیاژی ایران به ارزش بالغ بر 411 
میلیارد تومان به بازارهای مختلف مصرف عرضه شده که 
نسبت به مدت مشابه در س��ال قبل از لحاظ وزنی )146 
هزارتن( بیش از 32درصد )46 هزار تن( افزایش و از لحاظ 
ارزشی )306 میلیارد تومان( نیز افزون بر34درصد )105 

میلیارد تومان( رشد داشته است.
این محص��والت به عنوان م��واد اولی��ه صنایع مختلف 
کشور از جمله خودروسازی، ماشین سازی، ابزارسازی و 
همچنین در ساخت تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، ریلی 

و ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین حدود 7900 تن از محصوالت این شرکت به 
ارزش تقریبی 58.000.000 دالر در قالب گروه هایی نظیر 
عملیات حرارتی پذیر، سخت شونده سطحی، فنر،  زنگ نزن 
و صنعتی و کیفی به کش��ورهای آلمان، فرانس��ه، هلند، 
اسپانیا، امارات، ترکیه، بلژیک، قطر، لهستان، کره جنوبی، 
ارمنستان، ترکمنستان، مصر و افغانستان صادر شده که 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل از لحاظ وزنی )7400 

تن( بالغ بر 7درصد )500 تن( رشد داشته است.
خبرگزاری رویترز در گزارش��ی به رون��ق تولید فوالد 

کشور پرداخته است.
رویترز با اشاره به رشد و رونق صنعت فوالد ایران نوشت: 
حتی در صورت عدم موفقیت مذاکرات هس��ته ای باز هم 
صنعت فوالد ایران به رشد خود ادامه خواهد داد و صادرات 
فوالد این کشور موجب کاهش بیشتر قیمت های جهانی 

خواهد شد.
به گ��زارش ایمیدرو به نوش��ته رویترز، ای��ران در حال 
افزایش صادرات ف��والد خود و دعوت از س��رمایه گذاران 
خارجی برای چهار برابر کردن تولی��د فوالد خود در یک 
دهه آینده است. تهران این کار را با هدف جایگزین کردن 
درآمد ناشی از فوالد با بخشی از درآمد نفتی از دست رفته 

خود انجام می دهد.
کارشناس��ان صنعت فوالد اذعان می کنن��د، حتی در 
صورت عدم موفقیت مذاکرات باز هم صنعت فوالد ایران 
به رشد خود ادامه خواهد داد و صادرات فوالد این کشور به 
فزونی عرضه در بازار جهانی خواهد افزود و موجب کاهش 

بیشتر قیمت ها خواهد شد.
ایران همچنی��ن در حال جذب ش��رکت های خارجی 
تولیدکننده فوالد برای سرمایه گذاری در این کشور است. 
به گفته مهدی کرباس��یان، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ایران )و رییس هیأت عامل ایمیدرو(، تهران در ماه 
ژوئن موافقت نامه ای را با شرکت کویت استیل برای ساخت 
یک مجتمع جدید تولید فوالد با ظرفیت یک میلیون تن 

امضا کرده است.
وی همچنین گفته اس��ت که در تابس��تان امسال، 37 
شرکت خارجی برجسته برای همکاری با صنایع معدن و 

معدن کاری ایران اعالم آمادگی کرده اند.
براس��اس اعالم کارخانه فوالد مبارک��ه، ایران به عنوان 
کش��وری با اقتص��اد در ح��ال توس��عه که به ش��دت به 
ساخت و ساز وابسته است، در س��ال های 2011 و 2012 

به طور متوسط 1.35 میلیون تن فوالد صادر کرد.
اما براس��اس آمارهای اتحادیه تولیدکنن��دگان فوالد 
ایران، صادرات فوالد این کشور در هفت ماهه ابتدایی سال 

جاری میالدی به 1.26 میلیون تن در ماه رسید.

 تولید 114 هزار دستگاه خودرو 
در شهریورماه

در ش��هریور ماه س��ال ج��اری، تولید انواع خ��ودرو به 
114هزارو 973دس��تگاه رس��ید که در مقایسه با مدت 
مشابه خود در سال گذش��ته رشد 73.5درصدی را نشان 

می دهد.
به گزارش شاتا، در این مدت تولید خودروهای سواری 
نیز به تعداد 97 هزار و 255 دستگاه تولید رسید که نسبت 
به مدت مشابه خود در س��ال گذشته رشد 73درصدی را 

نشان می دهد.
این گزارش می افزاید: در شهریورماه سال جاری تولید 
وانت بالغ ب��ر 16 هزار و 260 دس��تگاه، تولید مینی بوس 
به تعداد سه دس��تگاه و کامیون یک هزار و 455دستگاه 

بوده است.

تفکیک جنسیتی در رشته معدن 
اشتباه است

رییس انجمن مهندس��ی مع��دن ایران گف��ت: امروز 
دانش��جویان در پروژه های دانش��گاهی مربوط به بخش 
معدن باید به ش��یوه ای عمل کنند که ت��الش آنها پیامد 
ثروت آفرینی داشته باشد. به گزارش ماین نیوز، علی اصغر 
خدای��اری، اظهار داش��ت: ترویج دانش مع��دن کاری در 
کشور از اهداف این تشکل علمی است و در قالب پنجمین 
کنفرانس انجمن مهندس��ی مع��دن 63 مقاله به صورت 

حضوری ارائه خواهد شد.
وی اضافه کرد: استقبال از این رویداد به گونه ای بود که 
اساتید و دانشجویان دوره های تکمیلی 372 اصل مقاله را 
تسلیم دبیرخانه کنفرانس کردند که از بین آنها 229 مقاله 
پذیرفته شد و قرار است غیر  از مقاالتی که حضوری ارائه 
می شود، بقیه به شکل پوستر در معرض دید عالقه مندان 

قرار گیرد.
خدایاری با بیان اینکه بیش��ترین س��هم مقاالت با 35 
درصد مربوط به فرآوری است، گفت: اکتشاف و استخراج 
هر یک کمتر از 20 درصد و بقیه به محیط زیست و اقتصاد 

مربوط می شود.
وی نقش دانش��گاه و صنع��ت را در جامع��ه، کمک به 
حل مشکل توس��عه دانس��ت و گفت: انتظار این است که 
 مق��االت دانش��جویان در عرصه صنع��ت، موجب تدوین 

نقشه راه شود.

تشکیل کنسرسیوم معادن 
سنگ آهن آذربایجان غربی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی 
از تشکیل کنسرسیوم سنگ آهن استان خبر داد.

به گزارش مای��ن نیوز، جعفر صادق اس��کندری گفت: 
در راس��تای اجرای سیاس��ت های س��ازمان و به منظور 
ارتقای بهره وری، اس��تفاده بهینه از مواد معدنی تولیدی، 
جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و هدر رفت تولیدات 
معادن، تجمیع سرمایه های معدن کاران و تجهیز و توسعه 
معادن استان به ماشین آالت روز دنیا تشکیل کنسرسیوم 
معادن سنگ آهن اس��تان در اولویت کاری این سازمان 

قرار گرفته است.
وی با اش��اره به اهداف تش��کیل این کنسرسیوم اظهار 
داشت: تجمیع سرمایه های پراکنده معدنکاران در قالب 
گروه های کاری، ایجاد زیرس��اخت های مناسب تولیدی، 
باال بردن قدرت و توان ماندگاری معدنکاران اس��تان در 
تسخیر بازارهای داخلی و جهانی و به کار بستن تمهیدات 
الزم جهت برگشت بخش زیادی از پروسه تولید به حوزه 

فرآوری از اهداف تشکیل این کنسرسیوم است.
وی با بیان اینکه نخس��تین قدم در راس��تای تشکیل 
این کنسرسیوم در بخش س��نگ آهن به منظور انتخاب 
هیأت موسس برداشته شده و انتخابات آن در20 مهر ماه 
سال جاری انجام می شود، اضافه کرد: برای سیاست گذاری 
و مدیریت یکپارچه معادن س��نگ آهن و خرید و تجهیز 
ماشین آالت معدنی نوین و احداث واحدهای فرآوری مواد 
تولیدی سنگ آهن نیاز به احداث کارخانه تولید کنسانتره 
بوده که معدنکاران استان توان اجرای این طرح را ندارند.

اس��کندری ادامه داد: لذا ب��ه منظور تجمیع س��رمایه 
معدنکاران و هدایت به سمت تولیدی سودآور و دورشدن 
از خام فروش��ی مواد معدن��ی، احص��ای بازارهای جدید 
صادرات��ی، اس��تفاده از تکنولوژی های نوی��ن تولیدی و 
توسعه زیرساخت های تولیدی باید معدنکاران استان به 

این سمت و سو سوق پیدا کنند.
رییس س��ازمان صنع�ت، معدن و تج��ارت آذربایجان 
غربی اعالم کرد: باوجود ذخایر آهن هنوز استان از لحاظ 
تولید فوالد به رتبه مطلوب نرسیده است لذا برای استفاده 
بهینه از ذخایر معدنی، تش��کیل کنسرسیوم معدنکاران، 
صاحبان صنایع و س��رمایه گذاران موجبات تکمیل حلقه 

زنجیره تولید فوالد می شود.
وی گفت: با نگاه ایجاد شده و همت همگانی معدنکاران، 
صنعت آهن و فوالد از رکود حاضر خارج خواهد شد  زیرا 
این استان با داش��تن بازار عراق و ذخایر آهن پتانسیل و 

استعداد زیادی برای توسعه صنعت فوالد است.
با توجه به عدم وجود واحدهای صنعتی جهت باال بردن 
عیار و سایر صنایع باالدستی، این معادن پس از یک مرحله 
دانه بندی و پرعیارس��ازی اولیه مجبور به خام فروش��ی 
هستند و با افت قیمت سنگ آهن و کرایه حمل باال ارزش 

ماده معدنی کاسته شده است.

فرش نایین صاحب خانه می شود

نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسالمی در دیدار 
با سرپرس��ت مرکز ملی فرش ایران از ع��زم محلی برای 
ایجاد مرک��زی برای نمایش و معرفی فرش دس��تباف در 

نایین خبر داد.
سیدحمیدرضا طباطبایی نایینی، نماینده مردم نایین، 
خور و بیابانک با حضور در مرکز ملی فرش ایران خواستار 
همراهی این مرکز در ایجاد و تجهیز خانه فرش نایین شد.
وی همچنین با اش��اره به ش��رایط و ویژگی های تولید 
فرش در نایین بر لزوم پیگی��ری ثبت جهانی فرش نایین 

تاکید کرد.
سرپرست مرکز ملی فرش ایران نیز در این دیدار گفت: 
ایجاد پایگاهی دائمی برای فرش دس��تباف و فعاالن این 
حوزه به نام خانه، موزه، نمایش��گاه یا هر نام دیگری مورد 
تایید و تاکید مرکز ملی فرش ایران است و اجرایی شدن 
چنین ایده های��ی نیازمن��د همراهی و هم��ت نهادهای 

محلی است.
به گفته کارگر استانداری ها، فرمانداری ها، ادارات کل 
میراث فرهنگی و نیز ارشاد اسالمی در استان ها از جمله 
نهادهایی هس��تند که می توانند به کمک س��ازمان های 
صنعت، مع��دن و تجارت آم��ده و پاتوق��ی را برای فرش 

دستباف شکل دهند.
حمید کارگر افزود: در این پایگاه ها کتابخانه تخصصی 
فرش، کالس های آموزشی، نمایش توانمندی های فرش 
منطقه، نمای��ش فرآیند تولید فرش دس��تباف با رویکرد 
آگاهی رس��انی و جذب گردش��گر و مواردی از این دست 
می تواند شکل بگیرد و مرکز ملی فرش ایران نیز سهم خود 
را در این زمینه به شرط پیشگام ش��دن نهادهای محلی 

ایفا خواهد کرد.
سرپرست مرکز ملی فرش ایران همچنین درباره ثبت 
جهانی فرش نایین گفت: اسناد و مدارک مربوط گردآوری 
و نهایی شده و برای تایید نهایی به سازمان جهانی مالکیت 
معنوی ارسال شده که پس از طی مراحل قانونی گواهی 

ثبت صادر خواهد شد.
گفتنی است در این دیدار رییس اداره صنعت، معدن و 
تجارت نایین، کارشناس اداره فرش سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان و رییس اتحادیه فرش روستایی اصفهان 
نیز حضور داش��تند و به بی��ان مش��کالت و چالش های 
هنر- صنعت فرش دستباف در استان اصفهان پرداختند.

سنگ آهن

سنگ آهن

فوالد

خودرو

معدن

خبر
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عسل داداشلو 



 71,718,90شاخص کل
(102,63)میزان تغییر
B 3,224,952,301ارزش بازار

B 1,303,800ارزش معامالت
M 418,016حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(23,22)2,890پتروشیمی تامین

(15,44)14,004پتروشیمی خلیج فارس

ارزشخریدنام کامل شرکت
3,1825,407 فوالد آلیاژي ايران
3,8133,813 صندوق بازنشستگي

ارزشفروشنام کامل شرکت
28,6105,413  کاغذسازي کاوه 
19,3184,898 سیمان مازندران

درصد قیمتنام کامل شرکت
19,9234  چین  چین

10,2833.99 داملران 

درصدقیمتنام کامل شرکت
(7.74)489 ح . سرمايه گذاري نیرو

(6.69)976 ح . نیرو محرکه

ارزشحجمنام کامل شرکت
M58,066 B 33,542بانک سینا
M59,863 B 23,450فوالدمبارکه

ارزشحجمنام کامل شرکت
M59,863 B 23,450فوالد مبارکه
M58,066 B 33,542بانک سینا

تعدادقیمتنام کامل شرکت
17311485بانک سینا

28901419پتروشیمی تامین

P/Eقیمتنام کامل شرکت
23172317محورسازان
32981649سايپا شیشه

P/Eقیمتنام کامل شرکت
11021,54سرمايه گذاری پرديس
11961,66ص. بازنشستگی بانک ها

پول و سرمایه4

مدي��ر  اکرم��ی،  ابوالفض��ل 
کل اقتص��ادی بان��ک مرکزی 
در آخري��ن ب��رآورد خ��ود از 
می��زان نقدينگ��ی در کش��ور 
اعالم ک��رد، حج��م نقدينگی 
 700 و  640 ه�����زار  ب���ه 
میلیارد توم��ان در پايان مرداد 
نس��بت  30 درصدی  رش��د  و 
ب��ه م��اه مش��ابه س��ال قبل 
رس��یده اس��ت. پايه پولی نیز 
با 4.9 درصد کاهش 110 هزار 
م�ی�ل�ی�ارد توم��ان و ضري��ب 
فزاين��ده با 12.4 درصد رش��د 
به 5.8 رسیده است. در پايان 
مردادماه س��ال گذشته، يعنی 
هم زمان ب��ا آغاز به کار کابینه 
دولت يازدهم، حجم نقدينگی 
491 هزار و 800 میلیارد تومان 
بود. در دولت های نهم و دهم 
حج��م نقدينگ��ی در مجموع 
م�ی�لیارد توم��ان  400 ه���زار 
افزاي��ش پیدا ک��رد، يعنی به 
طور میانگین س��االنه 50 هزار 
يازدهم  و دولت  میلیارد تومان 
در س��ال اول خ��ود 150 هزار 
میلیارد توم��ان نقدينگی ايجاد 
کرده اس��ت. در عین حال، در 
هشت ماه ابتدای دولت يازدهم 
س��پرده ديداری هشت  درصد 
رش��د ک��رده، اما حجم ش��به 
پول يا س��پرده های بلندمدت، 

30 درصد رشد داشته است. 

نقدینگی پنهان
آب��اد،  بی��د  بی��ژن  دکت��ر 
اقتصاددان و پژوهش��گر مسائل 
پولی و بانكی به نقدينگی پنهان 
در کشور اش��اره دارد و معتقد 
است حجم نقدينگی پنهان در 
اقتصاد ايران به عنوان يک عامل 
سیاس��ت های  بی ثبات کنن��ده 
پولی همچنان در حال افزايش 
است. وی خلق نقدينگی پنهان 
و عدم ش��فافیت مالی را عامل 
رش��د نقدينگی و تورم می داند. 
دکتر بیدآب��اد می افزايد: اجرای 
قانون هدفمندی يارانه ها منجر 
به افزايش کسری بودجه دولت 
و تامین آن از محل منابع بانک 

مرکزی ش��د و به همین دلیل، 
پايه پولی بزرگ تر ش��د و حجم 
نقدينگی افزايش يافت، چرا که 
تقريبا به ازای هر واحد افزايش 
پايه پولی نزديک به چهار واحد 
افزاي��ش در حج��م نقدينگ��ی 

به وجود می آيد. 

جذب نقدینگی از طریق 
پرداخت سود باال

علی اکبر نیكواقبال، با اشاره به 
اينكه کنترل نقدينگی در شرايط 

رک��ود تورم��ی روی واحده��ای 
تولیدی اثر منفی خواهد گذاشت، 
افزود: در اين شرايط اولويت بندی 
برای ارائه تس��هیالت برای نظام 
بانكی مهم است و اولويت اعطای 
تس��هیالت باي��د ب��ه واحدهای 
تولیدی که نیازمند س��رمايه در 
گردش هستند، اختصاص يابد. 
اين اقتصاددان اف��زود: از اين رو، 
دولت بايد نقدينگی سرگردان را از 
طريق بانک ها با پرداخت سود باال 
جذب و به س��مت تولید هدايت 

کند ي��ا اينكه از س��اير محل ها 
منابع مورد نی��از تولید را تامین 
کند، چرا که خروج از رکود تنها با 
رونق تولید و گردش چرخ اقتصاد 

مقدور است. 

نقدینگی به دنبال 
بازارهای پرسود

از س��وی ديگر، باي��د توجه 
داش��ت نقدينگ��ی ب��ه  دنبال 
بازارهای پرس��ود می گ��ردد و 
باالبردن تقاض��ا را برای کااليی 

ک��ه کمیاب اس��ت ب��ه دنبال 
دارد و ب��ه ت��ورم و گرانی منجر 
می ش��ود. ح��ال در صورتی که 
افزاي��ش حجم مقادي��ر پولی، 
در جهت رش��د اقتصادی وارد 
عرصه تولیدی نشود و صرفا در 
مبادالت تج��اری به کار گرفته 
شود، به افزايش قیمت ها منجر 
خواهد شد. زمانی افزايش حجم 
نقدينگی نق��ش مثبت خود را 
ايفا می کن��د ک��ه وارد چرخه 

تولید شود. 

رکود تورمی و نقدینگی
در ح��ال حاض��ر و ب��ا وجود 
حاک��م ب��ودن ش��رايط رک��ود 
تورم��ی ب��ر اقتص��اد نقدينگی 
کمت��ر وارد بخش تولی��د و در 
نهاي��ت س��رمايه گذاری مول��د 
می ش��ود. مث��ال اي��ن وض��ع 
ناهمگون، شرکت هايی هستند 
که بدون پول ب��رای طرح های 
قرارداد  بزرگ،  س��رمايه  گذاری 
می بندند و همه  سرمايه الزم را 
از بانک ها و سازمان  های دولتی 
می  گیرند و چنان که در تعیین 
قیمت مناقصه دست داشته  اند، 
می توانند سودهای کالن ببرند. 
بخشی از اين سودها، پیشاپیش 
به مديران و س��هامداران اصلی 
تعل��ق می  گیرد. آنه��ا از مبالغ 
دريافت ه��ا،  و  پیش دريافت��ی 
وضعی��ت،  ص��ورت  براس��اس 
قس��مت خود را در جای ديگر، 
مثال ب��ه خريد خان��ه و ملک، 
ساخت، مجتمع تجاری و غیره 
بنابراين،  اختصاص می دهن��د. 
نقدينگی که بايد برای طرح های 
به  عمران��ی و س��رمايه گذاری 
کار ب��رود، عامل س��ود و رانت 
می ش��ود. از ن��گاه بس��یاری از 
کارشناسان اقتصادی نقدينگی 
هرگز مستقال عامل تورم نیست، 
بلكه نحوه  توزيع آن اس��ت که 
نقدينگی را از يک سو به سمت 
تورم و از ديگر س��و به س��مت 
س��ودهای رانت بری می  کشاند؛ 
آن هم در ش��رايطی که 50 تا 
60 درصد نقدينگی ها در اختیار 

پنج تا 10 درصد جامعه است. 

رشد نرخ دالر و سکه در بازار آزاد
صرافان بازار ارز و س��كه روز سه ش��نبه نرخ هر دالر 
امريكا را با 8  تومان رش��د نسبت به روز گذشته 3 هزار 
و240 تومان و هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادی طرح 
جدي��د را با 8 ه��زار و 500 تومان افزاي��ش 935 هزار و 
500 تومان تعیی��ن کردند. نرخ هر يورو در بازار آزاد با 
36 تومان رش��د چهار ه��زار و 129 تومان و هر پوند نیز 

پنج هزار و 206  تومان قیمت خورد. 

نرخنامه

بانک

بورس اوراق بهادار
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فروش خرید نوع ارز 

3235032400دالر امريكا

4118041290يورو

5185052060پوند انگلیس

87508840درهم امارات

1428014360لیر ترکیه

990010100رينگت مالزی

52005450يوآن چین

450600روپیه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

171,000  166,000  سكه يک گرمی
272,000  266,000  سكه ربع
473,000  466,000  سكه نیم

937,000  932,000  سكه طرح قديم
935,500  930,500  سكه بهار آزادی

95,900  94,100  طالی 18 عیار گرمی

نماگر بورس
شاخص کل در رقم ۷۱۷۱۸ واحد

شاخص کل بورس در پايان معامالت روز گذشته به واسطه 
فش��ار عرضه در نمادهای ب��زرگ از جمله هلدينگ تامین و 
خلیج فارس 102 واحد به عقب برگشت و به 71718 واحد 
رس��ید. در دقايق ابتدايی معامالت ديروز به واس��طه برتری 
تقاضا، شاخص مثبت بود، اما در دقايق پايانی با فشار فروش 
در نمادهای بزرگی همچون هلدينگ نفت، گاز و پتروشیمی 
تامین، صنايع پتروشیمی خلیج فارس،  بانک صادرات، گروه 

مپنا و ملی صنايع مسی ايران منفی 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

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي -۶نمودار شماره 
)درصد(

پايه پولي

نقدينگي

نقدینگی

به عبارت��ی حجم پول و مجموع پول 
و ش��به پول اس��ت. چون میزان کاال و 
خدمات در جامعه محدود اس��ت، پس 
بايد میزان نقدينگی به اندازه ای باش��د 
که ب��ا کاال و خدمات براب��ری کند. اگر 
می��زان نقدينگ��ی افزايش ياب��د، کاال و 
خدمات در جامعه کم ش��ده و قیمت ها 
افزاي��ش می يابد و تورم ايجاد می ش��ود. 
حج��م پول در گردش ش��امل دو مولفه 

پايه پولی و ضريب فزاينده پولی است. 

پایه پولی

به نس��بت میان اس��كناس عرضه ش��ده 
توس��ط بانک مرکزی و مجموع دارايی های 
اين بانک که به عنوان پش��توانه اس��كناس، 
قابل قبول باش��د، گفته می شود. هرچه اين 
نس��بت بزرگ تر باشد، میزان نقدينگی و به 
تبع آن تورم بیش��تر است. به عبارت ديگر، 
بزرگ بودن اين نسبت نشانگر پايین بودن 

ارزش پول است. 

ضریب 
فزاینده

شاخصی است که نشان می دهد سرعت 
افزايش نقدينگی متاثر از رش��د پايه پولی 
چقدر اس��ت. پايه پول��ی ضرب در ضريب 
فزاينده مساوی با حجم نقدينگی موجود 
در کش��ور اس��ت. يعن��ی هرچ��ه ضريب 
فزاين��ده که متاثر از س��رعت گردش پول 
اس��ت، بزرگ ت��ر باش��د اثر آن بر رش��د 
نقدينگی بیشتر می شود و حجم نقدينگی 
باالت��ر م��ی رود و همین رش��د نقدينگی 
برمیزان تورم و رشد اقتصادی و مبادالت 

اقتصادی تاثیرگذار است. 

سیدمحمد صدرالغروی

افزایش حجم نقدینگی به 640هزار و ۷00میلیارد تومان

نقدینگی به دنبال 
بازارهای پرسود می  گردد

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
 

حس��ینعلی ضیائی، مدير عامل پس��ت 
بانک با اعالم اي��ن مطلب که فعالیت اين 
موسس��ه مال��ی به عنوان بان��ک تخصصی 
روس��تا، بايد به تصويب مراجع ذی صالح 
برس��د، افزود: اين موضوع در کمیس��یون 
تخصصی اقتصاد دولت مطرح و توضیحات 
الزم ارائه شده و انتظار می رود به تصويب 
برسد. مديرعامل پست بانک  افزود: مالک 
فعالیت در جهت رونق اقتصادی روستاها، 

به میزان سهم س��هامداران مربوط نیست 
و صاحبان س��هم پس��ت بانک نیز با علم 
به اينكه پس��ت بانک در چ��ه زمینه هايی 
فعالی��ت می کند، در اين حرکت اقتصادی 
شريک ش��ده اند. عضو هیات مديره پست 
بان��ک گفت: پس��ت بانک همانن��د ديگر 
بانک ها فعالیت می کند و در روس��تاها هم 
حضور دارد و حداق��ل يارانه 5.5 میلیون 

نفر از روستائیان را توزيع می کند. 

امیر حمزه مالمیر، معاون ناشران بورسی 
گفت: يكی از فاکتورهای جذابیت بازار برای 
سرمايه گذاران و ناشران تنوع ابزارهای تامین 
مالی و نیز س��رمايه گذاری است. با توجه به 
اين مهم، بورس اوراق بهادار تهران به منظور 
متنوع سازی ابزارهای مالی و نیز تقويت نظام 
تامین مال��ی، راه اندازی بازار ابزارهای جديد 
و نی��ز تقويت ب��ازار ابزارهای موج��ود را در 
دستور کار دارد. وی افزود: در همین راستا، 
پذيرش تم��ام ابزارهای مالی نوين ش��امل 
اوراق مش��ارکت، گواه��ی س��رمايه گذاری، 

انواع صك��وک، صندوق های قابل معامله در 
بورس يا همان ETF، صندوق های زمین و 
س��اختمان و نیز صندوق سرمايه گذاری در 
پروژه و س��اير ابزارهای جديدی که با مجوز 
ش��ورای عالی بورس قابلی��ت معامله دارند، 
در دس��تور کار قرار دارد. همچنین توسعه 
ب��ازار صكوک به عن��وان يك��ی از ابزارهای 
مالی اسالمی، مدنظر بورس تهران است که 
می تواند، وس��یله ای مفید برای توسعه بازار 
سرمايه و نیز تامین مالی شرکت ها با هزينه 

پايین تر و ريسک کمتر باشد. 

سیس��تم جام��ع نوين بانك��داری بانک 
دی از س��وی مديرعامل بانک آغاز ش��د. 
اين سیس��تم که طی هفته های گذش��ته 
به ص��ورت آزمايش��ی فعال ش��ده بود در 
روز عید قربان به طور همزمان در ش��عب 
سراس��ر کش��ور بانک فعالیت خود را آغاز 
کرد. احمد شفیع زاده مديرعامل بانک دی 
اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی نهايی 
سیس��تم، بانک بتواند خدمات گسترده تر 
و مناس��ب تری در اختی��ار مش��تريان و 
مخاطبان خ��ود قرار دهد. ب��ه گفته وی، 

برای نخس��تین بار اس��ت ک��ه بانک دی 
سیس��تم بانكداری خود را ب��ا بهره گیری 
از ديتاسنتر اختصاصی راه اندازی می کند. 
مديرعامل بان��ک دی با بی��ان اينكه اين 
سیس��تم، طرح جديدی در نظ��ام بانكی 
اس��ت، اظهار ک��رد: سیس��تم جامع نوين 
بانك��داری بانک دی به ص��ورت هلدينگ 
ديده ش��ده اس��ت ک��ه دارای مزيت ها و 
امكانات بس��یار م��درن و به روزی اس��ت 
که حتما مش��تريان بانک از آن خش��نود 

خواهند شد. 

با عرض��ه »موش کارت« محصول جديد 
بانک گردش��گری، امكان اس��تفاده از اين 
کارت بانكی در کارتخوان های فروشگاه ها 
و مراک��ز خدم��ات کش��ور ايج��اد ش��د. 
»موش کارت« در حقیقت يک کارت هديه 
اس��ت که روی آن تصوير ش��خصیت های 
فیلم س��ینمايی »ش��هر موش��ها2« نقش 

بسته اس��ت و ب��ا مراجع��ه مش��تريان به 
ش��عب، در مبالغ دلخواه قابلیت صدور را 
دارد. بانک گردشگری برای دارندگان اين 
کارت ه��ا، جوايزی در نظ��ر گرفته که در 
صورت تكمیل الگوی الزم براساس امتیاز 
آنها در سطوح طاليی، نقره ای و برنزی به 

صاحبان کارت ها تعلق خواهد گرفت. 

در راستای تكريم مشتريان و تسريع در 
انجام امور، کارشناسان شرکت کارگزاری 
بانک پاس��ارگاد، از تاري��خ 14 تا 17 مهر 
1393 در شعبه های مالصدرا و کوی نصر 

ضم��ن ارائه نام کارب��ری و رمز عبور برای 
انج��ام معامالت برخط کارگزاری و س��اير 
خدمات مربوط به آن، پاسخگوی سواالت 

مراجعه کنندگان نیز هستند. 

فعالیت پست بانک در جهت رونق اقتصادی روستاها

پذیرش ابزارهای مالی نوین در بورس سرعت می گیرد

سیستم جامع نوین بانکداری بانک دی اجرایی شد

»موش کارت« بانک گردشگری در کارتخوان های سراسر کشور

خدمات کارگزاری در 2 شعبه بانک پاسارگاد ارائه می شود



5 تجارت و خدمات

با وجود اینکه وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات از حمایت های 
همه جانبه وزارتخانه مطبوعش 
از بخ��ش خصوصی خب��ر داده 
است اما به گفته تولیدکنندگان 
نرم افزار و فع��االن حوزه آی تی 
با اینک��ه فعالیت های��ی در این 
حوزه مش��اهده ش��ده است اما 
هنوز مش��کلی از ای��ن صنعت 
رفع نش��ده و فعاالن این بخش 
مشغول دست وپنجه نرم کردن 

با معضالت بزرگی هستند.
مهدی صادق��ی، مدیرعامل 
ش��رکت پگاه سیس��تم درباره 
مش��کالت این حوزه می گوید: 
مش��کالت ما را می ت��وان به دو 
دسته تقسیم کرد که یک بخش 
از آن مرب��وط می ش��ود به عدم 
آگاهی مردم نسبت به چگونگی 
تهیه نرم افزار های مورد نیاز خود 
و اینکه نمی دانند کدام نرم افزار 
از پس نیاز های آنه��ا بر خواهد 
آمد که این امر باعث می ش��ود 
ت��ا در م��واردی مش��تریان از 
محصوالت شرکت تولیدکننده 

ناراضی باشند.
وی اف��زود: مس��ئله دیگ��ر 
نب��ود حمای��ت از ای��ن بخش 
اس��ت به طوری که با اینکه این 
صنع��ت در جه��ان به عن��وان 
فرا صنعت ش��ناخته می ش��ود 

و حمایت ه��ای وی��ژه ای ازآن 
می ش��ود اما متاسفانه در کشور 
ما تقریب��ا هیچگون��ه حمایتی 
از آن نمی ش��ود. مدیرعام��ل 
شرکت پگاه سیستم اظهار کرد: 
از مس��ئوالن می خواهی��م تنها 
هزینه ای ک��ه روی نیمی از یک 
فاز پ��ارس جنوبی می ش��ود را 
به صنعت آی ت��ی به ویژه بخش 
نرم افزار هم اختصاص دهند تا 
از مش��کالت این بخش کاسته 
ش��ود و تنها بعد از گذشت 10 
س��ال مقدار درآم��د این بخش 

را با صنعت نفت  مقایسه کنند.
صادق��ی از نب��ود قان��ون در 
این ح��وزه انتقاد ک��رد و گفت: 
هی��چ قان��ون جام��ع ی��ا حتی 
استاندارد حسابرسی برای این 
بخش وج��ود ندارند ی��ا هنوز 
ش��رکت های بیم��ه  در بعضی 
موارد ما را مقاطع کار می دانند 
و این صنعت را با بخش عمران 
که پروژه محور اس��ت مقایس��ه 
می کنند درصورتی که بخش��ی 
از صنعت آی تی محصول محور 
به حس��اب می آید و شرکت ها 

با ف��روش محص��والت خود به 
سوددهی می رس��ند پس نباید 
برای بخشی از این صنعت بیمه 

مقاطع کاری تعریف شود.
ش���رکت  م�دی�رع�ام���ل 
پگاه سیس��تم درب��اره می��زان 
س��رمایه گذاری ها در این حوزه 
گف��ت: باید ب��ه ح��وزه آی تی 
به عن��وان یک س��رمایه گذاری 
بلند مدت نگاه ش��ود چون این 
صنعت برای س��وددهی نیاز به 

زمان دارد.
وی افزود: این بخش به عنوان 

دانش بنی��ان  صنع��ت  ی��ک 
به حساب می آید و برای رسیدن 
به هدف خ��ود باید تولید دانش 
ش��ود تا کم کم با گذشت چند 
س��ال به بازدهی مطلوب برسد 
پس فعاالن این بخ��ش باید از 
پرداخت یکسری هزینه ها مثل 
مالیات معاف شوند یا به گونه ای 

دیگر با این صنعت رفتار شود.
صادقی درباره جایگاه صنعت 
نرم افزار ای��ران در میان س��ایر 
کشور های جهان گفت: متاسفانه 
ایران در حوزه نرم افزار در میان 
کشورهای عقب افتاده قرار گرفته 
اس��ت و حتی در خاورمیانه هم 
کش��ورهای فعال تر از ما وجود 
دارن��د. وی افزود: م��ا در نیروی 
کار هم مش��کل ج��دی داریم و 
متاس��فانه جوان های��ی که در 
دانشگاه های ما پرورش می یابند 
به س��رعت جذب کش��ورهای 
امریکای ش��مالی، اروپا و حتی 
امارات می ش��وند و نمی توانیم 
از فرار مغزها جلوگیری کنیم و 
بازار کار را در داخل کشور برای 

آنها به وجود آوریم.
صادقی در پایان یادآور ش��د: 
متاس��فانه فرصت ه��ا در ای��ن 
حوزه به سرعت در گذر هستند 
و باید از ای��ن فرصت ها هر چه 

زودتراستفاده کرد.

تولیدکنندگان نرم افزار تشنه حمایت مسئوالن صادرات غیرنفتی
 ۲۰ درصد افزایش یافت

رییس سازمان توس��عه تجارت از افزایش ۲0 درصدی 
صادرات غیرنفتی در شش ماهه اول سال جاری خبر داد 
و گفت: حجم تجارت خارجی در ش��ش ماه نخست سال 

جاری به بیش از ۵0 میلیارد دالر رسیده است. 
به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت، 
»ول��ی اهلل افخم��ی راد«، در نشس��ت خب��ری روز مل��ی 
صادرات با اعالم این خبر گفت: طبق آخرین آمار گمرک 
۲3.۲ میلیارد دالر با احتس��اب میعانات گازی به خارج از 
کشور صادر شده که رشد نزدیک به ۲0 درصدی دارد و از 
این میزان 16.7 میلیارد دالر مربوط به صادرات کاال بدون 
احتس��اب میعانات گازی است و نس��بت به سال گذشته 

10 درصد رشد داشته است. 
وی در خص��وص مقاص��د صادراتی گف��ت: مهم ترین 
کشورهای مقصد صادراتی به ترتیب چین با 4.6 میلیارد 
دالر مقام اول، عراق با ۲.8 میلیارد دالر کشور مقصد دوم و 
امارات با 1.9 میلیارد دالر مقام سوم هستند و افغانستان 
با 1.۲ میلیارد دالر و هند با 1.1 میلیارد دالر در رتبه های 

چهارم و پنجم قرار دارند. 
افخمی راد، ب��ا بی��ان اینکه امارات بیش��تر کش��وری 
واسطه ای اس��ت که کاالی ایرانی از آنجا به سایر کشورها 
صادر می شود، افزود: مقاصد صادراتی کشور ما زیاد نیست 
و مجموعا 70 درصد صادرات کاال به این پنج کشور انجام 
می ش��ود، اما امیدواریم با لغو تحریم ها تنوع کش��ورهای 

مقصد صادراتی افزایش یابد. 
وی همچنی��ن در مورد می��زان واردات کش��ور گفت: 
۲6 میلی��ارد دالر حج��م واردات م��ا ب��وده که از رش��د 
30 درصدی نسبت به س��ال قبل برخوردار است و امارات 
با 6.۵ میلیارد دالر رکورددار واردات به ایران است و پس 
از آن چین با 6 میلیارد دالر، هند با رقمی معادل ۲ میلیارد 
دالر، ک��ره و ترکیه هر دو ب��ا 1.9 میلیارد ج��زء پنج مبدا 
نخست وارداتی هستند که ۵0 درصد واردات کشور از آنها 

صورت گرفته است. 
رییس س��ازمان توسعه تجارت با اش��اره به ۵0 میلیارد 
دالر حجم تجارت خارجی در ش��ش ماه نخس��ت س��ال 
جاری گفت: تجارت خارجی در ش��ش ماه نخس��ت سال 
با تراز منفی مواجه بوده اس��ت، اما این ع��دم توازن رقم 
زیادی نیست و امیدواریم در شش ماه دوم سال این تراز 

مثبت شود. 
وی ادام��ه داد: در آم��ار گم��رک، ص��ادرات خدمات 
فنی مهندسی، گردشگری، حمل ونقل و سایر بخش های 
خدماتی احتساب نشده است و برآورد ما این است که در 

این بخش بیش از سه  میلیارد دالر صادرات داشته ایم. 
رییس س��ازمان توس��عه تجارت با اش��اره به برگزاری 
مراس��م روز مل��ی ص��ادرات گفت: ب��ه دلیل دع��وت از 
رییس  جمه��ور محترم در این مراس��م، روز ملی صادرات 
امس��ال در ۲7 مهرماه برگزار می ش��ود، زیرا حضور مقام 
عالی ریاست  جمهوری ارج نهادن بیشتر به صادرکنندگان 

و اهمیت بیشتر به صادرات غیرنفتی است. 
افخمی راد، با اش��اره به نقش مهم بانک ه��ا در افزایش 
صادرات غیر نفتی افزود: بانک ه��ا در این حوزه می توانند 
نقش مهمی ایف��ا کنند و بدنه صادراتی کش��ور را تقویت 

کنند. 
وی در خص��وص هم��کاری با بانک خصوص��ی دی در 
برگزاری مراس��م روز ملی صادرات گفت: رفتار متفاوتی 
از بانک ها در خصوص بحث صادرات مطرح شده است اما 
امیدواریم همکاری با بانک خصوصی دی زمینه ای برای 

فعال تر کردن نقش بانک ها در امر صادرات ایجاد کند. 
افخمی راد اضافه کرد: از س��ال 76 برگزاری مراسم روز 
ملی صادرات به عنوان نمادی برای تقدیر و تشکر از فعاالن 
عرصه صادرات مطرح شد و اما چون امکان تجلیل از همه 
صادرکنندگان نبود، از کس��انی که طبق آیین نامه ها در 

رتبه باالتری قرار داشتند، تجلیل می شد. 
وی ادام��ه داد: امس��ال انتخاب صادرکنن��دگان طبق 
مصوبه ش��ورای عالی ص��ادرات طبق س��ه پارامتر صدور 
خدمات فنی و مهندسی، صادرات کاال با ارزش افزوده باال 
و صادرات کاال با فناوری باال انجام می شود و از ۵0  نفر از 

صادرکنندگان نمونه تجلیل خواهد شد. 
رییس سازمان توسعه تجارت مشکل ماندگاری در بازار 
را یکی از مشکالت صادرات دانست و افزود: کمپانی های 
صاحب نام در کشورهای مختلف س��ال ها در بازار حضور 
دارند اما در ایران این مشکل وجود دارد که صادرکنندگان 
برنامه ریزی طوالنی مدت برای استمرار حضور در بازارهای 

جهانی و حفظ بازار ندارند. 
وی در پاسخ به این س��وال در خصوص جوایز صادراتی 
که از سال 89 پرداخت نشده گفت: تاکنون بودجه ای به 
این منظور اختص��اص نیافته، اما ش��ورای عالی صادرات 
تصمیم گرفته تا از سال 93 برای آنهایی که کاال با ارزش 
افزوده و فناوری باال صادر می کنند این جایزه را اختصاص 
دهند، اما این به ش��رط آن اس��ت که دولت بودجه ای در 

اختیار ما قرار دهد. 
رییس سازمان توس��عه تجارت در پاس��خ به اینکه در 
الیحه خروج از رکود چه برنامه ای برای صادرات غیر نفتی 
و حمایت از آن به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده 
گفت: بخش ه��ای عمده ای که در مورد ص��ادرات مطرح 
است، اشکاالت بین دستگاهی است و پیشنهادی مطرح 
شده که منابع حاصل از دریافت عوارض کاالهای با ارزش 
افزوده پایین به صادرکنندگان کاالهای با ارزش افزوده باال 
اختصاص یابد.  افخمی راد در پاسخ به سوالی در مورد اخذ 
مالیات از صادرکنندگان گفت: با وجود جلسات بسیار زیاد 
و پیگیری هایی که با سازمان امور مالیاتی داشته ایم، این 
سازمان ساز و کار مناسبی را در این زمینه تاکنون طراحی 
نکرده است تا بتواند هشت  درصد مالیات بر ارزش افزوده 
را به صادرکنندگان بازگرداند، اما ب��ا رویکرد مثبت وزیر 

اقتصاد امیدواریم این موضوع حل شود. 
وی ادامه داد: البته این موضوع در مورد ورود مواد اولیه 
کاالهایی که پس از تولید صادر می شوند نیز وجود دارد که 
گمرک راهکار مناسبی را در این زمینه تهیه کرده تا پس 
از صادرات حقوق اولیه ای را که دریافت کرده، بازگرداند. 

رییس س��ازمان توس��عه تجارت در پاس��خ به سوالی 
درخص��وص واردات خودروهای لوکس گف��ت: امیدوارم 
یک بار برای همیش��ه پرونده این موضوع بس��ته ش��ود،  
زیرا از ابتدای امس��ال هیچ مجوز و ثبت سفارش��ی برای 
خودروهای باالی ۲۵00 سی سی داده نشده و از مجموع 
13۲ خودرویی که با این شرایط از گمرک خارج شده 6۵ 
مورد مربوط ب��ه س��فارتخانه ها و نمایندگی های خارج از 

کشور بوده است. 

تاکید رییس جمهوری بر توسعه گردشگری  
در روستاهای کشور

 حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در نخستین 
همایش ملی روز روس��تا با تبریک عید قربان و عید سعید 
غدیر خم اظهار کرد: مسئله گردش��گری می تواند درآمد 
روس��تاییان را افزایش دهد، باید به طرح های مختلف فکر 
کرد به طور مثال درباره صنایع دستی و فروش آنها در بازار 
برنامه های جدیدی داشت.  رییس جمهوری تصریح کرد: 
روز روستا در کشور فقط یک روز است، اما باید در هر روستا، 
روز آن روس��تا را برگزار کنیم، مردم از آنجا دیدن کنند و 
روستاییان صنایع دس��تی خود را به فروش برسانند. این 
کار هم از نظر معنوی و فرهنگی به نفع کشور است و هم از 
نظر اقتصادی می تواند کشور را به حرکت در آورد، ما امروز 
باید سنت های درست گذش��ته را حفظ کنیم و از آنچه در 
تمدن امروز مفید است نیز استفاده کنیم. روستاها از نظر 
طبیعت و فرهنگ باید مراکز توریس��تی در کشور باشند. 
البته برای اینکه روستاها تبدیل به مراکز توریستی شوند 
سرمایه گذاری نیاز دارند.  روحانی با بیان اینکه روستاهای 
ما باید توسعه پیدا کنند، گفت: گاهی اوقات در کتاب های 
علوم اجتماعی و جامعه شناسی توس��عه را طوری از لحاظ 
اجتماعی معنا می کنند که آن را وصل به توس��عه شهری 
می دانند، گویی توس��عه یعنی توسعه شهری؛ در حالی که 
توسعه روس��تایی می تواند توسعه ش��هری را پایدار کند.  
رییس دولت تدبیر و امید یادآور شد: اینکه ما توسعه پایدار را 
به محیط زیست می گوییم که درست هم هست، یعنی وقتی 
جایی را توس��عه می دهیم باید به طبیعت و محیط زیست 

هم توجه کنیم. اگر این کار را نکنیم آن توسعه بقا نخواهد 
داشت، مثل سدهایی که باالسر دریاچه ارومیه برای توسعه 
زدیم و نگاه نکردیم به پایین دست که اگر این سدها را بزنیم 

چه بالیی سر این دریاچه می آید. 
روحانی با بیان اینکه این روش »توسعه ناپایدار« است 
گفت: اکنون ناچاریم آب آن سد را دوباره به سمت دریاچه 
روان کنیم  زیرا دریاچه زیب��ای پرخیرو برکت ارومیه در 
حال خشک ش��دن اس��ت.   رییس جمهوری تاکید کرد: 
نباید طبیعت مهربان را به قهرش درآوریم و عصبانی اش 
کنیم که تبدی��ل به یک غول خطرناک می ش��ود، ما باید 
به طبیعت برس��یم، باید به جنگل ها برسیم، اگر مشکلی 
برای جنگل ها پیش بیاید ب��ه عجله باید خودمان را مانند 
طبیب باالی سر بیمار به آنجا برسانیم. روحانی ادامه داد: 
آب، درخت، مراتع و خاک که اصال خریدنی نیس��ت، اگر 
خاک سرزمین ما، خاک کشاورزی ما تخریب شود چگونه 
جبران می ش��ود؟ مگر می ش��ود از بازار خاک کشاورزی 
خرید؟ اگر آب را نابود کردیم مگر می شود به راحتی آب 
را با پول خرید؟ اگر طبیعت را نابود کردیم مگر می شود به 

سادگی شرایط طبیعی را بازگرداند؟ 
رییس جمهوری افزود:  اساس��ا یک��ی از امتیازات مهم 
روستا هوای پاک و نسیم روح بخش است و نزدیک صبح 
هم به جای سروصدای ماشین های بزرگ و دودزا صدای 
دلنواز خروس است، یکی از جاذبه های روستا، طبیعت آن 
است. روستاییان سالم تر و با نش��اط تر زندگی می کنند و 

مقاوم تر هستند. 

گردشگری صادرات

خبر

گزارش 2
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید 
بر ضرورت عقد پیمان ه��ای پولی دوجانبه 
میان ایران و روس��یه، گف��ت: به طور حتم 
عقد این قرارداد در کاهش آثار بس��یاری از 

تحریم ها اثرگذار خواهد بود. 
محسن صرامی فروش��انی در گفت وگو با 
خانه ملت، در رابطه ب��ا تاثیرات عقد پیمان 
پولی دوجانبه میان ایران و روس��یه، گفت: 
اگر طرف روسی به پیمان های پولی دوجانبه 
مقطعی نگاه نکند، عقد این قرارداد میان دو 
قطب تصمیم گیری خاورمیانه و بخش��ی از 
جهان، اثر فزاینده ای در شکستن تحریم ها 
و قدرتمندکردن پول های منطقه ای خواهد 

داشت. 
در  خمینی ش��هر  م��ردم  نماین��ده 
مجلس ش��ورای اس��المی افزود: همچنین 
وج��ود مرزه��ای مش��ترک و مهی��ا بودن 
زیرس��اخت های آبی، ریل��ی و هوایی میان 
ایران و روسیه، می تواند بسیاری از نیازهای 
دوجانبه ب��رای کم کردن آث��ار تحریم ها را 
مرتفع کن��د.  وی تصریح ک��رد: مورد دیگر 
اینکه، فعالیت بانک ها برای انجام مراودات 
پول��ی و ارزی، باع��ث کاهش نیاز به س��ایر 
بازارها خواهد شد و مطمئنا ایران هم توانایی 
تامین بس��یاری از نیازهای کشور روسیه را 
که عمده آن نیازغذایی است خواهد داشت. 
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ادامه 
داد: همچنین در مقابل صادرات محصوالت 
کشاورزی به روسیه، می توان اقدام به واردات 
تکنولوژی و فناوری از این کشور کرد و این 
مراودات ادامه داشته و سود آن عاید هر دو 

کشور خواهد شد. 
نماین��ده مردم خمینی ش��هر در مجلس 
بیان کرد: با این اقدام، مطمئنا ارزهای ایران 
و روس��یه قوت بیش��تری خواهند گرفت و 
ش��اهد آثار منفی آن بر ارزش دالر خواهیم 

بود. 

بررسی حذف دالر از مبادالت 
تجاری ایران و روسیه 

نزدی��ک ب��ه 10 روز پی��ش اس��داهلل 
عس��گراوالدی، رییس اتاق مشترک ایران 
و روسیه از بررس��ی حذف دالر و جایگزینی 

روبل و ریال سخن گفته بود. 
او گفته بود که تجار ایران برای حضور در 
بازار روسیه با مشکالت نقل و انتقال بانکی 
روبه رو هس��تند و تاکید کرده ب��ود که اگر 
کاالیی را به روس ها می فروشیم چگونه پول 

آن را دریافت کنیم. 
وی به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی 
ایران و بانک مرکزی روس��یه برای حل این 

معضل در حال مذاکره هستند. وی همچنین 
توضیح داده بود که، اگرچه شعبه بانک ملی 
ما در مسکو فعال است و یک بانک مشترک 
ایران و روس��یه هم در این شهر داریم اما در 
ش��هرهای دیگر روس��یه این امکان وجود 
ندارد و در ح��ال رایزنی هس��تیم تا بتوانیم 
دالر را از چرخ��ه مب��ادالت خ��ارج کرده و 
روبل و ریال را در مبادالت تجاری دو کشور 

جایگزین کنیم. 

رفع محدودیت انتقال پول
 ولی اهلل افخمی، معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نی��ز درباره حل برخی مش��کالت 
نقل و انتقال پولی گفت: با برنامه ریزی های 
انجام ش��ده در بانک مرکزی و برنامه هایی 
که در دولت در حال انجام است، امیدواریم 
محدودیت نق��ل و انتق��ال پ��ول از طریق 
سیستم بانکی برطرف شود و بانک هایی که 
در فهرست تحریم نیستند بتوانند سریع تر 
در این زمینه نق��ش خود را ب��ه خوبی ایفا 
کنند. تحریم بانکی یکی از مشکالتی است 
که هزینه انجام فعالیت های اقتصادی را باال 
می برد و حداقل اگر این فعالیت ها را متوقف 
نکند فض��ا را ب��رای ص��ادرات محصوالت، 
غیر رقابتی می کند. امیدواریم با برنامه هایی 
که در ح��ال انجام اس��ت، حداقل بخش��ی 
از بانک ها که در فهرس��ت تحریم نیس��تند 
بتوانند س��ریع تر در این زمینه نقش خود را 

به خوبی ایفا کنند. 

مشوق های صادراتی و احتمال 
اختصاص بودجه مستقل به آن 

معاون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با 
اشاره به مصوبه شورای عالی صادرات برای 
حمایت از صادرات کاالهای با ارزش افزوده 
باال و های تک اظهار کرد: تالش می کنیم در 
بودجه سال آینده، مشوق های صادراتی در 
ردیف بودجه مستقل به مجلس ارائه شود. 

رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به 

اعزام هیات های تج��اری و با بیان اینکه این 
اقدام یک��ی از راهکارهای توس��عه صادرات 
کش��ور محس��وب می ش��ود، گف��ت: برای 
افزایش برقراری ارتباط با س��ایر کش��ورها، 
برنامه ریزی هایی ش��ده و نکته ای که شاید 
متفاوت از گذش��ته باش��د این است که در 

سفرهایی که مسئوالن به منظور شرکت در 
اجالس کمیسیون مش��ترک یا در راستای 
توسعه روابط دو جانبه به کشورهای مختلف 
دارند، معموال تیمی از صادرکنندگان بخش 
خصوصی متناس��ب ب��ا فعالیت هایی که در 
آن کش��ور انجام می شود شناس��ایی کنیم 
و هم��راه ببریم.  گفتنی اس��ت ک��ه بحران 
مالی جهانی در س��ال ۲007، باعث گرایش 
کشورها به رویکرد جدیدی در تجارت شد. 
کش��ورهایی که از پول های رایج مانند دالر 
و یورو اس��تفاده می کردند، روش جدیدی 
را برگزیدند که ب��ه »پیمان پولی دوجانبه« 
معروف شده اس��ت. تاکنون 47 پیمان بین 
کش��ورها امضا شده اس��ت. در این رویکرد 
جدید به جای دالر و یورو، تجارت با پول های 
محلی انجام می ش��ود. این فرصتی طالیی 
است که به ما در عبور از تحریم بانکی کمک 

شایانی می کند. 

انعقاد پیمان های پولی به مرگ دالر منجر خواهد شد

افتتاح پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرك
با حضور دکتر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و دکت��ر طیب نیا، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و همزمان با رونمایی از س��امانه جامع گمرکی، پنجره واحد تجارت فرامرزی امروز 

افتتاح می شود.
 به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، پنجره واحد تجارت فرامرزی طرح جدیدی است که قرار 
است براساس آن کلیه سازمان های دخیل در تجارت فرامرزی و ذی نفعان آن تحت یک پنجره واحد 
عمل کنند. پیش بینی می شود با پیاده سازی این برنامه، پس از اجرای موفق طرح دوراظهاری در 

گمرکات سراسر کشور، شاهد فصل جدیدی در روند تجارت خارجی کشور باشیم. 
همچنین ب��رای اجرای ای��ن برنامه گم��رک جمهوری اس��المی ای��ران از توانمندی های 
پژوهشگران دانش��گاه تهران بهره می برد و پنجره واحد تجارت فرامرزی با همکاری مشترک 

گمرک و دانشگاه تهران پیاده سازی خواهد شد. 
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سال 1393 برای بندر شهید 
رجایی روزهای خوش��ی به بار 
آورده است.خبرهایی كه شاید 
باعث ش��ود، پس از سال ها این 
بندر حركت خود را در مس��یر 
تبدیل ش��دن به ه��اب منطقه 

كلید بزند.
پ��س از تحری��م ش��ركت 
تایدواتر، به عنوان اپراتور اصلی 
بندر شهید رجایی در سال های 
گذش��ته، بس��یاری از خطوط 
كشتیرانی خارجی و بین المللی 
در مس��یرهای خ��ود دور این 
بندر را خط كش��یدند و این به 
معنی شروع روزهای نه چندان 
خوش یكی از بزرگ ترین بنادر 

اقتصادی منطقه بود.
پایدار ماندن تحریم تایدواتر 
باعث شد س��ازمان بنادر ایران، 
تصمیم به خارج كردن نام این 
شركت از لیس��ت شركت های 
فع��ال بن��در رجای��ی كن��د تا 
ش��اید بار دیگر صدای س��وت 
كش��تی های خارجی در ساحل 

جنوبی ایران شنیده شود.
ترفن��دی كه ب��ه زودی تاثیر 
خود را گذاش��ت و بندر شهید 
رجای��ی را دوب��اره ب��ه مس��یر 
كانتینره��ای خارج��ی وارد 
كرد. ش��ركت ون ه��ای تایوان 
در روزهای ابتدای��ی مردادماه 
امس��ال نخس��تین محمول��ه 
اقتصادی خود را به بندر رجایی 
وارد كرد تا كار توسعه این بندر 

از سر گرفته شود.
به دنب��ال آن چند ش��ركت 
خارجی دیگر از آسیا و اروپا نیز 
درخواست رس��می خود برای 
پهلوگی��ری در بندررجای��ی را 
مطرح كردند تا جایی كه رییس 
سازمان بنادر و دریانوردی ایران 
اعالم كرد، چند شركت خارجی 
از كش��ورهای مختلف منطقه و 
جهان برای ورود به بندر شهید 
رجایی اع��الم آمادگی كرده اند 
و در حال ارزیابی ش��رایط برای 
برنامه ری��زی طوالنی مدت در 

این زمینه هستند.
آنچه تحریم های بزرگ ترین 
بندر ایران را دور زد، اما انتخاب 

دو ش��ركتی بود كه در س��ابقه 
اقتصادی آن ابهام وجود نداشت 
و جزو ش��ركت های دولتی نیز 
به حس��اب نمی آمدند، هر چند 
دوره فعالی��ت آنه��ا برچس��ب 
موق��ت دارد. دو ش��ركت بتا و 
سینا از س��وی س��ازمان بنادر 
به عن��وان اپراتوره��ای جدی��د 
ترمینال ه��ای ی��ك و دو بندر 
ش��هید رجایی معرفی ش��دند، 
طب��ق برنامه ریزی های صورت 
گرفته این ش��ركت ها ت��ا پایان 
س��ال 93، وظیف��ه تخلی��ه و 
بارگی��ری كش��تی های بن��در 
رجای��ی را برعه��ده گرفتند تا 
سازمان بنادر با طراحی شرایط 
الزم و مقدم��ات ابتدایی كار با 
برگزاری ی��ك مناقصه عمومی 
و بین المللی اپراتور قطعی بندر 

شهید رجایی را تعیین كند.
هر چند زمان دقیق برگزاری 
ای��ن مناقص��ه هنوز مش��خص 
نشده، اما قطعا با آغاز سال 94، 
اپراتوری جدید در این بندر آغاز 
به كار خواهد ك��رد، هر چند به 
نظر می رسد، با توجه به تجربه 
موفق دو ش��ركت بتا و سینا در 
تس��ریع عملی��ات پهلوگیری 
كانتینرها، به احتمال بسیار زیاد 
اپراتوری قطعی این بندر بزرگ، 
به دو شركت واگذار خواهد شد.

ب��ا توج��ه ب��ه عموم��ی و 
بین المللی ب��ودن ماهی��ت این 
مناقص��ه، احتمال پیش��تازی 

خارجی ها نی��ز در ایفای نقش 
در بندر رجای��ی وجود دارد، اما 
با توجه ب��ه حض��ور تاثیرگذار 
بخش خصوصی در سال جاری 
كه ب��ه رف��ع تحریم ای��ن بندر 
منتهی شد، شاید نگاه سازمان 
بن��ادر نس��بت ب��ه واگ��ذاری 
دائم��ی كار به س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی مثبت ش��ده و 

تجربه ای ویژه  آغاز شود.

خصولتی ها جای 
خصوصی ها را گرفته اند

هر چند عرص��ه دریای ایران 
از معدود حوزه هایی بوده كه با 
توجه به حمایت های س��ازمان 
بنادر سرمایه باالیی را از بخش 
خصوصی به سمت خود جذب 
كرده، اما گاه��ی اوقات بزرگی 
پروژه ه��ا و هزینه های هنگفت 
آنها باعث ش��ده خصولتی ها به 
ج��ای بخش خصوص��ی واقعی 
بنشینند و این امر نگرانی هایی 
را در بی��ن س��رمایه گذاران به 
وجود آورده و سرنوشت مناقصه 
را خاكستری كرده است هر چند 
به اعتقاد كارشناس��ان با توجه 
به فضای اعتماد بین س��ازمان 
بنادر و البته عملكرد مثبت این 
س��ال های بخش خصوصی این 
بخ��ش در مناقصه پایان س��ال 

شانس كمی ندارد.
مش��اور مدیر عامل ش��ركت 
ملی نفت ك��ش ای��ران معتقد 

اس��ت: هرچند هنوز در بعضی 
نق��اط خصولتی ها ب��ه فعالیت 
خود ادامه می دهند، اما حضور 
بخ��ش خصوصی واقع��ی نیز با 
توج��ه ب��ه پایانه ه��ای فعال و 
س��رمایه گذاری های این بخش 
در بنادر ایران به ش��كلی واقعی 
قاب��ل احس��اس اس��ت و ای��ن 
موضوع برای آینده امید زیادی 

به وجود می آورد.
محمد سمیعی، در گفت وگو 
با »فرصت امروز« با بیان اینكه 
باال بودن هزین��ه اجرای برخی 
از طرح ه��ای ب��زرگ در بنادر 
باعث مح��دود ش��دن عملكرد 
بخ��ش خصوص��ی در برخی از 
حوزه ها شده است، اظهار كرد: 
اگ��ر طرح های ب��زرگ تاكنون 
به خصولتی ها رس��یده در كنار 
برخی محدودیت ه��ا در بخش 
خصوص��ی ب��ه سیاس��ت های 
حمایت��ی نیز مربوط می ش��ود 
اگ��ر نهاده��ای حاكمیت��ی به 
جای خصولتی ها، حمایت های 
خود را متوجه بخش خصوصی 
كنند این شركت ها توان انجام 
بس��یاری از طرح های بزرگ را 

دارند.
به گفت��ه وی، در صورتی كه 
امكانات تخلی��ه و بارگیری كه 
در اختیار س��ازمان بنادر است، 
به بخش خصوص��ی اجاره داده 
شود یا حتی امكان مشاركت در 
آن فراهم شود، سرمایه گذاران 

داخلی توانایی دارند بس��یاری 
از پروژه های ب��زرگ بندرهای 
ایران را به دس��ت گیرند حتی 
می توان با تركی��ب كردن توان 
چند ش��ركت داخلی با یكدیگر 

این مهم را انجام داد.
این كارش��ناس امور دریا به 
صحبت ه��ای وزی��ر راه درباره 
ل��زوم رقابت پذیر ش��دن بنادر 
ای��ران در قبال بن��ادر فعال در 
منطق��ه اش��اره ك��رد و گفت: 
اگ��ر می خواهی��م روزی به این 
هدف برسیم نباید كشتی های 
خارجی برای پهلوگیری مجبور 
به صف كشیدن در بنادر ایران 
باشند نمی توان از نظر امكانات و 
تجهیزات از دیگران عقب افتاد. 
در س��ال های گذش��ته بخش 
خصوصی در تخلی��ه كانتینرها 
س��رعت باالیی گرفته و باید از 
این فرصت به بهترین نحو بهره 
برد و با مدیریت مناسب تعرفه ها 
ام��كان این رقاب��ت را در داخل 

كشور به وجود آورد.
س��میعی ب��ا بی��ان اینك��ه 
س��ازمان بنادر به عنوان نهادی 
حاكمیتی بای��د كار اجرایی را 
كنار بگذارد، اظهار كرد: امروزه، 
حجم گسترده ای از كار اجرایی 
دریای��ی در جهان به دس��تان 
سرمایه گذاران غیر دولتی انجام 
می شود و ما نیز باید با اعتماد به 
این بخش فضای فعالیت آن را 

باال ببریم.
ه��ر چن��د ای��ن س��خنان 
نش��ان دهنده امیدی است كه 
بخش خصوصی در س��ال های 
گذش��ته با عملكرد مثبت خود 
به وجود آورده، اما ب��ا توجه به 
حضور رقب��ای خارجی و حتی 
داخلی قدرتمندی كه به دنبال 
اپرات��وری بندر ش��هید رجایی 
هس��تند، سرنوش��ت مناقصه 
مش��خص نیس��ت و بای��د دید 
اعتماد به سرمایه گذاران داخلی 
باع��ث س��رعت گرفتن رش��د 
مهم تری��ن بندر ای��ران خواهد 
شد یا بار دیگر شركت هایی كه 
امتح��ان خود را پ��س داده اند، 
اپرات��وری بن��در رجای��ی را در 

اختیار می گیرند.

نگاهی به فعالیت بخش خصوصی در بزرگ ترین بندر ایران

خصولتی ها یا خصوصی ها، مسئله این است
اقتصاد دریامحور را جدی بگیریم

دریا یك استعداد و یك توانمندی برای مناطق محسوب 
می ش��ود. در همه دنیا مناطقی كه به دریا وصل می شوند 
یا در جوار دریا هس��تند، از یك توانمن��دی و مزیت قابل 
توجهی نسبت به كشورهای همسایه خود برخوردار است، 
این در حالی است كه كشورمان با داشتن 1500 كیلومتر 
ساحل در جنوب كشور كه به دریاهای آزاد و اقیانوس ها 
وصل می ش��ود و با داش��تن بیش از 1000 كیلومتر نوار 
سواحل شمالی و بهره مندی از دریای جنوب غرب و شرق 

كمترین توجه را به اقتصاد دریا محور دارد. 
در حالی كه كشورهایی كه سیاست اقتصاد دریا محور 
را اتخ��اذ كرده اند، از كش��ورهای قوی منطقه هس��تند و 
اقتصادهای برت��ر دنیا معم��وال بر اقتص��اد دریایی تكیه 
كرده اند، اما در كشورمان ش��هرهای دریایی به خصوص 
دریای جن��وب، ضعیف ترین اقتص��اد و تراكم جمعیت را 
دارند و از لحاظ گس��ترش و آبادان��ی از محروم ترین های 
كشور هستند و اینجاس��ت كه مسئوالن باید اقتصاد دریا 
محور را جدی بگیرند و توجه ویژه ای به آن داشته باشند. 
متاس��فانه در حالی با بحران كمبود ذخایر آبی مواجه 
شده ایم كه كشورمان از هر طرف به دریا وصل شده است 
و یكی از راه های تامی��ن آب و متداول ترین روش تامین 
آب آشامیدنی تبدیل آب ش��ور دریا به آب شیرین است، 
اما متاسفانه مس��ئوالن از این مزیت غافل شده اند و تنها 
ابتدایی ترین حركت ها در این مس��یر اتفاق افتاده است، 
آن هم نه در سطح انبوه. از طرفی دیگر، شهرهای ساحلی 
می تواند مناسب ترین مكان برای احداث صنایعی باشد كه 
به آب نیازمند هستند و با احداث این صنایع در شهرهای 
س��احلی قطعا از هزینه های گزاف و ص��رف انرژی برای 
خنك كردن تجهیزات كارخانه های پتروش��یمی و فوالد 

صرفه جویی خواهد شد. 
اما درباره بزرگ ترین و پول س��از ترین بندر كش��ورمان 
باید بگویم كه بندر شهید رجایی به عنوان چهارمین بندر 
منطقه نبض واردات و صادرات كشور است كه با ظرفیت 
100 میلیون تنی توانایی پهلودهی به انواع كش��تی های 
دنی��ا را دارد. در حال حاضر، فاز ی��ك و دو این بندر فعال 
است و فاز 3 و 4 آن هم در حال ساخت است و همچنین 

دولت فاز 4 و 5 آن را هم در دست طراحی دارد. 
خوش��بختانه با كار رفتن ش��ركت تایدوات��ر به عنوان 
پیمانكار سازمان بنادر و دریانوردی از این بندر، می توان 
گفت حیات ب��ه بندر ش��هید رجایی برگش��ت و امیدوار 
هس��تیم با ادام��ه همین رون��د بتواند رقبای خ��ود را در 
منطقه كنار بگذارد با توجه به اینكه مسیر دریایی به بندر 
ش��هید رجایی از به صرفه ترین مس��یرهای دریایی برای 

شركت های اروپایی و آسیایی محسوب می شود.

 افتتاح ۱۷۰ کیلومتر آزادراه 
تا پایان سال

مدیرعام��ل ش��ركت س��اخت و توس��عه زیربناه��ای 
حمل ونقل با بیان اینكه از سال ۸4 تا 91 به طور میانگین 
ساالنه 9۶ كیلومتر آزادراه در كش��ور ساخته شده است، 
گفت: در سال گذشته 95 كیلومتر آزادراه احداث شد و به 

بهره برداری رسید. 
 به گزارش شركت س��اخت، علی نورزاد افزود: آزادراه 
حرم تا حرم به طول 152 كیلومتر، آزادراه كنارگذر غربی 
اصفهان به ط��ول 14 كیلومتر و بخش ه��ای باقیمانده از 
آزادراه همت-كرج به ط��ول 4. 5 كیلومتر آزادراه های به 

بهره برداری رسیده تا پایان سال جاری خواهد بود. 
وی با بی��ان اینكه 2 ه��زار و 1۶0 كیلومت��ر آزادراه در 
كشور وجود دارد كه 1۶0 هزار میلیارد ریال برای ساخت 
آن هزینه شده اس��ت، تصریح كرد: امسال 170 كیلومتر 

آزادراه در كشور به بهره برداری می رسد. 
وی یادآور شد: در حال حاضر 711 كیلومتر آزادراه در 
دست ساخت اس��ت كه برای تكمیل آن ۸0 هزار میلیارد 
اعتبار مورد نیاز است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به ظرفیت های پروژه های آزادراهی برای بازگشت سرمایه، 
اظهار كرد: سرمایه گذاری در طرح های آزادراهی با توجه 
به موقعیت ویژه جغرافیایی ایران و جاذبه های گردشگری 
واقع شده در این مسیرها و سازوكار و تسهیالتی كه وزارت 
راه و شهرسازی برای همكاری با س��رمایه گذاران بخش 
خصوصی فراهم كرده، سودده اس��ت و فعاالن این بخش 
می توانند عالوه بر مش��اركت در عمران و آبادانی كشور از 

سود مناسبی نیز برخوردار شوند. 
نورزاد از وجود بی��ش از ه��زار و 500 كیلومتر آزادراه 
آماده سرمایه گذاری در كشور خبر داد و گفت: آزادراه های 
س��یرجان-بندرعباس به طول 300 كیلومتر، ش��یراز-

بوش��هر به ط��ول 230 كیلومت��ر، تبریز-مرند-بازرگان 
به ط��ول 250 كیلومتر، س��لفچگان-اراک به طول 14۶ 
كیلومتر از جمله طرح های آماده س��رمایه گذاری اس��ت 
كه امید داریم با مشاركت بخش خصوصی به اجرا درآید. 

انتقاد قائم مقام وزیر راه وشهرسازی
مکان یابی واحدهای مسکن مهر

 با شتابزدگی بود
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی گفت: در طرح مسكن 
مهر در مكان یابی و س��ایر قسمت ها ش��تابزدگی به عمل 

آمده و این امر ساماندهی خواهد شد.
به گزارش ایسنا اصغری مهرآبادی، با بیان اینكه طرح 
مسكن مهر با هدف خانه دارشدن اقشار كم درآمد طراحی 
ش��د و بنا بود كه قیمت زمین كه حدود 35 درصد قیمت 
تمام شده مسكن اس��ت، از هزینه های پرداختی از سوی 
واجدان شرایط مسكن مهر حذف شود، اظهار كرد: در این 
طرح مخصوصا در مكان یابی و سایر قسمت ها شتابزدگی 

به عمل آمده كه در حال ساماندهی است.
وی افزود: در سطح كشور ساخت دو میلیون و 300 هزار 
مسكن مهر برنامه ریزی شد كه تاكنون یك میلیون و ۶00 
هزار واحد به طور كامل ساخته شده كه از این تعداد یك 
میلیون و 200 هزار واحد به بهره برداری رسیده و ۸۶ هزار 
واحد نیز آماده بهره برداری  است و سایر واحدهای مسكن 
مهر نیز با تالش وزارت نیرو و حل مش��كل انشعاب آب و 
برق و سایر زیرساخت ها تا پایان سال آینده به بهره برداری 

خواهند رسید.

نرخ سود تسهیالت مسکن متناسب 
با گروه های هدف متفاوت است 

مدیر كل برنامه ریزی مسكن وزارت راه و شهرسازی با 
بیان اینكه جزییات تسهیالت صندوق پس انداز یا همان 
وام ۸0 میلی��ون تومانی كمك هزینه خرید مس��كن را به 
بانك مركزی ارائه كرده ایم، گفت: پیش��نهادهای وزارت 
راه و شهرس��ازی برای ارائه وام ه��ای ۸0 میلیون تومانی 
به متقاضیان ب��ه بانك مركزی ارائه ش��ده، اما هنوز بانك 

مركزی جواب رسمی خود را اعالم نكرده است.
به گزارش ایلنا، علی چگینی ادامه داد: جزییات شرایط 
دریافت وام ۸0 میلی��ون تومانی، نح��وه بازپرداخت آن، 
نرخ های بهره این تسهیالت و گروه های هدف ارائه این وام 

را به بانك مركزی ارائه كرده ایم.
وی با تاكید بر اینكه گروه های هدف این وام و به دنبال 
آن نحوه بازپرداخت و نرخ س��ود تس��هیالت یكی نیست 
گفت: قطعا با توجه ب��ه اینكه چندین گ��روه هدف برای 
وام های ۸0 میلیون تومانی در نظر گرفته ایم نرخ س��ود و 

دوره بازپرداخت برای هر گروه متفاوت خواهد بود.
چگینی تاكید ك��رد: این برنامه حمایت��ی وزارت راه و 
شهرسازی است كه شامل دهك های اول ضعیف جامعه 
نمی شود و مسكن كم درآمدها نیست.گروه هدف وام های 
۸0 میلیون تومانی خانه اولی ها با ش��رایط خاص هستند 
اما برای س��ایر مردم هم امكان ارائه این وام ها با ش��رایط 

دیگری وجود دارد.
وی ادامه داد: هنوز درصد نرخ بهره وام برای گروه های 
مختل��ف و دوره بازپرداخت آن نهایی نش��ده اس��ت و در 
صورت نهایی شدن و اعالم جواب بانك مركزی جزییات 

شرایط را اطالع رسانی خواهیم كرد.

فروش اقساطی 5۰۰۰ میلیارد تومان 
مسکن مهر

مدیرعامل بانك مسكن با بیان اینكه این بانك در نیمه 
اول امس��ال 1۶5 هزار فقره تس��هیالت ب��ه مبلغ 4200 
میلیارد تومان در عقود مختلف پرداخته است، گفت: مبلغ 
فروش اقساطی مس��كن مهر در این مدت نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با 2۸ درصد رش��د بالغ بر 5000 میلیارد 

تومان است.
به گزارش ایسنا، محمدهاشم بت ش��كن گفت: میزان 
تس��هیالت پرداختی بانك مس��كن در پایان شهریورماه 
سال جاری نسبت به پایان ش��هریورماه سال گذشته 35 

درصد رشد داشته است.
وی گفت: بانك مسكن در این مدت تعداد 70 هزار فقره 
تسهیالت خرید و س��اخت به مبلغ 1700 میلیارد تومان 
پرداخت كرده كه نسبت به پایان شهریورماه سال گذشته 

114 درصد رشد داشته است.
بت شكن همچنین میزان تس��هیالت پرداخت شده به 
متقاضیان را طی ش��ش ماهه اول س��ال جاری در بخش 
جعاله تعمیر مسكن ۶4هزار فقره به مبلغ ۶هزار میلیارد 
ریال عنوان كرد و افزود: نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
از نظر تع��داد ۶5 درصد و از نظر مبلغ 5۸درصد رش��د را 

نشان می دهد.

سقف فاینانس چین 
۳۴ میلیارد دالر است

عضو كمیسیون عمران مجلس با اشاره به ارقام مختلفی 
كه در رابطه با فاینانس چینی مطرح می شود، گفت: رقم 
واقعی فاینانس چینی 34 میلیارد دالر اس��ت و كاری به 

حرف متفرقه آقایان در این باره نداریم.
به گزارش تس��نیم، مهرداد بائوج الهوت��ی اظهار كرد: 
آن چیزی كه نمایندگان مجلس در بودجه درباره فاینانس 
چین نوشته اند 34 میلیارد دالر است و كاری به حرف های 

مطرح شده در این رابطه نداریم.
 وی تصری��ح ك��رد: 34 میلی��ارد دالر فاینانس چینی 
مصوب قانون است و اگر دولت بتواند همین رقم را جذب 
كند كار بزرگی كرده اس��ت. اگ��ر این رق��م وارد چرخه 
پروژه های عمرانی شود به آن معناس��ت كه حدود 100 
هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی تزریق می شود. 
عضو كمیس��یون عمران مجلس خاطرنشان كرد: ساالنه 
مبالغی ح��دود پنج هزار میلی��ارد تومان ب��ه پروژه های 
عمرانی تخصیص می یابد و اگ��ر دولت بتواند 34 میلیارد 
دالر فاینانس چینی را جذب كند، كار بزرگی انجام داده 

است.

برگزاری چهاردهمین اجالس اتحادیه 
بین المللی فرودگاه های جهان در تهران 

چهاردهمین اج��الس كمیته ایمنی دفت��ر منطقه ای 
آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین المللی فرودگاه های جهان 
به میزبانی جمهوری اسالمی ایران از روز گذشته در تهران 

آغاز به كار كرد.
به گزارش ایرن��ا، در این اجالس كارشناس��ان صنعت 
هوانوردی هش��ت كش��ور ژاپن، هنگ كنگ، كره جنوبی، 
هند، ایران، مال��زی، اردن و ماكائ��و راهكارهای افزایش 
ایمنی بیشتر در صنعت هوانوردی و فرودگاه های جهان را 

مورد بررسی قرار می دهند.
مس��ئول برگزاری چهاردهمین اجالس كمیته ایمنی 
دفتر منطقه ای آس��یا و اقیانوس��یه اتحادی��ه بین المللی 
فرودگاه های جهان در حاش��یه این اجالس، گفت: طبق 
برنامه این اتحادیه قرار است در روزهای 15 و 1۶ مهرماه 
س��ال جاری اس��تانداردهای مورد نیاز ارتقای ایمنی در 
فرودگاه های كش��ورهای عضو را تدوین ك��رده و پس از 
بررس��ی آن توس��ط كارشناس��ان حاضر در این اجالس 
اس��تانداردهای تبیی��ن ش��ده را در تم��ام فرودگاه های 
كشورهای عضو به اجرا گذارد. این اجالس توسط اتحادیه 
بین المللی فرودگاه های جهان برگزار می شود و اسماعیل 
بنس��ه از اردن و اس ال دان��گ از هنگ كن��گ به عن��وان 

نمایندگان این اتحادیه در این اجالس حضور دارند.

خبر یادداشت

خبر

نرخنامه

نرخنامه
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جواد هاشمی

عبدالکریم هاشمی
 نماینده هرمزگان در مجلس

قیمت )تومان(محدوده متراژ

1 میلیارد و 147 میلیونشهرک غرب- بلوار درختی135 متر-3 خوابه 

2 میلیاردشهرک غرب- خوارزم145 متر- 3 خوابه

۶00 میلیونشهرک غرب- تربیت معلم 75 متر- 2 خوابه 

50۶ میلیون شهرک غرب 75 متر

1 میلیارد و 20 میلیونشهرک غرب- سپهر 120 متر- 3 خوابه

۶۸0 میلیون شهرک غرب- طاهرخانی۸0 متر- دو خوابه 

700 میلیون شهرک غرب- بلوار درختی ۸0 متر- دو خوابه

7۶5 میلیون شهرک غرب- گلستان 901 متر- دو خوابه 

400 میلیون شهرک غرب- سپهر ۶5 متر- 1 خوابه

390 میلیون شهرک غرب 7۸ متر- 2 خوابه 

هرچند ش��هرک غ��رب در ش��مال غرب 
تهران واقع ش��ده اس��ت، اما قیمت مسكن 
در ای��ن محدوده بعضا از قیمت مس��كن در 
محله های شمال تهران گران تر است. قیمت 

مسكن در ش��هرک غرب از متری حداقل ۶ 
میلیون تومان شروع می شود و در خانه های 
متوسط رو به باال تا متری 12 میلیون تومان 
هم قیمت گذاری ش��ده اند، اما در برخی از 

خانه های ویالیی این منطق��ه قیمت خانه 
به مت��ری بی��ش از 14 میلی��ون تومان هم 

می رسد.
در جدول زیر قیمت واحدهای مسكونی 

واقع در برخی از مناطق شهرک غرب آمده 
است. گفته می ش��ود گران ترین خانه های 
شهرک غرب در محدوده خیابان زرافشان و 

ایران زمین هستند.

در س��ال 200۶ اس��تیو جابز، مدیرعامل وقت 
اپل به شورای شهر Cupertino اطالع داد كه 
شركت اپل با خرید 9 ملك به هم پیوسته واقع در 
فاصله 1.۶ كیلومتری ش��رق پردی��س فعلی این 
شركت، قصد س��اخت Apple Campus 2 را 
دارد. ش��ركت اپل كه از س��ال 1977 مقر اصلی 
خود را در ش��هر كوپرتین��و )Cupertino(  در 
ایالت كالیفرنیا بنا نهاده بود، برای ساخت مجتمع 
جدیدش به جای نق��ل مكان به محل��ی دورتر و 
ارزان تر، ب��ا هزینه ای كه در ح��دود 1۶0 میلیون 
دالر تخمین زده می شد، محلی در همسایگی مقر 
قدیمی خود را انتخاب و خریداری كرد. جالب این 
است كه خرید این امالک به واسطه شركتی با نام 
Hines Interests صورت گرفت تا فروشندگان 
از اینكه ش��ركت اپل قصد خرید ملك آنها را دارد 
با خبر نشده و قیمت ها سر به فلك نكشد. براساس 

طرح شركت »فاستر و ش��ركا«، ساختمان اصلی 
مقر جدید اپل با س��اختاری حلقوی و چهارطبقه 
به مس��احت 2۶0 هزار مترمربع اس��ت. این مقر 
جدید در جایگاه قبلی شركت HP ساخته خواهد 
شد و احتمال دارد تا سال 201۶ میالدی پروسه 
ساخت این سفینه فضایی پیشرفته به پایان برسد 
و قرار است این مجتمع 13000 كارمند و مهندس 
اپل را در خود جای ده��د. دیوارهای خارجی این 
س��اختمان چهارطبقه را از كف تا سقف، قطعات 
یكپارچه ای از شیشه خمیده به ارتفاع حدودا 12 
متر خواهد پوشاند. جالب تر اینكه به گفته نورمن 
فاستر، مالك اصلی شركت و طراح این پروژه، این 
پنل های شیشه ای عظیم الجثه قادر خواهند بود 
كه به صورت كش��ویی به دو طرف حركت كرده 
و بخش��ی از س��اختمان را رو به طبیعت بیرونی 

باز كنند.
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تاکید کارشناسان بر اهمیت 
خاک ورزی حفاظتی

ری�ی���س اداره ت�روی���ج 
جه��اد کش��اورزی مرن��د، در 
کارگاه آموزش��ی خ��اک ورزی 
حفاظتی، اظهار کرد: آش��نایی 
بیش��تر کش��اورزان به اهمیت 
خاک ورزی حفاظت��ی و نقش 
آن در کش��اورزی پایدار و تاثیر 
کاشت به موقع کش��ت پاییزه در افزایش عملکردها نقش 

به سزایی دارد. 
غالمرضا پورمند، گفت: در راستای دستیابی به اهداف 
توس��عه پایدار کش��اورزی، خاک ورزی حفاظتی یک امر 

ضروری است. 

مدیریت خشکسالی با خاک ورزی حفاظتی
در این نشست آموزش��ی، عادلی، کارشناس مرکز 
تحقیق��ات کش��اورزی و مناب��ع طبیعی اس��تان نیز 
با بیان مزای��ای کش��ت مکانیزه بر لزوم اس��تفاده از 
خاک ورزی حفاظتی به منظور مدیریت خشکس��الی 
در راستای نگهداری آب در زمین و همچنین کاهش 
هزینه ه��ای تولید در کش��اورزی و افزایش مواد آلی 

خاک تاکید کرد. 
ی��ن ن��وع خ��اک ورزی متش��کل از  وی اف��زود: ا
مجموعه عملیاتی اس��ت ک��ه از کاهش تع��داد عبور 
و م��رور وس��ایل و ادوات کش��اورزی در مزرع��ه تا 
پ��رورش محصول بدون خ��اک ورزی اولی��ه و ثانویه 
را دربرمی گی��رد. این کاه��ش عبور و مرور وس��ایل 
و ادوات کش��اورزی در مزرع��ه، باعث حف��ظ بقایای 

گیاهی در خاک می ش��ود. 
وی تاکید ک��رد: این امر نیز به نوبه خ��ود باعث کاهش 
استفاده از کودهای شیمیایی و کاهش میزان مصرف آب 

در تولید محصوالت کشاورزی می شود. 

 دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی
 مستلزم ارائه الگوی کشت

راضی، یکی دیگر از کارشناس��ان اداره مکانیزاس��یون 
س��ازمان جهادکش��اورزی آذربایجان ش��رقی نیز گفت: 
دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی مستلزم ارائه الگویی 
از کشاورزی است که از نظر محیطی غیرمخرب، از لحاظ 
تکنولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی کارآمد و از دیدگاه 

اجتماعی قابل پذیرش باشد. 
گفتنی اس��ت، ش��رکت کنندگان در کارگاه آموزش��ی 
کش��ت پاییزه و خاک ورزی حفاظتی، به صورت میدانی با 
نحوه کار و تنظیم دس��تگاه کشت مستقیم دیم به صورت 

عملی آشنا شدند. 

رییس هیات مدیره انجمن کود: 
 راه نجات کشاورزی 

روش های درست کوددهی است
رییس هیات مدی��ره انجمن 
ک��ود، راه نجات کش��اورزی را 
روش های جدی��د مصرف کود 
دانس��ت و افزود: در روش های 
آبی��اری و محل��ول پاش��ی در 
کش��اورزی بای��د تجدی��د نظر 
ش��ود و ش��یوه های نوی��ن و 
درس��ت را اجرا کرد.  منصور ترابی تصری��ح کرد: وزارت 
جهادکش��اورزی کار ترویج را هم به بخ��ش خصوصی و 
تشکل های مربوط واگذار کرده است. ما مشکل ترویج در 
کشور داریم و شورای ساماندهی کود با روش تجزیه خاک 

و برگ به این مهم می پردازد. 
وی ادام��ه داد: جزو کش��ورهایی هس��تیم ک��ه دارای 
مصرف پایین کود در هکتار اس��ت، اما نحوه مصرف کود 
توسط کشاورزان غلط انجام می شود. کشاورزان ما هنوز 
نمی دانند که باید براساس نیاز گیاه به آن کوددهی شود. 

رییس هیات مدیره انجمن کود، گفت: اکنون مهم ترین 
مسئله در زمینه کودهای کش��اورزی، توجه به کیفیت و 

تاثیر آن بر راندمان تولید است. 
منصور ترابی اظهار کرد: کشاورز به دنبال یارانه و خرید 
ارزان، ام��ا بی کیفیت نهاده ها نیس��ت. برای کش��اورزان 
راندم��ان و افزایش بهره وری مهم اس��ت ک��ه اکنون این 

موضوع گویا به فراموشی سپرده شده است.

معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: 
کودهای بی کیفیت، عامل غیر واقعی 

بودن قیمت ها در بازار هستند
مع��اون ش��رکت خدم��ات 
حمایتی کش��اورزی، با اشاره به 
قیمت ه��ای غیر واقع��ی در بازار 
کوده��ای کش��اورزی، اظه��ار 
ک��رد: در بازاره��ای کنونی کود 
کش��اورزی، قیمت ه��ا واقع��ی 
نیس��تند ک��ه ناش��ی از تولی��د 
کودهای بی کیفیت است.  حمید رسولی افزود: کیسه های 
کود ش��یمیایی بی کیفیت، مانند کودهای اس��تاندارد، در 
بسته بندی های خوب و زیبا وارد بازار می شوند، اما محتوای 

آنها با مواردی که روی کیسه درج می شود، مطابقتی ندارد. 
وی با تاکید ب��ر اینکه اعضای انجم��ن تولیدکنندگان 
کودهای کشاورزی کشور به دنبال تولید با کیفیت هستند، 
گفت: قیمت کودهایی که اتحادیه تولیدکنندگان کودهای 
کش��اورزی عرضه می کند، ربطی به یارانه ها ندارد. برای 
تعیین قیمت کودهای ش��یمیایی در اتحادیه بحث های 
زیادی شد و قرار است تا جایی که امکان دارد قیمت های 

پایین در نظر گرفته شود. 
رسولی گفت: دغدغه اصلی ما کود شیمیایی با کیفیت است 
و بر کیفی سازی تولید تاکید بسیار داریم. در قیمت های ارائه 
شده، برای امس��ال افزایش قیمتی نخواهیم داشت. دیدگاه 
ما منفعت طلبی و سودجویی نیست و تهیه، تولید و تحویل 
کود ش��یمیایی با کیفیت با کمترین درصد سود از اهداف و 
سیاست های اتحادیه اس��ت. در این راستا برای کارگزاران و 
فروشندگان کودهای کشاورزی تا هشت درصد سود در نظر 
گرفته شده، اما برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، هیچ 

دامنه سودی تعریف نکرده ایم. 

کشت دوم در قهوه خانه های گیالن! 

مردان روس��تایی در گیالن پس از پایان فصل کش��ت 
و کار، طبق رس��می قدیمی اوق��ات بیکاری  خ��ود را در 
قهوه خانه ها می گذرانند؛ این در حالی اس��ت که برخی از 
این کش��اورزان از درآمد کافی برای گذران زندگی خود 
برخوردار نیستند و الزم است با کشت دوم در فکر ارتقای 
رفاه اقتصادی خانواده هایشان باشند، از طرفی، رواج این 
فرهنگ موجب می شود خسارت های هنگفت کشاورزی 

استان گیالن در قهوه خانه ها رقم بخورد. 
فرهنگ قهوه خانه نشینی در روس��تاهای گیالن که به 
دالیل مختل��ف تاریخی، فرهنگی و اجتماعی گس��ترش 
یافته است، با مشغول کردن بخشی از نیروی فعال روستا، 
به صورتی پنهان و نامش��خص میلیاردها ریال خس��ارت 
به اقتص��اد گی��الن وارد می کند. در واق��ع تک محصولی 
بودن کشاورزی در گیالن شاید مهم ترین دلیل گسترش 
فرهنگ قهوه خانه نشینی در روستاهای این استان است، 
کشاورزان گیالنی عمدتا برنجکار یا چایکارند و در عمل، 
بی��ش از نیمی از س��ال را پ��س از فراغت از کش��ت و کار 
در قهوه خانه ه��ا س��پری می کنند. برخ��ی کارکردهای 
قهوه خانه ها نی��ز در رواج فرهنگ قهوه خانه نش��ینی در 
روستاها موثر اس��ت، از جمله اینکه قهوه خانه ها از دیرباز 
بهترین مکان برای اطالع یافتن از وقایع و خبرهای روستا، 

منطقه و کشور و برخی مناسبات مذهبی بوده است. 

وقتی مبالغ سرانگشتی سرسام آور می شوند
براساس آمارها، گیالن بیش ازدو هزار و 800 روستا با 
حداقل20 خانوار جمعیت س��کنه دارد. اگر در هر یک از 
این روس��تاها به طور میانگین 2 قهوه خانه وجود داشته 
باش��د،جمعا تعداد قهوه خانه های روستایی گیالن حدود 

پنج هزار و 600 باب خواهد بود. 
در یک حس��اب سرانگش��تی، اگ��ر در هر ی��ک از این 
قهوه خانه ها روزان��ه 50 نفر رفت و آمد کنن��د 280 هزار 
نفر، معادل یک نهم جمعیت دو میلیون و 400 هزار نفری 
گیالن هر روز س��اعاتی از وقت شان را در قهوه خانه ها و به 
نوشیدن چای و دیگر س��رگرمی ها می گذرانند، براساس 
این محاس��بات اگر هر یک از این 280 ه��زار نفر به جای 
سپری کردن سه تا چهار ساعت از اوقات بیکاری شان در 
قهوه خانه ه��ا، روزانه فقط دو س��اعت کار کنند و در قبال 
آن س��اعتی دو هزار تومان م��زد دریافت کنن��د، روزانه 
11میلیارد و200 میلیون ریال درآمد حاصل خواهد شد. 
س��رجمع این مبلغ در هر ماه ح��دود 336 میلیارد ریال 
و در شش ماه فراغت کشاورزان از کش��ت و کار، بیش از 
2000میلیارد ریال خواهد بود. این درحالی است که اگر 
ارزش ریالی محصوالتی را که در صورت جایگزینی کشت 
دوم محصوالت کش��اورزی با فرهنگ قهوه خانه نش��ینی 
می توان در گیالن تولی��د کرد به این مبل��غ اضافه کنیم 
خس��ارت های پنهان فرهنگ قهوه خانه نشینی در گیالن 

بیش از سه هزار میلیارد ریال خواهد بود. 

از امکانات بالقوه بهره بگیرید
براساس آمارهای س��ازمان جهاد کش��اورزی گیالن، 
این استان شامل 238 هزار هکتار شالیزار است که بیش 
از 100 هزار هکتار از ش��الیزارهای گیالن برای کش��ت 
دوم محصوالت کش��اورزی مناس��ب اند و50 هزار هکتار 
از ش��الیزارهای گیالن بدون نیاز ب��ه هیچ گونه عملیات 
آماده سازی، پس از برداشت برنج برای کشت دوم مناسب 
هستند و در 80 هزار هکتار از شالیزارهای گیالن هم در 
صورت زهکش��ی و مدیریت آبیاری می توان پس از پایان 
برداشت برنج، انواع محصوالت زراعی مانند شبدر، هویج، 
کلم، انواع سبزیجات و دانه های روغنی به ویژه کلزا کشت 
کرد، در هر هکتار از ش��الیزارهای گیالن از طریق کشت 
دوم می توان تا 600 کیلوگرم محصول زراعی به دس��ت 

آورد. 
کشاورزان گیالنی اگر به جای قهوه خانه نشینی به کشت 
دوم محصوالت کشاورزی بپردازند می توانند از هر هکتار 
زمین بین یک ت��ا یک و نیم میلیون تومان درآمد کس��ب 
کنند و س��رجمع درآمدهای آنان از طریق کشت دوم در 
130 هزار هکتار از شالیزارهای گیالن بین هزار و 300 تا 

هزار و 900 میلیارد ریال خواهد بود. 

قهوه خانه ها را دریابید
کوتاه س��خن اینکه ب��رای جلوگی��ری از آث��ار مخرب 
قهوه خانه ها در اقتص��اد گیالن باید گام های اساس��ی را 
در همین قهوه خانه ها برداش��ت. درواقع ش��اید بتوان از 
قهوه خانه ه��ا به عنوان مکانی مناس��ب ب��رای آموزش و 
ترویج کشاورزی، اطالع رسانی های بهداشتی، اجتماعی 
و فرهنگی، حفظ و انتقال فرهنگ بومی - محلی روس��تا 
و نظایر آن بهره جس��ت. در حقیقت در صورت مدیریت 
درست قهوه خانه های روس��تایی می توان از آن به عنوان 
امکانی بالقوه برای دستیابی و تقویت کارکردهای مثبت 
این اماکن عمومی، که در بیش��تر مواقع مهم ترین مرکز 
تجمع روزانه مردان روستایی محسوب می شوند، استفاده 

کرد و از آثار سوء آن کاست. 

گیالنی ها زمین های
 800 ساله را رها کردند

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن گفت: متناسب 
نبودن دخ��ل و خ��رج کش��اورزان موجب می ش��ود که 
کش��اورزان زمین های حاصلخیزش��ان را که با گذش��ت 
800سال، زراعی ش��ده اند در معرض فروش بگذارند و با 

قیمتی ارزان به ویالسازان بفروشند. 
علیرضا ش��عبان نژاد در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
توسعه مکانیزاس��یون یکی از راه حل های کاهش سختی 
تولید برنج است و برای توسعه این امر تسهیالت بانکی به 
کشاورزان اختصاص داده می شود تا به این ترتیب جوانان 

روستایی در روستاها ماندگارتر شوند. 
وی تصریح ک��رد: در برخ��ی روس��تاهای گیالن فقط 
چهارماه از س��ال برنج در ش��الیزارها کش��ت می شود و 
هش��ت ماه دیگر از زمین ها هیچ اس��تفاده ای نمی شود و 
به این ترتیب مشخص است که با چهار ماه کار نمی توان 
12ماه هزینه های زندگ��ی را تامین کرد. باید با حمایت و 
تقدیر از کشاورزان راه های کسب درآمد بیشتر را به دیگر 

روستاییان آموزش دهیم.

نگاه

خبر

دریچه

نهاده ها

دام

کشت
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مشاور فرهنگی رییس جمهوری در نشست بحران آب در ایران: 

سدسازاناکنونپیشنهادتخریبمیدهند
نشس��ت تخصص��ی آب ب��ا 
ه��دف »ش��ناخت جنبه های 
مختلف بح��ران آب و تاثیر آن 
بر ساحت های مختلف جامعه«، 
در دفتر مطالعات اس��تراتژیک 
نهاد ریاس��ت جمهوری برگزار 
شد. در این نشست حسام الدین 
آش���ن�ا، مش��اور فرهنگ��ی 
رییس جمهوری، هادی خانیکی 
رییس انجمن مطالعات فرهنگی 
و ارتباطات، فاضلی عضو انجمن 
جامعه شناس��ان، اس��فندیاری 
عضو اندیشکده تدبیر آب ایران 
و محمدامی��ن قانعی راد رییس 
انجمن جامعه شناس��ان حضور 

داشتند. 

با راهکارهای فنی 
نمی توان بحران آب را 

مدیریت کرد 
محمدامین قانعی راد، رییس 
انجمن جامعه شناسان، با اشاره 
ب��ه راه ح��ل جامعه شناس��ی، 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی، اظهار 
کرد: با راهکاره��ای فنی دیگر 
نمی توان بحران آب را مدیریت 

و بر آن غلبه کرد. 
وی اظهار ک��رد: پدیده آب را 
باید به عنوان پدی��ده اجتماعی 
نگاه کرد و بحران��ی بودن آن را 
انعکاس داد تا حساس��یت بین 
مردم ایجاد شود و پژوهشگران 
و مس��ئوالن نیز به مس��ئله آب 

حساس شوند. 
قانعی راد، با بیان اینکه اکنون 
در چارچ��وب وس��یع تری باید 
به مس��ئله آب پرداخت و نگاه 
بخشی به آن نداشت، افزود: به 
موضوع مهم��ی مانند آب نباید 
نگاه بخشی کرد. آب، پیام های 
بس��یاری دارد که بای��د به آن 

توجه کرد. 
قانع��ی راد گف��ت: بحران ها 
و مس��ائل اجتماعی ناش��ی از 
نیت های بد مردم نیس��ت بلکه 
ممکن اس��ت از نیت های خوب 

نیز نشات بگیرد. 
وی ادام��ه داد: قان��ون توزیع 
عادالنه آب در س��ال 61 تصویب 
ش��د و با وجود هیات هفت نفره، 
چهارهزار چاه عمیق و غیرعمیق 
برای کش��اورزان حف��ر کردند. 
همچنی��ن موتوره��ای پم��پ 
کار گذاشته ش��د و دیم زارها به 
کش��تزارها و مزرعه ه��ای آب��ی 
تبدیل ش��دند.  ریی��س انجمن 
جامعه شناسان با اشاره به اینکه 
گفت وگ��وی ملی بای��د صورت 
گیرد تا نش��ان دهد م��ا کجای 
کار اشتباه کرده ایم، اظهار کرد: 
سازمان اجتماعی )بهره برداران 
آب و مصرف کنن��دگان آب( 
باید متوجه ش��وند ک��ه چگونه 
می توانیم تجدید نظر و بر بحران 
غلبه و از گسترش آن جلوگیری 
کنیم.  قانع��ی راد ادامه داد: در 
بسیاری از زمینه ها مانند مراتع 
و جنگل ها دچار مشکل هستیم 

و ساالنه 50 هزار هکتار جنگل، 
ی��ک درص��د مناب��ع، 10 هزار 
هکتار پوش��ش زراع��ی و باغی 
تخریب می ش��ود و این بس��یار 

تاسف بار است. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه منابع 
آبی ما به س��رعت کاهش پیدا 
کرده، گف��ت: در ایران 40 هزار 
قنات وجود دارد که مجموعه آن 
برابر اس��ت با آب رودخانه های 
ایران منهای کارون. درواقع ما 
اکنون با کاهش قنوات و خشک 

شدن دریاها مواجهیم. 
رییس انجمن جامعه شناسان 
تاکید کرد: بخ��ش دولتی نباید 
انجمن ها را غریبه بداند تا بتوانیم 
ش��عار »باید درباره آب گفت وگو 

کنیم« را تحقق بخشیم. 
رییس انجمن جامعه شناسان، 

گف��ت: در س��ال 1389 برنامه 
15 س��اله  ای تدوین کردیم که تا 
1404 متناس��ب با ابعاد توسعه 
مش��ارکت در زمینه مسئله آب 
صورت گی��رد و در آنجا نیز گروه 
جامعه شناس��ی زیست محیطی 
راه اندازی ش��د. در همین راستا، 
همایش جامع��ه، منابع طبیعی، 
آب و محیط زیس��ت، چالش ها و 
راهبردها را در اردیبهشت 94 با 
همکاری سازمان محیط زیست 

برگزار خواهیم کرد. 

دولت، مجلس و 
قوه قضاییه را در مسئله آب 

دخالت نمی دهد
ان��وش اس��فندیاری، عض��و 
اندیش��کده تدبی��ر آب ای��ران 
گفت: در حال حاضر با برداشت 

و مص��رف بی روی��ه از آب های 
زیرزمین��ی و س��طحی روبه رو 
هس��تیم. جامعه امروز ما بسیار 
پیچیده است و مسئله آب ابعاد 
مختلفی دارد. معموال ما تصویر 
تکراری در شهرهای بزرگ ارائه 
می دهیم و به موض��وع کمبود 
آب و مص��رف آن در اراض��ی 
کش��اورزی و روس��تاها توجه 
نداری��م. در روس��تاها و مزارع 
در کنار تکنول��وژی مدرن چاه 
عمی��ق، از ش��بکه های آبیاری 

سنتی استفاده می کنیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تامین 
مصرف آب آش��امیدنی هزینه 
دارد، افزود: زمزمه هایی مبنی 
بر اینک��ه دیگ��ر نمی توانیم در 
شبکه ها، آب آشامیدنی داشته 
باش��یم، به گوش می رسد. آب 
در تولی��دات اقتصادی بس��یار 
موث��ر اس��ت و به عن��وان یک 
عنصر حیاتی به ش��مار می رود. 
بهره ب��رداری از آب به ص��ورت 
مصرف��ی و غیرمصرف��ی برای 
کشاورزی در جهان 70 درصد 
اس��ت اما این رقم در کشور ما 
به بیش از 90 درصد می رسد. 

روش ه��ای  اس��فندیاری، 
گذش��ته در مدیری��ت آب را 
نادرس��ت اعالم و اظه��ار کرد: 
تاکنون ب��ه دنبال مه��ار آب و 
س��اخت س��د بوده ایم و اکنون 
طرح های انتقال آب را پیگیری 
می کنیم. ای��ن موضوع موجب 
می ش��ود که زمان را از دس��ت 
بدهی��م و در مدیریت آب دچار 

مشکل شویم. 
وی با اش��اره به اطالع رسانی 
در این زمینه، گفت: آش��نایی 
و آموزش خبرنگاران در مسئله 
آب را آغ��از کرده ای��م. در این 
زمین��ه نبای��د ب��ه راهکارهای 
ت�ک���راری ب�س���نده کنی��م. 
ش��وربختانه، آقای روحانی دو 
نهاد مهم مجل��س و قوه قضاییه 
را درخصوص مسئله آب از قلم 
انداخته اس��ت. درحالی که این 
دو نهاد در بخش حقوق مالکیت 
و بهره ب��رداری از مناب��ع آب 

می توانند بسیار راهگشا باشند.
 

رسانه ها باید آگاهی 
عمومی در مسئله آب را 

افزایش دهند
حس��ام الدین آش��نا، مشاور 
فرهنگی رییس جمه��وری در 
این نشست، از تصمیمات فوری 
برای کمبود آب توس��ط دولت 
خبر داد و افزود: این تصمیم ها 
گرفته شده اما هنوز اعالم نشده 

است. 
وی تصریح کرد: 17 اس��فند 
سال گذشته، در نشست مسئله 
آب که در نهاد ریاست جمهوری 
تشکیل شد، کسانی که مسئول 
س��اخت س��دهای ب��زرگ در 
کش��ور بودند نقدهای جدی بر 
عملکرد گذش��ته خ��ود در این 

زمین��ه داش��تند. مهندس��انی 
که برای سدس��ازی در کش��ور 
اکن��ون  ن��د  گرفته ا جای��زه 
پیش��نهاد تخریب همان سدها 

را می دهند. 
م�ش���اور ف��ره��ن�گ���ی 
د:  م��ه دا دا رییس جمه��ور، ا
اطالع رسانی در این زمینه باید 
صورت گی��رد تا از ای��ن به بعد 
جامع��ه مراقب انتخ��اب خود 
در راستای افرادی که تصمیم 
می گیرن��د، باش��ند. همچنین 
رسانه ها باید س��واالت سخت 
بپرس��ند و ما در 14 نشس��ت 
ک��ه  می خواهی��م  پی��ش رو 
رس��انه ها با پرسش های سخت 
خود و اطالع رس��انی درس��ت، 
س��طح آگاهی عموم��ی را باال 
ببرند تا دیگ��ر به راحتی نتوان 

تصمیم��ات سرس��ری ب��رای 
کش��ور گرفت. 

آشنا اظهار کرد: شورای عالی 
آب که هش��ت س��ال تشکیل 
نش��ده بود اکنون تشکیل شده 
و رییس جمه��وری مس��ئول 
آن اس��ت. در ای��ن نشس��ت ها 
تصمیمات ف��وری برای کمبود 
آب گرفته ش��ده اما هنوز اعالم 

نشده است. 

رسانه ها کنشگران 
اجتماعی در حل مسئله آب

هادی خانیکی، رییس انجمن 
مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 
اظهار کرد: گسست میان جامعه 
مدنی و دولت کاه��ش یافته و 
مسئله آب مانند آلودگی هوا به 
مسئوالن و روشنفکران محول 

شده تا راه حل ارائه دهند. 
وی ادام��ه داد: در جامع��ه 
ایران��ی اساس��ا دچ��ار موان��ع 
»گفت وگ��و«  در  بس��یاری 
هستیم و این موضوع در مسئله 
آب نیز مشهود است. مسئله آب 
جدی است و ما با این نشست ها 
برآنیم تا گفت وگ��و و راه حل را 
دریابیم. در این میان س��ه نهاد 
مدنی و دولت با کمک رسانه ها 
باید در مس��ئله آب هم فکری 
کنند. همیشه زمانی که مسئله 
اجتماع��ی ب��ه آس��یب تبدیل 
می ش��ود ما به دنب��ال راهکار 

می رویم. 
ریی��س انجم��ن مطالع��ات 
فرهنگ��ی و ارتباط��ات، گفت: 
روزنامه ن��گاران ن��ه به عن��وان 
مصرف کنندگان بلکه به عنوان 
کنش��گران و فعاالن اجتماعی 
باید موض��وع آب را مدنظر قرار 
دهند. آب ب��ا فرهن��گ ایرانی 
اس��المی ما بیگانه نیست و در 

متن آن قرار دارد. 
نجم��ن  ا عض��و  فاضل��ی، 
جامعه شناس��ان نی��ز در این 
راس��تا گف��ت: اه��داف ای��ن 
نشس��ت ها جلب نظر نخبگان 
اس��ت و ما می خواهیم جامعه 
در این زمینه حس��اس ش��ود. 
فضا ب��رای ورود مباحث علوم 
اجتماعی باز ش��ده است.  وی 
در پاس��خ ب��ه »فرصت امروز« 
ینک��ه چ��را در  مبن��ی ب��ر ا
نشس��ت ها و همایش های��ی با 
موضوع آب ب��ه موضوع تبخیر 
میلیارده��ا مترمکعب آب در 
پشت س��دها و مخزن سدهای 
کشور، هیچ اشاره ای نمی شود 
و ه�م�چ�ن��ان کش��اوزران 
مقص��ر اصل��ی و بیش��ترین 
مصرف کنن��ده آب معرف��ی 
می ش��وند، اظه��ار ک��رد: این 
یک نشس��ت خبری اس��ت و 
پاسخ به این پرس��ش باید در 
میزگردهای آینده داده شود. 
پرسش دیگر »فرصت امروز« 
نیز در زمینه مدیریت پراکنده 
آب در کش��ور به میزگردها و 
نشست های آینده موکول شد.

آقای روحانی دو 
نهاد مهم مجلس 
و قوه قضاییه را 

درخصوص مسئله 
آب از قلم انداخته 

است

از این به بعد 
جامعه باید مراقب 

انتخاب خود در 
راستای افرادی که 
تصمیم می گیرند 

باشند

دام�پ�زش��کی  م�دی�رک���ل 
آذربایجان ش��رقی، گف��ت: تامین 
امنی��ت و خودکفای��ی غذایی از 
مقوله های مهمی است که دولت 

اهتمام جدی به آن دارد. 
به��راد زندی��ه، اظه��ار ک��رد: 
توسعه پایدار که در بحث اقتصاد 
مقاومتی و سیاست های دولت نیز 
بر آن تاکید شده است،  بر افزایش 
صادرات و کاه��ش واردات توجه 

دارد. 
وی افزود: س��ازمان دامپزشکی 
به صورت جدی و قاطع بر بهداشت 
فرآورده ه��ای خام دام��ی نظارت 
دارد و در ای��ن زمین��ه اس��تان 
آذربایجان شرقی در رتبه نخست 

کشور ایستاده است. 
زندی��ه گف��ت: از س��ال 90 

تاکنون ب��ا نظارت بهداش��تی که 
روی فرآورده های خ��ام تولیدی 
توس��ط کارشناس��ان ای��ن اداره 

کل ص��ورت گرفت��ه 
تم��ام فرآورده ه��ای 
استان س��الم و تعداد 
بس��یار  آلودگی ه��ا 
ناچی��ز ب��وده و هیچ 
جای نگرانی در استان 
وج��ود ن��دارد. وی با 
اش��اره به مب��ارزه با 
بیماری های مشترک 
بین انسان و دام افزود: 
ب��رای جلوگی��ری از 

پیش��گیری بیماری لمپی اسکین 
دراس��تان، 210 ه��زار رأس دام 
اصیل و دورگ��ه در دامداری های 
صنعتی و سنتی واکسینه شدند. 

مدیر کل دامپزشکی استان گفت: 
در حال حاضر 10میلیون واحد دامی 
در سطح استان موجود است که از 

نظر تولید فرآورده های دامی، جزو 
پنج استان برتر هس��تیم. وی ادامه 
داد: میزان خدمات رسانی اداره کل 
دامپزشکی با توجه به میزان امکانات 

و اعتب��ارات ای��ن اداره کل بس��یار 
باالست و مردم با اطالع رسانی های 
به موقع در خص��وص جرائم صورت 
گرفت��ه و هم��کاری با 
اداره کل دامپزش��کی 
برخ��ی کمبوده��ای 
امکانات��ی و بودجه ای 
اداره کل را جب��ران 
زندی��ه  می کنن��د.  
با بی��ان اینک��ه طبق 
ری ه��ای  نمونه بردا
انج��ام ش��ده در س��ه 
س��ال اخی��ر توس��ط 
اداره کل دامپزش��کی 
کشور، مسیر و سیستم تولید استان 
آذربایجان شرقی بهداشتی شناخته 
ش��ده اس��ت، ادام��ه داد: در بخش 
آبزیان بیماری به نام VHS در بین 

ماهی های پرورشی سردآبی شیوع 
داشت که با اطالع رسانی به موقع و 
هم��کاری پرورش دهندگان ماهی 
این بیماری بدون هی��چ تلفاتی در 

استان مهار شد. 
مدیرکل دامپزش��کی استان با 
بیان اینکه رایج ترین بیماری های 
دامی آبله و تب برفکی هس��تند، 
افزود: در میان طی��ور بیمارهای 

CRD و نیوکاسل رایج  است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه میادین دام 
اس��تان به صورت س��نتی شکل 
پیدا کرده و تبدیل آنها به ش��کل 
اس��تاندارد با مش��کالت بسیاری 
روبه روس��ت ادام��ه داد: در س��ه 
س��ال گذش��ته 15 کش��تارگاه 
غیراس��تاندارد و س��نتی به دلیل 

غیربهداشتی بودن تعطیل شد. 

کش��اورزی  جه��اد  مدی��ر 
شهرس��تان جلفا، گف��ت: بارش 
قابل توجه باران در روزهای اخیر 
شرایط را برای کشت پاییزه در این 

شهرستان فراهم کرد. 
رضا عباس��ی افزود: در چند روز 

گذش��ته بیش از 20 میلیمتر باران 
در جلفا بارید و با فراهم شدن زمینه 
کش��ت، کش��اورزان می توانند به 
کشت پاییزه غالت اقدام کنند. وی 
اظهار کرد: امس��ال دوهزار و 300 
هکتار از زمین های شهرستان برای 

کشت گندم و جو به صورت دیمی 
و آبی اختصاص یافته که با شرایط 
آب و هوایی مناسب تر از سال گذشته 

این میزان افزایش خواهد یافت. 
عباسی افزود: به منظور باالبردن 
عملکرد محص��ول، مدیریت جهاد 

کش��اورزی آم��اده توزی��ع ب��ذور 
اصالح ش��ده و دیگ��ر نهاده ه��ای 

کشاورزی در بین زارعان است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: اع��الم 
قیم��ت تضمینی گن��دم در زمان 
مناس��ب و حمای��ت دول��ت از 

کشاورزان به واس��طه برنامه های 
ترویج��ی و اعطای تس��هیالت و 
ماش��ین آالت و نیز تامین به موقع 
کودهای شیمیایی و سایر نهاده ها 
رغبت کشت در بین کشاورزان را 

افزایش داده است. 

دولت نسبت به تامین امنیت غذایی اهتمام جدی دارد

شرایط کشت پاییزه برای کشاورزان جلفا فراهم شد

شکوفه میرزایی

مولود غالمی



آخرین وضعیت اکران »خرس«
خرس به کارگردانی خسرو معصومی محصول سال 1390 است 
که در جش��نواره فجر هم نمایش داده شد، اما با وجود اینکه فیلم 
با پروانه س��اخت وزارت ارش��اد دولت دهم ساخته شده، در همان 
دولت هم توقیف ش��د و نتوانست پروانه نمایش بگیرد. نوروزبیگی 
دراین ب��اره به ایس��نا گفت: تا به حال باره��ا و بارها موضوع اکران 
ای��ن فیلم و پروانه نمایش اش را پیگیری کرده و به ش��ورای عالی 
نظارت هم درخواس��ت بررسی داده ام، ولی بیش��تر جواب سرباال 
می گیرم و هنوز به نتیجه ای نرسیده ام. محمدرضا فرجی، مدیرکل 
دفتر سینمای حرفه ای سازمان سینمایی هم در گفت وگویی کوتاه 
درب��اره دلیل اصلی توقیف این فیلم توضیح داد: »خرس« در دوره 
مس��ئولیت مدیران گذش��ته پروانه نمایش نگرفت��ه و اکنون برای 
بررسی موضوع باید درخواس��ت تهیه کننده فیلم در شورای عالی 

نظارت دنبال شود. 

زمان اعالم برنده نوبل ادبیات
برنده صد و هفتمین دوره جایزه  نوبل ادبیات روز پنجشنبه - نهم اکتبر - 
از سوی آکادمی نوبل اعالم می شود. طبق اعالم آکادمی نوبل، برنده شاخه 
ادبیات روز پنجش��نبه - 17 مهر - معرفی خواهد شد که در فاصله سه 
روز تا اعطای این جایزه، »هاروکی موراکامی«، نویسنده صاحب نام ژاپنی 
همچون سال های گذشته شانس اول دریافت این جایزه معتبر ادبی است. 
همچنین »اسوتالنا آلکسویچ«، نویسنده بالروسی پس از موراکامی دارای 
بیشترین شانس برای مهم ترین جایزه دنیای ادبیات است. از سوی دیگر 
منتقدان حاضر در استکهلم - مقر آکادمی نوبل - بر این باورند که وقت آن 
فرارسیده تا آکادمی، جایزه نوبل ادبیات را به یک نویسنده افریقایی مثل 
نویسنده کنیایی »نگوگی وا تیونگو« یا نویسنده اهل سومالی »نورالدین 
فرح« اعطا کند. از دیگر نویس��ندگانی که بیش��تر مواقع در فهرس��ت 
پیش بینی های کس��ب نوبل ادبیات قرار داش��ته اند می توان به »میالن 
کوندرا«، نویس��نده اهل جمهوری چک، »اس��ماعیل کاداره«، نویسنده 
آلبانیایی، »آسیه جبار« رمان نویس الجزایری و همچنین »کو اون« شاعر 

اهل کره جنوبی اشاره کرد. 

سن ازدواج 2 برابر شده 
علی اکب��ر محزون، مدی��رکل دفتر اطالعات آم��ار، جمعیت و 
مهاجرت س��ازمان ثبت اح��وال در گفت وگو ب��ا مهر از افزایش 
سن ازدواج زنان و مردان در 10 سال گذشته خبر داد و گفت: 
باال رفتن میانگین س��ن ازدواج زنان در استان های تهران، البرز 
و س��منان و همچنین افزایش سن ازدواج مردان در استان های 
تهران و البرز و ایالم در مقایسه با استان های دیگر بیشتر است.

میانگین سن ازدواج در حال حاضر در کشور برای مردان 27.8 
و برای زنان 23.1 است. به گفته وی همچنین سن ازدواج مردان 
نیز در استان تهران 29.2 و بیشتر از استان های دیگر است و بعد 
از ته��ران اس��تان های البرز با 28.8 و ایالم ب��ا 28.4 در رتبه های 

دیگر قرار دارند.
مدی��رکل دفتر اطالعات آمار و مهاجرت س��ازمان ثبت احوال با 
اش��اره به اینکه افزایش س��ن ازدواج نس��بت به سال های قبل دو 
برابر ش��ده است، تاکید کرد: در حال حاضر، افزایش میانگین سن 
ازدواج ب��رای م��ردان به باالی 35 س��ال و برای زن��ان به بیش از 

30 سال رسیده است.

منشأ 30 درصد مراجعان روانی است
ریی��س انجم��ن علم��ی روانپزش��کان ای��ران گفت: براس��اس 
بررس��ی های صورت گرفته در کش��ور، 30درص��د بیمارانی که به 
دلیل ش��کایت از مشکالت جسمانی از قبیل سردرد، ناراحتی های 
قلب��ی، گوارش��ی، اس��کلتی – عضالن��ی، تنگی نف��س و غیره به 
درمانگاه ها و پزش��کان عمومی مراجعه می کنند، مش��کل جسمی 
نداشته، تنها از اختالالت خلقی از قبیل اضطراب و افسردگی رنج 
می برند که خود و اطرافیان آنان از بیماری های روانی در آنان خبر 
ندارند. دکتر احمد جلیلی، در آستانه برپایی سی و یکمین کنگره 
س��االنه انجمن روانپزشکان ایران، گفت: براس��اس یافته های این 
پژوهش 30 درصد دیگر از این افراد، مبتال به مشکالت جسمانی و 
روانی به طور توام هستند و تنها 40 درصد دیگر واقعا به مشکالت 

جسمانی مبتال هستند.

نکونام و مجیدی در کادر فنی تیم ملی
رییس فدراس��یون فوتب��ال با تاکید بر اینکه هدف فدراس��یون 
فوتبال این اس��ت ک��ه مربیان جوانی را کنار ک��ی روش قرار دهد 
گف��ت: بعد از جام ملت های آس��یا جواد نکونام ه��م به کادر فنی 
تیم ملی اضافه خواهد ش��د. علی کفاشیان که دیروز برای بازدید 
از نمایش��گاه اسپانس��ر تیم ملی ب��ه محل دائمی نمایش��گاه های 
بین الملل��ی رفته بود زمانی که محمود ش��هریاری در حال اجرای 
برنامه ای بود به روی س��ن رفت و در پاس��خ به مجری این برنامه 
خب��ری را اعالم کرد که در روزهای گذش��ته از س��وی رس��انه ها 
گمانه زنی شده بود. کفاشیان در پاسخ به این درخواست شهریاری 
که از او خواس��ت خبری را به مردم بدهد که تاکنون نش��نیده اند، 
گفت: بعد از جام ملت های آس��یا جواد نکونام هم به جمع اعضای 
کادر فن��ی اضافه خواهد ش��د. هدف ما این اس��ت که از بازیکنان 
قبل��ی تیم ملی که جوان هم هس��تند در کنار کی روش اس��تفاده 
کنیم تا بتوانند چیزهای زیادی یاد بگیرند. به همین دلیل کریمی 

و مجیدی و نکونام در کادر فنی قرار خواهند گرفت. 

حریفان مان همه علیه ایران هستند
س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران با مه��م خواندن اردوی پرتغال 
اع��الم کرد برای تعطیالت و تفری��ح به این اردو نیامده و در اینجا 
سخت کار می کند تا تیمش به هماهنگی الزم برسد. وی همچنین 
با اشاره به حریفان ایران در جام ملت های آسیا گفت: حریفان مان 
در ج��ام ملت ها هم��ه علیه ایران هس��تند و اگ��ر می خواهیم به 
موفقیت��ی دس��ت پیدا کنی��م باید ب��ا آمادگی کامل به اس��ترالیا 
بروی��م. کارلوس کی روش که به همراه تی��م ملی فوتبال ایران در 
اردوی پرتغال به س��ر می برد در گفت وگو با مهر به اهداف برپایی 
ای��ن اردو اش��اره کرد و گفت: به اردوی پرتغ��ال برای تعطیالت و 
تفری��ح نیامدیم. خودمان را برای تمرینات س��خت آماده کردیم و 
می خواهیم به آمادگی مطلوب برس��یم. ورزش��گاه ملی پرتغال با 
هم��کاری دولت در اختیار ما ق��رار گرفته و باید عنوان کنم به هر 
چیزی که احتیاج داریم در اختیارمان اس��ت. کجا را می توانستیم 
ظرف این مدت کوتاه پیدا کنیم که چنین شرایطی داشته باشد؟ 

حل نهایی دو موضوع از گام سوم
گفت وگوه��ای ای��ران و آژان��س در چارچ��وب هم��کاری برای 
حل و فصل مسائل باقی مانده و برای بررسی دو موضوع از گام سوم 
همکاری ها صبح روز س��ه شنبه در محل سازمان انرژی اتمی آغاز 
ش��د.دو موضوع باقی مانده میان دو طرف که قرار اس��ت این هفته 
مورد بررسی قرار گیرد، شامل »تبادل اطالعات با آژانس در رابطه 
با ادعاهای مطرح ش��ده درباره مبادرت به انفجارهای قدرتمند، از 
جمل��ه انجام آزمایش انفجار قدرتمند در مقیاس بزرگ در ایران« 
و »ارائ��ه اطالع��ات مربوطه م��ورد توافق و توضیح��ات مربوط به 
مطالعات صورت گرفته یا مقاالت منتش��ر شده در ایران در رابطه 
با ترابرد نوترون و مدل س��ازی ها و محاس��بات مربوطه و استفاده 

ادعایی از آنها در مواد فشرده« است.

در حاشیه سوال مجلس 
 از وزیر اطالعات چه گذشت؟ 

به گزارش مهر، س��وال کریمی قدوس��ی نماینده مردم مشهد از 
وزیر اطالعات در دس��تور کار سه ش��نبه مجلس شورای اسالمی 
قرار داش��ت.در جریان س��وال از وزیر، کریمی قدوسی خطاب به 
وزی��ر اطالعات، گفت: آقای علوی  ای کاش ش��ما نیز همانند آقای 
انص��اری که در مصاحب��ه ای از جریان فتنه اع��الم برائت و دوری 
ک��رده بود، از جریان فتنه اعالم برائ��ت می کردید.در همین رابطه 
محمد رضا خب��از، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاس��ت 
جمهوری در گفت وگو با مهر گفت: پس از پایان جلس��ه، انصاری 
با عصبانیت به س��مت کریمی قدوسی رفت و خطاب به وی گفت 
که حرف هایی ک��ه در رابطه با مصاحبه من و اعالم برائتم از فتنه 
زده اید را از کجا آورده اید؟ من که در مصاحبه با فارس درباره فتنه 
اصال بحثی نکرده ام و تمام بحث ها پیرامون تعامل دولت و مجلس 
بوده اس��ت.معاون پارلمانی رییس جمهور به کریمی قدوسی گفت 
که هیچ کدام از این حرف ها در مصاحبه من مطرح نش��ده است و 

یک کلمه از حرف هایی که درباره من زدی درست نیست.
 سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه ای به سینماگران و اعضای خانه 
سینما از آنها خواسته است که به سامانه این سازمان مراجعه کرده و 

برای دریافت شماره اقتصادی در نظام مالیاتی ثبت نام کنند. 
عمو مهرب�ان و خاله رؤیا از 15 مهر با حض�ور در مرکز آفرینش های 
فرهنگی و هنری زنگ آغاز جش�ن »هفته ملی کودک« در سراس�ر 

کشور را به صدا در آوردند. 
مدی�ر گ�روه ج�وان و فرهنگ رادی�و جوان اع�الم کرد ک�ه مهران 
دوستی گوینده پیشکسوت رادیو احتماال دیروز سه شنبه 15 مهر از 

بیمارستان رجایی مرخص  شد. 

پیرمرد 78 ساله که با زن جوانی ازدواج کرده بود، به دلیل ناتوانی در 
پرداخت مهریه 10 میلیون تومانی همسرش یک سال است در زندان 

به سر می برد.
مدیر جدید روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی گفت: سیاست من 

آشتی با رسانه ها و ارتباط مستقیم با آنهاست.
رییس س�ازمان آموزش استثنایی کشور گفت: به دنبال آن هستیم 
تا برای آن دسته از معلمانی که در مدرسه عادی تدریس می کنند و 

دانش آموز استثنایی دارند، امتیازاتی تعلق بگیرد.

کاروان کشتی ایران در مجموع سه رشته کشتی آزاد، فرنگی و زنان 
در صدر جدول مدالی قرار دارد و عنوان قهرمانی بازی های آس�یایی 

2014 اینچئون را کسب کرد. 
تونی اولیویرا سرمربی پیش�ین تیم فوتبال تراکتورسازی در اردوی 

تیم ملی فوتبال ایران در کشور پرتغال حاضر شد. 
امید عالیشاه هافبک تیم فوتبال پرسپولیس برای دریافت مطالباتش 
به باش�گاه مراجعه کرده بود که درخواس�تش با پاسخ منفی رییس 

هیات مدیره باشگاه مواجه شد. 

مشاور اس�بق وزیر دفاع و کارشناس مسائل استراتژیک گفت: فکر 
می کنم دیپلماس�ی کنونی ایران درس�ت اس�ت چراکه لبخندی که 

اکنون به عربستان می زنیم در اوج اقتدار و قدرت است.
والیتی گفت: ما به سوریه و عراق کمک کردیم تا با تروریسم و داعش 
مبارزه کنند، امنیت عراق و سوریه برای ما مهم بوده و به دنبال امنیت 

منطقه هستیم.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مسائل منطقه گفت: متاسفانه 

برخی کشورها سیاست های اشتباهی را در سوریه دنبال می کنند.

نمایش »بر پهنه دریا« نوشته اسالومیر مروژک و کارگردانی پارسا 
در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت

مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو 
گفت: واردات دارو از اواخر سال 92 تاکنون سیر نزولی داشته است

روبرتو دی ماتئو، سرمربی پیشین چلسی هدایت تیم فوتبال 
شالکه را به عهده گرفت

مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: امیدوارم ایران 
و گروه 1+5 بتوانند به یک توافق هسته ای جامع تا ضرب االجل 

تعیین شده 24 نوامبر دست پیدا کنند

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 

طالیی، نایب رییس شورای اسالمی شهر تهران: 

  پلیس می تواند روی پشتیبانی 
شورای شهر حساب کند

نایب رییس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران از وجود 108 نقطه 
بی دفاع ش��هری در پایتخت خبر داد و گف��ت: 108 نقطه بی دفاع 
شهری س��هم قابل توجهی در بزهکاری های ش��هر تهران دارد و تا 
زمانی که مش��کل این نقاط حل نش��ود نمی توانی��د آمار جرائم را 
در ش��هر تهران کاهش دهید. به گزارش مهر، نایب رییس ش��ورای 
اس��المی ش��هر تهران با اش��اره به ضرورت ایجاد امنیت پایدار در 
ش��هر تهران گفت: س��ه ضلع اساس��ی و مهم که در ش��هر تهران 
می تواند امنیت پایدار را محقق کند ش��هروندان نیروی انتظامی و 

مدیریت شهری هستند.
 تا س��ال های قب��ل اگر موضوع تعام��ل و هماهنگی بی��ن پلیس و 
مدیریت شهری مطرح می شد نامفهوم و غیر قابل هضم بود اما امروزه 
برای رس��یدن به حق ش��هروندان باید مهندسی کامل و تعامل پویا و 

کارآمدی را بین این سه ضلع اصلی داشته باشیم. 
طالیی با اش��اره به عوامل ش��کل دهنده جرم تصریح کرد: یکی از 
کارهایی ک��ه می تواند بین نیروی انتظامی و مدیریت ش��هری انجام 

شود کاهش فضاهای بی دفاع شهری است.
در ش��ش ماهه س��ال جاری بیش از 40 هزار نزاع خیابانی داشتیم 
درحالی ک��ه این آمارها می تواند با همکاری بیش��تر بین این دو نهاد 

کاهش پیدا کند.
این عضو هیات رییسه ش��ورا همچنین فعال سازی پلیس محالت 
را نم��ادی از هماهنگی بین پلیس و ش��هروندان دانس��ت و گفت: 
مدل پیش��نهاد م��ا بی��ن مدیریت ش��هری و پلی��س راهنمایی و 
رانندگ��ی وج��ود دارد و ما در این تعامل مش��ترک نس��بتا موفق 

بودیم.
طالیی با بی��ان اینکه برادران پلیس ما می توانند روی پش��تیبانی 
شورای شهر تهران حساب کنند تاکید کرد: اگر این تعامل نبود تمام 
کارهای عمرانی ش��هرداری قفل می ش��د. ما می توانیم همین مدل را 
در پلی��س انتظامی نیز پیاده کنیم و ضریب امنیت ش��هروندان را در 

پایتخت افزایش دهیم. 

درگیری میان کردهای سوریه و عناصر 
تکفیری داعش در منطقه مرزی عین العرب 
)کوبانی(، واقع در مرزهای ترکیه و سوریه 
چند روزی اس��ت که تشدید شده است و 
در این درگیری تاکنون ده ها نفر کشته و 
زخمی شدند. برخی کارشناسان سوری بر 
این باورند که ای��ن درگیری ها با حمایت 
دستگاه اطالعاتی و امنیتی ترکیه صورت 
می گی��رد تا ب��ا حمایت تروریس��ت های 
س��وری و ایجاد درگیری در این منطقه، 
حمله نظامی احتمالی خود به این منطقه 

را مشروعیت ببخشد. 

به نقل از ش��بکه المنار، کردهای مقیم 
هلند روز دوش��نبه در اعت��راض به اوضاع 
منطقه کردنش��ین »عین العرب « سوریه 
مقابل مقر پارلمان این کش��ور تظاهرات 
کردند. این تظاهرات در حالی برگزار شد 
که عناصر تروریستی داعش در حومه شهر 
عین العرب در مرز ترکیه و سوریه مستقر 
و درصدد حمله  و تس��لط بر آن هستند. 
کردهای مقیم فرانسه نیز روز دوشنبه در 
نزدیکی فرودگاه��ی در پاریس تحرکات 
تروریس��تی در کوبان��ی و حرکت آنها به 
سمت سوریه را محکوم کردند. در حالی که 

خبرها از تس��لط داعش بر بخش هایی از 
کوبانی خبر می دهند، نخست وزیر ترکیه 
در واکنش��ی دیرهنگام اعالم کرد که این 
کشور از هر اقدامی برای کمک به کوبانی 

دریغ نخواهد کرد. 
از س��وی دیگ��ر، کرده��ای ترکیه نیز 
روز دوش��نبه در اعت��راض ب��ه تح��والت 
عین العرب که به زب��ان کردی »کوبانی « 
نامیده می ش��ود، تظاهرات کردند. صدها 
نفر از کردهای ترکیه دیروز قصد داشتند 
از طری��ق مناطق مرزی این کش��ور وارد 
منطقه کردنشین »کوبانی « سوریه شوند 

اما نیروهای امنیت��ی تُرک مانع نفوذ آنها 
ش��دند. به گ��زارش رس��انه های ترکیه، 
معترضان سعی کردند جاده ای را مسدود 
کنند و س��پس به سوی نیروهای امنیتی 
کوکتل مولوت��ف پرتاب کردن��د و پس از 
آن بود ک��ه نیروهای پلیس با آنها درگیر 
ش��دند. یکی از گروه ه��ای حامی کرد ها 
در منطقه گزِی اس��تانبول یک اتوبوس را 
به آتش کش��ید. به گفته شاهدان، صد ها 
نفر از کرد ها در شهر مرزی سوروِچ ترکیه 
تجمع کردند. مهم ترین حزب کرد ترکیه 
اوایل روز دوشنبه از همه کرد ها خواست 

برای محکوم کردن حمالت تروریست های 
تکفی��ری به کوبانی ب��ه خیابان ها بیایند. 
بس��یاری از کردهای ترکیه از دولت این 
کشور خش��مگین هس��تند و آنکارا را به 
همکاری با تروریس��ت های داعش متهم 
کرده اند. تروریس��ت های داعش طی چند 
هفته گذشته در تالش بوده اند به کوبانی 
دس��ت یافته و آن را تص��رف کنند اما به 
س��بب مقاومت ش��دید نیروهای کرد از 
دستیابی به هدف خود بازماندند. مبارزان 
ُکرد وعده داده اند از این ش��هر کردنشیِن 

مرزِی سوریه دفاع کنند. 

رییس جمه��ور کش��ورمان با حضور در 
دانش��گاه تهران اظهار ک��رد: تالش ما بر 
این ب��وده که در دانش��گاه های ما فضای 
آرامش را ایج��اد کنیم ضمن اینکه همه 
گروه ها نظر سیاسی و نقد خود را داشته 
باش��ند در عین حال هم��ه بدانند اینجا 
دانش��گاه اس��ت، باشگاه سیاس��ی، مرکز 
فعالیت احزاب نیس��ت. حس��ن روحانی 
در مراس��م آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها 
و مراکز پژوهش��ی و فناوری با اش��اره به 
انق��الب مش��روطه و حرکت های مردمی 
در ای��ن انق��الب، گفت: در پ��ی انقالب 
مشروطه تاس��یس عدالتخانه و حکومت 
قانون در س��ایه فعالیت مجلس ش��ورای 
ملی و تاس��یس بانک ملی ایران به عنوان 
نهاد مهم اقتصادی و همچنین تاس��یس 
دانشگاه تهران در همین مکان معروف به 

باغ جاللیه بود. 
رییس جمه��ور کش��ورمان ادام��ه داد: 
س��الیان دراز در ایران وقتی گفته می شد 
دانشگاه، معنایش دانشگاه تهران بود که 
بعدها دانش��گاه های دیگر در رش��ته های 
مختلف حضور علمی یافتند. نه به عنوان 

آنک��ه خ��ود دانش آموخته این دانش��گاه 
هس��تم و حضور و عبورم از این دانشگاه 
خاطره انگی��ز اس��ت، بلکه این دانش��گاه 

حالوت و عظمت خاص خود را دارد. 
رییس جمه��ور با بی��ان اینکه مجموعه 
حرک��ت علمی م��ا مطلوب اس��ت گفت: 
دولت وعده هایی را که نسبت به دانشگاه 
بخش��ی  ب��ه  و  نک��رده  فرام��وش  داده، 
جامه عم��ل پوش��انده اس��ت. روحانی با 
بیان اینکه »آمدن من به دانشگاه بیشتر 
برای ش��نیدن است تا حرف زدن« گفت: 
نق��د دانش��جو بی غل وغش اس��ت، نباید 
بترس��یم اس��اتید ما در کالس ها سخنان 
متفاوتی مطرح کنند. نظرات و س��خنان 
متف��اوت غیر از س��خن مغرضانه اس��ت. 
س��خت گیری های بی مورد منجر به عدم 
تس��اهل می ش��ود و عدم تس��اهل منجر 
به رانده ش��دن افراد الیقی می ش��ود که 

بیانشان صریح است. 
روحان��ی با تاکی��د بر اینک��ه نگذاریم 

فضای تملق در دانش��گاه باز شود، گفت: 
س��خت گیری موجب می شود تملق گوها 
ب��اال بیاین��د. روحانی گف��ت: همه مردم 
صالح و بی گناه هستند، مگر اینکه عکس 
آن ثاب��ت ش��ود. این جزو اصول مس��لم 
مبانی دینی ماس��ت. اگر م��ا می خواهیم 
ف��ردی را مورد نقد ق��رار دهیم، دالیل و 
م��دارک کافی ارائه دهیم، متاس��فانه در 
مراکز تصمیم گیری بسیار مهم می گویند 
ف��الن آقا برای ریاس��ت دانش��گاه خیلی 
مناسب نیس��ت، به این راحتی ما آبروی 
م��ردم را معامل��ه می کنیم، اس��م آن را 
دقت نظ��ر می گذاری��م! این دق��ت نظر 
نیست، این تخریب مسلم و از بین بردن 

آبروی مردم است. 
روحان��ی در بخش دیگری از س��خنان 
خ��ود گفت: حکومت و اداره کش��ور بدون 
س��عه صدر امکان پذی��ر نیس��ت. او گفت: 
بگذاریم افراد حرف خود را بزنند، به خاطر 
یک اشکال کوچک و خرده اشکال، آدم های 

بزرگ را کنار نگذاریم. رییس ش��ورایعالی 
انقالب فرهنگی با تاکید بر اینکه هیچکس 
در این جامعه معصوم نیس��ت، گفت: فقط 
14 معصوم، معصوم هستند. همه اشتباه و 
خطا می کنند، افراد را زیر سوال نبریم. در 
طول یک سال گذشته تالش ما بر این بود 
که فضای دانشگاه از فضای امنیتی فاصله 
و فاصل��ه و فاصله بگیرد. او گفت: تالش ما 
بر این بود ک��ه اگر فردی با دالیل ضعیف، 
کنار گذاشته شده بر سر کار یا کالس خود 

بازگردد. 
رییس جمه��ور ی��ادآور ش��د: تالش ما 
بر ای��ن بوده ک��ه در دانش��گاه ها فضای 
آرامش را ایج��اد کنیم ضمن اینکه همه 
گروه ها نظر سیاسی و نقد خود را داشته 
باش��ند در عین حال هم��ه بدانند اینجا 
دانش��گاه اس��ت، باشگاه سیاس��ی، مرکز 
فعالیت احزاب نیس��ت. ضمن اینکه همه 
می توانند در مس��ائل سیاسی و اجتماعی 
حض��ور یابند. دانش��گاه که ب��رای دادن 

مدرک نیس��ت؛ دانش��گاه برای این است 
که انس��ان های مس��ئول و مش��ارکت جو 
بس��ازیم. تنه��ا چیزی ک��ه در علم از آن 
فاصل��ه می گیری��م، علم��ی اس��ت که با 
اخالق فاصله داش��ته باشد. دنبال سالح 
کش��تارجمعی و هس��ته ای و ش��یمیایی 
نمی رویم. در زمین��ه علمی، فعالیت های 
ما باید در چارچوب اخالق علمی باش��د. 
ای��ن دولت چقدر دارد هزینه می دهد که 
اخالق علم��ی را دنبال کن��د. البته حق 
مجلس ش��ورای اس��المی است که تحت 
اس��تیضاح به وزیری رای ندهد اما ما هم 
نمی توانیم تأس��ف خودمان را ابراز نکنیم 
از اینکه دکت��ر فرجی دانا را به عنوان یک 
وزیر عالم و انقالبی و دانش��مند از دست 
دادیم. وقتی آن همه اس��اتید دانش��گاه 
برای من نامه می نویس��ند که آقای دکتر 
فرجی دانا شایس��تگی دارند مدیریت این 
وزارتخانه را به عهده بگیرند، من با فش��ار 
این و آن، حاضر شوم به او بگویم استعفا 
دهد؟ این با اخالق و چارچوبی که از روز 
اول این دولت به مردم قول داده اس��ت، 

انطباق پیدا می کند؟ 

روحانی در دانشگاه تهران: 

تالش ما این بوده فضای دانشگاه از فضای امنیتی فاصله و فاصله و فاصله بگیرد

حمایت مردم دنیا از مردم »کوبانی« و محکوم کردن دولت ترکیه و داعش

حقیقت مقاومت کوبانی



شغلی از دل کوچه های شهر

جذابیتهای
دستفروشیمدرن

مدرسه کارآفرینی در دستور کار
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از راه اندازی مدرسه های کارآفرینی برای 
همه اقش��ار جامعه خبر داده و گفته است این طرح با 

همکاری چند دانشگاه در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، در دنیای امروز کشورها تالش می کنند 
با اتکا ب��ه جریان کارآفرین��ی و بهره گی��ری از اثرات و 

پیامدهای مثبت آن مس��یر اقتصاد خود را به سمت و 
سوی پیشرفت و توسعه حرکت دهند. بر همین اساس 
مدتی است ایده هایی همچون راه اندازی کلینیک های 
کسب وکار، اتاق فکر کارآفرینی، باش��گاه کارآفرینان 
و م��دارس کارآفرینی نظ��ر مس��ئوالن و برنامه ریزان 
کش��ورمان را به خود معطوف کرده اس��ت.این ایده ها 

دارای اهدافی مشترک هس��تند و ارتقای فرهنگ کار 
و روحیه کارآفرین��ی، آموزش فنون خوداش��تغالی به 
افراد جامعه، آش��نایی ب��ا مفاهی��م کار و کارآفرینی، 
کمک ب��ه ایجاد کس��ب و کارهای کوچک، متوس��ط و 
تامین منابع مالی آنها، ارائه خدمات مش��اوره ای اعم از 
مشاوره های شغلی و کارآفرینی و شناسایی فرصت های 

جدید کسب و کار از جمله رویکردهایی است که دنبال 
می کنند؛ به عنوان مثال کلینیک های کس��ب و کار که 
یکی از راه های برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه 
است با ارائه مشاوره های تخصصی و شغلی در زمینه های 

مختلف از جمله....
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شهروند را دریابید
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کافه تبلیغات

ماشین های پخش محصول 
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کلینیک کسب و کار

راه اندازی واحد تحقیقات بازار 
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داستان زندگی محمود خلیلی
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گزارش »فرصت امروز« از بازار چوب 
زیر پل چوبی 

چوب؛ گران ولی 
همچنان پرطرفدار

زی�ر پ�ل چوبی تا دل تان بخواهد بوی چوب و پوش�ال پیچیده  
است. نوعی بوی سادگی که به دل می نشیند.

لینکدین فرصتی برای مدیریت 
کسب و کارهای کوچک

 6 راهکار برای توسعه تجارت
با شمال افریقا و خاورمیانه

ارتب�اط با ش�بکه های گس�ترده تج�اری و البته دس�تیابی به 
اطالعات شرکت های سراسر جهان آرزویی بزرگ برای صاحبان 

سرمایه های کوچک در سراسر جهان است...

بررسی شیوه های تحقیقات بازار در 
گفت و گو با محمد اوتادی

تحقیقات بازار، چراغ راهنمای 
شرکت ها در تالطم رقابت

باره�ا پی�ش آمده ش�رکت های داخل�ی محصول�ی را به بازار 
ارائ�ه داده ان�د، ولی بعد از مدت کوتاه�ی آن را از بازار مصرف 

جمع آوری کرده اند.

نقد مختصر شعارهای تبلیغاتی بانک ها 

 پرتاب به سوی 
کدام هدف؟

بانک ه�ا از جمل�ه بنگاه ه�ای اقتصادی هس�تند ک�ه معموال 
کمپین های تبلیغاتی بزرگ و پرهزینه ای را به اجرا درمی آورند.

گزارش »فرصت امروز« از مدیریت برگزاری 
مسابقات ورزشی

 کمترین هزینه
اما پر درآمد

در هفته گذش�ته مسابقات آسیایی اینچئون با حضور هزاران 
ورزشکار در کشور کره جنوبی خبرساز بود. 
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از گذشته های دور، مشاغلی وجود داشت که با عنوان دوره گرد از آنها یاد می شد و امروز هم 
اگرچه پراکنده، اما همچنان وجود دارد. از نمکی هایی که در فصول مختلف، نان خشک و ضایعات 
پالستیکی منازل را با بسته های نمک تعویض می کردند گرفته تا پارویی و شیشه بری که اغلب در فصل 
زمستان سروکله شان پیدا می شد. از مهم ترین عوامل شکل گیری این گونه فعالیت های اقتصادی که البته 
کارشناس�ان با نام مش�اغل کاذب از آنها یاد می کنند، عدم نیاز به س�رمایه گذاری کالن برای اقشار کم درآمد و 

همچنین عدم نیاز به پرداخت اجاره و مالیات و عوارض شهرداری و هزینه های جانبی است.
صفحه 14



مدیریت زندگی10

زیر پل چوبی تا دل تان بخواهد 
بوی چوب و پوشال پیچیده  است. 
نوعی بوی س��ادگی ك��ه به دل 
می نشیند. بوی درخت هایی كه 
دیگر نیستند ولی زندگی شان در 
حافظه این چوب ها ادامه دارد. پل 
چوبی جایی برای خریدوفروش 
انواع محصوالت چوبی اس��ت. از 
در و پنجره گرفته ت��ا كابینت و 
تخت خواب. بازار چوبی ها به نظر 
پرسود می رس��د. این گزارش به 
قیمت و ویژگ��ی در های موجود 
در بازار می پ��ردازد. تنوع قیمت  
هم اینقدر است كه هركسی بتواند 
طرح و مدل مورد عالقه و مهم تر 
از همه مورد نیاز خ��ود را بخرد. 
فروش��ندگان زی��ر پل چوبی در 
مورد قیمت  انواع درهای چوبی 
به »فرصت ام��روز« توضیحاتی 

داده اند. 

 چوبی های گران 
ولی پرطرفدار 

كار چوب گران اس��ت. چون 
مث��ال چ��وب راش آلمان��ی هر 
مترمكعب اش 2میلیون تومان 
است و از آن می شود تنها چهار 
الی پنج در ساخت. از طرفی چون 
هنوز نمونه های��ی در بازار یافت 
می شوند كه دست ساز هستند 
و به همی��ن دلیل قیمت ش��ان 
باالست. از طرفی برای یك در پنج 
شغل درگیرند؛ نجار، منبت كار، 
خ��راط، رن��گ كار و نص��اب. 
همچنین برای خرید یك مغازه 
200متری، یك میلیارد تومان 
باید هزینه ك��رد. یك زیرزمین 
10متری ه��م ب��رای كارهای 

نج��اری و خراط��ی و غیره الزم 
است كه هزینه ای تا 500میلیون 
تومان روی دست  تولیدكنندگان 

می گذارد. 

ضدآب بودن، شعاری بیش 
نیست

به طور كلی 4 نوع در داریم. ورق 
یا پِِرسی كه به درهای آماده گفته 
می شود، سی ان سی كه با دستگاه 
ساخته می شود، در چوبی كه كار 
دست است و در آهنی ضدسرقت 
س��اخت چین و تركیه كه بیشتر 
در ایران مصرف می ش��ود و مثال 
در كش��ورهای اروپای��ی بازاری 
ندارد. درهایی با جنس اچ دی اف 
در مقابل آب مقاومند ولی ضدآب 
نیس��تند و ضدآب بودن تنها یك 
شعار اس��ت. مثال اگر برای حمام 
نصب شوند، حدود 10سال عمر 
می كنند، ولی در مقابل ضربه های 
احتمال��ی ش��كننده اند. امروزه 
روكش  پی وی س��ی را هم داریم 
كه به جای رنگ استفاده می شود 
و روی در وكیوم می شود. مزیتش 
این اس��ت كه موجب یكدستی، 
صافی و یك نواختی رنگ س��طح 
بیرون��ی در می ش��وند. ب��رای 
خانواده ها پی وی س��ی مناسب تر 

است چون ارزان تر است. 

قیمت درهای چوبی
دره��ای چوب��ی قیمت های 
متفاوت��ی دارن��د. ن��وع چوب و 
طرح و كاری كه روی آنها انجام 
می ش��ود، تعیین كننده قیمت 
آنهاس��ت. قیمت ها از 100هزار 
تومان شروع می ش��ود و تا 5 یا 
6میلیون تومان هم می رس��د. 
دره��ای گران قیم��ت معموال 

ب��رای خانه های لوك��س باالی 
ش��هر خریداری می ش��وند. به 
گفته یكی از فروش��ندگان، هر 
ساختمانی با نوع سازه  و طرح و 
شكلی كه دارد، به در ویژه ای نیاز 
دارد. در را یا دانه ای می فروشند 
یا مجموع��ه ای. خرید دانه ای از 
طرف خانواده ها انجام می شود 
كه معموال سود كمتری را نصیب 
فروشنده می كند، اما اگر شخصی 
برای یك ساختمان چند طبقه، 
در س��فارش بدهد، تولیدكننده 
حداقل شش ماه از سال را برای 
آم��اده كردن ش��ان وقت صرف 
می كند كه درنهایت سود خوبی 

هم نصیبش می شود. 

سلیقه بازار؛ تلفیق 
کالسیک و مدرن

فروش��ندگان زیر پ��ل چوبی 
معتق��د هس��تند كه مش��تری 
امروزی به دنبال ط��رح و رنگ 
دلخواه خودش است و به همین 
دلیل ه��ر كاری را نمی توان به 
مش��تری عرض��ه ك��رد. تلفیق 
طرح ه��ای كالس��یك و مدرن 
نیز دقیقا به همی��ن خاطر رواج 

یافته است. 
هرچن��د به نظر می رس��د كه 
مهم ترین مسئله ای كه سلیقه ها 
را تحت تاثیر قرار می دهد، پولی 
است كه مشتری در جیبش دارد. 
كسی كه برای ساخت خانه اش 
میلیاردی هزین��ه می كند، یك 
در 100هزار تومانی در آن نصب 
نمی كند. به همی��ن خاطر طی 
چند سال اخیر نجاری پیشرفت 
بس��یاری كرده  است. مدل های 
متن��وع و متع��ددی ب��ه ب��ازار 
آمده و م��ردم ه��م كار خوب را 

می شناسند؛ البته ممكن است 
قدرت خرید نداشته باشند ولی 
می دانند كه كار خوب یعنی چه 
كاری. به همی��ن خاطر درهای 
زیبا انتخ��اب می كنن��د، حال 
چه قش��نگ اصیل و چه قشنگ 

مصنوعی! 

رواج طرح های باستانی
از ظاه��ر دره��ای موجود در 
فروش��گاه ها به راحتی می توان 
فهمید كه یكی از انواع طرح های 
م��ورد عالقه م��ردم، طرح های 
باس��تانی اس��ت. می توان گفت 
این امر دلیل روانشناس��ی دارد. 
چون مردم از دنیای پرهیاهوی 
خس��ته اند.  اطراف ش��ان 
می خواهند به دنیای ساده كهن 
بازگردن��د و چه چی��زی بهتر از 
آرامش چ��وب و طرح هایی كه 
متعل��ق ب��ه دوره های س��اده و 
بی تش��ویش قدیم هستند. هم 
خاطره اس��ت و ه��م حس یكی 
بودن ب��ا طبیعت را ب��ه آنها القا 
می كند كه بسیار آرامش بخش 

است. 
انگار از بس گچ و س��یمان در 
اطرافشان دیده اند برای آرامش 
روحی ب��ه چوب پن��اه می برند. 
درواقع نوعی اطمینان و اعتماد در 
كارهای باستانی حس می كنند. 
نق��ش آرامش بخش چ��وب در 
زندگی امروز تا جایی پیش  رفته 
است كه امروزه در نمای بیرونی 
ساختمان ها هم از چوب در كنار 
سنگ اس��تفاده می ش��ود. این 
كار ماندگاری باالی��ی هم دارد 
اما بس��یار گران تمام می ش��ود 
یعن��ی ه��ر مت��رش 500هزار 
تومان اس��ت ولی انسان انگار به 

چوب نیاز روحی دارد. از طرفی 
تا چند س��ال پی��ش درهایی با 
طرح های باستانی مانند سربازان 
هخامنشی كار دست بودند و هر 
كدام حدود دوماه وقت اس��تاد 
منبت كار را می گرف��ت كه هم 
چوب زیادی هدر می رفت و هم 
دستمزد بس��یار باالیی داشت 
كه قیمت  این درها را باال می برد 
و از دس��ترس عموم خارج بود، 
اما امروزه دس��تگاه ساخت این 
درها وارد ش��ده و قالب نقش ها 
بدون هدر رفتن چوب زیاد، روی 
چوب ایجاد می ش��ود. بنابراین 
تولی��د انبوه قیمت ه��ا را پایین 
آورده تا عموم مردم توانایی خرید 
این طرح های محبوب را داشته 

باشند. 
به هر حال خانه بدون در معنی 
ن��دارد. از طرفی قس��مت های 
مختلف خانه احتیاج به در های 
مخصوص خ��ود دارند. مثال در 
ورودی ه��م اس��تحكامش ب��ا 
درهای داخلی ساختمان فرق 
دارد و هم طرح و نقشش. از نظر 
نوع مواد به كار رفته در ساخت 
درها، درهای مربوط به سرویس 
بهداش��تی به خاطر نمور بودن 
مداوم این قس��مت از خانه ها، 
معموال پوشش ویژه ای دارند تا 
عمر طوالنی تری داشته باشند. 
درواق��ع به همین دلیل اس��ت 
كه تن��وع در بازار درها بس��یار 
باالست. حتی اگر درهای موجود 
در فروشگاه ها س��لیقه كسی را 
راضی نكند، می توانید در مورد 
عالقه خود را هم��راه با طرح و 
رنگ دلخواه تان سفارش بدهید 
كه البته باید پول بیشتری بابت 

این موضوع بپردازید. 

بورس اصل��ی ف��روش تلفن هم��راه، بازار 
موبای��ل ای��ران و س��اختمان عالءالدین در 
خیاب��ان جمهوری اس��ت كه در ای��ن مركز 
مدل ه��ا و برندهای متنوع��ی از تلفن همراه 
نظیر اپ��ل، س��ونی، ال ج��ی، سامس��ونگ، 
اچ تی سی، ایسوس، بلك بری و غیره به فروش 
می رسد، به منظور بررسی میدانی ویژگی های 
تلفن های همراه با قیمت زیر 500 هزار تومان 
و پرفروش ترین برندهای درحال حاضر سری 
ب��ه خیابان جمه��وری زدیم كه با مش��اهده 
میدانی بازار، طرفداران خرید گوش��ی همراه 
پرستیژیو بس��یار زیاد بود، در این راستا یكی 
از خریداران تلفن همراه پرستیژیو مالتی فون 
PAP5500 دو س��یم كارت درخص��وص 
علت خرید این گوش��ی به »فرص��ت امروز« 
گفت: گوش��ی های پرس��تیژیو به علت نوپا 
بودن كمپان��ی و ورود تازه آن به ب��ازار ایران 
برای خیلی از مردم هنوز ناآشناست، اما این 
گوشی از نظر امكانات و خدمات با مدل های 
600 تا700ه��زار تومان��ی برندهای معروف 
چون س��ونی و سامس��ونگ برابری می كند، 
به عنوان مث��ال در مقایس��ه با سامس��ونگ 
گلكسی  گرند نور صفحه گوشی به حدی خوب 
 اس��ت كه زیر نور آفتاب هم ب��ه راحتی قابل

 مشاهده است. 
طبق تحقیقاتم در رنج قیمتی 355 هزار 
تومان بهترین مدل گوشی همراه است، زیرا 

این گوش��ی دو هسته ای، دو س��یم كارته با 
وزن 183 گ��رم، دارای صفحه نمایش رنگی 
لمسی TFT، س��ایز صفحه نمایش 5 اینچ 
و رزولوش��ن 480 × 854 و قابلی��ت نمایش 
16 میلیون رنگ است. از نظر حافظه دارای 
حافظه داخلی چه��ار گیگابایت، حافظه رم 
512 مگابایت و قابلیت نصب كارت حافظه 
جانب��ی ت��ا 32 گیگابایت اس��ت، همچنین 
 G3، این گوشی دارای شبكه های ارتباطی
GPRS، قابلیت اتصال به اینترنت از طریق 
وای فای، جی پی اس و بلوتوث است. كیفیت 
دوربین اول 5 مگاپیكسل و كیفیت دوربین 
دوم 0/3 مگاپیكسل و دارای سیستم عامل  
اندروید 4/2 )جلی بین( اس��ت. این گوشی 
ی��ك بات��ری 2000 میلی آمپ��ری دارد كه 
می تواند تا 410 ساعت شارژ را ذخیره كند، 
اما این گوشی باوجود اینكه در نور روز عكس 
و فیلمبرداری كامال قابل قبولی دارد، هنگام 
عكاس��ی و فیلمبرداری در نور كم  نویز دارد 
و همچنین وزن نس��بتا زیاد از نكات منفی 

آن است. 
اما در این رن��ج قیمتی مدل سامس��ونگ 
Galalxy S Dous 2 ب��ا قیمت 375 هزار 

تومان هم فروش خوبی داشت. 
به گفت��ه یك��ی از خریداران، این گوش��ی 
دوهس��ته ای، دوس��یم كارته، دارای صفحه 
نمایش رنگی لمس��ی خازنی، س��ایز صفحه 
نمای��ش 4 این��چ و رزولوش��ن 800 در 480 
اس��ت. از نظر حافظ��ه دارای حافظه داخلی 
4گیگابای��ت، حافظ��ه رم 768 مگابای��ت 
و قابلیت نص��ب كارت حافظ��ه جانبی تا 32 
گیگابایت اس��ت، همچنین كیفیت دوربین 
اول 5 مگاپیكس��ل و دارای سیس��تم عامل  

اندروید 4/2 )جلی بین( اس��ت. این گوش��ی 
یك باتری لیتی��وم یونی ب��ا ظرفیت 1500 
میلی آمپر ساعت دارد. همچنین مدل هوآوی 
اس��ند Y511 كه 379 هزار توم��ان در بازار 
موبایل قیمت دارد، از مدل های هوآوی با رنج 
قیمتی زی��ر 500 هزار توم��ان فروش خوبی 
داشت. این گوشی دوهسته ای، دوسیم كارته، 
س��ایز صفحه نمایش 4/5 اینچ و رزولوش��ن  
854×480 است. از نظر حافظه دارای حافظه 
داخلی 4 گیگابایت، حافظه رم 512 مگابایت 
و قابلی��ت نصب كارت حافظه جانبی اس��ت. 
كیفیت دوربی��ن آن هم 3/2 مگاپیكس��ل و 
دارای سیستم عامل اندروید 4/2 )جلی بین( 
است. این گوش��ی یك باتری لیتیوم یونی با 
ظرفی��ت 1730 میلی آمپر س��اعت دارد. در 
ضمن عملكرد این گوش��ی در زیر نور آفتاب 
مناسب نیس��ت و مجبور هس��تید بیشتر در 

فضای بسته با آن كار كنید. 
اما با مش��اهده میدانی ب��ازار در خصوص 
پرفروش تری��ن برن��د ب��ا رن��ج قیمت��ی زیر 
500 هزار تومان، خرید پرستیژیو مالتی فون 
PAP5500 به علت امكانات و خدمات دهی 
بهتر به مصرف كنندگان تلفن همراه پیشنهاد 

می شود.  

هود و تضمین تندرستی خانواده 

هود در آش��پزخانه كاربردهای زیادی دارد. مهم ترین 
كار آن كشیدن بو، روغن، دود و بخاری است كه در هنگام 

آشپزی بلند می شود.
 درواقع گاز، رطوب��ت و چربی معلق در هوا به وس��یله 
هود به بیرون از منزل كشیده می ش��ود  و میزان رطوبت 
را در حد مناسبی ثابت نگاه می دارد. در عین حال، چربی 
و رطوبت روی س��قف و دیوارها نمی نش��یند و آشپزخانه 
برای مدت زمان بیشتری تمیز می ماند. این كار به شما در 

مدیریت وقت و هزینه كمك زیادی می كند. 
در صورتی كه هود یا دستگاه هواكش در آشپزخانه نصب 
نباشد، باال رفتن رطوبت شرایط را برای رشد میكروب ها، 
قارچ ها و كپك ها فراهم كرده و سالمت اعضای خانواده را 
به خطر می اندازد كه هزینه های سرسام آوری به خانواده 

تحمیل می كند. 

انواع هود
به طور كل��ی در حال حاضر دو نوع ه��ود در بازار موجود 
اس��ت. این هودها عبارتند از:هودهای تصفیه كننده هوا و 

هودهای دارای خروجی هوا.
 هودهای تصفیه كننده هوا، گرد و غبار و بو را به داخل 
می كش��ند، ذرات معلق را تا حد ممك��ن از هوا می گیرند 
و دوباره ه��وای تصفیه ش��ده را به داخل آش��پزخانه باز 

می گردانند.
 هودهای دارای خروجی هوا به یك كانال متصل شده اند 
كه گرد و غب��ار، چربی و بوهای نامطب��وع از طریق آن به 
بیرون فرستاده می شود. این هودها به دو شكل هودهای 
معمولی و ش��ومینه ای در ب��ازار موجود اس��ت. هودهای 
معمولی كه نسل قدیمی هودها به حساب می آیند، باالی 
اجاق گاز نصب می شوند و كمی كوچك تر از ابعاد اجاق گاز 
هستند. به دیوار وصل می ش��وند، اغلب زیر یك كابینت 
دیواری قرار دارند و به وس��یله یك دریچه و كانال كه در 
داخل دیوار تعبیه شده اس��ت هوا را به داخل دریچه و از 

آنجا به پشت بام و خارج راهنمایی می كنند. 
عیب این نوع هودها این اس��ت كه به م��رور زمان روی 

عایق بندی و رنگ سقف تاثیر می گذارند. 
هودهای ش��ومینه ای بلندتر، بزرگ تر و به شكل قیف 
برعكس هس��تند. جنس ای��ن هودها از م��س، فلزهای 
اكسیدنشدنی یا دیگر فلزاتی هستند كه در مقابل گرما با 

دوام هستند و به راحتی تمیز می شوند. 
هواكش این هودها گاهی به دیوار و گاهی به سقف وصل 
می شود كه نوع س��قفی آن به هودهای جزیره ای معروف 

است و اطراف آن شیشه ای است.
 قیمت انواع هود به طور متوسط بین 300 هزار تا روی 

یك میلیون تومان است. 

تجهیزات و وسایل تشکیل دهنده هود

فیلترها: تمامی هودها فیلت��ری دارند كه مقدار زیادی 
از چربی و گرد و غباری را كه گاه��ی وارد كانال هواكش 
می شود، جذب می كند. در صورتی كه به هر دلیلی امكان 
نصب هواكش برای ش��ما مق��دور نیس��ت، از فیلترهای 
زغالی اس��تفاده كنی��د. این ن��وع فیلترها گ��رد و غبار و 
چربی را بهتر به خ��ود جذب می كنند و گرچ��ه به اندازه 
هوده��ای دارای هواكش موثر نیس��تند، اما ب��ه هر حال 
موجب پاک تر شدن هوای آشپزخانه می شوند. فیلترهای 
متالیك طول عمر زیادی دارن��د و در صورتی كه همراه با 
فیلتر زغالی استفاده ش��وند می توانند بس��یار كاربردی 
باش��ند. فیلترهای چربی فقط چربی را جذب می كنند و 
فیلترهای زغالی بوهای نامطب��وع را جذب می كنند ولی 

به تنهایی چندان كارآمد نیستند. 
المپ: تقریب��ا تمامی هودها مجهز ب��ه المپی هالوژنی 
هستند كه به ش��ما كمك می كند تا اجاق گاز و غذای تان 

را بهتر ببینید. 
حسگر: برخی از هودها به حس��گرهایی مجهز هستند 
كه اج��ازه می دهد قدرت مك��ش هود با مق��دار آلودگی 

موجود در هوا هماهنگ شود. 
دارای  هوده��ا  موت��ور:  دور  تنظیم كنن��ده  كلی��د 
س��ه س��رعت هس��تند كه میزان ق��درت دور موت��ور را 
برحس��ب می��زان آلودگ��ی هوا تنظی��م می كن��د. برای 
آنك��ه ق��درت مك��ش ی��ك ه��ود را آزمای��ش كنی��د، 
 كافی اس��ت یك ب��رگ كاغذ ی��ا تك��ه ای ن��خ را زیر آن 

قرار دهید. 

مکان مناسب برای نصب
بهترین م��كان برای نصب ه��ود باالی اج��اق گاز و در 
فاصله 40 تا 60 س��انتی متری اس��ت. به همین دلیل به 
نظر می رس��د هودهای معمولی كارآمدتر از نسل جدید 

هودهای شومینه ای و جزیره ای  هستند. 

چه نوع تلفن همراهی بخریم؟ 

امروزه در بازار تلفن همراه مدل ها و برندهای متنوعی از 
جمله اپل، سونی، ال جی، سامسونگ، اچ تی سی، ایسوس، 
بلك ب��ری و غیره وجود دارد كه تقریبا تمامی این برندها 
نیاز مردم را به این وسیله ارتباطی برآورده می سازند. بازار 
موبایل ایران و ساختمان عالءالدین در خیابان جمهوری 
مراكز مهم و معتبری برای خرید موبایل هستند. به همین 
جهت بهتر است به منظور مدیریت در هزینه و زمان برای 
خرید تلفن همراه به مراكز بورس فروش این كاال مراجعه 
كنید. زیرا معموال نمایندگی های معتبر هم در این مراكز 
مستقر هس��تند. در این ش��ماره می خواهیم درخصوص 
ویژگی های یك تلفن همراه سالم و مطلوب توصیه هایی 

به مصرف كنندگان تلفن همراه دهیم. 

تناسب سایز گوشی با اندازه دست
یك��ی از ویژگی های اصلی برای خرید یك تلفن همراه 
س��الم وزن و ابعاد گوشی اس��ت، به طوری كه گوشی های 
رای��ج در بازار از 40 تا 300 گرم وزن دارند، بنابراین برای 
اس��تفاده راحت تر به وزن و ابعاد موبایل باید توجه داشته 
باش��ید، زیرا حمل موبایل های بزرگ و سنگین عالوه بر 
دشواری باعث خس��تگی دست می شود. اگر از آن دسته 
افرادی هستید كه در طول روز باید پاسخگوی تلفن های 
زیادی باش��ید، بهتر است از گوشی های سبك تر كه ابعاد 
كوچك تری دارند، اس��تفاده كنید.  باوجود گوش��ی های 
لمس��ی در بازار برخ��ی افراد به دلیل ع��دم قدرت مالی 
و ت��رس از خراب��ی تلفن های همراه لمس��ی ب��ه خرید 
گوش��ی های شاس��ی دار اقدام می كنند، به همین جهت 
اگر از این دس��ت خریداران هستید، باید به صفحه كلید 
و شاس��ی های موبایل توجه داشته باشید به طوری كه در 
هنگام خرید شاس��ی های موبایل را از نظر نرمی، سفتی 
و اندازه امتح��ان كنید، به عنوان مثال اگر انگش��ت های 
دست ش��ما ضخیم است نباید موبایلی با صفحه كلیدی 
با شاسی های كوچك خریداری كنید زیرا در این صورت 

فشار زیادی به انگشتان دست شما وارد می شود. 

میزان SAR کمتر یعنی تلفن همراه سالم تر
یكی از آیتم های موجود در موبایل كه مصرف كنندگان 
گوش��ی های همراه را در معرض خطر ق��رار داده، میزان 
درجه SAR گوشی است، SAR مقدار فركانس رادیویی 
جذب ش��ده توسط بدن انسان را هنگام استفاده از تلفن 
همراه نشان می دهد كه جذب مقادیر باالی آن برای بدن 
انسان بسیار خطرناک است، به همین جهت هرچه میزان 
SAR گوشی كمتر باشد، تلفن همراه سالم تر است. این 
عدد با توجه به نوع و مدل گوش��ی ها، متفاوت اس��ت، به 
 SAR همین دلیل در هنگام خرید گوشی حتما به درجه

آن توجه زیادی داشته باشید. 

درجه SAR روی گوشی حک نشده است
البته این درجه نه روی گوش��ی و نه روی جعبه تلفن 
همراه ذكرشده و حتی در دفترچه اكثر گوشی ها هم این 
عدد وجود ندارد، اما در میان گوش��ی های مختلف تلفن 
همراه، مدل های جدید گوشی های سامسونگ، HTC  و 
موتوروال كمترین نرخ SAR را به خود اختصاص داده اند، 
بنابرای��ن تنها و مطمئن ترین راهی كه برای یافتن میزان 
SAR گوش��ی دارید، مراجعه به سایت های تخصصی در 
اینترنت برای كس��ب اطالعات كافی درخصوص گوشی 

است. 

 لزوم استفاده از کیف تلفن همراه دارای
 SAR Shield 

ب��رای حفظ س��المت جس��می بدنتان، بای��د از كیف 
مخصوص تلف��ن هم��راه دارای SAR Shield كه مانع 
ساطع شدن امواج مضر گوشی می شود، استفاده كنید یا 
اینكه برچس��ب های ویژه SAR Shield را روی گوشی 

خود نصب كنید. 
كیف ه��ای تلف��ن هم��راه دارای SAR Shield، این 
كیف های ساده و ارزان قیمت كنار خیابان ها نیستند، بلكه 
باید این كیف ها و برچس��ب ها را از مراكز معتبر خدمات 

تلفن همراه خریداری كنید. 

ضرورت توجه به جنس بدنه گوشی
جنس بدنه گوش��ی از نكات مهم برای حفظ سالمتی 
در هن��گام خرید تلفن هم��راه اس��ت، به طوری كه بدنه 
گوش��ی های همراه می تواند از پالستیك، استیل، شیشه، 
تیتانیوم و فوالد ضدزنگ س��اخته شده باش��د. بنابراین 
هن��گام خرید توجه داش��ته باش��ید كه اگر نس��بت به 
پالستیك یا تیتانیوم یا استیل حساسیت پوستی دارید، 

گوشی هایی از این جنس را تهیه نكنید. 

کیفیت نمایش بهتر در گرو رزولوشن بیشتر
برای حفظ سالمت چشم سایز مانیتور موبایل و میزان 
روشنایی آن بسیار مهم است. سایز صفحه نمایش تلفن 
همراه با دو پارامتر اندازه اینچ و رزولوشن مشخص می شود 
به طوری كه هر چه اندازه اینچ بزرگ تر باشد، ابعاد فیزیكی 
صفحه بزرگ تر است و همچنین هرچه رزولوشن بیشتر 
باشد، كیفیت نمایش بیشتر است. هنگام خرید موبایل به 
تعداد رنگ هایی كه در نمایش تصاویر به كار رفته اس��ت 
هم توجه داش��ته باشید، به طوری كه هرچه تعداد رنگ ها 
بیش��تر باش��د وضوح تصویر و كیفیت آن بیش��تر است، 
 M به معنای هزار واحد و K معموال تعداد رنگ با دو نماد

به معنای یك میلیون واحد مشخص می شود. 
ب��ه منظ��ور صرفه جوی��ی در مصرف برق بهتر اس��ت 
گوش��ی ای خریداری كنید كه باتری قوی داشته باشد و 
بتواند ش��ارژ را به مدت طوالن��ی حفظ كند. البته برخی 
از صفحه نمایش ها به علت امكانات گرافیكی بیشتر، شارژ 
بیش��تری مصرف می كنند به همی��ن جهت اگر امكانات 
گرافیكی خاص��ی نیاز ندارید، برای صرفه جویی بیش��تر 
مدل های ساده تر كه شارژ كمتری مصرف می كنند را نیز 

خریداری كنید. 

خرید گوشی با رنگ های خنثی و مات
در هنگام خرید گوشی همراه مطابق با سلیقه خود رنگ 
و ط��رح را انتخاب كنید، اما بهترین توصیه برای بیش��تر 
افراد انتخاب گوشی هایی با رنگ های خنثی و ساده و مات 
است زیرا گوشی های براق با رنگ های تند اگرچه در نگاه 
اول جذاب و خیره كننده اس��ت ولی در نهایت به س��رعت 

موجب دلزدگی می شوند. 

راهنمای خرید کاالی خانگی
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11 مدیریت سرمایه گذاری

ارتباط با ش��بکه های گسترده 
تج��اری و البت��ه دس��تیابی به 
اطالعات ش��رکت های سراسر 
جه��ان آرزوی��ی ب��زرگ برای 
صاحبان س��رمایه های کوچک 
در سراس��ر جهان اس��ت که با 
توجه به رش��د دنی��ای مجازی 
از طریق صف��ر و یک هایش این 
امر هم اکنون میس��ر شده است 
و وب سایت های مختلفی در این 

زمینه فعال شده اند. 
یک��ی از ای��ن وب س��ایت ها 
از صاحب��ان  بس��یاری  ک��ه 
کس����ب و کاره��ای ک�وچک 
به خصوص در منطقه خاورمیانه 
و شمال افریقا روی امکانات آن 
حس��اب ویژه باز کرده اند شبکه 

اجتماعی Linkedin است. 
این وب سایت که بیشتر همانند 
یک ش��بکه اجتماع��ی فعالیت 
خ��ود را آغاز ک��رده بیش از 20 
میلیون متخص��ص و صاحبان 
صنایع در خاورمیانه و ش��مال 
افریقا عضو دارد ک��ه هم اکنون 
به عنوان فرصتی مناس��ب برای 
توس��عه کس��ب و کار از آن ی��اد 
می شود و زمینه س��از توسعه و 
رونق کس��ب و کارهای متعددی 
به خص��وص در ام��ور زیربنایی 
و صنع��ت گردش��گری در این 
منطقه از دهک��ده جهانی بوده 

است. 
 اهمیت اس��تفاده از این شبکه 
مجازی با تمام امکاناتش اطالع 
گرفت��ن از اکث��ر همایش ه��ا و 
کنفرانس های مربوط به حرفه و 
شغل اعضا و همچنین تبادل نظر 
درباره استفاده بهینه از امکانات 
موجود در سراسر منطقه است. 

این درحالی اس��ت ک��ه برخی 
صاحب��ان صنای��ع ک��ه از این 
امکان��ات تاکن��ون اس��تفاده 
کرده ان��د عم��ده امتی��از آن را 
اس��تخدام آس��ان کارکن��ان 
متخصص و کارآزموده با سرعتی 
غیر قابل تصور عن��وان کرده اند. 
در این متن قصد داریم ش��ش 
راهکار اس��تفاده بهین��ه از این 
وب سایت را به ش��مایی که تازه 
قص��د عضوی��ت در آن را دارید 
برای ت��ان برش��ماریم ت��ا از آن 
به عنوان فرصتی مناسب جهت 
توسعه کسب و کار خود استفاده 

کنید. 
1.   خودت�ان را کامل معرفی 

کنید 
داش��تن پروفایلی کامل و دقیق 
در این شبکه به شما این امکان 
را می دهد ت��ا مراجعه کنندگان 

ب��ه آن دلی��ل محکم��ی برای 
ارتباط داشته باشند و امتیازات 
ارتباط با ش��ما را کامال مدنظر 
ق��رار بدهن��د. امتی��از تکمیل 
پروفای��ل در لینکدی��ن ب��رای 
کس��ب و کارهای کوچ��ک این 
است که متقاضیان در نخستین 
جست و جوی خود در میان صفر 
و یک ه��ای این ش��بکه مجازی 
می توانند با نام شرکت و تجارب 
کاری شما آشنا ش��وند که این 
عالوه بر صاحبان کس��ب و کار، 
برای متقاضیان کار نیز از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. 
مهم ترین نکته در این زمینه این 
است که شما عکسی از خودتان 
در محل کارتان ضمیمه پروفایل 
خود کنید تا بتوانی��د با این کار 
بخش��ی از اطالعات م��ورد نیاز 
مراجعه کنندگان را در اختیارش 
قرار دهی��د. این امتی��از به ویژه 
برای آنهایی که به عنوان مشاور 
امالک فعالیت می کنند، توصیه 
شده است. این درحالی است که 
اگر بتوانید توضیح مختصری از 
تجارب کاری خودت��ان در این 
ش��بکه ارائه کنید بدون تردید 
متقاضیان ی��ا مراجعه کنندگان 
می توانند ب��ه س��ادگی درباره 
ارتباط ب��ا ش��ما تصمیم گیری 
کرده و زمینه تجارتی مناس��ب 
را برای ش��ما خارج از دفترتان 

مهیا کنند. 
2. وب س�ایت اختصاص�ی 
شرکت را دست کم نگیرید! 

ش��اید هم اکن��ون بس��یاری از 
صاحب��ان صنای��ع از اهمی��ت 
داش��تن وب س��ایت رس��می 
کس��ب و کار خود مطلع هستند 
ام��ا ارتباط ای��ن وب س��ایت با 
پروفای��ل ش��ما در این ش��بکه 
جزء فراموش نش��دنی موفقیت 

شماست. 
اهمی��ت اتص��ال وب س��ایت 

  linkedin شرکت به پروفایل
ای��ن اس��ت ک��ه می توانی��د 
اطالع��ات تکمیل��ی و تم��ام 
نموداره��ای پیش��رفت کاری 
خودتان را در این وب س��ایت 
برای متقاضیان خدمات خود 
به نمایش بگذارید، چون ارائه 
تمام ای��ن اطالعات هم��راه با 
عک��س و نم��ودار در پروفایل 
linkedin غیر ممکن اس��ت. 
درحالی که فضای وب س��ایت 
رسمی شرکت کامال در اختیار 
خودتان است و می توانید آن را 
به نحوی که عالقه مند هستید 

هدایت کنید. 
 اما اصلی ترین مزی��ت این کار 
امکان ارس��ال اخبار مربوط به 
توس��عه کسب و کار ش��ما برای 
دیگران به صورت متمرکز است 
تا مش��تریان ت��ازه، تش��ویق به 

همکاری با شما شوند. 
3 . با آغوشی باز از توصیه ها 
و پیش�نهادها ی�ا انتقاده�ا 

استقبال کنید
به عقی��ده کارشناس��ان یکی از 
اساس��ی ترین راه ه��ای جذب 
مش��تری در دنی��ای مج��ازی 
 linked و ش��بکه هایی مث��ل
in  اس��تفاده از قدرت انتقادها، 
پیش��نهادها یا توصیه هاس��ت. 
بدون تردید وقتی خود ش��ما با 
پروفایل اختصاص��ی فردی در 
ش��بکه های اجتماعی برخورد 
می کنید به دنبال این هس��تید 
که دریابید دیگران درباره تجربه 
همکاری با وی به چه نتیجه ای 

رسیده اند. 
هرگ��ز  دلی��ل  همی��ن  ب��ه 
بخ��ش مرب��وط ب��ه انتقاده��ا 
صفح��ه  پیش��نهادهای  ی��ا 
اختصاص��ی خودت��ان در ای��ن 
ش��بکه اجتماع��ی را غیر فعال 
نکنی��د و انتقادها را بیش��تر از 
 )comment پیش��نهادها )

جدی بگیری��د. بنابراین هرروز 
صفحه اختصاص��ی خودتان را 
مرور کنید و در صورت دریافت 
انتقاد یا پیشنهادی به سادگی به 
آن پاسخ دهید و با طرف مقابل 
خود ارتباط برقرار کنید، با این 
روش مسئولیت پذیری و جایگاه 
کسب و کارتان را به دیگران بیان 

خواهید کرد. 
از  گروه�ی  تش�کیل   .4

متخصصان
ب����دون تردی����د موفقی��ت 
کس��ب و کارهای کوچ��ک ب��ا 
همفکری گروهی از متخصصان 
به نتیجه بهتری خواهد رسید، 
بنابراین ای��ن امتی��از را نیز در 
دنی��ای مجازی ج��دی بگیرید 
و ب��رای آن برنامه ریزی دقیقی 
داش��ته باش��ید. متناس��ب ب��ا 
از  گروه��ی  کس��ب و کارتان 
متخصصان مقیم دیگر کشورها 
را در این ش��بکه بیابید و به آنها 
درخواس��ت دوس��تی بدهید و 
همواره س��عی کنید آنه��ا را با 
مسائل مربوط به کسب و کارتان 
درگی��ر کنید تا آنه��ا مجبور به 
ارائه نظ��رات خ��ود در صفحه 
شخصی شما باشند. این امتیاز 
باع��ث می ش��ود ناخ��ودآگاه 
کسب و کار ش��ما مطرح شود و 
مورد تایید گروه های مختلفی 
از متخصص��ان در دیگ��ر نقاط 
جهان یا ب��ه نوعی ب��ازار هدف 
ش��ما قرار گیرد و کم کم مطرح 
ش��وید. فرام��وش نکنید هرچه 
گس��ترده تر عمل کنید موفق تر 

خواهید شد. 
ب�ا  را  کس�ب و کارتان   .5
نرم افزاره�ای تلف�ن همراه 

تنظیم کنید
همانطور ک��ه می دانی��د امروز 
بس��یاری از فع��االن و تج��ار 
بین الملل��ی بیش��تر ارتباطات 
کاری و البته اطالعات شان را از 

طریق موبایل های هوشمند خود 
هماهن��گ می کنند ب��ه همین 
دلیل ممکن اس��ت مدت زمان 
بیش��تری از طریق این لوازم با 
دنی��ای مجازی ارتباط داش��ته 
باش��ند و هنگام نشستن پشت 
میزکارشان در دفترخود به انجام 
امور جاری و برگزاری جلس��ات 
بپردازن��د تا اس��تفاده از دنیای 
مجازی و اینجاس��ت ک��ه باید 
اهمیت استفاده از نرم افزارهای 
مناس��ب موبایل های هوشمند 
را ج��دی بگیری��د و روی آن 

سرمایه گذاری کنید. 
بنابرای��ن س��عی کنی��د ب��رای 
خودت��ان  کاری  وب س��ایت 
به گون��ه ای برنامه ری��زی کنید 
تا ب��ه راحتی در سیس��تم های 
اندروید، اپل و بلک بری قابلیت 
استفاده داشته باشد. با این کار 
شما می توانید در بهترین زمان 
ممکن یعنی زمانی که فردی به 
دنبال دستیابی به اطالعات مورد 
نیاز خود است روی آن تاثیر گذار 
باشید چون ش��لوغی دفتر کار 
ممکن است مانع از دیده شدن 
ش��ما باش��د و همان ط��ور که 
می دانید این دس��ته از مدیران 
هنگام اوق��ات فراغت یا آرامش 
خود با گوشی تلفن شان مشغول 
جست و جو هستند و در دفتر کار 

بیشتر درگیر جلسات کاری. 
 6. همیش�ه به فکر نس�خه 

حرفه ای باشید
همه می دانیم اکثر نرم افزارهای 
رایان��ه ای دارای دو بخش رایگان 
و حرفه ای هس��تند. کارشناسان 
درب��اره ش��بکه های اجتماع��ی 
مث��ل linkedin معتقدند اگر 
واقعا قصد کس��ب و کار و توسعه 
ارتباط��ات بین المللی خودتان را 
از طریق این شبکه ها دارید هرگز 
به نس��خه رایگان آن اکتفا نکنید 
چون در این بخش شما اطالعات 
مهمی را از دس��ت خواهید داد و 
نمی توانید کام��ال از دنیای مورد 
نظرتان آگاهی داش��ته باش��ید. 
به طور کلی در نس��خه حرفه ای 
این گون��ه نرم افزاره��ا امکاناتی 
مهیا ش��ده تا ش��ما بهتر بتوانید 
کس��ب و کار خودتان را مدیریت 
کنید و در عی��ن حال متقاضیان 
بتوانند بیش��ترین و کارآمدترین 
اطالعات مورد نیاز خودشان را به 
دس��ت بیاورند، پس به این فکر 
کنید که ساالنه چند دالر می تواند 
تجارتی چندصده��زار دالری را 
برای ش��ما به ارمغان بیاورد، پس 
همیشه نسخه حرفه ای را انتخاب 

کنید. 
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معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی مدرس��ه های 
کارآفرینی برای همه اقش��ار جامعه خبر داده و 
گفته است این طرح با همکاری چند دانشگاه 

در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، در دنیای امروز کشورها تالش 
می کنند با اتکا به جریان کارآفرینی و بهره گیری 
از اثرات و پیامدهای مثبت آن مسیر اقتصاد خود 
را به سمت و سوی پیش��رفت و توسعه حرکت 
دهند. بر همین اس��اس مدتی است ایده هایی 
همچون راه اندازی کلینیک های کس��ب وکار، 
اتاق فکر کارآفرینی، باشگاه کارآفرینان و مدارس 
کارآفرینی نظر مسئوالن و برنامه ریزان کشورمان 
را به خود معطوف کرده است.این ایده ها دارای 
اهدافی مشترک هستند و ارتقای فرهنگ کار و 
روحیه کارآفرینی، آموزش فنون خوداشتغالی به 
افراد جامعه، آشنایی با مفاهیم کار و کارآفرینی، 
کم��ک ب��ه ایج��اد کس��ب و کارهای کوچک، 
متوسط و تامین منابع مالی آنها، ارائه خدمات 
مشاوره ای اعم از مشاوره های شغلی و کارآفرینی 
و شناس��ایی فرصت های جدید کس��ب و کار از 
جمله رویکردهایی اس��ت که دنبال می کنند؛ 
به عنوان مثال کلینیک های کسب و کار که یکی 
از راه های برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه 
است با ارائه مشاوره های تخصصی و شغلی در 
زمینه های مختلف از جمله تجارت، صادرات، 
بازاریابی، فروش، منابع مالی و سرمایه گذاری به 
تربیت دانشجویان کارآمد و کارآفرین می پردازند 
تا پس از فارغ التحصیلی دغدغه بازار کار نداشته 
باشند یا اتاق های فکر کارآفرینی که با رویکردی 
عملی در جهت ترویج کارآفرینی برای گروه های 
مختلف سنی پیش بینی شده است و در آن افراد 
به ایده های جدید دست می یابند، با راهکارهای 
تبدیل آن به محصول جهت عرضه به بازار آشنا 

می شوند و با کس��ب مهارت های الزم آمادگی 
ورود ب��ه ب��ازار کار را پیدا می کنن��د.در همین 
راستا حس��ن طایی- معاون توسعه کارآفرینی 
و اش��تغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- 
کارآفرینی را فرآیندی می داند که شهروندان را 
برای عرصه های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی 
و کس��ب و کار تربیت می کن��د و از آن به عنوان 
یکی از جدی ترین برنامه های حوزه وزرات کار 

نام می برد.
وی تشکیل کانون های کارآفرینی در استان ها 
را یکی دیگر از برنامه های در دستور کار وزارت 
کار نام برده و می گوید: همزمان با تشکیل این 
کانون ها، الیحه س��ازمان نظام کارآفرینی نیز 
در کمیس��یون اجتماعی تصویب و به مجلس 
ارسال می شود.طایی تاکید دارد که مدرسه های 
کارآفرینی باید برای همه اقشار جامعه راه اندازی 
ش��ود و بر همی��ن اس��اس از ارائ��ه دوره های 

کارآفرینی در قالب مدرسه های کارآفرینی خبر 
می دهد که از ابتدای مهرماه در چندین دانشگاه 
آغاز شده است.مدارس کارآفرینی در بسیاری 
از جوامع به منظور کمک و پاس��خ به نیازهای 
کارآفرینان در راه اندازی کسب و کارهای کوچک و 
متوسط تاسیس می شود. در این مدارس روش ها 
و راهکارهای نوین ایجاد کس��ب و کار و آموزش 
مهارت های عملی و مورد نی��از یک کارآفرین 
ارائه می ش��ود تا از طریق آن بتواند در راه ایجاد 
یک کس��ب و کار موفق گام بردارد؛ همچنین با 
فراهم کردن فضای تعاملی و ارائه مش��اوره ها و 
راهنمایی های عملی و معطوف به کسب و کار، 
کارآفرین��ان و دانش��جویان را ب��ه مهارت ها و 
توانایی های خ��ود آگاه کرده و آنه��ا را پرورش 
می دهد.محمدرضا س��پهری- رییس موسسه 
کار و تامین اجتماعی- ارائه دوره های کارآفرینی 
در مدارس را فرصت مناسبی برای ایجاد مشاغل 

جدید می داند.او ب��ر این باور اس��ت که برخی 
دوره های کارآفرینی که هم اکنون در مدارس ارائه 
می شود کارایی و اثربخشی الزم را ندارد از این رو 
تاکید دارد مهم ترین هدف دوره های کارآفرینی 
در مدارس باید توانمندس��ازی دانش آموزان و 
تغییر نگرش آنها برای خلق فرصت های شغلی 
جدید باشد.در حال حاضر برخی کارشناسان بر 
این باورند که روحیه کارآفرینی در بین جوانان 
کمرنگ شده و برای حل این مسئله باید فرهنگ 
کار و بهره وری نیروی کار با آموزش و مهارت و 
تخصص پیوند خورده و مهارت آموزی به شکل 
عملی در میان نس��ل جوان کشور به وجود  آید 
اما در مقاب��ل این دیدگاه، برخی کارشناس��ان 
حوزه کار معتقدند که قب��ل از راه اندازی مراکز 
کارآفرینی با عناوین مختل��ف باید ارتباط بین 
کارجویان با بدنه بازار کار برقرار شود.حمید حاج 
اسماعیلی - تحلیلگر بازار کار - می گوید: دولت 
طی دو دهه گذشته در دو بخش برای کارآفرینان 
و ایجاد مهارت در نیروی کار اقداماتی صورت داده 
اس��ت؛ اول در بخش مراکز فنی و حرفه ای که 
توسعه آنها اتفاق افتاده و تا حدی قابل قبول بوده 
است و دوم در بخش دانشگاهی و آموزش عالی 
که دانشگاه های علمی- کاربردی شکل گرفته 
است؛ لذا این میزان توسعه کمی کفایت می کند 
و دولت باید به سمت کیفی سازی این دو بخش 
برود.حاج اسماعیلی با بیان اینکه در این مراکز 
باید رشته هایی تدریس شود که کامال منطبق 
با نیاز بازار کار کشور باشد، می افزاید: هم اکنون 
دانش��گاه های علمی- کاربردی ای��ن نقش را 
برعهده دارند لذا اگر تنها به توس��عه کمی این 
مراکز پرداخته شود و دولت صرفا سرمایه گذاری 
کند این سرمایه ها به هدر می رود و نقشی در بازار 
کار نخواهد داشت از این رو سرمایه گذاری ها باید 

هدفمند شود.

لینکدین فرصتی برای مدیریت کسب و کارهای کوچک

 6 راهکار برای توسعه تجارت
با شمال افریقا و خاورمیانه

مدرسه کارآفرینی در دستور کار است

 سرمایه گذاری جهان صنعتی
در طرح های معدنی

رییس انجمن مهندس��ی معدن ایران گفت: مش��ارکت 
در  صنعت��ی  پیش��رفته  کش��ورهای  س��رمایه گذاران 
پروژه های معدن��ی ایران می تواند بخش قابل توجهی از 

بازار صادرات محصول تولیدی را تضمین کند. 
علی اصغر خدایاری در گفت وگو با ایرنا  اظهار داش��ت: 
صنعت معدنکاری از جمله صنایعی است که راه اندازی 
و توس��عه آنها نیازمند انجام سرمایه گذاری های بسیار 

بزرگی است. 
وی اف��زود: س��رمایه گذاری های خارج��ی می تواند در 
تامی��ن این نیاز نقش تعیین کنن��ده ای ایفا کند، ضمن 
آنکه جلب رضایت سرمایه گذاران خارجی برای حضور 
در صنعت معدنکاری می تواند به موازات ورود س��رمایه 
خارجی، مسیر ورود فناوری های جدید و روزآمد را نیز 

هموار سازد. 
رییس انجمن مهندس��ی مع��دن ای��ران تصریح کرد: 
بدون تردید ثبات و امنیت کش��ور، ش��فافیت قوانین، 
قاب��ل پیش بینی بودن رفتار نهادهای دولتی و حکومتی 
برای سرمایه گذاران، س��هولت نقل و انتقال پول، مواد 
و نیروی کار، مش��وق ها و تضمین های قانونی از جمله 
عوامل بسیار مهم در بسترس��ازی برای ورود و توسعه 

سرمایه های خارجی محسوب می شود. 
به اعتق��اد این متخصص بخش مع��دن، دولت و دیگر 
نهاده��ای حکومتی مانند قوه قضاییه و مقننه در تامین 
این عوامل نقش بس��یار مه��م و در عین حال انحصاری 

دارند. 
وی با بیان آنکه قانون نس��بتا مناس��بی برای تش��ویق 
س��رمایه گذاری های خارج��ی در کش��ور وج��ود دارد، 
گف��ت: عواملی نظی��ر بدبینی های افراطی نس��بت به 
س��رمایه گذاران خارجی به خص��وص غربی، پیچیدگی 
مس��یرهای اجرای قوانین، تعدد مراک��ز تصمیم گیری 
و دخال��ت عوام��ل و نهادهای غیرمرتب��ط در موضوع 
س��رمایه گذاری خارج��ی از عوامل موثر در گس��ترش 

سرمایه گذاری در بخش معدن هستند. 
خدایاری افزود: ارائه شدن تصویر نامناسب و غیرواقعی 
از ایران در خارج از کشور و ناکامی نهادهای ذی ربط در 
جذب اعتماد سرمایه گذاران، دخالت برخی کشورهای 
ذینفوذ در مخدوش کردن رابطه با کشورهای پیشرفته 
و ش��رایط خ��اص مرتبط ب��ا تحریم، مانع گس��ترش 

شایسته سرمایه گذاری در کشور شده است. 
وی در بخش دیگری از این گفت وگو، افتخار به ذخایر 
غنی معدنی کشور را که منابع خدادادی است به عنوان 
یک��ی از آف��ات جامعه ارزیابی کرد و گف��ت: بالیدن به 
داشته هایی که خودمان در تولید آن نقشی نداشته ایم، 

نمی تواند موثر باشد. 
خدای��اری تاکید کرد: مادامی که ذخای��ر خدادادی در 
جهت توس��عه و پیشرفت کشور و رفاه و آسایش مردم 
مورد بهره ب��رداری قرار نگرفته، افتخ��اری ندارد، بلکه 

موجب سرشکستگی است. 
وی اضافه کرد: ذخایر معدنی کش��ور، هدایای الهی به 
مردم این س��رزمین و ش��کر این نعمت ها بهره برداری 
بهینه از آنهاست و سهم ما در تحقیق و توسعه و تولید 
دانش معدنکاری جهانی باید متناس��ب با سهم ذخایر 

زیرزمینی باشد. 
خدایاری با بیان اینکه تناس��بی بی��ن میزان تحقیق و 
توس��عه افراد با میزان ذخایر کشور وجود ندارد، گفت: 
نارسایی ها و کمبودهای موجود در یافته های پژوهشی 
بومی و تجاری س��ازی نتایج ای��ن پژوهش ها، ناکامی ها 
در بومی سازی یافته های پژوهشی دیگر کشورها سبب 
شده که س��هم محصوالت معدنی تولید شده در ایران 
در بازار جهانی از نظر کمی و کیفی، متناسب با ذخایر 

زیرزمینی کشور نباشد. 
وی در ارتباط با برپایی پنجمین کنفرانس مهندس��ی 
معدن ک��ه همزمان با س��ومین همای��ش فرصت های 
س��رمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی و نمایش��گاه 
مربوط به آن که در مصالی امام خمینی )ره( تهران برپا 
می ش��ود، گفت: مقاالت علمی اس��اتید و دانش��جویان 
دوره ه��ای تکمیل��ی در این نشس��ت ارائه می ش��ود و 
امس��ال ق��رار اس��ت دو س��خنرانی از خارج به ش��یوه 

ویدئو کنفرانس، در کنار 63 مقاله شفاهی ارائه شود. 
به گفته خدایاری، کنفرانس های علمی یکی از ابزارهای 
متداول تبادل یافته های پژوهش��ی و تبادل تجربیات و 
اطالعات بین بخش های مرتب��ط با حوزه های مختلف 

است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه انجمن مهندس��ی مع��دن ایران 
به عنوان یک تش��کل علمی فع��ال در حوزه معدنکاری 
اس��ت که مأموری��ت اصلی آن تروی��ج یافته های نوین 
علم��ی- پژوهش��ی- فناوران��ه در جامع��ه معدنکاری 
محسوب می ش��ود، گفت: طی س��ال های فعالیت این 
انجمن، برگزاری کنفرانس یادش��ده، ابزاری ش��ناخته 
 ش��ده و کارآم��د ب��رای دس��تیابی به اه��داف مربوطه

 بوده است. 
وی خاطرنش��ان س��اخت: این تش��کل علمی به عنوان 
یک تش��کیالت واس��ط و تس��هیل گر، ت��الش کرده از 
طریق برگ��زاری کنفرانس ها رابطه بین پژوهش��گران 
عرضه کننده دانش و بنگاه ها و موسس��ه های متقاضی 

دانش کاربردی را تسهیل کند. 
خدایاری، مهم ترین دستاورد کنفرانس های پیشین این 
تش��کل را فراهم سازی فرصت ارائه یافته های پژوهشی 
توسط اس��اتید دانش��گاه، بخش های تحقیق و توسعه 
واحدهای صنعتی و دانش��جویان کارشناس��ی ارشد و 

دکترا ذکر کرد. 
قرار است س��ومین همایش فرصت های سرمایه گذاری 
در معدن و صنایع معدنی و نمایشگاه مربوطه همراه با 
پنجمین کنفرانس معدن همزمان از 22 تا 24 مهرماه 
جاری در مصالی امام خمینی )ره( تهران برگزار شود. 

گزارش

شهروند را دریابید

کالف اول: 
فروش��گاه  مدیرعام��ل 
ش��هروند از آغاز عملیات 
فروش��گاه های  راه اندازی 
ش��هرهای  در  ش��هروند 
دیگ��ر ط��ی نیم��ه دوم 

سال جاری خبر داد. 
وی در رابطه با توسعه فروش��گاه های شهروند گفته 
در 20 نقط��ه ته��ران مکان های مختلفی ب��رای ایجاد 
فروش��گاه های جدید مطرح ش��ده و ع��الوه بر آن در 
سایر ش��هرها قدم هایی برای تاسیس فروشگاه شهروند 

برداشته شده است. 
در این گزارش که در ایس��نا منتشر شده، مدیرعامل 
فروش��گاه ش��هروند از آغاز عملیات تاس��یس فروشگاه 
ش��هروند در ش��هرهای دیگ��ر ط��ی نیمه دوم س��ال 
جاری خبر داده و اعالم کرده در این راس��تا اطالعاتی 
از ش��ورای ش��هر، ش��هرداری ها و بخش خصوص��ی در 
شهرهای متقاضی جمع آوری کرده ایم و براساس آن هر 
اس��تانی که تقاضا کند، در اولویت ما برای این کار قرار 
می گیرد. به گفته وی، اس��تان های اصفهان، البرز، قم و 
فارس برای تاسیس فروشگاه شهروند متقاضی شد ه اند. 
این خبر برای کس��انی است که می خواهند در حوزه 
تاسیس فروش��گاه های زنجیره ای سرمایه گذاری کنند. 
ش��ما می توانید از همین امروز برای کسب اطالعات با 
مسئوالن این فروش��گاه زنجیره ای تماس بگیرید و در 

زمینه سرمایه گذاری پرس و جو کنید. 

کالف دوم: 
ش��رکت  مدیرعام��ل 
صنعت��ی  ش��هرک های 
آزادس��ازی  از  س��منان 
ح��دود 8 هکت��ار زمی��ن 
ش��هرک های  در  صنعتی 
صنعت��ی این اس��تان در 
قالب تعیی��ن تکلیف 29 فقره پرونده قراردادهای راکد 

خبر داد. 
به گزارش ایرنا، وی در نشست هیات حل اختالف و 
داوری شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان گفته 
از این تعداد پرونده مطروحه در این هیات که با حضور 
نماینده حقوقی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران برگزار شد 12 قرارداد راکد فسخ قطعی، 
12 قرارداد اعطای مهلت، س��ه ق��رارداد انصراف و دو 

قرارداد نیز از دستور کار خارج شد. 
وی اع��الم ک��رده با ابالغ فس��خ این تع��داد پرونده 
بی��ش از 78ه��زار و 120مترمربع زمی��ن صنعتی در 
شهرک های صنعتی سطح اس��تان آزاد شد که پس از 
انجام مراحل اداری و قضایی به متقاضیان جدید واجد 

شرایط واگذار می شود. 
مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان 
س��منان تصریح کرده اولویت این ش��رکت حمایت از 

سرمایه گذاران صنعتی است. 
شاید این خبر برای سرمایه گذارانی که دوست دارند 
در شهرک های صنعتی س��رمایه گذاری کنند، بهترین 

خبر باشد. پس نباید فرصت را از دست داد! 

سرنخ

خبر
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مترجم: شیدا رمزی 

 بازار ماهیان گرمابی
در عراق داغ است

به گفته مدیرکل شیالت کرمانشاه، از ابتدای امسال 
تاکن��ون 6200 تن محصوالت ش��یالتی از طریق مرز 

پرویزخان به خارج از کشور صادر شده است.
کیومرث ش��هبازی در گفت وگو با ایس��نا گفت: سال 
گذشته در مجموع 2500 تن انواع محصوالت شیالتی 
از طریق استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد.

مدی��رکل ش��یالت کرمانش��اه اظهار کرد: براس��اس 
برنامه ریزی های انجام ش��ده پیش بینی می شد امسال 
می��زان کل ص��ادرات محصوالت ش��یالتی از مرزهای 
استان به 3 هزار تن برسد که از ابتدای امسال تاکنون 
6200 تن انواع آبزیان تولیدی در اس��تان کرمانش��اه و 
سایر استان ها از طریق مرز پرویزخان به خارج از کشور 

صادر شده است.
وی اب��راز امیدواری ک��رد تا پایان س��ال میزان کل 
ص��ادرات آبزیان از طری��ق مرزهای اس��تان به رقمی 
حدود 9 هزار تن برسد.وی گفت: ماهیان گرمابی بازار 

مناسبی در کشور عراق دارد.
ش��هبازی در ادام��ه با بی��ان اینک��ه برنامه های ویژه 
آموزش شیوه طبخ محصوالت شیالتی در کشور عراق 
اجرا ش��ده اس��ت، گفت: با تالش های ص��ورت گرفته 
خوش��بختانه انواع آبزیان با ذائقه عراقی ها عجین شده 

 است.
وی با بیان اینکه خوش��بختانه آبزیان بازار خوبی در 
کش��ور عراق پیدا کرده اند و دیگر نگ��ران بازار فروش 
نیستیم، گفت: این اقدام ارزآوری خوبی را برای استان 
ب��ه همراه خواه��د آورد.وی در ادامه ب��ا بیان اینکه در 
س��ال های قبل حجم زی��ادی از محصوالت ش��یالتی 
اس��تان از طریق استان خوزستان به کشور عراق صادر 
می ش��د، گفت: از آنجایی که اج��ازه ورود کامیون های 
حمل محص��والت آبزی از طریق مرزه��ای پرویزخان 
و قصرش��یرین به کش��ور عراق داده نمی شد و با توجه 
به دمای باال و فس��ادپذیری باالی محصوالت شیالتی، 
بیش��ترین حجم ص��ادرات محصوالت آبزی اس��تان از 
طریق اس��تان خوزستان انجام می شد که این مشکل با 
فراهم شدن امکان ورود ماشین ویژه حمل و نقل آبزیان 

به نقاط مختلف کشور عراق مرتفع شده است.

نقطه شروع



بستنی هایی كه به زنان در غلبه بر 
بحران های طبیعی كمك می كنند

شركت Blue Marble Dreams تصمیم گرفته تا 
با ارائه بستنی، جوامع نیازمند به شادی و شغل را توانمند 
كند. بس��تنی می تواند روح و روان ما را تس��كین دهد و 
ضم��ن آوردن نور به روز های تاریك، ش��ادی و امید را به 
دل هایمان ببخشد. Blue Marble، یك شركت محبوب 
تولید كننده بستنی های ارگانیك در نیویورك، مسئولیت 
تضمین ایجاد ارتباطات مثبت در پی چشیدن یك طعم 
خوب در معیار جهانی از سوی جوامع نیازمند را بر عهده 

گرفته است. 
الكس��یس گالیوان و جن��ی دونداس، ب��ا تمركز روی 
روش ه��ای محل��ی و پای��دار و كارآمد، دو س��ال پس از 
دس��تیابی این ش��ركت به ارزش بی نهایت ب��االی خود، 
Blue Marble  را تاس��یس كردند. این كسب و كار كه 
نامی متفكرانه و مس��تعار یعنی Planet Earth )سیاره 
زمین( را با خود یدك می كشد، نه تنها از با كیفیت ترین 
فرآورده ه��ای لبنی ارگانیك بهره ب��رده، بلكه با آگاهی از 
وضعیت جامعه و محیط زیس��ت مواد تشكیل دهنده آنها 
را تامی��ن می كند. Blue Marble Dreams  ش��اخه 
بشردوس��تانه جدید یك ش��ركت غیرانتفاعی مس��ئول 
اجتماعی اس��ت كه یكسری مغازه های بستنی فروشی را 
خاص زن��ان و برای بهبود وضع آنه��ا در پی بروز بالیای 
طبیعی راه اندازی كرده و برای اصالح شرایط شان پلت فرم 
به وجود آورده اس��ت. به اعتقاد ایشان، این شكل شركت 
اجتماعی زنان ، جوامع را در مس��یر بلن��د كردن آنها از 
مشكالت روحی و اقتصادی توانمند خواهد كرد. این اقدام 
ابتكاری در س��ال 2010 در روآندا شروع شد و بانیان آن 
با مشاركت دوازده زن نوازنده طبل مغازه بستنی فروشی 

Inzozi Nziza  را افتتاح كردند. 

این فروشگاه تاثیر مثبت و فوق العاده ای را روی زندگی 
زنان می گذارد. شركت فوق حامی كشاورزان بومی بوده و 
ضمن ترویج اقتصاد محلی، فرصت آموزش و اشتغال را به 
زنان این مناطق برای احیای زندگی شان می دهد. همچنین 
درآمد پایدار و همیشگی ش��انس ساخت خانه، پرداخت 
هزینه تحصیل فرزندان و حضور بچه ها در دانشگاه ها را به 
آنها خواهد بخش��ید. از زمان آغاز و كسب موفقیت پروژه 
این ش��ركت در روآن��دا، Blue Marble Dreams به 
هاییتی رفته و الهام بخش مردم برای احیای كش��ور خود 
پس از وقوع زلزله ویرانگر س��ال 2010 ش��ده است. روند 
اجرای پروژه های جدید همچنان تا مرز تاثیر گذاری روی 

مردم در مقیاسی جهانی پیش خواهد رفت. 

مدیریت بازاریابی و فروش12

بارها پیش آمده شركت های 
داخل��ی محصولی را ب��ه بازار 
ارائه داده اند، ولی بعد از مدت 
كوتاه��ی آن را از بازار مصرف 
اگر كمی  كرده اند.  جمع آوری 
درباره علت ای��ن كار كنكاش 
می ش��وید  متوج��ه  كنی��د، 
محصول مورد نظر، باب سلیقه 
مشتری نبوده و شركت مجبور 
به جمع آوری آن از بازار شده 
اس��ت تا در فرموالس��یون یا 
ساختار و عملكرد آن تغییراتی 
را ایجاد كن��د و از این طریق 
بازار از دس��ت رفت��ه را دوباره 
به دس��ت بیاورد. حال در این 
میان چه خساراتی به شركت 
وارد شده، قابل بررسی و تامل 

است. 
از ای��ن دس��ت اش��تباهات 
در ح��وزه بازاریابی دركش��ور 
م��ا بس��یار رخ می دهد. پیش  
ب��رای مدت  آم��ده محصولی 
زمانی مورد استقبال مشتریان 
قرارگرفت��ه اس��ت، ولی بعد از 
مدتی این استقبال كم شده و 
برن��د تولید كننده از این اتفاق 
به درس��تی آگاه نیس��ت. تمام 
این موارد هم��ه از بی اطالعی 
ش��ركت ها از ب��ازار روز خب��ر 
می ده��د. مدیریت بازار مدرن 
امروزی به دلیل پیچیدگی های 
فرآین��د  آن،  در  موج��ود 
تولیدكنندگان  است.  مشكلی 
ب��رای  مختل��ف  برنده��ای  و 
ادام��ه حی��ات در ای��ن ب��ازار 
نیاز ب��ه اطالع��ات دقیق و به 
روزی دارن��د. اطالعاتی كه در 
كنترل نوس��ان بازار، پی بردن 
به سالیق مش��تری امروزی و 
زیر نظر گرفت��ن روند حركت 
رقبا در بازار كمك بسزایی به 
و شركت ها خواهد  سازمان ها 
كرد. این اطالع��ات در برخی 
م��وارد روند حركت ش��ركت 
را در ب��ازار تغیی��ر می ده��د. 
اطالع��ات به روز ب��ازار درباره 
تم��ام م��وارد ذكر ش��ده باید 
این  افراد متخص��ص  توس��ط 
ح��وزه جمع آوری ش��ده و در 

اختیار شركت ها قرار بگیرد. 
به گفت��ه اكثر كارشناس��ان، 
ی��ك جریان  بازار  تحقیق��ات 
بهتر  و  اس��ت  برون س��ازمانی 
اس��ت توس��ط متخصصان در 
انجام ش��ود.  بیرون س��ازمان 
دالی��ل مختلف��ی ب��رای این 
ام��ر قابل تعریف هس��تند كه 
از آن جمل��ه می ت��وان به این 
موارد اش��اره ك��رد: بی طرفی 
مج��ری و مش��اور تحقیق��ات 
ب��ازار كه وابس��تگی ب��ه برند 
پژوه���ش  س��فارش ده�نده 
یا ه��ر برن��د رقی��ب دیگری 
ب��ر  بیش��تر  تمرك��ز  ن��دارد، 
فن��ون، روش ه��ا، مدل ها و از 
اس��تانداردهای  مهم ت��ر  همه 
كه  ب��ازار  تحقیقات  مختل��ف 
دائم��ا در مقی��اس جهانی در 
هس��تند،  به روز رس��انی  حال 
نیروی  از  كاف��ی  بهره من��دی 
انس��انی متخص��ص، مرتبط و 
متناسب با این رشته مشتمل 
به عن��وان  پرسش��گران  ب��ر 
پژوه��ش  ه��ر  ش��الوده های 
تحقی��ق ب��ازار ت��ا نیروه��ای 
مرتبط دفتری و در نهایت تیم 
اجرا و تحلیل. واضح است كه 
همراه كردن صحیح هر س��ه 

مولفه اشاره شده با یكدیگر به 
نحوی ك��ه منجر به هم افزایی 
برای سازمان ها  موثری شوند، 
و تولیدكنندگان نه تنها مقدور 
نخواهد ب��ود، بلكه هزینه های 
سنگینی را نیز به آنها تحمیل 
می كن��د. چنی��ن اس��ت ك��ه 
می توان به دو پرسش كلیدی 
پاسخی در خور و مناسب داد: 
1- چرایی خلق و شكل گیری 
شركت های تخصصی تحقیقات 
جه��ان  سرتاس��ر  در  ب��ازار 

من جمله ایران 
برون س��پاری  ل��زوم   -2
پژوهش ه��ای تحقیق��ات بازار 
به ش��ركت های متخصص در 

این حوزه 

شركت هایی كه به سراغ 
تحقیقات بازار می آیند

كارش��ناس  اوتادی،  محمد 
از  ب��ازار  تحقیق��ات  ارش��د 
بازارنگر«  تحقیقاتی  »موسسه 
درباره اینكه چه ش��ركت هایی 
ب��ه س��راغ تحقیق��ات ب��ازار 
»فرص��ت  ب��ه  می آین��د، 
به طور كلی  می گوی��د:  امروز« 
ش��ركت ها/ برندهای مختلفی 
را كه ب��ه تحقیقات بازار توجه 
دارند، می توان به چند دس��ته 

كلی تقسیم كرد: 
1- دس��ته اول ش��ركت ها، 
برندهای��ی هس��تند ك��ه قبل 
از ورود ب��ه یك ب��ازار جدید، 
تحقیق ب��ازار را در مورد بازار 
احتمالی  مصرف كنن��دگان  یا 
م��ورد  محصول/خدم��ت  آن 
توج��ه قرار می دهن��د. به این 
دس��ت از پژوهش ه��ا نام های 
متع��ددی را می توان نس��بت 
آنه��ا  رایج تری��ن  از  ك��ه  داد 
 Pre-Launch study
 Feasibility study ی��ا 
از  ن��وع  ای��ن  در  هس��تند. 
تحقیق��ات می ت��وان از ب��روز 
تع��داد كثی��ری از نقص ها یا 
شكس��ت های احتمال��ی ك��ه 
ارائ��ه  از  پ��س  دارد  ام��كان 
محص��ول/ خدمت به ب��ازار با 
آنه��ا مواجه ش��د پیش��گیری 
ك��رد و از مس��ائل فوق العاده 
به عنوان  ش��د.  آگاه  با اهمیتی 

مثال، مسائلی همچون: 
* كشش بازار

نیازه��ای  و  كمبوده��ا   *
مصرف كننده 

* نقاط ضع��ف و قوت رقبا/ 
برندهای موجود در بازار 

* طی��ف قیمتی مورد قبول 
در بازار 

از  صحی��ح  آگاه��ی   *
عقیدتی   فرهنگی،  هنجارهای 

و حتی زبانی خاص هر بازار 
طی��ف وس��یعی از برندهای 
مطرح خارجی به این ش��كل 
برندها  ای��ن  می كنند.  عم��ل 
قب��ل از اینك��ه وارد ب��ازاری 
شوند، تمام جوانب مختلف را 
می س��نجند و از موقعیت رقبا 
گرفته تا س��الیق مشتری آگاه 
می ش��وند. آنها بعد از سنجش 
كامل بازار و به دس��ت آوردن 
اطالع��ات دقیق به وارد كردن 
یا مونت��اژ و تولید محصوالتی 
با فرهن��گ جامعه  متناس��ب 

بازار هدف می پردازند. 
2- دس��ته دوم شركت هایی 
هس��تند كه زمانی به س��راغ 
تحقیق��ات ب��ازار می روند كه 
دچ��ار مش��كل و كمبودهایی 

در ب��ازار هدف ش��ده اند یا از 
ابت��دا در كس��ب س��هم بازار 
مورد انتظ��ار موف��ق نبوده اند. 
در این بی��ن مصرف كنندگان 
برند  عملك��رد  نوع  برحس��ب 
ی��ا  محص��والت  و  آنه��ا  از 
س��رویس های مرتب��ط به آنها 
نتیجه  فاصل��ه گرفته ان��د. در 
برنده��ا ب��رای آگاه ش��دن از 
نقای��ص احتمال��ی و اصالح و 
رفع آنه��ا، تحقیقات ب��ازار را 

مورد توجه قرار می دهند.
3- و دس��ته كل��ی دیگ��ر 
برندهایی هس��تند كه در بازار 
وجود دارند و اتفاقا با مش��كل 
حادی هم دس��ت ب��ه گریبان 
نیس��تند ولیكن ت��ا حدی به 
اهمی��ت تحقیقات ب��ازار آگاه 
هس��تند كه ترجیح می دهند 
ع��الج واقع��ه قب��ل از وق��وع 
كنن��د و به ص��ورت م��دام از 
جامعه هدف خ��ود، انتظارات 
آنها، رونده��ا، كمبودهای آنها 
و ایده آل های آنه��ا كه امكان 
دارد به تناوب تغییر كند، آگاه 
باش��ند. از طرفی این دس��ته 
برندها تمایل زیادی دارند تا از 
تصویر و ش��خصیت به جامانده 
از برن��د خ��ود و رقبا نیز هر از 
چن��دی به ص��ورت دقیق آگاه 
ش��وند تا تغییرات احتمالی از 
جنبه برندینگ را نیز مورد نظر 
قرار دهند. بنابراین این برندها 
تناوب  با  دوره ه��ای  به صورت 
مش��خص و بعضا نامش��خص 
س��فارش پژوه��ش تحقیقات 
بازار دارند و در زمره مشتریان 

وفادار جای می گیرند. 

اهمیت جامعه آماری برای 
تحقیقات بازار

اوت��ادی در زمین��ه اهمیت 
آم��اری  جامع��ه  جم��ع آوری 
دقی��ق می گوید: برای ش��روع 
ب��ه  نی��از  ب��ازار  تحقیق��ات 
تعری��ف و جم��ع آوری جامعه 
آم��اری وج��ود دارد. جامع��ه 
آماری معموال ب��ه كمك برند 
سفارش دهنده پژوهش تعریف 
توس��ط ش��ركت  و  می ش��ود 
تحقیق��ات ب��ازار جمع آوری و 
سرند می ش��ود كه این مرحله 
مش��كل ترین  از  می ت��وان  را 
مراح��ل هر پژوه��ش تحقیق 
بازاری برش��مرد، چ��را كه دو 
نكته كلیدی در این بین وجود 

دارد. 
اول آنك��ه ای��ن جامعه، كه 
بهتر است آن را مخاطبان هر 
پژوهش بنامیم، باید به درستی 
گزین��ش ش��وند ت��ا اطالعات 
از اف��راد درس��ت و مرتبط با 
پژوه��ش گ��ردآوری ش��ود و 
دوم آنك��ه ای��ن پروس��ه باید 
انجام ش��ود، چرا كه  به سرعت 
سفارش دهنده  مشتریان  اكثر 
پژوه��ش خواه��ان به دس��ت 

آوردن هر چه س��ریع تر نتایج 
تفهیم  هس��تند. جهت  نهایی 
بهتر موضوع می توان، به عنوان 
تولید كنن��ده  برن��د  مث��ال، 
محص��والت خانگی بادوامی را 
مثال زد كه س��فارش پژوهش 
می ده��د. جامعه آم��اری این 
پژوهش با مش��اركت خود این 
برن��د می تواند چنی��ن تعریف 
خانم ه��ای  و  آقای��ان  ش��ود: 
متاهل، بین بازه س��نی 25 تا 
45 سال سن، طبقه اقتصادی 
اجتماع��ی مرف��ه به ب��اال )كه 
پی بردن به طبق��ه اقتصادی 
اجتماعی افراد خود به تنهایی 
پروس��ه پیچی��ده ای اس��ت(، 
دارای برند خاصی از محصول 
خ��اص در من��زل، محص��ول 
فعل��ی  بای��د در خ��الل چند 
سال گذش��ته خریداری شده 
باش��د، این افراد باید به خرید 
مش��تری مشخص  كه  برندی 
می كن��د در خالل یك س��ال 
آینده تمایل داش��ته باش��ند! 
همان طور كه مالحظه می شود 
اف��رادی آن هم  یافتن چنین 
فرآیندی  بزرگ  مقیاس��ی  در 
مش��كل به نظر می رس��د كه 
مشتری آن را تنها در 7 تا 10 
روز امكان دارد طلب كند حال 
آنك��ه زمان كل پژوهش 30 تا 

40 روز تعریف شده است! 
چنی��ن  گردآوری صحی��ح 
در  را  آم�����اری  جامع�����ه 
مقی��اس ب��زرگ می ت��وان از 
فازه��ای  چالش برانگیزتری��ن 
تحقیق��ات ب��ازار دانس��ت كه 
بس��یار بعید اس��ت خود برند 
توانایی  محص��ول  ارائه دهنده 
انج��ام صحی��ح آن را داش��ته 
باش��د چرا كه نیروی انسانی و 
تخصص آنها در حیطه دیگری 

است.

شیوه های تحقیقات بازار 
درب��اره  كارش��ناس  ای��ن 
در  رفت��ه  ب��كار  روش ه��ای 
می گوی��د:  ب��ازار  تحقیق��ات 
ف��ارغ از متدول��وژی یا روش 
اجرا كه در م��ورد آن مختصر 
صحبت خواهی��م كرد، جنس 
پژوهش ها نیز اصوال به دو نوع 
كلی تقسیم می ش��وند كه در 
ارتباط با جامعه آماری تعریف 

شده هستند: 
پژوهش های از نوع

 Business to Consumers 
ن��وع  از  پژوهش ه��ای  ی��ا 

. Business to Business
ی  ژی ه��ا متدولو / ش ها و ر
بازار  تحقیقات  برای  متعددی 
وجود دارند، ولیكن در نگاهی 
بس��یار كلی معموال تحقیقات 
بازار به دو روش پژوهش های 
كیفی ی��ا پیمایش های آماری 

صورت می پذیرد. 
روش پیمایش ه��ای كم��ی 
اصوال برتكمیل پرسشنامه های 
آماری استوار است كه از طرق 
مختل��ف مانن��د مصاحبه های 
چه��ره ب��ه چه��ره، تلفنی یا 
حتی آنالین انجام می شود كه 
پس از تكمیل پرسش��نامه ها، 
فرآینده��ای متع��دد داخل��ی 
منطقی،  مانند چ��ك  دیگری 
آن  ب��ر  داده  ورود  و  تلفن��ی 
صورت می پذی��رد و در نهایت 
از طریق نرم افزارهای مختلفی 
مانن��د SPSS كار تحلی��ل بر 

آنها انجام می شود. 

كیف��ی  پژوهش ه��ای  ام��ا 
به جلس��ات  وابس��ته  اص��وال 
گفت وگومح��وری هس����تند 
ك��ه در آنه��ا ف��ردی به عنوان 
راهنمای جلسات، موضوعی را 
مطرح می كند و پاس��خگویان 
ب��ه  موض��وع  آن  م��ورد  در 
گفت وگ��و می پردازن��د. ای��ن 
ن��وع از پژوهش ه��ا عمدتا به 
دنب��ال یافتن چرایی هس��تند 
ب��ر  كن��كاش  ب��ا  بیش��تر  و 
انگیزه های روحی و روانی سر 
و كار دارند. روش های تحلیل 
مختلف��ی ب��رای ای��ن ش��یوه 
از پژوه��ش وج��ود دارد ك��ه 
اساسا از تحلیل محتوا پیروی 
می كنن��د. جلس��ات گروه��ی 
 Focus Group كان��ون ی��ا
Discussion  را می ت��وان از 
اجرای  روش های  مرسوم ترین 
این نوع از پژوهش ها دانست. 

تغییر نگاه شركت ها به 
تحقیقات بازار 

می گوید:  ادام��ه  در  اوتادی 
اگر ب��ه 10 یا 15 س��ال قبل 
برگردید، ش��اید ن��گاه چندان 
مثبتی نس��بت ب��ه تحقیقات 
ب��ازار در كش��ور م��ا وج��ود 
از  خیل��ی  چراك��ه  نداش��ت، 
برنده��ای عمدت��ا داخلی كه 
تولیدكنن��ده  می توانس��تند 
محصول یا ارائه دهنده خدمت 
باش��ند، از روش های س��نتی 
پیروی  ماركتینگ  در عرص��ه 
می كردن��د و در چنین فضایی 
ض��رورت تحقیق��ات ب��ازار را 
به خوب��ی درك نك��رده بودند. 
بعد از سپری كردن این دوران 
كه با رش��د قابل توج��ه تعداد 
برنده��ا در صنای��ع مختل��ف 
و البت��ه گرایش بیش��تر بازار 
داخلی به سمت مصرف همراه 
شد، نیاز به تحقیقات بازار نیز 
از طرف ش��ركت ها احس��اس 
شد، چرا كه شیوه های نوین تر 
پدید  برندینگ  و  ماركتین��گ 

آمد. 
به عبارت��ی زمانی ك��ه بازار 
به س��مت مصرف باال گرایش 
پی��دا می كند و تن��وع حضور 
بیش��تر  مختل��ف  برنده��ای 
می شود، نیاز به تحقیقات بازار 
برای بررسی سالیق و روحیات 
از  آگاهی  و  مصرف كنن��دگان 
وضعی��ت بازار رقابتی بیش��تر 

حس می شود. 
ارش��د  كارش��ناس  ای��ن 
تحقیقات بازار در پایان تاكید 
می كن��د: درحال حاضر نگاه به 
سمت تحقیقات بازار به مراتب 
بهتر از س��الیان گذشته است 
همچن��ان  هس��تند  البت��ه  و 
برند ه��ای تولیدكننده یا حتی 
وارد كنن��ده ای  ش��ركت های 
ك��ه عمدت��ا داخلی هس��تند 
خ��ود  می برن��د  گم��ان  و 
ب��ازار  وضعی��ت  از  به خوب��ی 
ی��ا س��لیقه مصرف كنن��دگان 
آگاه هس��تند، پ��س لزوم��ی 
ب��ر تحقیق ب��ازار نمی بینند و 
 در نتیج��ه اغل��ب راه به خطا 

می روند.
از برنده��ای تولیدكنن��ده و 
خدمت  و  محصول  واردكننده 
تبلیغاتی  آژانس های  تا  گرفته 
باید آگاه باش��ند كه تحقیقات 
ب��ازار به مثابه چراغ��ی راهنما 
 در تاریك��ی می توان��د به آنها 

كمك كند. 

بررسی شیوه های تحقیقات بازار در گفت و گو با محمد اوتادی

تحقیقات بازار، چراغ راهنمای شرکت ها در تالطم رقابت
مدیریت خودكار ایمیل

بازاریابی از طریق ایمیل، بخش حیاتی امور بازاریابی 
و تبلیغات برای هر نوع كس��ب و كار و س��ازمانی است، 
چرا كه این روش كم هزینه و در عین حال بسیار موثر و 
كارآمد است. با این وجود، بزرگ ترین اشتباهی كه در 
به كارگیری این استراتژی ممكن است مرتكب شوید، 
این است كه این فرآیند را به صورت دستی انجام دهید. 
ب��رای اینكه از فعالیت های خ��ود در زمینه بازاریابی از 
طریق ایمیل نهایت اس��تفاده را ببرید، شناخت فنون و 
ابزار اصلی در اتوماس��یون امور مربوط به ارسال ایمیل 

بسیار حیاتی است. 

ابزار اصلی برای اتوماتیك كردن سیستم 
بازاریابی از طریق ایمیل

1- یك سرویس مدیریت ایمیل: 
دو نوع سیستم مدیریت ایمیل وجود دارد كه می توان 
در كسب و كار خود مورد  استفاده قرار داد. راه حل هایی 
وجود دارد كه این امكان را برای شما فراهم می آورد تا 
تمام داده ها را در كامپیوتر خود ذخیره كنید و ارس��ال 

ایمیل را از سرور خود انجام دهید. 
من با ص��رف هزینه در یك س��رویس ایمیل معتبر 
می توانم تم��ام آدرس های خ��ود را در آن قرار دهم و 
اكانت هایم را مدیریت كنم. اس��تفاده از این روش چند 

مزیت دارد؛ از قبیل: 
* راه حل های موجود در سیس��تم مدیریت ایمیل به 
ش��ما اطمینان می دهد كه در برابر تمام قوانین جاری 

مربوط به spam قانونی عمل كنید. 
 IP دیگر نگ��ران این موضوع نیس��تید كه آدرس *
شما در لیست سیاه قرار گیرد یا اینكه مواردی موجب 
ش��ود مدیریت كالن امور بازاریاب��ی از طریق ایمیل با 

محدودیت مواجه شود. 
* س��خت افزار و نرم اف��زار ش��ما ب��رای هماهنگی با 
تغیی��رات نیازی ب��ه ارتقا ندارد و به ص��ورت اتوماتیك 

ابزارها و گزینه های جدید جایگزین می شود. 
 درس��ت اس��ت ك��ه برخ��ی بازاریاب ه��ا می توانند 
خودش��ان از كامپیوتر شخصی آدرس های ایمیل خود 
را مدیری��ت  كنن��د و از این كار ل��ذت می برند، اما من 
ترجی��ح می دهم با برون س��پاری این كار بس��یاری از 
مش��كالت موجود در كس��ب و كار خود را از بین ببرم. 
همچنی��ن با ای��ن كار می توانم هر زمان ك��ه بخواهم 
تم��ام دیتابیس خ��ود را از س��رویس ایمی��ل خود به 
این ابزارها انتقال دهم و این كار ش��دنی نیس��ت مگر 
اینكه آدرس ه��ای ایمیل را در اختی��ار آنها قرار دهم. 
ای��ن كار برای من همانند این اس��ت كه پول های خود 
 را ب��ه جای اینك��ه در منزل نگهداری كن��م، در بانك 

پس انداز كنم. 

2- صفحات squeeze و فرم های اطالعات تماس: 
 ی��ك صفح��ه squeeze، یك وب س��ایت س��اده و 
تك صفحه ای اس��ت كه با یك هدف مشخص طراحی 
می ش��ود. هدف آن جمع آوری leadهای ایمیل است. 
بخ��ش اصلی یك صفح��ه squeeze، ف��رم اطالعات 
تماس است كه مشتریان احتمالی اطالعات تماس خود 
را در آن وارد می كنن��د و بالفاصل��ه پیام های تكمیلی 
را ك��ه ش��ما در مدیری��ت اكانت ایمیل خ��ود از پیش 
آماده كرده اید، دریاف��ت می كنند. اگر قصد دارید امور 
بازاریاب��ی خود را كه از طریق ایمی��ل انجام می دهید، 
اتوماتیك كنید، باید صفحات squeeze با كیفیتی را 
برای مشتریان احتمالی ارسال كنید كه شامل یك فرم 

اطالعات ایمیل نیز باشد. 
3- در اكانت خود اتوماسیون را تنظیم كنید:

همزم��ان با تبدی��ل ش��دن مش��تریان احتمالی به 
مش��تریان قطعی و تبدیل ش��دن مش��تریان قطعی به 
مش��تریان برت��ر، نوع پیام ه��ای متفاوت��ی را از طریق 
ایمیل برای آنها ارس��ال كنید. اگر از پیش در مدیریت 
اكانت ایمیل خود قوانین مربوط به اتوماسیون را لحاظ 
كرده باش��ید، مشتریان احتمالی به طور خودكار از یك 
لیست به لیس��ت دیگر انتقال می یابند. به عنوان مثال، 
ش��ما می توانید با برقراری ارتباط میان سیستم چك و 
بررس��ی در وب سایت خود و س��رویس مدیریت ایمیل 
خود زمانی كه مش��تریان احتمالی برای نخس��تین بار 
از شما خرید می كنند، به طور خودكار آنها را به لیست 

جدید انتقال دهید. 
4- پیام های بعدی و تكمیلی شما: 

همزمان با اضافه شدن مشتریان به لیست ایمیل های 
ش��ما، اقدام به ارس��ال مجموعه ای از پیام های از پیش 
آماده ش��ده كنید كه با ترتیب زمانی مشخص تحویل 
شود. گاهی اوقات این كار با عنوان »كمپین قطره ای« 
نامیده می ش��ود. هر یك از سیستم های مدیریت ایمیل 

دارای چنین تنظیماتی است. 

استراتژی تسلط و برتری در عرصه بازاریابی از 
طریق ایمیل 

به خاطر بیاورید كه مهم ترین فاكتور در موفقیت در 
كمپی��ن بازاریابی و تبلیغات از طری��ق ایمیل، توانایی 
ش��ما در ایجاد اعتماد در مخاطبان و برقراری ارتباطی 
دوس��تانه با آنها در طول زمان است. اگر شما پیام هایی 
را ب��ا مضم��ون راه و روش فروش ارس��ال كنید، امور 
بازاریابی ش��ما با شكست روبه رو خواهد شد. از آنجایی 
ك��ه تمام این فرآیند، به طور اتوماتیك انجام می پذیرد، 
می توانید حتی پیش از اینكه چیزی به مشتریان خود 
بفروش��ید، از طریق ارائه محتواه��ای جذاب و نكات و 

رهنمون های ارزشمند بر آنها تسلط یابید. 
در شماره بعدی بخوانید: 
افزایش اعضای لیست ایمیل به صورت 
اتوماتیك

با رشد قابل توجه 
تعداد برندها در 

صنایع مختلف نیاز 
به تحقیقات بازار نیز 
از طرف شرکت ها 

احساس شد. به عبارتی 
زمانی که بازار به سمت 

مصرف باال گرایش 
پیدا می کند ، نیاز به 
تحقیقات بازار بیشتر 

می شود

کافه بازاریابی

ایستگاه بازاریابی

بازاریابی مجانی

نرگس فرجی

جیم كوكروم
مترجم: حامد تقوی
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با عینك های مجهز به تكنولوژی 
واقعیت افزوده آشنا شوید

ش��ركت Meta اخی��را اق��دام به عرضه نس��خه نهایی 
Developer Kit 1 Meta  خ��ود ك��رده ك��ه ش��امل 
عینك ه��ای مجه��ز ب��ه تكنول��وژی واقعیت اف��زوده نیز 
  »Pioneer Deloper Program« می ش��ود. 1500 عض��و
دریافت كنن��دگان خوش ش��انس و صبور ای��ن عینك ها 
و مجموع��ه ای از ابزار های توس��عه نرم افزاری موس��وم به 
SDK هس��تند. Meta شركتی اس��ت كه ارزش پیگیری 
را دارد. ب��ه طور خالصه، اگر فك��ر می كنید آینده فناوری 
واقعیت افزوده ش��امل تماشای آگهی های تبلیغاتی 3D با 
 تبلت ی��ا اتكا به Google Glass، این نوع تفكر اش��تباه 
 Meta است. آینده واقعیت افزوده شبیه همان دیدگاه شركت
است كه امكان مش��اهده دنیای واقعی را از طریق لنزهای 
شفاف همراه با دریافت یكسری اطالعات مجازی كه از طریق 
 دست و صدای خود قادر به برقراری تعامل با آنها هستید، به 

وجود می آورد. 
این رویكرد ماشینی طبیعی به این دلیل مهم است كه از 
دنیای واقعی به عنوان كانون رابطه استفاده كرده و شما به 
جهان واقعی پیرامون خود می نگرید. این نوع نگاه كردن از 
پشت نمایشگر های ال ای دی محصور و دوربین رخ نداده و 
عملكردی مثل Oculus Rift یا Gear VR ندارد. نحوه 

كاركرد آن با  Google Glass  نیز فرق دارد. 

با اس��تفاده از ای��ن رویكرد طبیعی، هن��وز هم می توان 
دنیای واقع��ی را با هولوگرام های مختل��ف پر و با حركات 
دس��ت یا بدن خود كنترل كرد، اما هسته اصلی آن تالش 
برای نگه داش��تن خود درون واقعی��ت و تمركز برای انجام 
حركت مستقیم به سمت جلو است. شما فقط با حضور در 
مكانی خاص به اطالعاتی اضافی دست می یابید. با نگاهی 
 Meta منصفانه می بینیم ك��ه برخی ش��ركت ها در كنار
به ارائ��ه تكنولوژی واقعیت اف��زوده پرداخته و عینك های 
Vuzix، Epson، سونی و Lumus از آن جمله هستند، 
ام��ا Meta به ظاه��ر جامع تر رفتار ك��رده و تقریبا نگاهی 
 فلس��فی و پر شور به این نوع همكاری دارد. این یك امتیاز 
مهم اس��ت. ه��دف آنه��ا ایجاد راه��ی بهتر ب��رای امكان 
مش��اركت اف��راد و مش��اهده چیز های مش��ابه، همكاری 
 روی پروژه های یكس��ان و حضور در پروژه های مش��اركتی 
خواهد بود. با عرضه این نوع كاال ما احتماال ش��اهد رش��د 
تعداد ش��ركت های فعال در زمینه فناوری واقعیت افزوده 
در آینده هس��تیم. به هر حال استفاده از این نوع ابزار های 

مشاركتی زندگی را آسان تر می كند. 



13 مدیریت تبلیغات

بانک ه��ا از جمل��ه بنگاه های 
اقتصادی هس��تند ک��ه معموال 
کمپین ه��ای تبلیغات��ی بزرگ و 
پرهزینه ای را به اجرا درمی آورند. 
طی س��ال های گذش��ته هزینه 
تبلیغات��ی بانک های کش��ورمان 
س��یری صعودی داشته و بخش 
تبلیغاتی  از بودجه ه��ای  بزرگی 
ص��رف ش��ده در کش��ور را ب��ه 
خ��ود اختصاص داده اس��ت. این 
موضوع بیانگ��ر اهمیت محتوای 
پیام تبلیغاتی بانک ها است، زیرا 
تبلیغ��ات حجیم یک پیام خاص 
ذهنیت��ی را ایجاد می کند که در 
آینده به راحت��ی نمی توان آن را 

تغییر یا بهبود داد. 
از جمل��ه پیام های��ی ک��ه در 
بسیاری از کمپین های تبلیغاتی 
دیده و ش��نیده می ش��وند، شعار 
تبلیغاتی برند )Tagline( است. 
ش��عار تبلیغاتی برن��د، متفاوت 
ب��ا ش��عار تبلیغات��ی محص��ول 
)Slogan( در هم��ه ابزاره��ای 
تبلیغاتی از رس��انه های تصویری 
گرفته ت��ا چاپی و محیطی تکرار 
می شوند. به همین دلیل طراحی 
یک ش��عار تبلیغاتی اثربخش و 

ماندگار بسیار اهمیت دارد. 
نگاهی به شعار تبلیغاتی فعلی 
بانک های کشور و مقایسه آنها با 
شعار تبلیغاتی بانک های خارجی 
نش��ان می ده��د ک��ه بانک های 
کش��ورمان ب��ه تدریج خ��ود را 
ب��ا اس��تانداردهای رای��ج در این 
حوزه نزدیک کرده و جس��ارت و 
قدرت برای ایجاد تحول در خود 
و اعتم��اد در میان مش��تریان را 
کسب کرده اند. با این حال شعار 
تبلیغاتی بانک های وطنی دارای 
نقایصی اس��ت که نیاز به بهبود 
دارند. در این مجال به تعدادی از 

این نقایص اشاره می کنیم. 

تمایز کجاست؟ 
امروزه با فراگیر شدن موضوع 
برندسازی و ایجاد تمایز، بسیاری 
فعالیت ه��ای  در  ش��رکت ها  از 
بازاریابی و ف��روش خود و به ویژه 
کمپین ه��ای تبلیغات��ی، اهداف 
برند خود را لح��اظ کرده و مورد 
اشاره قرار می دهند تا ضمن ایجاد 
یا ارتقای تصویرش��ان در جامعه، 
خ��ود را از رقب��ا متمایز س��ازند. 
ش��عار تبلیغاتی یکی از بارزترین 
و موثرترین ابزارها در این راس��تا 
اس��ت. بهترین ش��عار تبلیغاتی 
شعاری اس��ت که تالش می کند 
ن��ام تجاری را متمایز س��اخته و 
به گون��ه ای ب��ه مزای��ای خاص و 
کلیدی خود اش��اره کند. در واقع 
عمده ترین نقیصه شعار تبلیغاتی 
بانک های ایرانی نش��أت گرفته از 
بی توجهی به این موضوع اس��ت. 
مثال شعار تبلیغاتی بانک صادرات 
به موضوعی کلی اش��اره کرده و 

خود را خادم مردم می داند؛ بانک 
صادرات در خدمت مردم. 

بانک ملت هم در ش��عار قبلی 
خ��ود تنها به م��ورد خطاب قرار 
دادن مخاطبان��ش اکتف��ا کرده 
ب��ود؛ بانک ملت بانک ش��ما. اما 
این بانک با آگاهی از این نقیصه 
در شعار تبلیغاتی اش مفهوم تغییر 
را گنجانده و بدین ترتیب س��عی 
کرده ب��ا معرفی خ��ود به عنوان 
بانک��ی پوی��ا و دوس��تدار تغییر، 
تصویر برن��دی به روز و نوآور را از 

خود در اذهان ایجاد کند. 
در این شعارها آنچه الزم است 
مطرح ش��ده و طبیعت��ا چنین 
مبنای  نمی توانن��د  ش��عارهایی 
برای جایگاه س��ازی و  درس��تی 
متمایز کردن باش��ند. باید توجه 
داش��ت که متمایز ش��دن دارای 
اص��ول و قواع��دی اس��ت که در 
برندس��ازی بای��د از آن تبعی��ت 
کرد. شعار تبلیغاتی بانک سپه از 
جمله شعارهایی است که به جای 
تمایز به نوعی خودشیفتگی دچار 
شده اس��ت. این بانک معموال در 
به کارگی��ری از فناوری های روز 
بانکداری از دیگران عقب تر است، 
ب��ا این حال در ش��عارش خود را 
نخس��تین بانک ایران��ی می داند. 
معلوم نیست بانک س��په با این 
ش��عار چه چی��زی را می خواهد 
متمایز کند؛ شاید گذشته را. در 
این صورت ممکن اس��ت تصویر 
یک بانک فرسوده و از کار افتاده 

در ذهن مشتری ترسیم شود. 

هیاهویی برای همه
یکی از مفاهیمی که در ش��عار 
تبلیغاتی بانک ها مورد اشاره قرار 
گرفته، فراگیر بودن مشتریان این 
بانک ها است. در این نوع شعارها 
بیش��تر از کلمه »همه« استفاده 
می ش��ود، مانند بانک رفاه بانک 
همه، بانک کشاورزی بانک همه 
مردم ایران یا بانک پارسیان بانک 

ایرانیان. 
چنی��ن  انتخ��اب  معم��وال 
شعارهایی متاثر از نام بانک است. 
در واقع نام بانک هایی که در باال به 
شعار تبلیغاتی آنها اشاره شد، این 
تصور خاص را در اذهان به وجود 

می آورند که مثال بانک کشاورزی، 
فقط مختص کشاورزان است و در 
این حوزه خدمات ارائه می دهد. یا 
مثال بانک رفاه، فقط ویژه کارگران 
اس��ت )با توجه به نام کامل این 
بانک: بان��ک رفاه کارگ��ران(. در 
م��ورد بان��ک پارس��یان مفهوم 
»همه« به نوعی در واژه »ایرانیان« 
مستتر است، زیرا نام بانک ممکن 
است موجب گارد گرفتن برخی 
از اقوام ایرانی در استان های مرزی 
ش��ود. در واقع این نوع شعارهای 
تبلیغات��ی ارزش اف��زوده ای را به 

برند نمی افزاید و فقط تالش دارند 
برداش��ت و تصور جامعه در مورد 
یک نام را تصحی��ح کنند. البته 
برخ��ی از این بانک ها بعدها پس 
از تغیی��ر ذهنیت مذکور، ش��عار 
تبلیغات��ی خود را تغیی��ر داده و 
مفاهیمی را که در راستای اهداف 
برند بانک است، در شعارهای خود 

گنجانده اند. 

بازی با کلمات
با توجه به پیش��ینه پرافتخار 
ای��ران در زمینه ش��عر و ادبیات 
فارس��ی، اس��تفاه از صنایع ادبی 
این زبان در شعارهای تبلیغاتی، 
معموال با استقبال خوب مخاطبان 
همراه می ش��ود. اما گاهی هدف 
اصلی از طراحی ش��عار تبلیغاتی 
فدای جذبه ادبی واژه ها و عبارات 
می شود. برخی از بانک ها در شعار 
تبلیغاتی خود صنعت ایهام را به 
کار گرفته اند. مثال شعار تبلیغاتی 

بانک خوب سرمایه است، متعلق 
به بانک سرمایه در واقع از معنای 
دو وجهی واژه سرمایه به عنوان نام 
بانک و مفه��وم دیگرش )دارایی( 
که با فعالیت بانکی بسیار ارتباط 
دارد، استفاده کرده تا نوعی زیبایی 
و جذبه ادبی در ش��عار تبلیغاتی 
ایجاد شود. همان طور که پیشتر 
اشاره شد، ش��عار تبلیغاتی بهتر 
است دارای مضامینی باشد که آن 
بانک را از س��ایرین متمایز سازد. 
س��رمایه بودن یک بانک نکته ای 
متمایزکننده ن��دارد. تنها تفاوت 
ش��عار کنونی با ش��عار قبلی این 
بانک )بانک سرمایه، سرمایه بان( 
اس��تفاده ایهامی از واژه س��رمایه 
است. با وجودی که بانک سرمایه 
به دلیل اس��تفاده از صنعت ادبی 
ایهام، ب��ه خاطر می ماند، اما فاقد 

خصیصه تمایز است. 
این بانک ملی اس��ت، ش��عار 
تبلیغاتی دو سال پیش بانک ملی 
را نیز باید از این دس��ت دانست. 
در واق��ع بانک ملی با این ش��عار 
تبلیغات��ی عالوه بر اینک��ه بر نام 
خود تاکید کرده، در تالش است 
تا هویتی جدید از خود ایجاد کند. 
هویتی که معرف متعلق بودن آن 
به عموم مردم ایران است. اما این 
ش��عار صرف نظر از جذابیت در 
مفهوم دو وجهی »ملی«، ویژگی 
خاصی را از این بانک بیان نکرده 
است. در شعار تبلیغاتی بانک ملی 
نکته ای متمایزکننده وجود ندارد. 
در حالی که ش��عار اکثر بانک ها 
ح��ول موض��وع همه گی��ر بودن 
مش��تری های بانک می چرخند، 
بانک ملی ه��م همین رویه را اما 
به سبکی زیباتر دنبال کرده است. 
ضمن اینکه در زمانه ای که بانک ها 
داعیه جهانی ش��دن دارند، شعار 
ملی بودن، کمی ارتجاعی به نظر 
می رسد. راستی هیچ فکر کرده اید 
اگر بخواهیم شعار تبلیغاتی این دو 
بانک را ترجمه کنیم، چه چیزی 

از آب درخواهند آمد. 

فقط شعار
یک��ی از ویژگی ه��ای ش��عار 
تبلیغات��ی خوب، این اس��ت که 
ادعایی غیرقابل دسترس و رویایی 

نداشته باشد. مشتری باید بتواند با 
شعار تبلیغاتی ارتباط برقرار کند و 
هنگام ارتباط با برند، ادعای مطرح 
شده در شعار تبلیغاتی را به صورت 

ملموس حس کند. 
شعار تبلیغاتی برخی از بانک ها 
با وج��ود س��ادگی و زیبایی، در 
حد ش��عار باقی می مانند. ش��عار 
ای��ن بانک ه��ا در واق��ع بس��یار 
بلندپروازانه هس��تند و کمتر به 
مرحله عمل درمی آیند. این نوع 
تبلیغ می تواند به ضد خود تبدیل 
ش��ود. مثال بانک مس��کن شعار 
بانک پاسخگو را برای خود انتخاب 
کرده است. اما آیا در پاسخگویی 
به مش��تریانش نس��بت به دیگر 
بانک ها، متفاوت عمل کرده است؟ 
پاس��خگویی خألیی است که 
بس��یاری از بانک ها در گذشته و 
اکنون ب��ا ارائه خدمات متفاوت و 
رنگارنگ هنوز موفق به پر کردن 
آن نش��ده اند. به نظر می رسد که 
شعار پیشین این بانک که وعده 
زندگ��ی بهتری را ب��ه مخاطبان 
می داد، با ماهیت کاری این بانک 
و زمینه فعالیتش بیشتر همخوانی 

داشت. 
همچنین شعار تبلیغاتی بانک 
تجارت که از واژه فردا اس��تفاده 
کرده اس��ت، به نوعی به پیش��رو 
بودن این بانک اش��اره دارد، ولی 
واقع��ا خدمات ای��ن بانک چنین 

ویژگی ای را در خود دارد؟ 
این رویه را نیز تا حدی می توان 
در شعار بانک اقتصاد نوین حس 
ک��رد. در ش��عار تبلیغات��ی این 
بان��ک آمده اس��ت: بانک اقتصاد 
نوین، نخس��تین بانک خصوصی 
این  ای��ران.  اس��المی  جمهوری 
بان��ک تالش ک��رده ت��ا تجربه و 
س��ابقه خود را در یک س��ازمان 
خصوصی م��ورد تاکید قرار دهد. 
اما مش��تریان به خدمات بانک ها 
نگاه می کنند و نخس��تین بودن 
باید برایشان ملموس باشد. شاید 
انتخاب شعاری که بانک اقتصاد 
نوی��ن را در ارائ��ه خدم��ات - یا 
خدمتی خاص- متمایز سازد، به 
ایجاد جایگاهی متفاوت برای این 
بانک در مقایسه با سایر بانک های 

خصوصی کشور، موثرتر باشد. 
شعار تبلیغاتی بانک پاسارگاد 
هم به موضوعی دور از دس��ترس 
و حتی ابهام انگیز اشاره دارد. شعار 
این بانک می گوید: بانک پاسارگاد 
بانک هزاره س��وم. عبارت »هزار 
س��وم« به نوعی ده��ان پرکن و 
بزرگ اس��ت. اما واقعا معنای آن 
چیست؟ این شعار برای مخاطب 
گنگ است و سواالتی نظیر اینکه 
هزاره س��وم چیس��ت )مربوط به 
آینده اس��ت یا همی��ن االن؟( را 
در ذهن مخاطب ایجاد می کند. 
با وجودی که بانک پاس��ارگاد در 
برخی از بروشورها و کمپین های 
تبلیغاتی خ��ود این موض��وع را 
توضیح داده، اما شعار فاقد ویژگی 

مهم سادگی است. 

نقد مختصر شعارهای تبلیغاتی بانک ها 

پرتاب به سوی کدام هدف؟
 ماشین های پخش محصول

در خدمت تبلیغات شرکت ها 

سیستم پخش و توزیع قوی همیشه به شرکت قدرت 
می دهد. وقتی سیس��تم پخش یک ش��رکت قوی باشد، 
حضور همیش��گی ش��رکت را در بازار تضمین می کند. 
معم��وال ش��رکت ها ب��ا توزی��ع و پخش ق��وی راحت تر 
می توانند محصول جدیدی را در س��بد کاالیی خود قرار 
دهند و هزینه کمتری را برای تبلیغات آن محصول صرف 
می کنند. این سیستم قوی گاهی می تواند سهم بیشتری 
از بازار را نیز نصیب شرکت کند. شرکت هایی که در این 
زمینه قدرتمند هستند، معموال کاالهای دیگر شرکت ها 
را نی��ز توزیع می کنند و از این طری��ق آنها را نیز تحت 

کنترل خود در می آورند. 
درحال حاضر اکثر شرکت ها از سیستم پخش مویرگی 
استفاده می کنند؛ سیستمی که درآن نیاز به تعداد زیادی 
اتومبیل توزیع و پخش است. ماشین هایی که می توانند 
وسیله خوبی برای تبلیغات شرکت ها باشند و مانند یک 
رس��انه برای ش��رکت عمل کنند. این رسانه در خدمت 
شرکت است و مدیر به راحتی می تواند آن را کنترل کند 
و هزینه زیادی نیز بابت آن صرف نکند. از ماش��ین های 
پخش درتمام دنیا به عنوان رس��انه ای تبلیغاتی استفاده 

می کنن��د. معموال طرح های تبلیغات��ی جذابی روی این 
ماشین ها کش��یده می شود و هنگام تردد در سطح شهر 
در مقابل چشم هزاران مخاطب و مشتری قرار می گیرد. 
شاید شرکت ها آگهی های تبلیغاتی فراوانی را برای معرفی 
محصول ت��ازه خود طراحی کنند، ام��ا هیچ کدام از این 

آگهی ها به اندازه این ماشین ها دیده نشود. 
مدت��ی بود که از اتوبوس ها به عنوان رس��انه اس��تفاده 
می ش��د، اما برخی عن��وان کردند که ش��رکت ها اجازه 
استفاده از ماشین های پخش به عنوان تبلیغات را ندارند و 
این محدودیت را راهنمایی و رانندگی ایجاد کرده است. 
عنوان می شد که امکان دارد این وسیله باعث جلب توجه 
رانندگان ش��ود و حین رانندگی ب��رای آنها خطر ایجاد 
کند. اما به نظر می رس��د این مش��کل برطرف شده و در 
حال حاضر بس��یاری از شرکت ها از این وسایل به عنوان 
رسانه تبلیغاتی استفاده می کنند. برخی از آن به منظور 
معرفی محصول جدید خود اس��تفاده می کنند و برخی 
دیگ��ر، طرحی تبلیغاتی از محصوالت خ��ود را روی آن 
طراح��ی می کنند و روی برخی دیگ��ر از این اتومبیل ها 
هم فقط ن��ام و لوگوی برند نقش می بن��دد. برای مثال 
شرکت کاله از این رسانه برای تبلیغات محصول جیتوی 
خود استفاده کرده بود. طرح گرافیکی این شرکت که در 
راستای کمپین محصول جیتوی کاله طراحی شده بود، 
روی اتومبیل های پخش محصوالت کاله نقش بس��ت و 
بازخورده��ای زیادی را نیز به همراه داش��ت. مثال دیگر 
اینکه این روزها ش��رکت میهن همان طرح تبلیغاتی را 
که به منظور معرفی محصول تازه خود دبل میکس بری 
روی بیلبورد ه��ا دارد روی ماش��ین های پخش خود نیز 
حک کرده اس��ت. برخی دیگر از شرکت ها مانند سن ایچ 
و تکدان��ه نیز از طرح میوه ها و محصوالت خود روی این 

ماشین ها استفاده کرده اند. 
این طراحی ه��ا معموال نمای زیبایی به ماش��ین های 
پخش می دهد؛ ماش��ین هایی که مدام در سطح شهر در 
حال گردش هس��تند و این تصاوی��ر را به گروه زیادی از 
مخاطبان نش��ان می دهند. بس��یاری از برندهای مطرح 
جهان در حوزه های مختلف این مس��یر را طی کرده اند 
و دائم از این وس��یله تبلیغاتی استفاده می کنند. اگر در 
کشور ما نیز این وسیله رونق پیدا کند، می توانند کمک 
بزرگی در کاهش هزینه های تبلیغاتی شرکت ها باشد، از 
طرفی شرکت ها مجبور می شوند ظاهر این وسایل را نیز 
تمیز و چهره غبارگرفته آنها را نو کرده و بر زیبایی فضای 

شهری بیفزایند. 

 تبلیغ تلویزیون های منحنی 
از طریق شخصیت های سینمایی

یک��ی از ش��یوه های قدیمی ب��رای س��اخت آگهی 
تلویزیون��ی، انتخاب و نمایش پیوس��ته بخش هایی از 
چند فیلم است به نحوی که بازیگران، به نظر متعجب 
و هیج��ان زده از محصولی باش��ند که می خواهیم آن 
را تبلیغ کنیم. این ش��یوه با وجود کهنگی اگر درست 
اس��تفاده ش��ود و س��اخت خوبی داشته باش��د هنوز 

می تواند کارآمد باشد.
ب��ه گ��زارش ام بی ای نی��وز، سامس��ونگ در آگهی 
اخی��ر خود ب��رای تبلیغ تلویزیون هایش از این ش��یوه 
بهره گرفته اس��ت. فیلمب��رداری این آگه��ی با برنده 
جایزه اس��کار، کلودیو میراندا بوده است. در این آگهی 
صحنه های��ی از فیلم های مش��هور چون بازگش��ت به 
آینده، پارک ژوراس��یک، آرواره ه��ا و غیره را می بینید 
که شخصیت های آنها گویی از زیبایی تلویزیون جدید 
منحنی UHD TV سامسونگ به وجد آمده و آن را 

تحسین می کنند. 
س��ازنده این آگه��ی می گوید: »تلویزی��ون منحنی 
سامس��ونگ تنها ش��یئی زیب��ا نیس��ت. ورای زیبایی 
تصوی��ر، طراحی صنعتی آن )با ی��ک انحنا به گونه ای 
اس��ت که( از نزدیک واقعا خارق العاده اس��ت. وظیفه 
م��ا آن ب��ود که ای��ن انحن��ا را ب��ه نمای��ش بگذاریم 
ول��ی )دیدیم( تنه��ا کافیس��ت دوربین را به س��مت 
 ای��ن تلویزی��ون بچرخانی��د تا خ��ود به خ��ود )انحنا( 

به چشم آید.«
ای��ن کمپین ش��امل تبلیغ��ات چاپ��ی، دیجیتال و 
محیط��ی از جمله بیلبوردهای��ی در ابعاد بزرگ از این 

تلویزیون در نیویورک و لس آنجلس می شود.

تبلیغات مغایر با ضوابط

ام��روزه تلویزی��ون به  یک��ی از ابزارهای اساس��ی در 
گذران��دن اوق��ات فراغ��ت تبدیل ش��ده اس��ت. ما که 
مخاطبان این رسانه هستیم خواسته یا ناخواسته مدت 
زیادی در معرض آگهی ه��ای تبلیغاتی قرار داریم و از 
آنجا ک��ه آگهی ها حاوی میزان زیادی پیام های اقناعی 
اس��ت می تواند بر نگرش و الگوی مص��رف ما تاثیرات 
منف��ی بگذارد. اگر مبادرت ب��ه خرید کاالیی می کنیم 
ممکن اس��ت حاکی از تبلیغات گسترده درباره آن کاال 
باش��د، اما اگر کاالی تبلیغ ش��ده اث��ری خالف اثرات 

تبلیغ شده داشت چه؟ 
چندی پیش نوعی لوازم آرایش��ی بهداشتی با عنوان 
کرم حلزون با تبلیغات گس��ترده خود همه شبکه های 
تلویزیون را اش��باع ک��رده بود، اما اندک��ی بعد از این 
حجم وس��یع تبلیغات وزارت بهداش��ت اث��رات آن را 
کاذب و نادرس��ت اعالم کرد. چند روزی هم هست که 
ش��اهد تبلیغاتی در خصوص نوعی چای س��بز الغری 
هس��تیم که مدعی ش��ده اند نیازی نیست با رژیم های 
الغری س��خت نگران سالمت سیس��تم دفاعی بدن و 
همچنین پوس��ت خود باشید، شما به راحتی می توانید 
با خرید این چای در عرض یک ماه س��ه تا هفت کیلو 
چربی سوزی کنید و وزن تان کم شود. از زمان آغاز این 
تبلیغات خبرهایی مبتنی بر اثرات کاذب این محصول 

به گوش می رسد. 

ب��رای جلوگیری از این تخلف��ات، اداره کل بازرگانی 
صدا و س��یما متنی ش��امل دس��تورالعمل و مجموعه 
ضواب��ط تولید آگهی ه��ای رادیوی��ی و تلویزیونی تهیه 
ک��رده و در اختی��ار س��ازندگان و س��فارش دهندگان 
آگهی های تبلیغاتی ق��رار داده که در دو بخش مقدمه 
و اصول کلی تنظیم ش��ده است. مقدمه شامل بندهای 
)الف تا ک( و اصول کلی شامل 81 اصل است. با توجه 
به اصل 8 ضوابط تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی 
سفارش دهندگان و سازندگان آگهی های تبلیغاتی باید 
دالی��ل الزم و قانع کننده قانونی برای ادعاهای موضوع 
آگه��ی خود ارائه کنند، همچنی��ن طبق اصل 11 این 
مجموع��ه ضواب��ط آگهی تبلیغاتی نبای��د به هیچ وجه 
متضم��ن فریب بوده و فرات��ر از واقعیت کاال را معرفی 
کن��د. طبق بند ط مقدمه این دس��تورالعمل، اداره کل 
بازرگان��ی صداوس��یما از پخش آگهی ه��ای تبلیغاتی 
مغای��ر با مفاد این دس��تورالعمل جلوگی��ری می کند، 
ام��ا ابتدا تبلیغات ش��کل می گیرد، ما اق��دام به خرید 
کاال می کنیم، س��پس اعالم می ش��ود که آن محصول 

غیر بهداشتی است و آثار مخربی دارد. 
مگر نباید قب��ل از پخش هرگونه آگهی تبلیغاتی آن 
را طبق مفاد دس��تورالعمل بررسی کرد و درصورتی که 
فیلتر های وضع شده را پشت سر گذاشت، اجازه پخش 

آگهی را داشته باشد؟ 
ح��ال اگر در اث��ر بی توجهی به مقررات وضع ش��ده 
کاالیی با اثراتی خالف واقعیت تبلیغ شود و ما اقدام به 
تهیه آن کنیم و دچار ضرر بشویم طبق بند )و( مقدمه 
ضواب��ط تولید آگهی ها، تولیدکننده و س��فارش دهنده 
آگهی مسئول پرداخت خسارت در ازای اعتراضی که از 
ناحیه هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به محتوای 
آگهی وارد ش��ود خواهند ب��ود. در چنین حالتی برای 
جبران ض��رر وارده طبق ماده 10 آیین نامه تاس��یس 
و نظ��ارت بر نح��وه کار و فعالی��ت کانون های آگهی و 
تبلیغاتی می توان به کمیته س��ازمان های تبلیغاتی در 
وزارت ارش��اد طرح ش��کایت کرد. طبق مفاد ماده 10 
ای��ن آیین نامه کمیت��ه مذکور مکلف به رس��یدگی و 
تصمیم گیری در مورد ش��کایاتی است که از کانون های 

آگهی و تبلیغاتی می رسد.

آیین نامه کافه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

حسن بنانج
مدرس بازاریابی و تبلیغات

محمد نفر
کارشناس حقوق نرگس فرجی

تبلیغات خالق

شعار:زمان سیگار کشیدن، تصویر شما اینگونه است!
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یکی از مفاهیمی که 
در شعار تبلیغاتی 

بانک ها مورد اشاره 
قرار گرفته، فراگیر 
بودن مشتریان این 

بانک ها است. در این 
نوع شعارها بیشتر از 
کلمه »همه« استفاده 
می شود، مانند بانک 
رفاه بانک همه، بانک 

کشاورزی بانک 
همه مردم ایران یا 
بانک پارسیان بانک 

ایرانیان
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از گذشته های دور، مشاغلی 
وج��ود داش��ت که ب��ا عنوان 
دوره گ��رد از آنها یاد می ش��د 
و ام��روز هم اگرچ��ه پراکنده، 
اما همچن��ان وج��ود دارد. از 
نمکی های��ی ک��ه در فص��ول 
و  خش��ک  ن��ان  مختل��ف، 
منازل  پالس��تیکی  ضایع��ات 
را با بس��ته های نمک تعویض 
ت��ا پارویی  می کردن��د گرفته 
و شیش��ه بری ک��ه اغل��ب در 
فصل زمس��تان سروکله ش��ان 
از مهم تری��ن  پی��دا می ش��د. 
عوام��ل ش��کل گیری این گونه 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی ک��ه 
البته کارشناسان با نام مشاغل 
کاذب از آنه��ا ی��اد می کنند، 
عدم نی��از ب��ه س��رمایه گذاری 
کالن برای اقش��ار کم درآمد و 
همچنین عدم نیاز به پرداخت 
اج��اره و مالی��ات و ع��وارض 
شهرداری و هزینه های جانبی 
اس��ت. ام��روزه اما ب��ا مدرن 
شدن مشاغل گوناگون، تعداد 
این گونه شغل ها رو به کاستی 
نهاده و در عوض آنها مش��اغل 
جدیدی در کوچه ها و محل ها 
س��ر برآورده ان��د ک��ه اغلب با 
اقبال عمومی طبقه متوس��ط 

جامعه مواجه شده است. 

دوره گردی از نوع مدرن
شغلی که امروز به سراغ آن 
رفته ایم اگرچه نام مش��خصی 
ن��دارد، ام��ا می ت��وان از آن با 
ن��ام »دوره گرد لوازم خانگی با 
س��رویس رای��گان در منازل« 
یاد کرد. این شغل در وضعیت 
اقتصادی کنونی می تواند برای 
برخی اف��راد یک فرصت تلقی 
شود. سازوکار این شغل به این 
اس��ت که فروشنده  ها  صورت 
ه��ر روز ی��ک مح��ل را برای 
فروش وس��ایل خ��ود انتخاب 
می کنند، سپس زنگ تک تک 
منازل را فشار داده و کار خود 
معرفی می کنن��د. مضمون  را 
معارف��ه  ای��ن  دیالوگ ه��ای 
این گونه اس��ت: وسایل منزل، 
ظروف آش��پزخونه هر جنسی 
ک��ه بخواهید، ه��ر طرحی که 
بخواهید 30 درص��د کمتر از 
قیمت مغ��ازه، به صورت نقد و 
اقساط از ماهی 10 هزار تومن، 
نیاز دارید؟ حال اگر ش��ما هم 
مثل من با ش��نیدن پیشنهاد 
30 درص��د تخفیف و اقس��اط 
10هزار تومانی وسوس��ه شده 
باش��ید س��ری به وانت آقای 

دوره گرد لوازم خانگی می زنید 
ببینید چه خبر است. 

مدیریت این ش��غل به نظر 
اول  نمی آی��د،  س��اده ای  کار 
اینک��ه ش��ما باید به مس��ائل 
حساب و کتاب اشراف داشته 
باش��ید، دوم اینک��ه دق��ت و 
حافظه خوبی داش��ته باشید و 
س��وم جدول ضرب تان خوب 
باش��د، چرا که به میزان مبلغ 
اقس��اط، درصد سود محصول، 

کم و زیاد می شود. 
از س��رمایه اولی��ه مورد نیاز 
هم اگر بخواهی��د بدانید، یک 
پیکان وانت و تعدادی وسایل 
آشپزخانه برای شروع کار الزم 

است.
 در مرحل��ه اول، فروش��نده 
اجناس��ی را ک��ه هم��راه دارد 
به ط��ور کامل در م��دت زمان 
مشخصی معرفی می کند. این 
زمان برای هر مشتری بین دو 
تا سه دقیقه است. اجناس هم 
می تواند از اتو و بخارش��وی تا 
و  آش��پزخانه  تمامی ظ��روف 
بیش��تری  اگر س��رمایه  حتی 
در دس��ت داری��د جاروبرق��ی 
و  چین��ی  س��رویس های  و 

کریستال باشد. 
هر وس��یله یک قیمت پایه 
دارد ک��ه هزینه های مالیات و 
اج��اره و آب و ب��رق و کارگر 
از آن کس��ر و تنه��ا هزین��ه 
 بنزین خ��ودرو ب��ه آن اضافه 
ش��ده اس��ت. اگ��ر مش��تری 
وس��یله را به صورت نقد بخرد 
از مزی��ت قیمت پایه محصول 
اس��تفاده کرده اما اگر وسیله 
را به ص��ورت قس��طی بخواهد 
ب��ه ازای اینکه مبلغ اقس��اط 
چقدر باشد درصدی به قیمت 

محصول اضافه می شود. 

یک حادثه، یک سرنوشت
اطالع��ات  گرفت��ن  ب��رای 
با  بیش��تر، مختص��ر صحبتی 
یکی از فروشندگان این حوزه 
داشتم. او درباره دالیلش برای 
انتخ��اب این ش��غل می گوید: 
همه چیز با یک حادثه ش��روع 
شد. س��ال ها پیش یک مغازه 
پالس��تیکی  وس��ایل  کوچک 
داش��تم  آش��پزخانه  و ظروف 
که بر اثر یک اش��تباه مغازه ام 
آتش گرفت و تمام س��رمایه ام 
از بین رفت و باعث ش��د این 
کار به ذهنم برسد و سرنوشت 

شغلی ام عوض شود. من فقط 
در این زمینه تخصص داشتم 
نب��ودم.  بل��د  دیگ��ری  کار  و 
ابتدا یکس��ری وسایل با وجود 
اعتباری که در بازار داش��تم با 
چ��ک گرفتم و این وانت مدل 
پایی��ن را هم با مقداری قرض 
و وام خریدم. از محله خودمان 
همسرم  همراه  کردم.  ش��روع 
در خانه ه��ا می رفتیم، من در 
ماش��ین می نشستم و همسرم 
با خانم های خانه حرف می زد 

و کااله��ا را معرف��ی کرد. بعد 
از مدت��ی تصمی��م گرفتم به 
تنهای��ی کار را ادام��ه بدهم و 
االن نزدیک پنج س��ال اس��ت 
این کسب و کار من است. امروز 
مشتری های دائمی دارم که به 
من جنس س��فارش می دهند 
و من ب��رای آنها تهیه می کنم 
و ب��دون هزین��ه حمل و نقل و 
برای ش��ان  جانبی  هزینه های 
می ب��رم. هر ماه ه��م با توجه 
ب��ه دفتر حس��ابم در روزهای 
مشخصی می روم و قسط ها را 

جمع می کنم. 

باید روان شناس باشی
او در م��ورد س��ازوکار ای��ن 
شغل می گوید: این شغل خیلی 
س��خت اس��ت و کار هرکسی 
نیست. من سال ها در این زمینه 
کار ک��رده ام تا ام��روز می توانم 
اعتم��اد مش��تری را از پش��ت 
آیفون جلب کنم. در این شغل 
باید فنون ارتباط و بازاریابی را 
بلد باش��ی تا بتوانی مشتری را 
ب��ه بازدید اجناس دعوت کنی. 
در ضم��ن باید به حس��ابداری 
اشراف داش��ته باشی، به عالوه 
نیاز اس��ت علم روان شناسی و 
تیزبین��ی هم بدانی. پرس��یدم 
روان شناس��ی در این شغل به 
چه کاری می آید؟ گفت: ش��ما 
فرض کن یکی از مش��تری ها 
در این محل مس��تاجر باشد و 
یک هفته دیگر اسباب کش��ی 
داشته باش��د. او می تواند کلی 
وس��یله از من به صورت اقساط 
بگیرد و هفته بعد که من بیایم 
همه چی��ز را جارو کرده و رفته 
باش��د. مدیریت این شغل کار 
سختی اس��ت. باید مشتری را 
بشناس��ی و بدانی ب��ه چگونه 

آدم هایی می شود اعتماد کرد و 
به هر مشتری چقدر می توانی 
جنس قس��طی بدهی تا سرت 

کاله نرود. 
پرس��یدم آی��ا ای��ن اتف��اق 
برای ش��ما افتاده: گفت اوایل 
یکی دو ب��ار مش��تری ها این 
کار را ب��ا م��ن کردن��د، ول��ی 
م��ن  تجربه ه��ا،  آن  از  بع��د 
کارت  کارم  تضمی��ن  ب��رای 
آب  فیش ه��ای  و  شناس��ایی 
و ب��رق خان��ه را چک می کنم 
و اگر فرد مس��تاجر باش��د تا 
س��قف 300هزار تومان بیشتر 
قس��طی  وس��ایل  نمی توان��د 
بردارد مگر اینکه چک ضمانت 

بدهد. 

از هفت دولت آزاد
او در خص��وص مزیت ه��ای 
این شغل نسبت به مغازه داری 
می گوید: در این ش��غل س��ود 
ش��ما ب��ه ازای اجناس��ی که 
می فروش��ید اگر چه کم است، 
اما چون تع��داد فروش زیادی 
در طول ماه دارید مجموع این 
س��ودها پول خوبی می ش��ود. 
بع��د از آن ه��م ش��ما خودت 
مدیر خودت هستی و از دست 
مالی��ات و عوارض ش��هرداری 
و پ��ول اج��اره و آب و برق و 
گاز ه��م در امانی، من به همه 
می گویم از هفت دولت آزادم. 
بهتر از همه اینها اینکه مدام با 
افراد مختلف در ارتباطی و این 
روحیه ش��ما را خوب می کند. 
من در طول روز با افراد زیادی 
روبه رو می شوم و حتی برخی 
لهجه ها را ی��اد گرفته ام. البته 
عیب های خودش  این ش��غل 
را هم دارد که مهم ترین عیب 
آن هم نداشتن بیمه است. من 
شرایط س��ختی را در زمستان 
و تابس��تان دارم، ام��ا بیمه و 
آینده ای در کار نیس��ت. شما 
به اندازه ام��ورات زندگی پول 
درمی آورید. گاهی هم افراد با 
زدن زنگ خانه ش��ان عصبانی 
ب��دی  برخ��ورد  و  می ش��وند 

می کنند. 
بع��د از رفتن آقای دوره گرد 
م��دام داش��تم ب��ه این گون��ه 
اینکه  مش��اغل فکر می کردم. 
ش��اید ع��دم وجود مش��اغل 
کافی در جامعه موجب کشف 
و به وج��ود آم��دن این گون��ه 
شغل ها می شود. به هر حال در 
بازار شلوغ کس��ب و کار امروز، 
اف��راد به هر نحوی که ش��ده 
چ��اره ای برای پ��ول درآوردن 

پیدا می کنند. 

 جورجیو آرمانی؛ برندی که 
فروش فیلم ها را تضمین می کند

امروزه برخی از افراد صاحب کار و حرفه ای هس��تند 
ک��ه با عالقه و حتی رش��ته ای تحصیلی ک��ه برای آن 
س��ال ها درس خوانده اند متفاوت اس��ت. به واقع گاهی 
شغل و کس��ب و کار افراد با عالیق ش��ان متفاوت است 
و ام��کان دارد س��ال های متم��ادی به دلیل ش��رایط 
اجتماعی یا عدم  ریس��ک پذیری به همان کار  تن دهند، 
ام��ا برخی افراد هم هس��تند که در میان��ه راه به خود 
می آیند و مسیر کار و زندگی شان را به طور کلی تغییر 
می دهند. جورجیو آرمانی، طراح سرش��ناس ایتالیایی 
از دس��ته دوم ب��ود. او در جوانی خط��رات زیادی را به 
ج��ان خری��د و امروز نامش ب��ه جای اینک��ه در صف 
پزش��کان معروف باش��د در ابتدای لیست طراحان مد 
و فش��ن است. سال 1951 جورجیو 17 ساله در رشته 
پزش��کی ش��روع به تحصیل کرد و به دانش��گاه بولونیا 
رفت. او پس از دو س��ال تحصیل در این دانش��گاه در 
س��ال 1953برای خدم��ت در ارتش فراخوانده ش��د. 
تجربه های تلخ کار در بیمارس��تان ارتش موجب شد تا 
 او حرفه پزش��کی را کنار بگ��ذارد و به طور اتفاقی وارد 

دنیای مد شود. 
آرمانی کار خود را با یک میز ویترینی در فروش��گاه 
بزرگ الریناسکنت در میالن آغاز کرد. او روزهایی که 
در فروشگاه الریناسکنت مش��غول کار بود، دائما برای 
کس��ب اعتبار در بازار و دیدن مغازه ها و یاد گرفتن از 
آنها به لندن س��فر می کرد، اما او به تدریج پیش��رفت 
کرد و تجارب باارزش��ی هم در بازاریابی و صنعت مد و 

پوشاک به دست آورد. 
او در س��ال 1960 با داش��تن دانش��ی عمیق درباره 
پارچه و طراحی، به عنوان یک طراح در شرکت پوشاک 
مردان��ه نینو کروتی هیتمن اس��تخدام ش��د. طرح ها و 
مدل هایش مش��تریان و متقاضیان بس��یاری داش��ت، 
همچنی��ن در این دوره او به صورت همزمان برای بیش 

از 10 تولیدکننده دیگر طرح می زد. 
آرمانی در اواخر دهه 1960 با س��رجیو گالئوتی که 
یک طراح معمار بود،  آش��نا ش��د. این آغاز یک ارتباط 
ش��خصی و حرفه ای بود که منجر ش��د در سال 1973 
یک دفتر طراحی در میالن تاس��یس کند و یک س��ال 
بعد شرکت خود را بنیان نهد. او سپس در سال 197۴ 
نخستین برچسب لباس مردانه خود را معرفی کرد که 
همی��ن کار به هم��کاری او با خانه ه��ای مد و طراحی 
لب��اس معروفی چون آلگ��ری،  باگوتا، هیلت��ون،  گیبو، 

مونتدورو و تاندرس منجر شد. 
از ای��ن پس آوازه جورجیو به رس��انه های بین المللی 
رس��ید و همین تجربه ها موجب ش��د آرمانی سازوکار 
مخص��وص به خود را پیش بگیرد و نام تجاری اش را به 

دنیا معرفی کند. 
از س��ال 1975، آرمانی به س��رعت لباس زیر، لباس 
ش��نا، لوازم جانبی و... را با مارک جورجیو آرمانی تولید 
ک��رد. یک��ی از موفقیت های ب��زرگ او  ورود به دنیای 
س��ینما بود، به گونه ای ک��ه در اواخر ده��ه 70 لباس 
هنرپیشه معروف »ریچارد گری« را طراحی کرد. پس 
از فروش خوب این فیلم نگاه ها به این س��مت رفت که 
آرمانی در دنیای مد تنها طراحی است که نامش باعث 

تضمین فروش یک فیلم می شود. 
در اوای��ل دهه بعد یعنی س��ال 1980 این ش��رکت 
توافق��ات مهمی ب��ا ش��رکت اورئال ب��رای تولید عطر 
انج��ام داد و خط��وط جدی��د دیگری هم به ش��رکت 
اضافه کرد. پس از آن، در  س��ال 1981 نخستین سری 
فروش��گاه های پخش و فروش را با قیمت های ارزان تر 
برای اقشار متوسط افتتاح کرد. هشت سال بعد آرمانی 
گام جدیدی در حوزه تولیدات خود برداش��ت و بخش 
وس��ایل گریم و آرایش��ی را که توس��ط پ��ت مگراس 

طرح ریزی می شد، به محصوالت خود افزود. 
س��ال ۲000 مجله ماهانه امریکایی فوربز، آرمانی را 
به عنوان موفق ترین طراح دنیا معرفی کرد، س��پس در 
س��ال ۲001 این مجل��ه او را در ردی��ف نوزدهم )بعد 
از خان��واده بولگاری و قبل از پرادا( در لیس��ت اعضای 
جدید مد قرار داد. همه منتقدان مد و دست اندرکاران 
ای��ن صنعت معتقدند ک��ه آرمانی از جمل��ه برندهایی 
است که حساس��یت بسیاری در انتخاب باکیفیت ترین 
پارچه ه��ا به خرج می دهد و راز موفقیت او را در همین 

کیفیت کاالها می بینند. 
س��ال های بع��د، آرمانی همچون بس��یاری برندهای 
مطرح دیگر به تبلیغات از طریق افراد مش��هوری چون 
فابی��و کاناوارو، لوئی��س فیگو، دیوید بکه��ام، ویکتوریا 
بکهام و رونالدو و بس��یاری دیگر از چهره های محبوب 

و شاخص رو آورد. 
آرمان��ی فعالیت ه��ای خ��ود را ب��ه پوش��اک و عطر 
محدود نکرده و از طریق همکاری با س��ایر ش��رکت ها 
به حیطه های دیگر وارد ش��ده اس��ت که از جمله این 
همکاری ها می توان به ساخت هتل ها و مراکز تفریحی 
زنجیره ای و حتی س��اخت گوشی های موبایل لوکس و 
گران قیمت با همکاری شرکت سامسونگ اشاره کرد. 

امروزه ش��رکت آرمانی با ح��دود 3هزار مرکز فروش 
جهانی با بیش از ۴700 نفر کارمند و 13 نمایندگی در 
سراسر جهان به فعالیت خود ادامه می دهد. درآمد این 
شرکت در سال ۲005 حدود 1/69میلیارد دالر برآورد 
ش��ده بود. با وجود همه این تفاس��یر، آرمانی همیشه 
معتقد اس��ت که طرح ها و ایده های خود را از آدم های 
معمول��ی در خیابان ه��ا اله��ام می گی��رد. او می گوید 
لباس ها باید برای پوش��یدن تولید شوند، نه فقط برای 
نمایش و ترسیم مهارت هایی که او به عنوان یک طراح 

لباس آموخته است.

این رفتارها را در اکثر میلیونرها 
می بینید

آی��ا آنه��ا س��ختکوش تر از دیگ��ران هس��تند؟ آی��ا 
ذهن شان قدرت های عجیب و غریب دارد؟ آیا دیوارها 
 برایش��ان در می ش��ود؟ آی��ا دره��ا به افتخارش��ان باز 

می شود؟ 
بله! صحب��ت از میلیونرهاس��ت؛ آنها ک��ه صفرهای 
حس��اب بانکی ش��ان ب��رای بس��یاری آدم ه��ای دیگر 
آرزوس��ت، ویژگی ه��ای مش��ترک دیگری ه��م غیر  از 
صفرهای حس��اب بانکی دارند. بعض��ی رفتارها در این 
افراد یکس��ان اس��ت و مهر تاییدی اس��ت ب��ر میلیونر 

بودن شان. 
آنچه پیش روی شماست، به شما کمک می کند تا به 
آرزوی خود برس��ید و در زم��ره میلیونرها قرار بگیرید، 
 البته به این شرط که از این رفتارها الگوبرداری کنید. 
در واق��ع آنچه خواهید خواند نتیج��ه پژوهش روی 
700 میلیونر است که 80درصدشان با تالش خودشان 
به پول رس��یدند و ۲0درصد هم به لطف ارث و میراث 

به اینجا رسیده اند. 

1- اکثر میلیونرها آقای خودشان هستند
بس��یاری از میلیونرها برای خودشان کار می کنند و 
به اصطالح آقای خودش��ان هستند. در واقع دارندگان 
ایده های نو باید آنقدر به خودش��ان مطمئن باشند که 
خودش��ان دست به کار ش��وند و رأس کار را در دست 
بگیرند. این کاری اس��ت ک��ه میلیونرها پیش از پولدار 

شدن کرده اند. 

2- میلیونرها ش�غل خود را با اس�تراتژی درست 
انتخاب می کنند

میلیونرها وقت شغل انتخاب کردن تنها سراغ شغلی 
رفته اند که واقعا به آن عالقه و در آن اس��تعداد دارند. 
آنها حتی صرفا به درک از ش��غل و داشتن تجربه درآن 
کفایت نمی کنند. برای آنها »عالقه« شرط اول و کلید 

اصلی است. 

3- آنها نابغه نیستند اما اخالق حرفه ای دارند
خیلی ه��ا فک��ر می کنند باهوش بودن ش��رط الزم و 
کافی برای پولدار شدن است. حال آنکه چند درصد از 
ش��اگرد اول های دانشگاه را می شناسید که در کارشان 
پول پارو کرده اند؟ البته که درسخوان بودن خیلی هم 
خوب اس��ت، اما برای پولدار شدن این اخالق حرفه ای 
اس��ت که می تواند مس��یر ثروت را تا پایان بیمه کند. 
میلیونرها می دانند کج��ا چه تصمیمی بگیرند. آنها در 
کار تعهد دارند و برای شغل ش��ان اهمیت فوق العاده ای 

قائل هستند. 

4- میلیونرها ولخرج نیستند
بس��یاری تصورش��ان بر این اس��ت ک��ه میلیونرها با 
ه��ر قدمی ک��ه برمی دارند کلی پول بی حس��اب برای 
خودش��ان خرج می کنن��د، اما واقعیت این اس��ت که 
آنه��ا هم با وجود داش��تن پول زیاد هوای جیب ش��ان 
را دارن��د و ت��الش می کنن��د عاقالن��ه خ��رج کنن��د. 
پژوهش ها نشان می دهد دس��ت کم نیمی از میلیونرها 
چنین رفتاری دارند و تا س��قف مش��خصی برای خانه، 
 ماش��ین، خورد و خوراک، وس��ایل رفاهی و پوش��اک 

خرج می کنند. 
نتیج��ه اینکه میلیونر بودن لذت بخش و چس��بناک 
اس��ت، اما مقدماتی ه��م دارد. اول باید ش��رایطش را 

فراهم کرد و سپس در پی آن کوشید. 

در دستفروشی مدرن 
سود شما به ازای 

اجناسی که می فروشید 
اگر چه کم است، اما 
چون تعداد فروش 
زیادی در طول ماه 
دارید مجموع این 
سودها پول خوبی 
می شود. بعد از آن 

هم شما خودت مدیر 
خودت هستی و از 

دست مالیات و عوارض 
شهرداری و پول اجاره 
و آب و برق و گاز هم 

در امانی

حکایت برندها

تحقیقات کمیسیون اروپا درباره 
رژیم مالیاتی اپل

کمیس��یون اروپا با ارسال نامه ای از مقامات ایرلندی 
خواسته درباره توافقنامه های مالیاتی بین این کشور و 

شرکت اپل توضیحاتی ارائه کنند. 
این توافقنامه ها در سال های 1991 و ۲007 میالدی 
منعقد شده و براساس آنها شرکت اپل از رژیم مالیاتی 
خاصی بهره مند بوده است. مطابق این رژیم مالیاتی که 
کمیسیون اروپا آن را غیرقانونی خوانده است، اپل تنها 
حدود دو درصد س��ود خود را به عنوان مالیات پرداخت 
می کرده است. این در حالی است که سایر شرکت ها و 
بنگاه های تجاری در ایرلند معموال 1۲/5 درصد س��ود 

خود را مالیات می پردازند. 
شعبه شرکت اپل در سال 1980 در ایرلند کار خود 
را آغاز کرد و تا س��ال 1991 هی��چ مالیاتی نپرداخته 
اس��ت. کمیس��یون اروپا تنها درباره رژیم مالیاتی اپل 
در ایرلن��د تحقیق نمی کند بلکه این نهاد رژیم مالیاتی 
شرکت خودروس��ازی فیات در لوکزامبورگ همچنین 
کافی ش��اپ زنجیره ای اس��تارباکس در هلند را نیز زیر 

ذره بین قرار داده است. 

از میان خبرها
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شکوفه میرزایی

پاسخ کارش�ناس: با توجه 
به اینکه تحقیقات بازار معموال 
یک کار مداوم نیست، استخدام 
نیروی انسانی برای این منظور 
منطقی نیس��ت. ضم��ن اینکه 
یافتن نیروی انس��انی خوب و 
متخصص ب��رای ای��ن کار نیز 

سخت است. 
بنابراین بهترین راه س��پردن 

ش��رکت  ی��ک  ب��ه  کار  ای��ن 
متخص��ص اس��ت، ام��ا ب��رای 
افزای��ش کارای��ی بای��د حتما 
دو  از  متش��کل  کارگروه��ی 
نماینده مرتبط از شرکت شما 
و نماین��دگان مجری تش��کیل 
ش��ود. هم��ه مراح��ل کار باید 
نظارت  این کارگ��روه  توس��ط 

شود. 

ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه نکات 
تخصص��ی درب��اره فعالیت هر 
ش��رکت وجود دارد ک��ه افراد 
اس��ت  ممک��ن  آن  از  خ��ارج 
نس��بت به آن آش��نا نباشند یا 
حساس��یت ها و سیاس��ت های 
ش��رکت ش��ما را درک نکنند، 
ضروری است ارتباط تنگاتنگی 
بی��ن تی��م تحقیقات ب��ازار و 

نمایندگان شرکت برقرار شود و 
 بهترین راه تشکیل این کارگروه

 است. 
در غی��ر این ص��ورت ممکن 
نتایج تحقیقات آن طور  اس��ت 
کار  ب��ه  ش��اید  و  بای��د  ک��ه 
ش��رکت نیای��د و پ��ول صرف 
ه��در نی��ز  آن  ب��رای   ش��ده 

 رود.

راه اندازی واحد 
تحقیقات بازار 

پرس�ش: چند س�ال اس�ت که در حوزه تولید و واردات اس�باب بازی فعالیت می کنم و حاال قصد دارم کسب وکارم را 
گسترش بدهم. برای این کار الزم است که بحث تحقیقات بازار را به صورت جدی تر دنبال کنم. پیشنهاد می کنید این 

واحد را داخل شرکت راه بیندازم یا کار را به یک شرکت خارجی واگذار 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)74(

جواد بیات

شغلی از دل کوچه های شهر

جذابیت های دستفروشی مدرن

کتابخانه

امروز بس��یار  علم مدیریت، 
گس��ترده ش��ده و حوزه ه��ای 
گوناگونی را دربر گرفته اس��ت. 
ش��رایط فرهنگ��ی، وضعی��ت 
اقتصادی و اوض��اع اجتماعی، 
علمی  تئوری ه��ای  کارک��رد، 
ب��ا  را  کش��ورها  برخ��ی  در 
دش��واری های زی��ادی روبه رو 
می کن��د. مدیری��ت عملک��رد 
فرآیند مستمر برقراری ارتباط 
همکارانه  به صورت  که  اس��ت 
بی��ن کارمند و مدیر ارش��د او 
در حال انجام اس��ت. مدیریت 
سرمایه گذاری  نوعی  عملکرد، 

پیشاپیش اس��ت تا بتوانید به 
کارکن��ان خ��ود اج��ازه دهید 
وظای��ف خود را انج��ام دهند. 
آنه��ا خواهن��د دانس��ت چ��ه 
چیزی از آنه��ا انتظار می رود، 
چه تصمیماتی را می توانند به 
تنهایی اتخ��اذ کنند، کار خود 
را ب��ه چه ش��کلی بای��د انجام 
دهند  و چه زمانی الزم اس��ت 

شما حضور داشته باشید. 
ضعف ب��زرگ ش��رکت ها و 
س��ازمان های ایران��ی پایی��ن 
بودن عملکرد س��ازمانی و در 
نتیجه کاهش میزان بهره وری 

روش ه��ای  ش��ناخت  اس��ت. 
س��ازمان  عملک��رد  بهب��ود 
از طری��ق اتخ��اذ رویک��ردی 
مبتنی ب��ر  و  انس��ان محور 
تفکرات اس��تراتژیک مدیریتی 
و هدفمندس��ازی کنش ه��ای 
ب��ا روش های عینی  مدیریتی 
و عملی، موضوع مهمی است. 
کتاب »درس هایی برای بهبود 
عملکرد س��ازمان« با تش��ریح 
ای��ن مفاهی��م به ش��ما کمک 
به��ره وری  خواه��د ک��رد که 
کارکنان ت��ان را افزایش دهید، 
روحیه آنها را بهبود بخشید  و 

عملکرد تک تک کارکنان را با 
اهداف سازمان خود هماهنگ 
کنی��د. نگارن��ده در این کتاب 
ب��ا عرض��ه ۲۴ درس، گام به 
گام ش��ما را به س��مت اصالح 
عملکرد سازمان تان و تصحیح 
رفتاره��ا و روش هایی هدایت 
می کند که به غلط در میان ما 
رواج دارند. برخی از موضوعات 
این دروس عبارتند از: وظایف 
کارکنان  کارمند،  اصلی  کاری 
و مدی��ران چطور ب��ا یکدیگر 
کار کنن��د تا عملکرد کارکنان 
بهب��ود یابد  و موان��ع عملکرد 

کدامن��د و چطور می توان آنها 
را به حداقل رس��اند یا از میان 
برداش��ت. این کت��اب به قلم 
رابرت باکال و با ترجمه مجید 
نوری��ان در 69 صفحه به چاپ 

رسیده است. 

درس هایی برای بهبود عملکرد سازمان

مسیر ثروت

سارا گلچین
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در هفته گذشته مسابقات آس�یایی اینچئون 
با حضور هزاران ورزش�کار در کشور کره جنوبی 
خبرساز بود. شاید در نگاه مخاطبان نقش مدیران 
برگزاری این مسابقات چندان مشهود نباشد اما 
زمانی که به برگزاری تعداد باالیی از مس�ابقات 
همزم�ان در رش�ته های مختلف، ت�دارکات در 
بخش اس�کان، رفت و آمد، تغذیه ورزشکاران و 
همچنین فراهم کردن شرایط حضور تماشاچیان 
و توریس�ت ها در شهر و ورزش�گاه ها نگاه کنید 
به نقش مدیران در ایجاد نظ�م و هماهنگی های 
الزم پ�ی خواهی�د ب�رد. مدی�ران برگ�زاری 
مس�ابقات ورزش�ی تنه�ا وظیفه ش�ان هزینه 
چند میلی�ارد دالری در س�اخت و تجهیز محل 

برگزاری مس�ابقات نیس�ت بلکه اجرای صحیح 
مس�ابقات با کمترین هزینه و بیش�ترین درآمد 
جزو اولویت های اول این مدیران است. به همین 
دلیل این مدیران با تشکیل کمیته هایی با ساختار 
افق�ی و همچنین اس�تفاده از نهض�ت داوطلبی 
در اجرای کم هزینه مس�ابقات ت�اش می کنند. 
از این رو کارشناس�ان معتقدند مدی�ران با نفوذ 
با هم�راه کردن ش�هرداری، اس�تانداری، مراکز 
فرهنگی و. . . عاوه ب�ر گرفتن تخفیف در هزینه 
اس�کان، حمل و نقل ورزش�کاران و... خود را با 
بخشی از درآمدهای توریس�تی این مجموعه ها 
س�هیم خواهن�د ک�رد.  در برگزاری مس�ابقات 
ورزشی و تعیین نقش مدیران ابتدا باید به سطح 
مسابقات و اینکه چه رش�ته های ورزشی حضور 

دارند توجه شود. مسابقات جهانی در مقایسه با 
مس�ابقات قاره از اهمیت بیشتر و سطح باالتری 
برخوردار اس�ت و کار مدیران به نس�بت تعداد 
شرکت کنندگان دش�وارتر خواهد شد. از سوی 
دیگر برگزاری مسابقات در رشته های گروهی که 
چندین هفته طول می کشد به دلیل تعداد بیشتر 
ورزشکاران به هماهنگی و تدارکات بیشتری نیاز 
دارد، بنابراین وظایف مدیران در رابطه با تامین 
هزینه اس�کان، تغذیه و حتی امنیت مس�ابقات 
بیش�تر خواهد ش�د. به گونه ای که در بازی های 
اینچئون، مس�ابقه فینال فوتبال بین دو کش�ور 
کره شمالی و کره جنوبی نسبت به مسابقات دیگر 
با بیشترین تماش�اچی و باالترین هزینه امنیتی 

برای برگزار کنندگان همراه بود. 

گزارش »فرصت امروز« از مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

کمترین هزینه؛ اما پردرآمد
6 ویژگی رهبران موفق سازمان

رهبری سازمان اساس��ا در تاثیرگذاری خالصه می شود. 
چگونگی ایفای نقش در قالب رهبری می تواند نحوه مدیریت 
و ترغیب نیروی انسانی به انجام کار را تحت الشعاع قرار دهد. 
حال در این راستا، آیا عملکرد ش��ما می تواند به عنوان الگو 
بر دیگر افراد سازمان تاثیرگذار باش��د؟ در غیر این صورت، 
در نحوه عملکرد خود بازنگری ک��رده و آن را مورد ارزیابی 

مجدد قرار دهید. 
تغییر برخی رفتارهای کلیدی هر چند کوچک می تواند 
در نوع نگاه دیگران و برداش��ت آنها از شما تاثیرات عمده ای 
بر جای گذارد. بس��یاری از افراد به این موضوع توجه کافی 
نداشته و متعاقبا س��بب تخریب و آسیب رسانی به مواردی 
نظیر شیوه درس��ت انجام کار، برقراری ارتباط موثر و حفظ 
شهرت و اعتبار سازمانی می شوند. الزم است همواره در حل 
مسائل و رسیدگی به امور سازمان پیشگام و آینده نگر باشید. 
واقعیت آن است که ماهیت رهبری سازمان از یک سو سبب 
حس رضایتمندی و خشنودی درونی می شود و از سوی دیگر 
رویکردی چالش برانگیز است. به منظور الگوسازی شایستگی 
و ترویج رفتارهای شایس��ته در بین اعضای سازمان، شش 

راهکار موثر به شرح زیر پیشنهاد می شود:
1- استانداردی جامع و بی عیب و نقص از شایستگی 

طراحی کنید 
از همان بدو شروع کار سطح انتظارات را باال برده و میزان 
معیار برخی از فاکتورهای مهم و اساس��ی را افزایش دهید. 
بهترین روش ایجاد استاندارد آن است که شما خود شخصا 
رفتارهای مورد انتظارتان را به عنوان الگو و نمونه انجام دهید. 
شایس��تگی را در ویترین عملکرد خود به نمایش بگذارید. 
زمانی که عملکرد ش��ما از قابلیت تاثیرگ��ذاری بر دیگران 
برخوردار است به عملکردی معمولی و با تاثیرگذاری کمتر 
راضی نشوید. انعکاس شایستگی الزمه رهبری کارآمد و نقطه 

شروع تاثیرگذاری است. 
2- به نتایج وعده داده شده عمل کنید

رهبری کارآمد به معنای توانایی کسب نتایج و به سرانجام 
رساندن امور است. در مواردی که نتایج انجام کار اهمیت دارد 
تنها سخن گفتن و لفظ پردازی درباره آن از ارزش چندانی 
برخوردار نیس��ت. به جای تحس��ین و تمجی��د بی اندازه از 
عملکردهای موفق در گذشته، توجه خود را به کسب یافته ها 

و نتایج ارزشمند و قابل توجه در زمان حال معطوف دارید. 
به منظور اجتناب از استرس و خستگی مفرط می توانید 
از فرآیند کوچک سازی و بخش بندی حجم کاری و تبدیل 
آن به بخش های کوچک و قابل اجرا بهره مند ش��وید. نکته 
قابل توجه در اینجا آن است که روند انجام کار در بخش های 

مختلف تا انتها پیگیری شود. 
به منظور پیشرفت روند پروژه به شکل بهتر و کارآمدتر و 
نیز در قالب زمانبندی مشخص، در صورت لزوم می توانید با 
کارشناسان ذی ربط مشورت کنید. در آخر آنچه در نهایت 
به انجام می رس��د- به عبارتی نتایج انج��ام کار- از اهمیت 

برخوردار است و عذر و بهانه قابل قبول نیست.
3- با ارزش نه�ادن به اف�راد روابط بی�ن فردی را 

تقویت کنید
مهارت های پیشرفته ارتباطی یکی از ارکان مهم رهبری 
کارآمد اس��ت. مجموعه مهارت های خ��ود را در زمینه هنر 
گوش دادن به افراد، برقراری ارتباط و تصمیم گیری تقویت 
کنید. با رعایت اصولی از قبیل صداقت، انصاف و صریح گویی 

حسن نیت خود را نشان دهید. 
صراحت و ش��فافیت ش��ما در گفتار و رفتار پاداش و نتایج 
سودمندی را به ارمغان می آورد. چنانچه با افراد به درستی و با 
حسن نیت رفتار کنیم آنان را به برخورد و رفتار مشابه مجاب 
می سازیم. با توجه بیشتر به افراد و روابط سازمانی می توانید در 

برقراری ارتباط موثر و سازنده توانمندتر شوید. 
4- همکاری های استراتژیک را توسعه دهید

مش��ارکت و همکاری بخش الینفک رهبری اس��ت و به 
گفته جان دون »هیچ فردی یک جزیره نیست.« همچنین 
به نقل از سایت Harvard Business Review الزام 
به همکاری بیش��تر در مواقعی اس��ت که افراد در تیم های 
س��ازمان دهی ش��ده و موفق به ایف��ای نقش مش��غولند. 
اینکه افراد برخ��الف اس��تعدادها و توانمندی های فردی 
در مش��ارکت های گروهی از موفقیت و اثربخشی کمتری 

برخوردارند، جای تامل دارد!
افراد در قالب مش��ارکت می توانن��د کارهایی باکیفیت 
بهتر و اثرگذارتر انجام دهند. لذا برای تقویت مش��ارکت و 
همکاری های سالم و موفق از فرصت های موجود مشتاقانه 
استقبال کنید. بر این اساس، کار گروهی را به عنوان بخش 
جذابی از فرهنگ س��ازمانی و محیط کار ق��رار دهید. در 
مجموع از نتایج این همکاری ه��ا می توان به مواردی نظیر 
خستگی و فرسودگی کمتر، اعتماد بیشتر در بین همکاران 

و روابط بین فردی محکم تر اشاره  کرد. 
5- اختافات و تعارضات کاری را در اسرع وقت به 

طور موثر حل و فصل کنید 
قبل از بروز تعارضات و درگیری های احتمالی در محیط کار 
بهتر است برنامه ای از پیش تعیین شده جهت رسیدگی به آنها 
تهیه کنید، زیرا حل و فصل و رفع سریع تر اختالفات قطعا به 
نفع ش��ما خواهد بود. حل و فصل تعارضات به عنوان یکی از 
مهارت های بنیادی در زمینه رهبری، فرآیند پیچیده ای است 
که به مالحظات و درایت خاصی نیازمند است. طبیعی است 
که اختالفات همواره رخ می دهد اما نباید اجازه دهیم خصومت 

و تنش های پیش آمده طوالنی شود. 
خالصه آنک��ه در هر مس��یری تعارض��ات و اختالفاتی 
پیش می آی��د، اینکه ش��ما بتوانید به س��رعت و با درایت 
شرایط موجود را مدیریت کنید بی شک در نقش رهبری از 

توانمندی های بیشتری بهره مند خواهید شد.
6- در مس�یر ارتقا و توس�عه ش�غلی از افراد خود 

حمایت کنید
توسعه شغلی مکانیسم بس��یار موثری در جهت تسهیل 
رشد و پرورش فردی اس��ت. پایبندی و تعهد به گسترش 
توانمندی های خود و افرادتان را از طریق اولویت گذاری و 
اهمیت به فرصت های پیشرفت و توس��عه نشان دهید. در 
این حین از منابع و زمان کافی بهره مند ش��وید تا به دور از 
استرس و تنش، فرآیند مذکور را مدیریت کنید. در فواصل 
معینی در طول س��ال، خود و افرادتان را دعوت کنید تا در 
جهت رفع کمبودها و محدودیت های موجود اقدام کنند. 
س��پس از همکاری و عملک��رد مبتکران��ه و آینده نگر آنها 
قدردانی کنید تا به این وس��یله افراد را به سمت مشارکت 

بیشتر و پیشرفت مستمر سوق دهید. 
برگرفته از سایت
Entrepreneur.com/article
September 15, 2014
 ترجمه : مریم مهرداد

 درس هایی از میزبانی برزیل
 در جام جهانی

جام جهانی 2014 برزیل حاال نزدیک به س��ه ماه است 
که به تاریخ پیوس��ته و همه نتایج عجی��ب و غریبش در 
ذهن ها و جدول ها برای استفاده آیندگان ثبت شده است. 
این رویداد بزرگ ورزش��ی که میلیون ها نفر از سراسر 
جهان را به خود فراخوانده بود،  خرج زیادی روی دس��ت 
برزیلی ها گذاش��ت و چال��ش مدیریتی س��نگینی برای 

سازمان دهندگانش به همراه داشت. 
واقعیت این اس��ت ک��ه برزیلی ها با وج��ود هزینه های 
میلیارد دالری برای برگزاری جام جهانی در مدیریت این 

رویداد چندان موفق عمل نکردند. اما چرا؟ 
گزارش های رس��می حکایت از این دارد که برزیلی ها 
برای آماده سازی این رقابت ها در مجموع 11 میلیارد دالر 
خرج کردند. تنه��ا 4 میلیارد دالر از ای��ن هزینه ها صرف 
ساخت یا بازسازی ورزشگاه های محل برگزاری رقابت ها 

در شهرهای مختلف شد. 
این هزینه ه��ای میلیارد دالری البت��ه پیش و در حین 
برگزاری رقابت ها از چش��م مردم این کش��ور دور نماند. 
درگیری ها،  تظاه��رات و اعتراض ه��ای برزیلی ها به این 

موضوع گواه این مطلب است. 
در س��ال 2007 میالدی فیفا میزبانی رقابت های جام 
جهانی را به برزیل داد. پس از آن و در سال 2008 میالدی 
بود که نظرس��نجی آژانس Datafolha نش��ان داد که 
79درصد برزیلی ها از برگزاری جام جهانی در کشورشان 
شادمان و راضی هستند. این نظرسنجی اما در ماه آوریل 
امسال تکرار شد و نتایج تفاوت فاحشی داشت. این بار تنها 

48درصد برزیلی ها از این رویداد ورزشی راضی بودند. 
روند کند ساخت و بازسازی ورزشگاه ها، نارضایتی های 
مردم��ی از هزینه ه��ای سرس��ام آور جام جهان��ی، وضع 
اقتصادی نه چندان قابل تعریف برزیلی ها و دالیلی از این 
دس��ت باعث ش��د تا برگزار کنندگان برزیلی جام جهانی 
نتوانند آنچنان که باید و ش��اید در مدیریت برگزاری این 

رویداد جذاب ورزشی موفق عمل کنند. 
این نارضایتی ها تا آنجا پیش رفت که حتی پله،  اسطوره 
نامدار فوتبال برزیل هم به این وضع اعتراض کرد. او پیش 
از برگزاری بازی ها به روند آماده سازی اعتراض کرده بود. 
از طرفی روند آماده س��ازی برای برگزاری این رقابت ها 
آن قدر کند پیش می رفت که ممکن بود بعضی ورزشگاه ها 

در زمان مقرر به بهره برداری نرسند. 
همه اینها نش��ان می دهد که تنها ب��ا صرف هزینه های 
گزاف نمی توان به برگزاری موفق یک رویداد بزرگ ورزشی 
امیدوار ب��ود. در واقع این تنها مدیریت صحیح اس��ت که 
می توان با اتکا به آن به راه اندازی، برگزاری و نتیجه گیری 

مثبت از یک رویداد ورزشی امیدوار بود. 

بازی های آسیایی اینچئون، مدیریتی 
کم خرج و موفق

بازی های آسیایی اینچئون 2014، معتبرترین رقابت 
آسیایی از روز 19 سپتامبر تا 4 اکتبر سال میالدی جاری 
با رقاب��ت نزدیک به 10 هزار ورزش��کار در ش��هر بندری 

اینچئون در غرب کره جنوبی به انجام رسید.
در ای��ن رقابت ه��ا از منظ��ر تع��داد تماش��اگر رکورد 
خارق العاده ای خلق نشد، اما به باور سازمان دهندگان این 
رقابت، بازی های آسیایی امسال مدل موفقی از مدیریت 
یک رویداد ورزش��ی اس��ت. به اعتق��اد آنها ای��ن دوره از 
رقابت ها مدلی کم خرج است که می تواند در قاره آسیا یک 
الگو و نمونه باش��د. اگرچه پیش از برگزاری این رقابت ها 
ش��هردار اینچئون نگرانی هایی بابت بده��ی دو میلیارد 
دالری این شهر به خاطر برگزاری این رقابت ها داشت، اما 

بازی ها به خوبی و با مدلی کم خرج برگزار شد.
به گفت��ه مس��ئوالن برگ��زاری رقابت ه��ای اینچئون 
بلیت فروش��ی این رقابت ها درآمدی مع��ادل 22 میلیون 
دالر نصی��ب برگزار کنندگان کرد ک��ه 70درصد کمتر از 
پیش بینی های آنها بود. به هر حال کره ای ها در اینچئون 
2014 س��ومین میزبانی خود در ای��ن رقابت ها را تجربه 

کردند و طبیعی بود که مثل بار اول ذوق زده نباشند.
از طرفی، وج��ود ورزش��گاه های خالی از تماش��اگر یا 
کم تماشاگر در بازی های آس��یایی پدیده تازه ای نیست. 
این مسئله در گوانژوی چین در سال 2010 و دوحه قطر 
در سال 2006 هم رخ داده است. اما کمتر میزبانی است 
که بتواند با وجود چنین شرایطی،  اوضاع را خوب مدیریت 

کرده و رقابتی کم خرج را برگزار کند.
کره ای ها چه کردند؟ 

برگزار کنندگان اینچئون 2014 المپیک لندن 2012 
را الگوی خ��ود قرار دادن��د. آنها همچنی��ن از هزینه های 
میلیاردی ص��ورت گرفت��ه در المپیک تابس��تانی پکن و 
المپیک زمستانی سوچی در روسیه به ترتیب با 40 و 50 
میلیارد دالر هزینه، درس گرفتند و توانس��تند رقابتی با 
صرفه اقتصادی را مدیریت کنند. اس��تراتژی اینچئونی ها 
استفاده از امکانات موجود یا ایجاد امکان بازیافت امکانات 
و س��الن های برگزاری رقابت ها بود. به این معنا که آنها به 
امکانات موجود در ش��هر خود نگاه خوبی داشتند و تالش 
کردند از این امکانات حداکثر استفاده را بکنند. ضمن اینکه 
به دنبال این بودند که بتوانند پ��س از برگزاری رقابت ها، 
س��الن ها و امکانات موج��ود در آنها را به دس��ت بازیافت 
بسپرند تا بتوانند بعدها دوباره از آنها استفاده کنند. در واقع 
تالش آنها بر این بود که سالن های برگزاری رقابت ها پس از 
پایان رقابت ها بدون استفاده نماند. یکی از کارهای جالب 
کره ای ها در این مس��یر این بود که به جای س��اختن یک 
ورزشگاه 62 هزار نفری، ورزش��گاهی با 30 هزار صندلی 
س��اختند که امکان اضافه کردن 30 هزار صندلی موقت 
به آن وجود داش��ت.  این راهکار کره ای ها می تواند چراغ 
راه برزیلی ها برای المپیک ریو در سال 2016 و بازی های 

آسیایی جاکارتای اندونزی در سال 2018 باشد.
ترجمه: سارا گلچین
AFP :منبع
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تقسیم بندی زمان در برگزاری مسابقات
ابراهیم علیدوس��تی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مدیران 
برای اجرای دقیق مسابقات نیازمند تقسیم دوره بازی ها به سه بخش؛ قبل از اجرا، 
حین اجرا و پس از اجرا هس��تند، اظهار کرد: »یک دوره مسابقه ورزشی از آغاز تا 
پایان با رخداد های گوناگونی روبه رو اس��ت که نیازمند عملیات متفاوتی اس��ت 
به همین دلیل باید کمیته هایی را براس��اس عملیات مورد نیاز تش��کیل داد و هر 
مرحله با برنامه ریزی جداگانه ای دنبال ش��ود، به گونه ای که قبل از اجرا، مدیران 
باید آموزش و هماهنگی گروه افتتاحیه مس��ابقات را مدنظر قرار دهند. هر چقدر 
افتتاحیه با برنامه های بومی، متنوع و هیجان انگیزتر با هماهنگی باال اجرا شود به 
همان اندازه مخاطبان بیشتری را جذب و زمینه سفر به آن کشور را فراهم می کند. 
حال در حین اجرای میزبانی خوب با مدیریت روان که حضور راحت تماشاچیان در 
ورزشگاه ها را به ارمغان بیاورد، آنها را به توریست های آینده آن کشور مبدل خواهد 
کرد، چراکه توریست ها هرچقدر خاطرات بهتری از کش��ور میزبان تجربه کنند، 

تمایل بیشتری برای بازدید مجدد آن مکان خواهند داشت.«
این مدرس دانش��گاه با بیان اینکه اجرای دقیق مس��ابقات نیازمند هماهنگی 
مدیر با ش��رکت های دولتی و خصوصی در جهت ارائه خدمات بهتر است، افزود: 
»از زمانی که ورزش��کاران وارد فرودگاه کش��ور میزبان می ش��وند تا زمانی که از 
آن کش��ور خارج ش��وند با بخش های مختلفی از کارکنان ش��رکت های دولتی و 
خصوصی روبه رو هس��تند که نوع برخورد و ارائه خدمات آنها در رضایت تیم های 
خارجی موثر اس��ت. در واقع این همان عاملی اس��ت که در جام جهانی بیس��تم، 
فدراس��یون فوتبال برزیل را بر آن داش��ت که چند هزار نفر را برای کادر اجرایی 
تحت آموزش رایگان زبان انگلیس��ی قرار ده��د. در واقع، آش��نایی کادر اجرایی 
مسابقات با ساختار بازی ها و ارتباط با تماشاچیان ضمن جلوگیری از گیج شدن 
آنها در زمان برگزاری مس��ابقات می تواند راهنمای مناسبی برای تماشاچیان در 
موقع نیاز باشد. این موضوع در کشورهای ش��رق آسیا همچون چین و ژاپن که از 
سیستم منظم تری برخوردار هستند بیشتر دیده می شود، آنها نیروهای ویژه این 
کار را در مدت چند س��ال آموزش می دهند و در زمان برگزاری مسابقات مختلف 
 با هماهنگی سازمان ش��غلی آنها و اخذ مرخصی تا پایان مس��ابقات از آنها دعوت 

به عمل می آورند.

یک��ی از فاکتوره��ای کمک کنن��ده 
ب��ه افزایش درآم��د مدی��ران برگزاری 
مس��ابقات نف��وذ و ارتب��اط آنه��ا ب��ا 
ش��رکت های ب��زرگ اس��ت ک��ه در 
دوره ه��ای مختل��ف حامی مس��ابقات 
بوده ان��د. مدی��ران ب��ا اس��تفاده از 
حمای��ت ای��ن ش��رکت ها و ج��ذب 
درآمده��ای اسپانس��ری می توانن��د 
را  برگ��زاری  هزین��ه  از  بخ��ش 
 جب��ران و همچنی��ن از خدم��ات آنها 

بهره مند شوند. 
در مس��ابقات المپی��ک زمس��تانی 
سوچی روس��یه، ش��رکت سامسونگ 
به عنوان اسپانس��ر نزدیک به پنج هزار 
ساعت با قیمت 150 دالر به ورزشکاران 
هدیه کرد که در باال بردن رضایت خاطر 
ش��رکت کنندگان موثر بود. به گونه ای 
که پس از مس��ابقات این اق��دام مورد 
تحسین ورزشکاران قرار گرفت. بنابراین 
مدیران ورزشی پیش از آغاز مسابقات 
با دعوت از شرکت های بزرگ و معرفی 

جایگاه های تبلیغاتی می توانند بس��تر 
مناس��بی برای جذب مخاطبان فراهم 

کنند. 
علی اصغ��ر بیگدلی، اس��تاد اقتصاد 
ورزشی با اشاره به اهمیت نفوذ مدیران 
در بی��ن ش��رکت ها و س��ازمان های 
دولتی، تصریح کرد: »خیلی از مدیران 
با اس��تفاده از همکاری گذش��ته خود 
با ش��رکت های ب��زرگ رضای��ت آنها 
 را ب��رای حض��ور در مس��ابقات آت��ی 

کسب می کنند.
 ارائه لوگوی تبلیغاتی این شرکت ها 
در مح��ل مصاحب��ه رس��انه ای و روی 
تجهی��زات ورزش��ی بخش��ی از هزینه 
مس��ابقات را جبران می کند یا به طور 
مثال ش��رکت هیوندایی که اسپانس��ر 
رسمی فدراس��یون بین المللی فوتبال 
است با در اختیار قرار دادن چند ماشین 
در زم��ان تورنمن��ت برای مس��ئوالن 
اجرایی و یک ون برای هر تیم به تعدیل 
هزینه های برگزاری مس��ابقات کمک 

می کند. حال شرکت دیگر ممکن است 
در قبال فعالیت اسپانس��ری اش کمک 
نقدی پرداخت کند ک��ه در مجموع به 
درآمدزایی و تامین نی��از مالی مدیران 

کمک می کند.«
او ب��ا بیان اینک��ه مدی��ران برگزاری 
مس��ابقات باید کیفیت برگ��زاری را در 
اولویت قرار دهند، اضافه کرد: »مدیران 
برگزاری مس��ابقات ابت��دا باید کیفیت 
مس��ابقات را مدنظر قرار دهند که این 
محوری��ت می توان��د کاه��ش هزینه و 
افزایش درآمد را در پی داش��ته باشد. 
کاهش هزینه با اس��تفاده از سالن های 
ورزشی دولتی که کیفیت مناسبی برای 
برگزاری مس��ابقات دارند یا استفاده از 
مجموعه ه��ای همگانی س��ازمان های 
نیمه دولتی که حامی مسابقات هستند 
می توان��د هزین��ه برگ��زاری را کاهش 

دهد.«
او با ارائه پیشنهاد استفاده از خوابگاه 
به جای هتل، ادام��ه داد: »در خیلی از 

مسابقات هزینه اس��کان به عهده خود 
تیم هاس��ت، اما در برخی تورنمنت ها 
به صورت توافقی توسط میزبان تامین 
می ش��ود، ح��ال در چنین ش��رایطی 
مدی��ران برگزاری مس��ابقات با تدارک 
خوابگاه های��ی ک��ه از اس��تاندارد الزم 
برخوردار هس��تند می توانند بخشی از 
هزینه اقامت را کاهش دهند. از س��وی 
دیگر هرچقدر ای��ن خوابگاه ها به محل 
برگ��زاری مس��ابقات نزدیک تر باش��د 
نه تنه��ا رفت و آمد را تس��هیل می کند، 
بلکه هزین��ه باال و مش��کالت تاخیر در 
رفت وآمد را نیز از بین می برد. بنابراین 
جانمای��ی مح��ل مس��ابقات نیازمند 
بررس��ی کارشناسی اس��ت که مدیران 
با نظرخواهی از کارشناس��ان و بررسی 
امکانات، ظرفی��ت اس��تادیوم ها و... و 
جذب سرمایه گذاری برای احداث هتل 
اس��کان تماش��اچیان می توانند زمینه 
برگزاری پرشور تر مس��ابقات را فراهم 

کنند.«

داوطلب اجرایی و کاهش هزینه مسابقات
قدرت اهلل باقری، اس��تاد مدیریت ورزش��ی با نگاه��ی به هزینه ب��االی اجرای 
مس��ابقات ورزش��ی، گفت: »خیلی از مدی��ران برگزاری مس��ابقات برای کاهش 
هزینه سرس��ام آور برگزاری مس��ابقات ب��ا فراخوان ج��ذب داوطلبان ورزش��ی 
از بی��ن دانش آم��وزان و دانش��جویان عالقه من��د در گروه ه��ای تدارکات��ی و 
حتی راهنم��ای تیم های ورزش��ی از خدمات آنه��ا بهره مند می ش��وند تا ضمن 
کاهش هزینه اجرای��ی، خدمت بهتری به تیم ش��رکت کننده ارائ��ه دهند، برای 
نمونه کش��ور چین، مس��ابقات دوومیدانی داخل س��الن 2013 را در دانش��کده 
 تربی��ت بدنی ب��ا کادر اجرایی تش��کیل ش��ده از دانش��جویان همان دانش��کده 

برگزار کرد.
 ای��ن موض��وع ب��ه ط��ور قط��ع هزین��ه زی��ادی را از دوش مدی��ران 
ای��ن مس��ابقات کاس��ت و از س��وی دیگ��ر ای��ن دانش��جویان را ب��رای 
 برگ��زاری مس��ابقات بزرگ ت��ر در آین��ده ب��ا میزبان��ی ای��ن کش��ور 

آماده کرد. 
او با بی��ان اینک��ه در درون هر کمیت��ه اجرایی می ت��وان از چندی��ن داوطلب 
اجرایی اس��تفاده کرد، ادام��ه داد: »ب��رای برگزاری مس��ابقات ب��ه کمیته های 
اس��کان، حمل و نق��ل، فرهنگی، اجرای��ی، افتتاحی��ه، اختتامیه و... نیاز اس��ت و 
در همی��ن کمیته ها اف��رادی وجود دارند ک��ه وظیفه آنها نمادین اس��ت که یک 
داوطلب به خوب��ی از عهده آن بر می آید. ب��رای نمونه فردی ک��ه در زمان توزیع 
مدال قهرمان��ان با پرچم برگزاری مس��ابقات پیش��اپیش مس��ئوالن اهدا کننده 
جوای��ز حرک��ت می کن��د، فعالی��ت پیچی��ده ای انج��ام نمی ده��د و مدی��ران 
 می توانن��د از ورزش��کارانی ک��ه از قام��ت و جث��ه مناس��بی برخوردار هس��تند 

استفاده کنند.«
او با اش��اره به اینکه هر چقدر تعداد کمیته های برگزاری بیش��تر باش��د قدرت 
مانور اجرایی مدیران بیشتر خواهد شد، اضافه کرد: »در چارت سازمانی برگزاری 
مسابقات هرچقدر بین مدیران و کادر اجرایی واس��طه های کمتری وجود داشته 
باش��د به همان اندازه کار با سرعت بیش��تری انجام خواهد ش��د. از سوی دیگر، 
مشکالت با جزییات بیشتری به مدیر منتقل و در نهایت مانع از هرج و مرج کادر 

اجرایی خواهد شد.«

نفوذ مدیران، عاملی برای درآمدزایی



در س��ال 1336 س��عید، چهارمین فرزند خانواده ما پس از 
دریافت لیسانس مهندس��ی برق از امریکا به ایران بازگشت و 
بالفاصله کار را در کنار من و برادرش مهندس محسن خلیلی 
آغاز کرد. کارها بسیار زیاد و انبوه شده بود و با آمدن او مقداری 

از این بار کاری کاسته شد. 
او گاه به عنوان منش��ی، نامه های من را به زبان انگلیس��ی 
می نوشت، گاهی به امر فروش کمک می کرد، پاره ای از اوقات با 
برادر بزرگ در کار سازندگی همراه می شد و باالخره به پیشنهاد 
م��ن کار حفر چند چاه و نصب پم��پ در آنها به منظور ایجاد 
سیس��تم اضطراری آبرسانی برای س��ازمان آب تهران، به طور 
کامل به عهده او گذاشته شد. کاری که مهندس سعید خلیلی 
دو سال تمام برای آن وقت گذاشت و در انتها هم آن ثمری را 

که می خواست حاصل نشد. 
این قسمت را به روایت خودش می خوانید:

»در زمستان سال 1340 به سبب سرمای فوق العاده ناگهان 
داخل لوله انتقال آب از سد بیلقان به تصفیه خانه آب تهران، پر 
از قطعات بسیار کوچک یخ شد و انتقال آب خام به تهران کامال 

قطع شد و شهر در آستانه بی آبی قرار گرفت. 
رییس سازمان آب وقت از پدرم استمداد طلبید. من و برادرم 
مهندس محسن خلیلی به اتفاق پدرم به سازمان آب رفتیم و 
پس از 48 ساعت صرف وقت و بدون اینکه لحظه ای چشم بر 
هم بگذاریم با معاضدت مهندسان سازمان آب، باالخره تصمیم 
به نصب یک مجموعه پمپ مستغرق جمعا به قدرت 300 اسب 
در حفره ایجاد شده در نهر کرج که در طول بلوار کشاورز جریان 
داشت، گرفتیم. ایجاد این تأسیسات پمپاژ توسط من و برادرم 
مهندس محسن خلیلی انجام ش��د و با نصب و راه اندازی این 
مجموعه پمپ س��اعت 5 صبح روز بعد، در سرمای 15 درجه 
زی��ر صفر، آب نهر ک��رج از طریق خط لول��ه 40 اینچ )که به 
وس��یله کارکنان سازمان آب ایجاد ش��ده بود( در همین زمان 
محدود به تصفیه خانه  س��ازمان آب تهران واقع در شمال بلوار 
مذکور انتقال یافت. س��پس با رهنمود مهندسان سازمان آب 
تهران و تعداد کثیری کارگر طی چند روز خط انتقال آبرسانی 
از کریس��تال های یخ تخلیه و آب موردنیاز شهر تهران به روال 

عادی جریان یافت.«
بعد از رفع این مشکل، کمیسیونی متشکل از مقامات مسئول 
و پدرم با تهیه گزارش مبسوط و ارائه به سازمان بازرسی وقت و 

ارائه دالیل کافی، احتمال هرگونه خرابکاری را منتفی و تبعات 
تعقیب قانونی مس��ئوالن سازمان آب تهران را منتفی ساخت.
پدرم مهندس محمود خلیلی و اینجانب پس از رفع مش��کل 
اشاره شده با انجام مطالعات فنی و متفاوت با نظر کارشناسی 
مهندسان مشاور انگلیسی وقت، حفر 6 حلقه چاه به عمق 300 
متر و قطر 30 اینچ در دره سنگالخ کن و نصب پمپ های 600 
اسب مس��تغرق روی آن، که کانال آب بیلقان تهران را تغذیه 

می کرد پیشنهاد کردیم و متعاقبا طرح مربوط ارائه شد. 
انجام طرح اش��اره ش��ده که به سبب عمق زیاد چاه و دهانه 
حفاری 60 سانتی متر و کوهستانی بودن منطقه بسیار دشوار 
بود، به گمان آنکه هرگز عملی نخواهد شد و مایه آبروریزی ما 
خواهد بود، به صورت کلیدگردان و در مقابل ضمانتنامه سنگین 
بانکی به ما واگذار شد و قرار اینجانب با پدر این بود که از محل 
درآمد این کار دش��وار )که مسئولیت کامل سرپرستی اجرای 
آن را پذیرفته بودم(، خانه مسکونی برای شخص من خریداری 
شود. پس از عقد قرارداد اولین کار حفر یک حلقه چاه آزمایشی 
و حصول اطمین��ان از آب تحت االرضی بود که این کار عملی 
شد. اقدام دوم تدارک دستگاه حفاری مخصوص برای حفر چاه 
با قطر زیاد به عمق 300 متر بود که ماشین مخصوص حفاری 
کارخانه .Alfred Wirt Co  بود که ناکارآمد تشخیص داده 
شد و سپس با کمک پدر از شرکت ملی نفت، دستگاه حفاری 
مارک Oshkosh اجاره ش��د و پس از حمل دستگاه به محل 
و تدارکات دش��وار جهت اس��تفاده از روش های مناس��ب، در 
مدت کوتاهی با مش��خصات موردنظر سازمان آب، چاه حفر و 

لوله گذاری و Gravel Packed شد.
متعاقبا ش��ش دستگاه پمپ 600 اسبی با آبدهی 300 متر 
مکعب در ساعت، سفارش داده شد. در اواسط تابستان 1342 
اولین پمپ در اولین چاه نصب و با موفقیت راه اندازی ش��د که 
مراتب به طور کامال مستند به سازمان آب تهران گزارش شد. 
روز بعد دکتر امینی، نخس��ت وزیر وقت و مسئول سازمان آب 
تهران بدون اطالع قبلی این چاه را مورد بازدید قرار دادند و از 

میزان آبدهی آن اطمینان حاصل کردند. 
کار ادامه یافت و سومین پمپ نصب و راه اندازی شد. بعد از 
انجام این فعالیت های مفید و موفقیت آمیز بر ما آشکار نشد چرا 
سازمان آب تهران به ناگاه به هنگام شروع بهار و در آغاز سال 
نو دستور لغو قرارداد و ضبط ضمانتنامه های ما را صادر کرد و 
اجرای بقیه پروژه را به عهده گرفت، لذا دیناری جز خرج عاید 

ما نشد و خانه ای هم نصیب ما نگردید. 
ادامه دارد...

اختالف یعنی کاهش بهای نفت
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، 
ب��روز اخت��الف می��ان اعض��ای 
صادرکننده  کش��ورهای  سازمان 
نف��ت )اوپ��ک( و تبدی��ل آن به 
جنگ بر س��ر قیم��ت، با کاهش 
کنت��رل این گروه بر بازار نفت به 
ارزان فروشی شدید اخیر این محصول دامن می زند.بروز 
تنش ها در خاورمیانه و در پی آن خدشه دار شدن اتحاد 
سیاس��ی این منطقه و همچنی��ن رقابت تولیدکنندگان 
برای به دست آوردن مشتریان همزمان با افزایش تولید 
نفت در امریکا و کاهش رش��د اقتصادی آس��یا س��بب 
عمیق ش��دن ش��کاف میان اعضای اوپک ش��ده است.
به گفته یک مقام نفتی در یکی از کش��ورهای حاش��یه 
خلیج ف��ارس، هیچ کس به دیگ��ری نمی گوید که چه 
اقدامی باید صورت گیرد.مقام ه��ای اوپک اعالم کردند 
که عربس��تان سعودی در هفته جاری یک جانبه و بدون 
مش��ورت با دیگر اعضای این س��ازمان قیمت نفت خام 
را ب��رای تحویل در ماه آینده کاه��ش داد. این تصمیم 
بس��یاری از ناظران بازار را ک��ه در انتظار کاهش تولید 
عربس��تان به منظور کمک به افزای��ش قیمت ها بودند 
متعج��ب کرد. همچنین این اقدام عربس��تان س��عودی 
سبب کاهش هر چه بیشتر بهای نفت شد.شاخص بهای 
نفت خام برنت در بازارهای جهانی روز جمعه )11 مهر 
م��اه( با 2,1 درصد کاهش به ٩2 دالر و 31 س��نت در 
هر بشکه رس��ید که پایین ترین سطح از ماه ژوئن سال 
2012 تاکنون بوده است.قیمت های نفت برنت از اواسط 
ماه ژوئ��ن 20 درصد کاهش یافته است.ش��اخص نفت 
خام وست تگزاس اینترمدیت )دابلیو تی آی( امریکا روز 
جمع��ه ب��ا 1,4 درصد کاهش با قیم��ت 8٩ دالر و ٧4 
سنت معامله شد که پایین ترین سطح از ماه آوریل سال 
2013 تاکنون بوده اس��ت. بهای نفت خام امریکا نیز از 

اواسط ماه ژوئن تاکنون 16 درصد کاهش یافته است.

تعریف جدید از خودرو در پاریس
ب��ه گ��زارش رویت��رز، 
ب��ه نظ��ر می رس��د در 
امس��ال  نمایش��گاه 
خ��ودروی پاری��س خودروس��ازان معن��ی جدی��دی از 
خودروه��ای جدید را آزمایش می کنند.در بس��یاری از 
م��وارد »جدید« در ای��ن نمایش��گاه در واقع مدل های 
کنون��ی ب��ا فی��س لیفت ه��ای تجملی و دس��تگاه های 
الکترونیک��ی ت��ازه هستند.خودروس��ازان ب��ا احتیاط و 
خ��ودداری پی��ش می روند تا هزینه ه��ا را تحت کنترل 
نگ��ه دارند و در عین ح��ال مراقب این هس��تند که از 
 رقیبان ش��ان عقب نیفتند.م��دل هیبریدی آس��تریون
LPI 910 -4 به عن��وان یکی از معدود س��ورپرایزهای 
واقعی نمایش��گاه از س��وی المبورگینی معرفی شد، با 
این همه این ش��رکت اعالم کرد تغیی��رات چندانی در 
این خ��ودرو صورت نگرفت��ه است.اس��تفان وینکلمان، 
مدیرعامل این ش��رکت در این باره گفت: هر قطعه یک 
فناوری است که در حال حاضر موجود است و می تواند 
تولید ش��ود، با این همه آس��تریون به عن��وان نمونه در 
طراح��ی و به کارگیری فناوری، اله��ام بخش مدل های 

آینده خواهد بود.

معامله ترکیه با داعش
ب��ه گ��زارش گاردی��ن، 
دول��ت ترکی��ه در ازای 
آزادی دیپلمات ه��ای به 
گروگان گرفته ش��ده خود در شهر موصل عراق موافقت 
کرده ک��ه 180 نفر از اعضای داعش را آزاد کند.این در 
حالی است که ترکیه انجام هرگونه معامله را رد می کند.

پس از آزادی دیپلمات های ترکیه که در پی س��قوط 
شهر موصل عراق توسط شبه نظامیان داعش به گروگان 
گرفته ش��ده بودند، گمانه زنی هایی در مورد معامله این 

کشور و تروریست ها منتشر شده بود.
رس��انه های انگلیس حاال گزارش می دهند که آزادی 
4٩ دیپلمات و خانواده هایش��ان ممکن اس��ت با آزادی 
180 عضو زندانی »دولت اسالمی« در ترکیه، در ارتباط 
باشد.لیستی در اختیار روزنامه ها قرار داده شده که این 
تبادل را تایید می کند و در میان اس��امی تروریست های 
آزاد ش��ده، نام اتباع کشورهای انگلیس، فرانسه، سوئد، 

مقدونیه، سوئیس و بلژیک به چشم می خورد.
ای��ن گزارش تصریح می کند که این لیس��ت توس��ط 
مناب��ع داع��ش نیز تایید ش��ده اس��ت. برخ��ی دیگر از 
رس��انه های انگلیس��ی نیز لیست مورد اش��اره را معتبر 

خوانده اند.

یک مقام مس��ئول در وزارت نفت اعالم کرد: حوادث 
مختل��ف تاکنون بی��ش از 624 میلیون دالر خس��ارت 
به صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی ای��ران تحمیل کرده 
اس��ت.این حوادث به دالیل متفاوتی رخ داده اس��ت؛ از 
آتش س��وزی تا خرابی های تاسیس��اتی و م��رگ و میر 
کارگردان که آمار خاص خود را دارد.این مقام مس��ئول 
در وزارت نف��ت ب��ا ی��ادآوری اینکه از س��ال 84 تا ٩2 
در مجم��وع 380 نف��ر در اتفاقات ناش��ی از فعالیت در 
این مجموعه کش��ته ش��ده اند که موجب خسارت 624 
میلیون دالری ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: عالوه 
بر خس��ارات جان��ی و اقتصادی، این مس��ئله زیان های 
روانی نیز به همراه داش��ته است.مرگ و میر های اتفاق 
افتاده غالبا در اثر بی احتیاطی یا عدم وجود ایمنی های 
استاندارد در مجموعه نفتی کش��ور است.624 میلیون 
دالر بیش��تر از هزینه 11 س��اله س��اخت برج میالد به 
مبلغ 550 میلیون دالر اس��ت.عالوه بر آن این س��وانح 
خس��ارات روحی و روانی خاصی ه��م دارد که بازخورد 
آنها از لحاظ روانی در محیط کار به افت بهره وری مورد 
نظر و بازدهی معکوس مالی در صنعت نفت کشور منتج 
خواهد ش��د. البته با گذش��ت زمان براس��اس آمار امید 
آنک��ه وضعیت ایمن��ی بهبود یابد نی��ز می رود.مدیرکل 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت با اشاره به 
ضرورت ایجاد و توسعه نظام یکپارچه مدیریت، حرکت 
به س��مت ایجاد ایمن��ی، تحقق صنعت س��بز و ارتقای 
شاخص های عملکردی، تصریح کرده است: میزان مرگ 
و میر پرسنل در سال ٩2 حدود 50 درصد کمتر از نرخ 
سال 84 بوده اس��ت.این مقام مسئول با اعالم اینکه در 
این مدت، تکرار حوادث 2 درصد و ش��دت حوادث 25 
درصد کاهش داش��ته است، اظهار داش��ته است: تعداد 
آتش س��وزی از 5٧2 مورد در س��ال 84 با کاهشی 88 

درصدی به ٧1 مورد در سال گذشته رسیده است.

بازگشت سعید از امریکا 

مهاجرت نیروهای کار ایران)درصد(
58 درصد نیروهای مهاجرکار ایرانی راهی پنج کشور آلمان، ایاالت متحده امریکا، فرانسه، سوئد 

و ترکیه می شوند.در سال 2013 منطقه اروپای جنوبی بیشترین رشد را از نظر مقاصد کاریابان 
داشته و تعداد مهاجرانی که راهی این منطقه شده اند 49 درصد رشد کرده است.در این منطقه 

ترکیه اصلی ترین مقصد کاریابان محسوب می شود.

ماجرا از پریروز در صف خودپرداز ش��روع ش��د که 
بحث و جدلی پیش آمده بود بین یک جوان 20 ساله 
و یک مرد مسن ٧0 ساله! آ ن قدر بحث باال گرفته بود 
ک��ه همه افراد حاضر در صف، کار خودپردازی خود را 
بی خیال ش��ده و دور این دوستان جمع شده بودند و 
تشویق می کردند. خود من که با ریتم تشویق، ضرب 
هم گرفته ب��ودم. خالصه چکیده بح��ث و جدل این 
دو عزی��ز و صحبت های نهایی بن��ده با این دو نفر در 
راس��تای تغییرات اوضاع اقتصادی دو دوره )مرد ٧0 
ساله و جوان 20 ساله( نسبت به هم به قرار زیر است. 
این مقایس��ه تنها در راستای اضافه شدن هزینه ها در 
زندگی امروزی اس��ت. این مطل��ب ادامه همان بحث 
دیروزمان است که در شماره امروز می خواهیم تنها از 
دومنظر تحصیل دانش��گاهی و مسافرت آن را بررسی 

کنیم. 

مسافرت
مسافرت قدیم ندیم ها شاه عبدالعظیم بود و شمرون 
و در نهایت ش��مال و شیراز و اصفهان! نه اینکه کسی 
خارج از کش��ور نمی رفت، چرا آن زمان هم می رفتند، 
ولی اغلب کس��انی که وسع مالی شان می رسید. چند 
وقت پیش دوستی را دیدم که تا یک سال پیش تا کرج 
هم با مترو نرفته بود چه برس��د به ش��مال و اصفهان 
و ش��یراز! از لحاظ مالی هم طفلک ش��رایط مناسبی 
نداشت. منتها نزدیک تعطیالت که شده بود کال کمتر 
از ایبی��زا رضایت نمی داد و معتقد بود مس��افرت که 
فقط ترکیه و دوبی و ارمنستان نیست، آدم باید دوبار 
اس��پانیا رو هم ببینه تا بشه مس��افرت! تا همین سه 
س��ال پیشش س��ر ظهر دو کیلو تخمه می گرفت و با 

دو تا پاکت می رفت س��ینما یک فیلم را چهار سانس 
می دید و بعدش بیرون می آمد، منتها االن صحبت از 
اروپ��ا می کرد. نکته همین جای ماجراس��ت که همه 
مردم دوس��ت دارند سلبریتی وار و به سبک میلیونر ها 
زندگ��ی کنند. خب دوس��ت عزیز نمی ش��ود نرو! برو 
شمال! قدیم ها این قضیه بیشتر سرجایش بود تا االن! 
محاسبه کنید همین مس��افرت کوچک یک هفته ای 
به کش��وری خارج از ایران بدون احتس��اب خرید و... 
چه قدر هزینه به زندگی امروزی ها اضافه کرده است. 

دانشگاه 
قدیم ه��ا کس��ی می خواس��ت درس بخواند، درس 
می خواند. االن ش��رایط کمی فرق ک��رده! چون االن 
کسی که بخواهد درس نخواند، درس می خواند! قبول 
دارم کمی سخت ش��د. ماجرا این طور است که طبق 
آم��ار غیر موثق و دروغ بنده؛ ٩8 درصد دانش��جویان 
ب��ه مقاصدی غی��ر  از تحصیل به دانش��گاه می روند و 
هزینه ه��ای زیادی را ب��ه خانواده ها تحمیل می کنند. 
تنها 2 درصد هس��تند که به قصد تحصیل به دانشگاه 
می رون��د ک��ه از این 2درص��د تنها 5 درصدش��ان با 
همین هدف از دانشگاه خارج می شوند. مورد داشتیم 
طرف به قصد مهندس��ی عمران به دانشگاه وارد شده 
و پ��س از فارغ التحصیلی در مقابل س��وال؛ به نظرت 
بتن قوی تره یا فلز! گفته اینارو قراره تو ارش��د بهمون 
بگن! خب با این تفاس��یر حس��اب کنید برای تفریح 
و بی س��واد تر شدن دوس��تان گلی مثل این مورد چه 

میزان هزینه اضافی باید به زندگی ها تحمیل شود. 
ای��ن چند منظر تنها گوش��ه ای از اضافات هزینه ای 
هس��ت که ب��ه زندگی های ام��روزی تحمیل ش��ده، 
ان ش��اءاهلل باق��ی اش را عمری بود در آینده بررس��ی 

می کنیم. 

رییس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران گفت: نرخ مصوب اجاره ماشین های عروسی معمولی 
مثل پژو، پراید و انواع آن برای ساعت اول 7700 تومان و برای ساعت های بعد 6000 تومان محاسبه می شود.
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بعد از دوره اقتصادی صنعتی که همراه با تغییرات 
و تح��والت بس��یاری در زندگی انس��ان و نظام های 
بشری بود، حاال در مواجهه با دوره جدیدی از زندگی 
انس��ان تحت عنوان انقالب الکترونیکی هستیم. یکی 
از مظاهر این انقالب الکترونیکی که نام بردم، تجارت 

از طریق تلفن همراه می باشد. 
ام��روزه این س��بک نوین از تج��ارت در بخش های 
وسیعی از جهان، به ویژه کش��ورهای در حال توسعه 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. حال مس��ئله اصلی و 
بنیادی آن اس��ت که چگون��ه می توانیم مدل مبتنی 
بر توسعه چنین تجارتی را در کشور خودمان طراحی 

و تبیین کنیم. 
ب��رای حل این موضوع تحقیقات بس��یاری انجام و 
مدل ه��ای تحقیقاتی بر مبنای نظریه های جهانی و با 
س��ه بعد تکنولوژیکی، ش��خصیتی و اجتماعی مطرح 

شده است. 
ش��ناخت شرکت ها و فعالیت های آنان نیز در انجام 
این تحقیقات باید مورد بررس��ی قرار گیرد. در عصر 
ما موسس��ات تجاری ب��ا محیط های پوی��ا و در حال 
تغیی��ر مواجهند و برای بقا ناچارند خود را با تغییرات 
محیطی و تکنولوژی سازگار و با شناخت رویکردهای 
نوی��ن تج��ارت، مس��یر تغیی��رات و دگرگونی ه��ا را 
پیش بینی کنند تا از آس��یب عقب ماندگی نسبت به 

رقیبان خود در امان بمانند. 
رویک��رد کلی ش��رکت ها در تقابل ب��ا یکدیگر اگر 
ب��ر مبن��ای اصل ف��وق باش��د در نتیج��ه منتهی به 
توس��عه یافتگی در جنب��ه ای از تجارت های داخلی و 

خارجی می شود. 
به گفته آلوی��ن تافلر »تنها با بهره گیری خالقانه از 
تغییر برای هدایت خود تغییرات اس��ت که می توانیم 
از آس��یب ش��وک آینده در امان بمانیم و به آینده ای 

بهتر دست یابیم.«

تئاتر بدون تماشاگر نمی تواند زنده باشد. متاسفانه 
تئات��ر ما در این روزها با عدم اس��تقبال تماش��اگران 
مواجه اس��ت. من در جش��نواره تئاتر ش��هر امس��ال 
ی��ک کار نمایش��نامه خوانی را کارگردان��ی و در یک 
نمایش هم بازی می کنم. در این جش��نواره متاسفانه 
با وج��ود اینکه هزینه ای از مخاطبان بابت تماش��ای 
کارها دریافت نمی شود س��الن ها پر نیست. البته اگر 
 س��الن ها خالی هم باش��د م��ا کار خودم��ان را انجام 

می دهیم. 
همی��ن که صاحب اصلی کار راضی باش��د برای ما 
معنی استقبال را تداعی می کند. جریان عدم استقبال 
از تئاتر، ریش��ه ای اس��ت و مخصوص جشنواره تئاتر 
ش��هر نیست. در ایران در چند س��ال اخیر نمایش ها 
با بی میلی مخاطبان روبه رو ش��ده اس��ت، مگر تعداد 
خاصی نمایش ک��ه بازیگران خاصی دارند یا از طرف 

افراد خاصی حمایت می شوند. 
افرادی که به دیدن این مدل از نمایش ها می روند، 
نمی ت��وان گفت مخاط��ب تئاتر هس��تند، بلکه اینها 
مخاطب��ان آن بازیگ��ران یا افراد خاص هس��تند که 

اصطالحا تماشاگر فصلی نیز می گویند. 
تماش��اگر حرفه ای تئاتر کس��ی اس��ت که همواره 
مخاط��ب طیف زی��ادی از نمایش ه��ای روی صحنه 
اس��ت. متاس��فانه کاری برای تماشاگر حرفه ای انجام 
نشده است. در تمام دنیا ما شاهد هستیم که بلیت ها 
تا دو س��ال جلو تر پیش فروش ش��ده اند، اما در کشور 
ما کارهای خوب با س��الن های خلوت و خالی مواجه 

می شوند. 
با وخیم شدن مش��کالت اقتصادی و در نتیجه آن 
کاس��ته ش��دن از بودجه تئاتر چگونه می توانیم برای 
تئات��ر کار کنیم؟ زمانی بود که م��ا برای تئاتر هزینه 
می دادیم و تا فروختن اس��باب و اثاثیه منزل مان نیز 
هزین��ه می کردیم ت��ا بتوانیم در فض��ای تئاتر به کار 
مشغول باشیم و این از عشق و عالقه ما به تئاتر بود. 
حاال اما دیگر نمی توانیم این کار را انجام دهیم. اگر 
کس��ی بخواهد در فضای تئاتر از روی عشق و عالقه 
کار کن��د، در این ش��رایط اقتصادی باید تمام زندگی 
خود را بفروش��د و به دنبال آن به تمام افراد خانواده 

خود صدمه بزند و شب ها نیز گرسنه بخوابد. 

م��ا که تمام طول عمر خ��ود را در تئاتر کار کردیم 
نباید امروز غم نان داش��ته باشیم، یا بعد از کار کردن 
به دنبال دریافت معوقات خود باش��یم. مس��ئوالن و 
مدی��ران کالن فرهنگی باید متوجه باش��ند که عده 
زی��ادی از طری��ق تئاتر ارت��زاق می کنند. ما ش��اهد 
این هستیم که در س��ازمان های مختلف بودجه های 
بس��یار باالیی صرف امور مختلف می شود و در همین 
س��ازمان ها هر وقت با کسری بودجه مواجه می شوند 
نخستین جایی که بودجه اش را قطع می کنند بخش 

فرهنگی و هنری است. 
در ای��ن ص��ورت من ب��ا خ��ودم فک��ر می کنم در 
ظاه��ر تمایل��ی برای وج��ود هنر و فرهنگ نیس��ت. 
در صورت��ی که فرهنگ و هنر زیربن��ا و تغذیه کننده 
 روح جامعه اس��ت. بدون هن��ر جامعه مرده و خموده 

خواهد بود. 
در تم��ام دنیا وقتی می خواهن��د جامعه را از لحاظ 
نش��اط و س��ر زنده بودن بس��نجند آم��ار گالری ها، 
گیشه های تئاتر و سالن های س��ینما را می گیرند. ما 
چه آماری در این زمینه می خواهیم بدهیم. در طول 
سال چندین جشنواره برگزار می کنیم به صورتی که 
رکورددار برگزاری جش��نواره ش��ده ایم، اما این همه 

جشنواره چه تاثیری داشته اند؟ 
مس��ئوالن هم��ت کنن��د و بودج��ه را به ص��ورت 
پراکن��ده مصرف نکنند. فکر می کن��م با تمرکز روی 
یک هدف خ��اص بتوانیم نتیجه بهت��ری بگیریم. در 
همین جش��نواره تئاتر ش��هر با ش��ناختی که من از 
اعض��ا و اجراکنندگان آن دارم، می ت��وان فهمید که 
ای��ن اف��راد از دل تئاتر بی��رون آمده ان��د و به همین 
دلی��ل مش��کالت تئاتری ه��ا را می دانند. ب��ه همین 
دلی��ل اس��ت که برخ��الف س��ایر جش��نواره ها افراد 
 حاضر در تئاتر ش��هر از لحاظ مالی حمایت بیشتری 

می شوند. 
 موضوع اقتصادی مهم اس��ت، اما در اصل فرهنگ 
اس��ت که بای��د زیربنا باش��د. فرهنگ بای��د جایگاه 
باالتری از اقتصاد داش��ته باش��د. در گذش��ته ما کار 
فرهنگی مان را انج��ام می دادیم و از یک طریق دیگر 
ارتزاق می کردیم. امروزه این  کار امکان پذیر نیس��ت. 
نمی توانیم به دلیل مشکالت مالی برای هر دو موضوع 
وقت صرف کنیم. تا زمانی هم که ش��رایط به همین 

ترتیب باشد وضع از این بهتر نخواهد شد. 

نگاه آخر

منطقه آزاد

استفاده از تغییرات برای کنترل تغییرات

فرهنگ بر اقتصاد ارجحیت داشت
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