
سقوط، سرنوشتی که دالالن برای مسافران رقم می زنند 

زور نظارت کارشناسی به تصمیم دالالن نمی رسد
مدیریت خوب به معنای آن است 
که به افراد با توانایی های متوسط 
نشان دهیم چگونه می توانند 
کارهای بزرگ انجام دهند.

جان دی راکفلر

از سال 1302، پرنده های آهنی مهمان آسمان ایران شدند، مهمانانی که در طول 90 سال گذشته در رفت و آمدهایشان بارها خون 
به پا کرده اند.  نگاهی به عملكرد چندین دهه ای ناوگان هوایی در ایران نشان می دهد که سقوط پای ثابت بسیاری از پروازها 

6بوده، حوادثی که جدا از ضربه های فنی، اقتصادی و اعتباری به مرگ تعداد زیادی از ایرانی ها ختم شده است. 
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بخش خصوصی دلواپس 
بانک های غیردولتی

اساس��نامه جدید بانک های غیر دولتی 
که ب��ه تازگی از طریق ش��ورای پول و 
اعتبار تصوی��ب ش��ده، نگرانی هایی را 
برای فع��االن بخش خصوصی به وجود 
آورده است. این اساسنامه بیش از همه 
در م��ورد اجبار بانک های غیر دولتی در 
تصوی��ب اساس��نامه در مجمع عمومی 
عادی فوق الع��اده، انتقاداتی را متوجه 

مس��ئوالن بان��ک مرکزی کرده اس��ت 
تا جایی که مدیران برخ��ی از بانک ها، 
س��هامداران بانک ها و مسئوالن بورس 
و بان��ک مرکزی پیرامون این مس��ئله 
تش��کیل جلس��ه دادند تا براساس آن 
بان��ک مرک��زی ضم��ن هماهنگ��ی با 
متخصصان بانکی و حقوقدانان ایرادات 
مطرح شده مربوط به اساسنامه جدید 

را اصالح کند. در این نشس��ت فعاالن 
بخش خصوصی نس��بت به اینکه بانک 
مرکزی از طریق مجوزهایی که انحصارا 
در اختیار دارد، بانک های غیر دولتی را 
برای اجرای مصوبات خود تحت فش��ار 
قرار می دهد ابراز نگرانی کردند و ادامه 
ای��ن رون��د را منجر به خدش��ه بر ارائه 

خدمات بانکی دانستند. 

بخش خصوصی و مدیریت بازار مسكن

صادرات گاز به اروپا رویایی که می تواند محقق شود

ایران به دنبال افزایش ورود گردشگران خارجی 

خودروی مخصوص، یكی از ده ها مشكل
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چطور »یوفا« به یک برند جهانی قدرتمند تبدیل شد
تكنیک های برندینگ در حوزه ورزش

مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها را به تكاپو انداخت

اول: »موتور هر کتاب در خودش وجود دارد« که باعث 
می ش��ود تا به حرکت درآید و برای خود مخاطب جلب 
کرده و به فروش و ش��هرتش کمک کند، اما بخش��ی از 
فضای اقتصاد نشر سراسر جهان، با جوایزی که کتاب ها 
در ش��اخه های مختل��ف نصی��ب خود می کنن��د، رونق 
می گیرد. در این می��ان جایزه نوبل جایگاهی ویژه دارد. 
تبلیغ��ات آن متف��اوت و از اعتباری برخوردار اس��ت که 
بی هیچ گفت وگویی مردم سراس��ر جهان با آن آشنایند 
و س��امانه برگزاری آن در یک صدواندی س��ال نیز نشان 
می دهد، از مدیریتی اس��تثنایی بهره مند است که ضمن 
حف��ظ جایگاه این جایزه هر س��اله ش��هرت و اعتبار آن 

افزون تر می شود.
اگ��ر در خ��ارج از ای��ران جوایز دیگری، اس��باب فروش 
کتاب��ی را فراه��م می کنند، در ایران این گونه نیس��ت و 
جایزه نوبل ش��اید تنها جایزه ای باش��د که مترجمان و 
ناش��ران این کتاب ها )به خصوص نوبل ادبی( می توانند، 
امیدوار باش��ند که حداقل 50 تا 100 درصد نس��بت به 
قبل از بردن جایزه، کتاب مورد اقبال و توجه قرار گیرد 
و کتاب های نویس��نده برنده نوب��ل بالفاصله وارد جرگه 

کتاب های پرفروش شوند.
دوم: اما با تمامی این تفاصیل اگر کتابی از نوبلیستی با 
مذاق و روحیه ایرانی س��ازگار نباشد، همانند تب تندی 
که زود عرق کند، فروش آن نیز چنین وضعیتی خواهد 
داش��ت. نگاهی ب��ه جایزه های نوبلی ک��ه در یک و نیم 
دهه گذش��ته نصیب برندگان شده اس��ت و نوع اقبال به 
این نویس��ندگان، از تفاوت های آنها در بازار کتاب ایران 
خبر می دهد. اینکه نویس��نده ای قبال از او رمانی ترجمه 
ش��ده باشد یا بعد از برگزیده شدن این کار اتفاق بیفتد، 
چن��دان مالک خوبی برای ارزیاب��ی فضای اقتصادی آن 
کتاب نیس��ت. برای نمونه رمان »س��رزمین گوجه های 
سبز« هرتا مولر، چند سالی قبل از آنکه نویسنده کتاب 
برنده نوبل ش��ود با ترجمه غالمحس��ین میرزاصالح و از 
س��وی انتش��ارات مازیار به بازار کتاب آمد.خبر برگزیده 
ش��دن خانم مولر س��بب ش��د که کتاب چند مدتی بر 
زبان ها بچرخ��د، اما آن توفیقی را که انتظار می رفت در 
حوزه اقتص��اد و فروش کتاب نداش��ت. همین ماجرا بر 
س��ر یکی دو نویس��نده زن دیگری که جایزه نوبل را به 
دس��ت آوردند، آمد. در مقابل اما برخی رمان ها با اقبالی 

شگفت انگیز روبه رو شدند.
ب��رای نمونه رمان کوری ژوزه س��اراماگو هنگامی ترجمه 
ش��د که این نویس��نده جایزه ادبی نوبل را درسال 1998 
به دس��ت  آورد و ناش��ران ایرانی به تکاپ��و افتادند که آن 
را برگ��ردان فارس��ی کنند. نخس��تین برگردان فارس��ی 
را خانم مینو مش��یری توس��ط نش��ر علم و با ویراستاری 
محمدرضا جعفری به بازار کت��اب عرضه کرد. ترجمه ای 
روان و خوش��خوان که به دلی��ل متفاوت بودن این رمان، 
به سرعت مقبول ذائقه خواننده ایرانی قرارگرفت و اکنون 

20 چاپ از همین مترجم در طی این مدت منتشر شده 
و به فروش رفته اس��ت. اما این پای��ان ماجرا نبود. قاعده 
این اس��ت که چند ناش��ر و مترجم همزمان به سراغ آثار 
نوبلیس��ت ها می روند و س��فارش ترجمه می دهند. برای 
رمان ک��وری چنین اتفاق��ی افتاد و عالوه بر نش��ر علم، 
دو انتش��اراتی مرکز )با ترجمه مهدی غبرایی( و مروارید 
)با ترجمه اسداهلل امرایی( نیز سفارش ترجمه این رمان را 
به مترجمان دادند ک��ه اتفاقا این دو کتاب نیز چاپ های 
متعددی داش��تند و به گمانم در مجموع شاید 40 چاپ 
از تنها همین رمان در بازار کتاب ایران عرضه شد. همین 
عطش س��بب شد تا ناشران دیگر به س��راغ رمان ها و آثار 
دیگر این نویس��نده بروند و نزدیک ب��ه 11 کتاب از این 
ناش��ر توسط مترجمان مختلف برگردان فارسی و به بازار 
کتاب ایران عرضه ش��د.اگر چه هیچ یک از آن 10 کتاب 
نتوانس��تند حتی یک بیستم توفیقاتی را که نصیب رمان 

کوری در بازار کتاب ایران شد، حاصل کنند.
سـوم: در مقابل بودند نویس��ندگانی که پی��ش از جایزه 
نوبل در ایران شهرت و اعتباری داشتند و نوبلی شدن آنها 
کمکی جدی کرد برای نگاه عمومی تر به کتابش��ان و بازار 
آنها را رونقی دوباره بخش��ید. ماریو بارگاس یوسا از جمله 
این نویسندگان بود که آثارش به دالیل فرهنگی واجتماعی 
و البته ترجمه های روان و خواندنی عبداهلل کوثری به سرعت 
در می��ان مخاطب��ان ایرانی جا باز ک��رد. نزدیک به 17 اثر 
یوس��ا )تقریبا تمامی آثارش(،  پی��ش از آنکه او برنده نوبل 
ادبی شود، با برگردان فارسی به بازار ایران عرضه شده بود 
و یوس��ا از این بابت چهره ای ش��ناخته شده در میان گروه 
رمان خوانان ایرانی بود. این شهرت سبب شده بود که برخی 
از مقاالت سیاسی، اجتماعی و فلسفی این نویسنده شهیر، 
ک��ه در مجموعه هایی گرد آمده و ترجمه ش��ده بودند نیز 

روانه بازار نشر شوند.
چهـارم: با برنده ش��دن پاتریک مودیانوی فرانس��وی 
)جایزه نوبل ادبی 2014(، قطعا ناش��ران و مترجمان به 
تکاپو خواهن��د افتاد. البته در ایران، مودیانو نویس��نده 
نسبتا شناخته ش��ده ای محسوب می شود. بیش از هفت 
کتاب او توس��ط ناش��ران و مترجمان مختلف برگردان 
فارس��ی شده  اس��ت.حتی یکی از کتاب های او با عنوان 
»افق« )نش��ر چشمه( با رعایت قوانین حمایت از حقوق 
مولف��ان و مصنف��ان )کپ��ی رای��ت( و در هماهنگی با 
نویسنده و ناشر خارجی برگردان فارسی شده است. یک 
مترجم تقریبا اختصاصی هم دارد )حسین سیلمانی نژاد( 
که تاکنون پنج کتاب او را به فارس��ی برگردانده و نشر 
چشمه همگی آنها را منتش��ر کرده است. اما نگاهی به 
میزان فروش کتاب های مودیانو نشان می دهد که هنوز 
موتور فروش آثارش در ایران گرم نیفتاده اس��ت. ش��اید 
جای��زه نوبل بتواند س��رعت این موت��ور را افزون کند و 
آن را ب��ه موجی تازه در فضای رخوت زده اقتصاد نش��ر 

ایران تبدیل کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تاکید کرد: قرار نیست که مشکالت 
اقتص��ادی م��ا از طری��ق دولت به 

تنهایی حل شود.
به گزارش ایسنا، علی آقامحمدی در 
کارگاه یک   روزه علمی – آموزش��ی 
اقتص��اد مقاومتی در دانش��گاه ایالم 
اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی برنامه ای 
اس��ت ک��ه از آن برای رس��یدن به 

اهداف خود بهره خواهیم گرفت.
س��رمایه گذاری  ب��ر  آقامحم��دی، 
منطقه  ه��ر  براس��اس ظرفیت های 
تاکید و تصری��ح کرد: معرفی دقیق 

ظرفیت های اس��تان و تکیه نکردن 
صرف بر بیان مش��کالت می تواند به 

توسعه  استان کمک کند.
عض��و مجم��ع تش��خیص مصلحت 
نظام درون زا بودن را از ویژگی های 
اساس��ی اقتص��اد مقاومت��ی عنوان 
و تصری��ح ک��رد: ب��رای دس��تیابی 
به ای��ن مهم بای��د ب��ه قابلیت های 
کش��ور تکیه کنی��م که دس��تیابی 
به ای��ن مه��م تدوین نقش��ه راه را 
می خواهد. به این معنا که متناسب 
با ظرفیت های هر منطقه نس��بت به 
س��رمایه گذاری اقدام شود. جانشین 

کمیس��یون اقتص��ادکالن، بازرگانی 
و اداری مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام تصریح کرد: م��ا مدیران باید 
به این درک برس��یم که خود را زیر 
پای مردم قرار دهی��م تا مردم بلند 
شوند یا حس��ین گویان علم مردم را 
بر دوش خود بگذاریم چون اگر قرار 
اس��ت مردم در ص��ف مراجعه به ما 
بمانند فایده ای ن��دارد. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: 
مس��ئولیت چیزی نیس��ت که با آن 
ش��وخی کرد. چون مردم در قیامت 
یق��ه  ما را خواهن��د گرفت، هر چند 

ام��روز ندانند که چقدر بدهکار آنان 
هستیم.

وی ب��ا بیان اینکه در ش��رایط کنونی 
وظیف��ه ما س��خت تر از زم��ان جنگ 
تحمیلی اس��ت، تاکید ک��رد: وظیفه  
کنون��ی م��ا باید کمک ب��ه یکدیگر و 
کمک ب��ه مردم برای حل مش��کالت 
باشد و به همه  افراد، فعاالن اقتصادی 
و واحدهای صنعتی به یک چشم نگاه 
کنیم و وای به حالمان اگر یک واحد 
تولیدی در حوزه مسئولیت ما مشکل 
داش��ته باش��د و ما مثل سیر و سرکه 

نجوشیم.

عضو کمیس��یون مش��ترک بررس��ی 
الیحه خروج از رکود، آخرین وضعیت 
رسیدگی به این الیحه مهم را تشریح 
ک��رد و گف��ت: ق��رار اس��ت وضعیت 
کارگروه ه��ای  در  ارزی  بده��کاران 
اس��تانی مورد به مورد بررس��ی شده 
و ب��رای همه بدهکاران نس��خه واحد 

پیچیده نشود.
محمد حس��ین میرمحم��دی تصریح 
ک��رد: اگ��ر اش��خاص ارز را ب��ه نرخ 
122۶تومان گرفت��ه و کاالی خود را 
ب��ا نرخ ارز آزاد فروخته اند باید به یک 
گونه مورد حسابرسی قرار گیرند و به 
افرادی که ارز را 122۶ تومان دریافت 
ک��رده و به دلیل تحریم نتوانس��ته اند 

کاالی خود را صادرکرده یا بفروش��ند 
و به تعهداتش��ان عم��ل کنند به گونه 

دیگری نگاه شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس اختالف 
قیم��ت ارز این بدهکاران بر حس��ب 
فعالیت دسته بندی ش��ده و برای هر 
کدام یک نس��خه مج��زا ارائه خواهد 

شد.
م�ح�م��د حس��ین میرمحم��دی در 
گفت وگ��و با ف��ارس در خصوص مواد 
بحث برانگی��ز آن اظهار داش��ت: برای 
ماده مربوط به کاهش س��هم صندوق 
توس��عه مل��ی از درآمده��ای نفت در 
کمیسیون پیشنهاد حذف مطرح شد، 

اما به تصویب نهایی نرسید.

وی ادام��ه داد: همچنی��ن پیش��نهاد 
تومان��ی  میلی��ارد  تهات��ر 40 ه��زار 
بدهی های سه جانبه بانک ها، دولت و 
بانک مرکزی بررسی شد و کمیسیون 
ای��ن تهاتر را تا حدی ک��ه مربوط به 
پرداخت تعهدات بانک هاست پذیرفته 

است.
وی درخصوص کاهش پیشنهاد 40 هزار 
میلیارد تومانی دولت به 10 هزار میلیارد 
در کمیسیون مشترک گفت: عددی در 
همین حدود مطرح است، اما هیچ یک 
از این موضوعات هنوز به تصمیم گیری 

نهایی نرسیده است.
مجلس  اقتص��ادی  کمیس��یون  عضو 
در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا این 

تغیی��رات الیحه دولت را دس��تخوش 
تغییرات اساس��ی نخواهد کرد، گفت: 
ما قطعا باید در سیاست گذاری هایمان 
انضباط مالی داش��ته باش��یم. شورای 
پول و اعتبار هم اکنون در حال بررسی 
بدهی های ناشی از نوسانات نرخ ارزی 
اس��ت و ب��ه همین دلیل کمیس��یون 
رس��یدگی به ای��ن بدهی ه��ا را مراعا 

گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه بدهی های دولت، 
بانک ها و بانک مرک��زی هر یک باید 
به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد، 
افزود: وضعیت دستگاه های بدهکار و 
بستانکار متفاوت است و بعضا بخشی 
که بدهکار است، بستانکار نیز هست.

قان��ون الحاق س��ه بند به م��واد )2( 
قان��ون   )۶( م��اده  اص��الح  و   )4( و 
تشکیل ش��ورای عالی اشتغال از سوی 

رییس جمهور برای اجرا ابالغ شد.
با اصالح این قانون سرپرس��ت کمیته 

ام��داد و ریی��س بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگ��ران ب��ه ترکیب ش��ورای عالی 
اش��تغال و مدیرکل کمیته امداد امام 
به کمیته هماهنگی اشتغال استان ها 

افزوده می شوند.

همچنی��ن ب��ا اص��الح م��اده )۶( این 
قانون عبارت »و با تایید رییس جمهور 
قاب��ل اجرا اس��ت« جایگزی��ن عبارت 
»معتبر خواهد بود« می ش��ود. پیش تر 
این ماده ب��ه این صورت بود: ش��ورای 

عالی اشتغال حداقل هر شش ماه یکبار 
تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن 
با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و  
تصمیمات شورا با اکثریت آرای اعضای 

حاضر معتبر خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

قرار نیست که مشكالت اقتصادی ما از طریق دولت به تنهایی حل شود

عضو کمیسیون مشترک بررسی الیحه مطرح کرد

آخرین وضعیت بررسی الیحه خروج از رکود

ابالغ اصالح قانون تشكیل شورای  عالی اشتغال

به انگیزه دریافت نوبل ادبی 2014 توسط مودیانوی فرانسوی

نوبل و تاثیر  آن بر بازار فروش کتاب ایران
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سازمان آگهی ها در دستان مشا



نفت و نیرو2

صادرات گاز طبیع��ی به اروپا 
با وجود نیاز کشورهای اروپایی 
و توان انتقال در هاله ای از ابهام 
مانده اس��ت و آینده ای برای آن 
وجود ندارد، اما بااین حال رویای 
صادرات گاز به قاره س��بز برای 
ایران دور از دسترس نمی تواند 
باش��د. رویای��ی ک��ه تحقق آن 

حداقل سه سال زمان می برد. 
 روی��ای ص��ادرات گاز ب��ه 
اروپ��ا حدود 60 س��ال پیش در 
برنامه ه��ای بلند مدت اقتصادی 
ایران ب��ه زبان آمد و نخس��تین 
برنام��ه ص��ادرات گاز ای��ران به 
ش��وروی عملیات��ی ش��د و گاز 
»ایرانی« برای نخس��تین بار به 
شوروی رس��ید و از آن کشور به 
بلوک ش��رق اروپا ارس��ال شد. 
داللی شوروی برای صادرات گاز 
ایران در ازای احداث ذوب آهن 
در ایران ب��رای دولتمردان قابل 
هضم بود؛ شوروی بازار گاز اروپا 
را در ابتدا با گاز ایران در اختیار 
گرف��ت و به ص��ورت تدریجی، 
خط��وط لول��ه گاز خ��ود را به 
مرزهای بلوک غرب رس��اند. با 
پیروزی انقاب اس��امی ایران، 
صادرات گاز به شوروی متوقف 
شد تا نخستین برنامه صادراتی 

گاز ایران به کما برود. 

انحصارطلبی روس ها 
درقاره سبز

با کش��ف منابع عظیم گازی 
ای��ران در غرب، جن��وب غرب و 
جنوب کش��ور، روی��ای ناتمام 
صادرات گاز به اروپا مجددا زنده 
ش��د، ولی با یک مس��ئله بزرگ 
مواج��ه ب��ود: »انحص��ار طلبی 

روس ها در قاره سبز.«
از آن روز موضوع صادرات گاز، 
ژس��تی بیش نبود و روسیه نیز 
با سیاس��ت های همیشگی خود 
ایران را از اروپا دور نگه داش��ت 
و ب��ا این وع��ده که بازار ش��رق 
آسیا برای ایران اس��ت، ایران را 
برای حض��ور در اروپ��ا منصرف 
کرد. روس ها اما در اوج بدقولی 
و بی تعهدی، بازار ش��رق آس��یا 
را نش��انه گرفتن��د و تمام��ی 
برنامه ریزی های ای��ران را برای 
بازاریابی دگرگون کردند. به هر 
شکل، مسئله انتقال گاز به اروپا 
موضوعی است که با اما و اگرهای 
متعدد همراه اس��ت، به طوری 
که از نظر کارشناس��ان این کار 
شدنی و حتی نش��دنی است اما 

در ه��ر صورت عقیده ه��ا بر این 
است که در صورت اجرایی شدن 
از نظر اقتص��ادی کاری مقرون 
به صرفه برای کش��ور ای��ران و 

حتی کشورهای اروپایی است. 
براس��اس  حقیق��ت،  در 
اس��تدالالت موجود لوله گذاری 
برای صادرات گاز تا مس��افت 4 
هزار کیلومتری اقتصادی است 
و برای فاصله ه��ای دورتر انتقال 
به شیوه LNG  و حمل با کشتی  
مقرون به صرفه تر اس��ت. نکته 
اصلی در ص��ادرات گاز طبیعی 
به اروپ��ا تولید به ق��در کفایت و 
ایجاد زیرساخت های الزم است 
تا ای��ن امر انجام ش��ود. پیش از 
این س��ناریوهای متعددی برای 
انتق��ال خط لول��ه گاز ب��ه اروپا 
مطرح ش��ده اس��ت که از سوی 
کش��ور م��ا و حتی کش��ورهای 
اروپای��ی م��ورد مطالع��ه دقیق 
قرار گرفته است، بدون شک در 
صورت عملیاتی شدن آنچه حائز 
اهمیت اس��ت، صرفه اقتصادی 
پروژه است. مسیر عبور خط لوله 
از کش��ورهای عراق و س��وریه و 
انتقال به اروپا و مسیر بازرگان و 
کشور ترکیه و یونان و در نهایت 
اروپا از جمله این مسیرها است. 

 
انتقال گاز طبیعی  

موضوعی سیاسی
در هر صورت مسیر های زیادی 
برای انتقال خط لوله گاز به اروپا 
وجود دارد که در صورت نهایی 
ش��دن می تواند ش��کل اجرایی 
داشته باشد اما در این میان آنچه 
اهمیت بیش��تری دارد، مسئله 
سیاسی انتقال گاز طبیعی ایران 
به اروپا است که هنوز حل نشده 

است. 
سیدرضا کسایی زاده، معاون 
اس��بق وزیرنفت در ام��ور گاز و 
مدیرعام��ل اس��بق ش��رکت 
ملی گاز ای��ران در این ب��اره به 
»فرصت ام��روز« می گوید: »این 
موضوع هنوز حل نش��ده است 
و انتقال گاز ب��ه اروپا موضوعی 
سیاسی اس��ت. اروپایی ها به گاز 
طبیع��ی ای��ران نیاز دارن��د، اما 
مسائل سیاسی مانع از آن شده 
اس��ت که کش��ورهای اروپایی 
به ص��ورت جدی ب��رای مذاکره 
ب��ه می��دان بیایند نکت��ه اصلی 
اینجاس��ت که قطعا ب��رای اروپا 
خری��د گاز طبیعی ب��ا خط لوله 

بسیار ارزان تر از LNG است.«
هم اکنون درتولید و صادرات 
گاز چهار کش��ور ایران، روسیه، 
ترکمنس��تان و قطر حرف برای 
گفت��ن دارن��د. در ای��ن می��ان 
بیشتر بازارهای همجوار و اروپا 
در دس��ت کشور روس��یه است 
و ترکمنس��تان نیز ت��اش دارد 
که بازار اروپا را داش��ته باش��د، 
اما هن��وز موفق نش��ده اس��ت. 
 LNG کش��ور قطر نیز از طریق
بازارهای کش��ورهای آس��یایی 
به ویژه جن��وب ش��رقی و اروپا 
را دارد. ایران نیز ص��ادرات گاز 
به کش��ورهای همس��ایه را دارد 
و با توجه به توس��عه میادین در 
پارس جنوبی به دنبال صادرات 
به کش��ورهای همجوار و حتی 
کش��ورهای اروپایی اس��ت. اما 
واقعیت اینجاس��ت که ایران از 
نظر ذخایر زیرزمینی مش��کلی 
ندارد و تنها به دلیل تحریم است 
که تاکنون در صادرات مش��کل 

داشته است. 

هزینه های میلیاردی 
لوله گذاری گاز

وی درب��اره ای��ن مس��ئله 
ک��ه در ص��ورت ح��ل مش��کل 
سیاس��ی باروس��یه آیا مشکلی 
در لوله گذاری ب��رای انتقال گاز 
به اروپا وجود ن��دارد، می افزاید: 
»شرکت ملی گاز در گذشته خط 
لوله سراس��ری نهم را برای این 
منظور در دس��تور کار دارد که 
بخش��ی از آن یعنی از عس��لویه 
تا اه��واز اجرایی ش��ده اس��ت 
همچنین از اهواز ت��ا میاندوآب 
نیز در دست اجرا است و به زودی 
به اتمام خواهد رس��ید. اما نکته 
مهم، هزینه ب��اال در لوله گذاری 
اس��ت به ط��وری که ب��رای هر 
هزار کیلومت��ر دو میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری الزم است اما از 
آنجا ک��ه س��رمایه گذاری قابل 
برگشت است جای نگرانی وجود 
ن��دارد.« اما مس��ئله دیگر زمان 
برای لوله گذاری خ��ط لوله گاز 
برای انتقال است که کسایی زاده 
در این باره معتقد اس��ت که »از 
مرز کش��ور م��ا تا اروپ��ا 1800 
کیلومتر مسافت است و حداقل 
سه سال زمان الزم است. دراین 
مدت ما باید در کنار لوله گذاری 
به توسعه میادین پارس جنوبی 
بپردازیم و تاش کنیم سه ضلع 
اساسی یعنی کشور تولید کننده، 
کش��ورهایی که این گاز از خاک 
آنها ترانزیت خواهد شد و کشور 
مصرف کننده را  کنار هم حفظ 

کنیم.«

استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی در لوله گذاری گاز 
خوش����بختانه ش�����رایط 

سوق الجیشی کش��ور به گونه ای 
اس��ت که در ص��ورت توس��عه 
میادین و حل مشکات سیاسی 
می توان به انتق��ال گاز طبیعی 
فکر ک��رد، اما در ای��ن میان این 
س��وال مطرح اس��ت، در فضای 
کنونی چقدر می توان از ظرفیت 
بخش خصوصی برای لوله گذاری 
اس��تفاده کرد؟ کس��ایی زاده در 
می گوی��د:  نی��ز  ب��اره  ای��ن 
»دول��ت س��رمایه الزم را برای 
سرمایه گذاری به منظور تکمیل 
خط��وط لوله گ��ذاری گاز ندارد 
و سیاس��ت های کنون��ی وزارت 
نفت نیز بر این اس��ت که از توان 
بخش خصوصی استفاده مطلوب 
شود اما از سویی بخش خصوصی 
که توانایی این را داشته باشد که 
به تنهایی بتواند وارد این حوزه 
ش��ود نیز وجود ندارد از این رو 
الزم است کنسرسیومی از بخش 
خصوصی برای اجرای این پروژه 
ایجاد شود. خوشبختانه در کشور 
ما زیرس��اخت های صفر تا صد 
کار برای لوله گذاری ایجاد شده 
اس��ت و از س��ویی ظرفیت توان 
فنی و مهندس��ی برای این کار 
به روش BOT نی��ز وجود دارد 
اما متاسفانه هنوز فرهنگ سازی 
برای ورود بخش خصوصی ایجاد 
نشده است تا این بخش وارد این 
حوزه شود و بتواند بهره بردار کار 
باش��د و به دولت خدم��ات ارائه 
دهد گرچه افکار مجموعه وزارت 

نفت این فکر را دنبال می کند.«
 اما دراین میان ش��رایط برای 
واگ��ذاری بخش��ی از کار برای 
ورود بخش خصوصی در صورت 
تحقق یافتن رویای انتقال گاز به 
اروپا باید س��نجیده شود. اینکه 
سیاس��ت کان وزارت نف��ت و 
مس��ئوالن در ح��وزه گاز برای 
این امر چگونه اس��ت. از این رو 
از علیرض��ا غریب��ی، مدیرعامل 
شرکت مهندس��ی و توسعه گاز 
ایران خواسته ش��د در این باره 
اظهار نظر کند که متاسفانه این 

گفت و گو انجام نشد. 
اما نکته مهم در این خصوص 
اینجاست که خطوط لوله گذاری 
داخل��ی گاز در کش��ور هن��وز 
تکمیل نش��ده و نیاز اس��ت در 
تکمیل این زیرس��اخت و حتی 
ایجاد ایستگاه های تقویت فشار 
از ظرفی��ت بخ��ش خصوص��ی 
استفاده ش��ود؛ موضوعی که در 
سنوات گذش��ته با کندی انجام 

شده است. 

واحد نمکزدایی دهلران با ظرفیت 
فرآورش روزانه ٥٥ هزار بش��که نفت 
با حضور وزیر نفت و هی��ات همراه، 
به بهره برداری رس��ید.  ب��ه گزارش 
پایگاه اطاع رسانی شرکت ملی نفت 
ایران، بی��ژن زنگن��ه در آیین افتتاح 
واحد نمکزدایی دهلران به ش��رایط 
ویژه این مناطق از نظر مرزی اش��اره 
و تصریح کرد: اقدام ه��ای ارزنده ای 
در غ��رب کش��ور و بهره ب��رداری از 
میادین نفت و گاز این مناطق انجام 
شده که امید است این روند با شدت 
و حساسیت بیش��تری تداوم داشته 
باشد.  وی بر لزوم جمع آوری گازهای 
همراه نفت در این مناط��ق تاکید و 
تصریح کرد: جمع آوری و استفاده از 
این گازها عاوه بر پیامدهای مثبت 
زیست محیطی می تواند سبب رشد 
و ش��کوفایی صنعتی و اقتصادی در 
این مناطق که بیش��تر جزو مناطق 
محروم هستند، شود.  وزیر نفت با بیان 
اینکه با اجرای این طرح های بزرگ، 
آینده خوبی برای کارهای صنعتی و 

فنی استان ایام پیش بینی می شود، 
اظهار کرد: اجرای این طرح ها سبب 
تحول بزرگی در این استان خواهد شد.  
براساس این گزارش، واحد نمکزدایی 
دهلران با هدف ح��ذف نمک همراه 
نفت میدان های دهل��ران و دانان تا 
میزان ٢٥ گرم بر متر مکعب و رساندن 
میزان آب های همراه نفت خروجی به 
0,1 درصد و کاهش میزان S2H آن 
تا حداکث��ر ppm 15 وزنی احداث 
ش��ده اس��ت.  این واحد جزو مناطق 
عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
غرب و در استان ایام واقع شده است. 
میزان نفت تولیدی برای ارس��ال به 
واحد نمکزدایی دهلران روزانه 1٥ هزار 
بشکه از چاه های دانان و 40 هزار بشکه 
از چاه های میدان دهلران پیش بینی 
شده اس��ت.  زنگنه به صادرات مواد 
پتروش��یمی در مناطق غرب کشور 
اشاره کرد و یادآورشد: با توجه به مرزی 
بودن و همسایگی استان ایام با کشور 
عراق، با ایجاد صنایع پایین دس��تی، 
توان صادرات محصوالت پتروشیمی 

از این استان به کشور عراق وجود دارد. 

ساخت پاالیشگاه گاز دهلران
وزیرنف��ت از س��اخت ی��ک واحد 
پتروشیمی )NGS( در دهلران خبر 
داد و گف��ت: پاالیش��گاه گاز دهلران 
اختص��اص  ب��ا   )NGL٣100(
1,٥ میلی��ارد دالر اعتب��ار س��اخته 
می ش��ود.  زنگنه با اش��اره به اینکه 
خ��وراک ای��ن واحد پتروش��یمی از 
پاالیشگاه گاز دهلران تامین می شود، 
گفت: ای��ن کارخانه پتروش��یمی از 
بزرگ ترین واحدهای پتروش��یمی 
کشور است و با احداث و بهره برداری 
از این کارخانه، تح��ول بزرگ فنی و 
صنعت��ی در جن��وب اس��تان ایام 
ایجاد خواهد ش��د.  وی با اش��اره به 
منابع نفت و گاز استان ایام گفت: با 
اجرای طرح های ساخت پاالیشگاه و 
پتروشیمی در مناطق نفت خیز این 
استان، در آینده ایام به استان بزرگ 
تولید محصوالت پتروشیمی در کشور 
تبدیل می ش��ود.  به گفته وزیر نفت، 

با اجرای این طرح های بزرگ، آینده 
خوبی برای کاره��ای صنعتی و فنی 
اس��تان ایام پیش بینی می شود که 
موجب تحول بزرگی در این اس��تان 

خواهد شد. 

آغاز تولید زودهنگام نفت از 
میدان آذر در سال ٩٤

وزیر نفت از آغ��از تولید زودهنگام 
٣0 تا ٣٥ هزار بش��که نف��ت در روز 
از می��دان آذر واق��ع در شهرس��تان 
مرزی مهران از نیمه دوم س��ال ٩4 
خبر داد.  وی تصریح کرد: با توس��عه 
میدان آذر ظرفی��ت تولید نفت خام 
6٥ هزار بشکه در روز افزایش می یابد.  
زنگنه اظهار کرد: این طرح به صورت 
بیع متقابل با ش��رکت های ایرانی و 
س��رمایه گذاری بیش از یک میلیارد 
دالر در ح��ال اجراس��ت.  وزیر نفت 
ادام��ه داد: پنج دکل اکن��ون در این 
میدان در حال کار اس��ت که تاکنون 
پنج حلق��ه چاه حفر ش��ده بقیه هم 
به مرور حفر می ش��ود.  زنگنه افزود: 

برداشت نفت از میدان آذر برای انجام 
کارهای آماده سازی با هدف صادرات 
به استان خوزستان و گاز حاصل شده 
از چاه های نفت این منطقه نیز برای 
تامین خوراک پتروشیمی به جنوب 
دهلران منتقل می ش��ود.  وزیر نفت 
درباره طرح کمک به عمران مناطق 
نفت خیز گفت: طرحی به نام کمک 
به مناطق نفت خیز در اس��تان ایام 
اجرا خواهد ش��د تا به شهرهایی که 
در نزدیکی پروژه های نفتی و مرتبط 
با مناطق نفت خیز هس��تند، کمک 
ش��ود.  زنگنه بیان کرد: در این طرح، 
پروژه عام المنفعه در مناطق نفت خیز 
اجرا می شود که در توسعه این مناطق 
بسیار موثر اس��ت. وی درباره مکان 
دفتر نفت مناطق مرک��زی که ویژه 
اس��تان ایام بوده ولی در کرمانشاه 
مستقر اس��ت نیز گفت: باید بررسی 
ش��ود که چه کاری می توانیم در این 
زمینه انجام دهیم، زیرا عاوه بر رفاه 
کارکنان، موضوع انتقال برای استان 

ایام نیز اهمیت دارد. 

صادرات گاز به اروپا رویایی که می تواند محقق شود

در جریان سفر وزیر نفت به مناطق نفتی ایالم

واحد نمكزدایی دهلران به بهره برداری رسید

نظام اقتصاد آب کشور تاکنون 
ناکارآمد بوده است

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خصوصی سازی 
ش��رکت مدیریت منابع آب ایران گفت: نظام اقتصاد آب 
کش��ور تاکنون ناکارآمد بوده و نتوانسته است هزینه ها و 

سرمایه گذاری های موردنیاز خود را پوشش دهد.
»علی اکبر قبادی«، در گفت وگو با پاون، با اشاره به اباغ 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت نیرو، اظهار 
داشت: در این سیاست ها اصاح نظام اقتصاد صنعت آب 
و برق در قالب بنگاه های اقتصادی به عنوان ضرورت های 
پیاده س��ازی اقتصاد مقاومتی دیده ش��ده و این رویکرد 

سازنده ای برای آینده صنعت آب و برق است.
وی با بیان اینکه نظام تعرفه فقط هزینه تمام ش��ده یا 
درآمد نیست، گفت: تعرفه های موجود در نظام آب کشور 
برای تامین مصارف ش��رب و صنعت و کشاورزی به دلیل 
ناکارآم��دی موثر و بازدارن��ده نبوده اس��ت؛ درحالی که 
بیشتر کشورها سیاس��ت های مدیریت منابع آب خود را 
با نظام تعرفه تنظیم می کنند، به طوری که مصرف کننده 
وزن قیمت آب را در مصارف خ��ود حس کند و درصورت 
داشتن نیاز به آب بیشتر با فناوری های جدید مصرف خود 

را کنترل کند.
قبادی به فاصله زیاد بین قیمت تمام شده و تعرفه های 
تکلیفی اشاره کرد و ادامه داد: محدودیت های قانونی در 
آب بهای زراعی یعنی اختصاص یک درصد برای سنتی ها و 
دو درصد برای تلفیقی ها و سه درصد برای شبکه پیشرفته 

عما رقمی نیست که بتواند هزینه ها را جوابگو باشد.
وی با تاکید ب��ر لزوم اس��تفاده از تجربه های جهانی در 
زمینه آب و پس��اب، گفت: در قان��ون هدفمندی یارانه ها 
قیمت پساب طوری تعریف شده است که کمتر از قیمت 
آب باش��د؛ درحالی که در کش��ورهای اروپایی تعرفه آب 
ش��رب حدود 1,٥ یورو اس��ت، اما تعرفه ه��ای فاضاب 
به دلیل پرهزینه بودن فرآیند جمع آوری و دفع تا ٩ یورو 
نیز قابل دریافت است و بس��ته به نوع خدمات از مشترک 

دریافت می شود.
قبادی با اش��اره به اهمیت پس��اب حاص��ل از تصفیه 
فاضاب برای جبران کمبودهای منابع آب کش��ور، ادامه 
داد: در زمان حاضر، دو نگاه به مقوله پس��اب وجود دارد؛ 
برخی پس��اب را یک آب جدید به حس��اب می آورند که 
ای��ن آب به وس��یله ش��رکت های آب منطقه ای ی��ا آب و 
فاضاب با تعرفه های موجود یا توافقی به فروش می رسد. 
در ای��ن ن��گاه س��رمایه گذاران در بخ��ش فاض��اب نیز 
 باید در این طی��ف قرار بگیرن��د و با تعرفه ه��ای موجود 

قابل تخصیص است.
وی ادامه داد: نگاه دیگر پس��اب را بخشی از آب موجود 
در چرخه تولید و توزیع و مصرف می دانند که آب جدیدی 
نیس��ت و باید با توجه به شرایط خشک س��الی و کم آبی 
به عنوان جایگزین بخشی از آب های سطحی و زیرزمینی 
به این چرخه بازگردد. این نظریه با توجه به اینکه با افت 
شدید سطح آب در دشت ها و بحران آب مواجه هستیم، 

غالب است.

طی یک سال گذشته

مدیریت سهام عدالت در مجتمع های 
پتروشیمی پس گرفته شد

 معاون وزی��ر نفت با انتق��اد از نحوه خصوصی س��ازی 
در س��ال های گذش��ته گفت: مدیریت س��هام عدالت در 
مجتمع های پتروشیمی واگذار شده به بخش خصوصی در 

یک سال گذشته بازپس گرفته شده است.
منصور معظمی در گفت وگو با ش��انا با اش��اره به اینکه 
وزارت نفت با مدیریت بهینه سهام عدالت در شرکت های 
پتروشیمی و پاالیشی تاش می کند سود بیشتری نصیب 
سهامداران شود، گفت: هم اکنون مسئولیت سهام عدالت 
بر عهده وزارت نفت اس��ت، در حالی که اختیار آن برای 

جای دیگری است؛ که درست نیست.
وی با بی��ان اینکه اس��امی نماین��دگان وزارت نفت در 
شرکت های پاالیش��ی که دارای س��هام عدالت بودند به 
ثبت رسیده است، تصریح کرد: هم اکنون این نمایندگان 
در تصمیم گیری ه��ای هیات مدی��ره ای��ن ش��رکت ها 
 مشارکت دارند، از این رو الزم است هر چه زودتر شرکت 
ان پی سی )NPC(  نیز نمایندگان خود را در شرکت ها و 

مجتمع های دارای سهام عدالت به ثبت برساند.
معاون وزی��ر نفت، با بی��ان اینکه ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی طبق قانون یک س��ازمان توسعه ای به شمار 
می آید و مسئولیت توس��عه این صنعت را بر عهده دارد، 
افزود: باید نقش حاکمیتی و توس��عه ای این ش��رکت که 
هم اکنون به دس��ت دیگران )برخی سازمان ها و نهادهای 
دولتی و نیمه خصوصی( است گرفته شود و به دست این 

شرکت سپرده شوند.
معظمی با تاکید ب��ر اینکه نمایندگ��ی وزارت نفت در 
  )NPC(   صنعت پتروشیمی بر عهده شرکت ان پی سی
است، گفت: در این صنعت نباید پراکندگی مدیریت وجود 

داشته باشد و باید توسط یک مدیریت واحد اداره شود.
معاون برنامه ری��زی ونظارت بر مناب��ع هیدروکربوری 
وزارت نفت با اشاره به اینکه بنگاه های تخصصی در صنعت 
پتروشیمی و پاالیشی در راستای اصل 44 به مجموعه های 
غیر تخصصی واگذار شده است، اظهار کرد: به عنوان مثال 
هم اکنون وزارت دفاع س��هام پاالیش��گاه، پتروشیمی و 

نیروگاه در اختیار دارد.
به گفته مع��اون وزیر نفت، ط��ی چند س��ال اخیر در 
راس��تای اصل 44 ب��دون هماهنگی وزارت نفت س��هام 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها به نیروهای مسلح واگذار شد.

معظمی با یادآوری مشخص شدن فرمول تعیین قیمت 
گاز در مجتمع های پتروش��یمی گفت: تاکنون در زمینه 
تعیین این فرمول ب��رای خوراک مایع پتروش��یمی ها به 

جمع بندی و فکر منسجمی نرسیده ایم.

گمرک تخصصی نفت در تهران 
راه اندازی شد

مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک درباره راه اندازی 
گم��رک تخصصی نف��ت گف��ت: از آنجایی ک��ه گمرک 
مجوز انبارهای اختصاصی را ص��ادر می کند، بنابراین هر 
تولید کننده می توان��د در صورت دارا بودن مش��خصات 
به جای پرداخ��ت هزینه ه��ای انب��ار، دارای یک گمرک 

اختصاصی زیر کلید گمرک باشد.
مع��اون وزی��ر ام��ور اقتص��اد و دارای��ی از راه ان��دازی 
گمرک اختصاصی نف��ت در تهران خب��ر داد و گفت: اگر 
درخواس��ت های دیگری در این خصوص دریافت ش��ود، 
طبق روال بررسی و در صورت مطابقت با ضوابط گمرک 

مجوز فعالیت آن زیر کلید گمرک صادر می شود.
وی درباره س��ایر گمرکات تخصصی نیز اظهار داشت: 
گمرک تخصصی گمرکی اس��ت که دستگاه هایی که باید 
مجوز صادر کنن��د می توانند آن را دارا باش��ند، به عنوان 
مثال، کانون پ��رورش فکری کودکان اع��ام می کند، در 
مناطق و گم��رکات خاص امکان ارزیابی اس��باب بازی را 
دارد، بنابراین اس��باب بازی از طریق همان گمرکات وارد 
می شود. بنابراین گمرک تخصصی گمرکی است که توان 

ارزیابی در آن وجود داشته باشد.
کرباس��یان با بیان اینکه واردات خودرو از هر گمرکی 
امکان پذیر نیست، گفت: از آنجایی که خودرو باید از نظر 
سی س��ی موتور یا موارد دیگر ارزیابی ش��ود، از برخی از 

گمرکات وارد می شود.
مع��اون وزیر اقتص��اد با اش��اره ب��ه وج��ود گمرکات 
اختصاصی در کشور اظهار داشت: به عنوان مثال، برخی از 
کارخانه های تولیدی همانند ایران خودرو اعام می کنند 
واردات خود را به جای اینکه در بنادر با هزینه باال نگهداری 
کنند فضایی را برای آن فراهم ک��رده که زیر نظر گمرک 

پلمپ شود.
وی گف��ت: 1٢6 کارخان��ه هم اکن��ون دارای گمرکات 
اختصاصی هس��تند که البت��ه این امر منج��ر به کاهش 
هزینه های انبارداری آنها می ش��ود، ضمن آنکه با حداقل 

تضمین فعالیت خود را انجام می دهند.

»آناهیتا« تنها پاالیشگاه اولویت دار 
وزارت نفت

وزیر نفت در کرمانش��اه گف��ت: پاالیش��گاه آناهیتا در 
استان کرمانش��اه به عنوان تنها پاالیشگاه نفت خام کشور 
در اولوی��ت وزارت نفت ق��رار دارد.  به گ��زارش پترونت، 
بیژن نامدار زنگنه در گفت و گو با خبرنگاران کرمانشاهی 
اظهار کرد: س��رمایه گذاران اصلی طرح پاالیشگاه آناهیتا 
کرمانشاه س��ازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه هستند 
که وزارت نف��ت نیز در کن��ار مجموعه س��رمایه گذاران 
حمایت های الزم را به عمل می آورد.  وزیر نفت با اش��اره 
به میزان سرمایه گذاری پاالیش��گاه آناهیتا بیان کرد: این 
طرح با سرمایه گذاری س��نگین ٢,٥میلیارد دالری تنها 
پاالیشگاه نفت خام کشور است که در اولویت کاری وزارت 
نفت قرار دارد.  زنگنه ب��ا تاکید بر اینک��ه در حال حاضر 
پاالیشگاه آناهیتا به عنوان تنها پاالیشگاه در داخل کشور 
که در حال حاضر حمایت می ش��ود، افزود: تمام تاش ما 
برای راه اندازی سریع این طرح بوده و اصلی ترین موضوع 
آن فاینانس است. وی با اش��اره به وجود برخی تحریم ها 
در صنعت نفت گفت: برای انجام فعالیت های پژوهش��ی 
و توس��عه فناوری و بازیافت نفت در ٥8 میدان نفتی با 8 

دانشگاه عقد قرارداد بسته شده است. 

پتروشیمی

نفت

پاالیشگاه

منابع آب
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خبرهای استانی 
دستیابی به ترکیب جدید سیمان 

حفاری چاه های نفت در کشور
با حمایت ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پروژه 
پژوهش��ی دس��تیابی به ترکیب جدید س��یمان حفاری 

چاه های نفت با موفقیت انجام شد. 
رییس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب در این ب��اره اظهار کرد: با توجه ب��ه اینکه افزایش 
استحکام تراکمی پوشش سیمانی پشت لوله های جداری 
چاه های نفت از اهمیت باالیی برخوردار است باید فضای 
خالی بین ذرات سیمان را کاهش داد که یکی از روش های 
دس��تیابی به این هدف، عدم دانه بندی یکنواخت ذرات 
سیمان اس��ت تا فضای خالی بین ذرات توسط دانه های 
غیر یکنواخت پر ش��ود.  باقر پورقاس��م اف��زود: به منظور 
دس��تیابی به ترکیب جدید س��یمان حفاری ب��ا اهداف 
فوق پروژه ای ب��ا عنوان »مطالع��ه و پژوهش درخصوص 
سیمان های حفاری با دانه بندی غیر یکنواخت به منظور 
دس��تیابی به خواص مطلوب تر سنگ س��یمان« تعریف 
شد که توس��ط پژوهش��گاه صنعت نفت و زیر نظر گروه 
حفاری پژوه��ش و فن��اوری و نظارت معاون��ت حفاری 
مناطق نفت خی��ز جنوب اجرا ش��د.  وی گف��ت: در این 
پروژه با اس��تفاده از پودر کلینکر یک��ی از تولیدکنندگان 
سیمان حفاری، سیمان با دانه بندی غیر یکنواخت جهت 
دستیابی به استحکام تراکمی بیشتر و کاهش نفوذپذیری 
سنگ س��یمان، تولید و مورد بررس��ی آزمایشگاهی قرار 
گرفت و با س��یمان های فعلی مقایس��ه ش��د. همچنین 
همخوانی افزایه های مورد اس��تفاده با دانه بندی مطلوب 
نیز بررسی شد.  پورقاس��م هزینه صرف شده برای اجرای 
این پروژه را 4٢٥ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: با اجرای 
موفقیت آمیز این پروژه و با بهبود توزیع دانه بندی سیمان 
حفاری، میزان آب آزاد آن کاهش و استحکام تراکمی آن 
افزایش یافت که این امر موجب بهبود خواص رئولوژیکی 

و بندش سیمان شده است. 

برگزاری نخستین جلسه بازنگری 
مدیریت کیفیت گاز استان گلستان

در راستای اجرای سیس��تم مدیریت کیفیت یکپارچه 
)ISO 9001( نخستین جلسه بازنگری مدیریت شرکت 
گاز استان گلستان در س��ال جاری با حضور مدیرعامل، 
اعضای هیات مدی��ره، اعضای تضمی��ن کیفیت در محل 

سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد. 
مدیرعامل گاز گلس��تان درخصوص اهداف و نتایج این 
نشست گفت: از جمله ابزارهای بهبود مستمر و اثربخش 
سیس��تم مدیریت کیفیت، انجام بازنگری های مدیریت 
اس��ت که در این زمینه این ش��رکت همه س��اله جلسات 
بازنگ��ری مدیریت را جهت حصول اطمین��ان از عملکرد 

بهینه این سیستم برگزار می کند. 
صفرعلی جم��ال لیوان��ی اف��زود: از دغدغه های اصلی 
سازمان ها دستیابی به اهداف عالی کیفی و رضایت مندی 
مشتریان است و عمده تاش شرکت در جهت رسیدن به 

این مهم معطوف شده است. 
وی ادام��ه داد: درهمی��ن راس��تا س��عی می کنی��م با 
بازنگری های متعدد مدیریتی و شناسایی و برطرف سازی 
مش��کات موجود، عملکرد ها را به استانداردهای موجود 

نزدیک کنیم.

الهه ابراهیمی

گزارش 2

ح��دود 600 روس��تا ک��ه دارای ک��د 
روستایی هس��تند، در برنامه برق رسانی 
به روستاهای کش��ور قرار گرفته است که 
از این تعداد 4٥ روستا ازطریق انرژی های 
ن��و برق رس��انی می ش��وند. »ولی الدین 
مصلحتی شربیانی« در گفت وگو با پاون، 
اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا مهرماه 
تعداد 6٥ روستای کشور با 10٩٥ خانوار 
با اح��داث 1٢8 کیلومتر ش��بکه فش��ار 
متوسط و 46 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
و نصب 76 دس��تگاه تراس��نفورماتور به 
ظرفیت ٣4٥0 کیلوول��ت آمپر از نعمت 
برق برخوردار ش��ده اند. وی اف��زود: کل 

روستاهای برق دار شده در کشور تاکنون 
٥٥ هزار و ٢٥6 روس��تا با چه��ار میلیون 
و ٢78 ه��زار و ٩8٩ خان��وار اس��ت ک��ه 
41هزار و 8٥8 روس��تا باالی ٢0 خانوار 
 و 1٣ هزار و ٣٩8 روس��تا زی��ر ٢0 خانوار 

جمعیت دارند.
 به گفت��ه وی، برای برق رس��انی به این 
روستاها 187 هزار و 717 کیلومتر شبکه 
فشار متوس��ط و ٩٩ هزار و ٢٢4 کیلومتر 
ش��بکه فش��ار ضعی��ف اح��داث و تعداد 

7٣هزار و 6٩0 دس��تگاه تراسنفورماتور 
با ظرفیت هف��ت میلی��ون و ٣6٣ هزار و 
141 کیلوولت آمپر نصب ش��ده اس��ت. 
مصلحتی ب��ا بیان اینکه روس��تاهایی که 
در مناطق بسیار س��خت گذر یا دورافتاده 
یا بدون مجوز احداث ش��بکه ب��رق قرار 
دارند، ازطریق انرژی های نو برق رس��انی 
خواهند شد، گفت: تاکنون 1٣8 روستا با 
1٣86 خانوار و هزینه 160 میلیارد ریال 
ازطری��ق انرژی های نو برق دار ش��ده اند. 

وی گفت: در سال جاری 1070 روستای 
فاقد برق باالی 10 خانوار س��کنه ازطرف 
ش��رکت های توزی��ع نیروی ب��رق جهت 
برق رس��انی پیش��نهاد ش��د اما تعدادی 
از آنها به دلیل نداش��تن کد روس��تایی و 
 مجوزه��ای الزم از مناب��ع طبیعی واجد 

شرایط نیستند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ح��دود 600 
روس��تا که دارای کد روس��تایی هستند، 
در برنامه برق رسانی به روستاهای کشور 
قرار گرفته اس��ت ک��ه از این تع��داد 4٥ 
 روس��تا ازطریق انرژی های نو برق رسانی 

می شوند.

تكمیل برق رسانی به روستاهای 20 استان کشور 



3 کار و تولید

مدیرعام��ل س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی 
ای��ران درخواس��ت ک��رده ت��ا 
سیستم بانکی برای رفع مشکل 
نقدینگی واحده��ای صنعتی، 
به ی��اری صنعتگران بش��تابد.  
درخواس��ت کم��ک ک��ردن از 
بانک ها از سوی تولیدکنندگان 
حرف تازه ای نیست، فقط این بار 
گوینده اش تفاوت کرده و سمتی 
دولت��ی دارد. اکن��ون در حالی 
سیدمحمدعلی سیدابریشمی، 
از بانک ه��ا ی��اری می طلب��د 
که باره��ا این موضوع از س��وی 
تولیدکنندگان مطرح ش��ده و 
حتی در مراسم روز صنعت نیز، 
در حضور شخص رییس جمهور 
ای��ن درخواس��ت مطرح ش��ده 
اس��ت.  گرچ��ه رییس جمهور 
همان روز به بنگاه داری بانک ها 
انتقاد کرد و اصالح روش بانک ها 
را یک��ی از برنامه ه��ای دول��ت 
دانس��ت، اما تاکن��ون که چهار 
ماه از صحبت های او می گذرد، 
هیچ گامی در این زمینه برداشته 
نشده است. حاال اما معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در قامت 
ی��ک مقام دولت��ی ب��ار دیگر از 
بانک ها برای یاری رس��اندن به 
تولیدکنن��دگان و صنعتگ��ران 

کمک می خواهد. 
ابریش��می در این ب��اره گفته 
اس��ت: »بخش��ی از مش��کالت 
صنای��ع کوچ��ک مرب��وط ب��ه 
تسهیالت بانکی مورد نیاز صنایع 
است که متاسفانه در سال های 
اخیر افرادی غیر صنعتی از این 
تسهیالت به نام صنعت استفاده 
کرده و صنعتگران واقعی از این 
تسهیالت محروم شده اند؛ البته 
در دولت تدبیر و امید در جهت 
حل این مش��کالت فعالیت های 

زیادی انجام شده است.«
او حاال از اق��دام جدی دولت 
درباره کمک رس��اندن از طریق 
بانک ها به صنعتگران خبر داده 
و افزوده اس��ت: »در جهت رفع 
مشکالت واحدهای صنعتی به 
یاری سیستم بانکی امیدواریم. 
طی جلس��ه ای با وزیر، قرار شد 
اس��تان ها درخواست هایشان را 
از طریق ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی و سازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت اس��تان ارائ��ه کنند. 
مع��اون اول رییس جمه��ور نیز 
در این باره نامه ای به رییس کل 
بانک مرکزی نوش��ت تا مشکل 
اختص��اص تس��هیالت مرتفع 
ش��ود.« در هم��ان روز صنعت 
رییس جمه��ور وع��ده داد ک��ه 
س��ال های 84 تا 92 دیگر برای 

تولیدکنندگان تک��رار نخواهد 
ش��د. س��خنی ک��ه امی��د را به 
دل صنعتگ��ران بازگردان��د. اما 
نکته ای که درباره صنایع کوچک 
به روش��نی می توان فهمید این 
است که در طول سال های ذکر 
ش��ده از س��وی رییس جمهور، 
بیشترین فش��ار در بخش تولید 
روی ای��ن واحدها ب��وده تا آنجا 
که 15 هزار واح��د تولیدی در 
طول این س��ال ها تعطیل ش��د 
و اکن��ون به غی��ر از بدهکاری و 
جریمه ثبت ش��ده به نام آنها در 
بانک ها، نام دیگری از آنها مطرح 
نیست. بس��یاری از کارشناسان 
بانک ها را یکی از عوامل تعطیلی 
این واحده��ا در طول س��الیان 
گذش��ته می دانن��د.  محم��ود 
جام ساز، اقتصاددان، در این باره 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
»شرکت های کوچک که بیشتر 
در قال��ب بنگاه ه��ای تولی��دی 
مشاهده می ش��وند، از اعتبارات 
بانکی محروم هستند، زیرا نظام 
بانکی ما بسیار ناکارآمد است و 
در طول این سال ها خود بانک ها 
بنگاه دار شده اند و تسهیالت را 
بیش��تر به بخش هایی می دهند 
که یا در دل بانک ها رشد کرده 
یا دولتی هستند.« او می افزاید: 
»در حال حاضر بخش خصوصی 

از کمب��ود تنخواه گ��ردان رنج 
می برد. از س��وی دیگر، بانک ها 
روی اعتبارات��ی کار می کنن��د 
که براس��اس عقود مش��ارکتی 
باشد، زیرا عقود مبادله ای برای 
آنها ص��رف ندارد. واضح اس��ت 
که بانک ه��ا هی��چ گاه در زیان 
ش��رکت ها س��هیم نبوده ان��د. 
برای ارائه تس��هیالت به بخش 
خصوصی و اعت��الی تولید نیاز 
اس��ت که ب��ه ابزاره��ای نوین 
بانکداری و فاقد فساد دسترسی 
داش��ته باش��یم. « با این وجود، 
معاون وزیر صنعت گفته که در 
این زمینه در تالش هس��تیم تا 
راهکارهای قانونی و مناس��بی 
ارائه ش��ود و صنعتگران واقعی 

بتوانند به حق خود برسند.
ی��ن در ش��رایطی اس��ت  ا
که بخ��ش عم��ده ای از صنایع 
کوچ��ک در ط��ول س��ال های 
گذش��ته از گرفتن تس��هیالت 
از س��وی بانک ه��ا دستش��ان 
کوت��اه ب��وده و از س��وی دیگر 
بانک ها نیز به دلی��ل مطالبات 
معوق ثبت ش��ده ای که به آنها 
برگش��ت داده نش��ده از منابع 
تهی ش��ده اند؛ بنابراین همواره 
اولویت را به بخش های بزرگ تر 
داده ان��د.  جام س��از در این باره 
بیان می کند: »ارائه تس��هیالت 

به بخ��ش خصوصی با مش��کل 
فساد گسترده در سیستم پولی 
کشور مواجه اس��ت. این فساد 
سبب شده که بسیاری از منابع 
بانک ها ب��ه آنها برگش��ت داده 
نشود و مجموع مطالبات معوق 
بی��ش از 160 ه��زار میلی��ارد 
تومان باشد. در چنین شرایطی 
بانک ه��ا برای ارائه تس��هیالت 
بخش های بزرگ را که مستقیم 
تحت مالکیت دولتی هس��تند، 
مورد توجه خود قرار داده اند. « 
ح��اال وقت��ی صحب��ت از ارائه 
تس��هیالت از س��وی بانک ه��ا 
به ای��ن واحدها می ش��ود، این 
پرسش به وجود می آید که آیا 
این تس��هیالت هم قرار است با 
سود باالی 22 درصد ارائه شود؟ 

س��ودی ک��ه تولیدکنندگان 
صنایع کوچ��ک قطع��ا از پس 
آن برنخواهن��د آم��د. بنابراین، 
با توجه به اینک��ه قطعا دولت به 
خوبی این موض��وع را می داند، 
در چه شرایطی می توان از ارائه 
تسهیالت برای زنده نگه داشتن 
این واحدها س��خن گف��ت؟ آیا 
منظور از اص��الح روش در ارائه 
تسهیالت سیس��تم بانکی این 
اس��ت ک��ه روزی بانک ه��ا در 
زی��ان تولیدکنندگان ش��ریک 

می شوند؟ 

 مرکز آمار پریروز ن��رخ بیکاری 
کش��ور را برای جمعیت 10 ساله و 
بیش��تر 9.5 درصد اعالم کرده؛ این 
نرخ در میان جمعیت 15 س��ال و 
باالتر هم تغییر محسوس��ی ندارد، 
اما آمار جوانان بیکار دربازه س��نی 
15 تا 24 سال ناگهان صعود کرده و 
به 22.9 می رسد که جمعیتی بیش 
از 700 هزار نف��ر را در برمی گیرد. 
صعود نرخ بیکاری تا رده سنی 15 
تا 24 س��ال ادامه دارد و پس از آن 
با ش��یبی مالیم در رده سنی 15 تا 
29 نرخ بیکاری به 20.2 می رسد، 
اما تع��داد بیکاران این رده س��نی 
نزدیک به یک میلیون و 500 هزار 
نفر را شامل می شود. افزایش تعداد 
بیکاران به رغ��م کاهش  درصد نرخ 
بیکاری نشان می دهد که جمعیت 
بیکار بین 24 تا 29 س��ال با رش��د 

ناگهانی افزایش می یابد. 
این مرکز در گزارش آورده است 
که بررس��ی نرخ بیکاری جمعیت 
10 س��اله و بیشتر نش��ان می دهد 
که 9.5 درص��د از جمعی��ت فعال 
کش��ور بیکارن��د. جمعی��ت فعال 
اقتصادی به تمامی افراد باالی 10 
سالی گفته می ش��ود که در تولید 
خدمات مش��ارکت داشته )شاغل( 
ی��ا از قابلیت مش��ارکت برخوردار 

بوده اند )بیکار(. 
براس��اس نتایج اس��تخراج شده 
از س��وی مرکز آمار نرخ بیکاری در 
بین زنان نسبت به مردان و در نقاط 
ش��هری نس��بت به نقاط روستایی 
بیشتر بوده است. همچنین بررسی 
روند تغیی��رات نرخ بی��کاری کل 
نش��ان می ده��د که این ش��اخص 
نس��بت به فصل مش��ابه در س��ال 
قبل )تابس��تان 1392( 0.9 درصد 
و نس��بت به فص��ل گذش��ته )بهار 
1393( 1.2 درصد کاهش داش��ته 

است. 
همچنین ن��رخ بیکاری جمعیت 
15 س��اله و بیشتر نش��ان می دهد 
ک��ه 9.5 درصد از جمعی��ت فعال، 
بیکار بوده اند. براس��اس این نتایج، 
نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به 

مردان و در نقاط ش��هری نسبت به 
نقاط روستایی بیشتر بوده است. 

بخ��ش خدمات ب��ا 47.4 درصد 
بیشترین سهم اش��تغال را به خود 
اختص��اص داده و در مراتب بعدی 
بخش ه��ای صنع��ت ب��ا 33.6 و 

کشاورزی با 19 درصد قرار دارند. 
نرخ بی��کاری جوان��ان 15 تا 24 
ساله کل کش��ور نس��بت به فصل 
مشابه در س��ال گذشته یک درصد 
و نس��بت به فصل قبل 1.9 درصد 
کاهش داشته است. بیکاری جوانان 
بین 15 تا 29 ساله نسبت به فصل 
مشابه سال قبل 0.9 درصد و نسبت 
ب��ه فصل قب��ل دو  درص��د کاهش 

داشته است. 

کار بیشتر از استاندارد
بررس��ی های مرکز آمار نش��ان 
می ده��د ک��ه بی��ش از 40 درصد 
ش��اغالن کش��ور به ط��ور معمول 
در هفته بی��ش از 49 س��اعت کار 
می کنند. این شاخص نشان می دهد 
که سهم زیادی از ش��اغالن کشور 
بیش از اس��تاندارد تعیین شده کار 
می کنن��د. براس��اس قوانین حاکم 
بر کش��ور هر ف��رد ش��اغل باید در 
هفته 44 ساعت کار کند، البته در 
برخی مشاغل که به مشاغل سخت 
و زیان آور مش��هورند، این س��اعت 

کاهش می یابد. 

بیشترین آمار بیکاری 
اس��تان  در  بی��کاری  ن��رخ 

خراسان  شمالی 16.2 درصد است 
که که نس��بت به میانگین کشوری 
9.5 درصد بس��یار بیش��تر اس��ت. 
پس از آن با کمی اختالف اس��تان 
کهگیلویه و بویراحمد با 16 درصد 
قرار گرفته است. استان های بوشهر 
و چهارمحال و بختیاری با 14 درصد 
به صورت مش��ترک س��ومین نرخ 
بیکاری کشور را دارند و اصفهان با 
13.6 درصد پس از این چهار استان 

قرار گرفته است. 

تهران در صدر 
کمترین نرخ بیکاری به اس��تان 
تهران با 5.1 درصد اس��ت و پس از 
آن اس��تان مرکزی با 6.2 اس��تان 
کرمان با 6.3 و همدان با 6.7 درصد 

قرار دارند. 

توزیع پول اشتغال نمی آورد
علی ربیعی، وزیر تع��اون، کار و 
رفاه اجتماعی چهار روز قبل درباره 
اش��تغال گفته بود: »با توزیع پول 
اشتغال در کش��ور ایجاد نمی شود، 
زمانی برای آزم��ون و خطا نداریم 
و باید برای هر ریال��ی که در حوزه 
اشتغال س��رمایه گذاری می کنیم، 
برنامه ری��زی منس��جمی داش��ته 

باشیم.«
او معتقد اس��ت که ذهنیت افراد 
باید نس��بت به ش��غل تغییر کند و 
توضی��ح داده اس��ت: الزم اس��ت 
ذهنیت خود را به شغل تغییر دهیم 
و به دنبال این نباشیم که فقط شغل 

را در استخدام یک کارفرما بدانیم. 
متاسفانه بس��یاری از افراد شغل را 
فقط در استخدام بودن یک کارفرما 
می دانند در صورتی که می توان با 
ایجاد واحدهای خرد، کار را در خانه 
یا کارگاه های کوچک یا متوس��ط 
راه اندازی ک��رد. س��رمایه گذاری 
در فعالیت ه��ای اقتص��ادی خرد و 
متوس��ط می تواند عالوه بر درآمد 
باالی��ی ک��ه این اس��تان ب��ه خود 
تخصیص می دهد، بازار خوبی برای 

فروش کاالهای تولیدی باشد. 

گزارش به نمایندگان 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
10 روز پیش نیز در مجلس حاضر 
ش��د تا درباره وضعی��ت بیکاری به 
نمایندگان گزارش بدهد. البته این 
جلسه غیر علنی بود و اطالعاتی نیز 
درباره آن منتشر نشد و فقط بهروز 
نعمتی، س��خنگوی هیات رییس��ه 
گفته بود که »ربیعی در این نشست 
گزارشی را درباره وضعیت بیکاری و 
صندوق های بازنشستگی در کشور 

ارائه کرد.«

مهم ترین دغدغه 
 اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمه��ور نی��ز پی��ش از این 
در جلس��ه ش��ورای عالی اشتغال 
به تاکی��د گفت��ه بود: »م��ردم در 
بخش اش��تغال مطالبه ای جدی از 
دولت دارند و انتظ��ار دارند دولت 
در س��ال جاری گام هایی موثر در 

ایج��اد فرصت های ش��غلی بردارد 
و دولت نی��ز مصمم اس��ت منابع 
مال��ی و بس��ترهای الزم را ب��رای 
اش��تغالزایی فراه��م کن��د. برخی 
دس��تگاه ها در موضوع اشتغالزایی 
نقشی اساس��ی دارند و باید نسبت 
به سایر دستگاه ها تمرکز بیشتری 
را ب��ر موض��وع اش��تغال معطوف 
س��ازند. وزارتخانه ه��ای صنعت، 
معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و 
راه و شهرسازی که سهم عمده ای در 
ایجاد فرصت های شغلی دارند باید 
با برنامه ریزی و تجهیز منابع مالی 
زمینه ه��ای اش��تغالزایی را فراهم 

کنند.«
رییس جمهورنی��ز در فروردین 
امس��ال در چهارمی��ن جلس��ه 
ش��ورای عالی اش��تغال برط��رف 
شدن ریشه ای مشکل اشتغال را در 
گرو رونق واقع��ی در عرصه اقتصاد 
عنوان کرده و گفت��ه بود: »معضل 
اشتغال که با توجه به منفی شدن 
نرخ رش��د اقتصادی در سال های 
اخیر تش��دید نیز ش��ده است، در 
صورت مهار نش��دن تبدیل به یک 
معضل اجتماعی و اخالقی خواهد 
ش��د که تبعات فراوان و سنگینی 
برای جامعه خواهد داش��ت. البته 
همچنان که با معضل تورم ش��دید 
مقابله ش��د و ن��رخ ت��ورم بیش از 
11 درصد کاه��ش یاف��ت، باید از 
طریق ایجاد رونق در کس��ب و کار 
و افزای��ش س��رمایه گذاری با این 
معضل نیز به ص��ورت جدی مقابله 

شود.«
تش��کیل ش��ورای عالی اشتغال 
در س��ال 77 از س��وی نمایندگان 
مجل��س تصویب ش��د، ه��دف از 
تش��کیل این ش��ورا بررسی عرضه 
و تقاض��ای ب��ازار کار و چگونگ��ی 
ایجاد تع��ادل بین عرض��ه و تقاضا 
و همچنین ایج��اد هماهنگی بین 
دس��تگاه هایی که  تصمیمات آنها 
موثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و 
اشتغال و بیکاری است و نظارت و 
پیگیری بر چگونگی تحقق اهداف 
کمی و کیفی اشتغال در برنامه های 

مصوب اعالم شده است. 

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران 

آیا نرخ بیکاری کشور کاهش یافته است؟ 

نسخه اصالح شده »برنامه جامع 
بهره وری کشور« تصویب شد

نس��خه اصالح ش��ده »برنامه جامع بهره وری کشور« 
بر مبنای نظر کمیس��یون تخصصی کمیس��یون اقتصاد 
هیأت دولت در نشستی با حضور نمایندگان تام االختیار 
س��ازمان ها و دس��تگاه های اجرایی کش��ور م��ورد بحث 
و بررس��ی قرار گرفت و کلی��ات آن با 28 م��اده با اعمال 

اصالحات الزم تصویب شد.
رویا طباطبایی یزدی، رییس س��ازمان ملی بهره وری 
ایران با اش��اره به فرآیند طی ش��ده ب��رای تدوین برنامه 
جامع بهره وری کش��ور گفت: از آذرماه س��ال گذشته و با 
استقرار مدیریت جدید این سازمان تدوین این برنامه در 
دستور کار قرار گرفت که از تکالیف معطل مانده ماده 79 
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور اس��ت. در این مس��یر از دیدگاه ها و نظرات اساتید 
دانش��گاهی، صاحب نظران، متخصصان، کارشناس��ان و 
همچنین مسئوالن مرتبط حوزه بهره وری در سازمان ها و 

دستگاه های اجرایی کشور استفاده شده است.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان ملی بهره وری ایران 
وی ادامه داد: طی ماه گذشته، این برنامه به هیأت محترم 
وزیران ارسال و در کمیسیون تخصصی کمیسیون اقتصاد 
هیأت دولت مورد بررس��ی ق��رار گرف��ت و نقطه نظراتی 
درخصوص اصالح برنامه مطرح ش��د که جلسه حاضر در 
این باره و به منظور تبادل نظر و دریاف��ت نظرات برگزار 

شده است.
 »رضا ش��فیعی ثابت«، عضو شورای راهبری سازمان 
ملی بهره وری ایران با اش��اره به بندهای مختلف برنامه 
جامع بهره وری کش��ور تاکید کرد: این برنامه براساس 
اس��ناد باالدس��تی تدوین و اس��تخراج ش��ده از سند 
پشتیبان این برنامه است که بیش از 400 صفحه است.
به گفت��ه وی، در برنامه جامع بهره وری کش��ور هیچ 
تکلیفی فراتر از تکالی��ف قانونی من��درج در آیین نامه 
اجرایی ماده 79 قان��ون برنامه پنجم توس��عه بر دوش 
س��ازمان ها و دس��تگاه های اجرایی کش��ور گذاش��ته 

نشده است.
نمایندگان س��ازمان ها و دس��تگاه های اجرایی کشور 
ش��امل وزارتخانه های »آموزش و پرورش«، »تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی«، »جهاد کش��اورزی«، »صنعت، معدن 
و تجارت«، »دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح«، »علوم، 
تحقیقات و فناوری«، »ارتباط��ات و فناوری اطالعات«، 
»بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی کشور«، »فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی«، »امور خارجه«، »نفت« و »ورزش و 
جوانان«، نهاد ریاس��ت جمهوری، سازمان صداوسیمای 
ج.ا.ا، س��ازمان حفاظت محیط زیست و س��ازمان انرژی 
اتمی ایران در اصالح برنامه جامع بهره وری کشور شرکت 

داشتند.

 تعطیلی ۲۳ معدن سنگ آهن
درنیمه شمالی کشور

و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن  هیات مدی��ره  عض��و 
صادرکنندگان س��نگ آهن ایران معتقد اس��ت که دولت 
یازدهم راهبرد خود را مبتنی بر توس��عه معدنی کش��ور 
تدوین کند، زیرا این مهم می تواند نقشه راه در چارچوب 

سند چشم انداز 1404 باشد.
به گزارش »ف��والد نیوز«، س��جاد غرقی اظه��ار کرد: 
آمارهای منتشر ش��ده نش��ان می دهد که میزان ذخایر 
اکتشافی سنگ آهن کشور بیش از پنج میلیارد تن است 
که از این رقم نزدیک به سه میلیارد تن آن ذخیره قطعی 
اس��ت و باید از این مزیت خ��دادادی به ش��کل مطلوب 

بهره برداری شود.
وی گفت: حدود 150 معدن بخش خصوصی سنگ آهن 
در کشور فعالیت دارند و در سال گذشته از این معادن بالغ 
بر 14 میلیون تن سنگ آهن اس��تخراج که 85 درصد آن 
صادر شد و در سال جاری با روند کاهش قیمت این ماده 
معدنی در بازار جهانی، 23 معدن در نیمه شمالی کشور به 

حال تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند.
غرقی اف��زود: انتظ��ار م��ی رود، افت ش��دیدتر قیمت 
س��نگ آهن در بازار جهانی تداوم داش��ته باشد، بنابراین 
فع��االن ای��ن بخش چش��م ب��ه سیاس��ت های حمایتی 
دولت یازدهم دارند. وی یادآور ش��د: معادن س��نگ آهن 
بخش خصوصی در شرایط فعلی با حداقل ظرفیت فعالیت 
می کنند و در واقع بس��یاری از معدن��کاران این بخش در 
مرحله زیان قرار دارند. به اعتقاد غرقی، ش��رایط رکودی 
موجب ش��ده تا بهره برداران معادن س��نگ آهن با رش��د 
25 درصدی هزینه ها در اقالم مصرفی مواجه ش��وند و از 
سوی دیگر، کاهش سهمیه سوخت ماشین آالت معدنی 
و افزایش قیمت حامل های انرژی به ش��دت بار مالی این 
بخش را افزایش داده است. وی اضافه کرد: افزایش ناگهانی 
حقوق دولتی معادن، به ش��دت معدنکاران را نگران کرده 
و نحوه محاسبه آن اعتراض فعاالن معدنی در حوزه های 
مختلف را به دنبال داش��ته و الزم اس��ت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نسبت به این موضوع تجدیدنظر کند.سال 
گذشته از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور 420 میلیون 

تن مواد معدنی استخراج شد.

خودروهای ۲500 سی سی موجود
در گمرکات مرجوع می شود

پرش��ین خ��ودرو: رییس کل گم��رک ای��ران از وجود 
تعدادی از خودروهای 2500 سی سی در گمرکات کشور 
به صورت متروکه خب��ر داد و گفت: تمام ای��ن خودروها 

مرجوع می شود. 
به گزارش »پرشین خودرو«، مسعود کرباسیان در جمع 
خبرنگاران، افزود: صاحبان این خودروها افراد حقیقی و 

حقوقی هستند، البته تعداد افراد حقوقی کمتر است. 
وی با تاکید بر اینکه گمرک مسئول ارائه مجوز واردات 
این خودروها نیس��ت، تصریح ک��رد: هرچند برخی اعالم 
کردند، خودرو ها قبل از اع��الم ممنوعیت واردات، مجوز 
دریافت کرده اند، اما مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات 

این خودروها از صراحت الزم برخوردار است. 
کرباس��یان در ادامه با بیان اینکه واردات خودرو از هر 
گمرکی امکان پذیر نیست، گفت: از آنجا که خودرو باید از 
نظر سی سی موتور یا موارد دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد 

تنها باید از برخی گمرکات وارد شود. 
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به وجود گمرکات اختصاصی 
در کش��ور، افزود: به عنوان مثال، برخ��ی از کارخانه های 
تولیدی همانند ایران خودرو اعالم می کنند واردات خود را 
به جای آنکه در بنادر با هزینه باال نگهداری کنند، فضایی 

برای آنها ایجاد کنند تا زیر نظر گمرک پلمپ شود. 
وی گف��ت: 126 کارخان��ه هم اکن��ون دارای گمرکات 
اختصاصی هستند که این امر منجر به کاهش هزینه های 
انبارداری آنها می ش��ود، ضمن آنکه ب��ا حداقل تضمین 

فعالیت خود را انجام می دهند. 

اجباری شدن نصب کپسول 
آتش نشانی روی خودروهای سواری

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو گفت: استفاده 
از کپسول آتش نشانی در خودروهای س��واری از ابتدای 

سال1394 به صورت اجباری خواهد بود. 
به گزارش شاتا؛ »ساس��ان قربانی « با اشاره به نشست 
شورای سیاست گذاری خودرو که با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، مدیران عامل گروه های خودروس��ازی، 
قطعه ساز و انجمن های خودروساز و قطعه ساز برگزار شد، 
با بیان اینکه از ابتدای سال آینده خودروسازان موظف به 
نصب کپسول های آتش نشانی در خودروهای تولیدی خود 
هس��تند، افزود: این مهم به اطالع تمامی خودروس��ازان 
رسیده اس��ت تا اقدامات و برنامه ریزی های الزم را در این 

راستا اعمال کنند. 
وی در ادامه به دیگ��ر موضوعات مطرح ش��ده در این 
نشست اش��اره کرد و گفت: اجرای بند ق تبصره 2 قانون 
بودجه مبنی بر جایگزینی اتوبوس های درون ش��هری و 
مینی بوس و تاکس��ی ها از مواردی بود که مورد بررس��ی 

قرار گرفت. 
قربانی اضافه کرد: بر این اس��اس چند نکته مورد توجه 
قرار گرفت، از جمله اینکه تمامی خودروها باید براساس 
پایه گازسوز ارائه ش��وند و مش��خصات فنی خودروهای 
ارائه شده از س��وی خودروس��ازان با نظر اعالمی از سوی 
کارفرمایان مطابق و به بیان دیگر کیفیت تاکسی ها نباید 

از خودروهای سواری کمتر باشد. 
وی در ادامه با اش��اره به جایگزینی 140 هزار تاکسی 
و ون و 17 هزار اتوب��وس طبق برنامه ریزی انجام ش��ده 
اظهار کرد: براین اساس نصب GPS و تاکسی متر در این 
خودروها نیز باید توسط شرکت های خودروسازی صورت 
بگیرد، از این رو از خودروسازان خواسته شده تا در زمینه 

تامین این نیازها سریعا اقدام کنند. 
عضو ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو در ادامه به ارائه 
گزارش ش��ش ماهه تولید خودرو اشاره کرد و گفت: بنابر 
آمارها، تولید محقق شده در این مدت بیش از 95درصد 
برنامه بوده و تولید خودرو نس��بت به مدت مش��ابه سال 

گذشته از رشد 74 درصدی اتفاق افتاده است. 
 قربانی ضمن اش��اره ب��ه تاکید وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت مبنی بر تحقق وعده تولید یک میلیون و 200هزار 
دس��تگاه خودرو در س��ال جاری افزود: باید تالش ها در 
رسیدن به این مهم مضاعف ش��ود و در کنار تولید، توجه 
به کیفیت از اساسی ترین محورهایی است که همواره باید 

مدنظر قرار گیرد. 
وی همچنین یادآور ش��د: در این جلس��ه گزارش��ی از 
نحوه اقدامات انجام ش��ده در خصوص برگزاری همایش 
بین المللی صنع��ت خودرو که قرار اس��ت ده��م آذرماه 
مصادف با اول دس��امبر در محل برج میالد تهران برگزار 

شود، ارائه شد. 
قربانی همچنی��ن از برپایی نمایش��گاه قطعات خودرو 
در تاریخ هش��تم و نهم آذرماه خبرداد و گفت: برپایی این 
نمایشگاه که با برگزاری دومین همایش بین المللی صنعت 
خودرو کامل خواهد شد، فرصت الزم را برای عالقه مندان 
و ش��رکت های داخلی و خارجی فراهم می کند تا هر چه 
بیش��تر با توانمندی ها و ظرفیت های صنعت قطعه سازی 

کشور آشنا شوند. 
سخنگوی ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو در بخش 
دیگری از س��خنان خود به معرفی، طراحی و پیاده سازی 
س��امانه ارتباطات هوش��مند خودرویی توس��ط سازمان 
گسترش نوس��ازی و صنایع ایران اش��اره کرد و گفت: با 
راه اندازی این سامانه که ارتباط بین خودروها با یکدیگر و 
ارتباط بین خودرو و مسیر را برقرار می کند می توان شاهد 
دستاورد مهمی در ارتقای ایمنی حمل ونقل در کشور بود. 
وی نقش مهم این س��امانه را در کنترل خ��ودرو حائز 
اهمیت دانس��ت و اف��زود: این ط��رح که در بس��یاری از 
کشورهای توس��عه یافته در حال اجراست توسط ایدرو و 
با همکاری جهاد دانشگاهی دانش��گاه صنعتی شریف در 
مرحله تجاری سازی قرار دارد و می تواند تاثیر بسزایی در 
کاهش تصادفات و ایمن س��ازی در جابه جایی ها به دنبال 

داشته باشد. 
قربانی همچنین گفت: مقرر ش��د برای تجاری س��ازی 
این طرح از توانمندی و س��رمایه گذاری بخش خصوصی 

استفاده شود. 
وی ادامه اظهار کرد: توجه به مباحث ایمنی پیش��رفته 
از ضروریاتی اس��ت که دراین جلسه تاکید شد تا سازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران بی��ش از پیش به آن 
بپردازد، چرا ک��ه بنابر تاکید مهندس نعم��ت زاده باید با 
تکنولوژی به روز همراه شویم و تالش کنیم تا از تکنولوژی 

روز فاصله نگیریم. 
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صادرات ماشین سازی تبریز به
5/5 میلیون دالر رسید

ش��رکت ماشین س��ازی تبریز در نیمه نخس��ت امسال 
موفق شد 5/5 میلیون دالر محصوالت خود را به کشورهای 
همسایه، آلمان، ترکیه و کش��ورهای آفریقایی صادر کند.  
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ماشین سازی تبریز، این 
شرکت موفق شده انواع ماش��ین افزارهای تولیدی از جمله 
ماشین های VMC، CNC، TN71، TN50، انیورسال 
و ماشین های فرز را در شش ماه نخست سال جاری به ترکیه، 
کشورهای عربی منطقه و بازارهای آفریقایی و آسیایی صادر 
کند.  بنا بر این گزارش، شرکت ماشین سازی تبریز باوجود 
تحریم های موجود، موفق شده سهم مناس��بی از بازارهای 
کشورهای همس��ایه را از آن خود س��ازد که صادرات چهار 
میلیون دالری ماشین افزار به یکی از کشورهای عربی، یکی 
از این موفقیت ها به شمار می رود.  گفتنی است رقم صادرات 
شرکت ماشین سازی تبریز نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد داشته و پیش بینی می شود این شرکت تا پایان سال به 

رکورد باالتری در حوزه صادرات نائل آید. 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک

بانک ها به یاری دولت بیایند

عسل داداشلو

 مینا شهنی



پول و سرمایه4

اساس��نامه جدی��د بانک های 
غیر دولتی که ب��ه تازگی از طریق 
شورای پول و اعتبار تصویب شده، 
نگرانی هایی را برای فعاالن بخش 
خصوصی به وجود آورده اس��ت. 
این اساس��نامه بی��ش از همه در 
مورد اجبار بانک های غیر دولتی 
در تصویب اساس��نامه در مجمع 
عمومی عادی فوق العاده، انتقاداتی 
را متوجه مسئوالن بانک مرکزی 
کرده اس��ت تا جایی که مدیران 
برخ��ی از بانک ها، س��هامداران 
بانک ه��ا و مس��ئوالن ب��ورس و 
بانک مرکزی پیرامون این مسئله 
تشکیل جلسه دادند تا براساس آن 
بانک مرکزی ضمن هماهنگی با 
متخصصان بانک��ی و حقوقدانان 
ای��رادات مطرح ش��ده مربوط به 
اساسنامه جدید را اصالح کند. در 
این نشست فعاالن بخش خصوصی 
نس��بت به اینکه بانک مرکزی از 
طریق مجوزهایی که انحصارا در 
اختیار دارد، بانک های غیر دولتی 

را برای اجرای مصوبات خود تحت 
فشار قرار می دهد ابراز نگرانی کردند 
و ادامه این روند را منجر به خدشه بر 

ارائه خدمات بانکی دانستند. 

اساسنامه 
ناقض قانون تجارت

منتقدان می گویند: اساسنامه 
نمونه مصوب شورای پول و اعتبار 
از منظر حقوقی با ماده 110 قانون 
تجارت که در آن می ت��وان برای 
هیات مدی��ره ش��خص حقوقی 
تعیین کرد و این شخص حقوقی 
می تواند نماینده خ��ود را که یک 
شخص حقوقی است معرفی کند، 
مغایرت داشته و بانک ها ملزم به 
معرفی اشخاص حقیقی شده اند. 
همچنین چنان که در اساسنامه 
پیش بینی شده است، اگر مهلت 
تصویب اساس��نامه تمام ش��ود و 
دو م��اه از اتمام آن بگ��ذرد، بانک 
مرکزی می تواند سرپرست تعیین 
کند که در قانون تجارت عنوانی 
به نام سرپرس��ت وجود ندارد. در 

عین حال از جمله موارد انحصاری 
بان��ک مرکزی که انتق��اد فعاالن 
بخش خصوصی را به همراه داشته 
آنکه در اساسنامه پیش بینی شده 
است مدیر را بانک مرکزی می تواند 
منفصل کند و حکم انفصال دهد که 
این کلمه در ارتباط با کلمه انتصاب 
بوده در صورتی که در قانون تجارت 
واژه های انتخاب و تغییر و عزل آمده 

است. 

مخالفت سهامداران بانکی 
با اساسنامه تنظیمی

در اساسنامه تمامی موسسات 
اعتباری غیربانکی موظف شده اند 
حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری  
نسبت به برگزاری مجمع عمومی 
فوق العاده و اصالح اساسنامه خود 
مطابق با اساسنامه نمونه ابالغی 
اق��دام کنند. در حال حاضر س��ه 
بان��ک دولت��ی خصوصی ش��ده 
تجارت، مل��ت و ص��ادرات هنوز 
اساس��نامه جدیدی را در مجامع 
به تصویب نرس��انده اند و با وجود 

تشکیل مجامع آنها هیات مدیره 
اساس��نامه جدید را امضا نکردند. 
سهامداران اصلی در مجامع حاضر 
نش��دند و بدین ترتیب مخالفت 
خود را با اساسنامه تنظیمی بانک 
مرکزی اعالم کردن��د. بانک های 
دیگری نیز ک��ه مجم��ع برگزار 
کرده اند ولی اساسنامه در مجامع 
آنها مصوب نشد، اما مسئوالن این 
بانک ها مطرح می کنند که بانک 
مرکزی آنها را به شدت تحت فشار 
قرارداده است و به دلیل اینکه این 
بانک باید مدی��ران این بانک ها را 
تایید صالحیت کند، آنها را وادار 
به برگزاری مجمع��ی دیگر کرده 
و به عنوان نمون��ه بانک ملت قرار 
است در هفته آتی و بانک تجارت 
در چند روز آینده دومین مجامع 
خود را برگزار کنند. در کل مجامع 
فوق العاده بانک های مزبور به علت 
عدم حضور اکثریت سهامداران به 
حد نصاب رسمی نرسید یا بعضا بعد 
از رسمیت یافتن جلسه، سهامداران 
حاضر با توجه به اشکاالت حقوقی، 

قانونی و محتوایی که نس��بت به 
اساسنامه نمونه داشتند، از تصویب 

آن خودداری کردند. 
تصویب اساسنامه نوعی 

مصادره سهام بانک ها
در این زمینه علیرضا عسکری 
مارانی، کارش��ناس ارشد مسائل 
پولی ضم��ن تاکید ب��ر مغایرت 
اساس��نامه با قانون تجارت تاکید 
کرد: براساس اساس��نامه جدید 
اعضای هیات مدی��ره نمی توانند 
موظف باشند که این خالف قانون 
تجارت اس��ت. وی خاطرنش��ان 
ک��رد: در جلس��ه ش��ورای پول و 
اعتبار، بان��ک مرکزی حقی برای 
س��هامدار قائل نبوده و می گوید 
که وقتی من نماینده سپرده گذار 
و اختیاردار هستم، باید مدیران را 
تعیین تکلیف کنم، اما مسئوالن 
بانک مرکزی فراموش کرده اند که 
تمام مس��ئولیت شرکت بر عهده 
سهامداران و مدیران است. به گفته 
وی، به عبارت دیگر معتقدیم که 
بانک مرکزی با تحمیل اساسنامه 
جدید، به بانک ها اجازه نمی دهد که 
حقوق عادی خود را داشته باشند 
و به عنوان نمونه، اگر این اساسنامه 
را در مجامع به تصویب نرس��انده 
باشند، به بانک ها اجازه نمی دهد که 
گواهی سپرده منتشر کنند و جلوی 
صدور مجوزهایی که الزم اس��ت 
بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر 
برای بانک ها صادر کند را گرفته 
است و می گوید که تا اساسنامه را 
تایید نکنید، مجوزها را نمی دهم. 
این کارشناس بانکی در گفت وگو 
با مهر با تاکید بر اینکه تصویب این 
اساسنامه به نوعی مصادره سهام 
بانک ها توسط بانک مرکزی است، 
گفت: با این اساسنامه سهامداران 
مالکیت و اختیار مدیران خود را از 
دست می دهند و به عنوان سهامدار 
اختیاری نخواهند داشت، در حالی 
که بانک هایی هم که در گذشته 
تخلف ک��رده بودند مدیرانش��ان 
توس��ط گزینش بان��ک مرکزی 
منصوب شده بودند و این نکته ای 

جالب توجه است. 

ضرورت حل کژروی های نظام بانکی 

ش��ورای پول و اعتبار اخی��را مصوبه ای را برای تغییر 
اساس��نامه بانک های غیر دولتی از تصویب گذرانده که 
س��والی جدی را به وجود آورده اس��ت که این مصوبه 
و مصوبه های مش��ابه، برای حل کدام یک از مشکالت 

نظام بانکی کشور از تصویب شورا گذشته است؟ 
آیا این تغییرات خواهند توانس��ت بانک ها را در برابر 
وظایف قانونی شان پاس��خگوتر کنند؟ نگاهی بیندازیم 
به زوایای مختلف مش��کالت بانک ه��ا )اعم از دولتی و 
غیردولتی( مش��کالتی که هر کدام از آنها نس��خه های 
ف��وری و عاجل نهادهای تصمیم گی��ر را می طلبد و در 
صورت معطل ماندن در سال های آینده، خسارت جدی 

را به بخش های مختلف اقتصاد کشور وارد می کنند. 
1-  در ح��ال حاض��ر یک��ی از مهم تری��ن معض��الت 
کش��ور مس��ئله تخصیص تس��هیالت به بخش صنعت 
است. براس��اس قانون، بانک های کشور موظف هستند 
ک��ه 39 درصد منابع خود را ب��ه بخش صنعت و معدن 
اختص��اص دهن��د اما بانک ه��ا اعالم کرده ان��د که تنها 
29درص��د منابع خود را به این بخش اختصاص داده اند. 
این در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون صنایع 
مجل��س معترضند که این آمار درس��ت نبوده و بانک ها 
تنها 15 درصد از منابع را اختصاص داده اند! به راس��تی 
اگر ش��ورای پول و اعتبار فقط این مشکل نظام بانکی را 
حل کند، چقدر بر رشد اقتصادی کشور و میزان اشتغال 

و رشد GDP کشور تاثیر خواهد داشت؟ 
2- با وجود رش��د و توس��عه ش��عب بانکی ب��ا ارقام 
حیرت آوری که س��رانه م��ا را فراتر از اس��تانداردهای 
جهانی برده اس��ت )و البته خود گویای پولس��از بودن 
صنعت بانک��داری در ایران اس��ت! (بانک ها یا از دادن 
تس��هیالت به مش��تریان خود خودداری می کنند یا با 
تراش��یدن موانع بس��یار در بوروکراسی اداری، دریافت 
تس��هیالت را ب��رای مش��تریان خ��ود دس��ت نایافتنی 
می کنند. ب��ر طرف کردن این معضل ت��ا چه اندازه بر 
رفاه عموم الیه های اجتماعی که در مشکالت معیشتی 

دست و پا می زنند تاثیر خواهد داشت؟ 
3- یکی از مواردی که رییس جمهور به درستی بر آن 
انگشت گذاشته موضوع بانک محور بودن اقتصاد کشور 
است. بانک ها در حالی از تخصیص منابع خود براساس 
ظرفیت های قانونی خودداری می کنند که خود تبدیل 
به بنگاه دارانی کالن ش��ده اند. جدای از اینکه آیا بانک، 
بنگاه دار خوبی اس��ت یا نه، جای این سوال وجود دارد 
ک��ه کدام خأل قانونی بانک ها را به بنگاه دارانی فربه که 
ت��وان رقابت بخش تولید را س��لب کرده اند بدل کرده 
اس��ت؟ چرا بانک مرکزی که قانونا موظف به نظارت بر 
فعالیت بانک ها اس��ت تا پی��ش از انتقاد آقای روحانی، 
هیچ اطالعات متقنی از آمار بنگاه های بانک ها نداشته 
اس��ت؟ آیا اش��کال از عملکرد بانک مرکزی اس��ت یا 
قوانین��ی ک��ه بانک ها را به جزایری دور از دس��ترس و 

مستقل بدل کرده اند؟ 
4- موضوع ارقام کالن مطالبات معوقه نشان از وجود 
روابطی ناس��الم در نظام بانکی کشور دارد که گاه این 
روابط ناس��الم در بانک های دولتی پا را از زد و بندهای 
فراقانونی هم آنس��وتر گذاش��ته و با وقوع اختالس های 
سنگین نظام بانکی کش��ور را دچار شوک کرده است. 
س��وال جدی ای که در برابر شورای پول و اعتبار وجود 
دارد این اس��ت که این نهاد برای واکسینه کردن نظام 
بانکی از این آفات چرا به اقدام عاجلی دست نمی زند؟ 
بر طرف کردن ظرفیت های رش��د ویروس های فس��اد 
در کش��ور، چه میزان ظرفیت رشد را در مسیر توسعه 

اقتصادی و اجتماعی کشور آزاد خواهد کرد؟

 

رییس کل بانک مرکزی ایران
 عازم واشنگتن شد

ریی��س کل بانک مرک��زی در رأس هیات��ی بلندپایه 
متش��کل از قائم مقام، معاون ارزی و معاون اقتصادی این 
بانک، برای شرکت در اجالس پاییزه صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی به امریکا س��فر کرد. نشست مشترک 
صن��دوق بین المللی پول )IMF(  و گ��روه بانک جهانی 
)World Bank Group( هم��ه س��اله در دو نوبت با 
حضور رؤسای کل بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی و 

دارایی کشورهای عضو برگزار می شود.

تبلیغات رفع سوءاثر چک
غیرقانونی است

تبلیغات غیرقانونی رفع سوءاثر چک در برخی رسانه ها 
مورد تایید بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی   اعالم کرد: 
درحالی که مکرر اطالع رسانی شفاف درخصوص راهنمای 
رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص صورت 
گرفته اس��ت اما مشاهده می شود برخی رسانه ها کماکان 
با تبلیغات غیرقانونی درخصوص روش های رفع س��وءاثر 
چک، زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم 
می آورن��د. بان��ک مرکزی ب��ه اطالع می رس��اند اینگونه 

فعالیت های غیرقانونی مورد تایید این بانک نیست.

بانک دی سایر بانک های خصوصی را 
به حمایت از صادرات دعوت کرد

احم��د ش��فیع زاده، مدیرعام��ل بانک دی خواس��تار 
ورود بانک ه��ای خصوصی به حوزه ص��ادرات غیرنفتی 
و ارائ��ه تس��هیالت ب��ه صادرکنن��دگان ش��د. وی در 
همای��ش بانک��داری جام��ع رویکردی نوی��ن در تامین 
مال��ی صادرکنن��دگان، گف��ت: بانک دی از س��ال 92 
ارائه تس��هیالت ب��ه صادرکنندگان را آغاز کرده اس��ت. 
ش��فیع زاده با انتقاد از اینکه در حوزه اقتصاد گام بلندی 
برنداش��تیم، افزود: بانک ها بنگاه های بسیار تاثیرگذاری 
هستند که می توانند چرخه تولید را به گردش درآورند 
و در راستای توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کنند. در 
این مراس��م رییس کل س��ازمان توسعه تجارت از بسته 
اعتباری ویژه بان��ک دی برای حمایت از صادرکنندگان 
کش��ور رونمایی کرد. صادرکنندگان در صورت استفاده 
از این بس��ته اعتباری ویژه بانک دی، می توانند خدمات 
ویژه ای از قبیل اخذ تس��هیالت ارزی، پذیرش ال.س��ی 
)گش��ایش اعتبار(، اوراق معاوضه کاال و خدماتی از این 

دست استفاده کنند. 

افزایش قیمت دالر، طال و ارز
در بازار ارز شاهد افزایش قیمت بودیم چنانکه نرخ هر دالر 
با هشت تومان، یورو با 27 تومان و پوند با 44 تومان افزایش 
قیمت گذاری ش��دند. در بازار طال و سکه نیز افزایش قیمت 
رخ داد و سکه یک گرمی با چهارهزار تومان، سکه ربع با  هزار 
تومان، سکه نیم با پنج هزار تومان، سکه قدیم 9 هزار تومان، 
سکه تمام بهار آزادی با 8 هزار و 500 تومان و طالی 18 عیار 

با 700 تومان افزایش قیمت گذاری شدند. 

نرخنامه یادداشت

بانک
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فروش خرید نوع ارز 

3242032480دالر امریکا

4146041560یورو

5240052500پوند انگلیس

88408890درهم امارات

1447014530لیر ترکیه

990010100رینگت مالزی

52005450یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

175,000  169,000  سکه یک گرمی
273,000  266,000  سکه ربع
478,000  471,000  سکه نیم

946,000  939,000  سکه طرح جدید
944,000  937,000  سکه بهار آزادی

96,600  94,750  طالی 18 عیار گرمی

 71,783,70شاخص کل
64,83میزان تغییر
B 3,227,857,048ارزش بازار

B 1,478,409ارزش معامالت
M 432,947حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
3,81763,43سرمایه گذاری امید

)50,83(31,493ارتباطات سیار

ارزشخریدنام کامل شرکت
2,94411,390 توسعه  صنایع  بهشهر
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ارزشفروشنام کامل شرکت
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28,6105,613 کاغذسازي کاوه 

درصد قیمتنام کامل شرکت
5226.75 ح . سرمایه گذاري نیرو

10,6944 داملران 

درصدقیمتنام کامل شرکت
)3.92(4,341 بین  المللي  پارس 

)3.87(5,789 نیروترانس
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21521690صنایع آذرآب
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P/Eقیمتنام کامل شرکت
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11961,66ص. بازنشستگی بانک ها

نماگر بورس
بازگشت آرام بورس به روند مثبت

شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت 
با افزایش 0.20 درصدی به 71 هزار و 783 واحد رسید. 
در عین حال ش��اخص صنعت در آخر هفته، روی عدد 
60 هزار و 921 واحد ایس��تاد که در قیاس با هفته قبل، 
0.15 درصد افزایش را نش��ان می داد. شاخص بازار اول 
در هفت��ه گذش��ته با 0.36 درصد افزای��ش به 52 هزار و 
687 واحد و ش��اخص بازار دوم با 0.16 درصد کاهش به 

142 هزار و 436 واحد رسید. 
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
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940
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نیم سکه
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ربع سکه
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سکه 1 گرمی

173
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174
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قیمت سکه در هفته گذشته )هزار تومان(
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

قیمت هر اونس طالی جهانی)دالر(
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1189,80
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سکه در مرز 946 هزار تومان
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اصغر قاسمی
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5 تجارت و خدمات

پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات مخابراتی پایان یافت
تلکام 2014، جوالنگاه اپراتورهای موبایل

بزرگ ترین نمایش��گاه صنایع مخابراتی و اطالع رس��انی کش��ور که با 
هدف ارائ��ه جدیدتری��ن تکنولوژی ه��ای مخابراتی برگزار ش��ده بود، 

پنجشنبه گذشته پس از چهار روز فعالیت به کار خود پایان داد.
به گزارش »فرصت امروز« در تلکام امس��ال بیش از ۲۱۰ ش��رکت و واحد 
تولیدی داخلی و ۶۸ ش��رکت خارجی یا نمایندگی های آنان از ۱۴ کش��ور 
جهان حضور داشتند که آخرین دس��تاوردهای خود را در زمینه ارتباطات، 
مخابرات و فناوری اطالعات در معرض دید عالقه مندان گذاش��تند. اما طبق 
عادت هر ساله حضور پررنگ اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران 
چشم نوازی می کرد و کمتر بازدیدکننده ای بود که یکی از محصوالت تبلیغاتی 
آنها را همراه خود به این طرف و آن طرف نبرد. ش��رکت مخابرات با برگزاری 
رایگان بازی پینت بال در غرفه خود بازار گرمی خاص خود را انجام می داد و 
طبق عادت سال های گذشته خودروهایی که برخی اپراتورها برای مسابقات 
یا قرعه کشی های خود در نظر گرفته بودند، توجه بسیاری از بازدیدکنندگان 
نمایش��گاه را به خود جلب می کرد. به ویژه مازراتی مش��کی رنگی که یکی از 
اپراتورها آن را به نمایش گذاش��ته بود تا با برگزاری مراس��می آن را به قید 
قرعه واگذار کن��د. اپراتور دیگری که برای مس��ابقات تلویزیونی رقابت های 
ورزش��ی وعده داده بود س��ه خودروی ام.وی. ام جایزه می دهد نیز در آخرین 
روز نمایشگاه مراسم اعطای این خودروها را برگزار کرد. ارائه سیم کارت های 
رایگان نیز از س��وی اپراتورهای موبایل از جمله دالیلی بود که بس��یاری از 
مردم را به این نمایش��گاه تخصصی کش��انده بود. این اپراتورها عالوه بر ارائه 
سیم کارت های رایگان، همه روزه مسابقات قرعه کشی هم برگزار می کردند که 
این موضوع باعث ایجاد صف های طویل و چند کیلومتری در نمایشگاه تلکام 
شده بود. در این نمایشگاه یکی از اپراتورهای موبایل یک خودرو میلیاردی از 
برندی مشهور را برای برنده یکی از مسابقاتش به نمایش عموم گذاشته بود.
در تلکام ۲۰۱۴ گروه ش��رکت های مخابرات، در سالن اختصاصی خود برای 
نخس��تین بار بخشی را به رسانه های فناوری اطالعات و ارتباطات اختصاص 
دادند. این عملکرد حمایتی مخابرات باعث شد رسانه ها و سایت های تخصصی 

این بخش به صورت منسجم فعالیت های خود را عرضه کنند.

بخش خصوصی فعال تر از دولتی ها
در ای��ن نمایش��گاه که گفته می ش��ود، هر س��ال بی��ش از ۱5۰ هزار 
بازدیدکنن��ده دارد غرفه های مربوط به بخش دولتی کمترین فعالیت را از 
خود نشان می دادند و آن تعداد از مسئوالنی که قرار بود پاسخگوی سواالت 

خبرنگاران در غرفه های خود باشند، از این کار اجتناب می کردند.
این درحالی بود که در روز اول برگزاری این نمایشگاه وزیر ارتباطات به 
بازدید از بخش های مختلف از نمایشگاه پرداخت و تالش کرد که به اکثر 
غرفه ها سر زده باشد؛ بازدیدی که در نهایت بیش از سه ساعت طول کشید 
و در تمام مدت عالوه بر وزیر، معاونان مختلف وی از جمله رییس سازمان 
تنظیم مقررات و مدیر عامل ش��رکت ارتباطات زیرساخت وی را همراهی 
می کردند. ام��ا پس از آن غرفه های دولتی ها کمتری��ن فعالیت را از خود 
نش��ان می دادند. در حالی که نمایشگاه امسال میزبان کشورهای خارجی 
همچون ایتالیا، اسلوونی، اتریش، امارات متحده عربی، آلمان، تایوان، ترکیه، 
جمهوری چک، چین، ژاپن، کره جنوبی، کانادا، لهستان، مالزی و هند بود، 
اما حضور این کشورها نیز آنچنان پررنگ به نظر نمی آمد و تنها چینی ها 

بودند که در این نمایشگاه به چشم می آمدند.

اپلیکیشن های بومی تسخیرکنندگان نمایشگاه
اما بعد از اپراتور های مخابراتی طراحان و تولیدکنندگان اپلیکیشن های 
موبایل پیش��رفت قابل توجهی نسبت به سال های گذش��ته از خود نشان 
دادند و توانس��تند بازدیدکنندگان فراوانی را جذب غرفه های خود کنند. 
در نمایشگاه امسال از چندین اپلیکیشن ساخت داخل رونمایی شد که از 
مهم ترین آنها می توان به »س��اینا« و »بیسفون« اشاره کرد که عملکردی 
مانند اپلیکیش��ن های اجتماعی وایبر و واتس آپ  دارند. در تلکام امس��ال 
ش��بکه اجتماعی هنرمندان و ورزش��کاران نیز به صورت رسمی راه اندازی 
شد و به همین دلیل تلکام ۲۰۱۴ شاهد پیوند هنرمندان و ورزشکاران با 
ارتباطات و فناوری بود. در این شبکه هنرمندانی مانند رضا عطاران، نیوشا 
ضیغمی، لیندا کیانی، تینا آخوندتبار و ورزشکارانی چون مهدی زرینچه به 
عضویت ش��بکه های اجتماعی داخلی درآمدند و برخی از آنها با حضور در 

نمایشگاه روح تازه ای به نمایشگاه بخشیدند.

گزارش خبری

 براس��اس گزارش هایی که س��ازمان 
می��راث فرهنگی در ماه ه��ای اخیر داده 
اس��ت، همچنی��ن ب��ه اس��تناد یکی از 
گفته ه��ای اخیر ریاس��ت این س��ازمان 
مبن��ی ب��ر افزای��ش دو براب��ری ورود 
گردشگران خارجی در نیمه اول امسال 
نس��بت ب��ه زمان مش��ابهش در س��ال 
گذشته و خبر از ظرفیت در حال تکمیل 
هتل ها در سال ۲۰۱5 گواه این است که 
گردش��گری که شاید هنوز نمی توان نام 
صنعت را بر آن گذاش��ت در سال جاری 
ب��ا یک هجم��ه روبه رو ش��د. اگرچه در 
این هجمه، اخت��الل در ارائه خدمات و 
سرویس اجتناب نا پذیر به نظر می رسد، 
اما می تواند گردش��گری را با س��واالت 
جدی تری روب��ه رو و نیازهای اصلی آن 
نمود بیش��تری پیدا کند. اگر تا دیروز با 
رویک��رد داخلی و در اندازه های کوچکی 
به مشکالت این حوزه پرداخته می شد، 
امروز صحب��ت از خ��ودروی مخصوص 
گردش��گری مطاب��ق با اس��تانداردهای 
جهان��ی اس��ت، ای��ن اتفاق گوی��ای آن 
اس��ت خواس��ته هایی که تا پیش از این 
از س��وی برخی فعاالن بخش خصوصی 
ک��ه  مط��رح می ش��د  کارشناس��انی  و 
گردش��گری دغدغه اصلی زندگی ش��ان 
بود کم کم راهش را به سطوح مدیریتی 

سازمان باز کرده است. 
چالشی که به تازگی س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
در آن پیش قدم شده و سعید شیرکوند، 
مع��اون برنامه ری��زی و س��رمایه گذاری 
س��ازمان ب��ا ارائ��ه پیش��نهادی، ایجاد 
تسهیالت الزم برای خرید این خودروها 

را از دولت خواستار شده است. 
معاون پژوهش��کده گردشگری معتقد 
است گردشگری مشکالت و در کنارش 
نیازهای زیادی برای صنعت شدن دارد، 
علی رحیم پ��ور که نزدیک ب��ه دو دهه 
تجرب��ه فعالی��ت، مدیری��ت و تالیف در 
حوزه گردش��گری را در کارنامه دارد در 
این ب��اره به فرصت امروز می گوید: ما در 
این زمینه مشکالت زیادی داریم، برای 
تردد در مرکز شهر و منطقه طرح و حتی 
ب��رای توقف مقابل هتل ها چالش داریم. 
اتوبوس ه��ا و اتومبیل ه��ای وی��ژه برای 
گردش��گران نداریم. مثال همه هتل های 
 VIP پنج س��تاره دنی��ا اتومبیل ه��ای
دارند که نوع و رنگ آنها کامال مشخص 
و متمایز اس��ت اما در کش��ور ما اینطور 
نیست. این خودروها برای مقامات عالی، 
بازرگان��ان، هنرمن��دان، دیپلمات ه��ا و 
افراد خاص اس��تفاده می شود و مبلمان 

خاصی دارند. این اتومبیل ها می تواند در 
بسیاری از مراسم ها و اجالس به کار رود 
و الزم اس��ت معافیت  های مالیاتی برای 

ورود این خودروها فراهم شود. 
عضو هیات علمی پژوهش��گاه سازمان 
می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردشگری می افزاید: جامعه تورگردانان 
ای��ران باید آم��ار دقیقی از نی��از داخلی 
خودرو برای گردش��گران اع��الم کند و 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، وزارت بازرگانی و دولت باید 
کمک کنند تا ای��ن خودروها با عوارض 

گمرکی پایین وارد شود. 

صنعت گردشگری خودرو ندارد
پیش��نهاد عل��ی رحیم پ��ور، مع��اون 
پژوهش��کده گردش��گری را ب��ه گ��وش 
ای��ران  تورگردان��ان  جامع��ه  ریی��س 
ابراهیم پور فرج که به تازگی  رس��انیدم، 
این آمار را به س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری داده است، 
حمل و نقل را از بزرگ ترین مش��کالت و 
موانع بر سر راه صنعتی شدن گردشگری 
عنوان ک��رده و توضیح می دهد: واقعیت 
این اس��ت ک��ه ما خ��ودروی مناس��ب 
برای گردش��گران نداری��م، وقتی به آنها 
درباره هم��ه قوانین و مقررات و آداب و 
فرهن��گ اینجا توضیح می دهیم، همه را 
می پذیرند و خوش��بختانه در این زمینه 
مش��کلی نداریم اما از ما می پرس��ند آیا 
ای��ن اتومبیل ها با ای��ن امکانات کم هم 

جزو قوانین و مقررات کشور شماست. 

پورفرج می افزاید: کش��ور ما پر از آثار 
فرهنگی است و گردش��گری هم که به 
ایران می آید برای تفریح و س��احل دریا 
رفتن نمی آید، گردش��گران ما فرهنگی 
یا طبیعت گرد هس��تند، به همین دلیل 
ممکن اس��ت در یک مسیر که تعدد اثر 
طبیعی یا تاریخی وجود دارد هش��ت تا 
۱۰ س��اعت در اتوبوس باشند، اتوبوسی 
ک��ه کول��رش مش��کل دارد، میکروفن 
برای راهنما که قرار اس��ت چند ساعت 
درب��اره ایران ب��رای گردش��گران حرف 
بزن��د، ندارد، فاقد سیس��تم بهداش��تی 
اس��ت، یخچال مناسب ندارد و غیره، ما 
باید مش��کل حمل و نقل زمینی را برای 
گردش��گران حل کنیم چون به هر حال 
آنها به استاندارد های هوایی ما اطمینان 
ندارند. همه این مش��کالت را داریم اما 
می خواهی��م ای��ران را ب��ه بهترین نحو 

معرفی کنیم. 
رییس جامع��ه تورگردانان حمل و نقل 
مطلوب را در گردشگری جزو ضرورت ها 
می داند و معتقد است موجب باال رفتن 
کیفیت س��فر و افزایش رضایت ش��ده و 
استقبال گردش��گران را باال می برد. وی 
ادام��ه می دهد: در حال حاضر اگر تعداد 
گردش��گر 9 نفرباش��د بای��د از اتوبوس 
اس��تفاده کنی��م چ��ون در ون به دلیل 
نداش��تن صن��دوق ب��ار از صندلی های 
عقب برای بار مسافران استفاده می شود 
و اس��تاندارد آن پن��ج نفر اس��ت. برای 
ه��ر نف��ر در ون روزی ۲۰۰ هزار تومان 
هزین��ه و در اتوبوس ه��ر نفر ۶5۰ هزار 

تومان هزینه می ش��ود. ح��اال فکر کنید 
ای��ن اختالف قیمت بی��ن ون و اتوبوس 
و تعداد گردش��گر چق��در می تواند برای 

توریست ابهام ایجاد کند. 
پورف��رج از پروژه ای ح��رف می زند که 
جامعه تورگردانان در آن تعداد خودرو های 
مورد نیاز گردشگری را به سازمان میراث 
فرهنگی و س��ازمان توس��عه تجارت ارائه 
ک��رده اس��ت، او توضیح می ده��د: ما به 
اتوبوس، ون، خ��ودروی مینی بوس یعنی 
خودرویی بین اتوب��وس و ون و خودروی 
آفرود که گردشگران برای دشت و صحرا 
از آن اس��تفاده می کنن��د، نی��از داریم. ما 
می خواهیم دولت تس��هیالتی ایجاد کند 
که این خودروها که مخصوص گردشگری 
اس��ت، در یک مقطع به ایران وارد ش��ود 
چون امکان س��اخت آنها در داخل کشور 

وجود ندارد. 
رییس جامعه تورگردانان ایران در تشریح 
آمار موردنیاز می گوید: در حال حاضر 3۰۰ 
دس��تگاه اتوبوس، ۴۰۰ دستگاه مینی بوس 
)ظرفیت ۱5 تا ۲۰ نفر( هزار دس��تگاه ون و 

۱5۰ دستگاه آفرود نیاز داریم. 
ای��ن مق��ام مس��ئول ادام��ه می دهد: 
هتل ه��ای م��ا در ح��ال حاض��ر ب��رای 
جا به جای��ی مس��افر در تع��داد هفت تا 
هش��ت نفر ون ندارن��د و مجبورند برای 
این کار از دو یا س��ه خودروی س��واری 

استفاده کنند. 
پورفرج می گوید: این نیاز تقریبا برای 
سه سال در کشور ما پاسخگوست و بعد 

از آن باید به فکر تجدید آنها باشیم. 

آموزش راننده های حرفه ای 
رییس جامعه تورگردانان ایران پروژه 
دیگ��ری را در برنام��ه دارد. او می گوید: 
ما در ح��ال برنامه ریزی ب��رای آموزش 
راننده ه��ا هس��تیم که بتوانن��د به زبان 
خارجی، مهارت های اجتماعی، معاشرت 
با استانداردهای بین المللی مسلط شوند 
زیرا در واقع نماین��ده ایران در تورهای 

گردشگری هستند. 
ی��ک فع��ال گردش��گری نی��ز رف��ع 
مش��کالت حمل و نقل را در گردش��گری 
ض��روری عن��وان ک��رده و ب��ه فرصت 
امروز می گوید: در بس��یاری از شهرهای 
اتوبوس ه��ای  جه��ان  در  توریس��تی 
را در ش��هر  دوطبق��ه ای، گردش��گران 
جا به ج��ا می کنند و طبق��ه باال که روباز 
است چشم انداز قابل توجهی به گردشگر 
می دهد، اما متاس��فانه ای��ن اتوبوس ها 
در کش��ور ما وجود ن��دارد در حالی که 
ش��هرهایی مانند تهران، اصفهان و چند 
ش��هر دیگر ما برای ارائ��ه تعریف واقعی 
و کامل تری از ش��هر به گردشگر، به این 

اتوبوس ها نیاز دارند. 
ش��رکت های  از  یک��ی  در  ک��ه  وی 
خدمات جهانگردی نیز مش��غول به کار 
اس��ت از یکی دیگر از مش��کال ت عمده 
اتوبوس ه��ای گردش��گری نی��ز صحبت 
می کن��د، او می گوی��د: نب��ود سیس��تم 
بهداشتی در اتوبوس ها از دیگر مشکالت 
گردش��گران اس��ت. او ادامه می دهد: از 
آنجایی که تخلیه سیس��تم بهداش��تی 
این اتوبوس ها در کشورهای دیگر عموما 
در ایس��تگاه پمپ بنزین انجام می شود 
و در کش��ور ما چنین سیستمی در این 
اتوبوس ها  ایستگاه ها تعبیه نشده است، 
همچن��ان ب��دون سیس��تم بهداش��تی 
هس��تند و این نیاز احس��اس می ش��ود 
که س��ازمان میراث فرهنگی با همکاری 
س��ازمان های دیگر امکان ایجاد سیستم 
تخلیه سرویس بهداش��تی اتوبوس ها را 
در ایستگاه های پمپ بنزین فراهم کند. 
این فعال گرش��گردی که خواست نامی 
از او نبری��م، از ایج��اد تس��هیالتی برای 
تردد اتوبوس های گردشگران در منطقه 
طرح دار ش��هرها و توق��ف آنها در مقابل 

هتل ها به عنوان یک ضرورت نام برد. 
گردش��گری ش��اید تا تبدیل شدن به 
یک صنعت راه زیادی در پیش داش��ته 
باش��د، اما به نظ��ر می رس��د، حضور و 
تداوم ت��ردد گردش��گران بتواند این راه 
را کوتاه ت��ر کند، این حضور چقدر تدوام 
خواهد داشت و رشد امکانات گردشگری 
در ای��ن مس��یر چقدر س��هم دارد، باید 

منتظر بمانیم. 

ایران به دنبال افزایش ورود گردشگران خارجی 

خودروی مخصوص ؛ یکی از ده ها مشکل
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عمران و مسکن6

از س��ال 1302، پرنده ه��ای 
آهنی مهم��ان آس��مان ایران 
ش��دند، مهمانان��ی ك��ه در 
ط��ول 90 س��ال گذش��ته در 
رفت و آمدهایش��ان بارها خون 

به پا كرده اند. 
نگاه��ی به عملك��رد چندین 
دهه ای ن��اوگان هوایی در ایران 
نش��ان می دهد كه سقوط پای 
ثاب��ت پروازها ب��وده، حوادثی 
كه ج��دای از ضربه ه��ای فنی، 
اقتص��ادی و اعتب��اری به مرگ 
تعداد زی��ادی از ایرانی ها ختم 

شده است. 
صنعت هواپیمای��ی ایران در 
س��ال های پ��س از انقالب جزو 
نخس��تین صنایعی ب��ود كه به 
لیس��ت تحریم های یك جانبه 
و چند جانبه كش��ورهای غربی 
اضافه ش��د تا این بار سیاس��ت، 
امنی��ت بس��یاری از پروازهای 

ایرانی را هدف قرار دهد. 
در حال��ی ك��ه ب��ر مبن��ای 
پ�روت�ك�ل ه��ای بین الملل��ی 
ایكائو، امنیت پروازه��ا باید در 
رأس فعالیت تمامی كش��ورها 
و س��ازمان های هواپیمایی قرار 
گیرد اما كشورهای غربی بدون 
توجه به این اصول بین المللی، 
راه را برای خری��د هواپیماهای 
جدید و قطع��ات هواپیماهای 

قدیمی بر ایران بسته اند. 
نتیج��ه ای��ن موض��وع پس 
از 30 س��ال تع��داد ب��االی 
هواپیماهای زمین گیر اس��ت، 
تقریبا نصف ن��اوگان موجود در 
آشیانه ایرالین ها خاک می خورد 
و البته باال بودن میزان س��قوط 
نسبت به استانداردهای جهانی 

نیز وجود دارد. 
س��ال ها  ای��ن  ط��ول  در 
هواپیماهای روسی كه جانشین، 
مدل های جدی��د اروپایی خود 
ش��دند نیز نه تنه��ا عملكردی 
مطلوب نداش��تند كه حتی در 
ذهن ایرانی ها تنها یادآور مرگ 

شدند. 
نی��ان  یرا ا در حال��ی ك��ه 
ممنوعی��ت پ��رواز توپول��ف را 
نشانه ای مثبت از توقف حوادث 
هوای��ی می دانس��تند، حادث��ه 
صب��ح روز 19 مرداد ب��ار دیگر 
زنگ خطر را به ص��دا در آورد. 
پرنده های شرقی باز هم قربانی 

گرفتند. 
هواپیمای ایران 140 شركت 
هواپیمایی هس��ا، ساعت 9:20 
دقیقه صب��ح روز 19 م��رداد و 
چند ثانیه پس از برخاس��تن از 
باند فرودگاه مهرآباد، در حوالی 
این فرودگاه س��قوط كرد تا نام 
40 سرنشین از مجموع 48 نفر 
مسافر آن نیز به جمع قربانیان 
سوانح هوایی ایران اضافه شود. 

به دنبال ای��ن حادثه هر چند 
از س��وی س��ازمان هواپیمایی 
كشوری كمیس��یونی به منظور 
بررسی این سانحه تشكیل شد 
و این كمیسیون در زمانی كوتاه 
موفق به پیدا ك��ردن دو جعبه 

سیاه هواپیما شد اما با گذشت 
نزدیك به دو ماه از زمان حادثه 
هنوز علت یا علت های اصلی آن 

مشخص نشدند. 
ه��ر چن��د رییس س��ازمان 
هواپیمایی كشوری در نشستی 
خبری تالش ك��رد ابعاد دقیق 
این ماجرا را البته قبل از نهایی 
شدن بررسی ها ترسیم كند اما 
صحبت های وی تنها گره هایی 
جدید ب��ه ماجرا اضاف��ه كرد و 
با اظهارنظرهایی كه از س��وی 
برخی كارشناسان هوایی مطرح 

شد داستان پیچیده تر شد. 
س��ازمان هواپیمای��ی اعالم 
كرد: زنجیره ای از اتفاقات باعث 
س��قوط ایران 140 شده است؛ 
مش��كالت فنی هواپیم��ا، عدم 
توانایی خلبان دركنترل هواپیما 
و البته مشكالت جوی سه عامل 
اصلی بودند كه در صحبت های 
ریی��س س��ازمان هواپیمای��ی 
به عن��وان عل��ل تاثیر گ��ذار در 

حادثه معرفی شدند. 
در بین این عوام��ل اما آنچه 
بیش از همه سروصدا به پا كرد، 

نقص فنی هواپیما بود. 
بنا به گفته مسئوالن سازمان 
هواپیمایی كشوری موتور سمت 

راست هواپیمای سقوط كرده دو 
ثانیه قبل از پ��رواز از باند از كار 
افتاده، سیس��تم آالرم موتورها 
با تاخیر عمل كرده و ملخ دیگر 
نیز نتوانسته جور موتور از دست 
رفته را بكشد. س��ه اشكال فنی 
كه به گفته سازمان هواپیمایی 
كشوری قابل پیش بینی نبوده 
و بدون هیچ سر نخ قبلی اتفاق 

افتاده اند. 
ای��ن اظه��ارات ه��ر چند در 
هم��ان روزه��ای نخس��ت نیز 
با واكنش ه��ای ض��د و نقیض 
مواجه ش��د اما ب��ا صحبت های 
بعض��ی ازكارشناس��ان هوایی 
فازهای جدی��دی را نیز تجربه 
ك��رد. صحبت هایی كه نش��ان 
م��ی داد نه تنه��ا ای��ن حادث��ه 
قابل پیش��گیری بوده كه حتی 
كارشناس��ان از چند م��اه قبل 
نس��بت به وقوع چنین اتفاقی 
هش��دار داده اند. صحبت هایی 
كه ماجرای س��قوط 19 مرداد 
را وارد مرحله ای جدید می كند. 
 سازمان هواپیمایی كه البته 
هنوز خبری از به پایان رساندن 
تحقیقات منتش��ر نكرده حال 
باید پاس��خ این اظهارات را نیز 
بدهد تا مشخص شود چه كسی 

حقیقت را نمی گوید و حادثه ای 
كه جان 40 ایرانی را گرفته قابل 
پیش بین��ی و البته پیش��گیری 

بوده است یا خیر. 

همیشه پای یک دالل
در میان است 

از  بس��یاری  چن��د  ه��ر 
متخصص��ان هن��وز اظهارنظر 
قطعی درباره دالیل این حادثه را 
به نهایی شدن فرآیند بررسی ها 
موك��ول می كنند، ام��ا در پس 
حواش��ی س��وانح كه معموال از 
یاد می رود، این است كه چرا با 
وجود نظرات كارشناسی باز هم 
پرونده خرید هواپیماهای پا به 
سن گذاشته و هواپیماهایی كه 
با ش��رایط جغرافیا و آب و هوای 
كش��ورمان س��ازگار نیستند، 
باز اس��ت و قرارداده��ای خرید 
هواپیما از روسیه به یك سریال 

ادامه دار، تبدیل شده است. 
 ی��ك كارش��ناس مس��ائل 
هوای��ی در گفت وگو با »فرصت 
امروز« درباره این موضوع گفت: 
حقیق��ت این اس��ت، ب��ا وجود 
نظرات كارشناس��ی، در نهایت 
دالالن ب��ازار ن��وع هواپیم��ای 
ناوگان كشور را تعیین می كنند. 

علیرضا بحیرایی با بیان اینكه 
نمی ت��وان روی هر اظهارنظری 
درباره حادثه سقوط حساب باز 
كرد، گفت:  قطعا كارشناس��انی 
كه در این حوزه فعالیت كرده اند 
و از نزدیك مشاهدات خود را به 
ثبت رسانده اند، پیش از هر كس 
دیگری شایس��تگی اظهارنظر 
در این زمینه را دارند و تا زمان 
به اتمام نرس��یدن بررس��ی ها 
نمی توان سخنی از علت اصلی 

سقوط گفت. 
اجتناب ناپذی��ر  ب��ه  وی 
ب��ودن برخی از ح��وادث هوایی 
پرداخت و تصریح كرد: در ایران 
كارشناسان هوایی بسیار مجربی 
حضور دارند و توان بررسی این 
س��انحه ها سال ها اس��ت كه در 
كش��ور ما وجود دارد. نمی توان 
به طور قط��ع از قابل پیش بینی 
بودن یا نب��ودن حادثه صحبت 
كرد اما نكته مه��م، لزوم عمیق 
ش��دن در حوادث و س��نجش 
ابعاد ماجراست و اظهارنظرهای 
س��طحی فقط جو عمومی را به 

هم می ریزد. 
به گفت��ه وی آنچ��ه پیش از 
هم��ه در اولویت اس��ت، بحث 
اولویت دادن ب��ه اظهارات فنی 
كارشناس��ان اس��ت. جایی كه 
دالل ها حرف آخر را بزنند قطعا 
احتمال حادثه نیز باال می رود. 

این كارش��ناس با بیان اینكه 
دالالن در ای��ن بین ج��و را به 
نفع خود تمام می كنند، گفت: 
اطالع رس��انی دقی��ق در مورد 
ابعاد ماج��را از به ه��م خوردن 
جو جامعه جلوگیری می كند و 
اعتماد را باال می برد. اتفاقی كه 
متاسفانه در حوادث اخیر كمتر 

شاهد آن بوده ایم. 

پرونده آنتونف تا 10 روز 
دیگر بسته می شود 

هر چند با گذر زمان بس��یاری 
از خاطرات فراموش می شوند اما 
حوادث جانی كمت��ر از یاد مردم 
پ��اک می ش��ود همان ط��ور كه 
س��قوط های مكرر هواپیماهای 
روسی، ذهن ایرانی ها را به شدت 
بد بی��ن ك��رده ابه��ام در نتایج 
بررسی ها و مشخص نشدن عوامل 
حادثه نیز ش��اید تاثیرات منفی 

گسترده ای از خود به جا بگذارد. 
حال پرونده س��قوط آنتونف 
به س��ازمان بازرس��ی كش��ور 
رفته اس��ت؛ ه��ر چن��د در این 
پرونده س��هم دالل از تقصیرها 
را در نظ��ر نمی گیرن��د و هیچ 
درصدی از عامل سقوط شامل 
ح��ال واردكنن��دگان این تیپ 
هواپیم��ا به ناوگان كش��ورمان 
نیست اما ناصر س��راج، رییس 
سازمان بازرسی كل كشور گفته 
است: پرونده سقوط هواپیمای 
آنتون��ف 140 برای مش��خص 
شدن عوامل دخیل در وقوع این 
سانحه به سازمان بازرسی كشور 
ارسال ش��ده و در حال تكمیل 
است و تا پایان مهرماه به مراجع 

مربوطه ارسال می شود. 

سقوط، سرنوشتی که دالالن آن را برای مسافران رقم می زنند

زورنظراتکارشناسیبهتصمیمدالالننمیرسد
ناوگان اوکراین هم آنتونف ندارد

اوكرای��ن صنع��ت هواپیما س��ازی خ��ود را از اتح��اد 
جماهیر شوروی س��ابق به ارث برده و تمامی كارخانه ها 
و دفتر طراحی این صنعت در اوكراین واقع است. صنعت 
هواپیما س��ازی به عنوان یك تكنولوژی برت��ر و پیچیده 
نقش بسیار مهمی در بازسازی صنعت این كشور به شمار 
می آید. افت اقتصادی پس از سال های فروپاشی شوروی 
س��ابق به كاهش قابل توجهی در تولیدات این صنعت در 
10سال گذشته در اوكراین منجر ش��ده است، از این رو 
ش��ركت آنتون��ف اوكراین تصمیم به س��اخت و توس��عه 
هواپیمای آنتون��ف-140 گرفته و قص��د دارد همچنان 
هواپیمای ترابری نظامی آنتونف - 70 را توس��عه و بهبود 

بخشد. 
گفتنی اس��ت با وجود عالق��ه اوكراین ب��ه همكاری با 
اتحادیه اروپا در زمینه توسعه صنعت هوانوردی خود این 
كشور با روس��یه نیز همكاری داش��ته و در زمینه صنعت 
هواپیماسازی روی توس��عه و ساخت پیش��رانه هواپیما 

متمركز بوده است. 
این دو كش��ور در چارچوب همكاری در زمینه صنعت 
هوانوردی در موارد متعددی همكاری داشته و محصوالت 
مش��تركی نظیر هواپیم��ای آنتونف -140 ك��ه در ایالت 
خاركیف و با همكاری ش��ریك روس این ش��ركت یعنی 
شركت سامارا ساخته می ش��ود را به بازار عرضه كرده اند. 
همكاری های روسیه و اوكراین در این زمینه به همین جا 
ختم نش��ده و دو كش��ور روی توس��عه هواپیمای نظامی 
ترابری متوسط آنتونف-70 نیز با یكدیگر مشاركت دارند. 
 در چارچ��وب همكاری با ش��ركت توپولف و رؤس��اویا 
كاسموس روس��یه ش��ركت دولتی آنتونف در حال كامل 
كردن نمونه آزمایش��ی هواپیمای تی یو – 334 اس��ت. 
همچنی��ن در این می��ان طرفی��ن در حال هم��كاری با 
یكدیگر جهت ساخت و ارائه مدل توسعه یافته و پیشرفته 

هواپیمای آنتونف 148 هستند. 
با وج��ود ظرفیت ه��ای تولی��د هواپیما ه��ای تجاری 
مسافربری و ترابری، اوكراین تصمیم گرفت تا هواپیماهای 
قدیمی به جا مانده از دوران شوروی سابق نظیر یاكولف و 
آنتونف و توپولف های خود را با هواپیماهای غربی جایگزین 
كن��د. در حال حاض��ر بوئینگ اصلی تری��ن تامین كننده 
هواپیمای مس��افربری برای خطوط هوایی اوكراین است 
و این كش��ور تاكنون 19 هواپیم��ای بوئینگ 737 و پنج 
هواپیم��ای بوئین��گ  ام دی در اختی��ار دارد. در این بین 
ایرباس نیز با كسب مجوز هواپیماهای 320 و 319 خود 
در ماه اكتبر جدیدترین تامین كننده هواپیمای مسافری 
برای ن��اوگان هوایی اوكراین اس��ت. ایرالین های داخلی 
اوكراین كه پیش از این اغلب از هواپیماهای ساخت داخل 
یا محصوالت شركت توپولف روسیه استفاده می كردند به 
تدریج جایگزین كردن ناوگانشان را با هواپیماهای غربی 
آغاز كردند و نخستین ایرالین ش��ركت اروسویت بود كه 
در سال 1994 اقدام به اجاره كردن یك فروند هواپیمای 

بوئینگ 737 كرد. 
تا سال 2003 میالدی شركت اروسویت اوكراین هفت 
فروند هواپیمای متوس��ط بوئینگ 737 در اختیار داشت 
كه هشت فروند دیگر از این نوع هواپیمای مسافربری و دو 
هواپیمای مس��افری بزرگ از نوع بوئینگ 767 در س��ال 
2004 به ناوگان هوایی این شركت اضافه شد. این شركت 
هم اكنون 13 هواپیما برای پروازهای بین قاره ای در اختیار 
دارد كه 11 فروند بوئینگ 737 و دو فروند بوئینگ 767 
هستند. این ش��ركت طبق برنامه ای كه اعالم كرده قصد 
دارد تا سال 2011 میالدی تعداد ناوگان خود را به میزان 
3/5 برابر افزایش داده و از هواپیماهای مدرن و نسل جدید 

متوسط و بزرگ غربی استفاده كند. 
حال باید دی��د با وجود عالق��ه ایرالین ه��ای دولتی و 
خصوصی اوكراین به اس��تفاده از محصوالت شركت های 
هواپیماس��ازی غربی نظیر بوئینگ و ایرباس و مناقشات 
اخیر این كشور با روس��یه تكلیف صنایع هوایی آنتونف و 
محصوالت در دست تولید این شركت چه خواهد بود و در 
صورت قطع همكاری روسیه، اوكراین چه برنامه ای برای 
حفظ این صنعت حس��اس در دست اقدام خواهد داشت؛ 
صنعتی كه با وجود درگیری های سیاسی و نظامی اوكراین 
با روسیه به عنوان مهم ترین شریك این كشور در توسعه 
صنعت هوایی اش و مهم تر از همه رویگردانی ایرالین های 
داخلی اوكراین از محصوالتش آینده چندان روشنی برای 

آن متصور نیست. 
ترجمه: معراج آگاهی
globalsecurity.org :منبع

 پروژه های ریلی در اولویت
صندوق توسعه ملی قرار گرفتند

وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد 
مقاومتی گزارش��ی از وضعیت حمل و نقل ریلی در كشور 
ارائه كرد و مقرر شد پروژه های راه آهن برقی و سریع السیر 
و دو خطه كردن مسیرهای اصلی در اولویت تامین مالی 
و حمایت صندوق توسعه ملی قرار گیرد. به گزارش مركز 
روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت راه وشهرسازی، در 
جلسه س��تاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی روز گذشته به 
ریاست دكتر حس��ن روحانی رییس جمهور تشكیل شد، 
وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت حمل و نقل ریلی 
در كشور ارائه كرد و طرح های این وزارتخانه برای توسعه 
ش��بكه راه آهن تا س��ال 1400 مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. رییس جمهوری تس��ریع در اتصال شبكه راه آهن 
كشور به راه آهن كشورهای همس��ایه را مورد تاكید قرار 
داد و از وزارت راه و شهرس��ازی خواست نسبت به افتتاح 
راه آه��ن ای��ران – تركمنس��تان – قزاقس��تان و تكمیل 
راه آهن خواف – هرات در چند م��اه آینده اقدام كنند. در 
این جلس��ه ارتقای ظرفیت حمل و نق��ل ریلی قطب های 
معدنی و صنعت��ی و اتصال راه آهن به بنادر كش��ور مورد 
تاكید قرار گرفت و به این منظور پروژه های راه آهن برقی 
و سریع السیر و دو خطه كردن مسیرهای اصلی در اولویت 

تامین مالی و حمایت صندوق توسعه ملی قرار می گیرد.
دكت��ر روحانی از دس��تگاه های مس��ئول خواس��ت با 
ارائه تس��هیالت و تضمین ب��ازار، بخش خصوص��ی را به 
سرمایه گذاری در ناوگان ریلی تشویق كنند و زمینه های 
مشاركت خارجی در فعلیت بخشیدن به موقعیت ایران در 

ترانزیت ریلی منطقه را فراهم كنند.

 تعداد ساختمان های با کیفیت
به انگشتان دست هم نمی رسد

عض��و هی��أت رییس��ه و خزان��ه دار كانون سراس��ری 
نبوه س��ازان كش��ور گف��ت: تضمی��ن كیفی��ت كار  ا
ساختمان سازی، مجری را موظف كرده كه پیگیر موضوع 
كیفیت باش��د ولی ت��ا به امروز آم��ار و ارقام به ما نش��ان 
می دهد كه به تعداد انگش��تان دست هم نتوانستیم بیمه 
كیفیت برای ساختمان ها داشته باشیم. به گزارش ایسنا 
س��یدمحمد مرتضوی درباره راه اندازی صندوق كیفیت 
س��اختمان اظهار كرد: یكی از بخش هایی كه در مبحث 
دوم مقررات ملی ساختمان به آن اشاره شده بحث كیفیت 
تضمین كار است. وی افزود: غفلت از انجام وظایف توسط 
مج��ری و در نهایت كنترل كننده وج��ود دارد. همچنین 
اداره كننده موضوع هم باید دقت الزم را داش��ته باشد كه 
سازمان نظام مهندس��ی عهده دار این امر است. خزانه دار 
كانون سراسری انبوه سازان كشور با بیان اینكه پیشنهاد 
وزیر راه و شهرسازی این اس��ت كه موضوع كنترل كیفی 
و تضمین های الزم در قالب یك صن��دوق كه اعضای آن 
را انبوه سازان تشكیل می دهند باش��د، افزود: در بند 8 از 
ماده دو قانون بهس��ازی و نوس��ازی مصوب سال 1387 
مطرح ش��ده كه دولت در این رابطه می تواند كمك های 
مالی مناسب، ایجاد خدمات بیمه و تضمین كیفیت داشته 
باشد. وی خاطرنشان كرد: مناسب ترین گزینه انبوه سازان 
هس��تند كه به كمك دول��ت و وزارت راه و شهرس��ازی 

می توانند به باالبردن كیفیت ساخت وساز كمك كنند.

هزینه ساخت مسکن در تهران از 
متری 700هزار تا 3 میلیون تومان

در حال حاض��ر نگاهی به آگهی های مس��كن نش��ان 
می دهد ك��ه اغلب آپارتمان های نوس��از در ش��هر تهران 
به تناسب نوع ساخت در مناطق ش��مالی و جنوبی شهر 
تهران براساس قیمت تمام شده میانگین بین 500 هزار 
تا سه میلیون تومان تعیین می ش��ود. این در حالی است 
كه طبق اظهارات مش��اوران ام��الک اختالف قیمت یك 
واحد نوس��از با واحد چند س��ال س��اخت بین 10 تا 20 
درصد برآورد می شود. به گزارش خبرآنالین در این میان 
گرانی بازار مسكن در چند س��ال اخیر موجب شده است 
كه واحدهای نوساز به دلیل نو بودن و شرایط وام بهتری 
كه دارند، با قیمت های بیش��تری به فروش برسند و البته 
متقاضیان بیش��تری هم برای این واحدها وجود داش��ته 
باشد. البته نسبت هزینه ساخت در هر متر مربع به قیمت 
تمام ش��ده مس��كن یا همان قیمت روز فروش واحدهای 
مسكونی در نقاط مختلف شهر تهران عدد ثابتی نیست، 
بلكه یك منحنی صعودی از مناطق شمالی شهر تا نقاط 

جنوبی است.
محمدمهدی ماف��ی، عضو س��ابق هیات مدیره انجمن 
انبوه س��ازان تهران با بیان اینكه بدون احتس��اب قیمت 
زمین، حداقل و حداكثر هزینه س��اخت مسكن در تهران 
مترمربعی 700 هزار تا سه میلیون تومان برآورد می شود 
اعالم كرد: هزینه سنگین خرید زمین برای ساخت وساز 
در نیمه شمالی پایتخت، قیمت تمام شده آپارتمان  برای 
انبوه سازان را بعضا تا مترمربعی 10 میلیون تومان افزایش 

داده است.

رشد 77 درصدی توسعه آزادراهی 
نسبت به سال گذشته 

مدیرعامل ش��ركت س��اخت و توس��عه از افتتاح 170 
كیلومتر آزادراه جدید در كشور تا پایان سال 1393 خبر 
داده است؛ رقمی كه نسبت به عملكرد سال گذشته رشد 

77 درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ایس��نا علی ن��ورزاد از افتتاح و تكمیل س��ه 
پروژه آزادراهی جدید در كش��ور تا پایان سال جاری خبر 
داده است، پروژه هایی كه در مجموع به پوشش آزادراهی 
كش��ور 170 كیلومتر اضاف��ه می كنند و البته به نس��بت 
عملكرد سال های گذشته نیز پیشرفتی محسوس به ثبت 
می رس��انند. آزادراه حرم تا حرم به ط��ول 152 كیلومتر، 
آزادراه كنارگ��ذر غربی اصفه��ان به ط��ول 14 كیلومتر و 
بخش های باقیمانده از آزادراه هم��ت – كرج به طول 4.5 
كیلومتر سه طرحی اس��ت كه معاون وزیر راه و شهرسازی 
قول افتتاح آنها را تا پایان س��ال جاری داده اس��ت. با آغاز 
ب��ه كار این طرح های جدی��د، مجم��وع آزادراه های فعلی 
در كش��ور به 2160 كیلومتر می رس��د كه برای ساخت و 
بهره برداری از آنها بیش از 16 هزار كیلومتر هزینه ش��ده 
است. این مساحت آزادراهی جدید در حالی امسال به زیر 
بار ترافیك می رود كه بنا به گفته مدیرعامل شركت ساخت 
از 1384 تا 1392، 770 كیلومتر آزادراه جدید ساخته شده 

كه سرانه ساالنه آن حدود 96 كیلومتر می شود. 

عمران بین الملل 
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جواد هاشمی

خبر
 افزایش سهمیه وام

برای بافت فرسوده روستایی

معاون مسكن روستایی بنیاد مسكن با تاكید بر اینكه 
امس��ال اس��تان هایی كه بافت فرس��وده دارند، سهمیه 
بیشتری از وام مسكن روستایی دریافت می كنند، گفت: 
تالش داریم واحدهای فرس��وده را مقاوم س��ازی كنیم 
و بخش عمده ای از تسهیالت مس��كن روستایی به این 

سمت برود.
به گزارش مهر عزیزاهلل مهدیان با بیان اینكه امس��ال 
وام مس��كن روس��تایی را به س��مت بافت های فرسوده 
روس��تایی می بریم، گفت: بخش عم��ده متقاضیان وام 
واحدهای فرسوده هستند و تالش داریم پس از نوسازی، 
واحدهای فرسوده را مقاوم سازی كنیم و بخش عمده ای 

از تسهیالت مسكن روستایی به این سمت برود.
وی با بیان اینكه امس��ال اكثر اس��تان ها درخواس��ت 
سهمیه چندبرابری س��ال قبل را داش��تند، اظهار كرد: 
در این رابطه اس��تان كهگیلویه و بویراحمد امس��ال 30 
هزار سهمیه و استان فارس درخواست 70 هزار سهمیه 

داشتند كه چندبرابر سهمیه سال های قبل است.

در بهار امسال قیمت زمین کاهش و نرخ اجاره افزایش یافت
مركز آمار ای��ران اطالعات قیمت 
مسكن ش��هر تهران را در بهار سال 
جاری منتش��ر كرد. به گزارش مركز 
آمار ایران، در این گزارش متوس��ط 
قیمت ف��روش هر مترمرب��ع زمین 
یا زمین س��اختمان های مس��كونی 
كلنگی، متوس��ط قیمت فروش هر 
مترمربع زیربنای مسكونی و متوسط 

مبلغ اجاره ماهانه آمده است. 
متوسط قیمت فروش زمین 

ساختمان های کلنگی
ف��روش  قیم��ت  متوس��ط 
ه��ر مترمرب��ع زمی��ن ی��ا زمین 
ساختمان های مس��كونی كلنگی 
معامله ش��ده از طری��ق بنگاه های 
معامالت ملك��ی در ش��هر تهران 
44104 هزار ریال بوده كه نسبت 
به فصل قبل 3.8 درصد افزایش و 
نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل 

10.1 درصد كاهش داشته است. 
همچنین تعداد معامالت فروش 
زمی��ن یا زمی��ن س��اختمان های 
مس��كونی كلنگی انجام ش��ده از 
طریق بنگاه ه��ای معامالت ملكی 
در شهر تهران نسبت به فصل قبل 

8.1 درص��د افزایش و نس��بت به 
فصل مشابه س��ال قبل 8.1 درصد 
كاه��ش داش��ته اس��ت.  در میان 
مناطق بیست و دوگانه شهرداری 
تهران، بیش��ترین متوسط قیمت 
فروش یك مترمربع زمین یا زمین 
ساختمان های مس��كونی كلنگی 
معامله ش��ده در ح��دود 87878 
هزار ریال در منطقه سه و كمترین 
آن در حدود 14966 هزار ریال در 
منطق��ه 20 بوده اس��ت.  تغییرات 
قیمت فروش ه��ر مترمربع زمین 
یا زمین س��اختمان های مسكونی 
كلنگ��ی در معامالت انجام ش��ده 
بین حداق��ل 100ه��زار ریال در 
منطق��ه 19 و حداكث��ر 215556 
ه��زار ری��ال در منطقه ی��ك بوده 
اس��ت.  همچنین از كل معامالت 
انجام ش��ده برای ف��روش زمین یا 
زمین س��اختمان های مس��كونی 
كلنگی در مناطق بیست و دوگانه 
ش��هرداری تهران منطقه هشت با 
10.1 درصد دارای بیشترین سهم 
و منطقه 19 ب��ا 1.3 درصد دارای 

كمترین سهم هستند. 

متوسط قیمت فروش هر 
مترمربع زیربنای مسکونی

متوس��ط قیم��ت ف��روش ه��ر 
مترمرب��ع زیربن��ای مس��كونی 
معامله ش��ده از طری��ق بنگاه های 
معامالت ملك��ی در ش��هر تهران 
39206 هزار ریال بوده كه نسبت 
به فصل قبل 7.2 درصد و نسبت به 
فصل مشابه س��ال قبل 0.2 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت.  همچنین 
تع��داد معامالت ف��روش زیربنای 
مس��كونی انج��ام ش��ده از طریق 
بنگاه های معامالت ملكی در شهر 
تهران نس��بت به فصل قبل 15.6 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال 
قبل 52.5 درصد افزایش داش��ته 

است. 
در میان مناطق بیست و دوگانه 
شهرداری تهران، بیشترین متوسط 
قیمت فروش یك مترمربع زیربنای 
مس��كونی معامله ش��ده در حدود 
81733 هزار ری��ال در منطقه یك 
و كمترین آن در ح��دود 19642 
ه��زار ری��ال در منطق��ه 18 بوده 
اس��ت.  تغییرات قیمت فروش هر 

مترمرب��ع زیربن��ای مس��كونی در 
معامالت انجام ش��ده بین حداقل 
6875 هزار ری��ال در منطقه 12 و 
حداكث��ر 214681 ه��زار ریال در 
منطق��ه دو بوده اس��ت.  همچنین 
از كل معام��الت انجام ش��ده برای 
فروش زیربنای مسكونی در مناطق 
بیست و دوگانه ش��هرداری تهران، 
منطقه پنج ب��ا 12.2 درصد دارای 
بیشترین سهم و منطقه 22 با 0.8 
درصد دارای كمترین سهم هستند. 

متوسط مبلغ اجاره ماهانه
متوس��ط مبل��غ اج��اره ماهانه 
به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی 
برای اجاره ی��ك مترمربع زیربنای 
مس��كونی معامله ش��ده از طریق 
بنگاه های معامالت ملكی در شهر 
ته��ران 169774 ریال ب��وده كه 
نسبت به فصل قبل هشت درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.2 

درصد افزایش داشته است. 
همچنین تعداد معامالت اجاره 
زیربنای مس��كونی انجام ش��ده از 
طریق بنگاه ه��ای معامالت ملكی 

در شهر تهران نسبت به فصل قبل 
4.1 درصد و نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل 32.7 درص��د افزایش 
داش��ته اس��ت.  در می��ان مناطق 
بیست و دو گانه شهرداری تهران، 
بیش��ترین متوس��ط مبل��غ اجاره 
ماهانه به عالوه س��ه درصد ودیعه 
پرداختی برای اجاره یك مترمربع 
زیربنای مس��كونی معامله ش��ده، 
277113 ری��ال در منطق��ه یك 
و كمتری��ن آن 88891 ری��ال در 
منطقه 19 بوده اس��ت.  تغییرات 
مبلغ اج��اره ماهانه به عالوه س��ه 
درصد ودیعه پرداخت��ی برای هر 
مترمرب��ع زیربنای مس��كونی در 
معامالت انجام ش��ده بین حداقل 
21902 ری��ال در منطق��ه 20 و 
حداكثر 892155 ریال در منطقه 
یك بوده اس��ت.  همچنین از كل 
معامالت اجاره زیربنای مسكونی 
در مناط��ق بیس��ت و دو گان��ه 
ش��هرداری تهران، منطق��ه پنج با 
13.5 درصد دارای بیشترین سهم 
و منطقه 22 ب��ا 1.2 درصد دارای 

كمترین سهم هستند. 

س��قوط ی��ك هواپیما حادث��ه اس��ت و حادثه 
ماهیتا قابل پیش بینی نیس��ت اما در هر حادثه و 
اتفاق عامل یا عواملی دخیل هس��تند كه معموال 
قابلیت پیش��گیری دارند.  برای مث��ال در حادثه 
تلخ س��قوط هواپیمای ای��ران140، طبق اعالم 
سازمان هواپیمایی تاكنون نقش برخی از عوامل 
قطعی ش��ده اس��ت؛ نقص فنی موت��ور هواپیما، 
محدودیت های جوی و حت��ی میزان اضافه باری 
كه بر هواپیمای س��قوط كرده س��وار شده است. 
هرچند كل حادثه سقوط قابل پیش بینی نیست 
اما درصورتی كه به درستی عمل می شد، نقش این 
عوامل قابل بررسی و جلوگیری بود تا خاطره تلخی 
دیگر به پروازهای ایرانی اضافه نش��ود.  هرچند تا 
زمان به پایان رسیدن بررس��ی ها نمی توان علت 
دقیق حادثه را مش��خص كرد اما كمیته بررسی 
سانحه به عللی برخورده كه شاید پیش از سقوط 

باید مورد توجه قرار می گرفتند. 
نكته ای كه در طول روزهای گذش��ته كمتر به 

آن پرداخته شده، موضوع مس��ئولیت نظارت بر 
ایمنی پرواز اس��ت.  طبق قان��ون، در این زمینه 
سازمان هواپیمایی كشوری تنها نقش ناظر دارد و 
مسئولیت مستقیم كار بر عهده شركت هواپیمایی 
یا ایرالینی اس��ت كه پرواز را انجام می دهد.  این 
ش��ركت یك معاون فنی و عملیاتی به س��ازمان 
هواپیمایی كشوری معرفی می كند و پس از تایید 
آن، كار نظارت بر برنامه پروازها و ایمنی هواپیما 
بر عهده این معاونت اس��ت و س��ازمان تنها نقش 
ناظر دارد.  در دو ماه گذشته كمتر كسی از نقش 
شركت هواپیمایی پرواز سقوط كرده سخن گفته 
و اینها س��ازمان هواپیمایی را به سیبل انتقادات 
تبدیل كرده است. هرچند این سازمان نیز وظیفه 
نظارتی خود را باید به درستی انجام دهد اما نقش 
اصلی بر عهده ایرالین پرواز است.  در صورت اثبات 
كم كاری در این زمینه حتی امكان تعلیق ایرالین 
مربوطه نیز وجود دارد و باید پاسخی قانع كننده 
ارائه شود.  مسافر در زمان خرید بلیت انتظار دارد 
تمام م��وارد ایمنی پ��رواز به ش��كلی دقیق چك 
ش��ود و مواردی اینچنینی به اعتم��اد خریداران 

به ایرالین های هواپیمایی آسیبی جدی می زند.

در حادثه سقوط، شرکت هواپیمایی فراموش شد

علیرضا منظری 
معاون سابق سازمان هواپیمایی



 

7 آب و غذاشمــاره

نخس��تین میزگرد تخصصی 
»آب، فرهن��گ جامع��ه«، ب��ا 
حضور احمد محسنی، مدرس 
تروی��ج  رش��ته  در  دانش��گاه 
کش��اورزی، محم��د حس��ین 
کریمی پور، عضو کمیس��یون 
کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، 
محسن جالل پور، رییس اتاق 
عباس��قلی  کرمان،  بازرگان��ی 
جهانی، پژوهش��گر بین المللی 
آب، انوش اس��فندیاری، عضو 
اندیش��کده تدبی��ر آب ایران، 
کاوه معصوم��ی، رییس بخش 
مهاب  اجتماعی  بررس��ی های 
قدس و جامعه شناس و جمعی 
از دانش��جویان و دوس��تداران 

محیط زیست برگزار شد. 

ریشه یابی بحران آب 
در ضعف های مدیریتی و 

اجتماعی
اس��فندیاری، مج��ری ای��ن 
میزگ��رد، در مقدم��ه ای اظهار 
ک��رد: کش��ور ما در ی��ک دوره 
خشکسالی 30 س��اله قرار دارد 
که اهمیت چنین گفت وگوهایی 
را بیشتر نمایان می کند. هدف 
از ای��ن برنامه ها ایجاد گفت وگو 
و مس��ئله یابی و پی��دا ک��ردن 
مش��کالت در برخ��ورد ب��ا این 
مش��کل و مدیریت آب اس��ت. 
همچنین ریشه یابی ضعف هایی 
که در عملکرد نهاد دولت وجود 
داش��ته در برخورد با این قضیه 
و نس��بتی که با اقتص��اد ما در 
زمینه توس��عه و به ویژه توسعه 
صادرات غیر نفتی و خودکفایی 
در محصوالت کشاورزی وجود 
دارد، از جمل��ه اه��داف ای��ن 

نشست هاست. 
وی افزود: این مدل بررس��ی 
مسائل آب که در حال اجراست 
را می ت��وان حت��ی ب��ه س��ایر 
مس��ائل اجتماعی نیز تس��ری 
اجتماع��ی  گفت وگ��وی  داد. 
صرف نظ��ر از اینک��ه محصول 
نهای��ی آن چیس��ت، می تواند 
ی��ک فرآین��د اثر گ��ذار باش��د 
ب��رای راه حل ه��ای نوی��ن. در 
بح��ث آب نیاز ب��ه نوآوری های 
س��ازمانی، مفهومی و اجتماعی 
داری��م و تحت همین ش��رایط 
نیازه��ای ش��دید و بحران های 
ای��ن چنینی کش��ورهای دیگر 
برخ��ورد  ب��دون  توانس��تند 
سیاس��ی با مس��ائل و صرفا در 
کارشناسی، همدالنه  چارچوب 
و گفت وگوی��ی، نوآوری هایی را 
ایجاد کنند و راهکارهایی برای 
 چیره ش��دن بر این مش��کالت 

به دست آورند. 

توجه دولت به بحران 
آب تنها در گفتمان است

مدرس  احم��د محس��نی،   
تروی��ج  رش��ته  در  دانش��گاه 

کش��اورزی، اظهار کرد: بحران 
آب در ده��ه اخیر در کش��ور 
مطرح ش��ده اس��ت. در حال 
حاضر ک��ه مرز بح��ران را رد 
کرده ایم و به وضعیت مخاطره 
رس��یده ایم انتظ��ار می رف��ت 
رفتارهای��ی را انجام می دادیم 
که در زمان بحران این رفتارها 
را تمرین می کردیم. دست کم 
باید در ش��بکه های آب تهران 
مردم ب��ا کمبودهای��ی مواجه 
می شدند. چنانچه اکنون مردم 
تهران هیچ حس��ی نس��بت به 
بحران آب ندارند و بحران آب 
بیشتر در ش��هرهای کویری و 
روستاهایی اس��ت که با تانکر 

آبیاری می شوند. 
وی با انتق��اد از برنامه های 
دول��ت در زمین��ه توج��ه به 
بح��ران آب، ادامه داد: دولت 
در حرف و گفتمان ش��اید به 
موض��وع بح��ران توجه کرده 
ام��ا در عم��ل چنی��ن نبوده 
اس��ت. وقتی که با دید کلی 
نگریس��ته  آب  بح��ران  ب��ه 
بحران  حساس��یت  می ش��ود 
آب در آینده را در مردم کم 
می کنی��م یا ن��وع تبلیغی که 
برای بحران آب می ش��ود نیز 
این حساس��یت ها را در مردم 

کاه��ش می ده��د. 
در  وقت��ی  نمون��ه  ب��رای 
اخیرا  که  رسانه ای  بحث های 
بیش��تر ش��ده اس��ت، هم��ه 
کارشناس��ان به مصرف بیش 
از 90 درص��دی آب در بخش 
به  می کنند،  اشاره  کشاورزی 
این ترتیب مردم حساس��یتی 
نسبت به آب شرب و صنعتی 
ندارن��د و می گوین��د اگ��ر به 
عن��وان مثال پن��ج درصد در 
آب کش��اورزی صرفه جوی��ی 
ش��ود دیگر مش��کلی در این 

زمینه نخواهیم داش��ت. 
وی تصری��ح ک��رد: وضعیت 
بحران در بخش آب آشامیدنی 
ما ب��ا توجه به ن��وع پراکنش 
جمعیت، جدی تر از بحران در 

بخش کشاورزی است. 

دولت ناکارآمد 
برمخاطره های اجتماعی 

آب دامن می زند
محس��نی ب��ه مخاطره هایی 
که بحران آب در کشور ایجاد 
می کند اش��اره ک��رد و افزود: 
40 میلیون جمعیت در ایران 
تنه��ا ب��ه دلیل دسترس��ی به 
منابع آب باید جابه جا ش��وند 
از  و مهاجرت ه��ای بس��یاری 
مناطق ک��م آب به بخش های 
پرآب ت��ر خواهیم داش��ت که 
اگ��ر مدیری��ت نش��وند، س��ه 
دسته مخاطره های دیگر ایجاد 
خواه��د کرد. مخاط��ره بعدی 
مخاطره کش��وری است و این 
موضوع در حوض��ه زاینده رود 

هم اکنون نیز مش��هود اس��ت. 
تنش ها  و  اختالفات  منازعات، 
قوم��ی،  درگیری ه��ای  ب��ه 
قبیل��ه ای و محلی و منطقه ای 
منجر خواهد ش��د و زمانی که 
نتوانی��م آن را کنت��رل کنیم، 
افزایش  تصاع��دی  به ص��ورت 

می یابد. 
وی تاکید کرد: وقتی دولت 
هم ناکارآمد باش��د خودش بر 
این مخاطره ه��ا دامن می زند. 
اعتراض ه��ای  در  چنانچ��ه 
مردمی در اس��تان هایی مانند 
نیز  بختی��اری  و  چهارمح��ال 
ناکارآمدی ه��ا  ای��ن  ش��اهد 
سیاس��ی  مخاطره های  بودیم. 
می��ان نماین��ده ش��هر ها هم 
و در  اس��ت  قاب��ل مش��اهده 
سایر مناطق نیز پتانسیل این 

مخاطره ها وجود دارد. مخاطره 
بع��دی نیز خطره��ای اقتصاد 
سیاسی اس��ت که بسیاری از 
مردم ما شغل ش��ان را به دلیل 
بی آبی از دس��ت خواهند داد 
که موجب تنش های اقتصادی 

و سیاسی خواهد شد. 
وی مخاطره ه��ای نهادی را 
در رده چهارم میان دولتمردان 
ذکر کرد و گفت: دولتمردان ما 
برای اجرای قوانین در جایگاه 
نمونه  نیس��تند.  قدرتمن��دی 
این م��ورد، برخورد با چاه های 
غیر مجاز اس��ت که هیچ گونه 
قدرتی برای بس��تن حتی یک 
حلقه چ��اه هم نداری��م. مگر 
اینکه زمی��ن و زمان و پلیس 
و نهاده��ای قضای��ی را به کار 
گیریم. این نش��ان می دهد که 
در ش��رایط بحران و مخاطره 
نه��ادی، حاکمی��ت در اجرای 
قوانی��ن مرب��وط به خ��ود در 
جایگاه ضعف قرار دارد. وجود 
افراد و منابع انس��انی ضعیف 
موجب ش��ده تا س��ازمان ها و 
نهاده��ای دولت��ی م��ا از بدنه 
اجرایی قوی برخوردار نباشند. 
ما اکنون در مخاطره نهادی به 

سر می بریم. 

30 درصد صرفه جویی 
ملی آب تنها 

دربخش کشاورزی
محمد حس��ین کریمی پور، 
کش��اورزی  کمیس��یون  عضو 
ات��اق بازرگانی ای��ران، در این 
نشس��ت اظه��ار ک��رد: طبق 
 1353 س��ال  در  مطالع��ات 
میزان آب تجدید پذیر کش��ور 
137 میلی��ارد متر مکعب بوده 
و امروز وزیر نیرو رس��ما اعالم 
می کند که بای��د 120 میلیارد 
مت��ر مکع��ب ف��رض ک��رد و 
دکت��ر  مانن��د  کارشناس��انی 
محس��نی بدبین تر هس��تند و 
ع��دد 95 را ذک��ر می کنن��د. 
ایران 120 میلیارد متر مکعب 
آب تجدیدپذیر س��االنه دارد. 
کارشناس��ان همچنی��ن اعالم 

می کنند که امسال نباید بیش 
از 40 میلی��ارد متر مکعب آب 
از این منابع و مکانیس��م های 

طبیعی برداشت کرد. 
وی دام��ه داد: اگر بخواهیم 
را جمع و ج��ور و  بح��ران آب 
مدیری��ت کنیم باید اس��تفاده 
از مناب��ع را به 72 میلیارد متر 
مکعب در س��ال برسانیم و اگر 
بخواهیم س��رانه مصرف خود 
را به کش��ورهایی که مدیریت 
برس��انیم  دارن��د  آب  موف��ق 
بای��د ب��ه مص��رف 50 میلیارد 
متر مکعب در س��ال بس��نده 
کنی��م. مصرف آب در کش��ور 
75 میلی��ون نفری با ش��بکه 
گسترده آب ضعیف در نهایت 
باید به میزان 30 تا 50 درصد 

کاهش یابد. 
کریمی پور، گفت: با توجه به 
اینکه بیشتر دشت های کشور 
 30 و   20  ،10 فرصت ه��ای 
س��اله برای انج��ام اجرای این 
اصالحات را ندارند و مس��ئله 
بس��یار سخت و ناشدنی است، 
مصرف آب کشاورزی در ایران 
بسیار بیشتر از سرانه مصرفی 
در دنیاست. بیش از 90 درصد 
کش��اورزی،  در  آب  مص��رف 
چه��ار درص��د در صنع��ت و 
بخش ش��رب  در  ش��ش درصد 
استفاده می ش��ود. مصرف آب 
شرب گرچه در تهران بیش از 
دو برابر میانگین جهانی است 
اما در شهرهای کم آب چنین 

نیست. 
وی اف��زود: اگ��ر بخواهی��م 
30 درص��د صرفه جوی��ی ملی 
حاص��ل کنیم، محل تغییر آن 
در بخش کش��اورزی اس��ت و 
اگ��ر بخواهیم ای��ران را نجات 
باید مص��رف آب در  بدهی��م 
بخش کش��اورزی را ب��ه نصف 
م��اده  به��ره وری  برس��انیم. 
خش��ک محصول کشاورزی از 
ه��ر متر مکع��ب آب در ایران 
تقریبا یک س��وم دنیاست. در 
را  ایران گس��تردگی جمعیت 
در مناط��ق بیابانی براس��اس 

کشاورزی معیشتی داریم. 
وی تاکید کرد: در کشاورزی 
نیازمن��د یک رف��رم و انقالب 
ب��زرگ در به��ره وری و اصالح 
هس��تیم.  ملی  سیاس��ت های 
تمام��ی قوانی��ن و برنامه های 
باالدس��تی ب��ر خودکفایی در 
محص��والت کش��اورزی تاکید 
دارد ک��ه این برنامه حتما باید 
تغییر کند چون در کش��وری 
خش��ک و بیابانی مانند ایران 
هدف گ��ذاری  نمی توانی��م 
در تولی��د غ��الت را پیگیری 
کنیم. این امر نه تنها ش��دنی 
نیست بلکه از نظر اقتصادی و 
مدیریتی هم عاقالنه نیس��ت. 
از ابتدای انقالب این ش��عار را 
داده ایم اما قابل تحقق نیست.

شعار خودکفایی قابل تحقق نیست

اسناد باالدستی اصالح شوند
عضو کمیسیون کشاورزی: 

نرخ خرید تضمینی تغییر نکند 
امنیت غذایی به خطر می افتد

عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب و مناب��ع طبیعی مجلس 
با انتق��اد از نرخ ه��ای اعالم 
ش��ده برای خری��د تضمینی 
گفت:  کشاورزی،  محصوالت 
نماین��دگان م��ردم در خانه 
مل��ت، بازنگ��ری در نرخ های 
اعالم ش��ده را دنبال می کنند. در صورت تغییر نکردن 
نرخ ها، ش��اهد به خطر افتادن امنی��ت غذایی خواهیم 

بود. 
محمدرض��ا امی��ری کهنوج در واکنش ب��ه نرخ های 
اعالمی برای خری��د تضمینی محصوالت کش��اورزی، 
گف��ت: نرخ های اعالم ش��ده از س��وی دول��ت، تفاوت 
بس��یاری با واقعیت ه��ای جامع��ه دارد و این موضوع، 
باعث کاهش تقاضا برای فعالیت در عرصه کش��اورزی 

خواهد شد. 
نماین��ده کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج 
و فاریاب در مجلس، اف��زود: همواره تعیین نرخ های 
کمت��ر از واقعی��ت، به نابودی تولید منجر ش��ده و از 
این رو خواس��ته ما از مس��ئوالن مربوطه، حمایت از 
کش��اورزان به منظور تامین امنیت غذایی اس��ت. در 
غیر ای��ن صورت بای��د منتظر نابودی کش��اورزی در 

کشور باشیم. 
عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب و مناب��ع طبیعی 
مجل��س همچنین در رابطه با اقدامات صورت گرفته از 
سوی نمایندگان، برای افزایش نرخ ها نیز گفت: به طور 
مسلم قیمت برخی محصوالت استراتژیک مانند گندم 
نیازمند اصالح است. در سال زراعی گذشته نیز دخالت 
نمایندگان مجلس به افزایش قیمت منجر شد و ما این 
روش را برای س��ال زراعی جاری ه��م دنبال خواهیم 

کرد. 
وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس 
همچنین ب��ه منظور بازنگ��ری نرخ ها، جلس��اتی را با 
مسئوالن مربوطه برگزار خواهند کرد و تمام تالش ما، 
رشد قیمت و پوش��ش هزینه های کشاورز است. ادامه 
این سیاس��ت ها برخالف سیاست دس��تیابی به امنیت 

غذایی است. 
به گ��زارش خانه ملت، نماین��ده کهنوج، منوجان، 
رودبار جن��وب، قلعه گنج و فاریاب در مجلس، افزود: 
ع��ده ای از نماین��دگان ه��م در نام��ه ای ب��ه وزارت 
جهادکش��اورزی خواس��تار بازنگری در نرخ ها شدند 
و امیدواری��م که هرچه زودتر ش��اهد تحقق این مهم 

باشیم. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
 تولید گندم در کشور 
10 درصد افزایش یافت

وزارت  زراع��ت  مع��اون 
جهاد کش��اورزی، از افزایش 
10 درص��دی تولی��د گن��دم 
کش��ور در سال زراعی جاری 

خبر داد. 
عب��اس کش��اورز، اف��زود: 
گن��دم  تولی��د  امس��ال 
10 میلی��ون و 200 ه��زار ت��ن و خرید ای��ن محصول 
شش میلیون و 500 هزار تا هفت میلیون تن پیش بینی 

می شد که شاهد تحقق آن بودیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه امس��ال در تولید ج��و افزایش 
نداش��ته ایم، اظهار ک��رد: با توجه ب��ه اینکه 26 درصد 
محصول جو در اس��تان خراسان رضوی تولید می شود، 
به دلیل وقوع خشکس��الی و س��رما تولید جو در کشور 

افزایش نداشته است. 
کش��اورز، در ادامه تولید علوف��ه و صیفی جات را در 
کش��ور مطلوب دانس��ت و متذکر شد: به دلیل افزایش 
تولی��د و کاه��ش قیمت صیفی ج��ات نظی��ر هندوانه 

کشاورزان امسال دچار زیان شدند. 
کش��اورزی،  جه��اد  وزارت  زراع��ت  مع��اون 
درخصوص تولید حبوب در کش��ور نیز گفت: تولید 
مناس��ب در داخ��ل موجب کاه��ش واردات حبوب 

شده است. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، وی یادآور ش��د: س��ال گذش��ته 
180هزار تن واردات حبوب داشتیم که امسال به دلیل 
وضعی��ت مطلوب تولی��د حبوب، این مق��دار به حدود 

70هزار تن کاهش یافته است. 

مدیرعامل سازمان میادین اعالم کرد
فروش 25 هزار رأس دام در 

جایگاه های بهداشتی در عید قربان 
س��ازمان  مدیرعام������ل 
تره ب��ار  و  می��وه  میادی��ن 
ش��هرداری تهران تعداد دام 
فروش رس��یده در طرح  به 
ب��ه  بهداش��تی دام  عرض��ه 
قربان  س��عید  عید  مناسبت 
رأس  ه��زار   25 ح��دود  را 
اعالم کرد. صفوی گفت: طرح عرضه بهداش��تی دام در 
29 جایگاه در س��طح شهر تهران اجرایی شد که تعداد 
دام ورودی ب��ه این 29 جای��گاه بیش از 30 هزار رأس 
بود. از این تعداد حدود 25 هزار رأس به فروش رسیده 

است. 
وی ادام��ه داد: از این تعداد 14 هزار و 515 رأس 
دام در جایگاه ه��ا و به صورت بهداش��تی ذبح ش��د و 
باقی دام ها پس از معاینات اولیه و مش��خص ش��دن 
س��المت دام در اختی��ار خریداران ق��رار گرفت. وی 
همچنین اعالم ک��رد که پس از معاینات اولیه تعداد 
298 رأس دام به دلیل بیماری یا مش��کوک بودن به 

بیماری قرنطینه شد. 
گفتنی است در این روز 86 الشه دام ضبط و معدوم 
و نزدیک به س��ه هزار و 685 قطعه احشای ناسالم نیز 

در معاینه پس از ذبح ضبط و امحا شد.

وجود رانت  در تغییر کاربری ها
مسئوالن فرافکنی نکنند

عضو هیأت رییسه فراکسیون محیط زیست و توسعه 
پای��دار مجلس با انتقاد از تغییر کاربری اراضی جنگلی 
و قلع و قمع فضای س��بز در حاشیه شهرها، گفت: ارائه 
مجوز برای تغییر کاربری فضای س��بز از یک سو و ابراز 
نگرانی از قلع و قمع فضای سبز از سوی دیگر؛ رویکرد 

کنونی مسئوالن است.
محمدجوادنظ��ری مهر، ب��ا انتق��اد از تغییر کاربری 
اراضی جنگلی کشور و همچنین قلع و قمع فضای سبز 
در حاش��یه شهرها، گفت: متاس��فانه مسئوالنی که در 
حال حاضر دم از تشدید مجازات ها برای متخلفانی که 
اقدام به تغییر کاربری اراضی می کنند می زنند، عامالن 
اصلی بحرانی شدن وضعیت فضای سبز کشور هستند.
نماین��ده کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیش��ان در 
مجلس، ب��ا ابراز نگرانی از روند کنون��ی تغییر کاربری 
اراضی جنگلی و ساخت وس��از در فضای سبز شهری، 
افزود: متاس��فانه در حالی شاهد ادعای مسئوالن برای 
حفظ فضای س��بز هس��تیم ک��ه مجوزه��ای کالن از 
س��وی برخی مقامات دولتی با اخذ رانت های میلیونی 
داده می ش��ود ک��ه همین مس��ئله زمینه س��از بحران 

زیست محیطی در کشور شده است.
این نماینده مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت تشدید 
نظ��ارت بر جنگل ها، پارک ها و فضای س��بز ش��هری، 
گفت: بی توجهی به محیط زیس��ت کشور به اوج گیری 

آلودگی هوا به ویژه در کالنشهرها منجر خواهد شد.
وی ب��ا تاکی��د بر ضرورت پاس��خگو بودن س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به واگذاری 
برخ��ی از زمین ها و مراتع جنگلی به صاحبان قدرت و 
کس��انی که به مناصبی متصل بودن��د، افزود: تا زمانی 
که بساط رانت برچیده نشود امیدی به بهبود وضعیت 
منابع طبیعی کش��ور و همچنین در امان ماندن فضای 

سبز شهری نیست.
به گزارش خانه ملت، نظری  مهر با بیان اینکه فضای 
سبز ش��هری و ایجاد پارک ها در محدوده شهرها برای 
مقابله با انواع آلودگی های محیطی اس��ت، اظهار کرد: 
سازمان ش��هرداری یکی از دستگاه های مسئولی است 

که باید در قبال هر نوع تغییر کاربری پاسخ گو باشد.

راه اندازی مرکز تهیه و تولید بذر 
سیب زمینی در عجب شیر

 مدیر س��ازمان تعاون روس��تایی آذربایجان شرقی، 
گفت: مرکز تهیه و تولید بذر س��یب زمینی برای عرضه 
به بهره برداران و کش��اورزان در شهرس��تان عجب شیر 

راه اندازی می شود. 
عبدال��ه محمدفام در نشس��ت بررس��ی مش��کالت 
تعاونی های روس��تایی، افزود: انبار س��رد سیب زمینی 
پنج هزارتنی این شهرستان زمینه مناسبی برای تولید، 
تهیه و عرضه بذر س��یب زمینی اس��ت ک��ه با حمایت 
سازمان جهاد کش��اورزی و مسئوالن منطقه راه اندازی 

می شود. 
 وی اظه��ار ک��رد: ش��رکت تعاونی روس��تایی اتحاد 
عجب شیر هم اکنون به اعضا و ساکنان 13روستای این 
منطق��ه خدمات ارائه می کند که ب��ا توجه به تمایل و 
تقاضای کش��اورزان و دامداران، راه اندازی مرکز عرضه 
محصوالت کش��اورزی و نهاده های دامی دراین منطقه 
جزو برنامه های کاری ش��رکت های تعاونی روس��تایی 

است. 
مدیرسازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی ادامه 
داد: امسال بیش از 388 میلیارد ریال تسهیالت توسط 
واحده��ای اعتباری تعاونی های روس��تایی اس��تان به 

روستاییان و کشاورزان پرداخت شده است. 
محمدفام یادآوری کرد: در راس��تای ارائه خدمات 
به روس��تاییان و ج��ذب و هدایت س��پرده های آنان 
از طری��ق واحده��ای اعتب��اری ش��رکت های تعاونی 
و  388 میلی��ارد  ح��دود   92 س��ال  در  روس��تایی 
478 میلی��ون ریال تس��هیالت به بی��ش از 9 هزار و 
23 نفر از کش��اورزان و اعضای این واحدها پرداخت 

شده است. 

بهره برداری از 2 طرح کشاورزی
با 7 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار

مدیرجهادکش��اورزی شهرس��تان بناب از افتتاح دو 
طرح کش��اورزی در این شهرس��تان با اعتباری بالغ بر 

7میلیارد و 435میلیون ریال اعتبار خبر داد. 
جعف��ر صادقی ب��ا بیان این مطلب اف��زود: طرح اول 
مورد بهره برداری، طرح آبیاری تحت فش��ار در زمینی 
اس��ت به مساحت 91 هکتار که 85 هکتار از این طرح 
با اس��تفاده از تسهیالت یارانه دار اجرا شده است. مبلغ 
س��ه میلیارد و 400 میلی��ون ریال از مح��ل اعتبارات 
بالع��وض پرداخت ش��ده و مبلغ دو  میلی��ارد ریال نیز 

آورده شخصی بوده است. 
وی اف��زود: از اهداف و مزیت های این طرح عالوه بر 
مص��رف بهینه آب و افزایش عملکرد آن این اس��ت که 
ب��رای تع��داد 10 نفر به طور مس��تقیم و50 نفر به طور 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است. 
صادقی به طرح دوم اش��اره کرده و گفت: شهرستان 
بن��اب یکی از مراک��ز تولید فرآورده های دامی ش��امل 
گوش��ت و شیر و مشتقات آن است و میزان تولید شیر 
شهرس��تان 34 هزار و 500 تن در سال و تعداد چهار 
واح��د کارخانج��ات لبنی با ظرفی��ت 140 تن در روز 
وجود دارد و تعداد هش��ت واحد مرکز جمع آوری شیر 
ک��ه با افتتاح یک واحد دیگر به 9 واحد با ظرفیت 55 

تن در روز رسید. 
وی ادامه داد: این مرکز جمع آوری ش��یر با مساحت 
270مترمرب��ع و ب��ا اعیانی70مترمرب��ع ب��ا اعتبارات 
یک میلی��ارد و 850 میلیون ری��ال و 185 میلیون ریال 
آورده شخصی با ظرفیت 4/5 تن در روز به بهره برداری 

رسیده است. 
صادقی افزود: وجود این مراکز جمع آوری شیر عالوه 
بر اش��تغال مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان، به طور 
روزانه شیر دامداری های بناب و شهرستان های همجوار 
را با تانکر حمل شیر جمع آوری و به کارخانجات لبنی 

تحویل می دهند. 

اگر بخواهیم 30 درصد 
صرفه جویی ملی 

حاصل کنیم، محل 
تغییر آن در بخش 
کشاورزی است و 
اگر بخواهیم ایران 

را نجات بدهیم 
باید مصرف آب در 

بخش کشاورزی را به 
نصف برسانیم

نگاه

خبر

دریچه

کشت 

دام
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تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های کشاورزی
برای صادرات به روسیه

رییس س��ازمان جهاد کشاورزی آذربایجان ش��رقی بر لزوم بهره گیری از قابلیت ها و 
ظرفیت های این استان برای صادرات مازاد محصوالت کشاورزی به کشور روسیه تاکید 
کرد. کریم مهری در نشس��ت بررسی اجرای یادداش��ت تفاهمات منعقده بین ایران و 
روس��یه و نیز فرصت های پیش آمده برای تحقق عملی موارد تفاهم ش��ده به ویژه در 
حوزه صادرات محصوالت دامی و کش��اورزی اظه��ار کرد: باید از فرصت پیش آمده در 
مناسبات سیاسی بهترین بهره را گرفت. همچنین در مسیر مناسبات اقتصادی نیز باید از 
ظرفیت های مازاد محصوالت کشاورزی برای صادرات استفاده کرد. وی افزود: با تدبیر 
الزم و برنامه ریزی دقیق باید توانمندی تولید کنندگان محصوالت کش��اورزی را باال 

ببریم تا در این مسیر متضرر نشویم. 
مهری با بیان اینکه مسئوالن مربوط در کشور باید زمینه را برای ورود بازرگانان 
در ب��ازار دو کش��ور ایج��اد کنند، ادام��ه داد: موانع مربوط به تعرف��ه، حمل ونقل، 
قرنطینه، استانداردسازی کاالها و جلوگیری از خروج کاالهای نامرغوب، نگهداری و 
صدور روادید بین دو کشور برای تاجران و حل مشکل ویزای تجاری صادرکنندگان 

از جمله مواردی است که باید اصالح شود. 
رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان درخصوص ظرفیت ه��ای موجود برای 
صادرات محصوالت کش��اورزی از آذربایجان ش��رقی به روس��یه گف��ت: با توجه به 
ش��رایط اقلیمی استان و توانمندی ها در بخش کش��اورزی، انتظار می رود که تجار 
آذربایجان ش��رقی بخش گس��ترده ای از بازار محصوالت غذایی روس��یه را در دست 

گیرند.

47 درصد مشاغل جهاد کشاورزی 
قابل واگذاری به بخش خصوصی است

 رییس س��ازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در 
نشس��ت هم اندیش��ی منتخبان چهارمین دوره شورای این سازمان با اشاره به بحث 
برون سپاری برخی وظایف جهاد کشاورزی گفت: 47 درصد مشاغل جهاد کشاورزی 

قابل واگذاری به صورت تصدی گری به بخش خصوصی است.
شهرام شفیعی افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان بزرگ ترین نظام 
صنفی بخش کش��اورزی که دارای توانمندی باالیی از فارغ التحصیالن کش��اورزی 

است، آماده همکاری با این ارگان های دولتی است.
وی تاکید کرد: این س��ازمان، تکمیل مدارک و جم��ع آوری اطالعات پروانه های 
مرب��وط به دامپروری، پ��رورش قارچ، گلخانه و پروانه تاس��یس و بهره برداری را در 
اختیار ش��رکت های فعال در استان قرار داده است. ش��ایان فر، نایب رییس شورای 
دوره اول نی��ز با اش��اره به بحث نج��ات دریاچه ارومیه اظهار ک��رد: بیش از نیمی 
ازشهرس��تان های اس��تان در حوضه آبریز دریاچ��ه ارومیه قرار دارن��د که از جمله 

پیامد های آن متاثر شدن حدود 14میلیون نفر از این بحران است.
وی ضمن هش��دار در مورد تبعات خشکس��الی افزود: طبق پیش بینی های انجام 
ش��ده توسط ناسا در30 سال آینده، 45 کش��ور با خشکسالی مواجه خواهند شد و 

ایران در رده چهارم این کشورها قرار دارد.
گفتن��ی اس��ت اعض��ای س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و مناب��ع طبیعی 
آذربایجان شرقی 11 هزار و 286 نفر است که رشته تولیدات دام و طیور با دو هزار 

و 750 نفر بیشترین تعداد اعضای این مجموعه را تشکیل می دهند.

مولود غالمی



نوبل ادبیات به فرانسه بازگشت
آکادمی نوبل پاتریک مودیانو نویس��نده فرانسوی را به عنوان برنده 
جایزه ادبی نوبل در س��ال 2014 معرفی کرد. به نقل از سایت نوبل، 
جایزه ادبی نوبل پنج شنبه )9 اکتبر( رأس ساعت 13 به وقت محلی 
پاتریک مودیانو نویسنده فرانسوی را به عنوان برنده امسال خود معرفی 
کرد. این در حالی بود که بیشترین شانس به نگوگی واتیونگو نویسنده 
کنیایی داده ش��ده بود و برای این نویس��نده ش��انس یک به 10 در 
نظر گرفته شده بود. پاتریک مودیانو رمان نویس فرانسوی برنده جایزه 
بزرگ آکادمی فرانس��ه ب��رای ادبیات در س��ال 1972 و برنده جایزه 
گنکور در سال 1978 است. این نویسنده 69 ساله یکی از چهره های 
مهم ادبی فرانس��ه محسوب می ش��ود. مودیانو در سال 2010 جایزه 
دل دوکای انستیتوی فرانس��ه را برای یک عمر تالش حرفه ای خود 
دریافت کرد و اخیرا در سال 2012 نیز موفق به کسب جایزه دولتی 
اتریش برای ادبیات اروپا شد. آخرین نویسنده ای که جایزه نوبل را به 

فرانسه برده بود، ژان ماری گوستاو لوکلزیو در سال 2008 بود. 

یک پروژه محرمانه
الیور اس��تون با همراهی موریتز بورمن تهیه کننده داستان زندگی 
ادوارد اس��نودن فردی که با فاش کردن اطالعات سری امریکا باعث 
به وجود آمدن بحث های بس��یاری ش��د، به تصویر می کشد. به نقل 
از ددالین، تقریبا همزمان با نمایش فیلم مس��تند ادوارد اسنودن که 
با عنوان »Citizenfour« امروز جمعه در فستیوال فیلم نیویورک 
به نمایش درمی آید، رؤسای استودیوهای مختلف نیز فیلمنامه فیلم 
درام جدید الیور استون را می خوانند. الیور استون با همراهی موریتز 
بورم��ن تهیه کننده روی این فیلمنامه کار کرده و در آن به داس��تان 
زندگ��ی فردی می پردازد که با فاش کردن اطالعات س��ری باعث به 
وجود آمدن بحث های بسیاری شد و بعضی ها او را شجاع خواندند و 
دیگران تنها او را یک خائن نسبت به کشورش شمردند. استون در این 
فیلم جوزف گوردون-لویت را در نقش اسنودن کارگردانی خواهد کرد. 
گوردون-لویت نقش این شهروند امریکایی را بازی می کند که بعد 
از فاش کردن بیش��ترین اطالعات محرمانه از زمانی که دنیل الزبرگ 
مدارک س��ری پنتاگ��ون را طی جنگ ویتنام فاش ک��رده بود، برای 

دریافت پناهندگی به روسیه فرار کرد. 

ارتقای سطح مراکز آموزش به ورزی
معاون بهداش��تی وزارت بهداش��ت گفت: ب��ه زودی برنامه ارتقای 
آموزشی مربیان به ورزی به کاردانی و ارتقای مراکز آموزش به ورزی به 
مرکز آموزش عالی سالمت شهرستان، به عنوان بخشی از طرح تحول 
نظام سالمت، آغاز می شود. به گزارش مهر، دکتر علی اکبر سیاری در 
خصوص اجرای یکی از بسته های بهداشتی طرح تحول نظام سالمت 
گفت: در حال حاضر بیش از 30 هزار به ورز در کشور فعالیت می کنند 
و پیش��رفت تحصیلی و ارتقاء علمی به ورزان از برنامه هایی است که 
در دس��تور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است. ارتقای سطح مراکز 
آموزش به ورزی به مرکز آموزش عالی س��المت شهرس��تان یکی از 
برنامه های مهم این دوره اس��ت که مصوبه آن را از شورای گسترش 
گرفته ایم. اگرامروز شاهد ریشه کنی بیماری هایی مانند فلج اطفال، 
کاهش مرگ و میر ک��ودکان و مادران و کاهش بیماری های واگیر در 
کش��ور هستیم باید بخشی از آنها را مرهون  زحمات  و تالش  به ورزان  
بدانیم ، زیرا ارتقای  شاخص های بهداشتی  کشور به ویژه در روستاها در 

گروی تالش  و فعالیت  این  عزیزان  است . 

برنامه های شهرداری برای اتوبوسرانی
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه براساس برنامه 
پنج س��اله حوزه حمل و نقل باید امسال 450 دستگاه اتوبوس به ناوگان 
اضافه و دو خط اتوبوسرانی نیز راه اندازی شود گفت: براین اساس تعداد 
اتوبوس های پایتخت باید تا پایان سال به هفت هزار دستگاه برسد. پیمان 
سنندجی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: برای تحقق این مهم نسبت به 
خریداری 200 دستگاه اتوبوس اقدام شده است و همچنین تا واگذاری 
اتوبوس های جدید به تهران از س��وی دولت موقتا 450 دستگاه اتوبوس 
قدیمی مورد بازسازی قرار گرفته است تا بتوانیم با تمام ظرفیت و توان به 
شهروندان خدمت رسانی کنیم. به کارگیری اتوبوس های مدرن و با کیفیت 
که مش��خصات اتوبوس های ش��هری را داشته باشند و به سیستم های 
سرمایشی و گرمایشی مناسب، سیستم های ایمنی، صندلی های مناسب و 
غیره مجهز باشند در دستور کار است و امیدواریم بتوانیم کل اتوبوس های 

ناوگان را به اتوبوس های باکیفیت تبدیل کنیم. 

پرسپولیس روبه روی رئال مادرید
پس از توافق مسئوالن باش��گاه های پرسپولیس و رئال مادرید در 
اس��پانیا، تیم های فوتبال این دو باشگاه پس از پایان مسابقات فصل 
جاری در هر دو کشور، به مصاف همدیگر می روند. حمیدرضا سیاسی، 
رییس هیات مدیره، بهروز منتقمی سرپرس��ت، حسین کالنی مشاور 
عالی و حسینی مدیر امور بین الملل باشگاه پرسپولیس که به منظور 
مذاکره با مدیران باش��گاه رئال مادرید راهی اسپانیا شدند، پنجشنبه 
با مس��ئوالن این باش��گاه معتبر اروپایی دیدار و گفت وگو کردند. در 
این نشست مدیران باشگاه پرسپولیس با »فلورنتینو پرس « رییس و 
»سانچس « مدیر باشگاه رئال مادرید به بحث و تبادل نظر پرداخته و 
در نهایت طرفین برای برگزاری دیدار دوستانه بین تیم های فوتبال دو 
باش��گاه به توافق دست یافتند. بر این اساس قرار است تابستان سال 
94 و پس از اتمام مسابقات فصل جاری اللیگا و لیگ برتر ایران، تیم 
فوتبال رئال مادرید به کش��ورمان سفر کرده و دیداری تدارکاتی را با 
پرس��پولیس برگزار کند. البته زمان برگزاری این دیدار در مذاکرات 
آینده مدیران دو باش��گاه مشخص خواهد شد. حمیدرضا سیاسی در 
گفت وگو با مهر، برگزاری این بازی را تایید و اعالم کرد توافقات بعدی 

دو باشگاه به زودی اعالم می  شود. 

کاسیاس را سرزنش نکنید
تیم ملی فوتبال اسپانیا با اش��تباه »ایکر کاسیاس « در رقابت های 
مقدماتی یورو 2016 متحمل شکس��ت ش��د اما سرمربی این تیم از 
دروازه بان خود دفاع کرد. تیم ملی فوتبال اس��پانیا پنجشنبه شب در 
مقدماتی یورو 2016 با نتیجه 2 بر یک در »زیلینا « مقابل اس��لواکی 
تن به شکست داد.  »دل بوسکه « گفت: کاسیاس در این بازی چندین 
مهار خوب داش��ت. من صحنه گل را ندیدم، اما توپ حرکت عجیبی 
داش��ت و دروازه بان ما را فریب داد. این فوتبال است. شما نمی توانید 
بازیکن��ان را مقص��ر بدانید. ما ب��ه خاطر ویژگی ه��ای فوتبال مقابل 
اسلواکی شکست خوردیم. هیچ کس شکست را دوست ندارد اما کسی 

نمی تواند ما را متهم به کم کاری کند. 

غده سرطانی داعش؛ از دانشگاه تا قاچاق انسان
دولت خودخوانده اس��المی در عراق و شام موسوم به داعش تمایل 
خود را به گشایش دانش��گاهی در موصل، واقع در شمال عراق که در 
تابستان سال جاری به دس��ت این گروه تروریستی افتاده ابراز داشته 
است. در عین حال براساس گزارش آژانس خبری قطر، داعش بیانیه ای 
را در وب سایت رسمی خود منتشر کرده و خواستار عضویت داوطلبان 
در مرکز تحقیقات هس��ته ای دانشگاه موصل برای »کمک به بیماران 
س��رطانی« شده اس��ت. این خبر در حالی اس��ت که روزنامه الشروق 
گ��زارش داد گروهک تروریس��تی داعش با خرید کودکان ش��یرخوار 
س��وری و عراقی، آنها را به خانواده های بدون فرزند رژیم صهیونیستی  
می فروشد. به نقل از روزنامه »الشروق«، وبگاه های خبری عربی اخیرا از 
جنایت جدید گروهک تروریستی داعش در قاچاق انسان خبر دادند و 
تاکید کردند که این گروهک با هماهنگی برخی دالالن از جمله دالالن 
صهیونیس��تی اقدام به خرید کودکان شیرخوار و فروش آنها در داخل 

رژیم صهیونیستی به خانواده های فاقد فرزند می کند. 

1600 اخطار هوایی در امسال
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( با بیان اینکه کنترل 
راه ها و کریدورهای هوایی و مناطق حس��اس و حیاتی و هسته ای از 
وظایف قرارگاه پدافند هوایی است، گفت: حساسیت پدافند هوایی در 
مورد مناطق حساس و حیاتی و هسته ای چند برابر است و هر کس 
بخواهد از این اماکن عبور کند، عواقب سختی برایش خواهد داشت. 
امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا 
)ص( به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور در جمع فرماندهان، 
مس��ئوالن و کارکنان پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران اظهار کرد: 
برخورد قاطعانه پلیس با متخلف در پدافند هوایی هم وجود دارد به 
طوری که از ابتدای س��ال تاکنون بی��ش از 1600 مورد اخطار هوایی 
داشتیم، یعنی اگر افسر جوان ما به یک اخطار بی توجهی کند آسمان 
کشور می شود مانند بعضی از کشورها که انواع هواپیماهای با سرنشین 

و بدون سرنشین بر فراز آن بدون اخذ مجوز پرواز می کنند. 

تعداد نامزدهای بخش بهترین فیلم خارجی اسکار 2015 به 83 رسید 
و رکورد جدیدی در آمار آکادمی علوم و هنرهای اسکار ثبت شد. 

نمایش »هفت پرده« به کارگردانی میکائیل شهرستانی که برگرفته از 
هفت اثر اکبر رادی است، در تئاتر شهر به صحنه می رود. 

کیتارو آهنگس�از و نوازنده ژاپنی در مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی 
ژاپن که 17 مهرماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد، حضور 

ندارد. 

دبیر اجرایی س�تاد کش�وری طرح تحول نظام سالمت اظهار کرد: با 
اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی در کشور، در چهار ماه اخیر میزان 
س�زارین حدود پنج درص�د در بیمارس�تان های دولتی کاهش یافته 

است. 
 »آلیسا کارسون« دختر 13 ساله اهل لوئیزیانا در حال گذراندن دوره 

آموزشی در ناسا برای آمادگی سفر به مریخ است. 
وزیر بهداشت تاکید کرد: حال که کل نظام بر گره گشایی از مشکالت 
سالمت توجه دارد، جامعه سالمت نیز باید همراهی داشته باشند و در 

این مسیر کمک کنند. 

در حالی که مس�ابقات جام حذفی فوتس�ال سال گذش�ته برگزار و 
مقرر ش�د قهرمان این بازی ها به تورنمنتی در روسیه اعزام شود، اما 
با تصمیم باش�گاه ماهان تندیس این س�همیه برای فوتسال ایران از 

دست رفت. 
وزی�ر ورزش و جوان�ان با بیان اینک�ه از نتای�ج کاروان ورزش ایران 
در هفدهمین دوره بازی های آس�یایی رضایت نس�بی دارد از برخی 

رشته ها به خاطر نتایجی که در این مسابقات گرفته اند گالیه کرد. 
مرتضی محصص، کارشناس فوتبال ایران می گوید:  ای کاش برخی به 
جای ایراد گرفت�ن و مطرح کردن نقدهای غیر منصفانه در مورد تیم 

ملی، راهکاری را نیز ارائه کنند. 

کردن�د  اع�الم  پنجش�نبه  ش�امگاه  روس�یه  خبرگزاری ه�ای 
میخائیل گورباچف 83 س�اله، آخرین رهبر اتحاد جماهیر ش�وروی 
س�ابق در بیمارستان بستری ش�د اما تصمیم گرفته است برای زنده 

ماندن بجنگد. 
مع�اون اول رییس جمه�ور ب�رای بازدی�د از چن�د ط�رح عمران�ی، 
بهره برداری از پروژه قطار ش�هری )مترو( و شرکت در مراسم یادروز 

حافظ به شیراز سفر می کند. 
حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی، داعش را مظهر جدایی 
از اجتهاد در اندیشه اسالمی دانست و گفت که حتی چنگیز و تیمور 

و تاتار هم نمی توانستند این طور آبروی دین را ببرند. 

 خانه هنرمندان ایران، مجموعه عکس های حمید جبلی
از پشت صحنه »خونه مادربزرگه« را به نمایش گذاشت

 »مالله یوسف زی« و »کایالش ساتیارتی« 
به عنوان برندگان جایزه صلح نوبل امسال )2014( اعالم شدند 

کارلوس کی روش می گوید 
از شرایطش در ایران راضی  است

پلیس  آلمان 330 کیلوگرم هروئین جاسازی شده در شیشه 
ترشی و قالیچه های ایرانی را در محموله ای از ایران کشف کرد

جامعهفرهنگ سیاستورزش

روزنامه اقتصادی - مدیریتی
صاحب امتیاز: مهدی صیافی

مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی
شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

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

روابط عمومی: 88895433
سازمان آگهی ها: 88896074 و 88895434  

سامانه پیامکی: 50001243
  info@forsatnet.ir :ایمیل

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

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر:

به اعتقاد ما جرم، خوب و بد ندارد
 و جرم جرم است

س��ردار عل��ی موی��دی در گفت وگو با مهر در پاس��خ ب��ه اینکه 
چند درصد مواد مخدر کش��فی توس��ط نیروی انتظامی به وزارت 
بهداش��ت تحویل می ش��ود، افزود: عمده کش��فیات اعم از تریاک، 
هروئی��ن و مرفین را به وزارت بهداش��ت می دهی��م اما موادمخدر 
صنعت��ی را مع��دوم می کنیم.عملیات ه��ای پلی��س موجب ش��ده 
ت��ا ضربات س��نگینی به قاچاقچی��ان در تهران به وی��ژه دارندگان 
آش��پزخانه های تولید مخدرهای صنعتی وارد ش��ود و برای همین 

تعداد تولیدات شیش��ه در پایتخت کمتر ش��ده اس��ت. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا مدت زمان دسترسی به مواد 
مخ��در در ته��ران همان پنج دقیقه اس��ت، گفت: این ع��دد را تایید 
نمی کنم. اما عملیات های پلیس موجب ش��ده تا ضربات سنگینی به 
قاچاقچیان در تهران به ویژه دارندگان آشپزخانه های تولید مخدرهای 
صنعتی وارد ش��ود و برای همین تعداد تولیدات شیش��ه در پایتخت 

کمتر شده است. 
سردار مویدی می گوید ما کاری با کمپ های ترک اعتیاد نداریم 
و این مهم بر عهده س��ازمان های مسئول است و در مورد اینکه با 
توج��ه به فراوانی مخدرهای صنعتی آی��ا موافق مصرف مخدرهای 
س��نتی مانند تریاک به جای شیش��ه هس��تید، افزود: ما با مصرف 
انواع مواد مخدر مخالفیم حتی با س��یگار هم مخالف هس��تیم. به 
اعتقاد ما جرم، خوب و بد ندارد و جرم جرم اس��ت. وی در پاس��خ 
ب��ه اینکه در دوران قب��ل از انقالب تریاک از طری��ق کوپن توزیع 
می ش��د و آیا باتوجه به وضعیت فعلی جامعه معتادان توزیع تریاک 
به نحو رس��می انجام ش��ود، گفت: من آن را هم قبول ندارم. البته 
نی��روی انتظامی در بحث پیش��گیری از اعتی��اد و قاچاق مخدرها 
گام های خوبی برداش��ته اس��ت. هرچند نمی توان این مهم را تنها 
برعهده یک س��ازمان قرار داد زیرا تک تک مس��ئوالن و شهروندان 
در موضوع پیش��گیری س��هیم هس��تند. این را هم باید بگویم که 
بیش��ترین مس��تندات و م��دارک در حوزه مواد مخ��در در اختیار 
پلی��س اس��ت و برای در اختیار گذاش��تن این اس��ناد و آمارها به 

مراکز علمی و تحقیقاتی و دانش��گاهی دریغ نمی کنیم. 

سردار اسماعیل احمدی مقدم، به مناسبت هفته نیروی انتظامی 
در س�خنرانی پی�ش از خطبه های نم�از جمعه تهران با اش�اره به 
دغدغه برخی گروه ها برای احیای امربه معروف در کش�ور اش�اره 
کرد و گفت: این روزها برخی با دغدغه ای که دارند به دنبال احیای 
امربه معروف هس�تند البته این دغدغه آنها ارزش�مند اس�ت زیرا 
امربه معروف اوال وظیفه مردم اس�ت و دوم وظیفه حکومت اس�ت. 
امربه معروف در مرحله رفتاری و زبانی وظیفه آحاد مردم است اما 
برخ�ورد و هدایت متخلفان به مراجع الزم، وظیفه حکومت اس�ت 

نه مردم! 
به گزارش نس�یم، احمدی مقدم، فرمانده ناج�ا با بیان اینکه اگر 
س�ازمان مردم نهادی در موضوع امربه معروف ش�کل بگیرد خوب 
است، تاکید کرد: از جریان امربه معروف و آمران به معروف حمایت 
می کنیم اما اگر تعرضی ب�ه ناهی از منکر صورت گرفت واحدهای 

انتظامی باید با اولویت با فرد جری برخورد کنند. 

باوجود اینک��ه ناآرامی ها در ترکیه صبح 
پنجشنبه نسبت به دو روز گذشته کاهش 
یافته بود، معترضان پنجشنبه ش��ب نیز با 
برگزاری تظاهرات، تهاجم های خونین گروه 
تروریستی داعش به اهالی کوبانی در سوریه 
را محکوم کردند و علیه دولت ترکیه ش��عار 
دادند. عالوه بر استان هایی که مقررات منع 
آمد و ش��د در آنها در جریان اس��ت فضای 
دیگر ش��هرهای ترکیه کامال امنیتی شده 
و نیروهای امنیتی برای مقابله و س��رکوب 
معترض��ان در نقاط مهم ش��هرها در حالت 

آماده باش کامل به سر می برند. 
تظاه��رات  در  کشته ش��دگان  ش��مار 
حمای��ت از اهالی کوبان��ی در ترکیه روز 
جمع��ه به 32 نفر رس��ید. به گزارش ایرنا 
به نق��ل از ش��بکه خبری »5 خب��ر«، با 
ترور دو مقام ش��هربانی ش��هر کردنشین 
بینگول و کشته ش��دن چهار نفر دیگر از 
معترضان در تظاه��رات بامداد جمعه در 
شهر »غازی انتپ« در جنوب ترکیه شمار 
کشته ش��دگان به 32 نف��ر افزایش یافت. 
در جری��ان تظاهرات چهار روز گذش��ته 
در شهرهای مختلف این کشور همچنین 
187 نف��ر زخم��ی و 368 نفر بازداش��ت 
شدند، 124 س��اختمان دولتی و تجاری 

و 34 مرکز آموزشی تخریب شده است. 
از س��وی دیگ��ر رس��انه ها از کنت��رل 
نیروه��ای داع��ش بر مناطق بس��یاری از 
شهر کردنش��ین کوبانی در س��وریه خبر 
می دهن��د. امریکا نیز از 9 حمله جدید به 
مواضع داعش در ش��هر کوبانی خبر داده 
ام��ا حمالت هوای��ی ائتالف ض��د داعش 
نتوانسته اس��ت مانع پیش��روی های این 
گروه تروریس��تی شود. نیروهای ترکیه ای 
نیز از نزدیک و بدون هیچ مداخله ای ناظر 
بر این حوادث هس��تند. ش��بکه الجزیره 
گزارش داد که نیروهای داعش در مناطق 
گس��ترده ای از ش��هر کوبانی در ش��مال 
س��وریه نفوذ پیدا کرده اند و صدای آنها از 
طرف خاک ترکیه شنیده می شود. شبکه 
الجزیره همچنین اعالم کرد که نیروهای 
داع��ش تاکید کرده اند که زندان اصلی در 

کوبانی را تحت تصرف خود درآورده اند. 
در همین راس��تا، نیروهای داعش مدعی 
هستند که بیش��تر مناطق را تحت تصرف 
خ��ود درآورده اند، اما س��خنگوی ش��ورای 

اجرایی در کوبانی ب��ا اعالم اینکه نیروهای 
ک��رد همچنین در مرکز این ش��هر حضور 
دارن��د، این ادعاه��ای نیروه��ای داعش را 
تکذیب کرد. خبرنگار الجزیره نیز اعالم کرد 
که صدا و فریادهای نیروهای داعش از شهر 
عین العرب شنیده می شود که این صداهای 
تکبیر داعشی ها کمی پس از انفجار مقرهای 

گروه های کرد شنیده شده است. 
پیشتر رامی عبدالرحمان، مدیر دیده بان 
حقوق بشر سوریه در سخنانی عنوان داشت: 
داع��ش بیش از یک س��وم کوبان��ی و تمام 
مناطق ش��رقی و بخش کوچکی از ش��مال 
شرق و منطقه ای در جنوب شرق کوبانی را 
تحت تصرف خود در آورده است. در همین 
حال عصمت الشیخ، فرمانده نیروهای مسلح 
ک��رد اظهار کرد ک��ه در این درگیری ها که 
از حدود س��ه هفته قبل شدید شده است، 
نیروهای داعش پیشروی های بسیاری را به 

دست آورده اند. 
وی خاطرنشان کرد این منطقه که داعش 
درصدد تصرف آن اس��ت، حدود یک چهارم 

تم��ام این منطقه را تش��کیل می دهد. وی 
در مصاحب��ه ب��ا رویترز گف��ت: درگیری ها 
ادام��ه دارد. جن��گ خیابان��ی در حال رخ 
دادن اس��ت. در همین حال آس��یا عبداهلل، 
از مس��ئوالن حزب اتحاد دموکرات ترک ها 
خاطرنش��ان کرد: ما در کوبانی به مقاومت 
خود ادام��ه خواهیم داد. اج��ازه نمی دهیم 
شهر ما سقوط کند. می توانیم چندین ماه در 
این شهر باقی بمانیم. داعش دو منطقه در 
بخش ش��رقی کوبانی را تحت تصرف خود 
دارد و درگیری های شدیدی نیز در تمامی 
بخش ه��ای دیگ��ر در جریان اس��ت. آنچه 
کنت��رل داعش بر این دو منطقه را آس��ان 
کرد، کنترل این گروه تروریستی بر دو تپه 
مش��رف به این دو منطقه ب��ود و این گروه 
این دو منطقه را با سالح های سنگین هدف 

قرار می داد. 
س��اکنان منبج، جرابلوس و طبل الیز به 
حزب اتحاد دموکرات کردستان اطالع دادند 
که بی��ش از 100 جس��د نیروهای داعش 
ک��ه در درگیری ه��ای کوبان��ی به هالکت 

رسیده اند، به این مناطق منتقل شده است. 
ده ها کودک در س��نین 16 تا 17 س��ال به 
دس��ت داعش در این مناطق ربوده شدند و 
خانواده ه��ای آنها از هفته ها قبل چیزی در 

مورد فرزندانشان نمی دانند. 
در همین حال روزنامه الشرق االوس��ط 
به نقل از منابع مخالف س��وری در شمال 
س��وریه گزارش داد: داع��ش به این دلیل 
در تالش اس��ت تا مساحت گسترده ای از 
نوار مرزی سوریه و ترکیه را تحت تصرف 
خود درآورد تا به صورت آسان تری بتواند 
تروریس��ت ها را به س��وریه انتق��ال دهد. 
س��ازمان ملل می گوید که چندصدنفر از 
س��اکنان کوبان��ی همچنان در این ش��هر 
هس��تند اما مدافعان کوبانی می گویند که 
اگر نیروهای داعش در کوبانی پیروز شوند، 
این جنگ با کش��تار دس��ته جمعی پایان 
خواهد یافت. واش��نگتن نی��ز اعالم کرده 
اس��ت که نیروهای امریکایی روز گذشته 
دس��ت به 9 حمله علیه تروریس��ت های 
داعش در ش��مال و جنوب کوبانی زدند و 
این حمالت به تخریب چندین ساختمان 
تحت تصرف داعش انجامید. ارتش امریکا 
می گوید که نیروهای کرد براس��اس آنچه 
به نظر می رسد همچنان پایدار مانده اند. 

فرمانده ناجا در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه: 

هدایت متخلفان به مراجع الزم 
 وظیفه حکومت است

نه مردم 

187 زخمی و 32 کشته در تظاهرات علیه حمایت دولت ترکیه از داعش

مقاومت »کوبانی« در صدر اخبار
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بومی سازی 
! به دلیل سرقت

 نگاهی به تفاوت طراحی رسانه های تبلیغاتی 
در ایران و جهان 

شومینه؛ آتش به جان سرما
فصل س��رما که از راه برس��د، هیچ چیزی به اندازه 
گرمای آرام بخش شعله هایی رقصان نمی تواند سرما را 
از تن آدم ها بگیرد. به همین دلیل هم انسان ها همیشه 
به این فكر بوده اند که به هر نحو ممكن خود را از گزند 
سرما حفظ کنند. چه با آتش��دان های قدیمی و چه با 

شومینه های مدرن امروزی. 

از قدیم تاکنون آتش و آتش��دان حال به هر شكل و 
شمایلی که باشد، وظیفه گرم کردن انسان ها را به عهده 

داشته  است.
 از اجاق ه��ای گل��ی دی��روزی ت��ا ش��ومینه های 
خوش تراش و چش��م نواز امروزی، تغییراتی محسوس 
و البته متناسب با نیاز روز انسان ها به چشم می خورد. 

امروزه ش��ومینه ها نه تنها به عنوان وسیله ای برای گرم 
کردن خانه به کار می روند بلكه نقش��ی انكارناپذیر در 
دکوراسیون خانه ها بازی می کند. زیبایی شومینه یک 

اولویت برای خریداران است.
 تولیدکنندگان این عنصر گرماس��از و دکوراسیونی 
مدل های متفاوت ب��ا جنس متف��اوت را روان��ه بازار 

کرده اند. از دیواری و زمینی گرفته ت��ا چدنی و فلزی 
و غیره. در حقیقت تغییر ارزش شومینه ها و نقشی که 
در طراحی ساختار و نمای ساختمان و فضای خانه ها 
دارند، موجب ش��ده تا هر روز شكل و شمایل جدیدی 

به خود بگیرند.
صفحه 10
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 تبلیغات اینترنتی

13تاثیرگذار و قابل اندازه گیری

کلینیککسبوکار

ورود به بازار
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پاورقی

داستان زندگی محمود خلیلی
16

گزارش »فرصت امروز« از اوضاع بازار 
شوفاژ و تهویه در آستانه فصل سرد 

 وفور کاال و 
قیمت مناسب

از میان کاالهای فصلی حاال نوبت رس�یده به گرمایش�ی ها تا 
بعد از چندین ماه جوالن کولرها و سایر وسایل سرمایشی...

رییس انجمن گردشگری معلوالن پارسه 
عنوان کرد 

پاراتورها فرصتی 
برای سرمایه گذاری

همین چند روز پیش بود که روزجهانی گردشگری در کشورمان 
و دیگر نقاط جهان جشن گرفته شد...

تکنیک های برندینگ در حوزه ورزش
چطور لیگ  قهرمانان یوفا به یک 
برند جهانی  قدرتمند تبدیل شد

چندین س�ال اس�ت که رقابت های باش�گاهی، ملی و جهانی 
کشورهای مختلف در رشته فوتبال را دنبال می کنم. 

نگاهی به شغلی که چراغش رو به خاموشی 
است

مشتریان نو در سفره 
خانه های سنتی

ام�روزه تع�داد کافه ها و نقاط دنج برای س�اعتی اس�تراحت و 
خلوت کردن در سطح شهر زیاد شده است...

بخش خصوصی و 
مدیریت بازار مسکن

زمانی کشور ایرلند با دو معضل مهم در بازار مسکن مواجه بود؛ 
یکی خانه های خالی و دوم سنگینی اجاره بها. 
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در هر روند تبلیغات�ی چندین پیام برای 
انتقال به مخاطب تعریف می شود، پیام هایی 
که باید از طریق رسانه ها به مخاطب منتقل 
شوند و رسانه هایی که در انتقال بهتر پیام 
نقش مهم�ی را ایفا می کنند. ش�اید بتوان 
گفت در اجرای طرح های خالقانه تبلیغاتی 
حرف اول و آخر را رس�انه ها می زنند.  برای 
انواع مختلف رس�انه ها تعریف و کارکردی 
مشخص وجود دارد و هر کدام از آنها برای 
جلوه بخشیدن به پیام استفاده می شوند. 
رسانه های مختلفی وجود دارند که در انواع 
تبلیغات؛ محیطی، تلویزیونی و چاپی مورد 

استفاده قرار می گیرند. 
صفحه 13



مدیریت زندگی10

از میان کاالهای فصلی حاال 
به گرمایشی ها  نوبت رس��یده 
تا بع��د از چندین م��اه جوالن 
وس��ایل  س��ایر  و  کولره��ا 
سرمایش��ی، س��ری در می��ان 
همین  ب��ه  درآورن��د.  س��رها 
دلیل ب��ازار آنه��ا کم کم گرم 
می ش��ود تا گرمای خانه ها را 
تامی��ن کنند. خری��د و نصب 
انواع رادیاتور، ش��وفاژ و سایر 
وسایل گرمایش��ی در خانه ها، 
س��ازمان ها و اداره ها در اوایل 
فصل س��رما رون��ق می گیرد. 
بیش از 100 کارخانه در ایران 
به تولید این وسایل گرمایشی 
می پردازند و ب��ه همین دلیل 
ای��ن ب��ازار ممل��و  از کاالهای 
تولید داخل است  تا جایی که 
بی��ش از 95درصد از کاالهای 
موجود در فروش��گاه های این 
اس��ت  داخل  تولی��د  ح��وزه، 
که اغل��ب از کیفیت مطلوبی 
نی��ز برخوردارن��د. در همی��ن 
ارتب��اط محمدباق��ر معتم��د، 
ریی��س اتحادیه فروش��ندگان 
لوازم ش��وفاژ و تهویه مطبوع 
تهران در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« در م��ورد ب��ازار این 
کااله��ا صحبت به میان آورده 
و همچنی��ن توصیه هایی برای 
مصرف بهینه انرژی ذکر کرده 

است. 
وقت��ی کاالیی ب��ازارش داغ 
می شود، امکان اینکه مشتری 
با کمبود آن مواجه ش��ود، کم 
نیس��ت. این نگران��ی در مورد 
ه��ر کاالی��ی می توان��د وجود 
داش��ته باش��د، اما محمدباقر 
معتمد ضمن اینکه خیال همه 
می کند،  راح��ت  را  خریداران 
می گوی��د: در ب��ازار ب��ه وفور 
کاال موجود است ضمن اینکه 
قیمت ها هم مناس��ب است و 
افزایش قیمت محسوس��ی در 
هر چند  نداشته ایم.  این حوزه 
ب��ه ط��ور مح��دود و تنها در 
حوزه رادیاتورهای آلومینیومی 
قیمت ه��ا اندک��ی و در ح��د 
چند درص��د افزایش داش��ته 
اس��ت  که این افزایش که بین 
نرخ  زیر  است  پنج تا 10درصد 
تورم اس��ت. به ط��ور کلی هم 
کاال در بازار زیاد عرضه ش��ده 
و هم قیمت ها نس��بت به سال 
گذشته تغییری به خود ندیده 
است  تا جایی که 95درصد از 
کاالها با قیمت س��ال گذشته 

خود عرضه شده اند. 
اما دلیل این عدم تغییر در 
قیمت ها خود داس��تانی دارد 
که سال هاست آه از نهاد همه 
مردم ایران برآورده است و آن 
هم چیزی نیس��ت جز مسئله 
بودن یا نبودن یعنی داش��تن 
ی��ا نداش��تن مس��کن. رییس 
لوازم  فروش��ندگان  اتحادی��ه 
ش��وفاژ و تهویه مطبوع تهران 
در این ب��اره معتقد اس��ت: اگر 
بگیرد،  حوزه مس��کن رون��ق 
220 ش��غل هم هم��راه با آن 
رون��ق می گی��رد که وس��ایل 
گرمایش��ی و بح��ث تولی��د و 
توزی��ع آنها ه��م در میان این 
220 ش��غل ج��ای می گیرد. 
فع��ا بازار ساخت و س��از راکد 
اس��ت که همین ام��ر موجب 
ش��ده ب��ازار کاالهای��ی مانند 
ش��وفاژ و رادیات��ور ه��م ب��ا 
انبوهی عرض��ه و کمتر بودن 
تقاضا مواجه ش��ود. به همین 
دلیل قیمت ها نه تنها نس��بت 
به س��ال قب��ل باالت��ر نرفته، 
بلک��ه در همان ح��دود ثابت 
مانده اس��ت. وی در ادامه این 
مس��ئله را به نفع خریداران و 

مصرف کنندگان می داند. 
ام��ا از آنجایی که رونق یک 
ب��ازار در گ��رو رش��د عرضه و 
تقاضا به صورت توامان اس��ت، 
راک��د ب��ودن قیمت ه��ا برای 
تولیدکنندگان این حوزه خبر 
خوبی محسوب نمی شود، زیرا 
هزینه ه��ای تولید ثابت نمانده 
و مطاب��ق با تغیی��رات جامعه 

یافته اس��ت و همین  افزایش 
امر می تواند فش��ارهای زیادی 
را به تولیدکنندگان وارد کند. 
هر چن��د ریی��س اتحادیه به 
آینده این بازار خوشبین است 
زیرا پیش بینی اش این اس��ت 
که تا آخر س��ال بازار مس��کن 
از رکود خارج ش��ده و احتماال 
ب��ازار کاالهای گرمایش��ی نیز 

تکانی خواهد خورد. 

هزینه های خرید رادیاتور
تنوع در این بازار به اندازه ای 
اس��ت که تنه��ا تعیین کننده 
انتخاب شما، میزان بودجه ای 
است که قرار است برای خرید 
ای��ن وس��ایل هزین��ه کنی��د. 
به ط��ور کلی اگر ی��ک واحد 
در  را  س��اختمانی 100متری 
نظر بگیریم، برای خرید پکیج 
و رآکت��ور بی��ن یک میلیون و 
800 ه��زار تومان تا 2میلیون 

تومان باید هزینه کنید. 
موتورخانه،  پکی��ج،  چیل��ر، 
دیگ های بخار و غیره از جمله 
که  هس��تند  گرمادهنده هایی 
خانه ه��ای  س��اختمان ها،  در 
اس��تفاده  اداره ها  و  ش��خصی 

می شوند. 
م��ورد  در  معتم��د 
بلندمرتب��ه  س��اختمان های 
را  مرک��زی  موتورخانه ه��ای 
پیشنهاد می دهد که به لحاظ 
مص��رف ان��رژی نی��ز درص��د 
پایین ت��ری از مصرف را دارند. 
همچنی��ن وس��ایلی ک��ه هم 
کارکرد گرمایش��ی دارند و هم 

سرمایش��ی یعن��ی دومنظوره 
بهینه  خری��دی  نیز  هس��تند 
محسوب می شوند که به نوعی 
با یک تیر، دو نشان زدن است 
و ج��ای کمتری هم اش��غال 

می شود. 

مصرف بهینه انرژی را 
فراموش نکنید

اما مص��رف بهینه انرژی در 
فصل س��رد در منازل و س��ایر 
مکان ه��ا ب��ه چه ص��ورت رخ 
می ده��د؟ آی��ا در ای��ن حوزه 
هم بای��د منتظر هش��دارها و 

قطعی های انرژی باشیم؟ 
در این باره  معتمد  محمدباقر 
اضافه می کن��د: مصرف بهینه 
انرژی در سه سرفصل تعریف 
می ش��ود که رعایت آنها تاثیر 
بس��یاری در مص��رف کمت��ر 
انرژی و در نتیجه کم ش��دن 
اول  نکت��ه  دارد.  هزینه ه��ا 
اس��تفاده از کاالی باکیفی��ت 

است. 
یعن��ی کاالیی ک��ه عامت 
ای��ران را داش��ته  اس��تاندارد 
باش��د و ش��دت مصرف انرژی 
آن هم مشخص باشد و هرچه 
کمت��ر بهتر. وی از مش��تریان 
می خواهد به عامت استاندارد 
صن��ف  ای��ن  کااله��ای  روی 
اطمین��ان کنن��د. همچنی��ن 
برچس��ب  به  باید  خری��داران 
کاال  روی  ان��رژی  درجه بندی 

توجه کنند. 
وی همچنی��ن از خریداران 
فروش��ندگان  از  می خواه��د 

توضیح��ات الزم را در م��ورد 
کاالیی که می خرند، بخواهند 
آنه��ا  صنف��ی  اف��راد  چ��ون 
آموزش ه��ای الزم را در ای��ن 
ح��وزه دیده ان��د و می توانن��د 
برای  مناس��بی  راهنمایی های 
خری��د در اختی��ار اف��راد قرار 

دهند. 
نکت��ه دوم ای��ن اس��ت که 
نظ��ر  از  بای��د  س��اختمان ها 
نظام مهندسی نکات استاندارد 
را رعایت کرده باش��ند. یعنی 
داشته  اس��تانداردی  س��اخت 
باش��ند. عایق بن��دی و نص��ب 
پنجره ه��ا  و  دره��ا  مناس��ب 
از جمل��ه ای��ن نکات اس��ت. 
نکته س��وم ب��ه ش��یوه نصب 
صحیح این وس��ایل گرمایشی 
محاس��به  نحوه  بازمی گ��ردد. 
صحیح اینکه چه س��اختمانی 
با چ��ه متراژی ب��ه چه میزان 
وسیله گرمایشی نیاز دارد نیز 
از اص��ول رعایت مصرف بهینه 

انرژی است. 

دمای آسایش چیست؟ 
معتم��د در ای��ن ارتب��اط از 
دمای��ی به نام دمای آس��ایش 
نام می برد. وی دمای آس��ایش 
درونی ساختمان در زمستان را 
20درجه س��انتی گراد می داند. 
این دما برای تابستان 25درجه 
سانتی گراد اس��ت. در واقع در 
این مرحله ای��ن مصرف کننده 
نهایی  تعیین کننده  که  اس��ت 
می��زان مص��رف انرژی اس��ت. 
یعنی هر درج��ه  حرارت کمتر 
ی��ا بیش��تر از دمای آس��ایش، 
6درصد مصرف انرژی را باالتر 
می برد. خرید از برندهای معتبر 
بازار، توجه به گارانتی  و میزان 
خدماتی که ارائ��ه می دهند از 
دیگر نکاتی است که این مقام 
مسئول از خریداران می خواهد 

که به آنها توجه کنند. 
وی گارانتی ه��ای موجود در 
ای��ن صنف را واقع��ی می داند. 
همچنی��ن تعمی��ر به وس��یله 
تعمیرکار مج��از را راهی برای 
حف��ظ ط��ول عم��ر و می��زان 
انرژی ب��ری این کاالها می داند. 
معتم��د در نهایت ضمن اینکه 
اوضاع بازار را خ��وب و به نفع 
می کند،  توصیف  مصرف کننده 
طبیعی  ح��ق  این  می افزای��د: 
مردم ایران اس��ت ک��ه کاالی 
از  دس��ترس  در  و  باکیفی��ت 
نظ��ر مکانی و زمان��ی با قیمت 

مناسب در اختیارشان باشد. 

فصل س��رما که از راه برس��د، 
هیچ چی��زی ب��ه ان��دازه گرمای 
رقصان  ش��عله هایی  آرام بخ��ش 
نمی توان��د س��رما را از تن آدم ها 
بگی��رد. ب��ه همی��ن دلی��ل هم 
انس��ان ها همیش��ه به ای��ن فکر 
بوده اند که به هر نحو ممکن خود 
را از گزند س��رما حفظ کنند. چه 
با آتش��دان های قدیم��ی و چه با 

شومینه های مدرن امروزی. 

از اجاق های گلی تا 
شومینه های مدروز

از قدیم تاکنون آتش و آتش��دان 
حال به هر ش��کل و ش��مایلی که 
باش��د، وظیفه گرم کردن انسان ها 
را به عهده داش��ته  
اجاق های  از  است. 
دی��روزی  گل��ی 
ش��ومینه های  ت��ا 
و  خوش ت��راش 
امروزی،  چشم نواز 
تغییراتی محسوس 
و البته متناسب با 
نیاز روز انسان ها به 

چش��م می خورد. امروزه شومینه ها 
نه تنها به عنوان وسیله ای برای گرم 
کردن خان��ه ب��ه کار می روند بلکه 
نقش��ی انکارناپذیر در دکوراسیون 
خانه ها بازی می کند. زیبایی شومینه 
یک اولویت برای خریداران اس��ت. 
تولیدکنندگان این عنصر گرماساز 
و دکوراسیونی مدل های متفاوت با 
جنس متفاوت را روانه بازار کرده اند. 
از دیواری و زمینی گرفته تا چدنی 
و فلزی و غی��ره. در حقیقت تغییر 

ارزش ش��ومینه ها و نقش��ی که در 
طراحی ساختار و نمای ساختمان 
و فضای خانه ها دارند، موجب شده 
تا هر روز ش��کل و شمایل جدیدی 
به خ��ود بگیرند. ب��ه همین دلیل 
ش��ومینه ها عنصری شده اند که در 
ه��ر دوره و هر س��رزمین بازتابنده 
س��لیقه، س��بک و گرایش مردمان 
و طراحان  ش��ده و بدین گونه است 
ک��ه گرمای��ش ش��ومینه ها بعد از 
کارک��رد زیبایی شناس��انه آنها قرار 

گرفت��ه و می ت��وان گف��ت به نوعی 
زیبای��ی  ظاهری ش��ومینه ها ذهن 
تولیدکنن��دگان و خریداران را قرق 

کرده است. 

جنس ها و طرح ها
امروزه ش��ومینه ها را در سبک ها 
و طراحی ه��ای متفاوت��ی در ب��ازار 
می بینیم. از طرح کانتری اروپایی و 
نئوکاسیک گرفته تا سبک کهنه و 
اشکال ساده و معمولی، اما کسانی 

که می خواهند از شومینه به عنوان 
یک عنصر دکوراس��یونی اس��تفاده 
کنن��د، باید بابت خوش س��لیقگی 
خ��ود پول ه��ای زی��ادی بپردازند. 
ش��ومینه هایی که  طراحی خاصی 
دارند و دکوراس��یونی اند، در بازار از 
400هزار تومان تا بیش از 2میلیون 
توم��ان تن��وع قیمت دارن��د. البته 
شومینه هایی با این قیمت معموال 
امکان��ات ویژ ه ای دارند. مثا قابلیت 
کنت��رل از راه دور، تنظی��م صدای 
سوختن هیزم ها و غیره. البته جنس 
شومینه ها یعنی شومینه های چدنی، 
شومینه های تمام  چوب و آجری نیز 
در قیم��ت نهایی تاثیرگذار اس��ت. 
ام��روزه بخاری های��ی نی��ز با طرح 
شومینه در بازار موجود است که بین 
250 هزار تا 450 هزار تومان قیمت 
دارند. این گزینه ها نیز برای کسانی 
که جایی در طراحی دکوراس��یون 
خانه خ��ود برای ش��ومینه در نظر 
نگرفته اند مناس��ب اس��ت، قیمت 
مناس��ب تری هم دارن��د و به گفته 
فعاالن این حوزه استقبال خوبی هم 

از آنها می شود. 

سنجش زمان 
اهمیت زم��ان و ل��زوم رعایت همه جنبه ه��ا برای از 
دست ندادن آن چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. 
ب��ه همین دلیل رعایت نکاتی ک��ه موجب حفظ زمان و 

استفاده بهینه از آن شود، الزامی است. 
اولوی�ت کارها را مش�خص کنید: ب��ا اولویت بندی 
درس��ت کارها آنها را ب��ه ترتیب فهرس��ت و برای انجام 
آنها اق��دام کنید. اولویت بندی، نخس��تین گام در جهت 

مدیریت زمان است. 
تفوی�ض اختیار کنی�د: واگذاری کارها ب��ه افرادی که 
شایس��تگی و توانایی انجام آنها را دارند راهی مناسب برای 
فراهم ک��ردن مقداری وقت آزاد اس��ت، اما توجه داش��ته 
باش��ید که در این مهم ضروری اس��ت حیط��ه اختیارات و 
مسئولیت فرد را مشخص کنید، به طوری که اختیارات وی 
با مسئولیت وی متناس��ب باشد. امضا کردن موارد روزمره 
مانند فرم ها و فاکتورهای روزانه از جمله مواردی اس��ت که 

شاید بتوانید روی تفویض آنها فکر کنید. 
اس�تفاده از فن�اوری را ج�دی بگیری�د: ب��ه جای 
ماقات ه��ای حض��وری و نی��ز در جهت تس��ریع گردش 
درخواست ها و مکاتبات اداری از امکاناتی مانند تلفن، فکس، 
 ،)paperless( ایمیل، سیس��تم دبیرخانه مبتنی بر شبکه
 نرم افزار SharePoint و برگزاری کنفرانس آناین استفاده

 کنید. 
از خدمات بانک�داری الکترونیک اس�تفاده کنید: 
معموال با یک بار مراجعه به بانک خود و ارائه یک درخواست 
می توانید از این خدمات ارزنده اس��تفاده کنید و بسیاری از 
امور بانکی و پرداخت های خود را در منزل یا محل کار و از 
طریق اینترنت انجام دهید و ناچار نباشید که در هفته ساعاتی 
 از وقت ارزش��مند خود یا کارمند ش��رکت را در صف بانک 

تلف کنید. 
مراجعان را مدیریت کنید: منش��ی یا مسئول دفتر 
خ��ود را توجی��ه کنید تا برای چه کس��انی وقت ماقات 
گذارد و چه کسانی را به فرد یا قسمت دیگری راهنمایی 
کند، چون لزومی ندارد شما راه حل همه مراجعان باشید. 
همین نکته را در خصوص وصل کردن تماس های تلفنی 

نیز یادآور شوید. 

گفت وگوه�ای تلفن�ی را مختصر کنی�د: اگر قصد 
داری��د به همکاری تلفن بزنید ک��ه فکر می کنید ممکن 
اس��ت با صحبت های نامربوط وقت ش��ما را بگیرد برای 
آنکه مطمئن باشید پرچانگی نمی کند می توانید دقایقی 
پیش از س��اعت ناه��ار یا زمان حرکت س��رویس تماس 
بگیری��د، در ضمن لزومی ندارد در طی روز هر بار که به 
همکاری تلفن می زنید احوالپرسی خانوادگی کنید. باید 

به اصل مطلب بپردازید. 
سیس�تم بایگانی مناسبی داشته باشید: با داشتن 
یک سیستم بایگانی نامرتب که نظم منطقی و مشخصی 
در نگهداری مکاتبات ندارد، هم فضایی را بیهوده اشغال 
کرده اید و ه��م هنگام لزوم به دردت��ان نمی خورد، پس 
با توجه به نوع کس��ب و کاری که دارید سیس��تم بایگانی 

مناسبی را پیش بینی کنید. 
برای این منظ��ور می توانی��د از زونکن هایی با رنگ های 
مختلف اس��تفاده کنید، مثا زونکن قرمز ب��رای نامه های 
ارس��الی، زونکن زرد برای نامه ه��ای دریافتی و زونکن آبی 
برای فاکتوره��ای خرید  تا هنگام لزوم به س��رعت بتوانید 
زونکن مورد نظر را بیابید. در خصوص پرونده ها نیز می توانید 
از همین ش��یوه اس��تفاده کنید و از پوشه هایی با رنگ های 

متفاوت برای موضوعات مختلف استفاده کنید. 
ضمن اینکه اگر قرار اس��ت پوشه ها را داخل فایل های 
کش��ویی قرار دهید، می توانید از پوش��ه هایی که دارای 
برچسب پاستیکی برای نوشتن عنوان هستند، استفاده 
کنید تا مجبور نش��وید برای پیدا کردن یک پوش��ه همه 

پوشه های کشو را خارج کنید و ورق بزنید. 
با سیستم بایگانی آشنا باشید: با چگونگی نگهداری 
مکاتبات در بایگانی مربوط به خود آشنا باشید تا در صورت 
نبود یا مرخصی منشی، گرفتار نشوید و بتوانید به سهولت 

آنچه را می خواهید پیدا کنید. 
بایگانی را س�اماندهی کنید: هرچن��د وقت یک بار 
بایگان��ی خود را بررس��ی کنید و مکاتبات��ی را که دیگر 
نیازی به نگهداری آنها نیس��ت، بیرون بیندازید. چنانچه 
امور بایگانی شما را منشی برعهده دارد از او بخواهید که 

این کار را با نظارت شما انجام دهد. 
از خواندن مطالب بیه�وده و نامربوط پرهیز کنید: 
وقت خود را صرف خواندن همه مطالب روزنامه نکنید. اگر 
عاقه من��د به مطالعه مقاالت اقتصادی هس��تید می توانید 
به منش��ی خود بگویید مقاالت اقتصادی روزنامه را برایتان 
مش��خص کند یا به جای اینکه کل مجله را به ش��ما بدهد 

همان صفحات را کپی بگیرد و بدهد. 
به جای اینکه مجله را بایگانی کنید مقاالت مورد  نیاز آن 
را ج��دا کنید یا از آنها کپی بگیرید و نگه دارید. قبل از ورق 
زدن و م��رور یک مجله یا کتاب حتما فهرس��ت عناوین را 

ببینید، شاید اصا ارزش ورق زدن را نداشته باشد. 
عالمت گذاری نکات مهم را فراموش نکنید: وقتی 
نامه درخواست یا گزارشی را می خوانید جمات و عناوین 
مهم را مشخص کنید تا در بازخوانی یا استنادهای بعدی 
مجبور به خواندن مجدد همه مطلب نباشید و بتوانید به 

سرعت مطالب اصلی را بیابید. 
در مس�افرت کارت�ان را رها نکنی�د: زمانی که در 
مس��افرت هستید، مس��ئولیت خود را به شخصی واگذار 
کنید که بتواند در نبود ش��ما به نامه ها و مکاتبات پاسخ 
مناسب دهد. در این خصوص الزم است که به طور دقیق 
حیطه اختیارات او را مش��خص کنید که به چه نامه هایی 
پاس��خ دهد و چه مواردی را برای ش��ما نگه  دارد تا خود 

شما رسیدگی کنید. 

 آسان ترین و کم هزینه ترین
راه های صرفه جویی

مدیری��ت مصرف ب��ه مجموعه روش ه��ا و اقداماتی 
گفته می ش��ود که برای بهینه س��ازی مص��رف به کار 
گرفته می شود. این روش ها معموال به سه گروه تقسیم 

می شود. 
گروه اول: روش هایی است که هزینه ای نداشته باشد 
مثل استفاده درست از وس��ایل و دستگاه ها و مراقبت 

و نگهداری از آنها. 
گروه دوم: روش هایی اس��ت که هزینه دارد، اما این 
هزینه ه��ا چندان زیاد نیس��ت )روش ه��ای کم هزینه( 
مانن��د تعمیر و نگه��داری وس��ایل، اندازه گیری میزان 

مصرف انرژی و نظارت بر تغییر مصرف هر دستگاه. 
گروه س��وم: روش های پرهزینه است. در این روش ها 
باید تغییرات اساس��ی جهت بهبود مص��رف انرژی در 

دستگاه ها، تاسیسات و ساختمان ها به وجود آورد. 
آیا می دانید کشور ما حدود یک درصد جمعیت جهان 
را دارد ول��ی حدود 2درصد از ان��رژی جهان را مصرف 
می کند؟ آیا می دانید سرمایه گذاری اولیه موردنیاز برای 
تولید هر کیلووات برق حدود هزار دالر اس��ت و هزینه 
س��وخت نیروگاه برمبنای قیمت ه��ای جهانی در طول 
عمر ۳0س��اله حدود چهار برابر هزینه س��رمایه گذاری 
اولیه اس��ت؟ آی��ا می دانید به ازای تولی��د هر کیلووات 
س��اعت برق حدود 600 گرم دی اکسیدکربن وارد هوا 
شده و باعث گرم شدن اتمسفر و تقویت اثر گلخانه ای 
می ش��ود؟ پس وقت آن اس��ت که موضوع صرفه جویی 

انرژی را جدی بگیریم. 

کارهای اصلی و کم هزینه صرفه جویی
حداکثر اس��تفاده از روشنایی طبیعی در طول روز و 
استفاده از المپ های کم مصرف برای روشنایی اتاق های 
نش��یمن، عدم استفاده از وس��ایل برقی پرمصرف مانند 
ماش��ین لباسشویی، اتو، چرخ گوش��ت، آب میوه گیری 
و... در س��اعات اوج مصرف. بهترین زمان اس��تفاده از 
این وس��ایل به ویژه ماشین لباسشویی روزهای تعطیل 
و س��اعات اولیه صبح اس��ت. با استفاده از وسایل برقی 
پرمصرف در س��اعات کم باری و عادی، عمر مفید آنها 
طوالنی تر می ش��ود. وسایل برقی دارای مبدل یا موتور 
در حالت خاموش��ی هم تا زمانی که دوش��اخه آنها در 
پریز اس��ت، مقدار کمی برق مص��رف می کنند. بیرون 
آوردن دوش��اخه ای��ن وس��ایل از پریز پ��س از پایان 
اس��تفاده، به ویژه در مورد ماش��ین لباسشویی، موجب 
کاه��ش مصرف دائم��ی و افزایش عمر ای��ن تجهیزات 

می شود. 

راه های کاهش مصرف
حداکث��ر اس��تفاده از روش��نایی طبیع��ی در طول 
روز، زی��را اس��تفاده طوالنی م��دت از ن��ور مصنوع��ی 
می تواند موجب افس��ردگی و آسیب های پوستی شود. 
رنگ آمیزی روش��ن اتاق و شیشه های ساده و بی رنگ، 
امکان حداکثر اس��تفاده از نور س��الم طبیعی را فراهم 
می کند. تا حد امکان از فرش یا موکت با رنگ روش��ن 

استفاده کنید. 
اس��تفاده از ن��ور مایم ب��رای اتاق نش��یمن موجب 

آرامش بیشتر می شود. 
همچنین اس��تفاده از المپ کم مصرف پرفایده ترین 
روش صرفه جویی در هزینه خانوار است. المپ   معمولی 
بیش از 90درصد انرژی برق را به گرما تبدیل می کند. 
انتخاب روشنایی محیط متناس��ب با دقت موردنیاز 
کار؛ نور مایم برای اتاق نشیمن، نور بیشتر برای محل 
مطالعه و کارهای دقیق. یکی دیگر از ساده ترین راه های 
صرفه جوی��ی، خاموش کردن المپ اضافی )اتاق خالی، 
س��ردرخانه، راهرو  و حیاط( است. از طرفی تمیز کردن 

مرتب المپ ها باعث بازدهی و نور بیشتر می شود. 

مضرات روشنایی مصنوعی
روش��نایی مصنوع��ی محیط کار یعنی مثا هش��ت 
ساعت قرار گرفتن تحت تابش المپ های مهتابی برای 
تندرس��تی، اعصاب و پوس��ت صورت زی��ان آور بوده و 
موجب خس��تگی زودرس و بی حوصلگی می ش��ود. در 
محیط کار تا حد امکان از نور طبیعی اس��تفاده کنید. 
روشنایی ناکافی و غیراستاندارد شادابی و شور و شوق 
کارکردن را کم می کند. خس��تگی چش��م ها، سردرد، 
دوئتا دیدن اش��یا و آرتروز گردن از پیامدهای روشنایی 
غیر اس��تاندارد است. نور زیاد و درخش��ندگی بیش از 
استاندارد می تواند به علت خستگی سلول های گیرنده 

چشم، دید را دچار مشکل کند. 

وسایل خانه 
کاهش دفعات باز کردن غیرضروری در یخچال، قرار 
دادن آن روی س��طح صاف و تراز، برفک زدایی منظم، 
کنترل نوار الس��تیکی در  یخچال و تعویض در صورت 
خراب��ی، گردگیری س��االنه لوله های پش��ت یخچال و 
اینکه مواد غذایی گرم، ابتدا س��رد ش��ده و س��پس در 
یخچال گذاش��ته ش��ود از مواردی است که باید به آن 
توجه شود. از ماشین لباسشویی در ساعات اوج مصرف 

استفاده نکنید. با ظرفیت کامل از آن استفاده کنید. 
حتی االمکان از هوای آزاد به جای خش��ک کن برای 
خشک کردن لباس ها استفاده کنید. قرار دادن وسایل 
برق��ی در حالت انتظار عاوه بر مص��رف دائمی انرژی 
موج��ب کاهش عمر مفید این وس��ایل نیز می ش��ود. 
برخی تلویزیون ه��ا در حالت آماده به کار تا حدود 15 
وات و برخ��ی رایانه ها تا ح��دود 60 وات مصرف دارند. 
در زمان طوالنی عدم استفاده، این وسایل را در حالت 
آماده به کار )روش��ن بودن چراغ کوچ��ک قرمز( قرار 

ندهید و آنها را کاما خاموش کنید. 

صرفه مدیریت
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تهمینه سهرابی

شومینه؛ آتش به جان سرما

گزارش »فرصت امروز« از اوضاع بازار شوفاژ و تهویه در آستانه فصل سرد 

وفور کاال و قیمت مناسب

نوع محصول
قیمت مصرف کننده 

توضیحات)ریال(
E24FF دو مبدل - 24 کیلووات17,270,000پکیج شوفاژ دیواری

E28FF دو مبدل - 28 کیلووات18,070,000پکیج شوفاژ دیواری

M24CF دو مبدل - 24 کیلووات15,862,000پکیج شوفاژ دیواری

M24FF دو مبدل - 24 کیلووات17,020,000پکیج شوفاژ دیواری

B24FF 16,0۳0,000پکیج شوفاژ دیواری
تک مبدل - 24 

کیلووات

پکیج شوفاژ دیواری 
BM24CF15,0۳0,000

تک مبدل - 24 
کیلووات

پکیج شوفاژ دیواری 
BM24FF16,0۳0,000

تک مبدل - 24 
کیلووات

L24FF 18,100,000پکیج شوفاژ دیواری
دو مبدل - 24 کیلووات 

- دیجیتال



به زودی فاز نخست مجتمع تفریحی 
جزیره شادی همدان افتتاح می شود

مدیر امور فنی و تحقیقات مهندسی مجتمع تفریحی 
جزیره ش��ادی همدان گفت: در حال حاضر فاز نخست 
پروژه تقریبا آماده بهره برداری بوده و پیش��رفت آن از 

مرز 95 درصد گذشته است.
»محمدرضا پور پروانه« در گفت و گو با ایس��نا اظهار 
کرد: تاکنون 30 میلی��ارد تومان اعتبار عالوه بر احداث 
فاز نخست، برای خریداری تجهیزات، وسایل شهر بازی 
و پارک آبی هزینه ش��ده است و تنها منتظر تامین آب 
دریاچه و نصب تجهیزات برای بهره برداری از فاز نخست 
مجتمع هستیم.وی ادامه داد: فاز نخست دارای امکاناتی 
 ،ATV همچون پیس��ت بین المللی کارتینگ، پیس��ت
س��اختمان اداری و فنی پیس��ت ها، پیس��ت کارتینگ 
مخص��وص جانب��ازان و معلوالن، جاده س��المت، مرکز 
تجاری، دریاچه شامل قایقرانی، ماهیگیری، کافی شاپ 
و آمفی تئاتر روباز روی آب، فست فود، سفره خانه سنتی 
و فان��وس دریایی به عنوان المان پروژه اس��ت. پورپروانه 
با بی��ان اینکه این مجتمع در چه��ار فاز احداث خواهد 
ش��د، تصریح کرد: طبق برنامه زمانبندی شده باید سه 
فاز از پروژه در س��ال جاری به بهره برداری می رسید، اما 
افزایش قیمت مصالح و تجهیزات و سایر عوامل دست به 

دست هم داد تا این پیش بینی محقق نشود.

11 مدیریت سرمایه گذاری

همین چن��د روز پیش بود 
که روزجهانی گردش��گری در 
کشورمان و دیگر نقاط جهان 
جش��ن گرفته شد و مسئوالن 
و دس��ت اندرکاران گردشگری 
یا هم��ان ص��ادرات نامرئی از 
برنامه های خود برای توس��عه 
سخن  کش��ورمان  گردشگری 
گفتن��د، ام��ا مث��ل همیش��ه 
نکته ای بس��یار ظریف در این 
بین به دست فراموشی سپرده 
ش��د که آن  هم گردش��گری 

معلوالن بود. 
خودت����ان  از  واقع��ا  آی��ا 
و  معل����والن  پرس����یده اید 
توانخواه��ان جامعه در صنعت 
گردشگری چه جایگاهی دارند 
و چط��ور ب��رای گش��ت و گذار 
آنها که نیاز اصلی هر انس��ان 
به خصوص در این گروه است، 
یا  اس��ت؟  ش��ده  برنامه ریزی 
اینک��ه چرا مس��ئوالن در این 
زمینه زیاد به بحث و گفت و گو 
نمی پردازن��د؟ ای��ن در حالی 
است که در مجامع بین المللی 
و گزارش ه��ای س��ازمان ملل 
جامع��ه  10درص��د  معم��وال 
ب��ه معل��والن و توانخواه��ان 

اختصاص یافته است. 
به هر ح��ال »فرص��ت امروز« 
انجم��ن  مدیرعام��ل  س��راغ 
گردش������گری معل�����والن 
شیخ قرایی  محمداس����معیل 
رفته تا از فرصتی مناسب برای 
دست اندرکاران  سرمایه گذاری 

گردشگری بگوید. 

صادرات نامرئی در گرو 
توسعه پاراتورها

ش��یخ قرایی  محمد اسمعیل 
ب��ا اش��اره ب��ه جای��گاه ویژه 
در  معل��والن  گردش��گری 
ارتقای سطح روحیه و کیفیت 
زندگی آنها می گوید: گذش��ته 
از تم��ام مس��ائل مرب��وط به 
کیفیت زندگ��ی و البته بهبود 
روحی��ه معل��والن به واس��طه 
گوناگ��ون  س��فرهای  انج��ام 
الزم اس��ت بدانیم بسیاری از 
کشورهای پیشرفته در صنعت 
ویژه ای  برنامه های  گردشگری 
در این زمینه اجرا کرده یا در 
دس��ت اجرا دارند که می توان 
به آلمان، انگلس��تان، امریکا و 

استرالیا اشاره ویژه داشت. 
مدی��رعام����ل انجم�����ن 
گردش��گری معلوالن در ادامه 
ک��ه  همان ط��ور  می افزای��د: 
س��ازمان های  تعاریف  طب��ق 
بین المل���ل��ی 10 درص��د از 
را  جمعی��ت ک����ل جه��ان 
معلوالن یا توانخواهان تشکیل 
می دهند، بنابراین اگر به تعداد 
چند میلیاردی جمعیت جهان 
توجه داشته باشیم درخواهیم 
یافت گ��روه کثی��ری در این 
بخش وجود دارند که می توان 
برای س��فر و گردش��گری آنها 

برنامه ریزی ک��رد. البته بدون 
تردی��د بخش��ی از ای��ن افراد 
به دلیل ش��رایط خاص و نوع 
از  ناخودآگاه  معلولیت هایشان 
جامعه کلی حذف می ش��وند، 
ام��ا بازهم تع��داد توانخواهان 
می تواند توجه مناس��بی برای 
س��رمایه گذاری در این زمینه 

ایجاد کند. 
وی با اش��اره به اینکه منافع 
از  بیش��تر  پاراتورها  اقتصادی 
معمولی  گردش��گری  تورهای 
اس��ت، می گوید: اگ��ر از بحث 
برگزاری  معن��وی  بهره ه��ای 
گردش��گری  تورهای  این گونه 
ی��ا هم��ان پاراتوره��ا بگذریم 
به جنب��ه اقتص��ادی یا همان 
خودمانی  چهارت��ای  دودوت��ا 
خواهی��م رس��ید ک��ه به ظاهر 
ام��روز عاملی برای  در دنیای 
ورود س��رمایه ها به بخش های 
مختلف اقتصادی شده است. 

شیخ قرایی در ادامه می افزاید: 
می دانید  ک����ه  همان ط���ور 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  توانخواه��ان 
شرایط جس��می خود معموال 
به ص��ورت انف��رادی اق��دام به 
سفر یا گردشگری نمی کنند و 
معموال یا به اتفاق دوس��تان و 
خانواده سفر می روند یا اینکه 
از خدمات پاراتورها اس��تفاده 
خواهن��د ک��رد. همی��ن ام��ر 
نکت��ه ای کامال ظریف و پنهان 
از نظ��ر مس��ئوالن ب��وده که 
تاکنون نتوانسته اند مشوق های 
الزم برای س��رمایه گذاری های 
گردشگری در زمینه برگزاری 
پاراتورها را ایجاد کنند. چون 
نه تنها تعداد درخواس��ت سفر 
از سوی متقاضیان برای تورها 
افزای��ش می یاب��د بلک��ه خود 
گردش��گری  تورهای  این گونه 
هزینه ای متف��اوت از تورهای 

عادی گردشگری دارند. 
شیخ قرایی باتاکید بر اهمیت 
س��رمایه گذاری در این زمینه 
جهانی  س��ازمان  گ��زارش  به 
گردش��گری در ای��ن زمین��ه 
اش��اره می کن��د و می گوی��د: 
انجام شده  تحقیقات  براساس 
در س��ال 2013 می��الدی از 
سوی این س��ازمان، قاره اروپا 

تنه��ا به دلی��ل مهی��ا نبودن 
ش��رایط دسترس��ی و تامی��ن 
نیاز ه��ای توانخواهان س��االنه 
142 میلیارد ی��ورو در صنعت 
گردشگری خود زیان می دهد. 
مدیرعامل انجمن گردشگری 
معل��والن در ادام��ه می افزاید: 
براس��اس این گزارش در سال 
2013 می��الدی 783 میلیون 
تقاضای س��فر از س��وی افراد 
مس��ن و نیازمند ب��ه خدمات 
وی��ژه در ق��اره س��بز صورت 
گرفته اس��ت که درآمدی بالغ 
بر 394 میلیارد یورو به صنعت 
گردش��گری این منطقه هدیه 
داده و حدود 8 میلیون فرصت 

ش��غلی ب��رای فع��االن بخش 
ایجاد  معل��والن  گردش��گری 
کرده اما با توجه به نقص های 
موج��ود در ای��ن زمین��ه این 
صنعت 142 میلی��ارد یورو از 
دست داده اس��ت و به همین 
دلیل مس��ئوالن گردش��گری 
باید برای رف��ع موانع موجود 
بنابراین اهمیت  اقدام کنن��د. 
س��رمایه گذاری در گردشگری 
معلوالن بر هیچ کس پوش��یده 
نیست و ایران هم باید در این 
زمین��ه گام موثرت��ری بردارد 
ت��ا در ای��ن بخش ب��ه جایگاه 

مناسبی دست یابد. 

صورتحساب از قبل 
پرداخت شده است

در همی��ن ح��ال، این فعال 
معلوالن  زمینه گردشگری  در 
با اش��اره ب��ه امکان��ات مالی 
توانخواه��ان برای ش��رکت در 
گردش��گری  تورهای  نوع  این 

تصریح می کند: شاید بسیاری 
نگ��ران  س��رمایه گذاران  از 
بازگش��ت س��رمایه خ��ود در 
ای��ن زمین��ه باش��ند، اما الزم 
ب��ه یادآوری اس��ت همان طور 
ک��ه می دانی��م معم��وال تمام 
توانخواه��ان یا تحت پوش��ش 
ان��واع بیمه ها هس��تند  کامل 
ی��ا اینک��ه به ص��ورت انفرادی 
به  ارگان ه��ای مردم نه��اد  در 
عضوی��ت درآمده اند که هرگز 
محدودیت مالی در این زمینه 
ندارن��د و ق��ادر ب��ه پرداخت 
هزینه ه��ای س��فرهای خ��ود 
این درحالی اس��ت  هس��تند. 
ک��ه براس��اس قوانین س��فر و 
گردشگری این بیمه ها هستند 
که تمام هزینه های مربوط به 
این گونه افراد را تضمین کرده 

و به عهده گرفته اند. 
بنابرای��ن ج��ای نگران��ی از 
چون  نیست  سرمایه  بازگشت 
از همین حاال س��رمایه گذاری 
گردش��گری  در  اف��راد  ای��ن 
معلوالن تضمین شده و به قول 
مع��روف صورتحس��اب همین 

امروز پرداخت شده است. 

اشتغالزایی گسترده
باره��ا و بارها در میان اخبار 
ش��نیده ایم که براس��اس آمار 
ب��ه ازای هر 9 نفر گردش��گر 
یک فرصت ش��غلی در کشور 
میزب��ان ایج��اد خواهد ش��د 
حال آنکه اگر به آمار تقاضای 
سفر توانخواهان خارجی برای 
دیدن جاذبه ه��ای دیگر نقاط 
جهان توجه کنیم در خواهیم 
یافت گروه کثیری با توجه به 
ایران  گردش��گری  جاذبه های 
درخواست سفر به ایران زمین 
خواهند داش��ت، اما این پایان 
کار نیس��ت چون ب��رای مهیا 
کردن شرایط س��فر این افراد 
نیز نیازمند اس��تخدام پرسنل 
و کارمندان بسیاری هستیم. 

ش��یخ قرایی ضم��ن تاکی��د 
ب��ر اش��تغالزا ب��ودن برگزاری 
امروز«  ب��ه »فرصت  پاراتورها 
می گوید: خود این افراد هنگام 
س��فر باعث ایجاد ش��غل های 
رانندگان  از جمل��ه  گوناگونی 

مخص��وص،  اتومبیل ه��ای 
م��ددکاران  ی��ا  مهمان��داران 
خواهند بود، اما آیا مس��ئوالن 
تاکن��ون فک��ر کرده ان��د برای 
الزم  زیرس��اخت های  ایج��اد 
بهداشتی  س��رویس های  مثل 
مناسب، راه های مناسب سطح 
شهری و دسترسی گردشگران 
توانخواه به مکان های باستانی 
و تاریخ��ی چند نفر پرس��نل 
الزم است و چه تعداد فرصت 
ش��غلی ایج��اد خواهد ش��د؟ 
همان طور ک��ه می دانیم ایران 
بالغ بر 2هزار مکان باستانی را 
در خود جای داده است؛ حال 
فرض کنیم برای آماده س��ازی 
این مکان ها بخواهیم پرس��نل 
اس��تخدام کنیم، چند فرصت 
ش��غلی ب��ه کش��ورمان هدیه 

داده ایم؟ 

زمینه های مختلف 
سرمایه گذاری 

گردش��گری  فع��ال  ای��ن 
ب��ر  تاکی��د  ب��ا  معل��والن 
فرصت ه��ای  ب��ودن  مهی��ا 
در  س��رمایه گذاری  مختل��ف 
زمین��ه پاراتوره��ا می گوی��د: 
فرص��ت  بی نهای��ت  ش��اید 
س��رمایه گذاری در این شاخه 
وجود داش��ته باشد که برخی 
س��رمایه گذاری های  نیازمن��د 
ب��ا  دیگ��ر  گ��روه  و  کالن 
س��رمایه های اندک قابل اجرا 
هس��تند، اما الزم به یادآوری 
اس��ت که هرگ��ز پایانی برای 
س��رمایه گذاری در این زمینه 
بی نهایت سوژه  نیس��ت چون 
برای سفر حتی برای معلوالن 
دهک��ده  در  توانخواه��ان  و 
جهان��ی وج��ود دارد. به عنوان 
اتومبی��ل  تاس��یس  مث��ال 
توانخواهان  مخص��وص  کرایه 
ساده ترین سوژه سرمایه گذاری 
و بحث خدمات درمانی یا بیمه 

تخصصی ترین آنهاست. 
ش��یخ قرایی ب��ا اش��اره ب��ه 
توسعه گردش��گری سالمت در 
جه��ان و البته نی��از این گروه 
از گردش��گران به ایجاد انگیزه 
و ب��اال بردن روحی��ه می افزاید: 
ایران مملو از امکانات توس��عه 
گردش��گری س��المت به دلیل 
اقلی��م و ش��رایط آب و هوایی 
منطقه است، ایجاد دهکده های 
سالمت و آب درمانی مخصوص 
ای��ن قش��ر از جامع��ه می تواند 
عاملی برای سودآوری و گردش 
مالی در ص��ادرات نامرئی ایران 
باش��د. وی در ادام��ه می گوید: 
برای  س��رمایه گذاران  حض��ور 
توانخواه  گردش��گران  ج��ذب 
به کش��ورمان هن��وز ملموس 
نیس��ت به همین دلیل آنهایی 
ک��ه پیش��گام س��رمایه گذاری 
باش��ند، توسعه درخواست های 
س��فر توانخواهان در سراس��ر 
جه��ان می تواند عامل��ی برای 
آنه��ا س��ودآوری   تضمی��ن 

 باشد. 

با حضور نماینده مردم خرم آباد و 
مدیر عامل صنایع شیر ایران )پگاه( 
پ��روژه طرح ه��ای توس��عه پگاه 

لرستان تصویب شد.
در این نشس��ت که با حضور ایرج 
عبدی، نماینده مردم خرم آباد در 
مجلس ش��ورای اس��المی و عضو 
هیأت رییسه کمیسیون اجتماعی 
مجلس، دکتر عبداالمیر باروتکوب، 
مدیرعامل صنایع شیر ایران )پگاه(، 
معاون منابع مالی و سرمایه گذاری 
و عضو هیات مدیره پگاه لرس��تان 
در محل شرکت صنایع شیر ایران 

توسعه ای  برگزار ش��د، طرح های 
پگاه لرس��تان ابالغ شد.عبدی در 
این نشس��ت گفت: باید شرایطی 
فراهم ش��ود که همه مردم از شیر 
و فرآورده ه��ای آن به عنوان غذای 
کامل بهره مند ش��وند.عضو هیأت 
رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس 
تاکید کرد: در بررسی های به عمل 
آمده محصوالت صنایع شیر کامال 
سالم و در حد استاندارد کشورهای 
توس��عه یافته اس��ت.وی ادامه داد: 
در اطالع رس��انی ها باید دقت شود 
که هراس��ی که موجبات کاهش 

مصرف شیر را به همراه داشته باشد 
در مردم ایجاد نشود.نماینده مردم 
خرم آباد در مجلس شورای اسالمی 
در خصوص نقش پگاه لرستان در 
استان افزود: پگاه لرستان یکی از 
کارخانه های خوب استان است که 
موجب رونق کسب وکار دامداران 
و روس��تاییان منطقه شده و نقش 
موث��ری در اش��تغال اس��تان ایفا 
کرده اس��ت، به ط��وری که 250 
نف��ر در تولید و 500 نفر در توزیع 
همچنین ح��دود 17500 دامدار 

روستایی با پگاه همکاری دارند.

عب��دی اظهار کرد: س��ه طرح خط 
تولید و بس��ته بندی ش��یر استریل 
یک لیتری، احداث دامداری 2000 
راسی در الیگودرز و احداث کارخانه 
تولید پودر شیر خش��ک و آب پنیر 
در پگاه لرس��تان موجبات توس��عه 
بیشتر استان خواهد شد. عبداالمیر 
باروتکوب، مدیر عامل صنایع شیر 
ای��ران نیز در ای��ن گفت وگو اعالم 
ک��رد: س��رمایه گذاری پروژه ه��ای 
مورد اش��اره توس��ط صنایع شیر و 
با بهره گیری از تس��هیالت صندوق 
توس��عه ملی خواهد بود که بالغ بر 

60 ت��ا 70 میلیارد توم��ان خواهد 
شد.وی گفت: مراحل ساخت پروژه 
دامداری از هفته آینده آغاز می شود 
و همچنین به مناس��بت عید بزرگ 
غدیر مراس��م کلنگ زن��ی احداث 
کارخانه ش��یر خشک و محصوالت 
پودری پگاه لرستان در هفته آینده 
اجرا خواهد شد. باروتکوب در پایان 
اظهار امیدواری ک��رد: با توجه به 
ورود تجهی��زات خط تولید ش��یر 
اس��تریل یک لیتری تا پایان سال 
جاری این خط نیز راه اندازی شود 

و به بهره برداری برسد.

رییس انجمن گردشگری معلوالن پارسه عنوان کرد 

پاراتورهافرصتیبرایسرمایهگذاری

سرمایه گذاری »پگاه« و تولید محصوالت سالم

باز هم داستان تخم مرغ و سبد! 

همه ما گاهی افرادی را دیده ایم که سرمایه مالی کافی برای 
شروع یک کس��ب و کار در وس��عت های متفاوت را دارند اما 
برخی از آنها به دلیل عدم خالقیت یا مشغله های کاری خود و 
نداشتن وقت کافی به فکر کسب و کار جدید نیستند و سرمایه 
خود در امالک، بورس یا خرید سکه و طال که کمترین زحمت 
و ریسک را دارد، می گذارند. از طرفی شما اگر فردی هستید 
که ایده ای نو برای یک کسب وکار جدید درسر می پرورانید اما 
سرمایه کافی برای شروع آن ندارید، باید بتوانید این گونه افراد 
را جذب کرده و به سطح اقناع برای تن دادن به ایده کسب و کار 
خودتان برسانید. برای این منظور افراد سرمایه گذار یا آشنا و 
فامیل شما هستند یا نسبتی با شما ندارند. در حالت اول پیدا 
کردن این سرمایه گذار کار سختی نیست پس بخش مهمی 
از ماجرا از پیش حل شده است، حال اگر فرد سرمایه گذار به 
شما اعتماد داشته باشد فرآیند اقناع او برای پذیرفتن ریسک 
سرمایه گذاری راحت تر می نماید و حتی می توانید از ضمانت 
افرادی که هم شما و هم سرمایه گذار را می شناسند استفاده 

کنید و یک شراکت فامیلی بدون دغدغه را آغاز کنید. 
اما در مورد حالت دوم نخستین مسئله دسترسی به افراد 
سرمایه گذار است. این دسترس��ی از طریق راه های مختلف 
صورت می گیرد، مهم ترین آن شاید شبکه های اجتماعی و 
دعوت به همکاری باشد. در همین حوزه سایت های مشخصی 
به معرفی کارآفرینان و س��رمایه گذاران می پردازند، پس از 
پیدا کردن فرد سرمایه گذار باید جلسه های حضوری برای 
تشریح کامل کسب و کار صورت بگیرد. در این حالت به دلیل 
عدم شناخت کافی سرمایه گذار از ش��ما ابتدا به ساکن باید 
اعتماد سازی کنید. از این رو باید به پیشنهاد کسب و کارتان 
کامال اشراف داشته باش��ید و همه پتانسیل ها و تهدیدهای 
آن کس��ب و کار را کامال بشناس��ید. صداقت داشته باشید و 
عالوه بر فرصت ها، ضعف های موجود در کار، درصد خطا و 
احتماالت منفی را هم بیان کنید به صورتی که ش��غل را از 
صفر تا صد معرفی کرده و یک دورنمای مشخص از آن را برای 
سرمایه گذار ترسیم کنید. به عالوه برای جلب اعتماد او باید 
ضمانت سود حاصله را به او بدهید، این کار می تواند از طریق 
دادن چک ضمانت یا معرفی یک ضامن معتبر صورت بگیرد. 
نکته جالب توجه در این گونه شراکت ها یک شروع خوب 
اس��ت، در واقع خوب بودن ب��ه معنی بزرگ بودن نیس��ت 
کارآفرین ه��ای موفق اغلب افرادی خالق و فنی هس��تند و 
نیاز به س��رمایه کالن ندارند. هر چه وسعت کار بیشتر باشد 
بالطبع نیاز به مقدار سرمایه بیش��تری دارد، از این رو تعداد 
سرمایه گذاران و تمایل آنها برای ریسک کمتر می شود. پس 
توصیه مهم این اس��ت که یک مدل بهینه با ریسک پایین 
و وس��عت کمتری را برگزینید؛ در چنین کسب و کاری شما 
فرصت دارید مهارت های مدیریتی خ��ود را تقویت کنید و 
همزمان با افزایش دریافت بازخورد مثبت از کار، به توسعه و 

گسترش آن بپردازید. 
همچنین این ضرب المثل معروف اقتص��ادی را به خاطر 
بسپارید: هیچ گاه همه تخم مرغ های خود را داخل یک سبد 
نگذار! به این معنی که سرمایه اخذ شده را به طور عاقالنه و با 
شناخت کافی در بخش های الزم تقسیم کنید، از تهیه فضا و 
لوازم موجود گرفته تا خرید مواد اولیه و حتی بودجه تبلیغاتی 
را به صورت مشخص تعیین و کار را با شناخت کامل آغاز کنید.

هرگز پایانی برای 
سرمایه گذاری در 
زمینه گردشگری 

نیست چون 
بی نهایت سوژه 
برای سفر حتی 
برای معلوالن و 
توانخواهان در 

دهکده جهانی وجود 
دارد

نقطه شروع

بایدها و نبایدهای صادراتی

کالف اول: 
ش��اید ت��ا چند س��ال 
وقت��ی صحب��ت  پی��ش 
روی  س��رمایه گذاری  از 
آبرس��انی  طرح ه��ای 
م��ردم  اکث��ر  می ش��د، 
فک��ر می کردن��د منظور 
تاس��یس بن��گاه اقتصادی اس��ت ک��ه در آن خدمات 
لوله کش��ی آب و مواردی از این دس��ت ارائه می شود، 
اما با تغییر رویکردها و سیاس��ت ها و همچنین افزایش 
می��ل دولت ها به واگذاری طرح ه��ا به بخش خصوصی، 
امروز سرمایه گذاران می توانند در بخش های کالن این 
حوزه نیز وارد ش��وند و بعد از س��رمایه گذاری از منافع 
آن بهره برداری کنند. بر این اساس، معاون برنامه ریزی 
و توس��عه آبفای کش��ور با بیان اینکه 35میلیون یورو 
تس��هیالت از بان��ک اکو برای اج��رای تصفیه خانه های 
فاضالب بیرجند و ش��هریار جذب می کنیم، گفته برای 
ترغیب و جذب سرمایه گذاری  جدید، درج ردیف خرید 
تضمینی آب و پس��اب در قانون بودجه موجب اعتماد 

سرمایه گذاران در بخش آب و فاضالب   شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه در بخش س��رمایه گذاری خارجی 
به دلی��ل محدودیت ه��ای قانون��ی کمتر س��رمایه های 
بخش خصوصی خارج از کشور جذب شده است، اعالم 
ک��رده در برخی موارد از طریق مش��ارکت های داخلی 
و خارج��ی ای��ن کار انجام ش��ده و با حمای��ت دولت و 
پتانس��یل های قانونی تاکنون مش��کلی درباره تضمین 

سرمایه گذاری های انجام شده نداشته ایم. 
ای��ن خبر که مفص��ل در خبرگزاری فارس منتش��ر 
ش��ده، به سرمایه گذاران نوید می دهد در اجرایی شدن 
پروژه ه��ا و طرح های آب و فاض��الب با دولت همکاری 
کرده و بخش��ی از کار را به دوش بکشند. پس اگر این 

توانایی را در خود می بینید، حتما اقدام کنید. 

کالف دوم: 
اس��ت  وقت��ی  چن��د 
ک��ه صحب��ت از تحری��م 
شده  محافل  نقل  روسیه، 
و  م��ردم  از  بس��یاری  و 
مس��ئوالن معتقدن��د این 
می تواند فرصت مناس��بی 
برای س��رمایه گذاری های تجار ایرانی باش��د. به همین 
مناسبت هفته گذش��ته وزیر جهادکشاورزی به دعوت 
وزیر کش��اورزی روس��یه، وارد مسکو ش��د تا در زمینه 
همکاری ه��ای دوطرفه تفاهمات الزم ص��ورت بگیرد. 
در گزارش ایس��نا آمده اس��ت: ب��ا من��ع واردات انواع 
می��وه، تربار و موادغذایی اروپایی و امریکایی از س��وی 
روسیه، این کشور بنا دارد خأل ایجاد شده را با واردات 
از کش��ورهای آس��یایی از جمله ایران جبران کند و به 
این ترتیب برای صادرکنندگان ایرانی فرصتی بس��یار 
مناسب پدید آمده که روابط دو کشور را در این زمینه 
تقوی��ت کنند. افزای��ش صادرات این ن��وع محصوالت 
از ای��ران به روس��یه از جمل��ه محورهایی ب��ود که در 
گفت وگوی رییسان جمهور دو کشور نیز که هفته پیش 

در آستراخان برگزار شد، مطرح شد. 
حج��م مح��دودی از برخی محص��والت مانند خیار، 
س��یب، فلفل، گوجه، کیوی و سبزیجات، خرما و پسته 
هم اکنون نیز از ایران به روس��یه صادر می شود، اما در 
شرایط حاضر امکان افزایش صادرات این گونه کاالها در 
کن��ار برخی تولیدات گوش��تی و غذایی و لبنی تا ده ها 

برابر وجود دارد. 
ام��ا از طرف دیگ��ر، برخ��ی کارشناس��ان معتقدند 
ص��ادرات محصوالت کش��اورزی به کش��ورهای دیگر، 
عمال نوعی خام فروش��ی اس��ت. به عبارتی هیچ ارزش 
افزوده ای به این محصوالت تعلق نمی گیرد و در مقابل 
آب مجازی هم از کش��ور خارج می شود. اینجا نکته ای 
که سرمایه گذاران و تجار باید به آن دقت کنند، فراهم 
کردن راهکاری برای ایجاد ارزش افزوده روی این گونه 
محص��والت اس��ت. بنابراین ش��ما می توانی��د با کمی 
خالقیت و نوآوری، ارزشی افزوده به محصول مورد نظر 
بیفزایید و از این طریق سرمایه تان را نیز افزایش دهید. 

سرنخ

خبر

یادداشت
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شکوفه میرزایی

دکتر سرمایه

شیدا رمزی

تغییر را احساس کنید! 

این خیل��ی خوبه که ما همیش��ه حواس��مون به 
اتفاقای اطراف باشه و همه چیز رو به دقت وارسی 
کنیم تا بلکه از کنارش ای��ده ای نو به ذهنمون 

برس��ه؛ ایده ای که ش��اید در آینده به دردمون 
بخوره و عامل راه اندازی کس��ب وکار جدیدی بشه. البته 

فراموش نکنیم ک��ه فضولی تو کار م��ردم اصال چیز خوبی 
نیست! خداروشکر تکنولوژی و فناوری به قدری پیشرفت 
کرده که امروز حتی تصاویر و اصوات ه��م از راه اینترنت و 
بدون سیم به گوشیمون منتقل می ش��ه. البته اگه باز هم 
لطف بی حد مسئوالن شامل حال ما نشه و با فیلتر کردنش، 

اونو از ما نگیرن! 
خالصه با اس��تفاده از این تکنولوژی، خیلی زود از تفکر و 
کارهای جدیدی که مردم اون س��ر دنیا انجام دادن، با خبر 
می ش��یم. نمونه اش همین دیروز برای من اتفاق افتاد. یکی 
از دوستان لطف داشتن و یه کلیپ چند ثانیه ای با واتس آپ 
فرستادن که خیلی برام جالب بود. این کلیپ، یه نونوایی رو 
نشون می داد که درست شبیه بانک، مردم شماره می گرفتن 
و توی نوبت می موندن تا اینکه از طریق سیستم کامپیوتری 
به ترتیب عددها خونده می ش��د و کسایی که منتظر بودن، 
یکی یکی میومدن و خریدش��ونو انجام می دادن. الزمه بگم 
که این اتفاق جدید در ایران افتاده. ش��اید اصال خود ش��ما 
یکی از مشتریان این نونوایی باشید، اما باید به موسس این 
نونوایی آفرین گفت. ببینید چه جوری بانک و تنور رو با هم 
ترکیب کرده و یه چیز جدید ارائه داده! به این می گن نوآوری؛ 
اصال اصل نوآوری همینه. یعنی اینکه ش��ما بتونی موارد و 
موضوعاتی رو که در ظاهر به هم مرتبط نیستن، مربوط کنی 

و یه محصول یا خدمت جدید ارائه بدی. 
به هر حال به نظر می رس��ه که موارد خیلی زیادی از این 
دست می شه پیدا کرد. فقط باید با هوشیاری بگردی و پیداش 
کنی. بذارید یه مثال برات��ون بزنم. فرض کنین یه نفر می ره 
توی یه پاساژ، یه مغازه می خره تا یه کسب و کاری راه بندازه. 
مهم نیست که اونجا چی می خواد بفروشه یا تعداد رقیباش 
چند نفر هستن. مهم اینه که این سرمایه گذاریش چه چیز 
جدیدی برای مردم به ارمغان میاره تا بتونه اونارو به س��مت 
مغازه جذب کنه. این درست قصه همون نونواست که فضای 
مدرن برای مشتریا درس��ت کرده. حاال باید منتظر باشیم و 

ببینیم شما به عنوان یه سرمایه گذار چه  کار می کنین! 

خبر

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: رش��د 
پایدار یک اقتصاد در گرو سرمایه گذاری های جدید است.

به گزارش ایسنا، موسی قاسم پیشه در خصوص نخستین 
همایش فرصت های س��رمایه گذاری مازن��دران در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: مازندران به عنوان یک استان در حال 
رشد دارای ظرفیت های بالقوه س��رمایه گذاری است و در 
این راستا کتابی تحت عنوان فرصت های سرمایه گذاری 
مازن��دران در قال��ب طرح ه��ای موج��ود و اولویت های 

س��رمایه گذاری تدوین شده و س��رمایه گذاران در صورت 
تمایل می توانند نسبت به سرمایه گذاری در استان اقدام 
کنند. وی با بیان اینکه امروز  به سرمایه گذاری در اقتصاد 
به عنوان یک هدف نگاه می ش��ود، گفت: رشد پایدار یک 
اقتصاد در گرو سرمایه گذاری های جدید و ابداعات القایی 
است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران خاطرنشان 
کرد: همایش فرصت های سرمایه گذاری مازندران با هدف 
اطالع رسانی از زیرس��اخت های اقتصادی و اجتماعی در 

بخش های مختلف کش��اورزی و ش��یالت، گردشگری و 
اکوتوریسم و گردشگری س��المت، امور زیربنایی و انرژی 
و صنع��ت، معدن و تجارت ب��ه س��رمایه گذاران و فعاالن 
بخش خصوصی معرفی می ش��ود. قاسم پیشه یادآور شد: 
290 طرح به همایش فرصت های سرمایه گذاری مازندران 
ارسال ش��د که از این تعداد 20 طرح ش��اخص که دارای 
توجیه اقتصادی و آماده امکان سنجی باشد، انتخاب و در 4 

بخش تخصصی پنل ارائه می شود. 

رشد پایدار یک اقتصاد در گرو سرمایه گذاری های جدید است



چرا دنیا دیگر به کام مک دونالد 
نیست؟ 

دنی��ا دیگ��ر ب��ه کام مک دونال��د نیس��ت و اخی��را 
ف��روش بزرگ ترین رس��توران زنجی��ره ای جهان افت 
ش��دیدی داش��ته اس��ت. به گزارش مارکتین��گ نیوز، 
مک دونال��د )MCD(  ی��ک بار دیگر در ماه آگوس��ت 
 ف��روش ناامیدکننده ای را در س��طح فروش��گاه هایش 

تجربه کرد. 
فروش مک  دونالد در ماه آگوس��ت در ایاالت متحده 
در مقایس��ه با ماه گذش��ته 2/8 درصد کاهش داشت و 
ش��اهد افت 3/7 درصدی در سراسر جهان بود. ارزش 

سهام مک دونالد نیز کاهش یافته است. 
با هم دالیل فروپاشی مک دونالد را بررسی می کنیم: 

1-  کیفیت؛ بزرگ ترین مشکل مک دونالد
مک دونال��د تالش خ��ود را ب��رای ارتق��ای کیفیت 
مواد غذای��ی به کار گرفته اس��ت و از این موضوع آگاه 
است که سایر رستوران های زنجیره ای که مواد غذایی 
با کیفیت خود را به راحتی و با خدمت رس��انی س��ریع 
در اختیار مش��تریان قرار می دهند، در حال گس��ترش 
هس��تند. متاس��فانه کیفیت م��واد  غذای��ی مک دونالد 

به شدت پایین آمده است. 
از 32 ه��زار  بی��ش  براس��اس تحقیق��ی ک��ه روی 
رتب��ه  گرف��ت،  انج��ام  ف��ود  فس��ت  مصرف کنن��ده 
مک دونال��د از میان 21 رس��توران زنجیره ای پیش��رو 
در تهی��ه همبرگرهای��ی ب��ا طع��م و کیفی��ت باال 21 
یعن��ی آخرین رتبه بود! به نظر ش��ما آخرین باری که 
یک برند توانس��ته اس��ت نظر منف��ی مصرف کنندگان 
را درب��اره محص��والت خود تغییر دهد، ب��ه چه زمانی 
 برمی گردد؟ مطمئن��ا این کار برای مک دونالد آس��ان 

نخواهد بود. 
2-  منوی ط�ول و دراز مک دونال�د باعث تاخیر و 

بروز اشتباهاتی در سرو غذا می شود
خیلی وقت است که نام مک دونالد در ذهن مشتریان 
دیگ��ر تنه��ا تداعی کنن��ده همبرگ��ر یا س��یب زمینی 
س��رخ کرده نیس��ت؛ ارائ��ه محصوالت جدید توس��ط 
مک دونالد یکی از دالیل شکست این غول فست فودی 

جهان است. 

مک دونال��د میزب��ان برنامه گفت وگ��وی اینترنتی با 
فرانش��یز خودش در سال گذش��ته بود و به آنها درباره 
افزایش میزان شکایات مش��تریان از برخورد نامناسب 

کارمندان هشدار داد. 
چه عاملی باعث ش��ده که مش��تریان تا این اندازه از 
 QSR  مک دونالد ناراضی شوند؟ مجله صنعتی تجارت
)مجله ای در حوزه صنعت فست فود( هر ساله عملکرد 
فس��ت فودها را بررس��ی و س��رعت معامالت را ارزیابی 
می کند. این مجله س��ال گذش��ته اعالم کرد میانگین 
زمانی که یک مش��تری برای دریافت سفارش خود در 
مک دونال��د باید منتظ��ر بماند، به بیش از س��ه دقیقه 

افزایش یافته است. 
منوی ش��لوغ و پیچیده مک دونالد بیشتر از آنکه به 
این رس��توران سود برس��اند، در جهت تخریب آن گام 

برمی دارد. 
3-  دنیا دیگر به کام مک دونالد نیست

مک دونالد تابس��تان امسال ش��رایط خوبی در داخل 
امریکا نداش��ت، اما عملکردش در س��طح جهانی بهتر 
بوده اس��ت و این به آن معنی نیست که در این سطح 

عملکرد خوبی داشته است. 
ف��روش مک دونال��د در چی��ن کاهش چش��مگیری 
داشته اس��ت. این درحالی است که روسیه نیز چندین 
ش��عبه مک دونال��د را ب��ه بهان��ه ایمنی م��واد  غذایی 
در ای��ن کش��ور تعطی��ل ک��رده و هم��ه می دانیم که 
انگیزه های روس��یه  سیاس��ی بوده است. همان جهانی 
 ک��ه روزی به کام مک دونالد ب��ود، حاال درحال نابودی 

آن است. 
4-  مک دونالد در نقش »آدم بده«

حدود یک س��ال از زمان��ی که اتحادی��ه بین المللی 
را   Fight for 15 کمپی��ن  کارکن��ان،  خدم��ات 
راه ان��دازی کرد، می گذرد. یک��ی از اهداف این کمپین 
افزای��ش 15 درص��دی حداق��ل دس��تمزد کارگ��ران 
فس��ت فودی ب��ود. لوگ��وی مک دونال��د، بزرگ تری��ن 
 رس��توران زنجیره ای فس��ت فود در جهان، سمبل این 

کمپین بود. 
نتیجه نهای��ی اینکه موضوع فقط مرب��وط به ارزانی 
مواد غذای��ی مک دونال��د نیس��ت. مال��ک 80 درص��د 
رس��توران ها فرانشیزهای مستقلی هس��تند که با نرخ 

فروش کمتری کار می کنند. 
ب��ا این حال، کس��انی ک��ه طرف��دار دو برابر کردن 
دس��تمزد در مک دونال��د هس��تند، ممک��ن اس��ت از 
قوانی��ن اصل��ی ای��ن رس��توران آگاه نباش��ند؛ این در 
 حالی اس��ت که بس��یاری از رقبای مک دونالد شرایط 

بهتری دارند. 
5-  بازگشت به اصول اولیه راهکار خوبی نیست

اکثر کارشناس��ان معتقدند ک��ه مک دونالد نیاز دارد 
که به همان ریش��ه و اصل س��اده خ��ود بازگردد تا در 
 اوج بماند. مش��کل اینجاس��ت که این راه حل کارس��از

  نیست. 
به نظر ش��ما اگ��ر مک دونالد نوش��یدنی های فانتزی 
مانند قهوه و غذاهایی مانند س��اندویچ مرغ و همبرگر 
لذی��ذ را از منویش حذف کن��د، فروش افزایش خواهد 
 یاف��ت؛ با ای��ن کار مش��تریان بیش��تری را از دس��ت 

خواهد داد؟ 
یک رس��توران کوچک می تواند بدون س��رو دس��ر، 
میلک ش��یک، ی��ا س��اندویچ های فانتزی ام��ور خود را 
بگذراند. اما مک دونالد رس��توران بزرگی است و چالش 
اینجاس��ت که بای��د بتواند محبوبیت خ��ود را در عین 

گستردگی حفظ کند. 
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که  اس��ت  س��ال  چندی��ن 
و  ملی  باش��گاهی،  رقابت های 
جهانی کش��ورهای مختلف در 
رشته فوتبال را دنبال می کنم. 
در میان ای��ن رقابت ها برخی 
با اقبال جهان��ی طرفدارانی از 
سرتاسر جهان، برخی با اقبال 
طرفداران��ی در س��طح همان 
ق��اره و برخی دیگ��ر نیز تنها 
با اقب��ال طرفدارانی در حیطه 
جغرافیایی همان کشور مواجه 

شده اند. 
در ط��ول ای��ن چند س��ال 
ب��ودم  عالقه من��د  همیش��ه 
محبوبیت  و  موفقی��ت  عل��ت 
جهان��ی ی��ا ق��اره ای برخی از 
ای��ن تورنمنت ه��ا و جام ها را 
فارغ از نام باش��گاه های حاضر 
در آنه��ا ی��ا ن��ام اتحادیه های 
برگزار کنن��ده بدان��م. در کنار 
ای��ن، دنب��ال ک��ردن برنام��ه 
ن��ود ع��ادل فردوس��ی پور که 
به ش��کلی حرفه ای مس��ائل و 
مش��کالت و اتفاق��ات فوتبال 
ایران را واکاوی می کرد نیز به 
عالقه مندی ب��رای پیدا کردن 

جواب سوالم افزود. 
زی��ادی همچ��ون  مس��ائل 
برگ��زاری،  در  بی نظم��ی 
تش��ریفات،  ب��ه  کم توجه��ی 
کمب��ود بودجه همیش��گی در 
ج��اری،  هزینه ه��ای  تامی��ن 
فقدان زیرساخت های مناسب، 
تلویزیون��ی  کیف��ی  پوش��ش 
ش��اید  و  متوس��ط  ح��د  در 
حت��ی پایی��ن، بی برنامگی در 
جذب اسپانس��رها و مشکالت 
درآمدزایی همیشه گریبان گیر 
فوتب��ال م��ا بوده و هس��ت و 
همیش��ه نیز مورد بحث بوده  
اس��ت. اما ش��اید در هیچ یک 
برنامه های��ی  قس��مت های  از 
همچ��ون ن��ود و برنامه ه��ای 
مش��ابه و مق��االت مختلف در 
ورزش��ی  و مجالت  روزنامه ها 
ب��ه خاطر نم��ی آورم ک��ه به 
یک��ی از عوامل اصلی به وجود 
آمدن این مشکالت که فقدان 
برندس��ازی و بازاریابی صحیح 
ب��رای باش��گاه ها و خود لیگ 
است اش��اره جدی شده باشد 
و به ص��ورت حرف��ه ای به آن 

پرداخته شده باشد. 
در صورت��ی ک��ه ه��ر زمان 
از ورزش، لی��گ و ورزش��کار 
مقوله  می ش��ود،  یاد  حرفه ای 
نگرش اقتصادی به آن مطرح 
می ش��ود، ام��ا اغل��ب راه های 
اصلی درآمد زایی مغفول مانده 
و باشگاه ها و کلیت فوتبال به 
دنبال تامین و جذب س��رمایه 
از طری��ق دول��ت ی��ا بخ��ش 
باشگاه ها،  واگذاری  خصوصی، 
افزای��ش اع��داد و ارقام نقل و 
انتق��االت و... هس��تند. کمتر 
مس��ئولی در فوتبال ما ش��اید 
به درمان این مسائل و افزایش 
فدراسیون،  باش��گاه ها،  درآمد 
ج��ذب طرف��داران بیش��تر و 
اعتب��ار دادن ب��ه برن��د لیگ، 
باشگاه ها و... از طریق بازاریابی 
و برندسازی عالقه نشان داده 

باشد. 
به  همین دلیل س��ه س��ال 
پی��ش تصمی��م گرفت��م ب��ه 
مطالع��ه برنامه ه��ا، راهکارها، 
فعالیت ه��ای  و  اس��تراتژی ها 
بازاریابی  و  برندسازی  مختلف 
جام ها، لیگ ها و باش��گاه های 
مختلف بپردازم. در این نوشته 
س��عی دارم ب��ه بررس��ی علل 
موفقی��ت آنها و فرآیند تبدیل 
ش��دن این جام ه��ا، لیگ ها و 

باشگاه ها به برند هایی قدرتمند 
که عالوه بر کسب اعتبار برای 
خودش��ان، ب��ه بازیکن��ان و... 
نیز اعتب��ار زی��ادی داده اند و 
نصیب  سرش��اری  درآمدهای 
خ��ود کرده ان��د، بپ��ردازم. در 
نخس��تین مقاله از این سلسله 
نوشته ها می خواهم به بررسی 
علل تبدیل جام قهرمانان یوفا 
به یک��ی از معتبرترین برندها 
در میان لیگ ها و جام های در 

حال انجام جهان بپردازم. 
باش��گاه های  بی��ن  رقاب��ت 
سرشناس و برتر اروپا به سال 
1950 برمی گردد. س��الی که 
در آن یکس��ری بازی دوستانه 
 بی��ن ولورهمپت��ون وان��دررز  
  )Wolverhampton Wanderers(
  )Honved( انگلس��تان و هانود
مجارس��تان ب��رای مش��خص 
ش��دن برتری��ن باش��گاه اروپا 
انجام پذیرف��ت. در این تاریخ 
گابریل هانوت، س��ردبیر مجله 
اکی��پ  فرانس��وی  ورزش��ی 
پیش��نهاد برگزاری یکسری از 
مسابقات بین تیم های قهرمان 
لی��گ ه��ر کش��ور اروپایی را 
مط��رح ک��رد. این مس��ابقات 
که جام قهرمانان باش��گاه های 
اروپایی نامیده ش��د با همین 
عنوان تا 40 س��ال بعد بدون 
هی��چ تغیی��ر اساس��ی انجام 

محبوبیت  اما  ش��د. 
به عنوان  تلویزی��ون 
محب��وب  رس��انه 
 ، ن س��تا و ل د تبا فو
و  ماه��واره  ظه��ور 
کابلی  تلویزیون های 
و در نتیج��ه رش��د 
درآم��د  چش��مگیر 
باش��گاه ها از مح��ل 
پخش  ح��ق  فروش 
این مس��ابقات، یوفا 
فوتب��ال  )اتحادی��ه 
برگزار کننده  و  اروپا 
ای��ن رقابت ها( را بر 
اقدام  تا  آن داش��ت 
و کشف  بازنگری  به 
جدی���د  راه ه���ای 
درآمدزای����ی ای��ن 

مسابقات کند. 
به همی��ن منظور 
یوفا در سال 1992 
با همکاری ش��رکت 

TEAM تعری��ف و تدوی��ن 
هوی��ت برند و ن��ام جدید این 
تورنمن��ت را آغاز ک��رد؛ نامی 
ک��ه دیگ��ر از ج��ام قهرمانان 
ب��ه لیگ  اروپ��ا  باش��گاه های 
قهرمانان یوفا تغییر پیدا کرده 

بود. 

نحوه شکل گیری برند لیگ 
قهرمانان یوفا

مهم تری��ن فاکتور درگذار از 
یک نام س��اده )لیگ قهرمانان 
یوفا( به نمون��ه ای از یک برند 
جهان��ی موف��ق نگاه ب��ه آن 
ورزش��ی  کاالی  یک  به عنوان 
ب��ود. همان طور ک��ه یک کاال 
ویژگی ه��ا و اج��زای مختلفی 
دارد ک��ه با در کن��ار هم قرار 
گرفت��ن آنه��ا تحت ی��ک نام 
تولید شده و با انجام یکسری 
و  برند س��ازی  فعالیت ه��ای 
بازاریابی ب��رای آن، یک برند 
رویداد  این  ساخته می ش��ود، 

نی��ز با همی��ن نگرش به 
برند موف��ق که  ی��ک 
بس��یاری  طرفداران 
را ب��رای خود جفت 
و جور ک��رد، تبدیل 

شد. 
بخ��ش  ای��ن  در 

می خواهیم نگاهی اجمالی 
بازاریابی  فعالیت ه��ای  ب��ه 

و برندس��ازی که ای��ن برند را 
ب��ه ای��ن مرحله از ش��هرت و 

محبوبیت رسانده، بیندازیم. 

خالصه فعالیت های 
بازاریابی

1-  به  کار گیری اس��تراتژی 
بازاریابی متمرکز

گ��ذار از لی��گ اروپای��ی به 
ج��ام قهرمانان یوف��ا با هدف 
درآمدزای��ی تج��اری از ی��ک 
تصمیم ش��روع شد. تصمیمی 
ب��رای متمرک��ز اداره کردن و 
کنترل کردن تمام فعالیت های 
بازاریابی، تجاری و برند سازی 
ای��ن تورنمن��ت، تح��ت لوای 
ی��ک مرکزیت ب��ه ن��ام یوفا. 
این اس��تراتژی ب��ه یوفا اجازه 
کنت��رل و نیز حداکثر س��ازی 
درآمدهای ناشی از این رویداد 
را می داد. پیش از این تصمیم 
به طور مثال هر باشگاه به طور 
مستقل مسئولیت فروش حق 
پخش تلویزیونی، تبلیغات دور 
زمین و جذب اسپانسرها را بر 
عهده داش��ت ام��ا این حقوق 
پ��س از ای��ن تغیی��ر به ط��ور 
کامل ب��ه یوفا واگذار ش��د و 
صندوق مرکزی یوفا، درآمدی 
مشخص از فروش این حقوق 
از  اختی��ار ه��ر ک��دام  را در 
باش��گاه ها قرار می داد. میزان 

این پرداخت ها به هر باش��گاه 
جام های  و  افتخارات  براساس 
کسب شده توسط آن باشگاه 
و نیز وضعیت بازار هر باشگاه 
به آن اختصاص پیدا می کرد. 
وضعیت بازار براس��اس میزان 
اقب��ال به آن باش��گاه در بازار 
یعنی تعداد هواداران و ارزش 
س��هام آن تعریف ش��د. بدین 
شکل باش��گاه هایی که با این 
تعریف بازار بزرگ تری داشتند 
ب��ه مراتب بی��ش از آن زمانی 
بازاریابی  اق��دام ب��ه  که خود 
آگهی هایش��ان  ف��روش  ی��ا 
می کردن��د پول به سویش��ان 
روانه می ش��د. ب��ا به کار گیری 
این اس��تراتژی یوفا به مراتب 
بیش��تر از کل مجموعه درآمد 
انف��رادی ه��ر باش��گاه درآمد 
کسب می کرد و منافع همه را 

افزایش می داد. 
2-  تجدی��د نظ��ر در روش 

کس��ب 

درآمد از اعط��ای حق پخش 
تلویزیونی و اتفاقات جانبی آن

باید  یوف��ا  قهرمانان  لی��گ 
برندی می ش��د که بینندگان 
تلویزیون��ی زی��ادی را به خود 
همی��ن  در  می ک��رد.  جل��ب 
راس��تا یوفا یکی از برنامه های 
اصل��ی اش را تاس��یس ی��ک 
)ایس��تگاه  تلویزیونی  کان��ال 
تلویزیونی( ق��رار داد تا عالوه 
ب��ر افزایش امکان دسترس��ی 
عالقه من��دان ای��ن رقابت ه��ا 
ب��ه تماش��ای تم��ام بازی ها، 
تلویزیون ه��ای مل��ی و کابلی 
کش��ورهای مختلف را با یک 
کان��ال و ایس��تگاه تلویزیونی 
واح��د طرف ق��رارداد کرده و 
آنها را مل��زم به پرداخت حق 

پخش به یوفا کند. 
یوفا با در نظ��ر گرفتن این 
نکته ک��ه محبوب ترین برنامه 
تلویزی��ون در کل اروپا پخش 
مس��ابقات فوتب��ال اس��ت، از 
بود.  مطمئ��ن  خ��ود  تصمیم 
البته هدف از اخذ این تصمیم 
صرفا افزایش درآمد نبود بلکه 
ایجاد  درآمدها،  بهینه س��ازی 
بس��تری برای تم��ام ملیت ها 
برای تماش��ای ای��ن رقابت ها 
راس��تای  در  برند س��ازی  و 
از  ناش��ی  درآمدهای  ج��ذب 
جذب اسپانس��ر ها نی��ز برای 
یوفا اهمیت داش��ت. 
یوفا  وس��یله  این  به 
تاکن��ون  توانس��ته 
میلیارد  از 5  بی��ش 
س��وئیس  فران��ک 
درآمد این رویداد را 
تقسیم  باشگاها  بین 
کند. به طور مثال در 
لیگ 2003-2004، 
میلی��ون   633
فران��ک از درآمد به 
حاضر  باش��گاه های 
در رقابت ها پرداخت 
ش��د و 250 میلیون 
فران��ک هم به ایجاد 
زی�رس��اخت ه��ای 
فوتب��ال در اروپ��ا و 
تامی��ن هزینه ه��ای 
جاری یوفا اختصاص 

پیدا کرد. 
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جذب اسپانسرها
قبل از انج��ام این تغییرات 
هر باش��گاه ورزش��ی خود به 
درآمدهای  کنت��رل  تنهای��ی 
ناش��ی از تبلیغ��ات در فضای 
اس��تادیوم هایش را ب��ر عهده 
داش��ت اما یوفا ب��ا ذکاوت و 
متمرکز س��ازی  راس��تای  در 
ج��ذب اسپانس��ر، تصمیم به 
دور  تبلیغات  یکپارچه س��ازی 
زمین ها و فضای اس��تادیوم ها 
گرف��ت ت��ا بتوان��د ب��ا ایجاد 
بسته های پیشنهادی جذاب تر 
برای اسپانسرهایی که ترجیح 
می دادند شکیل تر، با قدرت تر 
و نیز منحصر به فردتر باش��ند 
و در تم��ام ط��ول رقابت ه��ا 
دیده ش��وند درآمدهای بسیار 
بیش��تری را ب��ه س��وی خود 
روانه س��ازد. با این کار عالوه 
ب��ر حض��ور تع��داد پیام های 
تبلیغات��ی کمتر ام��ا واضح تر 
بص��ری  فض��ای  رس��اتر  و 
کیفی��ت  نی��ز  اس��تادیوم ها 
باالتری پی��دا می کرد و 
ش��کیل تر می مان��د. 
یوف��ا ب��ه همی��ن 
تصمی��م  منظ��ور 
گرف��ت ب��رای هر 
دوره از مس��ابقات 
تا سقف 8 اسپانسر 
ج��ذب کن��د. ای��ن 
اسپانس��رها  ب��ه  عمل 

کم��ک می ک��رد ت��ا بتوانن��د 
به علت تعداد کم ش��ان از تمام 
موج��ود  ظرفی��ت  و  فضا ه��ا 
همچون تبلیغ روی بلیت های 
مسابقات، تبلیغات دور زمین، 
فضای  جوایز،  اهدای  مراس��م 
پش��ت زمین��ه مصاحبه ه��ا و 
دیگر فرصت های موجود برای 
تبلیغات برندهایشان بیشترین 

بهره را ببرند. 
ع��الوه ب��ر این اسپانس��رها 
آگهی های  پخ��ش  مزی��ت  از 
تلویزیونی ش��ان پیش از شروع 
نیم��ه  دو  بی��ن  و  مس��ابقه 
در تلویزی��ون نی��ز بهره من��د 
می ش��دند. بنابرای��ن فرص��ت 
با  از دیگ��ر ش��رکت هایی که 
ذکاوت و پرداخ��ت هزینه های 
به مراتب کمتر می خواس��تند 
از  پی��ش  در  را  تبلیغاتش��ان 
ش��روع مسابقه یا بین دو نیمه 
پخ��ش کنند گرفته می ش��د. 
انجام این تغیی��رات به طور  با 
مثال در لیگ 2004- 2003 
چی��زی بالغ ب��ر 177 میلیون 
فرانک سوئیس از محل جذب 
یوفا  ب��ه س��مت  اسپانس��رها 
روانه ش��د. یوف��ا همچنین به 
شرکت های صاحب تکنولوژی 
و برخ��ی کاالهای م��ورد نیاز 
دیگ��ر که در ای��ن رقابت ها از 
آنها اس��تفاده می ش��د، اجازه 
می داد به عنوان اسپانس��ر رده 
دوم، عملکرد واقعی محصوالت 
خ��ود را به ب��ازار و بینندگان 
رقابت ها معرفی کنند و بدین 
صورت هزینه های خود را نیز 

کاهش می داد. 
4-  ایجاد و کس��ب درآمد از 
رسانه های جدید و اعطای حق 

استفاده از نام تجاری
استراتژی  یوفا در راس��تای 
بازاریاب��ی متمرک��ز خ��ود در 
کنار کس��ب درآم��د از محل 
فروش حق پخ��ش تلویزیونی 
و جذب اسپانس��رها که البته 
تامین کنن��ده بخ��ش عم��ده 
درآمدها هس��تند، ق��دم فراتر 
گذاش��ته و اقدام ب��ه ایجاد و 
و  جدید  رس��انه های  ف��روش 
نی��ز خلق فرصت ه��ای جدید 
برای اعطای حق اس��تفاده از 
به طور  نام تج��اری اش ک��رد. 
مثال توپ رسمی مسابقات که 
ش��رکت آدیداس تولید کننده 
آن اس����ت محب���وب تری��ن 
محصولی اس��ت که توانس��ته 
ب��ا اس��تفاده از ن��ام و لوگوی 
این رقابت ه��ا عالوه بر فروش 
چش��مگیر، به افزای��ش اعتبار 
برند ش��رکت خ��ود نیز کمک 

شایانی کند. 
رس��انه های جدید که برخی 
محصول تکنولوژی های جدید 
همچون اینترنت و اپراتورهای 
تلف��ن هم��راه هس��تند نیز از 
چش��م یوفا مغفول نمانده اند. 
هم اکنون ای��ن تولید کنندگان 
محت��وا اغل��ب تنها با کس��ب 
می توانن��د  یوف��ا  از  مج��وز 
مطالب��ی را ک��ه به ای��ن جام 
مربوط می ش��ود، نش��ر دهند، 
به ط��ور مث��ال محتواهایی که 
اپراتوره��ای تلفن همراه برای 
یا  فوتبال دوس��ت  مش��ترکان 
بهتر بگوییم عالقه مندان لیگ 
باید  می کنند،  آماده  قهرمانان 
ب��ا پرداخت حق امتیاز به یوفا 
منتشر و فروخته شود. البته با 
توسعه شبکه های تلفن همراه 
نسل س��وم و تولید محتواهای 
متن��وع و دش��واری نظ��ارت 
توس��عه دهندگان  تم��ام  ب��ر 
محتواها، کنت��رل این موضوع 
توسط یوفا نیز بس��یار دشوار 

شده است. 

افزایش اعضای لیست ایمیل 
به صورت اتوماتیک

من در کسب و کار اینترنتی خود به صورت استراتژیک 
روی افزایش مداوم اعضای لیس��ت ایمیل خود متمرکز 
ش��ده ام. روزانه حداقل 100 تا 200 مشتری جدید را به 
قیف های مربوط به دریافت آدرس ایمیل اضافه می کنم. 
این مرحله از رش��د پیوس��ته به ص��ورت تصادفی اتفاق 
نمی افتد. من چند سیستم را تنظیم کرده ام که این نوع 
ترافیک را به س��مت صفحات اطالعات مربوط به تماس 

و ایمیل می کشانند. 
با وجود تف��اوت اندک میان س��ازمان ها و حوزه های 
کاری گوناگ��ون چند اس��تراتژی موثر وج��ود دارد که 
می توان با اس��تفاده از آنها موجب افزایش تعداد اعضای 
لیس��ت ایمیل شد. در اینجا به نمونه ای از موفقیت یکی 
از ش��اگردانم در زمینه لیست ایمیل در یک بازار کاری 
بس��یار کوچک اش��اره می کنم. اما در نظر داشته باشید 
که این مثال، نمونه ای از کاربرد گسترده استراتژی های 

مربوط به بازاریابی از طریق ایمیل است. 
 TacticalPaintballSniper.com س��ایت م��ن 
اس��ت. 98 درص��د مش��تریان هدف من مرد و عاش��ق 
لباس رزم، اس��تتار و بازی های تاکتیکی هستند. من در 
س��ال 2010 این س��ایت را که در ابتدا تنها یک وبالگ 
بود، راه اندازی کردم. در این زمینه مهارت هایی داش��تم 
و می خواس��تم کمی از تج��ارب خ��ود در اختیار دیگر 
اف��رادی که به این رش��ته عالقه مند بودن��د، قرار دهم. 
ابتدا به صورت اس��تراتژیک فهرست پستی خود را تهیه 
کردم و س��پس در مورد اعضای لیس��ت تحقیقی انجام 
دادم تا با س��ایر عالیق آنها آش��نا ش��وم. هدف من ارائه 
محت��وای مرتب��ط با آنها ب��ود که در عین ح��ال رابطه 
عمیقی با طرفداران خود برقرار می کردم. هشت ماه پس 
از راه اندازی سایت، لیس��تی شامل 900 مشترک و نیز 
556 طرفدار در فیس بوک جذب کردم. هنگامی که یک 
ایمیل ارسال می کردم، 31 درصد آن را باز  و حدود 15 
درصد نیز روی لینک های ارسالی من کلیک می کردند. 
البت��ه این میزان در مورد موضوعات خاص به حدود 50 

درصد می رسید. 

بخش مورد عالقه من مکالمه با افرادی بود که عالیق 
مشترکی با من داشتند. طرفداران من در سراسر دنیا در 
مورد ویدئوها، مقاالت و ماجراهایی که با آنها به اشتراک 

می گذارم، ایمیل هایی به من ارسال می کنند. 
س��ه اس��تراتژی اصلی وجود دارد که م��ن از ابتدا از 
آنها اس��تفاده کرده ام. من از آموخته های خود در مورد 
لیست ایمیل، این ایده ها را به کار بستم. استفاده از این 
استراتژی ها، شالوده اصلی هدف من را تشکیل می داد. 

1- ب��ا اف��راد دیگری که در حوزه کاری ش��ما از نقش 
کلی��دی برخوردارن��د و همچنین لیس��ت های از پیش 
آم��اده ای در این ح��وزه دارند، ارتباط برق��رار کنید و در 
مورد به اشتراک گذاری اطالعات با یکدیگر صحبت کنید. 
به عنوان مثال، یک تولید کننده لباس پینت بال پیدا کردم 
و به صفحه او در فیس بوک ملحق ش��دم. من با او ارتباط 
متقابلی برقرار کردم، اطالعات سودمندی را در صفحه او 
ق��رار دادم، کارهای او را تکمی��ل می کردم و به طور کلی 
تمام��ی امور الزم برای برقراری یک ارتباط خوب را انجام 
دادم. یک روز عصر یک پیام ش��خصی به او ارسال و از او 
تقاضا کردم در مورد انتخاب لباس پینت بال و هماهنگی 
آنها با اعضای لیست من با او مصاحبه کنم. او وقت خود را 
به این موضوع اختصاص داد و 45 دقیقه مصاحبه ای را که 
انجام دادیم، با 500 مشترک لیست خود و 8000مشترک 
لیست او به اشتراک گذاشتیم. این یک نمایش و حضوری 

بسیار پرابهت برای من در فضای اینترنت بود. 
2-  ب��ه جای اینکه کل اعضای لیس��ت را خطاب قرار 
دهی��د، با هر ی��ک از اعضا به صورت ش��خصی صحبت 
کنی��د. زمان��ی که اقدام ب��ه برقراری ارتب��اط متقابل با 
افراد می کنید، همواره به خاطر داش��ته باش��ید که آنها 
یک ش��خص هستند نه یک لیس��ت! زمانی که مطلبی 
می نویسید یا ویدئویی تهیه می کنید، طوری این کارها را 
انجام دهید که مخاطب تان یک شخص است. زمانی که 
شما از اعضای خود پیام های شخصی دریافت می کنید، 
به س��رعت پاس��خ دهید و مخاطب خود را یک شخص 
در نظ��ر بگیرید. با گش��اده رویی و محبت پاس��خ دهید 
و ب��ه آنه��ا این نکته را القا کنید که آنها به ش��ما اعتبار 
و ارزش می بخش��ند. آنها این پیام ش��ما را در سرتاسر 
اینترنت گس��ترش می دهند و از فرصت هایی که از این 
طریق پیش روی خود می بینید، شگفت زده خواهید شد. 
3-  حضور مداوم داشته باشید و در عین حال اختصار 
را رعای��ت کنید. هیچ گاه اج��ازه ندهید یک یا دو هفته 
بگذرد و هیچ ارتباطی با افراد لیست خود برقرار نکنید. 
س��رعت در دنیای اینترنت بس��یار باالس��ت و اگر برای 
مدت طوالنی حضور خود ابراز ندارید، فراموش خواهید 
شد. زمانی که ارتباط متقابل برقرار می کنید، به وقت و 
خواس��ته های مخاطب خود احترام بگذارید. اطالعات و 
نکات کاربردی و سودمندی به آنها ارائه دهید تا بتوانند 
آنها را به کار بندند. زمان در اینترنت به راحتی از دست 
می رود. شما باید تنها با ارائه محتوای با کیفیت به وقت 

مشترکان خود احترام بگذارید. 
تهیه یک لیس��ت برای من بس��یار لذت بخش است. 
تنه��ا در خالل چند ماه از حض��ور نزدیک به صفر خود 
در اینترنت به کارشناس��ی در ح��وزه کاری خود تبدیل 
شدم و طرفداران بسیاری نیز جذب کردم که باعث شد 
فرصت های فراوانی برای من ایجاد شود، حتی بیشتر از 
آنچه بتوانم از همه آنها استفاده کنم. این پروسه الگویی 
در اختی��ار من قرار می دهد تا همی��ن روند را مکررا در 

سایر حوزه های کاری مورد عالقه خود پیش بگیرم. 
در شماره بعدی بخوانید
استراتژی های افزایش تعداد اعضای لیست ایمیل

کافه بازاریابی بازاریابی مجانی

زهرا جورابلو جیم کوکروم
مترجم: حامد تقوی
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محمد قاضی زاده
مشاور برند و بازاریابی

تکنیک های برندینگ در حوزه ورزش

چطور یوفا 
به یک برند جهانی 
قدرتمند تبدیل شد



13 مدیریت تبلیغات

در هر روند تبلیغاتی چندین 
پی��ام برای انتق��ال به مخاطب 
تعری��ف می ش��ود، پیام های��ی 
ک��ه بای��د از طریق رس��انه ها 
ب��ه مخاط��ب منتق��ل ش��وند 
و رس��انه هایی ک��ه در انتق��ال 
بهتر پیام نقش مهم��ی را ایفا 
می کنند. ش��اید بت��وان گفت 
در اج��رای طرح ه��ای خالقانه 
تبلیغات��ی ح��رف اول و آخر را 

رسانه ها می زنند. 
برای انواع مختلف رس��انه ها 
تعری��ف و کارکردی مش��خص 
وج��ود دارد و هر ک��دام از آنها 
ب��رای جلوه بخش��یدن به پیام 
استفاده می ش��وند. رسانه های 
مختلفی وجود دارند که در انواع 
تبلیغات؛ محیط��ی، تلویزیونی 
و چاپ��ی م��ورد اس��تفاده قرار 
می گیرند. روزانه تعدادی رسانه 
جدید به رس��انه های قدیمی تر 
اضافه می ش��وند که کارکردی 
متف��اوت از قدیمی ترها دارند. 
یکی از رسانه هایی که به تازگی 
به جمع رس��انه های تبلیغاتی 
داخ��ل کش��ور اضاف��ه ش��ده، 

لمپست بنر است. 
البته این مسئله به پنج سال 
پیش بازمی گردد و لفظ تازگی 
به آن جهت مورد استفاده قرار 
می گیرد که به نس��بت مابقی 
رس��انه های محیط��ی جوان تر 

است. 

رسانه های المپ دار یا 
بی المپ 

این رسانه ها در همه جای دنیا 
روی پایه های چراغ های خیابان 
نصب می شوند، به همین دلیل 
به آنها لمپس��ت بنر می گویند. 
بسیاری از کارشناسان تبلیغاتی 
تا نام آن را می شنوند، واکنش 
نش��ان می دهن��د و می گویند: 
چون در این رسانه از روشنایی 
و المپ اس��تفاده نش��ده نباید 
آن را لمپس��ت بن��ر نامید، اما 
چه روش��نایی داشته باشد چه 
نداش��ته باش��د به هر حال این 
رس��انه ها در تمام دنی��ا با این 
نام مورد استفاده قرار می گیرند 
و نمی ت��وان از خ��ود بدعت��ی 
جدی��د ایجاد کرد و نام آن را با 
توجه به سلیقه شخصی تغییر 
داد، مگ��ر زمانی ک��ه بخواهید 
کارکرد این رس��انه را نیز تغییر 
دهی��د که این کار نیز دش��وار 
اس��ت و در نتیجه نمی توان نام 
 کاربری این رس��انه را در کشور 

تغییر داد. 
ح��ال ای��ن س��وال مط��رح 
می ش��ود که چرا وقتی کاربرد 
رس��انه ای در تم��ام دنیا یکی 
است، وضعیت آن باید درکشور 

ما متفاوت باشد؟ 

تاثیرگذاری فراوان 
رسانه های محیطی 

لمپس��ت بنره��ا ی��ا همان 
کارک��ردی  بال��دار  پایه ه��ای 
از رسانه های محیطی  متفاوت 
دیگر دارن��د. ای��ن کارکرد در 
اشاعه بیشتر پیام های تبلیغاتی 
به ش��رکت های  بزرگی  کمک 
در  اس��ت.  ک��رده  تبلیغات��ی 
تمام دنیا این رس��انه به دلیل 
انعط��اف باالی��ی ک��ه در برابر 
وزش باد یا ش��رایط جوی دارد 
در محیط های بس��یاری مورد 
این  می گی��رد.  قرار  اس��تفاده 
س��ازه به گونه ای طراحی شده 
که موقع وزش باد ش��دید پاره 
نشود و ش��مایل آن نیز تغییر 
نکند، اما این انعطاف درکشور 
تغییراتی شده  ما دس��تخوش 

است.
 فنره��ای ب��ه کار رفت��ه در 
براکت این رسانه باعث انعطاف 
این لمپس��ت بنرها می ش��ود، 
فنرهایی که قابلیت ویژه ای به 
این رس��انه می دهند تا جایی 
که به گفته کارشناس��ان پنج 
عدد لمپس��ت بنر تاثیری برابر 
با ی��ک بیلب��ورد در ش��رایط 
خ��وب محیط��ی دارد، اما این 
فنره��ای انعطاف پذی��ر در این 
رس��انه موقع ورود به کش��ور 
از ای��ن لمپس��ت بنره��ا جدا 
 ش��ده اند و دیگر مورد استفاده 

قرار نمی گیرند. 
ب��ه همی��ن دلیل اس��ت که 
عکس هایی که از این رسانه در 
کشورهای خارجی می بینید با 
عکس های داخلی از این رسانه 

متفاوت است.
 این رس��انه در کشور موقع 
اس��تفاده در مقاب��ل وزش باد 
قابلی��ت قب��ل را ن��دارد و ب��ه 
راحتی کج و از فرم اولیه خارج 
می ش��ود. هرچند اگ��ر از این 
رسانه به درستی استفاده شود، 
عالوه بر جل��ب توجه مخاطب 
نس��بت ب��ه پی��ام تبلیغات��ی، 
باعث زیبایی نمای شهری نیز 

می شود. 

رسانه هایی با قابلیت جلب 
توجه مخاطب بسیار 

مه��دی بهج��ت، قائم مق��ام 
مدیرعامل شرکت ایما نقشینه، 
ش��رکتی که مجری انحصاری 
این رس��انه در کش��ور اس��ت، 
درباره رس��انه لمپس��ت بنر به 
ام��روز« می گوی��د:  »فرص��ت 
رسانه های جدید را باید با توجه 
به نوع و کاربرد آنها مورد بررسی 
ق��رار داد، یکی از رس��انه های 

جدیدی که به صورت انحصاری 
پنج س��الی است ش��رکت ایما 
نقش��ینه مورد بهره برداری قرار 
داده است لمپس��ت بنر است. 
همان پایه هایی که دوبال دارد 
و به عنوان رسانه های تبلیغاتی 
مورد استفاده قرار می گیرد. این 
وسیله توسط ش��رکت ما وارد 
کشور شد و به عنوان یک رسانه 
نو و مقرون ب��ه صرفه می توان 
از آن اس��تفاده ک��رد. بهج��ت 
به طورکل��ی  می ده��د:  ادام��ه 
رس��انه ها را از دوجنبه می توان 
مورد بررس��ی ق��رار داد؛ یکی 
از لح��اظ ب��ازده و دیگ��ری از 
لحاظ اثربخش��ی. اینکه رسانه 
چق��در مقرون به صرفه اس��ت 
یا اینکه رس��انه چقدر می تواند 
مخاطب ما را مورد خطاب قرار 
 ده��د، همگی ارزش رس��انه را 

مشخص می کند. 
او کارکردهای اصلی لمپست 

بن��ر را اینچنین برمی ش��مرد: 
این رس��انه را می توان در تعداد 
زیاد مورد اس��تفاده ق��رار داد و 
پیام ه��ای مختلف��ی را در یک 
مس��یر تعری��ف ش��ده رفت و 
برگشت به مخاطب منتقل کرد. 
این رس��انه تنها رسانه ای است 
ک��ه در رفیوژ ق��رار دارد، یعنی 
در میان��ه خیابان و در مس��یر 
دید بس��یاری از افراد. در حالی 
که مابقی رس��انه ها درحاش��یه 
خیابان و اتوبان قرار می گیرند. 
نصب این رس��انه راحت است و 
در هرمکانی می توان آن را نصب 
کرد مانند مقابل مراکز فروش و 
شاپینگ مال ها. حتی زمانی که 
می خواهی��د مراس��م افتتاحیه 
یا اطالع رس��انی در مورد نحوه 
عملکرد یک س��ازمان داش��ته 
باش��ید، به راحتی می توانید از 
این رس��انه اس��تفاده کنید. در 
مجموع این رسانه باتوجه به نوع 
کارکرد آن رسانه ای موفق است. 

لمپست بنرها طعمه چربی 
برای دزدها 

ع��دم  درم��ورد  بهج��ت 
این رس��انه ها  انعطاف پذی��ری 
در ایران می گوید: درکش��ور ما 
تفاوت اساس��ی می��ان طراحی 
یک رسانه روی کاغذ با زمانی 
که قرار است آن رسانه اجرایی 
شود، وجود دارد. معموال روی 
بهتر  رس��انه  طراح��ی  کاغ��ذ 
اجرا می ش��ود ول��ی زمانی که 
به ص��ورت  را  آن  می خواهی��م 
واقع��ی در محیط بی��رون اجرا 
کنی��م، موان��ع بس��یاری برای 
این کار در مقابل یک ش��رکت 
رسانه دار قرار می گیرد. لمپست 
بنر ی��ک رس��انه حرف��ه ای و 
توسعه یافته است و در بسیاری 
مخصوصا  اروپ��ا  ش��هرهای  از 
در لن��دن مورد اس��تفاده قرار 
می گی��رد و کارب��رد بس��یاری 
نی��ز دارد. حال در جواب اینکه 
چرا چنین رس��انه پرکاربردی 
درکش��ور ما به این شکل اجرا 
ش��ده بای��د بگویم متاس��فانه 

دسترس��ی به این رسانه راحت 
اس��ت و این دسترس��ی آسان 
ای��ن رس��انه را ب��ه راحتی در 
معرض س��رقت ق��رار می دهد. 
ای��ن رس��انه ها پایه هایی دارد 
ب��ه ن��ام براک��ت؛ ای��ن پایه ها 
بنرهاس��ت.  وظیفه ش��ان مهار 
مقاوم��ت و انعط��اف در براب��ر 
ش��رایط جوی به عهده همین 
خاطر  ب��ه  ول��ی  پایه هاس��ت. 
دزدی این رس��انه ما مجبوریم 
ای��ن براکت ها را ب��ه پایه های 
آن جوش کاری کنیم. درواقع 
با ش��یوه خودمان این رسانه را 
بومی سازی کنیم. این براکت ها 
به خاط��ر قیمت آن همیش��ه 
مورد توجه سارقان قرار دارند و 
مورد سرقت قرار می گیرند. این 
سرقت های مداوم ما را ناچار به 
تغییر طراحی این رسانه کرده 
اس��ت. مجبور به جوش دادن 
پایه ه��ا ش��ده ایم که ب��ه این 
ترتیب رس��انه خاصی��ت اولیه 
خود را از دست داده است. این 
موضوع مانند ماشینی می ماند 
که کمک فنر آن باعث حرکت 
آس��ان تر و انعط��اف آن ش��ده 
اس��ت. حال اگر ام��کان دزدی 
ای��ن کمک فنر وجود داش��ته 
باشد، مجبور به تغییر کاربری 
هس��تیم و بای��د آن را جوش 
بدهی��م. در نتیجه کاربرد اولیه 

را نخواهد داشت. 
بهجت اضافه می کند: معضل 
س��رقت برای این رسانه وجود 
دارد، معضل��ی ک��ه قاب��ل حل 
ش��دن هم نیس��ت. ما در این 
پن��ج س��ال بی��ش از 30 دزد 
گرفته ای��م. دزد هایی که موفق 
ب��ه دس��تگیری آنها نش��ده ایم 
تعدادش��ان بی ش��مار اس��ت و 
متاس��فانه تمام��ی ندارند. این 
موض��وع فق��ط درم��ورد ای��ن 
رس��انه ها ص��دق نمی کند و در 
بس��یاری از رسانه های محیطی 
با این مش��کل مواجهیم، برای 
مثال سال گذش��ته تصمیم به 
اجرای س��ازه ای مکانیکی برای 
از شرکت های موادغذایی  یکی 
گرفتیم، س��ازه ای مکانیکی که 
قرار بود قابل حرکت باش��د در 
نتیجه نیاز به سیم کشی داشت، 
اما به دلیل س��رقت های زیادی 
که در مورد س��ازه های مش��ابه 
اتفاق افتاده بود، شرکت زمانی 
طوالنی را صرف نصب آن کرد 
داد.  تغیی��ر  را  آن  س��اختار  و 
همین مس��ئله باعث ش��د که 
سیم ها از این سازه بیرون بماند 
و باعث ش��ود نمایی که انتظار 
آن را داش��تیم به دس��ت نیاید. 
این کارش��ناس در پایان تاکید 
می کند در زمینه این س��رقت ها 
هیچ ارگان و س��ازمانی پاسخگو 
نیس��ت و هیچ مرجع قانونی نیز 
مسئولیت این کار را نمی پذیرد. 

نگاهی به تفاوت طراحی رسانه های تبلیغاتی در ایران و جهان 

بومی سازی به دلیل سرقت!
هیچ سازمان و مرجعی پاسخگوی معضل سرقت رسانه نیست

رقابت تغییر تیپ و لباس با یك اتاق پرو 
منحصر به فرد

گاهی اوقات حتی وقتی که زبان یک کمپین را نمی فهمیم، 
هنوز هم می توانیم شاهد کیفیت باالی آن باشیم. به هر حال 
این موضوع معیار درس��ت موفقیت بصری ی��ک کمپین از 
رسانه های مختلف به شمار می رود و نشان دهنده توانایی آن 
در رابطه با جذب و سرگرم کردن افراد است. کمپین اخیر یک 
خرده فروش لباس به نام e5 موسوم به Outfit-O-Mat که 
در شهر آنتورژ بلژیک راه افتاده نیز یک رقابت بر سر تغییر تیپ 

و لباس را تبلیغ می کند. 
 Outfit-O-Mat

Outfit-O-Mat  ساختمانی شبیه به یک ماشین بزرگ 
اس��ت که وس��ط یک خیابان با مراکز خرید مختلف در شهر 
آنتورپ ساخته شده و به مردم شانس برخورداری از یک تغییر 
تیپ فوری را می دهد. همه افراد باید دکمه نشان دهنده تیپ 
محبوب خود را فش��ار داده و سپس به داخل آسانسوری قدم 
بگذارند که درهایش برایشان باز شده اس��ت. با توجه به این 
ویدئو پس از گذشت مدت کوتاهی آنها با لباسی کامال جدید از 
آسانسور خارج می شوند و ظاهری تازه پیدا می کنند. مردم او را 
تشویق می کنند و یک مدل عالقه مند دیگر برای آزمایش این 

ماشین جادویی داخل آسانسور می رود. 
چرا ما آن را دوست داریم؟ 

 عوام��ل مختلف��ی در عالقه من��دی م��ا ب��ه کمپی��ن
  Outfit-O-Mat  موثر بوده و فقط با تکیه بر مش��اهدات 
ما در این ویدئو، ای��ن کمپین را می ت��وان از جهات مختلف 

بررسی کرد. 

این كمپین سخاوتمندانه است
کمپین های سخاوتمندانه همیش��ه برنده هستند. وقتی 
برند ها چیز با ارزش��ی را عرضه می کنن��د، احتمال دریافت 
چیزی ارزش��مند بیش��تر می ش��ود که در این مورد همان 
 تعامل، به اش��تراك گذاری و پوش��ش دادن کمپین اس��ت.

 Outfit-O-Mat  س��خاوت در قال��ب یک بس��ته بندی 
جدید و جالب اس��ت که با اهدای چیزی رایگان با مشتریان 
و شرکت کنندگان ارتباط برقرار کرده و در همین حین به آنها 

شانس تجربه چیزی متفاوت را نیز می دهد. 
این كمپین شخصی است

این خرده فروش لباس موس��وم بهe5، با همکاری آژانس 
تبلیغاتیFriendship، در مس��یر سخاوت یک گام بلند تر 
برداش��ته اس��ت. هر برند می تواند چیزی را ببخشد اما یک 
برند خاص به طور همزمان می تواند بخش��نده و شخصی نیز 
باش��د. یک عامل فروش بزرگ در بس��یاری از کمپین های 
بازاریابی چریکی، شخصی کردن آنهاست. این در حالی است 
که کمپین هایی از ای��ن نوع راهی عالی برای افش��ای هویت 
حقیقی و حقوقی برند ها به شمار می رود. با تطابق کامل میان 
سبک لباس و شخصیت فرد، e5 توانسته تاثیری بزرگ روی 

شرکت کنندگان و بینندگان بگذارد. 
این كمپین مرتبط است

تحلیلگران حین تالش برای کشف پیام این کمپین با برخی 
پیام های پیچیده رو به رو شدند. به گفته برخی منابع هدف از 
برگزاری کمپین فوق جلب توجه به سوی یکسری لباس های 
فصلی جدید بوده و به اعتقاد سایرین، چنین کمپینی با نیت 
 e5 اطالع رسانی برای برگزاری یک مسابقه تغییر تیپ توسط
راه اندازی شده است. اما به هر حال این کمپین با هویت برند 
بسیار مرتبط است. در کنار نمایش تنوع موجود در خط تولید 
لباس این برند، پتانسیل برگزاری یک مسابقه تغییر تیپ توسط 
e5 نیز با افتخار نشان داده می شود. آنچه دریافتیم این است 
که با انتخاب سبک مورد نظر، شرکت کنندگان به آسانسور پا 
گذاشته و با دو متخصص مد به نام های اما گلود و تانگوی اوتومر 
مالقات می کنند. این دو متخصص با اس��تعداد دنیای مد به 
تغییر سبک لباس پوشیدن فرد کمک کرده و براساس استقبال 
مردم از او هنگام خارج شدن از آسانسور میزان موفقیت خود 

را می سنجند. 
دست اندركاران
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بسته بندی زیست محیطی فنجان 
قهوه ضایعات را كاهش می دهد

دو طراح فعال در حوزه بس��ته بندی به نام های جئونگ 
الن و ج��و س��ائه ب��وم ی��ک نوع بس��ته بندی خ��اص را 
 طراح��ی کرده اند که با ترکیب قهوه و چای فوری با اس��م 
»CUP.FEE« شناخته می شود. این بسته بندی زیست 
محیطی با ساختاری شبیه به کیسه کامال از کاغذ قهوه ای 
محکم و صاف کرافت تهیه ش��ده که قابل بازیافت اس��ت 
و می ت��وان قب��ل از مصرف نوش��یدنی از آن به عنوان یک 
فنجان، قسمت باالیی کیس��ه را جدا کرد. بر خالف دیگر 
بس��ته بندی های قهوه فوری که ب��ا یک تکه چوب همزن 
جداگانه همراه اس��ت، این نوار بریده شده را می توان برای 
هم زدن استفاده کرد و در نتیجه از میزان ضایعات کاست.

نمایش پیام های خصوصی روی موزهای 
Dole برای دوندگان ماراتن توكیو

ش��رکت Dole ب��ا هم��کاری آژان��س تبلیغات��ی 
Dentsu Y&R جالب تری��ن موز ها را در جهان ارائه 
داد. در مس��ابقه دو ماراتن امس��ال توکیو، 200 دونده 
موز هایی شخصی را با اطالعاتی نظیر زمان های پایان و 
تعریف و تمجید های دوستانشان در فیسبوك دریافت 
کردن��د که البته همگی با جوه��ر خوراکی روی موز ها 

چاپ شده بود. 
در مجم��وع بی ارتباط با ماهیت واقعی یک موز، این 
ایده پردازی با هدف شیرین کردن فضای مسابقه انجام 
ش��د که البته از نظر برخی ها ش��اید کمی احمقانه به 
نظر برس��د. منظور از ای��ن کار تقویت نقش Dole در 
اهدای 91 هزار موز به شرکت کنندگان در مسابقه بود 
که با توجه ب��ه معیار های آژانس، موفقیتی بس بزرگ 
به شمار رفته و در قالب پوشش رسانه ای 1/1 میلیون 
دالر درآم��د نصیب Dole ک��رد. Dole برندگان این 
مس��ابقه را با التاری تعیین کرده اما قیمت هر یک از 
موز های هدیه داده ش��ده به افراد همراه با یک بس��ته 
هدیه ویژه 6 دالر است. باید در نظر داشت در فرهنگی 
که دادن هدیه در آن متداول اس��ت و سوپرمارکت ها 
تمایل به فروش طالبی های 300 دالری دارند و حتی 
بیشتر از این، ملون های خاص هر یک 16 هزار دالر به 
فروش می رس��د، اهدای یک موز گران قیمت به اندازه 

یک سرقت بزرگ سروصدا به پا خواهد کرد.

 تبلیغات اینترنتی
تاثیرگذار و قابل اندازه گیری

واضح اس��ت ک��ه تبلیغات اینترنتی از همان ش��روع 
کار خود به این جهت ایجاد ش��ده تا کمپانی ها راحت 
بتوانند بفهمند چه میزان از مشتریان و خریدارانشان از 
این طریق به س��وی آنان جلب شده اند. اما سوال اصلی 
ک��ه در اینجا باید به آن پرداخت این اس��ت: »آیا واقعا 
تبلیغات اینترنتی می تواند نظر مش��تری را به س��مت 
خود جلب کند و باعث ش��ود او به سمت خریداری آن 

جنس به خصوص برود؟«
ی��ک راز کوچک بد در م��ورد فعالیت اهالی تبلیغات 
وج��ود دارد و آن این اس��ت ک��ه بخش��ی از کار آنان 
کامال براس��اس حدس و گمان است. کمپانی ها معموال 
بودجه ه��ای تبلیغاتی خود را به س��مت کانال ها روانه 
می کنند. بخشی از این بودجه به کانال های تلویزیونی 
می رس��د، بخش��ی دیگر نصی��ب رس��انه های مکتوب 
می ش��ود و بخش��ی دیگر هم به بیلبوردهای ش��هری 

می رسد. 
س��پس آنها در گوشه ای منتظر می مانند تا مشتریان 
به س��مت آنان بیاین��د. باور کنید تع��داد کمی از این 
شرکت ها هستند که واقعا می دانند هر یک از تبلیغات 
ت��ا چه حد ممکن اس��ت مش��تریان را به س��مت آنان 
جل��ب کنند تا جنس��ی را خریداری کنن��د یا ترغیب 
 ش��وند تا از آن��ان بخواهند ک��ه خدماتی را برایش��ان 

انجام دهند. 

در اینجاس��ت ک��ه پروفس��ور ادوارد کارتر، اس��تاد 
تبلیغات در زمینه کس��ب و کار در دانش��گاه هاروارد، 
در ای��ن ب��اره می گوی��د: »برای ای��ن اف��راد اینترنت 
حکم فرش��ته ای آس��مانی را دارد که برای نجات آنان 
فرس��تاده ش��ده اس��ت.« چراکه ب��ه وس��یله اینترنت 
کمپانی ه��ا ب��ه راحت��ی می توانند متوجه ش��وند چند 
درص��د از کلیک های��ی که روی تبلیغ��ات آنان صورت 
گرفته اس��ت، موجب تصمیم مش��تریان ب��رای خرید 
ش��ده اس��ت و در یک کالم باید گفت آنان می خواهند 
 بدانند این تبلیغات تا چه حد برای مشتریان تاثیرگذار 

بوده است. 
امروزه بس��یاری از کمپانی ها بیشتر پولی را که برای 
تبلیغات خود کنار می گذارن��د، صرف تبلیغات آنالین 
می کنند چراکه عقیده دارن��د این قبیل تبلیغات قابل 
اندازه گیری اس��ت، برخ��الف تبلیغ��ات تلویزیونی که 
هزینه بس��یار زیادی ب��رای آن می کنی��د و در نهایت 
 نمی دانی��د آی��ا ب��ه آن نتیج��ه ای که باید، می رس��ید 

یا خیر. 
مسئله  تعداد کلیک هایی که روی یک تبلیغ می شود 
هم برای کمپانی با اهمیت اس��ت و هم برای مشتری. 
گاه��ی در س��ایت هایی که تع��داد کلیک ه��ای انجام 
ش��ده روی هر تبلیغ ذکر می ش��ود، مش��تری با دیدن 
آن رقم جلب می ش��ود تا ببیند آن تبلیغ چیس��ت که 
 تع��داد زیادی از اف��راد روی آن کلیک ک��رده و آن را 

خوانده اند. 
اگر بررس��ی بر رفتارهای مشتریان انجام داده باشید، 
متوجه می شوید آنهایی که تصمیم خود را برای خرید 
گرفته باشند، مستقیما از گوگل نام کمپانی یا محصول 
مورد نیازشان را جست وجو می کنند و به محض یافتن 

آن اقدام به خرید می کنند. 

رسانه کافه تبلیغات

از میان خبرها

ایستگاه تبلیغات

 نرگس فرجی

منیژه صادقی مرضیه فروتن

تبلیغات خالق

آگهی: هدفون Harman Kardon- شعار: هدفون با كمترین نویز!
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براکت ها به خاطر 
قیمت آن همیشه 

مورد توجه سارقان 
قرار دارند و مورد 

سرقت قرار می گیرند. 
این سرقت های 

مداوم ما را ناچار به 
تغییر طراحی این 
رسانه کرده است. 

مجبور به جوش دادن 
پایه ها شده ایم که 

به این ترتیب رسانه 
خاصیت اولیه خود را 
از دست داده است
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امروزه تعداد کافه ها و نقاط 
دنج برای ساعتی استراحت و 
خلوت کردن در س��طح شهر 
اس��ت، کافه هایی  زیاد ش��ده 
و  آرام  ب��ا محیط های��ی  ک��ه 
اغلب با یک موسیقی بی کالم، 
روزان��ه از اف��راد، پ��ر و خالی 
می ش��وند. ای��ن کافه ها اغلب 
پست مدرن  چیدمان های  ایده 
و نقاش��ی در و دی��وار خود را 
از کافه های کالس��یک فرانسه 

گرفته اند. 
برخی هم تنها به نشس��تن 
و خ��وردن نوش��یدنی ب��رای 
نمی شوند  قانع  مشتریانش��ان 
و حت��ی وعده ه��ای غذای��ی 
خ��ود  من��وی  در  کوچک��ی 
می گنجانن��د و در کن��ار همه 
اینها بعضی کافه ها گالری های 
نقاش��ی و عکاسی کوچکی در 
محی��ط کاف��ه برپ��ا می کنند 
و ب��رای اطالع رس��انی از این 
تراکت ه��ا  اغل��ب  اقدام��ات 
در  را  خ��ود  بروش��ورهای  و 
میدان ه��ا و حتی س��الن های 
تئاتر و سینما پخش می کنند. 
نکت��ه جال��ب اینک��ه کافه ها 
اغل��ب به این گونه تبلیغات آن 
هم در حج��م کوچک و اغلب 
می کنند  بس��نده  منطق��ه ای 
و پ��ای خ��ود را به اس��تفاده 
از گونه ه��ای دیگ��ر تبلیغ باز 
نمی کنن��د، ش��اید اصلی ترین 
نداش��تن  موضوع  ای��ن  دلیل 

وسعت این کسب و کار است. 

 کافه و سفره خانه
دو فضای متناقض

ام��ا در کن��ار ای��ن کافه ها 
ه��م  دیگ��ری  محیط ه��ای 

مش��غول به کار هستند که با 
نام س��فره خانه س��نتی از آنها 
یاد می ش��ود. این سفره خانه ها 
با  س��نتی  معم��وال چیدمانی 
الهام از کاش��ی ها و طرح های 
اصی��ل ایرانی دارن��د، به جای 
میز و صندلی معموال از تخت 
و پشتی اس��تفاده می کنند و 
غذاها و نوش��یدنی های س��رو 
شده در آنها هم اغلب غذاهای 
ایرانی و چای قندپهلو اس��ت. 
قدمت��ی  س��فره خانه ها  ای��ن 
بیش��تر از کافه ه��ای امروزی 
دارند اما با یک بررس��ی و سر 
زدن به تعدادی از س��فره خانه 
و در مقابلش کافه های ش��هر 
ش��اید به این نتیجه برس��یم 
ک��ه کافه ها هم از نظر تعداد و 
هم درآمد در سطح باالتری از 

سفره خانه ها هستند. 
با وج��ود هم��ه جاذبه های 
جوان��ان  س��نتی،  فضاه��ای 
امروز اغلب به س��مت کافه ها 
و فضاه��ای م��درن کش��یده 
می ش��وند. ش��اید با پیشرفت 
تکنول��وژی و دی��دن فضاهای 
متفاوت جهان��ی دیگر، رقبتی 
به نشستن در فضاهای سنتی 
و دیدن نقاشی پیرمرد خسته 
و چای قندپهل��و در فنجان و 
نعلبکی ندارن��د. با وجود همه 
این مسائل برخی سفره خانه ها 
با وجود مزیت هایی که کافه ها 
دارند همچنان  برای جوان��ان 
مش��تری های خود را دارند و 
اغلب ب��رای نشس��تن در آنها 
بای��د س��رپا بمانی ت��ا تختی 

خالی شود. 

خوش گذرانی به جای 
وقت گذرانی

این گونه  ببینیم  اینکه  برای 

فضاه��ای س��نتی چ��ه مزیت 
رقابت��ی در ب��ازار ب��رای خود 
دس��ت و پا کرده اند، سری به 
یکی از این سفره خانه های دنج 
زده ایم ت��ا ببینیم برای جذب 
مش��تریان خود چ��ه می کند. 
مدیر س��فره خانه آقای مسنی 
است که پشت میزش نشسته 

است. 
عسگری در پاسخ به سوالم 
ک��ه چطور با وج��ود این همه 
کاف��ه در این خیاب��ان، اغلب 

س��فره خانه شما ش��لوغ است 
م��ا مش��تری های  می گوی��د: 
خاص خودمان را داریم و اینجا 
فقط یک سفره خانه برای وقت 
گذراندن نیس��ت. اینجا مکانی 
ب��رای خوش گذراندن  اس��ت 
و آس��ایش خاط��ر، اینج��ا ما 
مشتریان  به  متفاوتی  خدمات 
می دهی��م از تن��وع و کیفیت 
غذاها و نوش��یدنی ها گرفته تا 
موسیقی پخش ش��ده در فضا، 
همه و همه را من به ش��خصه 
هر روز چک می کنم. سعی ما 
این اس��ت که اینجا مشتریان 
احس��اس راحتی کنن��د. نوع 
برخورد پرس��نل با مش��تریان 

گرم و صمیمی اس��ت؛ گاهی 
اینجا موس��یقی زنده  اوق��ات 
هم اج��را می کنی��م که خود 
در ج��ذب مش��تریان خیل��ی 
با  اس��ت. همچنین  تأثیرگذار 
دکور س��نتی اینجا بس��یاری 
مش��تری های خارج��ی هم به 
اینجا می آیند. به همین دلیل 
م��ن اینجا ی��ک پیش خدمت 
مس��لط به زبان انگلیسی هم 

دارم. 
عس��گری اضاف��ه می کن��د: 
در مجموع درس��ت اس��ت که 
ای��ن روزه��ا تع��داد کافه ها و 
مکان های امروزی زیاد ش��ده، 
ولی خیل��ی از افراد هس��تند 
که هن��وز فضاهای س��نتی را 
دوس��ت دارند و با این فضاها 
برقرار می کنند  بهتری  ارتباط 
به عالوه در این ب��ازار رقابتی 
ما تالش می کنی��م که فضای 
تقدیم  مش��تریان  به  ناب تری 
کنی��م. او معتق��د اس��ت که 
مدیری��ت یک س��فره خانه به 
مراتب از کافه س��خت تر است 
چرا که ه��م فضای بزرگ تری 
ه��م  و  دارن��د  اختی��ار  در 
گس��تردگی خدماتشان بیشتر 
اس��ت از این رو باید همه چیز 

حساب شده باشد. 
می گوی��د:  ادام��ه  در  او 
تالش ه��ای م��ن و هم صنفانم 
در ای��ن ش��غل موجب ش��ده 
وجود  ب��ا  س��فره خانه ها  ک��ه 
این هم��ه کافه همچن��ان کار 
کنند و مش��تری داشته باشند 
اگر نه شغل ما هم مثل برخی 
ش��غل های س��نتی که رنگ و 
لعاب خود را با به روز ش��دن از 
دس��ت داده اند تاکنون از بین 
رفته بود. بالیی که گریبان گیر 
نجاره��ا و لحاف دوزها و خیلی 

ش��غل های س��نتی دیگر شد، 
م��ا را هم تهدی��د می کند اما 
م��ا هر روز ت��الش می کنیم و 
به مش��تریان  بهتری  خدمات 
ارائه می دهیم، سعی می کنیم 
متمایز باشیم و مشتری را نگه 

داریم. 
عسگری در آخر در خصوص 
تالش برای ماندگاری در بازار 
می گوی��د: به هر ح��ال دنیای 
ام��روز به س��مت تکنولوژی و 
فضاهای م��درن پیش می رود 
و در ای��ن پیش��روی احتمال 
حذف یا کمرنگ شدن برخی 
از چرخه کسب و کار  مش��اغل 
اما ب��رای اینکه  وج��ود دارد. 
برخ��ی مش��اغل همچنان کار 
بای��د با حف��ظ اصالت  کنند، 
خ��ود ب��ه س��مت پیش��رفت  
 حرکت کنن��د و خود را به روز 

کنند. 
مثال ما برای اینکه مش��تری 
حق انتخاب داشته باشد اینجا 
هم تخ��ت گذاش��ته ایم و هم 
میز و صندلی، هم چای س��رو 
می کنیم و ه��م قهوه و برخی 
این گون��ه  فرنگ��ی؛  غذاه��ای 
می ش��ود  موج��ب  خدم��ات 
مش��تری یک فضای سنتی با 
خدم��ات ام��روزی را دریافت 
کن��د و برای��ش خوش��ایند و 

جذاب باشد. 
این مسائل  ش��اید مدیریت 
با هم دش��وار باشد اما موجب 
بق��ای ای��ن کس��ب و کارها در 
دنیای ش��لوغ امروز می ش��ود. 
هم��ه باید ب��رای مان��دگاری 
کسب و کارش��ان ت��الش کنند 
حال اینکه این تالش چه باشد 
و از چه روش هایی برای رقابت 
بهره بگیرند، بس��تگی به شغل 

و انتظار مشتریانش دارد. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )23(
 گروه مشاوران بوستون؛ 
افزایش تجربه کارگران

افزای��ش تولید به کارگ��ران این ام��کان را می دهد 
که بر تجربه ش��ان بیفزایند و ش��رکت های تجاری که 
از کارگ��ران ماهر و باتجربه به��ره می برند می توانند از 

هزینه ها بکاهند و بر درآمدشان بیفزایند. 

ایده
در میانه دهه 60 میالدی گروه مش��اوران بوس��تون 
متوجه ش��د که ی��ک تولید کنن��ده س��می کنداکتور 
ی��ا نیمه هادی ها هر گاه که س��طح تولی��د را تا دو برابر 
افزای��ش داده اس��ت موف��ق ش��ده هزینه ه��ای واحد 
تولی��دی خ��ود را ت��ا 25 درصد کاهش ده��د. آنها به 
این نتیجه رس��یدند ک��ه علت این موضوع آن اس��ت 
که کارگران این ش��رکت ماهر و با تجربه هس��تند و به 
 همین دلیل در پروس��ه تولید محصول بس��یار موثرتر 

عمل می کنند. 
ی��ک تغییر کوچ��ک در اصل س��نتی اقتصاد مبتنی 
ب��ر مقیاس با ب��ه خدمت گرفت��ن کارکن��ان با تجربه 
ایجاد ش��ده ک��ه می بای��د پیامده��ای اتخ��اذ چنین 
اس��تراتژی ای در زمان��ی ک��ه تصمیم داریم کس��ی را 
 اس��تخدام کنی��م و چی��زی را تولی��د کنی��م در نظر 

گرفته شود. 
با این حال اس��تفاده از ایده استخدام و به کارگیری 
کارگران با تجربه برای همه کس��ب و کارها و صنایع در 
دنیا اثرگذار نیس��ت. اگرچه آمارها به طور کلی نش��ان 
می ده��د که با افزایش دو براب��ری تجربه کارکنان بین 
20 تا 30 درصد هزینه ها کاهش می یابد، اما بس��یاری 
از ش��رکت ها از ای��ن موض��وع چشم پوش��ی می کنند 
و ب��ه کاهش پن��ج درص��دی هزینه هایش��ان رضایت 
می دهند. علت این امر آن اس��ت که پروس��ه تولید در 
ش��رکت ها متف��اوت از یکدیگر ب��وده و همین موضوع 
 بر ایج��اد فرصت جهت افزایش تجرب��ه کارگران تاثیر 

می گذارد. 
همچنین ب��رای بس��یاری از ش��رکت ها امکان پذیر 
نیس��ت که می��زان تولی��د محصوالت ش��ان را یکباره 
افزایش دهند، چرا که بعضا برای برخی از این تولیدات 
میزان مش��خصی تقاضا در بازار وجود دارد و پروس��ه 
تولی��د بعض��ی محصوالت دیگر ممکن اس��ت بس��یار 
وقت گیر و پیچیده باش��د. فرام��وش نکنیم که بعضی 
از ش��رکت ها منابع الزم جهت افزایش تولیدات شان را 

دراختیار ندارند. 
ب��ا ای��ن وجود، اس��تفاده از نی��روی کار متخصص و 
باتجربه الگوی بس��یار مناسبی برای کسب و کارهاست، 
حتی آنهایی ک��ه امکان افزایش تولی��د ندارند. تجربه 
می توان��د ب��ه روش ه��ای مختلف��ی نظیر اس��تفاده از 
فیلم های آموزش��ی، کتاب و کس��انی که خودش��ان از 

تجربه باالیی برخوردار هستند به دست بیاید. 
از س��وی دیگ��ر ش��رکت ها می توانن��د از کارگرانی 
ک��ه در ح��وزه کاری ش��ان از تجربه و مهارت بس��یار 
باالی��ی برخ��وردار هس��تند اس��تفاده کنن��د، هرچند 
بای��د با دس��تمزد باالی آنه��ا کنار بیاین��د. همچنین 
ش��رکت هایی ک��ه از کادر کم تجربه ای به��ره می برند 
می توانن��د ای��ن کمب��ود تجرب��ه را با خالقی��ت برای 
طراح��ی و تولی��د محص��والت جدید جب��ران کنند و 
ذائق��ه بازار را تغیی��ر دهند و از این طری��ق به رقابت 
 با ش��رکت های دیگر که از فاکتور تجرب��ه برخوردارند 

بپردازند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم 
کارکنان تان را تش��ویق کنید تا شغل شان را به عنوان 

یک فرآیند آموزشی در نظر بگیرند. 
زمان نامناسب برای افزایش تولید را شناسایی کنید، 
چنانچه میزان مش��خصی تقاضا در بازار برای محصول 
شما وجود داشته باشد هرگونه افزایش تولید موجبات 

ضرر مالی شما را فراهم می آورد. 
از پرداخت دستمزدهای باال خود داری کنید و تحقیق 

کنید چرا کارکنان شرکت شما را ترک می کنند. 
در کن��ار کس��ب تجربه به هنگام حض��ور در فرآیند 
تولی��د به کارکنان تان این فرص��ت را بدهید تا بتوانند 
از طریق فیلم ها و کتاب های آموزشی نیز تجربه اندوزی 

کنند. 

نمایشگاه

وسط داستان
*  پاک آب��رو و حیثیت مان را برده اند. یکی ش��ان توی 
فضای دربس��ته داخل غرف��ه در حضور ه��زار تا مهمان 
کوتاه و بلند س��یگار کش��یده. آن یکی با نماینده یکی از 
ش��رکت های تولید کنن��ده خارجی که م��ا از آنها قطعه 
می خریم س��ر کیفیت قطعات شان کل کل راه انداخته و 
کار را تقریبا تا دست به یقه  شدن با مهمان خارجی پیش 
برده، س��ر و وضع هر دو تا هم که مثل خیابان گردها )به 
قول رییس( بوده، ش��لوار جین پاره )نه از این جین هایی 
که اورجینال پاره هس��تند ها! نه، شلوار جینی که از زور 
پوش��یدن لبه هایش ریش ریش شده بوده( و صورت های 
نامرتب چند روز اصالح نش��ده و موهای بلند و آش��فته. 
ه��ر چه هم رییس س��عی ک��رده با نگاه و چش��م غره و 
اینها حالی ش��ان کند که یک کم آب��روداری کنند اینها 
انگار نه انگار، همه نگاه های رییس را به حساب تشویق و 
ذوق کردنش از داشتن چنین پرسنل خدومی گذاشته اند!

اول داستان
نمایشگاه بزرگ صنعت ماسماسک سازی )صنعتی که 
شرکت ما یکی از غول های بالمنازع آن به شمار می رود( 
در جریان است. یک غرفه غول پیکر اجاره شده و قرار است 
با نمایش دادن ش��اهکارهایمان در س��ال گذشته و ارائه 
توضیحات مکفی در زمینه مسائل فنی و تخصصی و ارائه 
بروش��ور و کاتالوگ و هدیه و... حسابی بترکانیم. رئیس با 
من تماس می گیرد و می خواهد که اگر می توانم در طول 
مدت نمایش��گاه در محل غرفه حضور به هم برسانم. بعد 
از اندک��ی تفکر حس فداکاری و وجدان  کاری اینجایی ام 
ب��ر باقی  اخالط مزاجم غلبه پیدا می کند و اعالم می دارم 
ک��ه: من که وقت نمی کنم خدمت برس��م رییس. از این 
نمایشگاه هام زیاد هست. دو تا از بچه هارو می فرستم بیان 
هم یه هوایی بخورن، هم اینکه س��وال موال فنی هر کی 
در مورد بخش ما داره از این دو تا بپرس��ه. خیلی مجرب 
و چاالک هس��تن. بعد به ای��ن دو موجود اطالع می دهم 
ک��ه در روز اول در غرفه ش��رکت ما در نمایش��گاه بزرگ 
حضور به هم برسانند و حسابی در زمینه تخصصی گرد و 
خاک به راه بیندازند. تاکید می کنم همه مدیران رده باالی 
شرکت خودمان و شرکت های همکار و رقیب آنجا هستند 
و الزم است حسابی حواس شان جمع باشد و چهره خیلی 

خبره ای از گروه ارائه بدهند.
آخر داستان

انگار دولت مجبورشان کرده که به هم ریخته و پریشان 
و درب و داغ��ان به نظر برس��ند. یک جورهایی انگار فنی 
بودن و جزییات دانس��تن و مهندس��ی کار کردن در این 
ملک با بی توجهی به س��ر و وضع و آداب معاشرت جفت 
شده اند. طرف هرچه مرتب تر و اتوکشیده تر باشد می توان 
وابس��تگی اش را به گروه های کاری تبلیغاتی و بازرگانی 
و ف��روش دریافت و هرچه به هم ریخته تر و آش��فته تر و 
بی خیال تر، فنی بودن و طراحی و مهندسی دانستن جزء 
ذاتش است. )البته به استثنای استثناها(. به گمانم اگر سر 
این خط را بگیریم و همین طور راس��ت ش��کم مان برویم 
برس��یم به انگاره »نابغه شلخته«. یک چیزی مثل نیوتن 
که تخم مرغ را توی دستش گرفته و نگاه می کند و ساعت 
در حال جوش��یدن در آب داغ است. یا مثل انیشتین که 
آش��فتگی موهایش از نظریه نسبیت اش معروف تر است! 
القصه مجبور می ش��وم از رییس و سایر وابستگان و اهل 
محل عذرخواهی کنم و خودم فردایش به عنوان نماینده 
بخش خودم حاضر شده و با لبخندی بر لب آبروریزی های 

روز قبل را جمع و جور کنم. و این بود واقعه نمایشگاه.

دنیای امروز به سمت 
تکنولوژی و فضاهای 
مدرن پیش می رود و 

در این پیشروی احتمال 
حذف یا کمرنگ شدن 
برخی مشاغل از چرخه 
کسب و کار وجود دارد. 
اما برای اینکه برخی 
مشاغل همچنان کار 
کنند، باید با حفظ 

اصالت خود به سمت 
پیشرفت  حرکت کنند

الگوهای طالیی

هزینه های غیرمستقیم تاخیر پروژه
آیا می دانس��تید تاخیر در روند پروژه می تواند عالوه 
بر هزینه های مس��تقیم، هزینه های غیرمستقیمی را به 

دنبال داشته باشد؟ 
یکی از هزینه های غیرمس��تقیم ناش��ی از تاخیر در 
تحویل پروژه، هزینه های ناش��ی از گران ش��دن منابع 
کاری و مصرفی اس��ت که می تواند تمامی محاس��بات 
و برآورده��ای مالی پروژه را به ه��م بزند. اگر پروژه به 
تعوی��ق بیفتد، منابع و مواد مصرفی و هزینه حمل آنها 

گران خواهد شد. 
ضمنا ممکن اس��ت هزینه به کارگی��ری منابع کاری 
که ش��امل دستمزد نیروی انسانی و هزینه به کارگیری 
تجهیزات اس��ت، افزای��ش یابد. از ط��رف دیگر هزینه 
بهره س��رمایه صرف ش��ده نی��ز  ض��رر قابل توجهی را 
ب��ه مدیران پ��روژه وارد م��ی آورد، چراکه ب��ا توجه به 
ارزش زمان��ی پ��ول، اگ��ر پ��روژه متوقف ش��ده یا به 
 تاخی��ر بیفتد، به س��رمایه صرف ش��ده آن هزینه بهره 

تعلق می  گیرد. 

آیا می دانستید

تغییر استراتژی سومین خرده فروش 
بزرگ بریتانیا

ب��ه دنبال »تغیی��رات بنی��ادی«  در ع��ادات خرید 
مشتریان، Sainsbury›s، سومین خرده فروش بزرگ 
مواد غذایی در انگلس��تان قصد اعم��ال تغییراتی را در 

استراتژی های خود دارد.
 به گ��زارش مارکتین��گ نیوز و به نق��ل از تلگراف، 
مایک کوپه، مدیر اجرایی Sainsbury›s ، گفت بازار 
مواد غذایی در طی س��ی س��ال زندگ��ی حرفه ای وی  
»چالش  برانگیز«  بوده و به سرعت در حال تغییر است.
کوپه  اضافه کرد: »صنعت س��وپر مارکت در طی سه تا 
شش ماه گذشته بیش از هر زمان دیگری در سی سال 

زندگی کاری من تغییر کرده است.«
کارشناس��ان صنعت خرده فروش��ی معتقد هس��تند 
خرده فروشان مواد غذایی با یک طوفان بزرگ رو به رو 
هستند. رئیس Sainsbury›s گفت امروزه خریداران 
گزینه های انتخابی بس��یاری در فروشگاه های مختلف 
دارن��د و س��وپرمارکت ها در تالش هس��تند با کاهش 

قیمت محصوالت خود از عرصه  رقابت عقب نمانند.
جزییات طرح تغییر اس��تراتژی Sainsbury›s در 
روز 12 نوامبر ارائه خواهد شد. مدیر اجرایی سینزبری 
تاکید کرد که ارائه محصوالت با کیفیت باال و متمایز با 
رقیبان از ویژگی های مهم این خرده فروش خواهد بود.

از میان خبرها
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شکوفه میرزایی

پیشنهاد  کارشناس:  پاسخ 
می کنی��م در ابتدا ی��ک برنامه 
ش��ناخت  ب��رای  آزمایش��ی 
بازارهای موجود ترتیب بدهید 
و از ای��ن طریق در یک یا چند 
اطالعاتی  جغرافیای��ی،  منطقه 
را درب��اره ن��ام تج��اری، ن��وع 
رقبایت��ان  و  مصرف کنن��ده 
به دس��ت بیاوری��د. ب��رای این 
را  بازارهای��ی  بای��د  آزمای��ش 
انتخ��اب کنی��د ک��ه از نظ��ر 
اگر  باشند.  پراکنده  جغرافیایی 

تم��ام آزمایش هایتان روی یک 
منطق��ه معین متمرکز باش��د، 
نتای��ج به دس��ت آم��ده قابل 
اطمینان نخواهد بود. در ضمن 
بای��د حداقل  آزمایش ها  ای��ن  
ش��ش ماه اج��را ش��ود. هر چه 
این زمان بیشتر باشد، آزمایش 

معتبرتر خواهد بود. 
در انتخاب بازار برای آزمایش 
باید بازارهایی را انتخاب کنید 
که معیارهای مورد نظر شما را 
دارا هس��تند. در ابتدا ش��ما به 

بازاری نی��از دارید ک��ه توزیع 
باالیی در آن داش��ته باش��ید. 
هنگامی که توزیع مناس��ب را 
بازارهایی  بای��د  کردی��د،  پیدا 
را بیابی��د که ش��رایط برآوردن 
میانگین فروش را دارا باش��ند. 
اگر س��هم بازار شما 70 درصد 
باشد، ش��انس باال بردن آن تا 
 حدود 20 درص��د را دارید، اما 
اگر بازاری را انتخاب کنید که 
سهمتان در آن تنها 20 درصد 
است، در بهترین حالت ممکن 

اس��ت ب��ه س��هم 40 درصدی 
برسید. 

در پای��ان تاکید می کنیم که 
تمام این قوانین، قوانینی کلی 
است و ممکن است کسب و کار 
یا محصول شما شرایطی کامال 
متفاوت و مغایر با پیش بینی ها 
را تجرب��ه کند. بنابراین توصیه 
می کنی��م قبل از ه��ر کاری با 
مشورت  خبره  کارشناس  چند 
کنی��د و بعد اقدامات مورد نظر 

خود را انجام بدهید. 

ورود به بازار

پرسش: یک تولیدکننده تجهیزات آشپزخانه هستم و قصد دارم محصول جدیدی را وارد بازار کنم، اما نمی دانم ورود 
به کدام بازار برای من بهتر است. چطور می توانم بهترین انتخاب را داشته باشم؟ 

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)75(

ترجمه: معراج آگاهی

نگاهی به شغلی که چراغش رو به خاموشی است

مشتریان نو در سفره خانه های سنتی

کتابخانه

زنجیره ای  کس��ب و کارهای 
جهان برای خود سازوکارهای 
دارن��د  متفاوت��ی  مدیریت��ی 
مدی��ران  اس��ت  نی��از  ک��ه 
بازاریاب��ی و فروش ش��رکت ها 
و بنگاه ه��ای تج��اری آنه��ا را 
بشناس��ند. کت��اب »5 اص��ل 
چیزه��ای  تبدی��ل  طالی��ی 
ب��ه خارق الع��اده«،  معمول��ی 
نگاهی هوش��مندانه به قدرت 
دارد.  استارباکس  دگرگون ساز 

اینکه اس��تارباکس چطور یک 
فنج��ان قه��وه را تبدی��ل به 
پدی��ده ای تجاری در سراس��ر 
دنی��ا ک��رد؟ ج��وزف میچلی 
ب��ا دسترس��ی منحصربه ف��رد 
ب��ه منابع و پرس��نل ش��رکت 
طالیی  اصل  پنج  استارباکس، 
رهبری را شناسایی و تفکیک 
ک��رده اس��ت ک��ه ی��ک ایده 
معمولی را تبدیل به تجربه ای 

خارق العاده کردند.

ای��ن کت��اب بی��ان می کند 
چگونه بزرگ ترین قهوه فروشی 
دنیا ش��کل گرفت و داستان ها 
و ماجراهایی از روابط انس��انی 
در استارباکس را بیان می کند، 
اینکه  در خص��وص  همچنین 
چگونه کسب و کار و نام تجاری 
خ��ود را حفظ کنی��د توضیح 
می ده��د. ای��ن کتاب ب��ه ما 
تولید  می گوید چگونه زنجیره 

تا مصرف را کنترل کنیم.

کت��اب ش��امل پن��ج فصل 
اس��ت که می ت��وان از فصول 
آن به »هر چیزی مهم اس��ت، 
غافلگیری و ش��عف و استقبال 

از مقاومت« اشاره کرد.
این کتاب به دس��ت جوزف 
ا.میچلی نوش��ته شده است، او 
از روان شناسان سازمانی است 
که حرفه خود را وقف مطالعه 
کسب و کارهای موفق کوچک و 
بزرگ کرده است. ترجمه این 

کتاب را مجی��د نوریان انجام 
داده و در 193 صفحه منتشر 

شده است.

5 اصل طالیی تبدیل چیزهای معمولی به خارق العاده

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علی معروفی
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زمانی کش��ور ایرلن��د با دو 
معض��ل مهم در بازار مس��کن 
خانه های  یک��ی  ب��ود؛  مواجه 
خالی و دوم سنگینی اجاره بها. 
از ای��ن رو دول��ت این کش��ور 
سیاس��ت جدیدی ب��رای حل 
همزمان هر دو چالش در نظر 

گرفت.
دول��ت ایرلن��د از خانه های 
اه���رم  ن�ق���ش  در  خال��ی، 
اس��تفاده  اجاره به��ا  کنت��رل 
و ب��ا خری��د ای��ن خانه ه��ا از 
مال��کان، آنها را با نام مس��کن 
اج��اره ای  به ص��ورت  دولت��ی 
همچنی��ن  ک��رد.  ب��ازار  وارد 
واحدمس��کونی  یکس��ری 

قالب  در  توسط ش��هرداری ها 
ه��م  ب��از  مس��کن اجتماعی، 
به ص��ورت اج��اره ای س��اخته 
و واگ��ذار ش��د. ورود دولت و 
مدیری��ت آن بر بازار مس��کن 
به م��رور مس��ئله مس��کن را 
ح��ل ک��رده و تقریب��ا می��ان 
عرض��ه و تقاض��ا توازنی ایجاد 
ش��د. البته در این بین بخش 
خصوص��ی در کن��ار دولت به 
س��اخت مس��کن کمک کرده 
و ش��رکت هایی ک��ه در حوزه 
واردات ی��ا تولید مصالح اقدام 
م�ی ک�ردن��د، س��عی کردن��د 
قیمت های تمام شده خود را با 
در نظر گرفتن کیفیت، پایین 

آورده تا هم��واره بازاری برای 
فروش داش��ته باش��ند. عموما 
از  اس��کاندیناوی  کش��ورهای 
جمله سوئد نیز از این سیاست 
تبعی��ت می کنند. ش��بیه آن 
بیماری که در ایرلند به وجود 
آم��د، در ایران ام��ا به صورت 
بسیار شدیدتری ظهور و بروز 
یافته و طی این مدت داروهای 
متفاوتی از س��وی دولت برای 

درمان تجویز شده است.
عمدتا در کش��ور ما به دلیل 
اینکه میان مدیریت خصوصی 
و مدیریت دولتی همواره بحث 
وج��ود دارد و البت��ه به نتیجه 
هم نرسیده است، دولت سعی 

ک��رده در قالب طرح مس��کن 
مهر تا ح��دودی مرهمی برای 
بازار مس��کن تولید کند. البته 
ش��رکت های خصوصی نیز به 
موازات دولت اقدام به ساخت 
کرده،  مس��کونی  مجتمع های 
اما به دلیل هزینه تمام ش��ده 
مصالح قادر به ف��روش آن به 
آس��انی نبودند. ه��ر دو گروه 
نیز دیگ��ری را به دلیل ضعف 
در مدیری��ت مته��م ک��رده و 
هرکدام نیز بر ای��ن عقیده اند 
که اگر مدیریت بازار مس��کن 
را ب��ر عه��ده بگیرن��د، حال و 
می یابد.  بهب��ود  مس��کن  روز 
مدافع��ان بخ��ش خصوصی بر 

این عقیده اند ک��ه دولت باید 
تامین کننده قوانین، تمهیدات 
و مشی های حوزه مسکن باشد 
و اج��را و ساخت و س��از را ب��ه 
بخش خصوصی واگذار کند. در 
مقابل دولت معتقد است توان 
مدیریت بازار مس��کن کش��ور 
از ت��وان بخش خصوصی خارج 
اس��ت و خود باید مدیریت آن 
را بر عهده بگیرد. اما بیان یک 
نکت��ه ضروری اس��ت؛ از آنجا 
که تقاضای مس��کن وابسته به 
عامل هایی مانند رشد جمعیت 
و درآمد اس��ت در مقایس��ه با 
عرض��ه مس��کن، مدیریت آن 

پیچیده تر است. 

بخش خصوصی و 
مدیریت بازار مسکن

مدیریت بازار مسکن
مدیریت یک بام و دوهوا

ب��ازار مس��کن از آن دس��ت بازارهایی اس��ت که به 
خوب��ی می توان��د جیب صاحب��ان آن را پ��ر کند. چه 
آن زم��ان که این بازار با رکود مواجه ش��ود، باز جیب 
دس��ت اندرکارانش خالی نمی ماند. ش��اید همین دلیل 
هم باعث ش��ده که میان اینکه مدیریت بازار مس��کن، 
دولتی باش��د یا خصوصی، بحث وجود دارد. طرفداران 
مدیری��ت دولتی دو عامل را ب��رای ورود دولت به این 

حوزه مطرح می کنند: 
1- س��هم هزینه مس��کن در هزینه خانوار است که 
چنانچه این س��هم باال باش��د دولت با سیاس��ت هایی 
مانند توانمندس��ازی مالی متقاضیان مسکن به منظور 
دسترسی به مسکن با روش هایی مانند روش پرداخت 
وام یا روش پرداخت کوپن مسکن و همچنین افزایش 
مسکن های اجتماعی در بازار مسکن دخالت می کند. 

2- ضرورت مدیریت اجاره ها در بازار مس��کن است. 
که در این زمینه، دولت با سیاس��ت هایی مانند کنترل 
رشد ساالنه اجاره ها یا سقف گذاشتن برای اجاره ها در 

بازار مسکن دخالت می کند. 
اما بخش خصوصی، ورود دولت به این دو عامل را موجب 
نوسان در بازار مسکن می داند. از طرفی تعیین نرخ مصالح از 
سوی دولت و عدم رقابتی شدن این حوزه نیز موجب شده 
تا قیمت مس��کن متاثر از قیمت مصالح همواره در نوسان 
باشد. دولت سعی کرد با اجرای پروژه هایی از جمله مسکن 
مهر، تسلط خود را بر بازار مسکن و مدیریت آن نشان دهد. 
اما خروجی این پروژه از جمله نحوه واگذاری، قیمت تمام 
ش��ده، نوع مصالح به کار رفته و غیره باعث زیرسوال رفتن 
دولت در مدیریت بازار مسکن شده است. از این رو برخی بر 
این عقیده اند که شاید اگر دولت کل طرح مسکن مهر را در 
قالب طرح های روستایی و خودمالکی اجرا می کرد، به نتایج 
بهتری دس��ت می یافت؛ اما این طرح متوجه تصدی گری 
ساخت و ساز متمرکز در کالنش��هرها و پروژه هایی شد که 
هم��ه نوع ایراد از نظر جانمای��ی، طراحی و خدمات به آن 
وارد است. بنابراین دولت باید از تجربه مسکن مهر استفاده 
کند و در سیاست گذاری های جدید خود قوانینی را وضع 
کند که باعث توسعه مشارکت و فعالیت بخش خصوصی، 
خودمالکان و متقاضیان مسکن شود. باید توجه داشت که 
دولت به منظور تنظیم بازار و ایجاد آهنگ رش��د مناسب 
در بخش مس��کن باید تمهیدات، مش��ی ها و وضع قوانین 
را س��اماندهی کند و سیاست های خود را به سمتی سوق 
دهد که باعث تعدیل و کاهش قیمت ها و خانه دار ش��دن 
متقاضیان مسکن با حداقل اعتبار شود. نباید انتظار داشت 
دولت در حوزه ساخت و ساز مسکن مستقیما وارد شود، بلکه 
باید این مس��ئولیت به بخش خصوصی واگذار شود تا در 
آینده شاهد ثبات بازار مسکن باشیم. البته نگارنده در جایگاه 
مدافع حضور بخش خصوصی در حوزه مدیریت بازار مسکن 
نیس��ت و بر این عقیده است شاید مدیریت دولتی - البته 
با یک برنامه ریزی دقیق و ش��فاف- بتواند بازار مس��کن را 
مدیریت و با ثبات کند. همان طور که تجربه خوب مدیریت 
دولت��ی در بازار مس��کن را می توان در کش��ورهایی مانند 
سوئد، نروژ و اسکاتلند مشاهده کرد. شاید هم بازار مسکن 
ایران از آن دس��ت بازارهایی اس��ت که نیازمند مشارکت 
بخش خصوصی و دولتی توامان با همدیگر است. یکی در 
قال��ب مجری و دیگری در هیات سیاس��ت گذار. حال چه 
بخش خصوصی و چه بخش دولتی مدیریت بازار مسکن 
را بر عهده داش��ته باشد، نخستین اقدام قابل توجه در این 
زمینه مهار و کنترل تورم است. درواقع مهم ترین شاخصه 
مدیریت بازار مسکن مهار تورم است. از طرفی باید در نظر 
داش��ت که اگر در بازار مس��کن، تعادل برقرار باشد یعنی، 
مقدار عرضه مسکن و مقدار تقاضای مسکن، برابر باشند این 
برابری، قیمت تعادلی در این بازار را به دس��ت می دهد. در 
این صورت، تا زمانی که عاملی نتواند این سه مقدار تعادلی 
یعنی مقدار عرضه مسکن، مقدار تقاضای مسکن و قیمت 
مس��کن را تغییر دهد تعادل برقرار در بازار مسکن، پایدار 
خواهد ماند. می دانیم که س��ه عامل اساسی بر قیمت بازار 
مسکن تاثیر گذار است که مدیریت هر سه آنها بر ثبات بازار 

کمک شایانی می کند: 
1- عوامل  سازمانی آنهایی  که  بر قیمت گذاری ملک  موثرند. 
2- عوامل  مش��تری که از طرف  آن بر قیمت گذاری 
مل��ک موثرند زیرا بین  قیم��ت  و تقاضا رابطه  معکوس  

وجود دارد. 
3- عوام��ل  بازار از طرف  ب��ازار بر قیمت گذاری ملک 

موثرند. 
ح��ال آنکه چه دولت و چه بخ��ش خصوصی بر بازار 
مسکن مدیریت داشته باشد، باید به این سه اصل توجه 

کرده و به موازات هم آن را مدیریت کنند. 
در ط��ی ای��ن س��ال ها به خص��وص بع��د از انق��الب 
ش��اهد مداخله ش��دید دولت در این بخش بوده ایم. در 
س��ال های اولیه انقالب، ای��ن مداخله به صورت تملک و 
بعد از واگذاری زمین، به افراد، س��ازنده ها و تش��کل ها 
)یعن��ی تعاونی ه��ا و س��ازندگان انبوه( بوده اس��ت و ما 
شاهد بیش��ترین میزان دخالت دولت بعد از دولت های 
سوسیالیس��تی )ک��ه البته در آنها اختی��ار همه چیز به 
دست خودش��ان است( در بخش مسکن بوده ایم. اما در 
برنامه سوم توسعه پس از بازنگری نسبت به آنچه انجام 
ش��د دولت به این نتیجه رسیدکه این مداخله در بعضی 
عرصه ه��ا، مداخله صحیحی نیس��ت و باعث انحراف در 
بازار می ش��ود و عالئم اش��تباه به بازار می دهد. از سویی 
اطالع��ات صحیح��ی در اختیار آن ق��رار نمی دهد و در 
عین حال افراد کم درآمد را نیز در برنمی گیرد به همین 
خاطر، از مداخله شدید به سمت مداخله حداقل حرکت 
کرد و دولت، کمترین حد مداخله را در بخش مس��کن 
انجام داد و ش��اید از آن زمان به بعد بود که روزنه هایی 
برای ورود بخش خصوصی به بازار مسکن مشاهده شده. 
ه��ر چند که در دولت نه��م و دهم باز رویکرد به حضور 
حداکثری دولت در مدیریت بازار مسکن بود که نتیجه 
آن را نیز مشاهده کردیم که هر روز مسکن با یک قیمت 
با یک شاخصی در بازار عرضه می شد. اما رویکرد دولت 
یازدهم به بازار مسکن کمی متعادل تر شده و اجازه ورود 
بخش خصوصی را به این عرصه داده اس��ت. با این حال 
باید در نظر داش��ت که هر ک��دام از طرفین که بر بازار 
مس��کن مدیریت می کنند باید توجه داش��ته باشند که 
قیمت در بازار مس��کن ایران را به گونه ای مدیریت کنند 
که هم مانع از عدم افزایش عرضه مسکن شود و هم مانع 

از افزایش نامناسب قیمت مسکن. 
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کااله��ای  مهم تری��ن  از  مس��کن 
س��بد خان��وار ایرانی اس��ت، اما این 
خان��وار  ب��رای  ثب��ات  دارای  کاال 
ایران��ی نب��وده و هم��واره نگرانی از 
فردای قیمت مس��کن وجود داش��ته 
ای��ن نگرانی  اس��ت. مهم ترین عامل 
را می ت��وان در ع��دم مدیری��ت بازار 
مس��کن دانست. مدیریتی که همواره 
بی��ن دولت��ی یا خصوص��ی بودن آن 
بحث بوده اس��ت. البته قیمت مصالح 
در ای��ن میان بس��یار در قیمت خانه 
اثرگذار است. اما اینکه قیمت مصالح 
را بخش خصوص��ی مدیریت می کند 
یا دولتی، موضوعی است که علیرضا 
انجمن  هیات مدیره  رییس  سرحدی، 
ساختمان  صنعت  مهندس��ان  صنفی 

ب��ه آن می پ��ردازد.
در  خصوص�ی  بخ�ش  *س�هم 
مدیری�ت ب�ازار س�اخت و مصالح 

ساختمانی چقدر است؟ 

تقریب��ا س��هم بخ��ش 
خصوص��ی در س��اخت و 
س��اختمانی صفر  مصالح 
است، چون اکثر کارهای 
عمرانی اعم از شهر سازی 
در دس��ت ش��هرداری و 
ب��ا بودجه ه��ای دولت��ی 
اس��ت. بخ��ش خصوصی 
نمی توان��د در این زمینه 

نقش داش��ته باش��د چ��ون هزینه بر 
اس��ت. 

*در کش�ورهای اس�کاندیناوی 
مدیریت مس�کن بر عه�ده دولت 
ب�وده و میان عرضه و تقاضا توازن 
وج�ود دارد، اما در ای�ران با اینکه 
مدیریت مس�کن در دستان دولت 
اس�ت، این ت�وازن می�ان عرضه و 
تقاضا وجود ندارد.  این ش�رایط را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
مدیری��ت مس��کن در تهران و کل 

کش��ور بر عه��ده وزارت 
شهرس��ازی  و  مس��کن 
اس��ت چون ک��ه دولتی 
ب��وده و تمام بودجه های 
عمرانی در دس��ت دولت 
اس��ت. و وزارتخان��ه ب��ا 
در  س��ازمان ها  س��ایر 
زمین��ه بودج��ه و تامین 
مناب��ع مال��ی هم��کاری 
موض��وع  همی��ن  و  ن��دارد  را  الزم 
بازار می ش��ود؛  ناهماهنگی در  باعث 
از طرف��ی هم مس��ائلی مانند کنترل 
و  شهرنش��ینی  فرهن��گ  جمعی��ت، 
مسائلی از این قبیل نقش مستقیمی 
در بح��ث عرض��ه و تقاضا ب��ه وجود 
از طرف��ی مس��کن مه��ر  م��ی آورد. 
نی��ز ب��ا بودجه دولتی ایجاد ش��ده و 
بخش خصوصی در آن نقش��ی ندارد. 
مسکن مهری که برای قشری خاص 
در نظر گرفته شده، اکنون با مشکل 

مواجه ش��ده اس��ت. 
*اگر بخش خصوص�ی مدیریت 
مس�کن را بر عهده بگی�رد تا چه 
میزان ت�وازن میان عرضه و تقاضا 

ایجاد می شود؟ 
به عهده گرفتن مدیریت مس��کن 
غیر ممک��ن  بخش خصوص��ی  ب��رای 
بودجه ه��ای  عم��ال  چ��ون  اس��ت. 
عمران��ی در دس��ت دولت اس��ت و 
س��ازمان های  س��ایر  بین  را  بودجه 
وزارت پخش می کند.  ب��ا  هماهنگ 
از طرف��ی هم به دلیل دولتی بودن، 
زمینه  ای��ن  در  مدیری��ت ضعیف��ی 
ناهماهنگ��ی  باع��ث  وج��ود دارد و 
در بح��ث عرضه و تقاضا می ش��ود. 
بخ��ش خصوص��ی ه��م ت��ا ح��دی 
می توان��د پروژه ه��ا را از نظر مادی 
تامی��ن کند؛ زیرا کاره��ای عمرانی 
به ش��دت هزینه بر هستند و از توان 

بخش خصوصی خارج اس��ت. 

قیمت  حت��م  به ط��ور 
بر  و مدیری��ت  مصال��ح 
اثر  بازار مس��کن  آن بر 
آن  دارد. چه  مس��تقیم 
زمان ک��ه عرضه مصالح 
س���یمان  به خ�ص�وص 
بی��ش از تقاض��ا بوده و 
چه آن زم��ان که کمتر 

بود، به ش��دت از سوی دولت تحت 
در  این  می گرف��ت.  ق��رار  کنت��رل 
حالی اس��ت که به گفت��ه نیک نام، 
ن��و  ف��ارس  ش��رکت  مدیرعام��ل 
ش��رکت های  س��یمان،  تولیدکننده 
س��یمانی در دنیا توسط هلدینگ ها 
مدیری��ت  خصوص��ی  به ص��ورت  و 

می ش��وند. 
مصال�ح  ش�رکت های  *س�هم 
س�اختمانی در مدیریت بازار این 

حوزه چه میزان است؟ 
در حوزه سیمان س��ه، چهار بلوک 
تولیدکننده بخش خصوصی در کشور 
وجود دارد که تقریب��ا می توان گفت 
سهم بخش خصوصی 15 درصد بوده 

که این میزان قابل مدیریت است. 
*چرا س�هم بخش خصوصی در 

این حوزه کم است؟ 
صنع��ت  ی��ک  س��یمان  صنع��ت 
س��رمایه بر اس��ت و حداقل س��رمایه 
مورد نیاز برای تولی��د 350 میلیارد 
تومان خواهد بود که این برای بخش 

خصوص��ی ریس��ک پذیر 
اس��ت. البته پیش��تر در 
ارزی  صن��دوق  قال��ب 
نظر گرفته  اعتباراتی در 
ش��ده بود اما با این حال 
بخ��ش خصوصی ترجیح 
می ده��د در این صنعت 
که دیربازده نیز هس��ت، 

وارد نش��ود. 
حض�ور  ب�ه  دول�ت  *ن�گاه 
ای�ن ح�وزه  در  بخش خصوص�ی 

چگونه است؟ 
بخش های��ی ب��ه صورت مس��تقیم 
در اختیار دولت اس��ت. البته بخش 
را  خود  درخواس��ت های  خصوص��ی 
درخص��وص مثال آزادس��ازی قیمت 
ارائ��ه کرده ام��ا صدایش ب��ه جایی 
نرسیده است. حداقل می توان گفت 
که نگاه دولت در این حوزه حمایتی 

نیس��ت. 
*مدیری�ت مصالح س�اختمانی 
دیگ�ر  در  س�یمان  به خص�وص 

کشورها چگونه است؟ 
کش��ورها  دیگ��ر  در  س��یمان 
مدیری��ت  هلدینگ های��ی  توس��ط 
می ش��ود. به واق��ع عمدت��ا در اختیار 
بخش خصوصی است و دولت چندان 
وارد مدیریت قیمت و بازار این صنعت 
نمی ش��ود. البته نرخ س��یمان در دنیا 

متغیر است. 

بخش خصوصی دغدغه 
ورود ب��ه ب��ازار مس��کن و 
مدیری��ت آن را دارد. اما در 
این میان سرمایه گذاری های 
غیر تخصصی موجب شده 
این بازار از مسیر اصلی خود 
خارج ش��ود. تا چه حد این 
افراد متخصص هس��تند یا 

نه احمدرضا چابک دبیرکانون سراسری 
پیمان��کاران عمرانی ایران به آن پاس��خ 

می دهد. 
*از نظ�ر ش�ما چه زمان�ی بازار 

مسکن رونق خواهد گرفت؟ 
در صورت��ی ک��ه عرض��ه و تقاضای 
منطقی، قیمت ها را در بازار مس��کن 
واقعی کند، این بازار در کش��ور رونق 
می گیرد. در حالی که افزایش بی رویه 
قیمت مسکن در سال های اخیر سبب 
رکود بازار مس��کن ش��ده اما نرخ های 
موج��ود در ب��ازار ارزش واقع��ی این 

خدمات را ندارد. 
خصوص�ی  بخ�ش  *مدیری�ت 
در  س�رمایه گذاری  منظ�ور  ب�ه 
ب�ازار مس�کن را چگون�ه ارزیابی 

می کنید؟ 
در س��ال های اخی��ر، ش��اهد حضور 
س��رمایه گذاران غیرمتخص��ص زیادی 
در بازار مس��کن کشور بودیم، این افراد 
تنها برای کس��ب سود بیشتر در حوزه 
ساخت و ساز کشور فعال شدند، در حالی 

که هیچ تخصصی در این 
زمینه ندارن��د. از این رو، 
رونق بازار مسکن نیازمند 
س��رمایه گذاران  حض��ور 
متخصص در ای��ن حوزه 
اس��ت و ت��ا زمان��ی ک��ه 
به عنوان  س��اختمان  ب��ه 
محصول س��رمایه ای نگاه 
شود، بازار مسکن رونق نخواهد گرفت. 
فعالیت اف��راد غیرمتخص��ص در بازار 
مسکن تنها تنش را وارد این بازار کرده 
که گاهی با خروج سرمایه ها بازار مسکن 
را به رکود ب��رده، ضمن آنکه با حضور 
متخصصان کیفیت ساخت و ساز نیز در 

کشور ارتقا می یابد. 
*در صورت مدیریت صحیح بازار 

شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ 
در صورت��ی که بازار مس��کن خوب 
مدیری��ت و عرضه و تقاضا نیز در این 
بازار منطقی ش��ود، با ثبات قیمت ها 
بازار نیز رونق خواهد گرفت. هم اکنون 
قیمت مس��کن در کش��ور باالست و 
خدم��ات مس��کن ارزش واقعی آن را 
ندارد، لذا رش��د بی رویه و عدم ثبات 
قیمت ه��ا، بازار مس��کن را ب��ا رکود 
مواجه کرده است. با عرضه و تقاضای 
منطق��ی، قیمت مس��کن در کش��ور 
واقعی می ش��ود و با خرید نیازمندان 
واقعی، بازار مسکن نیز به تدریج رونق 

می گیرد. 

نیلوفر شاهوردی
o.s.p مدیردفتر برنامه ریزی شرکت مهندسی

مدیرعامل شرکت فارس نو تولیدکننده سیمان: 
دولت نگاه حمایتی ندارد

دبیرکانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران: 
برخی غیرمتخصص ها وارد شده اند

رییس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان: 
سهم بخش خصوصی در مدیریت مصالح صفر است

مدیریت مسکن در دانمارک
تجربه ای از خانه دار کردن مردم

سیاست های مربوط به مسکن در دانمارک در طول یک 
دهه گذشته بر نقش عمده بازارهای مسکن تاکید داشته 
اس��ت. این در حالی است که سیاس��ت گذاران دانمارکی 
برای مس��کن اجتماعی هم اهمیت ویژه ای قائل بوده اند. 
آنها از این راهکار برای زمانی که بازار مسکن قادر به تامین 

نیاز مسکن مردم نبوده استقبال کرده اند. 
تقریبا 700 ش��رکت ب��زرگ و کوچ��ک غیر دولتی در 
دانم��ارک و در دو بخش ش��هری و روس��تایی در زمینه 
ساخت مسکن اجتماعی فعال هس��تند. سقف درآمدی 
خاصی برای ثبت نام در مس��کن اجتماعی وجود ندارد و 
همه افراد 15 س��ال به باال می توانند درخواس��ت دهند. 
مسکن اجتماعی در دانمارک یکی از سهل ترین سیستم ها 

در نوع خود در میان سایر کشورها است. 
ثبات سیاس��ت ها یک��ی از مهم ترین ش��اخصه های 
سیاس��ت های مربوط به مسکن در دانمارک در دو دهه 
گذشته بوده است. این سیاست ها در طول این زمان به 

جای اینکه تغییر کنند،  تکمیل شده اند. 
مهم ترین سیاس��ت های بخش مسکن در دانمارک را 

می توان اینچنین خالصه کرد: 
1- تداوم حمایت های مالیاتی از صاحبان خانه ها در 
قشرهای فرودست جامعه که از میانه دهه 1980 کلید 
خورد. به این معنا که قشرهای مرفه موظف به پرداخت 

مالیات بودند. 
2- کاهش تعداد مسکن های اجتماعی از 10 هزار به 

چهار هزار مسکن در سال در پی کاهش تقاضا
3- افزایش دقت و حساس��یت مس��ئوالن محلی در 

زمینه سطوح و الگوهای مرتبط با سرمایه گذاری
4- دو برابر کردن بودجه مربوط به بهسازی و نوسازی 
ساختمان ها و مشارکت 200 شهرداری از 276 شهرداری 

در دانمارک
5- توجه به سرمایه و برنامه ریزی برای ایجاد ارتباط 
میان سیاست های خانه س��ازی، محیط زیست و عوامل 

اجتماعی
6- ت��داوم در هماهنگ س��ازی و بهب��ود کیفی��ت 

خانه سازی برای سالمندان، معلوالن و جوانان
7- فراهم س��ازی اطالعات مرتبط با سیاس��ت ها در 
بخش های بازار مسکن، نیازهای بخش مسکن و شرایط 

مسکن سازی
به طورکلی در نظر گرفتن سیاس��ت درست در بخش 
مس��کن منجر به این می ش��ود که کمتر کسی در یک 

کشور از بی سقفی و بی سرپناهی رنج ببرد.
ترجمه: سارا گلچین

عدالت در سازمان ها

از زمان��ی که بش��ر خود را ش��ناخته اس��ت یکی از 
آرزوه��ای مهمش این بوده که عدالت در جامعه برقرار 
ش��ود، هر چند کس��انی بوده اند که اج��رای عدالت را 
ب��ه زیان خود می دانس��ته اند لذا در مس��یر اجرای آن 
مانع تراش��ی کرده اند، افرادی چون س��قراط، افالطون، 
ارس��طو و بس��یاری از مکتب های فلس��فی و اجتماعی 
ه��ر کدام در خص��وص عدالت نظریه پ��ردازی کرده اند 
ب��ه طوری که اندیش��مندان معاصر چون ج��ان رالز و 
جی استیس��ی آدامز در این خصوص به بحث و بررسی 

پرداخته اند.
عموما در س��ازمان ها س��ه نوع عدالت را مدنظر قرار 
داده اند که عبارتند از عدال��ت توزیعی، عدالت رویه ای 

و عدالت تعاملی.
در عدالت توزیعی، افراد خواهان این هس��تند که در 
برابر کار انجام شده حقوق و پاداش منصفانه ای دریافت 
دارن��د یا اگر حقوق و مزای��ای خود را با همکاران خود 
مقایس��ه کنند به این نتیجه برسند که هم تراز با کاری 

که هر کس انجام داده، دریافتی ها تنظیم شده  است.
ب��ر این مبن��ا »جی استیس��ی آدامز« معتقد اس��ت 
کارکن��ان کاری را که برای س��ازمان انجام می دهند با 
حقوق و مزایا و پاداش های دریافتی خود می س��نجند 
و انتظار دارند ورودی هایشان )تالش و فعالیت هایشان( 
متناس��ب با خروجی هایش��ان )حقوق و مزایا و پاداش 
دریافتی( در مقایس��ه با همکارانش��ان باشد. همچنین 
آنها انتظار دارند افراد به نسبت کاری که برای سازمان 
انجام می دهن��د از ارتقای و ارزیابی عملکرد مناس��ب 
برخوردار شوند و در سازمان دارای ارج و قرب باشند.

در خص��وص عدالت رویه ای هم قضیه به این ترتیب 
اس��ت که اگر دو نفر از کارکنان کار مس��اوی داش��ته 
باش��ند ولی حق��وق و مزایای آنها با هم برابر نباش��د، 
در این صورت س��ازمان سعی می کند به روش دیگری 
فردی را که از حقوق و مزایای کمتری برخوردار اس��ت 
جبران کند تا نسبت دریافتی هایش با نفر دیگر برابری 

داشته باشد.
در عدال��ت تعاملی هم رفتاری که با کارکنان صورت 
می پذیرد الزم است به لحاظ احترام، مشارکت، توجه و 
غیره نسبتی از تعادل و تناسب را در خود داشته باشد 
به طوری که افراد احس��اس کنند در سازمان به لحاظ 

رفتاری میان آنها تبعیض وجود ندارد.
به این ترتیب، چنانچه سازمانی بخواهد عدالت را در 
میان کارکنان خود جاری کند الزم است که به مجموعه 
این سه نوع عدالت توجه ویژه داشته باشد و آنها را در 
ارتباط با کارکنان به کارگیرد.  چنانچه کارکنان نسبت 
به برقراری عدالت در س��ازمان خود دچار تردید باشند 
و احساس تبعیض کنند، این احساس را در روند کاری 
خود دخالت می دهند، به طوری که از کمیت و کیفیت 
کار خ��ود می کاهند، غیبت می کنن��د، تنش و تعارض 
به وجود می آورند و س��رانجام ممکن اس��ت سازمان را 
ترک کنند. از این نظر، س��ازمان ها باید توجه داشته 
باش��ند که کارکن��ان دریافتی های خ��ود را با دیگر 
هم��کاران خود مقایس��ه می کنن��د و چنانچه داده ها 
و س��تانده های خود را متناس��ب ببینند از احس��اس 
رضایت برخوردار می ش��وند، ولی اگ��ر دریافتی های 
خود را به نس��بت کاری که به سازمان ارائه کرده اند 
در مقایسه با همکارانش��ان کمتر ببینند عکس العمل 

منف��ی از خ��ود ب��روز می دهن��د.

حبیب اهلل شاهرکنی
مدرس دانشگاه

دیدگاه



مش��کالت حمل و نقل، به س��بب ازدی��اد عبور و مرور 
در ته��ران و مراجع��ات مک��رر و اجتناب ناپذی��ر به مرکز 
توزیع برای گرفتن مشخصات مش��تریان، به گونه ای بود 
که گاز مورد درخواس��ت مشتری بس��یار دیر به دست او 
می رس��ید و برای حل این مس��ئله، شرکت مجهز نمودن 
 وس��ایل حمل و نقل گاز را به دستگاه فرستنده و گیرنده 

درخواست کرد.
م��ن در ه��ر زمین��ه ای در راس��تای توس��عه صنعت و 
پیش��رفت اقتصادی کشور از هیچ کمک و راهنمایی دریغ 
نمی کردم و آمادگی خود را برای هر نوع تشریک مساعی 
برای ازدیاد ف��روش گاز مایع، به اتکای تجربیات چندین 
س��اله اعالم کردم. هم��ان طور که پیش بین��ی می کردم 

مصرف گاز مایع در کشور به طرز چشمگیری باال رفت.
بی مناس��بت نیست در این زمینه به قصه ای که یکی از 

مشترکان بوتان نقل می کرد، اشاره کنم.
خانم��ی ب��ا آب و ت��اب تعری��ف می کرد که ب��ه مرکز 
گازرسانی ش��رکت بوتان تلفن کردم و پس از درخواست 
دو س��یلندر گاز، اسم و آدرس و ش��ماره اشتراک خود را 
دادم. ش��اید دو دقیقه نگذش��ته بود که ص��دای زنگ در 
بلند ش��د. ماموران گازرس��انی بودند. آنقدر تعجب کردم 
ک��ه بی اختیار ب��ا صدای بلن��د گفتم صدای م��را از کجا 
شنیدید و به شوخی ادامه دادم نکند شما »جن« باشید؟ 
رانن��ده کامی��ون گاز گفت: »ن��ه خانم ما جن  نیس��تیم. 
وقتی مشغول تحویل س��یلندر به همسایه شما بودیم، از 
مرکز به ما دس��تور داده شد که گاز مورد نیاز شما را هم 

 تحویل تان بدهی��م.« اما ارتباط ما ب��ا مامورانمان چگونه 
برقرار می شد.

در تاریخ 1338/5/26 با ارس��ال نامه ای به شرکت ملی 
نف��ت ایران موارد مهمی را به ش��رح زیر یادآور ش��دم و 
خواسته های شرکت توزیع کننده را عنوان و ضمنا به دلیل 

ضرورت تقاضای بی سیم کردم.
1-  در آغ��از کار، جلب مش��تری برای این محصول کار 
بسیار مشکلی بود، چرا که حتی طبقات مرفه و ممتاز هم 

از خطرات ناشی از گاز بیمناک بودند.
2-  ش��رکت بوت��ان همیش��ه س��عی داش��ت وس��ایل 
گازس��وز را ب��ه طبق��ات تحصیلک��رده و مطل��ع ش��هر 
بفروش��د. زی��را اس��تفاده توس��ط ای��ن طبقه، خ��ود به 
 خود س��بب اش��اعه بی خط��ر مص��رف گاز در بین دیگر 

شهروندان می شد.
3-  ش��رکت بوتان تا کنون اقدام به تبلیغات مصرف این 
س��وخت نکرده و معتقد است که مردم باید طرز استفاده 

از گاز را از نزدیکان و دوستان خود بیاموزند.
4-   شرکت، به سبب ناآشنایی مردم با این ماده سوختی، 

هرگز اعتقاد به توسعه سریع مصرف آن نداشته است.
من معتقد بودم که مصرف گاز مایع باید س��یر طبیعی 
خ��ود را طی کند و اگر ش��رکت نفت بتواند این گاز را در 
ته��ران و شهرس��تان ها به روش درس��ت در اختیار مردم 
بگذارد، ظرف 15 س��ال این ماده در ردیف س��وخت های 
پرمصرف قرار خواهد گرفت و ایجاد وس��یله حمل و نقل 
گاز از آب��ادان ب��ه ته��ران را مؤثرترین راه ب��رای افزایش 
مصرف و فروش این محصول می دانستم، امری که بسیار 

مورد نظر و عالقه شرکت نفت بود.
ادامه دارد...

احتمال فروش اچ تی سی
به گ��زارش لس آنجلس 
تایم��ز، رییس ش��رکت 
در    TCL تایوان��ی 
صفحه شخصی خود در ش��بکه اجتماعی وی بو به طور 
ضمنی از خرید اچ تی س��ی توسط این شرکت خبر داد. 
تی سی ال پیش��تر با خرید شرکت ورشکسته آلکاتل آن 
را متح��ول ک��رد. اگرچه هیچ تضمین��ی مبنی بر خرید 
اچی تی سی توسط تی س��ی ال وجود ندارد، اما لی دونگ 
ش��نگ رییس تی س��ی ال در پس��ت خود در ویبو گفته 
است که شرکت های تایوانی نظیر تی سی ال و اچ تی سی 
باید برای پیشی گرفتن از اپل و سامسونگ با هم متحد 

شوند. 
اچ تی س��ی در س��ه ماهه اخیر درآمدی باالتر از دوره 
مش��ابه سال قبل داش��ته، اما نسبت به س��ه ماهه قبلی 
کاه��ش درآمد داش��ته اس��ت. انتظار می رود ش��رکت 
اچ تی س��ی هش��تم اکتبر طی مراس��می از یک دوربین 
جدی��د رونمای��ی کند. در ای��ن مراس��م همچنین این 
شرکت از گوشی اچ تی سی دزایر eye یک گوشی جدید 
مجهز به دوربین جلو 13 مگاپیکس��لی که برای گرفتن 
عکس های س��لفی طراحی ش��ده رونمایی خواهد کرد. 
همچنین این احتمال وجود دارد که اچ تی س��ی در این 

مراسم از تبلت نکسوز 9 رونمایی کند. 

اعتراض رانندگان فیس بوک
ژورنال،  وال اس��تریت  گزارش  به 
ک��ه  اتوبوس های��ی  رانن��دگان 
کارکن��ان ش��رکت فیس بوک را 
بی��ن منازل و مح��ل کار جابه جا 
می کنند، به شدت به پایین بودن 
حقوق هایش��ان اعت��راض دارند و 
به همین منظور قصد دارند اتحادیه ای تش��کیل دهند. 
آنها می گویند اگرچه کارمن��دان فیس بوک حقوق های 
کالنی می گیرند، اما رانندگان سرویس های این شرکت 
دستمزدهای ناچیزی دریافت می کنند و به همین علت 
نمی توانن��د هزینه ه��ای الزم برای زندگ��ی در منطقه 

گران قیمت سیلیکون ولی را تامین کنند. 
آنها همچنین معتقدند با توجه به طوالنی بودن ساعات 
کاری که از 6 صبح آغاز می ش��ود و تا 9 ش��ب به طول 
می انجامد ضروری اس��ت تغییرات اساس��ی در حقوق و 
دستمزد پرداختی به آنها صورت بگیرد. در همین راستا، 
نامه نگاری هایی خطاب به م��ارک زاکربرگ، مدیرعامل 
فیس بوک هم صورت گرفته و همین طور ممکن اس��ت 
این رانندگان اتحادیه ای برای خود تش��کیل دهند یا به 
اتحادیه های مرتبط بپیوندند. با توجه به اینکه رانندگان 
شاغل در گوگل، اپل و برخی شرکت های دیگر فناوری 
هم دغدغه ها و مش��کالت مش��ابهی دارند این احتمال 
وج��ود دارد که اتحادی��ه مذکور این ش��رکت ها را هم 
در بربگی��رد.  با توجه به گرانی خانه در س��یلیکون ولی 
بسیاری از رانندگان مجبورند در فواصل بسیار دوردست 
منازلی تهیه کنند و لذا بعد از پایان ش��یفت کاری صبح 
فرصتی برای رفتن به منزل ندارند و تا س��اعت 5 عصر 
را به چرت زدن در اتوبوس هایش��ان یا گش��ت و گذار در 
خود فیس بوک می گذرانن��د. یکی از رانندگان گفته در 
ساعت 20/80دالر دریافت می کند که به هیچ وجه برای 
گذراندن زندگی عادی کافی نیس��ت. بررس��ی ها نشان 
می دهد رانندگان فیس بوک هر س��اعت بین 18 تا 20 

دالر دریافت می کنند. 

درآمدهای آنجوری انگلیس
به گزارش گاردین، اداره 
ملی آم��ار انگلیس، برای 
ناشی  درآمد  نخستین بار 
از اقتصاد س��ایه، مواردی همچون فحش��ا و مواد مخدر 
را در می��ان درآمده��ای ملی ق��رار داد. اداره ملی آمار 
انگلی��س اعالم کرد این کش��ور پارس��ال 12/7 میلیارد 
پوند از فحش��ا و مواد مخدر پول به دست آورده است. به 
گزارش این اداره، انگلیس��ی ها بیش از موارد مربوط به 
نظافت ش��خصی و حتی نوشیدنی های الکلی، پول بابت 

مواد مخدر می پردازند. 
براساس آمار منتش��ر شده، انگلیسی ها پارسال 5/65 
میلی��ارد پوند بابت فحش��ا و 6/62 میلی��ارد پوند بابت 
خرید مواد مخدر غیرقانونی پرداختند، در حالی که برای 

نظافت شخصی شان، 5/8 میلیارد پوند خرج کردند. 
ب��ا اینکه آمار اداره ملی آم��ار از میزان درآمد انگیس 
از فحش��ا و مواد مخ��در بس��یار باالس��ت، ش��ماری از 
کارشناس��ان معتقدند این آمار، همه م��وارد مربوط به 
فحش��ا و مواد مخ��در را در این کش��ور در بر نمی گیرد و 
مثال درآمد ناش��ی از کار مردان فاحش��ه که 42 درصد 
از فواحش انگلیس را تش��کیل می دهند، منظور نش��ده 
است یا در خریدوفروش مواد مخدر، فقط آمار مواد مخدر 
تولیدش��ده در داخل، یعنی حشیش منظور شده است. 
در حالی که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون 
آلمان، مجارس��تان، هلند، اتریش و یونان، سال هاس��ت 
درآمده��ای ناش��ی از فحش��ا و مواد مخ��در را جزئی از 
درآمده��ای مل��ی محس��وب می کنند، دول��ت انگلیس 
امسال به این فکر افتاده است، اما دولت فرانسه کماکان 

در این باره مقاومت می کند. 

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از 
سلسله گزارش های »چش��م انداز اقتصاد جهانی«، رشد 
اقتصادی ایران برای س��ال جاری میالدی را 1.5 درصد 
پیش بینی کرده اس��ت. رش��د اقتصادی ایران در س��ال 

گذشته منفی 1.9 درصد اعالم شده بود.
براس��اس گزارش جدی��د این نهاد بین المللی، رش��د 
اقتصادی ایران در سال 2015 نیز با رشد روبه رو خواهد 

بود و به 2.2 درصد خواهد رسید.
صن��دوق بین المللی پول در ادام��ه گزارش خود، نرخ 
ت��ورم ای��ران در س��ال جاری می��الدی را 19.8 درصد 
پیش بینی کرده است. برآورد این نهاد بین المللی از نرخ 
تورم ایران در س��ال گذشته برابر با 34.7 درصد و برای 
س��ال 2015 برابر با 20 درصد است.به گزارش فارس، 
ن��رخ بیکاری در س��ال 2014 ب��ه 11.6 درصد خواهد 
رس��ید، اما در س��ال 2015 افزایش می یابد و به 12.2 
درصد خواهد رس��ید. این رقم در س��ال گذشته 10.4 

درصد برآورد شده بود.
تراز حس��اب های جاری ایران در سال 2014 بالغ بر 
4.2 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده که این 
رقم برای سال 2013 برابر با 7.5 درصد تولید ناخالص 

داخلی بوده است.

داستان زندگی محمود خلیلی

قیمت خرید اوراق حق تقدم وام مسکن)هزار تومان(
فرابورس مدت ها قبل اعالم کرد برای خرید اوراق حق تقدم وام مسکن محدودیت ایجاد می کند. 
تحلیلگران بازار اعتقاد دارند دلیل اصلی رشد قیمت اوراق حق تقدم خرید وام مسکن، سفته بازی 

دالالن روی این اوراق است. براساس اطالعیه ای که فرابورس منتشر کرده است، خرید اوراق 
حق تقدم وام مسکن زودتر از دو ماه پیش از خرید ملک ممنوع است. با انتشار این اطالعیه تصور 
می شد قیمت اوراق حق تقدم وام مسکن کاهش یابد، ولی در آخرین قیمت گذاری ها بازهم بهای 

اوراق حق تقدم وام مسکن افزایش یافته است. در حال حاضر برای دریافت وام 35میلیون تومانی 
مسکن هزینه حداقلی 6 میلیون تومانی به وام گیرنده تحمیل می شود. به این ترتیب در نهایت 

تنها 29 میلیون تومان وام در اختیار او قرار می گیرد. قدرت خرید وام 29 میلیون تومانی در تهران 
نیز تنها 5/8 متر خانه است. دولت طی ماه های گذشته بارها اعالم کرده از طریق طرح هایی مانند 

مسکن اجتماعی و طرح لیزینگ وام مسکن قصد بهبود شرایط برای خریداران را دارد. 

دیروز صبح هنگامی که در کنار خودپرداز منتظر صید 
خود بودم، یک مازراتی با سرعت باال از کنارم رد شد و یک 
جوان خوش تیپ و قطعا فیت نس کار، تا کمر از شیشه اش 
بی��رون آمد و ب��ا صدای رس��ا گف��ت: »کچ����������ل 
چطوری!؟«، اینجا بود که به طور کامل و از اعماق وجودم 
اخت��الف طبقاتی را حس کردم. این موضوع زمانی به اوج 
خود رسید که هنگام حساب کردن کرایه با راننده تاکسی 
متوجه شدم کیف پولم همراهم نیست و مجبور شدم بین 
راه پیاده شوم! البته برخورد من در قبال آن جوان خوش 
چه��ره چیزی نبود به جز س��عه صدر و طل��ب باال رفتن 
ادب و فرهنگ؛ برایش! ببخشید دروغ گفتم! فحشش دادم 
و گذش��ته اش را بررس��ی اجمالی کردم. چاره ای نداشتم، 
خ��ب به من هم حق بدهید. یک جوان 20 س��اله با یک 
اتومبیلی که قیمت��ش 10 برابر دارایی پدرم بود از کنارم 
رد شده و شاد و خندان سعی کرده بود که به من توهین 
کند. ش��ما در برخورد با آدم هایی از طبقه اقتصادی دیگر 
چطور برخورد می کنید؟ برخورد دیروز من با این دوستان 
در جلوی خودپرداز بهانه ای ش��د تا این موضوع را بررسی 
کن��م که افراد در برخورد با طبقات اجتماعی متفاوت چه 
عکس العملی نش��ان می دهند. این موض��وع را دیروز در 
صف خودپرداز به پرسش گذاشتم و نتایج جالبی از افراد 
مختلف دستگیرم شد. نتایج به دست آمده که بدون نام و 
نوشته شده روی کاغذ از افراد خودپرداز گرفته شد به قرار 

زیر بود. البته جنس��یت دوستان نظر دهنده در کاغذشان 
مشخص نبود، گرچه می توان حدس زد. 

نفر اول: بمیر بابا! 
نف��ر دوم: اگر فرد متمولی ببینم قطعا س��عی می کنم 
نایس تری��ن فحش ممکنه را نثارش کنم و در برخورد با 
قشر پایین از لحاظ اقتصادی سعی می کنم ترحم کنم و 

هیچ کمکی به آنها نخواهم کرد. 
نف��ر دوم: س��عی می کن��م ب��ه ش��کلی منطق��ی فرد 
س��رمایه دار را به گوش��ه ای کش��انده و صحبت و بحثی 
مفص��ل راه بیندازم، پیرامون اینکه این دوس��ت عزیز و 
محترم س��رمایه دار ما چطور توانس��ته این میزان دزدی 

انجام دهد. 
نفر س��وم: من خودم جزو قش��ر س��رمایه دار هستم و 
معتق��دم آدمی ک��ه ماهی زیر 5 میلی��ون تومان درآمد 
داش��ته باشد اساسا آدم نیس��ت و اگر هم آدم باشد آدم 

حسابی نیست. 
نف��ر چهارم: من در برخورد با آدم های پولدار و متمول 
سعی می کنم بهترین برخورد ممکن را انجام دهم و اگر 
هم ش��د از آنها بابت این میزان درآمد تش��کرکنم. حتی 
بس��یار دوس��ت دارم که بتوانم ارتباطی را با آنها شروع 
کنم تا بتوانم از تجریبیات ش��ان بیشتر بهره بگیرم و در 

روزها و برنامه های دیگری آنها را مالقات کنم. 
این نظرات تعدادی از دوس��تان خودپردازی پیرامون 
برخورد با دوس��تان در اقش��ار مختلف اقتصادی بود که 

خواندید. تا اکتشاف و استخراجی دیگر بدرود! 

گران قیمت ترین آیفون 6 در مجموعه »سوپر نوا« شرکت 
فالک��ون 48 میلی��ون و 500 ه��زار دالر ارزش دارد. این 
آی فون 6 منحصر به فرد دارای حافظه ذخیره س��ازی 128 
گیگابایتی است، اما یکی از عناصر برچسب قیمت هنگفت 
آن قرارگی��ری یک الماس صورت��ی خوش تراش روی قاب 
پشتی محس��وب می شود. در ساخت بدنه آن نیز از طالی 
24 عیار اس��تفاده می ش��ود. بدنه لوکس موبایل هوشمند 
گروس��و نیز از یک بلوک تیتانیوم واحد ساخته شده است. 
این فرآیند چنان دشوار است که به 9ساعت ماشین  کاری 
نیاز دارد و پس از آن نیز چهار س��اعت پرداخت با دس��ت 

صورت می گیرد. دکمه های منو و خانه این موبایل هوشمند 
نیز از تیتانیوم س��اخته شده و پنل پشتی با شیشه گوریال 
پوشش داده شده است. موبایل هوشمند گروسو به پردازنده 
 چهار هس��ته ای با فرکان��س پردازش��ی 1/2 گیگاهرتز و 
نس��خه 2. 1. 4 سیس��تم عامل اندروید مجهز شده است. 
قیمت پایه گروسو رادیکال 1.800 دالر است، اما با پرداخت 
500 دالر بیشتر مش��تریان بالقوه می توانند نشان گروسو 
در قس��مت جلوی تلفن همراه خود را از جنس طالی 18 
عیار سفید یا زرد داشته باشند. تنها 999 دستگاه گروسو 

رادیکال تولید می شود. 

به گفته رییس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس، نرخ ورودی تاالرها و سالن های پذیرایی در اواخر 
هفته و اعیاد با مبلغ 300 هزار تومان، نسبت به روزهای عادی 100 هزار تومان گران تر است.

قاب

خودپرداز

دور دنیا

کیوسک
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پاورقی

نمودار امروز

مرتیکه پولدار! 
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صنعت نساجی به دلیل اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده 
باال دارای اهمیت زیادی است، بنابراین شناخت مشکالت 
این صنعت برای رس��یدن به اقتصاد بهتر و توسعه یافته تر 
اهمیت ویژه ای دارد. بروجرد یکی از شهرهایی است که در 
آن س��ابقه پرداختن به صنایع نساجی بسیار باال است.  در 
کش��ورهای توسعه یافته، صنایع نساجی با قدمت زیادشان 
نسبت به سایر صنایع نقش تعیین کننده ای در پیشرفت آنها 
ایفا کرده اند، به طوری که این کشورها بخشی از موفقیت 
خود را مدیون گسترش این صنعت در مراحل اولیه صنعتی 
ش��دن می دانند.  اساس��ا انقالب صنعتی با ماشینی شدن 
تولیدات منسوجات آغاز شد و صنعت نساجی نیز به دلیل 
ماهی��ت و ویژگی خاص خود زمینه رش��د س��ایر صنایع 
را فراه��م آورد.  در ایران نیز ای��ن صنعت قدمت طوالنی 
دارد و یکی از مهم ترین بخش های اش��تغال زا بوده که در 

سال های اخیر با مشکالتی مواجه شده است و بسیاری از 
کارخانجات نساجی با کاهش شدید فروش مواجه شده اند.  
کارخانج��ات بروج��رد هم که یکی از قطب های نس��اجی 
کش��ور بودند به همین دلیل از قاعده مستثنی نماندند و 
با اینکه تا س��ال 1381 از صادرکنندگان به اروپا بودند، به 
دنبال افول صنعت نساجی، محصوالت این کارخانه ها که 
به عنوان برجسته ترین شرکت ها در صنعت نساجی شناخته 
می شدند با رکود در فروش مواجه شد.  سال ها محصوالت 
ای��ن کارخانه ها در حجم انبوه��ی در انبارها خاک خورد و 
ای��ن کارخانه ها که با تولی��دات میلیون متر مربعی رو به رو 
بودند یکباره به وس��یله رکود در فروش ورشکسته شدند.  
تنها در سال 87 فروش این کارخانجات 100 میلیارد ریال 
کاهش داش��ته است و از 120میلیارد ریال به 20 میلیارد 
ریال رس��یده است. در نتیجه شناخت مشکالت و برطرف 
کردن آنها در صنعت نساجی قابلیت بازآوری ارزش افزوده 

فراوانی را به همراه دارد. 

سال هاست که مشکل کمبود منابع تولید انرژی زندگی 
را در همه جای دنیا تحت تاثیرخود قرار داده است. 

یک��ی از راه های موثر و کارآم��د در صرفه جویی مصرف 
انرژی، تعویض در و پنجره های قدیمی با پنجره و درهای 
عایق دار و دوجداره است. بیشتر شدن تعداد روزهای بسیار 
سرد  یا بسیار گرم، عاملی برای ترغیب مردم به استفاده و 
خرید از وسایل تولید گرما یا سرما و تهویه مطبوع در خانه 
و محل کار ش��ده است، اما اگر در محل استفاده از تهویه 
مطبوع، در و پنجره ها عایق درستی نداشته باشند، به علت 
آنکه بیشترین پرت گرما و سرما )50 درصد( از طریق در و 

پنجره هاست، دما هرگز مطلوب نخواهد شد. 
یکی از دالیل عدم  تمایل مردم به تعویض پنجره های 
قدیمی به علت هزینه این تغییر است، اما می توان با کمی 
دقت، صرف حوصله و انتخاب درس��ت پنجره مناس��ب 
در هنگام خرید و س��فارش هم از پرداختن هزینه های 
غیر ض��روری جلوگیری به عمل آورد و هم بعد از نصب، 
تا میزان 70 درصد در هزینه های مصرف انرژی درخانه 
ی��ا محل کار صرفه جویی کرد.   قدم اول آن اس��ت که 
هرکسی قبل از خرید و مشورت با کار شناس، باید کمی 
درباره اینکه خانه به چه چیزی واقعا نیاز دارد ش��خصا 
تحقیق کند. هیچ کار شناس��ی نمی داند سقف بودجه ما 
چقدر است یا در ساعت های مختلف روز کدام پنجره یا 
درهای خانه بیشتر یا کمتر باز و بسته می شوند. خانه ای 
که پنجره ه��ای رو به بزرگراه دارد نیاز به شیش��ه های 
س��ه جداره با عایق صوتی خواهد داش��ت ت��ا به میزان 
80درصد جلوی آلودگی صوتی هم گرفته شود، اما این 
انتخاب برای آشپزخانه ای که بیشتر اوقات پنجره اش باز 

باشد، انتخاب درست و ضروری نیست. 
چند عامل در قیمت پنجره ها تعیین کننده اند که عبارتند 
از: ن��وع پروفیل و قاب پنجره، انتخاب شیش��ه مناس��ب، 

همین طور فاصله بین شیشه ها و چگونگی گالوانیزه و عایق 
ش��دن و دیگر اینکه با چه گازی فاصله بین شیش��ه ها پر 
می شود، ضخامت شیش��ه ها و کیفیت آن هم مهم است. 
دس��تگیره و ابزار ها  از وسایل جانبی هستند که هر کدام از 
آنها قطعا کاربر دارند، اما متناس��ب با استفاده شخصی و 
البته بودجه می توان انتخاب کرد که کدام برای مصرف ما 
مناسب تر است.  با نصب پنجره های دوجداره، از ورود گرد 
و خاک و آلودگی ه��وای بیرون به داخل خانه جلوگیری 
می شود. الزم نیست حتما یک زن خانه دار باشید تا بدانید 
وقتی از ورود گرد و غبار هرروزه به خانه جلوگیری ش��ود، 
ت��ا چه حد در میزان مصرف آب برای شست وش��و ، گرد و 
 غبارزدای��ی و در مص��رف برق در اس��تفاده از جاروبرقی و 

بخارشور ها  صرفه جویی می شود. 
از حالت های ایده آلی که امروزه در بسیاری از کشورهای 
مدرن استفاده می شود آن است که ساختمان ها، عالوه بر 
پنجره ه��ای دوجداره و عای��ق، از طرف بیرونی هم کرکره 
دارن��د. نصب این کرکره  ها )مثل کرکره های برقی ویترین 
مغازه ه��ا( جلوی نور و تابش ش��دید آفتاب در تابس��تان، 
گرما و س��رما ، گردوغبار و ص��دا را می گیرند و به امنیت 
بیشتر خانه ها هم کمک می کنند. نصب آسان، با کمترین 
آسیب به شکل ظاهری و روکار ساختمان از دیگر محاسن 

استفاده از این پنجره هاست. 
پنجره های دو جداره باید بین 25 تا 30سال عمر داشته 
باشند. مگر برای جاهایی بس��یار سرد یا بسیار گرم. پس 
ب��رای گارانتی با مدت زمان ک��م، باید علت قانع کننده ای 
وجود داشته باشد.  شاید وقت آن رسیده که با صاحبخانه 
یا ش��ریک زندگی خود، درباره لزوم تعویض و اس��تفاده از 
پنجره های دوجداره صحبت کنید. مشورت با کار شناس ها 
ب��ه هرح��ال، در همه ج��ای دنیا مجانی اس��ت و تعویض 
پنجره ها، یک گام بزرگ در صرفه جویی هزینه های روزمره 
زندگی و کمک بسیار بزرگی به محیط زیست، شهر، کشور 

و البته سالمتی خود و افراد خانواده شماست. 

نگاه آخر

منطقه آزاد

اهمیت شناخت مشکالت نساجی 

دوجداره های انرژی دوست 
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