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 یـارانه
به خط تولید نرسید

در شهریور ماه س��ال گذشته باالخره 
هیات وزیران درب��اره نحوه اختصاص 
بخش��ی از س��هم هزار و 200 میلیارد 
تومان��ی تولید تصمیم گی��ری کرد. اما 
هنوز با گذش��ت پنچ م��اه از اجرای فاز 
دوم هدفمن��دی یارانه ه��ا و یک م��اه 
از تصمی��م هی��ات وزی��ران، خبری از 

اقدامی اجرایی در راستای این تصمیم 
نیس��ت. محمدباقر نوبخت، سخنگوی 
دول��ت درب��اره مصوبه هی��ات وزیران 
گفته ب��ود: » 5727 میلیارد تومان به 
عن��وان یارانه تولید به صورت پرداخت 
مابه التفاوت س��ود تعیین ش��ده بانک 
مرکزی، ب��ا نرخ ترجیح��ی در اختیار 

تولی��د قرار خواه��د گرف��ت.« در فاز 
نخس��ت یارانه ه��ا دولت ب��ا این وعده 
که س��همی  از هدفمن��دی یارانه ها به 
تولیدکنندگان اختصاص می گیرد، کار 
خود را به پایان رساند و یارانه تولید را 
در فاز نخست هدفمندی در همان حد 

وعده نگه داشت.

دردسر های واردات لوازم آرايشی و بهداشتی و بازار آشفته لوازم تقلبی 

محدوديت های وارداتی راه قاچاق را هموار كرده است

جنگ قيمتی ايران و عربستان آغاز شد

تخفيف معنادار ايران در فروش نفت خام 

بايدها و نبايدهای بودجه بندی تبليغات

 جلوگيری از هدررفت بودجه
با  تبليغات هدفمند
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زمانی برای بازگشت 
سرمايه های فراری

جدال بر سر باز پس گيری شاخص كل

علی رغم گذشت يک ماه از تصميم هيات وزيران
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درحالی ک��ه وزیر نی��رو اعالم کرد، 
ه��م اکن��ون اس��تان های کرمان، 
ته��ران در وضعی��ت  و  اصفه��ان 
س��خت آبی قرار دارند، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای تهران عنوان 
ک��رد ب��ا بارندگی بی��ش از نرمال 
هم خشکس��الی دو س��اله جبران 

نمی شود. 
حمید چیت چیان، وزیر نیرو  بر لزوم 
صرفه جوی��ی در مصرف آب تاکید 
ک��رد و افزود: مدیری��ت بهینه آب 
راهکاری مناس��ب برای برون رفت 
از ای��ن وضعیت و رف��ع بحران آب 
اس��ت.  وی یادآور شد: بحران آب 
در کشور مش��کلی ریشه دار و حل 
آن نیازمند برنامه ریزی درس��ت با 
مشارکت فعاالنه همه دستگاه های 

متولی است. 
مدیرعام��ل  ح��ال،  همی��ن  در 
ش��رکت آب منطق��ه ای ته��ران با 
تاکی��د بر اینک��ه حتی اگ��ر پاییز 
امس��ال بارندگ��ی بی��ش از نرمال 
داشته باش��یم هم جبران دو سال 

خشکسالی تهران نمی شود، گفت: 
تنه��ا می توانی��م به زمان ش��رایط 
نرمال، یعنی سال 1391 – 1392 

آبی برگردیم. 
خس��رو ارتقایی، با اش��اره به اینکه 
جم��ع بارندگی ها از ابتدای س��ال 
آبی ج��اری )از اول مه��ر ماه 93( 
کمتر از دو میلی مت��ر بوده، گفت: 
س��ازمان هواشناسی کش��ور برای 
پاییز پیش بین��ی نرمال بارش ها را 
کرده و اگر ای��ن پیش بینی تحقق 
پیدا کند، تنها می توانیم بخشی از 

کمبود را جبران کنیم. 
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای 
تهران تصریح ک��رد: حجم ذخیره 
سدها در س��ال نرمال آبی 1390 
مترمکعب،  میلیون   760 ،1391-
در سال آبی گذشته 470 میلیون 
مترمکع��ب و در ح��ال حاض��ر در 
مهرم��اه 420 میلی��ون مترمکعب 

است. 
ارتقایی با اش��اره به اینکه در س��د 
امیرکبیر102 میلیون مترمکعب و 

در طالقان 157 میلیون مترمکعب 
در غرب ذخیره آب س��دها است، 
گفت: در س��د لتی��ان 34 میلیون 
مترمکعب و در سد الر 28 میلیون 
مترمکعب و در سد ماملو که هنوز 
وارد نش��ده 97 میلیون مترمکعب 

ذخیره آبی وجود دارد. 
وی تصری��ح ک��رد:  از ذخایر مذکور 
بخش��ی از حجم س��د، حجم مرده 
اس��ت که نمی توان به آب آن دست 
 زد؛ حج��م مرده س��د در امیرکبیر
 20 میلی��ون مترمکع��ب، در لتیان 
 15 میلیون مترمکعب،  در س��د الر 
10 میلیون مترمکعب، در سد طالقان 
100میلیون مترمکعب و در سد ماملو 

30 میلیون مترمکعب است. 
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای 
ته��ران با اش��اره به بح��ث باروری 
ابرها اظه��ار کرد: باروری ابرها نیاز 
ب��ه دو میلیارد توم��ان اعتبار دارد 
که به دنبال تامین آن هس��تیم و 
اگر تامین شود عملیات باروری در 

تهران صورت می گیرد. 

 نسبت برداشت چاه به سد
 46 به 54 شد

وی با اشاره به اینکه امسال مجوز 
حفر 74 حلقه چاه به شرکت آب 
و فاضالب داده ش��ده است، گفت: 
20 حلقه تاکنون حفر ش��ده، 10 
حلق��ه در حفاری اس��ت و مابقی 
نی��ز ب��ا تعام��الت آب و فاضالب 
ب��ا ش��هرداری به تدری��ج حفاری 
می ش��ود. اگ��ر 74 حلق��ه چاه به 
صورت کامل به بهره برداری برسند 
40 مترمکع��ب قاب��ل برداش��ت 

خواهد بود. 
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای 
تهران با اش��اره به اینک��ه با توجه 
ب��ه ساخت وس��ازها و بت��ن کردن 
کانال ها، آب پاکی ک��ه به آبخوان 
وارد می ش��ود، بس��یار کاهش پیدا 
کرده اس��ت، گفت: ما در ش��رایط 
نرمال 60 درصد به کش��اورزی آب 
می دهیم و مابقی منابع برای شرب، 
صنعت و محیط زیست به کار برده 

می شود. 

عملک��رد کش��اورزي ای��ران غی��ر 
اقتصادي اس��ت و نق��ش زمین در 
آن بس��یار پررن��گ. کوچک بودن 
زمین هاي کش��اورزي مانع بزرگي 
سر راه کشاورزي مکانیزه و سودده 
اس��ت؛  زمین هاي چه��ار هکتاري 
زراعي و یک هکتاري باغي کنوني 
بای��د دس��ت کم دو برابر ش��وند تا 
اقتصادي باشند. براي دستیابي به 
این هدف نیز سازمان اراضي کشور 
در  زمین هاي کشاورزي  حدنصاب 
استان هاي مختلف را تعیین کرد تا 
از این پس زمین زراعي آبي کمتر 
از چهار هکت��ار و دیم کمتر از 10 
هکتار و زمین باغ��ي آبي کمتر از 
2.5 هکت��ار و دی��م کمت��ر از پنج 
هکتار اجازه فعالیت نداشته باشد. 
اگر این طرح به درستي اجرا شود، 
خ��رد ش��دن زمین ه��اي زراعي و 
تغییر کاربري آنها به شدت کاهش 

خواهد یافت. 
به گزارش، س��ایت خبری تحلیلی 
س��اعت 24، عم��ده محص��والت 
زمین ه��اي  را  جه��ان  غذای��ي 
کشاورزي وس��یعي تامین مي کند 
که در اروپا، امریکا، اس��ترالیا و در 
قالب شرکت هاي کشاورزي فعالیت 
مي کند. به گزارش فائو، درحالي که 

مس��احت زمین هاي کشاورزي در 
آسیا روزبه روز کمتر مي شود، اندازه 
ش��رکت هاي کش��اورزي در اروپا، 
امری��کا و اس��ترالیا رو ب��ه افزایش 
اس��ت. این درحالی اس��ت که بین 
مس��احت زمین کشاورزي و میزان 
کارآیي آن رابطه مس��تقیم وجود 
دارد؛ به بی��ان دیگر، هر چه زمین 
وس��یع تر باشد امکان اس��تفاده از 
فناوري و تولید مکانیزه در کشت و 
برداشت بیشتر مي شود و در نهایت 
کارآی��ي نیروي انس��اني و عملکرد 

تولید زمین ارتقا مي یابد. 
ام��ا زمین هاي کش��اورزي کوچک 
یک��ي از بزرگ ترین موان��ع تولید 
اقتص��ادي نه در ای��ران که در کل 
قاره آس��یایي اس��ت که 60 درصد 
جمعیت کره زمی��ن را باید تغذیه 
کند. براساس آمار فائو در سال هاي 
1995 ت��ا 2005 میانگی��ن زمین 
ه��ر واح��د کش��اورزي در جهان، 
 5.5 هکت��ار ب��ود و ای��ن میزان در 
کشورهاي قاره آفریقا، 11.5 هکتار، 
در امری��کاي ش��مالي و مرک��زي، 
117.8 هکت��ار، امری��کاي جنوبي 
74. 4 هکت��ار و اروپا 12.4 هکتار 
بوده است. سهم آسیا در این میان 
میانگین  کاه��ش  عامل  مهم ترین 

جهاني بوده است؛  تنها 1 هکتار. 
براس��اس آمار فائو، نزدی��ک به 30 
درصد مراکز کشاورزي ایران، کمتر از 
یک هکتار هستند و حدود 40 درصد 
آنها نیز کمتر از دو هکتارند. در میان 
کشورهاي آسیایي که مورد مطالعه 
فائ��و در س��ال 2013 ق��رار گرفته، 
ترکیه که تنها 15درصد زمین هاي 
کش��اورزي اش زیر یک هکتار است 
بهتری��ن عملکرد و قرقیزس��تان با 
نزدیک به 80 درصد زمین زیر یک 
هکتار، بدترین عملکرد را داشته اند.  

 ب��ه گفت��ه رییس س��ازمان اراضي 
کش��ور، میانگین زمی��ن برای هر 
ایرانی 2400 متر اس��ت و س��رانه 
واحدهای بهره برداری چهار هکتار 
برای زمین ه��ای زراعی و زیر یک 
هکتار برای زمین های باغی است. 
درحالی ک��ه کمترین می��زان برای 
زمین ه��ای زراعی ای��ران باید 10 
هکتار و برای باغ ها دس��ت کم 2.5 
هکتار است. از آنجا که سطح زمین 
کشاورزي بر بهره وري نیروي کار و 
عملکرد تولی��د تاثیرگذاري باالیي 
دارد، اقتصادي نب��ودن زمین هاي 
کش��اورزي به یک��ي از داغ ترین و 
بلندترین نقدهاي دولت در بخش 

کشاورزي تبدیل شده است. 

هرچند که در س��ال هاي گذش��ته 
نیز تالش های��ي مانند ایجاد قانون 
جلوگی��ري از خرد ش��دن اراضی 
صورت گرفت، اما در جهان واقعي 
تغیی��ري در مس��احت زمین ها و 
تولید کش��اورزي ایجاد نش��د. اما 
این بار س��ازمان اراضي کشور وارد 
میدان ش��ده و یک��ي از مهم ترین 
طرح ه��اي اقتصادي کش��ور را در 
بخش کش��اورزي ارائه کرده است. 
براساس این طرح که چندي پیش 
خبر آن را رییس این س��ازمان به 
ساعت 24 داده بود، در استان هاي 
مختلف حد نصابي براي زمین هاي 
زراع��ي و باغ��ي تعیین ش��ده که 
کش��اورزان ح��ق ع��دول از آن را 
نخواهند داش��ت. ضمان��ت اجراي 
این طرح هم توس��ط سازمان ثبت 
اسناد کشور و استانداري ها تضمین 

شده است. 
با ای��ن وصف و با فرض اینکه هیچ 
مش��کل یا تبصره اي ب��راي اجراي 
این ط��رح ایجاد نش��ود، میانگین 
زمین هاي کشاورزي ایران دست کم 
تا پایان سال 94، دو برابر مي شود 
و در نهای��ت تولید کش��اورزي در 
این س��رزمین چهارفصل اقتصادي 

مي شود. 

سه استان كشور در وضعيت سخت آبی

آغاز محدوديت برای تفكيک اراضی كشاورزی



نفت و نیرو2

همان گون��ه ک��ه پیش بینی 
می ش��د، جنگ قیمت��ی میان 
ای��ران و عربس��تان به عن��وان 
دو قطب س��ازمان کش��ورهای 
صادر کننده نفت خام جهان، به 
طور علنی آغاز شده و دو طرف 
ب��ه مانن��د مزایده ه��ا، تخفیف 
را ب��رای نفت خ��ود برگزیده و 
ب��ه مش��تریان خ��ود تخفیف 
می دهند، اما به اعتقاد مسئوالن 
و کارشناس��ان با همه ش��واهد 
موجود جنگی در میان نیست. 

ارائ��ه تخفی��ف در ش��رایط 
کاهش قیمت نف��ت ماحصلی 
به جز کاه��ش بیش��تر قیمت 
نف��ت نداش��ته و ب��ه س��ود 
تولید کنن��دگان نیس��ت، ام��ا 
عربس��تان با ارائه تخفیف های 
ی��ک دالری به مش��تریان خود 
در ش��رق آس��یا، روان کنن��ده 
کاه��ش قیمت نفت ش��ده و به 
سمت به دست گیری بازارهای 
نفت حرک��ت می کن��د. گرچه 
این موضوع به زعم بس��یاری از 
کشورهای عضو اوپک پسندیده 
نیست، اما از میان همه اعضای 
این س��ازمان، ایران در حرکتی 
کم نظیر، به دوئل با عربس��تان 
قیام کرده است و محموله های 
نف��ت خ��ود را ب��ا تخفیف��ی 
یک دالری به مشتریانش عرضه 
می کند. بازار نفت در ش��رایطی 
این دوئل را به تماش��ا نشس��ته 
که ایران نفت خود را با کمترین 
قیمت طی شش س��ال اخیر به 
فروش خواهد رس��اند؛ کشوری 
که به ش��دت به پول نفت برای 

خروج از رکود نیازمند است. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه 
چهارمی��ن م��اه متوالی اس��ت 
که این دو کش��ور به مشتریان 
خود تخفیف می دهند، اما این 
مرتبه موضوع کمی متفاوت تر از 

گذشته شده و »حراج قیمتی« 
دو کشور را وارد چالش بزرگی 

کرده است. 

گزارش قیمتی 
براساس گزارش های منتشر 
شده، نفت سنگین ایران در ماه 
نوامبر، 2 دالر و 61 سنت کمتر 
از متوسط عمان و دوبی در بازار 
آسیا عرضه خواهد شد، در حالی 
که ای��ن رقم در م��اه اکتبر یک 
دالر و 91 سنت کمتر از متوسط 
عمان و دوبی بود. بدین ترتیب 
ایران قیمت نفت سنگین خود 
را نیز 70 س��نت کاه��ش داده 
اس��ت. همچنین قیم��ت نفت 
فروزان در ماه نوامبر 2 دالر و 44 
س��نت کمتر از متوسط عمان و 
دوب��ی خواهد بود ک��ه این رقم 
نس��بت به ماه اکتبر 70س��نت 
ارزان تر شده است. قیمت نفت 
سنگین میادین سروش و نوروز 
نیز برای ماه نوامبر 6 دالر و 90 
س��نت کمتر از متوسط عمان و 

دوبی تعیین شده که 10سنت 
نس��بت به قیم��ت م��اه اکتبر 

پایین تر است. 
ام��ا سیدمحس��ن قمص��ری 
مدیر ام��ور بین الملل ش��رکت 
ملی نف��ت نظر دیگ��ری دارد و 
معتق��د اس��ت کاه��ش قیمت 
نفت ایران متناسب با عربستان 
به این معنی نیس��ت که ایران 
می خواه��د رقابت معن��ادار با 
عربستان داش��ته باشد. قیمت 
رس��می نفت عربس��تان در ماه 
ج��اری در همه بازارها نس��بت 
به ماه گذش��ته کاهش یافته و 
طبیعی اس��ت ک��ه قیمت نفت 
ایران نیز متناسب با قیمت نفت 
عربس��تان کاهش پیدا خواهد 
کرد که این موضوع دالیل فنی 
دارد و ارتباط��ی به رقابت میان 

دو کشور ندارد. 

 تخفیف نفت خام 
صحت ندارد

م�ح�م���د ع�لی خطیب��ی، 

نماینده سابق ایران در اوپک 
در این باره به »فرصت امروز« 
می گوید: »ای��ن کاهش قیمت 
براساس فرمول است و نباید از 
آن به عن��وان تخفیف یاد کرد، 
در حقیق��ت ه��ر م��اه اعضای 
اوپک فرمول ماهان��ه را اعالم 
می کنند و براس��اس آن نفت 
خود را به فروش می رس��انند 
و با توجه ب��ه وضعیت موجود 
انتظ��اری بیش از ای��ن وجود 

ندارد.«
وی با اشاره به اینکه تا زمانی 
ک��ه م��ازاد ف��روش نفت خ��ام 
وج��ود دارد ایران ناچار اس��ت 
این روی��ه را درپی��ش بگیرد و 
کاری نی��ز نمی توان ب��رای آن 
کرد، می افزای��د: »تنها راه حل 
تشکیل جلسه ویژه اوپک است 
تا مانع از تداوم فروش نفت خام 
توسط عربستان شود. عربستان 
به دلیل ق��درت باالیی که دارد 
فعال ع��الوه ب��ر فروش م��ازاد 
خود تخفیف ه��ای خاصی را در 

دستور کار خود قرار داده است. 
اگر ایران از این قاع��ده خود را 
مس��تثنی کند حتما با اعتراض 
مشتری ها مواجه خواهد شد.« 

در حقیقت رقابت موجود در 
بازار فروش نف��ت اوپک رقابت 
منفی است و هر کشوری ناچار 
اس��ت با فرم��ول ج��ذاب خود 
مشتری های خود را حفظ کند.

 
کاهش قیمت برای تعادل 

بازار
قربان، کارش��ناس  نرسی 
درباره ای��ن  نف��ت  ح��وزه 
 وضعیت نگاه دیگ��ری دارد و به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»نگاه من به کاهش قیمت نفت 
نگاه جنگ قیمت��ی میان ایران 
و عربس��تان نیس��ت و معتقدم 
این رویه ب��رای ایجاد تعادل در 
ب��ازار اس��ت و ت��داوم چندانی 
نخواهد داش��ت. ای��ن وضعیت 
موجب ش��ده تا خریداران نفت 
خام هزینه کمتری را پرداخت 
کنند.« وی درباره تداوم کاهش 
قیمت نفت خ��ام و تاثیر آن نیز 
می افزای��د: »قطع��ا در صورت 
ت��داوم، ایران با چال��ش مواجه 
می ش��ود و مش��خص نیس��ت 
که چه زمانی ای��ن وضعیت به 
س��رانجام خواهد رس��ید. نکته 
مهم در ای��ن میان این اس��ت 
که وضعیت اقتصادی در کالن 
موجب شده تا تقاضای کمتری 
ب��رای خری��د نفت خ��ام وجود 
داشته باش��د. این امر می تواند 
مقطعی باش��د و با حل ش��دن 
برخی از مسائل کم کم به تعادل 

برسد.«
نرس��ی قربان ب��ر ای��ن باور 
اس��ت مهم ترین چالش کنونی 
نفت کش��ور ما تداوم تحریم ها 
و سیستم بانکی اس��ت که این 

موضوع قابل جبران نیست. 

بنا به گزارش آژانس بین المللی 
انرژی ت��ا س��ال 2050 میالدی 
اس��تفاده از ان��رژی خورش��یدی 
می تواند س��وخت های فس��یلی 
نظیر نف��ت، گاز، زغال س��نگ و 
حتی مناب��ع تجدید پذیر نظیر باد 
یا انرژی هسته ای را تحت الشعاع 
قرار داده و به عن��وان منبع اصلی 

تولید برق در جهان تبدیل شود. 
ب��ه گ��زارش آژان��س ان��رژی، 
انرژی خورش��یدی ت��ا میانه قرن 
بیس��ت و یکم می تواند 16 درصد 
از نیروی الکتریس��یته م��ورد نیاز 
جهان را تامی��ن کند، درحالی که 
نیروگاه های تولید برق حرارتی از 
انرژی خورشیدی 11 درصد دیگر 
به این میزان اضافه خواهند کرد. 

طبق گزارش های منتشر شده 
اس��تفاده از پنل ها و نیروگاه های 
تولید انرژی خورشیدی در صورت 
محقق ش��دن آماره��ای مذکور، 
س��االنه ح��دود 60 میلیاردتن از 
تولید دی اکس��یدکربن و گازهای 
گلخانه ای کاس��ته خواهد ش��د. 
گفتنی اس��ت این ارق��ام معادل 
گازه��ای گلخانه ای تولید ش��ده 
 CO2 در دنیا و بسیار بیش��تر از

تولیدی در ایاالت متحده است. 
طبق این گزارش برای رسیدن 
به کاهش م��ورد نظ��ر در میزان 
تولی��د گازه��ای گلخان��ه ای باید 
تا س��ال 2050 میالدی ظرفیت 

تولی��د ب��رق از ان��رژی 
خورشیدی به چهار هزار 
و 600 گیگاوات برس��د. 
برای محقق ش��دن این 
موضوع ظرفی��ت تولید 
انرژی خورش��یدی باید 
بی��ن س��ال های 2025 
ت��ا 2040 و ب��ه ط��ور 
متوس��ط بی��ن 124 تا 
200 گیگاوات س��االنه 

افزایش یابد. 
اسکات اس��کالر رییس کمیته 
انرژی های پایدار در همین زمینه 
معتقد اس��ت که افزایش ظرفیت 
تولید ب��رق از انرژی خورش��یدی 
طبق ارقام ارائه ش��ده در گزارش 
ن��رژی  ا لملل��ی  بین ا آژان��س 
امکان پذیر است. اسکالر می گوید : 
من فکر می کنم ظرفیت استفاده 
از انرژی خوشیدی از طریق پنل ها 
و نیروگاه های حرارتی امکان پذیر 

است. 

در آغ��از س��ال 2014 میالدی 
ظرفیت کل الکتریسیته تولیدی از 
انرژی خورشیدی از 150گیگاوات 
گذش��ت و طبق تخمین گزارش 
آژانس بین المللی انرژی در س��ال 

2014 روزان��ه یکص��د گیگاوات 
به ای��ن ظرفیت اضافه می ش��ود. 
گفتنی اس��ت صرفه جوی��ی قابل 
توجه در هزینه ها سبب شده است 
تا میزان تولید الکتریسیته از انرژی 
خورشیدی در چهارسال گذشته 
افزای��ش چش��مگیری داش��ته و 
با آمارهای چهل س��ال گذش��ته 
برابری می کن��د. بنابر پیش بینی 
آژانس ان��رژی هزینه های نصب و 
راه ان��دازی نیروگاه های حرارتی و 
پنل های خورش��یدی برای تولید 

انرژی بیش از پیش کاهش خواهد 
یافت و تا سال 2050 این کاهش 
به میزان 65درصد خواهد رسید. 

اسکات اس��کالر نیز معتقد است 
هزینه های اس��تفاده و تولید برق از 
انرژی خورشیدی شاید نه 
به اندازه پیش بینی آژانس 
بین المللی انرژی ولی به 
شکل قابل توجهی کاهش 
خواهد یاف��ت. وی افزود: 
با افزایش تولی��د و ایجاد 
چرخه تحویل سخت افزار 
مورد نیاز جهت راه اندازی 
نیروگاه ه��ای حرارتی و 
پنل ه��ای خورش��یدی 
می توانیم تا س��ال 2050 میالدی 
دس��ت کم 50درصد از هزینه ها را 

کاهش دهیم. 
طب��ق گ��زارش دیگ��ری که با 
عنوان نقشه راه تکنولوژی منتشر 
شده اس��ت، از جمله ویژگی های 
منحص��ر ب��ه ف��رد نیروگاه های 
خورش��یدی حرارتی توانایی آنها 
در ذخی��ره و نگهداری انرژی الزم 
جهت ارائه ب��ه ش��بکه توزیع در 
شب و هنگام ابری بودن هواست. 
گفتنی اس��ت که در ح��ال حاضر 

میزان الکتریس��یته تولید شده از 
نیروگاه های خورشیدی حرارتی 
در جه��ان چهار گیگاوات اس��ت، 
تا سال 2050 با نصب و راه اندازی 
ی��ک ه��زار گی��گاوات نی��روگاه 
خورش��یدی حرارتی س��االنه به 
می��زان 2.1 میلیارد ت��ن از تولید 
CO2 و سایر گازهای گلخانه ای 

کاسته خواهد شد. 
گفتن��ی اس��ت ب��ا توج��ه ب��ه 
گس��ترش اس��تفاده از پنل های 
خورش��یدی و تولید الکتریسیته 
از ای��ن منب��ع ان��رژی در آس��یا، 
خاورمیانه، استرالیا، چین، شمال 
آفریقا و امریکای شمالی و جنوبی 
انتظار م��ی رود که س��هم انرژی 
خورشیدی از انرژی تولید شده در 

جهان بیش از پیش افزایش یابد. 
نکت��ه آخ��ر اینک��ه آژان��س 
بین الملل��ی انرژی معتقد اس��ت 
استفاده از نیروگاه های خورشیدی 
حرارت��ی می توان��د جبران کننده 
کمبود های ناشی از ابری بودن هوا 
و تاریکی شب بوده و مکمل خوبی 
برای پنل های خورشیدی باشند. 
ترجمه: معراج آگاهی
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جنگ قیمتی ایران و عربستان آغاز شد

تخفیف معنادار ایران در فروش نفت خام 

انرژی خورشیدی تا سال 2050 همه گیر خواهد شد

بنزین یورو 4 انتظارات 
حداقلی را برآورده کرد

 مدیر مرکز ملی ه��وا و تغییر اقلیم س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت تاکید کرد: بنزین یورو 4 تولید ش��ده در 
پاالیشگاه های کش��ور حداقل انتظارات سازمان حفاظت 

محیط زیست را برآورده می کند.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت ) پام (؛ یوسف رش��یدی، مدیر مرکز ملی 
ه��وا و تغییر اقلی��م س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با 
اشاره به اقدام دولت گذشته مبنی بر اضافه کردن بنزین 
پتروشیمی به س��وخت کشور از اواسط س��ال 89 گفت: 
پتروشیمی می تواند محصولی به یکی از دو شکل پرولیز 
و ریفورمیت داش��ته باشد که براس��اس گواهی های خود 
پتروشیمی، بنزن موجود در این پرولیز 50 درصد و بنزن 

موجود در ریفورمیت بین 2 تا 10 درصد است.
 رشیدی تصریح کرد: بنزین توزیعی در سال 89 پرولیز 
بود و سپس به صورت ریفورمیت ارائه شد؛ همین موضوع 
منجر به تقلیل شدید و ناگهانی روزهای پاک از 32 روز در 

سال 88 به 14 روز در سال 89 شد.
مدی��ر مرکز ملی ه��وا و تغیی��ر اقلیم س��ازمان حفاظت 
محیط زیست  با اش��اره به اینکه در س��ال 89 غلظت بنزن 
موجود در هوا، ppb 900 و طی سال های 90 و 91 این میزان 
به 300 تا ppb 360 رسید، گفت: این در حالی است که این 

میزان طبق استاندارد جهانی ppb 1.5 است.
رشیدی با یادآوری این موضوع که بنزن و آروماتیک موجود 
در هوا ناش��ی از تبخیر از مخازن و منابع سوخت مثل پمپ 
بنزین ها یا تبخیر از سیستم احتراق خودروها است، افزود: 
یکی از مهم ترین علل ناپاکی هوا کیفیت سوخت توزیعی بود 
و این موضوع منجر به بیمارهای فراوانی همچون سرطان به 

ویژه سرطان خون در کودکان شد.
رش��یدی با بیان اینکه توزیع بنزین ی��ورو 4 از دی ماه 
پارس��ال در اراک و از بهمن ماه در تهران و کرج آغاز شده 
است، گفت: توزیع بنزین یورو 4 در تبریز، اصفهان، شیراز، 
مشهد و اهواز نیز تا پایان امس��ال براساس برنامه مصوب 
مقابله با آلودگی هوا از س��وی هیات دولت صورت خواهد 
گرفت.رشیدی پارامترهای اصلی در سوخت استاندارد یورو4 
را مشخص دانست و گفت: بنزن و آروماتیک دو پارامتر اصلی 
در این سوخت است که تاثیری فوق العاده بر سالمت انسان ها 
دارد. بنزن به عنوان ترکیبی سرطان زا و عامل ایجاد کننده 
سرطان خون در کودکان شناخته می شود، به همین دلیل، 
این دو پارامتر در س��وخت توزیعی تهران مورد بررسی قرار 
گرفت و درصدهای به دست آمده منطبق با استاندارد یورو4 
است. وی با اش��اره به اینکه پایش موجود براساس داده ها و 
نمونه های به دس��ت آمده از 12 پمپ بنزین تهران با درصد 
پراکندگی مختلف در ش��مال، جنوب، مرکز، شرق و غرب 
تهران صورت گرفته اس��ت، افزود: میزان بنزن اندازه گیری 
شده به طور کلی کمتر از یک درصد )استاندارد یورو 4( بود 
و در باالترین میزان به 0.86 درصد رسید و میزان آروماتیک 
نیز به طور متوسط 24.24 درصد بود که براساس استاندارد 

یورو 4 می تواند تا 35 درصد باشد.

سلول خورشیدی 
در داخل کشور تولید می شود

عضو شورای ستاد توسعه فناوری انرژی های نو معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری از س��اخت س��لول 

خورشیدی با حمایت این ستاد در داخل کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، ابراهیم سلیمانی 
عضو شورای ستاد توس��عه فناوری انرژی های نو معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره ضرورت استفاده 
از انرژی خورشیدی اظهارکرد: انرژی خورشیدی در کشور 
ما نه تنها مسئله ای اقتصادی اس��ت، بلکه با واقعیتی که 

امروز درباره آب روبه رو هستیم، حائز اهمیت است.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه تنها س��تاد توس��عه فناوری 
انرژی های نو معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
از فعالی��ت  در عرصه ان��رژی خورش��یدی حمایت کرد، 
گفت: به جهت مشکالت آبی که در کش��ور وجود دارد تا 
20 سال آینده مهاجرت انس��ان ها را  شاهد خواهیم بود. 
اطراف پایتخت خالی از سکنه می شود و ناگزیر به استفاده 

ازسیستم های غیر متمرکز تولید انرژی خواهیم شد.
وی که فعالیت های تحقیقات��ی و علمی کارخانه تولید 
فیبرنوری و برق خورش��یدی را برعهده داش��ته اس��ت، 
توضیح داد: مالکیت این کارخانه با ش��رکت مخابرات بود 
و در آن زمان بهترین مرکز تولید محسوب می شد، اما به 

دالیل متعدد از فعالیت باز ایستاد.
 

استفاده از انرژی خورشیدی اقتصادی تر است
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران همچنین اظهار کرد: 
موضوع انرژی خورش��یدی روزبه روز در دنیا اقتصادی تر 
می  شود و با توجه به اهمیت آن برای کشاورزی و آبیاری 

راه فراری از آن وجود ندارد.
سلیمانی تصریح کرد: درهر ثانیه تقریبا 1/1 در 10 به توان 
20 کیلووات ساعت انرژی از خورشید ساطع می شود که تنها 
یک دو میلیاردم این انرژی به سطح بیرونی جو زمین برخورد 
می کند و این انرژی معادل 1/5 در 10 به توان 18 کیلووات 
ساعت در سال است. وی با بیان اینکه ایران یکی از کشورهای 
با پتانسیل باال در زمینه دریافت انرژی خورشیدی و در نواحی 
پرتابش واقع شده اس��ت، افزود: در کشور ما به جهت اینکه 
به کارگیری یک صنعت احتیاج به فعالیت مستمر و دائم دارد، 

از انرژی خورشیدی استفاده کافی نشده است.
عضو شورای ستاد توسعه فناوری انرژی های نو معاونت 
علم��ی همچنین بیان ک��رد: درحال حاض��ر وزارت نیرو 
قیم��ت تضمینی خرید ب��رق را به 440 توم��ان برای هر 
کیلووات ساعت رس��انده اس��ت، ولی با تورم موجود فکر 
نمی کنم تولیدکنندگان برای تولید این محصوالت حاضر 
به س��رمایه گذاری باش��ند. به گفته وی، قیمت، عرضه، 
تقاضا و تحقیقات در زمینه تولی��د محصوالت داخلی هر 
کدام حلقه ای از زنجیره تولید هستند که ایجاد مانع برای 

هریک موجب گسسته شدن زنجیره می شود.

 اولویت با تولید سلول فتوولتائیک است
سلیمانی مهم ترین اولویت کش��ور در بحث انرژی نو را 
سلول های فتوولتائیک دانست و افزود: سلول فتوولتائیک، 
نور خورشید را به طور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل 
می کند و برای دسترس��ی ب��ه این دانش در کش��ور باید 
آزمایشگاه های فعال کشور در این عرصه با سرمایه گذاری 

تکمیل و استاندارد شوند.

کارآیی انرژی 600 هزار موتورخانه 
کارآیی انرژی 600 هزار موتورخانه در کش��ور با هدف 
صرفه جوی��ی روزانه 13 میلیون متر مکع��ب گاز افزایش 

می یابد. 
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت ایران، 
مدیر بهینه س��ازی انرژی در بخش س��اختمان ش��رکت 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت اعالم کرد: طرح افزایش 
کارآیی انرژی 600 هزار موتورخانه موجود در کش��ور در 

قالب بند »ق « تبصره 2 بودجه سال 1393 است. 
ایرج حامدی زاد اعالم کرد: راهکارهای کاهش مصرف 
انرژی قرار اس��ت در 500 هزار موتورخانه ساختمان های 
مس��کونی و 100 هزار موتورخانه ساختمان های اداری و 

تجاری اجرا شود. 
وی تاکید ک��رد: با اجرای کامل ط��رح افزایش کارآیی 
انرژی موتورخانه تا 13 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در 

روز صرفه جویی می شود. 
حام��دی زاد یادآور ش��د: ط��رح افزای��ش کارآیی در 
موتورخانه س��اختمان های مس��کونی، تج��اری و اداری 
موجود در کشور در قالب بند »ق « تبصره 2 بودجه سال 
1393 توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نهایی 
ش��ده و پس از اخذ مصوبه از کمیسیون ویژه بند »ق « در 

مرحله اخذ مجوز از شورای اقتصاد قراردارد. 
وی مدت زمان اجرای این طرح را چهار سال اعالم کرد 
و گفت: پس از اخذ مجوز از شورای اقتصاد، این پروژه آغاز 
و اولویت اجرای آن در کالنش��هرها، مراکز استان و مراکز 

شهرستان های مناطق سردسیر کشور خواهد بود. 
مدی��ر بهینه س��ازی ان��رژی در بخ��ش س��اختمان 
ش��رکت بهینه س��ازی مصرف س��وخت، هدررفت انرژی 
موتورخانه های گرمایشی ساختمان ها را یکی از مهم ترین 
گلوگاه های مصرف انرژی در کشور عنوان و تصریح کرد: 
با اجرای چند راهکار س��اده می توان به صرفه جویی قابل 

توجهی دست یافت. 
وی توضی��ح داد: درط��رح بهینه س��ازی موتورخانه ها 
با اج��رای راهکارهای بهینه س��ازی ش��امل معاینه فنی 
موتورخانه ها و تنظیم مش��عل آن، نصب سیستم کنترل 
هوش��مند موتورخانه، عایق کاری حرارتی منبع انبساط 
باز و نصب دستگاه رسوب گیر و راهکارهای دیگر می توان 

مصرف سوخت را حداقل 30 تا 40 درصد کاهش داد. 
حامدی زاد یادآور شد: سرمایه گذاران بخش خصوصی 
با اج��رای راهکارهای ف��وق در موتورخانه ها، هزینه های 
سرمایه گذاری را از محل صرفه جویی سوخت حاصله پس 
از تایید شرکت مشاور ناظر )اندازه گیری و صحه گذاری( 
در اقساط سه ماهه به مدت تعیین شده دریافت خواهند 

کرد. 
حام��دی زاد به مزیت ه��ای اجرای این طرح اش��اره و 
خاطرنشان کرد: مزیت طرح استفاده از نیروهای آموزش 
دیده و تحصیل کرده برای اجرا اس��ت که موجب کاهش 
نرخ بیکاری در این قش��ر که دارای بیشترین نرخ بیکاری 

کشور هستند، خواهد شد. 
وی تاکیدک��رد: با اجرای پروژه مورد نظر، ش��اخه ای از 
تولید در بخش محص��والت صرفه جویی کننده انرژی در 
کشور ایجاد خواهد ش��د که ضمن ایجاد اشتغال، موجب 

کاهش مصرف انرژی در سطح ملی خواهد شد. 

مصرف بالغ بر 248 میلیون لیتر بنزین 
در آذربایجان غربی

 مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی منطقه 
اورمیه از رش��د یک درصدی مصرف بنزین در شش ماهه 
اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد 
و گفت: در این مدت بالغ بر 248میلی��ون لیتر بنزین در 
منطقه اورمیه به مصرف رس��یده اس��ت که علت افزایش 
نس��بی روند کند رش��د بنزین را می توان اجرای فاز دوم 
قانون هدفمن��د کردن یارانه ه��ا و افزایش ن��رخ بنزین و 

مدیریت آن توسط شهروندان اشاره کرد. 
وی در ادامه از کاهش 16 درصدی مصرف نفت سفید 
در شش ماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خبر داد و گفت: عمده دالی��ل اصلی کاهش مصرف 
نفت سفید نظارت مضاعف بر ش��بکه توزیع گازرسانی به 
نقاط تحت پوشش مشترکان نفت س��فید است. توفیقی 
مدیر منطقه اورمیه مصرف نفت سفید در نیمه دوم سال 

را بالغ بر 95 میلیون لیتر اعالم کرد. 

ساالنه 22 میلیارد تومان برای ورزش 
مناطق نفت خیز جنوب هزینه می شود

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: 
س��االنه 22 میلیارد تومان برای ورزش مناطق نفت خیز 
جن��وب هزینه می ش��ود که بای��د در راس��تای مدیریت 
هزینه های انجام ش��ده در ام��ور ورزش مدیریت کافی را 

اعمال کنیم. 
مهندس بورد چ در نشست هم اندیش��ی مدیران ارشد 
ورزش وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت ای��ران با مدیران 
عامل و مس��ئوالن ورزش مناطق نفت خیز جنوب ضمن 
بیان این مطلب اظهار کرد: ه��م اینک 60 هزار نفر در امر 
ورزش همگانی در سطح مناطق نفت خیز جنوب فعالیت 
دارند که این امر یک رکورد در سطح وزارت نفت و کشور 

محسوب می شود. 

دعوت به مشارکت بخش خصوصی در 
طرح های آب و فاضالب شهری هرمزگان 
مدیرعامل آبف��ای هرمزگان گفت: آبف��ای هرمزگان با 
ارائه 10 پروژه آب و فاضالب به ارزش بیش از 405میلیارد 
تومان آمادگی خود را برای جذب س��رمایه گذاری بخش 
خصوص��ی اع��الم می کند. حس��ین خادمی اف��زود: این 
پروژه ها ش��امل جمع آوری ش��بکه و احداث تصفیه خانه 
فاضالب، اجرای خط انتقال آب و احداث آب شیرین کن 
است. خادمی با اشاره به اینکه در بخش فاضالب به دالیل 
زیس��ت محیطی و بهداش��تی، ضرورت اجرای طرح های 
این بخش بیش از گذشته ش��ده است، گفت: تعداد هفت 
پروژه فاضالب به ارزش 279 میلیارد تومان در پنج شهر 
پارسیان، بندرلنگه، حاجی آباد، درگهان و اجرای مدول 
دوم تصفیه خان��ه فاضالب بندرعب��اس و همچنین پروژه 
احداث تصفیه خانه فاضالب ش��هرک پیامبر اعظم)ص( 
و فاینانس داخلی بخش��ی از ش��بکه جمع آوری فاضالب 
ش��هر بندرعباس آم��اده ج��ذب س��رمایه گذاری بخش 

خصوصی است. 

مصرف انرژی 

خبر استانی

سوخت سالم

انرژی های نو
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وزیر نی��رو از افزایش ب��ازده نیروگاه های 
کش��ور با اس��تفاده از نس��ل جدید صنعت 

نیروگاهی خبر داد. 
به گزارش پاون، حمی��د چیت چیان ، دیروز 

در آیی��ن آغ��از عملی��ات 
اجرایی نی��روگاه یک هزار 
مگاواتی »زنجان دو «، گفت: 
هم اکن��ون در صنعت برق 
چند راهبرد اصل��ی دنبال 
می ش��ود که مهم ترین آن 
ارتقای ب��ازده نیروگاه ها و 
کاهش تلفات ش��بکه های 
انتقال و توزیع اس��ت.  وی 
افزود: با اجرای نیروگاه های 

کالس F به بخش قابل توجه��ی از این هدف 
خواهیم رسید. 

وزی��ر نی��رو گام بع��دی صنعت ب��رق را 
بهره گیری هرچه بیشتر از انرژی تجدیدپذیر 
عنوان کرد و گفت: اس��تان زنجان پتانسیل 
خوبی در زمین��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
دارد که باید با جدیت این هدف در اس��تان 

دنبال  شود. 
وی هوشمندس��ازی شبکه برق سراسری 
کشور را یکی از اهداف وزارت نیرو بیان کرد 
و افزود: موقعیت جغرافیایی و صنعتی استان 
زنجان و قرار گرفتن آن در 
مس��یر اصلی انتق��ال برق 
کش��ور از اهمیت بسیاری 
برخوردار اس��ت که با باال 
رفتن ظرفی��ت تولید برق، 
ای��ن اس��تان می تواند به 
قطب ب��زرگ صنعت برق 

تبدیل شود. 
ک��رد:  اظ�ه���ار  وی 
هوشمندسازی شبکه برق 
زنجان با توجه به نیروی انس��انی مس��تعد 

استان، قابل تحقق است. 
چیت چی��ان از برط��رف ش��دن موان��ع 
قراردادهای تبدیل ان��رژی ECA با مصوبه 
شورای اقتصاد خبر داد و گفت: هیچ مشکلی 
از جانب وزارت نیرو برای اجرای قراردادهای 

نیروگاهی وجود ندارد. 

ش��رکت های هن��دی ب��ا راه ان��دازی 
کارخانه های پتروشیمی در ایران می توانند 
به مواد اولیه ارزان دس��ت یابند. از س��وی 
دیگر، هند هم اکنون برای راه اندازی کارخانه 

تولید ک��ود در ای��ران نیز در 
حال مذاکره است. 

به گزارش نیپن��ا و به نقل 
از پای��گاه خب��ری بیزینس 
اس��تاندارد، انان��ث کوم��ار، 
وزیر کود و مواد ش��یمیایی 
هند، پنجشنبه )17 مهر ماه 
93( اعالم کرد ک��ه احتمال 
دارد نخس��تین منطقه ویژه 
اقتص��ادی خارج��ی ای��ن 

کش��ور در ایران راه اندازی شود و هم اکنون 
گفت وگوه��ا در ای��ن خص��وص در مراحل 

اولیه است. 
ای��ن گ��زارش حاک��ی اس��ت: اگرچه در 
ابتدا میانمار و موزامبیک ب��رای راه اندازی 
کارخانه های پتروش��یمی هند نامزد ش��ده 
بودن��د ام��ا هم اکنون ای��ن کش��ور معتقد 

اس��ت که ای��ران می توان��د م��کان ایده آل 
 راه اندازی نخس��تین منطقه ویژه اقتصادی

 باشد.
 زی��را پاالیش��گاه های هن��دی هم اکنون 
از ای��ران نف��ت وارد 
ب��ط  روا و  می کنن��د 
تج��اری گس��ترده ای 
ب��ا ش��رکت های ایرانی 
دارن��د. کوم��ار اف��زود: 
ش��رکت های هندی با 
راه اندازی کارخانه های 
پتروش��یمی در ای��ران 
می توانند ب��ه مواد اولیه 
ارزان دس��ت یابن��د. از 
س��وی دیگر، هند هم اکنون برای راه اندازی 
کارخانه تولید ک��ود در ایران نی��ز در حال 
مذاکره است.  غالمرضا انصاری، سفیر ایران 
در هند نیز تاکید کرد که شرکت های هندی 
می توانند ایران را به عنوان تامین کننده قابل 
اعتماد م��واد اولیه مورد نی��از صنایع پایین 

دستی خود بدانند. 

گزارش 2

تاسیس نخستین کارخانه پتروشیمی خارجی هند در ایرانافزایش بازده نیروگاه ها با استفاده از نسل جدید نیروگاهی

الهه ابراهیمی



3 کار و تولید

در ش��هریور ماه سال گذشته 
باالخره هی��ات وزی��ران درباره 
نحوه اختصاص بخش��ی از سهم 
هزار و 200 میلیارد تومانی تولید 
تصمیم گیری کرد. ام��ا هنوز با 
گذشت پنج ماه از اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ه��ا و یک ماه از 
تصمیم هیات وزی��ران، خبری 
از اقدامی اجرایی در راستای این 

تصمیم نیست.
ن�وب�خ��ت،  م�ح�م�دباق��ر 
س��خنگوی دولت درباره مصوبه 
هی��ات وزی��ران گفت��ه ب��ود: 
» 5727 میلیارد تومان به عنوان 
یارانه تولید ب��ه صورت پرداخت 
مابه التفاوت س��ود تعیین شده 
بانک مرکزی با ن��رخ ترجیحی 
در اختی��ار تولید ق��رار خواهد 

گرفت.«

بی اعتمادی به 
پرداخت یارانه در میان 

تولیدکنندگان
نه ه��ا  در ف��از نخس��ت یارا
دولت ب��ا این وعده که س��همی 
نه ه��ا ب��ه   از هدفمن��دی یارا
تولیدکنن��دگان اخ�ت�ص��اص 
می گی��رد، کار خ��ود را به پایان 
رس��اند و یارانه تولی��د را در فاز 
نخست هدفمندی در همان حد 

وعده نگه داشت.
چن��د ماهی پ��س از روی کار 
آمدن دول��ت یازده��م، قدم ها 
برای اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها در حالی برداشته شد که 
به اعتراف مسئوالن کشور، تولید 
در رکود به سر می برد، اما باز هم 
دولت وعده پرداخ��ت یارانه به 
بخش تولید را داد. وعده ای که 
با اجرایی نشدنش در طول چند 
ماه گذش��ته فضای بی اعتمادی 
تولیدکنندگان نسبت به دولت 

را افزایش داده است.
محمدرض��ا برخ��وردار، عضو 
هی��ات رییس��ه ات��اق صنایع و 
معادن ای��ران درب��اره پرداخت 
یارانه به بخش تولید به »فرصت 
ام��روز« می گوید: »ت��ا آنجا که 

من اط��اع دارم، هنوز هیچ یک 
از بخش ه��ای تولی��د، یارانه ای 
دریاف��ت نکرده ان��د. از س��وی 
دیگر باید توجه داشت که هنوز 
دولت آیین نام��ه اجرایی را برای 
پرداخت این یاران��ه و نحوه آن 

تدوین نکرده است.«
عبدالحمید قدیم��ی، رییس 
انجمن صنایع ریخته گری ایران 
نی��ز در گفت وگ��و ب��ا »فرصت 
امروز« بیان می کند: »شنیده ام 
که در راستای پرداخت یارانه ها، 
آقای جهانگیری به خانه صنعت 
و معدن اعام کرده اند که بگویند 
چه واحدهایی به چه تسهیاتی 
نیاز دارند، اما هنوز خبری دقیق 
از پرداخت یارانه به بخش تولید 

نیست.«

بن بست رابطه 
تولیدکنندگان با بانک ها

این روزها هر چه درباره یارانه 
تولید گفته می ش��ود، صرفا در 
ح��د ح��رف از س��وی مقامات 
رسمی کش��ور اس��ت و هن��وز 
هیچ ی��ک از تولیدکنن��دگان 
رنگی از ارائه تسهیات به تولید 
خود ندیده اس��ت. حاال اما خبر 
می رسد که مبلغ 1200 میلیارد 

تومان در اختیار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار گرفته تا این 
وزارتخانه ب��ا صاحدید آن را در 
اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

در همی��ن راس��تا محمدرضا 
ابریش��می، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تج��ارت گفته اس��ت: 
»12 هزار میلی��ارد ریال اعتبار 
در اختی��ار وزارت صنع��ت، 
معدن و تجارت ق��رار گرفته که 
ب��ا صاحدی��د وزی��ر در اختیار 
صنعتگ��ران ق��رار می گیرد.این 
اعتبار به عنوان بخش��ی از سود 
تس��هیات یا کمک ه��ای ویژه 
و خ��اص مناطق مح��روم بین 

واحدها توزیع می شود.«
در شرایطی خبر از تخصیص 
یارانه در قالب بخش��ی از س��ود 
تسهیات می رسد که به اعتقاد 
بسیاری از تولیدکنندگان رابطه 
تولیدکنن��دگان و بانک ه��ا ب��ه 

بن بست رسیده است.
قدیم��ی در این ب��اره معتق��د 
است: »مطالبات معوق بانک ها 
از تولیدکنندگان ب��ه این دلیل 
که ش��رکت ها نتوانس��ته اند به 
تعه��دات خود عم��ل کنند این 
رابطه را به بن بست رسانده است 
ک��ه البته بخش��ی از دلیل عمل 

نکردن شرکت ها به تعهداتشان 
در قبال بانک ها نیز به تحقق پیدا 
نکردن وعده ه��ای دولت درباره 

تولیدکنندگان برمی گردد.«
او می افزای��د: »بانک ها قواعد 
پرداخ��ت  ب��رای  مش��خصی 
تس��هیات دارن��د و طبیعت��ا 
این گونه بخشنامه ها تاثیری در 

رویه بانک ها ندارد.«
نکت��ه دیگ��ری که ب��ه گفته 
قدیمی مان��ع از پرداخ��ت ای��ن 
تس��هیات ب��ه تولیدکنندگان 
می ش��ود، مش��کل موج��ود در 
بانک ها است. قدیمی در این باره 
توضی��ح می دهد: »ب��ه محض 
اینکه صحبت از ارائه تسهیات 
با بهره ک��م از وجوه اداره ش��ده 
می ش��ود، ش��اهد ب��وده ایم که 
برخی از مدیران برای دادن این 
تسهیات، درخواس��ت هایی از 
افراد دارند که خارج از س��اختار 
اداری اس��ت. بنابراین ارائه این 
نوع تس��هیات چه در سیستم 
بانکی چه خارج از سیستم بانکی 

ایجاد رانت و فساد می کند.«
برخ��وردار نیز درب��اره نحوه 
ارائه این تس��هیات، می گوید: 
»این تس��هیات باید به سرمایه 
در گردش تولیدکنن��دگان و با 

بهره بانکی پایی��ن تعلق بگیرد 
تا پول در کوتاه مدت به بانک ها 

برگردد.«

صنایع کوچک باز هم 
ته صف می مانند؟

به گفته ابریش��می هنوز درباره 
نحوه و زمان اعطای تس��هیات 
یاران��ه ای به واحده��ای صنعتی 
تصمیم گیری نشده است. اما یکی 
از انتقاداتی که همواره به اعطای 
این نوع تسهیات وارد بوده، این 
اس��ت که صنایع بزرگ و دولتی 
اولین واحدهایی هستند که این 
تس��هیات را دریافت می کنند و 
این گونه است که همواره صنایع 
کوچک در صف انتظار می مانند. 
حال اگر قرار باشد بار یارانه تولید 
در قالب این نوع تس��هیات ارائه 
ش��ود، آیا باز هم صنایع کوچک 
در صف می مانن��د؟ برخوردار در 
پاسخ به این پرسش بیان می کند: 
»اگر قرار است باز هم تسهیات به 
صنایعی که انرژی زیادی مصرف 
می کنن��د، اعطا ش��ود مانند این 
اس��ت که به آن صنایع چند برابر 
یاران��ه داده ش��ده، بنابراین بهتر 
اس��ت درباره این موض��وع دقت 
ص��ورت بگی��رد.« قدیمی نی��ز 
می گوید: »چنین اتفاقی طبیعی 
است زیرا اساس��ا صنایع کوچک 
دارای عواملی نیستند که بتوانند 
ب��رای دریاف��ت تس��هیات ب��ه 
اداره ها مراجعه کنن��د و طبیعتا 
صنایع کوچک در آخر صف قرار 
می گیرن��د. بنابراین بهتر اس��ت 
که در س��اختار صنای��ع کوچک 
بازنگری شود و شرکت ها سرگروه 
با تش��کل های ای��ن صنایع برای 
دریافت یارانه تولید اقدام کنند.« 
اکنون اما یارانه تولید همچنان در 
حد حرف اس��ت و هنوز به غیر از 
وعده چی��زی از ای��ن یارانه عاید 
تولیدکنندگان نشده، بنابراین اگر 
دولت عزم جدی ب��رای پرداخت 
این یارانه دارد، فکری هم به حال 
صنایع کوچک کند، تا قصه آخر 
صف ماندن آنها ب��ار دیگر تکرار 

نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر 
ضرورت حمایت بیشتر از صنعت 
خودروس��ازی کش��ور تاکید کرد 
و گفت: در 10 س��ال اخیر صنعت 
خودرو در ایران هم��واره زیان ده 
بوده است و در صورت هدف گذاری 
توس��عه، باید از زیان دهی خارج 

شود. 
»محمدرض��ا نعم��ت زاده«، در 
همایش تجلیل از کارکنان فرزند 
شهید شاغل در گروه خودروسازی 
سایپا که به مناس��بت هفته دفاع 
مقدس برگزار ش��د، اظه��ار کرد: 
انتظار ما این اس��ت ک��ه همگان 
ضرورت حمایت از خودروس��ازی 
را بیش��تر درک و ب��رای افزایش 
توانمندی ه��ای ای��ن ح��وزه در 
زمینه توسعه و تحقیقات صنعتی 

همکاری کنند. 

وی با اشاره به اباغ سیاست های 
کان حوزه علم و فناوری از سوی 
رهبر معظ��م انقاب اس��امی و 
هدف گذاری اجرای آنها در صنعت 
خودروسازی کش��ور تصریح کرد: 
ب��رای اج��رای این سیاس��ت ها، 
خودروسازی ها باید مورد حمایت 
قرار گیرند و نباید انتظار داش��ته 
باش��یم این صنعت ب��ا زیان دهی 
مستمر و درازمدت بتواند توسعه 

هم پیدا کند. 
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه 
اهمی��ت تحقی��ق و طراح��ی در 
صنعت خودروسازی افزود: گروه 
خودروسازی سایپا در این زمینه 
پیش��تاز بوده و مرکز تحقیقات و 
ن��وآوری این مجموع��ه از تحرک 
قابل قبولی در این حوزه برخوردار 
است؛ ضمن اینکه باید شرکت های 

خودروس��از ب��رای هم��کاری با 
طرف ه��ای خارجی و مش��ارکت 
در اج��رای برنامه های مش��ترک 
با ش��رکت های مطرح بین المللی 

تاش کنند. 
نعم��ت زاده، با اش��اره به تاش 
خودروس��ازان ب��رای تولی��د ب��ا 
استاندارد یورو4 خاطر نشان کرد: 
خوش��بختانه نتای��ج قابل قبولی 
حاصل ش��ده و در حالی که هنوز 
س��وخت یورو4 به ط��ور کامل در 
سراس��ر کش��ور عرضه نمی شود، 
تمام��ی خودروه��ای تولی��دی 
ش��رکت های داخل��ی ب��ا ای��ن 
استاندارد تولید و عرضه می شود. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در 
بخش دیگ��ری از اظه��ارات خود 
ب��ا اش��اره به برگ��زاری مس��تمر 
جلسات ش��ورای سیاست گذاری 

صنع��ت خ��ودرو اف��زود: اهمیت 
صنعت خودروس��ازی را نمی توان 
نادیده گرفت و ما تاش کرده ایم 
با برگ��زاری این جلس��ات زمینه 
هماهنگی بیشتر را برای حمایت 

از این صنعت فراهم کنیم. 
نعم��ت زاده، اعت��ای صنع��ت 
خ��ودرو را یک��ی از راهکاره��ای 
دس��تیابی ب��ه اه��داف اقتص��اد 
مقاومت��ی بی��ان ک��رد و گف��ت: 
تولی��د روزافزون خ��ودرو و توجه 
به ص��ادرات در ای��ن بخش یکی 
از مهم ترین راهبرده��ای وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت برای 
تحق��ق سیاس��ت های اقتص��اد 

مقاومتی خواهد بود. 
وی همچنین خواس��تار توجه 
ج��دی نماین��دگان مجل��س به 
ای��ن صنعت ش��د و اظه��ار کرد: 

امیدواری��م نمایندگان مجلس در 
کنار توجه به بحث قیمت گذاری 
خ��ودرو، اهتمام ج��دی به حوزه 
تولید کشور داش��ته باشند و برای 
 خروج خودروسازی از زیان دهی 

تاش کنند. 
نعمت زاده در ادامه گفت: ایران 
اسامی سال های بسیار دشواری 
را پشت سر گذاش��ته، اما توانسته 
است با آبرومندی خود را سربلند 
نگه دارد و ام��روز نیز این امانت به 
ما واگذار شده که باید برای حفظ 

آن تاش کنیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به مسائل بین المللی کشور 
گفت: امیدواریم مشکات مربوط 
به تحریم هرچه س��ریع تر برطرف 
شود تا ش��اهد همکاری بیشتر با 

شرکت های بین المللی باشیم. 

یارانه به خط تولید نرسید

وزیر صنعت تاکید کرد: ضرورت حمایت بیشتر از صنعت خودروسازی

وجود مراکز تحقیق و توسعه
 موجب رشد واحدهای صنعتی می شود

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گف��ت: مراکز تحقی��ق و توس��عه در واحدهای 

صنعتی منجر به توسعه و رشد تولید می شود. 
به گزارش ش��بکه اطاع رس��انی تولید و تجارت ایران 
)شاتا(؛ علی اصغر توفیق، در نخستین گردهمایی مدیران 
مراکز تحقیق و توس��عه واحدهای تولیدی کشور با بیان 
این مطلب افزود: تحقیق و توس��عه در یک واحد صنعتی 
سرمایه گذاری محسوب می ش��ود و نمی توان آن را جزء 

هزینه ها به حساب آورد. 
به گفته وی تحقیق، پژوهش، علم از جمله دارایی های 
نامش��هود به حس��اب آمده که قابل س��نجش نبوده و به 
همین دلیل در کش��ور ما بیش��ترین توج��ه روی زمین، 

نیروی انسانی و ماشین آالت است. 
توفیق در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور ما بین 70 تا 
80 درصد دارایی های یک بنگاه تولیدی مش��هود بوده و 
تنها 12 درصد مابقی آن به صورت نامشهود است، ولی در 

دنیا عکس این قضیه است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعام اینکه بیش 
از 2 هزار واحد R&D در کنار واحدهای صنعتی تاسیس 
شده اس��ت، افزود: البته جا دارد این واحدها فعاالنه تر از 

گذشته عمل کند. 
وی در بی��ان آسیب شناس��ی مراکز تحقیق و توس��عه 
واحدهای تولیدی کشور گفت: این واحدها همواره با سه 
نوع مسئله درون سازمانی، برون سازمانی و عدم حمایت 

مناسب دولت روبه رو بوده اند. 
توفیق ب��ا بیان حمایت ه��ای وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت از مراک��ز تحقیق و توس��عه واحده��ای تولیدی 
کشور، خاطرنشان کرد: با اصاح پاره ای از آیین نامه های 
تدوین شده گذشته در حوزه تحقیق و توسعه نظیر موارد 
دست وپاگیر بیمه، مالیات، استخدام پرسنل و میزان سود 
حاصله بنگاه تولیدی طی سال مالی، درصدد هستیم تا در 

این زمینه گشایش های الزم را ایجاد کنیم. 
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در بی��ان 
سیاس��ت های حمایتی وزارتخانه از واحدهای تحقیق و 
توسعه افزود: فراهم آوردن ش��رایط الزم برای استفاده از 
منابع مالی صندوق ها نظیر صندوق شکوفایی و نوآوری، 
صندوق حمایت از تحقیقات الکترونیک و انعقاد قرارداد 
با دانشگاه ها می توان مراکز تحقیق و توسعه را کمک کرد. 
وی گفت: مراکز تحقیق و توس��عه ب��ا جایگزینی نگاه 
عرضه محور به جای نگاه تقاضامحور به خوبی می توانند 
دانشگاه های فنی و تخصصی را به خدمت صنعت، معدن 

و تجارت درآورند. 
توفیق افزود: این وزارتخانه به دنبال هماهنگی بیش��تر 
بین واحدهای تولیدی و مراکزعلمی و برقراری ارتباط این 

واحدها با یکدیگر به ویژه در بخش واحدهای نانو است. 

 تولید قوای محرکه در کشور
نکته اساسی صنعت خودروسازی است

سرپرس��ت مدیریت مگاموت��ور بر س��رمایه گذاری در 
صنعت خودرو جهت بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا، در 

راستای ارتقای صنعت خودروسازی تاکید کرد. 
به گزارش س��ایپا نیوز، مجید امیری با اش��اره به لزوم 
اجرای استانداردها گفت: اس��تانداردها و الزامات اجرایی 
در خودروسازی کشور هر روز در حال سخت تر شدن است 
و به همین دلیل ما ناگزیر به اس��تفاده از موتورهای نسل 
جدید با تکنولوژی های روز هستیم و باال رفتن تکنولوژی 
در این موتوره��ا نیازمند اس��تفاده از تکنولوژی های روز 
دنی��ا در صنعت قطعه س��ازی اس��ت و این امر مس��تلزم 

سرمایه گذاری در این صنعت است. 
وی افزود: با نگاهی به آینده و چشم انداز صنعت خودرو 
در ایران، درخواهیم یاف��ت که نباید ق��وای محرکه را از 
خارج از کش��ور وارد کنیم، چرا که تولی��د قوای محرکه 
برای صنعت خودروسازی از نکات کلیدی و اساسی است. 
سرپرس��ت مدیریت مگاموتور با اش��اره ب��ه اینکه در 
بخش هایی از زنجی��ره تامین و قطعه س��ازی، با توجه به 
نقش��ه راه س��ایپا باید افزایش ظرفیت صورت گیرد و در 
بخش هایی باید از تکنولوژی های روز استفاده شود گفت: 
نسل جدید خودروهای تولیدی، ضمن کاهش آالیندگی، 
باید کاهش مصرف سوخت را نیز در نظر داشته باشد که 
این دو امر ما را به س��وی برنامه ریزی برای تولید قطعات 
با کیفیت با بهره گیری از تکنولوژی های روز سوق می دهد. 
امیری بر لزوم حفظ بازار مصرف محصوالت سایپا تاکید 
کرد و افزود: مش��تریان انتظار افزایش آپشن ها و کارآیی 
خودرو را بدون افزایش قیمت دارند ولی افزایش س��طح 
انتظار مش��تری، باال رفتن س��طح تکنول��وژی و امکانات 
خ��ودرو و رابطه آنها ب��ا حفظ قیمت خودرو س��بب بروز 
چالشی برای خودروساز است و تنها با خاقیت و نوآوری 

پوشش داده می شود. 
امیری در پایان با تاکید ب��ر اینکه با افزایش همکاری 
بین قطعه س��ازان شاهد ارتقای س��طح قطعه سازی در 
داخل کش��ور خواهیم بود، گفت: بای��د در قطعاتی که 
ارزش اف��زوده داریم، س��رمایه گذاری کنی��م و انرژی 
خود را روی تولید قطعاتی که توجی��ه اقتصادی دارند 
متمرکز کنیم و از دولت و بانک ها انتظار می رود شرایط 
محیطی و کس��ب و کار به گونه ای فراهم شود که فضای 
رقابتی و مسیر رشد و چش��م انداز 1404 برای صنعت 

خودرو فراهم شود. 

ارزیابی 283 تشکل اقتصادی 
سراسر کشور از مولفه های ملی 

محیط کسب و کار ایران
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��امی، محیط 
کسب و کار ایران در زمستان 1392 را مورد پایش قرار داد.

دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعام کرد: گزارش های 
فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان 1389 به 
طور مس��تمر توس��ط مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسامی با همکاری تش��کل های اقتصادی سراسر کشور 
تهیه و منتشر می شود.این گزارش ها، ارزیابی تشکل های 
اقتصادی ای��ران از مولفه ه��ای ملی محیط کس��ب و کار 
در ایران را ارائه می کند. براس��اس پاس��خ 283 تش��کل 
اقتصادی از سراس��ر کش��ور به پرسش��نامه این گزارش، 
برآیند )میانگی��ن وزنی( ارزیاب��ی 21 مولفه ملی محیط 
کس��ب و کار ایران در زمس��تان 1392، 5/75 از 10 )10 
بدترین ارزیابی( اس��ت که اندکی بهت��ر از ارزیابی پاییز 
1392 )با میانگین 5/89( اس��ت.همچنین در مقایسه با 
فصل مشابه سال قبل )زمستان 1391 با میانگین 5/93 از 

10( بهتر ارزیابی شده است.
به گ��زارش روابط عمومی مرک��ز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اس��امی، این ارزیابی نش��ان می ده��د از نظر 
تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش، 
مجموعا ارزیاب��ی مولفه های ملی محیط کس��ب و کار در 
ایران طی زمس��تان 1392 همچنان در وضعیت بدتر از 
متوسط )5/75 از 10( قرار داشته است. در این مطالعه، به 
ترتیب سه مولفه »مشکل دریافت تسهیات از بانک ها«، 
»ضعف بازار س��رمایه در تامین مالی تولی��د و نرخ باالی 
تامین س��رمایه از بازار غیررسمی« و »بی  ثباتی در قیمت 
مواد اولیه« مجموعا بدتر از بقیه مولفه ها ارزیابی شده اند.

همچنین مولفه های »ضعف زیرساخت های تامین برق«، 
»ضع��ف زیرس��اخت های حمل و نقل« و »تعرف��ه پایین 
کاالهای وارداتی و رقاب��ت غیرمنصفانه محصوالت رقیب 
خارجی در بازار« نس��بت به س��ایر مولفه ها در زمستان 

1392 بهتر ارزیابی شده اند.
تش��کل های اقتصادی اس��تان های الب��رز، مازندران، 
آذربایجان غربی و ای��ام، به ترتیب ب��ا میانگین ارزیابی 
7/15، 6/76، 6/74 و 6/72 مجموع��ا ارزیاب��ی بدت��ر و 
تش��کل های اقتصادی اس��تان های گیان، خوزس��تان، 
سیستان و بلوچستان و یزد به ترتیب با میانگین ارزیابی 
4/87، 5/31، 5/39 و 5/40 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت 
به سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار 

در زمستان 1392 ارائه کرده اند.

برگزاری کارگاه آموزشی سودآفرینی 
کسب و کار با سرمایه های دانشی

رییس دبیرخانه جایزه جهان��ی MAKE، از برگزاری 
کارگاه آموزش��ی سودآفرینی کس��ب و کار با سرمایه های 

دانشی توسط دانشگاه صنعتی شریف خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، فرشته چناری، رییس 
دبیرخانه جایزه جهانی MAKE، با اعام برگزاری کارگاه 
آموزشی سودآفرینی کسب و کار با س��رمایه های دانشی 
اظهار کرد: این کارگاه آموزش��ی توسط پروفسور کاوس 
نورث استاد، مشاور و موسس انجمن مدیریت دانش آلمان 
با عنوان سودآفرینی کسب و کار با سرمایه های دانشی 26 

و 27 مهرماه امسال برگزار خواهد شد.
وی اف��زود: این کارگاه آموزش��ی فرص��ت خوبی برای 
سازمان های کش��ور به منظور ارتقا و توسعه فعالیت های 

خود به منظور ایجاد سازمان دانشی ارزش آفرین است.
چناری، با اشاره به عناوین آموزشی این کارگاه، تصریح 
کرد: دانشگاه صنعتی شریف با همکاری مدرسه کسب و کار 
ویسبادن آلمان این کارگاه را با عناوین شناسایی، توسعه 
و حفاظت از شایستگی های سازمانی، یادگیری نظام مند 
از محیط بیرون سازمان و بازار دانش به عنوان ابزاری برای 

مدیریت سرمایه های دانشی سازمان برگزار می کند.
وی ادامه داد: همچنین دیگر عناوین این کارگاه، تجزیه 
و تحلیل موقعیت استراتژیک س��ازمانی از منظر دانشی، 
ابزارها و رویکردها برای ایجاد فرهنگ یادگیری و تسهیم 
دانش، توسعه تجربیات برتر و الگوبرداری ها، پیاده سازی 
مدیریت دانش در س��طوح ف��ردی و تیمی در س��ازمان، 
شاخص های س��نجش موفقیت در مدیریت سرمایه های 
دانش��ی، روند توس��عه مدیریت س��رمایه های دانشی در 
آینده و تمرین های عملی و مطالعات موردی سازمان های 

پیشرو دنیا است.
متقاضیان ش��رکت در این کارگاه می توانند با ش��ماره 
تلفن های 7-66165185 تماس بگیرند. کارگاه آموزشی 
س��ودآفرینی کس��ب و کار با س��رمایه های دانش��ی 26 و 
27 مهرماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار 

می شود.

کمبود تجهیزات از ضعف های معادن 
کشور محسوب می شود

رییس سازمان نظام مهندسی ایران، کمبود تجهیزات 
را یکی از ضعف های معادن کش��ور برای توسعه ذکر کرد 
و از س��رمایه گذاری روی ایده ه��ای مخترعان و مبتکران 

دانشجویی و مهندسان خبر داد.
 به گزارش سازمان نظام مهندسی، هرمز ناصرنیا اظهار 
کرد: ساخت و تولید تجهیزات معدنی در ایران یک حرکت 
زیربنایی است که در سومین نمایش��گاه ساالنه معدن و 
صنایع معدنی ایران که 22 مهرماه سال جاری در تهران 
آغاز ب��ه کار می کند، تاش ش��ده تا س��رمایه و ایده های 

بیشتری برای رفع این کمبود جذب شود.
وی افزود: بهب��ود ارتباط بخش معدن با دانش��گاه ها و 
مراکز کارآفرینی می تواند به تجاری س��ازی ایده های این 

بخش کمک کند.
وی اضافه کرد: بخش معدنی ایران و س��ایر بخش های 
صنعتی کمتر به بومی س��ازی فناوری ه��ا و تحقیق برای 
تولی��د دان��ش روی آورده اند و ت��ا زمانی ک��ه پروژه های 
دانش��گاهی بدون حمایت صنعت و معدن انجام ش��وند 
و دانش��گاه نیز تمایلی برای اجرای تحقیق��ات کاربردی 

نداشته باشد، هیچ ارزش افزوده ای به دست نمی آید.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران خاطرنشان 
کرد: امس��ال در نمایشگاه یادش��ده، بخش تجاری سازی 
ایده ها ب��ا قدرت بیش��تری ظاه��ر می ش��ود و تازه ترین 
دس��تاوردهای این بخش در معرض نمایش قرار خواهد 

گرفت.

اخبار صنعت

خودرو
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عسل داداشلو

گزارش 2

 ظرفیت تولید فوالد در 4 سال آینده
به 40 میلیون تن می رسد

معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت: براس��اس برنامه ری��زی ظرفیت تولید 
فوالد خام کشور از 17 میلیون تن فعلی طی چهار سال آینده به 40 میلیون تن خواهد 
رس��ید.  به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دولت، به نقل از پایگاه اطاع رسانی ایمیدرو، 
مهدی کرباسیان افزود: فضای جدیدی در تعامات جهانی و تغییر نگاه متقابل در روابط 
با جمهوری اسامی ایران ایجاد شده و در این ارتباط برنامه های توسعه صنعت فوالد 

برای دستیابی به ظرفیت 40 میلیون تنی فوالد به مورد اجرا در می آید. 
وی، ایجاد توازن در زنجیره تولید فوالد از تولید مواد اولیه تا محصول را یکی از اهداف 
اولیه در این صنعت ذکر و اضافه کرد: قرار است طی سال آینده میزان تولید فوالد خام 

از 15 به 30 میلیون تن افزایش یابد. 
رییس هیات عامل ایمیدرو خاطرنش��ان ک��رد: ایران با توجه به در اختیار داش��تن 
جذابیت های متعدد برای صنعت فوالد، پایگاه مناسبی برای سرمایه گذاری و توسعه 

این صنعت راهبردی محسوب می شود. 
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت تاکید کرد: جمهوری اس��امی ایران به عنوان 
پانزدهمی��ن تولیدکننده فوالد در س��طح جه��ان و عضو دائم انجم��ن جهانی فوالد، 
جذابیت های بسیاری برای توس��عه صنعت فوالد در اختیار دارد که این امر زمینه ساز 

همکاری های مشترک با شرکت های خارجی شده است. 
وی گفت: وجود امکانات فراوان از جمله مواد اولیه، انرژی فراوان، نیروی انسانی ماهر، 
دس��تیابی به آب های آزاد و بازار مصرف 14 کشور همس��ایه، فرصت مناسبی را برای 

همکاری با شرکت های خارجی در سرمایه گذاری و تبادل فناوری مهیا کرده است. 
کرباسیان اظهار کرد: ایمیدرو همزمان با توسعه صنعت فوالد، توجه به شاخص های 
زیس��ت محیط��ی را در اولوی��ت ق��رار داده و برای بهب��ود ش��اخص های این بخش، 
سیاست هایی را برای ارتقای استانداردهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در دست 

اجرا دارد. 

جهانگیری مطرح کرد: ملت ایران مشکالت اولیه 
تولیدات داخلی را تحمل می کنند

معاون اول رییس جمهور گفت: ملت ایران زمانی که در آینده تولیدات داخلی ارتقا 
خواهد یافت، به طور حتم مشکات اول تولید داخل را تحمل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اس��حاق جهانگیری پیش از ظهر ش��نبه با حضور در جمع 
فعاالن حوزه علم و فناوری اس��تان فارس تاکید کرد: آنچه که باید برای ما مدنظر قرار 
داشته باشد اس��تفاده از تولیدات و پتانس��یل های داخل اس��ت که در این میان باید 

به گونه ای رفتار کرد که تولیدات داخلی به عنوان اولویت اول مطرح شود.
وی ادامه داد: باید به این نکته توجه داش��ت که ملت ایران زمانی که متوجه تاش 
فرزندان خود شوند که در آینده تولیدات ارتقا خواهد یافت، به طور حتم مشکات اول 

تولید را تحمل می کنند، اما باید توجه به کیفیت و نرخ تولیدات نیز داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: قصد زور گفتن به م��ردم را نداریم، اما تولیدات 

داخلی باید در حد و اندازه ملت ایران باشد.
جهانگیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه حمایت از علم و فناوری جدی است، 
گفت: در هر دوره که توسعه در دنیا اتفاق افتاده یک جهت گیری نیز در کشورها روی 
می دهد، در حالی که امروز مبنای اصلی توس��عه و پیشرفت کشور علم و دانش است و 
کشوری که خودش را به چرخه های علم و دانش برساند، به طور حتم موفق خواهد شد.
وی با بیان اینکه اتکا به نفت باید در کشور ما کمتر شود، ادامه داد: یکی از مشکات 
امروز اقتصاد ایران اتکا به نفت اس��ت که متاس��فانه جهت گیری ما نیز در هر دولت به 
سمت نفت و استفاده از این منابع است، در حالی که این منابع یک روز تمام خواهد شد.
جهانگیری افزود: برخی از افراد استفاده از معادن را به جای استفاده از ذخیره نفتی 
اعام می کنند، در حالی که معدن نیز مثل ذخایر نفتی یک روز به اتمام خواهد رسید. 

بنابراین، اقتصاد باید به موضوعی وابسته باشد که پایانی در آن روی ندهد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: امروز ارزش افزوده تنها با استفاده از ذهن و فکر 

انسان در مباحث علم و فناوری روی می دهد.
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ش��نبه 19 مهر درگیر و دار 
میان نمادهای مثبت و منفی 
بازار، سرانجام نمادهای منفی 
بر  تاثیر بیش��تری  توانس��تند 
اوراق  ب��ورس  کل  ش��اخص 
بهادار بگذارند و این ش��اخص 
را ب��ا 12 واح��د اف��ت همراه 
روز  معام��الت  در  کنن��د. 
گذشته نمادهایی از گروه های 
چن��د رش��ته ای صنعتی، فنی 
مهندس��ی، پتروشیمی، فلزی 
و مالی بیش��ترین تاثیر منفی 
را بر ش��اخص گذاشتند و در 
برخ��ی نماده��ای گروه ه��ای 
کان��ی  غذای��ی، س��اختمانی، 
غیر فلزی، کاشی و سرامیک و 
قطعه سازی شاهد جوی مثبت 

بودیم. 

افزایش فشار از سوی 
نمادهای منفی

معام��الت  ابت��دای  در 
روز گذش��ته جو نسبتا مثبتی 
بر تعداد ملموس��ی از گروه ها 
همچ��ون س���اختمانی، کانی 
غیر فلزی، انفورماتیک، معدنی، 
غذای���ی،  س����رمایه گذاری، 
دستگاه های برقی و تجهیزاتی 
و خودرویی حاکم شد. در کنار 
این امر حمایت های حقوقی از 
برخی نمادهای بزرگ در قالب 
معامالت بلوکی نی��ز مزید بر 
علت ش��د تا شاخص در مسیر 
صع��ود ق��رار بگی��رد. افزایش 
فش��ار از سوی نمادهای منفی 
در ادامه کار کمی ش��اخص را 
پایین کشید، اما معامله بلوکی 
روی  مثب��ت  درصده��ای  در 
نمادهایی همچون ایران خودرو 
و معدن��ی و صنعتی گل گهر 
حمای��ت خوبی را از ش��اخص 
ادام��ه،  در  آورد.  عم��ل  ب��ه 
ف��روش  ص��ف  جم��ع آوری 
ای��ن  امی��د  س��رمایه گذاری 

تاثیرگ��ذاری مثب��ت را خنثی 
کرد و در نهایت، ش��اخص در 
نیم س��اعت پایانی زمان بازار 
به محدوده منفی پا گذاش��ت. 
باال رفت��ن حجم معامالت، در 
درصده��ای منف��ی در نمادی 
چ��ون مپنا نیز مزی��د بر علت 
شد تا ش��اخص بیش از پیش 
در محدوده منفی حرکت کند. 
در اواخر زمان معامالت معامله 
بلوک��ی در درصده��ای مثبت 
روی نم��اد مخاب��رات ای��ران 
حمایت مقطعی را از ش��اخص 
ب��ه عمل آورد، ام��ا این نماگر 
در نهایت نتوانست از محدوده 

منفی خارج شود. 

شاخص کل 
در کف نزولی

نکته مهم در مورد ش��اخص 
کل بورس اینکه از 15شهریور 
امس��ال وارد کان��ال 71 هزار 
واحد شده و به نظر می رسد در 
کف نزولی خود در این ارتفاع 
حمایت  و  ک��رده  کف س��ازی 
از کارشناسان  برخی  می شود. 

علت  دارن��د،  عقیده  بورس��ی 
سقوط بهمن بورس از دی ماه 
سال گذشته از ارتفاع 89500 
واحد و رسیدن به مرز 70 هزار 
واحد در این روزها، رشد بیش 
از اندازه قیمت سهام و حبابی 
است که در پی آن ایجاد شده 
بود و همین موضوع دلیلی بر 
عدم رشد مناسب بازار بورس 
در ش��ش ماه نخس��ت امسال 

نسبت به سال گذشته است. 

امیدواری همراه با تردید
برخی دیگر از فعاالن بازار 
س��هام نیز معتقدند که رکود 
حاکم بر اقتصاد کشور بر بازار 
س��رمایه موثر بوده و قیمت 
به  بورسی  شرکت های  سهام 
زیر ارزش ذاتی خود رس��یده 
اس��ت. این کارشناسان زمان 
کنونی را بهترین شرایط برای 
خرید سهام و سرمایه گذاری 
در ب��ورس ارزیابی می کنند، 
گرچ��ه برخ��ی دیگ��ر نی��ز 
رس��یدن قیمت ه��ا ب��ه زیر 
ارزش ذات��ی را تنه��ا مالک 

ب��رای افزایش قیمت س��هام 
نکته ه��ای  و  نمی دانن��د 
نوس��انات و  مختلف��ی چون 
وضعیت صنای��ع مختلف در 
داخ��ل و خارج کش��ور را بر 
وضعیت خرید س��هام ها موثر 
می دانند. برخی نیز معتقدند، 
جو حاک��م بر بازار س��رمایه 
ش��رایط امی��دواری همراه با 
تردید اس��ت، زیرا از یک سو 
نتایج  انتظ��ار  بورس چش��م 
مثبت مذاکرات سیاسی است 
و از س��وی دیگ��ر تعام��الت 
ب��ا صنای��ع مختلف  دول��ت 
دچ��ار ابهام اس��ت و کندی 
دولت،  تصمیم گیری های  در 
معامله گ��ران را ب��ا تردید در 
خریدوف��روش س��هام مواجه 

کرده است. 

وضعیت صنایع بورسی
در هفته پی��ش رو با وجود 
تعطیلی روز دوش��نبه از یک 
س��و، اخبار واصله از مذاکرات 
دو و چند جانبه میان وزیران 
ام��ور خارج��ه ای��ران و 5+1 

از س��وی دیگ��ر می توان��د بر 
بازار س��هام تاثیر گذار باش��د. 
همچنین گزارش های عملکرد 
ش��رکت ها در فصل دوم سال 
و چش��م انداز مثبت بس��یاری 
از صنای��ع در ای��ن گزارش ها 
می توان��د حمای��ت نس��بی از 
رون��د معامالت ایجاد کند، اما 
ب��ه ط��ور کلی فض��ای انتظار 
و تعلی��ق ب��ر اقتصاد کش��ور، 
بورس را نی��ز تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. در میان گزارش ها 
وضعی��ت ش��رکت های فلزی 
و ف��والدی نامناس��ب ارزیابی 
می ش��ود و اغل��ب تحلیلگران 
معتقدن��د، این ش��رکت ها به 
دلی��ل نبود مناب��ع مالی بازار 
فلزات در رکود به سر می برند. 
در گ��روه معدن��ی هم کاهش 
قیم��ت جهانی مواد معدنی به 
رکود بیشتر این صنعت منجر 

شده است.
در  پتروش��یمی  گ��روه  در 
بیش��تر نماده��ا حج��م تولید 
افزایش یافته و پیرو آن میزان 
فروش ش��رکت ها نیز بیش��تر 
خواهد شد. در گروه دارویی با 
توجه به رکود حاکم بر بورس 
و رش��د ح��دود 10 درصدی 
ماه ه��ای  در  صنع��ت  ای��ن 
گذش��ته، از منظر کارشناسان 
خوش بینی هایی نسبت به این 
گ��روه همچن��ان ادامه خواهد 
داش��ت. درباره گروه سیمانی 
براین  نیز برخی کارشناس��ان 
باورن��د ک��ه تع��دادی از تک 
س��هم ها با تعدی��ل مثبت در 
گزارش شش ماهه خود مواجه 

شوند.
 کارشناس��ان ب��ا توج��ه به 
تولید در ش��رکت های  رش��د 
خودروس��ازی، در گزارش های 
گ��روه  ب��رای  ماه��ه  ش��ش 
خودروس��ازی نی��ز پیش بینی 

تعدیل مثبت کرده اند. 

انتقاد وزیر اقتصاد از بانک جهانی 
وصندوق بین المللی پول

عل��ی طیب نی��ا، وزی��ر ام��ور اقتص��اد و دارای��ی از 
برخوردهای سیاسی بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول با برخی کش��ورهای عضو از جمل��ه ایران انتقاد و 
اظه��ار ک��رد: تحریم ه��ای ناعادالن��ه در حقیقت ملت 
ای��ران را نش��انه گرفته اس��ت. وی این مطل��ب را در 
نشس��ت روز جمعه بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول در واش��نگتن بی��ان کرد. وی در این نشس��ت به 
تش��ریح اقدامات موفقیت آمیز دولت یازدهم در کنترل 
تورم و ایجاد ثبات در بازار پولی و مالی کشور پرداخت 
و گفت: این دس��تاوردها در حالی صورت گرفته اس��ت 
که تحریم های ظالمانه و تحمیلی علیه ایران همچنان 
ادامه دارد. طیب نیا یادآور شد: دولت ایران برنامه های 
اقتصاد خ��ود را با توجه به ای��ن وضعیت تنظیم کرده 
اس��ت. وزیر امور اقتص��ادی و دارایی روز چهارش��نبه 
گذشته در رأس هیاتی برای شرکت در اجالس ساالنه 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وارد واش��نگتن 
ش��د. وی پنجشنبه شب نیز در دیدار با ایرانیان شاغل 
در ای��ن دو نهاد مالی بین الملل��ی برنامه های اقتصادی 
کش��ور را تش��ریح کرد. طیب نیا جمعه ش��ب میزبانی 
وزرای اقتصاد گروهی از کش��ورهای اسالمی همکار با 
ایران را در بانک جهانی به عهده داشت. ایران، الجزایر، 
تونس، مراکش، افغانس��تان، غنا و پاکس��تان از اعضای 

این گروه بودند. 

افزایش بهای طال به بیشترین میزان 
در 2 هفته گذشته

با سقوط بازار س��هام امریکا در روز گذشته یک روز 
پس از اطمینان سرمایه گذاران نسبت به تعویق افزایش 
نرخ بهره در پی نشس��ت فدرال، بهای طال به بیشترین 
مبلغ طی دو هفته گذشته افزایش یافت. بهای شمش 
ب��رای چهارمین هفت��ه متوالی رو ب��ه افزایش بود که 
بهترین روند در هفت ماه گذشته به شمار می رود. البته 
تجار حامیان طال را موقتی ارزیابی می کنند. از دید آنها 
مقدار پش��تیبانی طال در کوتاه مدت است اما اگر اونس 
طال به بی��ش از 1250 دالر باال رود، می توان بیش��تر 
امیدوار بود. روز گذش��ته بهای اونس طالی اسپات به 
بیش��ترین میزان از 23 ماه س��پتامبر یعنی 1233.20 

دالر رسید. 

تعامل با مجلس برای انتخاب راه میانه  
در تسویه بدهی با تسعیر ارز

ش��اپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ضمن 
تاکید براینکه تس��ویه بده��ی دولت به بانک مرکزی از 
محل تس��عیر نرخ ارز تورم زا نیس��ت گف��ت: مجلس با 
بخش��ی از این پیشنهاد موافق اس��ت ولی بحث تغییر 
رقم پیش��نهاد ش��ده مطرح نیس��ت. وی که به عنوان 
نماینده دولت در جلسات بررسی الیحه خروج از رکود 
در کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شرکت می کند 
اظهار کرد: پیش��رفت های خیلی خوب��ی در این مدت 
در بررس��ی الیحه داش��ته ایم ولی بررسی ها فعال ادامه 
دارد. وی با اش��اره به اینکه بررس��ی درباره محورهای 
دیگر پیش��نهاد تس��ویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز 
در ح��ال انجام اس��ت، تصریح کرد: راه ح��ل میانه ای 
را می خواهی��م در این باره انتخاب کنی��م. معاون وزیر 
اقتص��اد ضمن بی��ان اینکه رقم و می��زان بدهی بعد از 
اقدامات کارشناسی مشخص خواهد شد، افزود: بخشی 
از محوره��ای این م��اده مورد قبول مجلس اس��ت اما 
بخش دیگری کماکان نیازمند بررس��ی است. محمدی 
پرداخت بدهی ه��ای دولت به بانک های دولتی و بانک 
مرک��زی را از ن��کات مورد مخالفت مجلس دانس��ت و 

گفت: مجلس این بند را نیازمند بررسی می داند. 

عرضه اولیه سهام با رویکرد 
تنوع بخشی به صنایع

مدی��ر ناش��ران فراب��ورس با اش��اره به اینک��ه برای 
عرضه اولیه س��هام باید با فرآین��د ارائه اطالعات کامل 
و آماده س��ازی شرکت انجام ش��ود، گفت:  فعال شرکتی 
به صورت کامل آماده عرضه نشده است و عرضه اولیه ای 
در دس��تور کار فرابورس نیست. وی افزود: همچنین با 
اتخاذ رویکرد تنوع بخشی به صنایع، سعی بر پذیرش و 
عرضه سهام شرکت هایی است که سهم آنها در اقتصاد 
باالس��ت اما درصد اندکی از شرکت های پذیرفته شده 
در بازار س��رمایه را به خود اختصاص داده اند. این مدیر 
بازار تاکید کرد: تعدادی از ش��رکت های درج ش��ده در 
ح��ال تکمیل اطالعات هس��تند اما در ش��رایط فعلی 
هیچ کدام از شرکت ها به طور 100 درصد آماده عرضه 
نشده اند و س��هامداران عمده نیز ترجیح می دهند پس 
از انتشار عملکرد شش ماهه اول سال جاری شرکت ها 
و با ش��فافیت بیشتر و اطالعات کامل تر اقدام به عرضه 

سهام کنند. 

پذیرش 15 شرکت
 در 6 ماه نخست سال 93

س��یدمهدی علم الهدی، معاون توسعه بازار فرابورس 
گفت: درخواس��ت 28 شرکت طی شش ماه گذشته به 
هیات پذیرش فرابورس ارس��ال شد و سرانجام پذیرش 
15 شرکت مورد موافقت قرار گرفت. وی با بیان اینکه 
در نیمه نخست س��ال 93 شاهد برگزاری شش جلسه 
هیات پذیرش بودیم، گفت: ش��رکت های پتروش��یمی 
بوعلی س��ینا، تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک، شیر 
پاس��توریزه پگاه فارس، بهمن دی��زل، بهمن لیزینگ، 
صنعتی مینو، کش��ت و دامداری فکا، مدیریت توس��عه 
گوهران امید، پتروش��یمی غدیر، پرس��ی ای��ران گاز، 
بهساز مش��ارکت های ملت، صنعتی و معدنی کیمیای 
زنجان گستران، کش��ت و دام گلدشت نمونه اصفهان، 
س��رمایه گذاری توس��عه اوج س��پهر اصفه��ان و بانک 
حکمت ایرانیان، 15 شرکتی هستند که با پذیرش آنها 

موافقت شده است. 

افزایش نرخ دالر و سکه
صرافان بازار ارز و سکه روز شنبه نرخ هر دالر امریکا 
را با پنج تومان رشد سه هزار و253 تومان و هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی طرح جدی��د را با 2500 تومان 
افزایش 946 هزار و 500 تومان تعیین کردند. نرخ هر 
یورو در بازار آزاد با 14 تومان رش��د چهار هزار و 142 
تومان و ه��ر پوند با 19 تومان کاهش پنج هزار و231 

تومان قیمت خورد. 

نرخنامه بانک

طال و ارز

بازار سرمایه
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فروش خرید نوع ارز 

3244032530دالر امریکا

4132041420یورو

5221052310پوند انگلیس

88208870درهم امارات

1444014510لیر ترکیه

990010100رینگت مالزی

52005450یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

175,000  169,000  سکه یک گرمی
272,000  265,000  سکه ربع
478,000  472,000  سکه نیم

946,500  941,500  سکه طرح جدید
946,500  941,500  سکه بهار آزادی

97,000  95,200  طالی 18 عیار گرمی

نماگر بورس
افت 12 واحدی شاخص کل بورس

ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار که هفته گذش��ته را 
با رشد به اتمام رس��انده بود، در پایان معامالت روز شنبه 
ب��ا 12 واحد افت به رقم 71 ه��زار و 771 واحد نزول کرد 
و همچن��ان در کانال 71 هزار واح��دی درجا زد. در پایان 
معامالت روز گذشته شاخص 30 شرکت بزرگ 1,9 واحد، 
ش��اخص بازار اول 1,3 واحد، شاخص بازار دوم 72 واحد و 
شاخص صنعت 0,2 واحد افت کرد. در همین حال شاخص 
آزاد شناور در معامالت دیروز با 53 واحد رشد مواجه شد. 

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین سهام معامله شده

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

بورس لندن در فکر جذب چینی ها
بورس لندن میزبان کنفرانس��ی بزرگ برای جذب 
س��رمایه گذاران چین��ی ب��ود. بورس لن��دن میزبان 
کنفرانس��ی به همت ای��ن نهاد، ب��ورس نیویورک و 
هنگ کنگ ب��ود تا برای جذب ش��رکت های چینی، 
اقدام��ات عملی را آغاز کند. بر اس��اس این گزارش، 

مدیرعامل  جوس��تهام،  الکس��اندر 
بورس لندن در یک سخنرانی اعالم 
کرد: تا کنون 60 شرکت چینی در 
بورس لندن فعال هستند که ارزش 
بازاری برابر 27,86 میلیارد دالر را 

دارا هستند.

در حال��ی متوس��ط قیمت س��که در 
طول 10 سال گذشته بیش از 800هزار 
توم��ان افزای��ش یافته ک��ه بزرگ ترین 
پرش قیمتی آن بین س��ال های 1390 
و 1391 با رشد 500 هزار تومانی ثبت 
شده است. به گزارش ایسنا، برگشت به 
آمارهای بانک مرکزی از سال 1383 تا 
امسال بیانگر تغییرات عمده ای در نرخ 
س��که است که اغلب بعد از سال 1390 
رخ داده و آن را ب��ه ط��ور قابل توجهی 
تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت. در فاصله 
س��ال های 1383 تا 1390 قیمت سکه 
ط��رح جدید ط��ی هفت س��ال حدود 
200هزار تومان رش��د داش��ته و از 90 
هزار تومان به 325 هزار تومان افزایش 
یافته اس��ت، این درحالی اس��ت که در 
ای��ن مدت حداکثر تغیی��رات قیمتی از 
سالی به س��ال دیگر حدود 74 درصد و 
در فاصله دو سال 1389 و 1390 بوده 
اس��ت.اما در س��ال 1391 رشد قیمتی 
س��که به اوج رس��ید به ط��وری که با 
خیز ح��دود 500 هزار تومانی مرز یک 
میلیون تومان را پشت س��ر گذاش��ت تا 
س��ال 1391 آغاز میلیونی شدن سکه 
باش��د. با اینک��ه افزایش نی��م میلیونی 
قیمت س��که رش��د 80 درصدی را به 
همراه داش��ت، اما در س��ال بعد یعنی 
1392 قیمت سکه نسبت به سال قبل 

ح��دود 40 هزار تومان و در حدود 3.9 
درصد افزایش یافت.

 اردیبهشت؛ اوج قیمت سکه
در 5 ماه اول

همچنین بررس��ی آخری��ن آمار بانک 
مرک��زی از تغیی��رات قیمت س��که در 
س��ال جاری حاکی از آن اس��ت که در 
پنج ماهه ابتدایی س��ال در اغلب ماه ها 
قیمت نس��بت ب��ه قبل کاهش��ی بوده 
اس��ت به طوری ک��ه در فروردین ماه با 
کاهش 0.8 درصدی نس��بت به ماه قبل 
965هزار تومان در بازار آزاد شهر تهران 
معامله ش��د. اما مانند قیمت دالر که در 
طول پنج ماه اول امسال در اردیبهشت 
از بیش��ترین قیمت برخوردار بود سکه 
نیز در این ماه نسبت به سایر ماه ها رشد 
قیمت��ی در حدود 3.8 درصد داش��ته و 
به عنوان تنها ماه میلیونی امس��ال ثبت 
شده است. این درحالی است که قیمت 
س��که دوباره در خرداد کاهشی شده و 
در تی��ر و مرداد در این مس��یر حرکت 
می کند. بر این اس��اس متوس��ط قیمت 
سکه از فروردین تا پایان مردادماه سال 
جاری ح��دود 970 هزار تومان بوده که 
در مقایس��ه با همین بازه زمانی در سال 
گذش��ته حدود 220 هزار تومان کاهش 

یافته است.

علی طیب نیا، وزی��ر اقتصاد و دارایی 
در دو م��اه اخی��ر باره��ا وعده بررس��ی 
کاه��ش نرخ س��ود و تس��هیالت بانکی 
در ش��ورای پول و اعتبار را داده اس��ت، 
همچنین تعیی��ن تکلیف اخذ کارمزد از 
دارندگان پایانه های فروش��گاهی که از 
12 روز دیگر اجرا خواهد شد، در لیست 
انتظار بررسی در ش��ورای پول و اعتبار 
قرار دارد، بر این اساس دو موضوع مهم 
بانکی منتظر تعیین تکلیف در ساختمان 
شیش��ه ای میرداماد هستند. به گزارش 
مهر، پس از کاهش نرخ س��ود سپرده ها 
و تسهیالت بانکی در سال جاری توسط 
ش��ورای پ��ول و اعتبار، ولی اهلل س��یف، 
ریی��س ش��ورا و رییس بان��ک مرکزی 
و عل��ی طیب نی��ا وزی��ر ام��ور اقتصاد و 
دارایی از کاهش دوباره نرخ های س��ود 
در این ش��ورا بر اس��اس برنامه ریزی و 
هدف گذاری نرخ تورم پایان سال جاری 

خبردادند.
عل��ی طیب نیا، وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارایی چند روز پیش هم بر این موضوع 
دوباره تاکی��د کرد و گفت: نرخ تورم در 
یک س��ال آین��ده به ح��دود 15 درصد 
خواهد رس��ید و بنابراین تورم انتظاری 
به ش��کل معناداری کاهش می یابد. این 
امر سبب می ش��ود تا متغیرهایی مانند 
نرخ س��ود و دس��تمزد با کاهش مواجه 

شود زیرا با نرخ انتظاری تورم 14 تا 15 
درصدی مواجه خواهیم ش��د. وی پیش 
از ای��ن نیز اعالم ک��رد: دولت مصمم به 
تک رقمی کردن نرخ ت��ورم و حفظ آن 
اس��ت، چرا که می داند در صورت مهار 
تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه 
کاهش وجود دارد؛ از جمله سود بانکی 
ک��ه با تکیه بر کاهش ن��رخ تورم تا مرز 
22 درصد کاهش یافت و کاهش دوباره 
آن نیز به زودی برای بررس��ی در دستور 

کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد.
ب��ا ای��ن وجود ب��ه نظر می رس��د که 
مقام��ات بان��ک مرکزی ب��رای کاهش 
نرخ س��ود بانکی در حال بررسی و رصد 
بازار هستند.  از س��ویی نرخ تسهیالت 
بانکی رابطه مس��تقیمی  ب��ا تورم دارد و 
س��پرده گذاران انتظار حفظ ارزش پول 
خ��ود را دارن��د و از س��وی دیگر دولت 
ب��ه دنب��ال شکس��تن رکود اس��ت و بر 
این اس��اس تولیدکنندگان معتقدند که 
هزینه ه��ای مترصد بر تولی��د از جمله 
نرخ تس��هیالت باید کاهش یابد. فعاالن 
اقتصادی هم خواستار کاهش نرخ تورم 
هس��تند و مطرح می کنند که قطعا نرخ 
سود تسهیالت نیز باید مورد تجدیدنظر 
ق��رار گیرد و در ش��رایط فعلی نرخ های 
س��ود بانکی باید به طور منطقی کاهش 

یابد.

مس لندن به زمین خورد
خری�د نقدی مس در س��اع�ات معامالتی روز جمعه 
در ب�ورس لندن با کاهش روبه رو شد و با نرخ شش هزار 
و 696 دالر بر تن معامله شد. طی معامالت روز جمعه 
در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با کاهش روبه رو 
شد و به شش هزار و 697 دالر رسید. همچنین سفارش 

خرید مس برای س��ه ماهه آینده به 
مبلغ ش��ش هزار و 635 دالر معامله 
ش��د. این در حالی اس��ت که خرید 
نقدی مس در ساعات معامالتی روز 
پنجشنبه به هر تن شش هزار و 767 

دالر رسیده بود.

شاخص های کانادا سرازیر شدند
ش��اخص های کانادا دومین روز کاه��ش را به ثبت 
رساندند درحالی که بازارهای جهانی یک دست در مسیر 
نزولی قرار گرفتند. افت قیمت نفت و فلزات اساسی خبر 
خوش افزایش تعداد مش��اغل را پوشش داد و موجب 
افت ش��اخص ها در بازارهای جهانی ش��د. بر اس��اس 

 این گزارش، قیمت سهام شرکت
 Calfrac Well ب��ا اف��ت 8,4 
درصدی روبه رو ش��د و ش��رکت 
کاه��ش    Trican Well
ش��ش درصدی قیم��ت س��هام را 

شاهد شد.

سیدمحمد صدرالغروی

دریچه خبر

نرخ سود در لیست انتظار بررسی
 شورای پول و اعتبار

افزایش 500 هزار تومانی 
قیمت سکه در یک سال

جدال بر سر بازپس گیری شاخص کل

زمانی برای بازگشت سرمایه های فراری

فرابورس



5 تجارت و خدمات

واردکنن��دگان مج��از لوازم 
آرایش��ی و بهداش��تی ب��رای 
رس��اندن کاالهایشان به دست 
م�ص�رف کننده راه درازی طی 
می کنند. اگرچه آنها فقط به دو 
مجوز رسمی سازمان غذا و دارو 
و سازمان اس��تاندارد نیاز دارند 
اما روند مجوزهای سازمان غذا 
و دارو نفسگیر اس��ت. به گفته 
رییس کمیس��یون آرایش��ی و 
بهداشتی مجمع عالی واردات، 
هفت م��اه ط��ول می کش��د تا 
درخواس��ت های وارد کنن��ده 
از ش��رکت تولید کنن��ده ب��ه 
دس��ت مصرف کننده برس��د. 
محمد پورخس��روانی روند اخذ 
مجوز های مختلف را در سازمان 
غذا و دارو طوالنی عنوان کرده 
و می گوی��د: وارد کننده باید در 
این سازمان هفت خوان رستم 
را بگذراند تا کاالیش به دس��ت 
مصرف کننده برس��د، در حالی 
ک��ه قاچاقچ��ی نگران��ی برای 
واردات ندارد. او ادامه می دهد: 
ای��ن فرآیند در هر ب��ار واردات 
انج��ام می ش��ود، واردکنن��ده 
باید هر ش��ش ماه یک بار برای 
آزمایش ه��ای مختل��ف روی 
محصوالت��ش، هزین��ه کند. از 
کاالهایش در بن��در باید نمونه 
ب��رداری ش��ود که عموم��ا این 
نمونه برداری ها همه بار را بر هم 
می زند و وارد کنن��ده باید همه 

اینها را تحمل کند. 
رییس کمیس��یون آرایشی و 
بهداش��تی مجمع عالی واردات 
می افزاید: در ح��ال حاضر آمار 
دقیق��ی از تعداد ش��رکت های 
واردکنن��ده لوازم بهداش��تی و 
آرایش��ی در دست نیس��ت اما 
ش��اید به طور تقریب��ی 700 تا 
800 شرکت در این زمینه کار 
می کنن��د که متاس��فانه حجم 
اندکی از این بازار را در دس��ت 
دارن��د و درصد باالی��ی از بازار 
لوازم آرایش��ی و بهداش��تی در 
دس��ت قاچاق می چرخ��د. به 
گفته پ��ور خس��روانی تولیدات 
داخل��ی مناس��ب و ب��ا کیفیت 
نیس��تند و م��ا نیاز ب��ه واردات 
لوازم آرایش��ی و بهداش��تی از 
کش��ورهای صاحب برند داریم. 
او ادام��ه می ده��د: واردات این 
محص��والت در بس��یاری از 

کش��ورهای اروپای��ی ه��م که 
خودش��ان برنده��ای معروفی 

دارند انجام می شود. 

 ایجاد تسهیالت 
تنها راه درمان 

وارد کنن��دگان  از  یک��ی 
برندهای اروپایی لوازم آرایشی و 
بهداشتی وجود تعرفه های باال را 
بزرگ ترین مشکل برای واردات 
این محصوالت عن��وان کرده و 
معتقد است س��ختگیری های 
متعدد س��ازمان غ��ذا و دارو بر 
این معضل دامن زده اس��ت. او 
که ترجیح می دهد نامی از وی 
برده نش��ود، در این باره توضیح 
می دهد: س��خت گیری و تعلل 
آنه��ا که گاه ش��اید ب��رای یک 
مس��ئله کوچک و ک��م اهمیت 
باشد، ممکن اس��ت کاال را سه 

ماه در گمرک نگه دارد. 
این فعال اقتصادی به شرایط 
نگهداری محصوالت در گمرک 
اش��اره کرده و ادام��ه می دهد: 
بسیار پیش آمده که محصوالت 
ما س��ه ماه در دمای 60 درجه 
بندرعباس در شرایط بد اقلیمی 
در گمرک مانده، آسیب دیده و 
ما متضرر ش��ده ایم یا در نهایت 
مجبور شده ایم در زمان کوتاهی 

آن را ب��ه دس��ت مصرف کننده 
برس��انیم.  وی می افزای��د: 
س��ختگیری های کارشناس��ان 
س��ازمان غذا و دارو روی موارد 
جزئی و کم اهمی��ت گاه خیلی 
طوالنی می ش��ود آنها حتی به 
برندهای مش��هور و ش��ناخته 
ش��ده امریکای��ی و اروپایی در 
دنیا بی��ش از حد س��ختگیری 
می کنند، گاهی موشکافی ها و 
کنترل هایشان بی اساس است. 
این وارد کنن��ده می گوید: ما از 
طریق قانونی لوازم آرایش��ی و 
بهداش��تی وارد می کنی��م، این 
همه کنترل می شویم، در حالی 
ک��ه 80 درص��د از محصوالت 
آرایش��ی در ب��ازار از طری��ق 
قاچاق وارد می ش��ود که بعضا 
غیر اس��تاندارد ب��وده و کیفیت 

پایینی دارند. 
به گفته ای��ن فعال اقتصادی، 
اغل��ب محص��والت آرایش��ی 
قاچ��اق از جنوب، دوب��ی و در 
غرب از طریق مرز کردس��تان 
توضی��ح  او  می ش��ود.  وارد 
می دهد: بدیهی است که وقتی 
واردکنن��دگان  محص��والت 
قانونی، با سختگیری های زیاد 
و تعرف��ه ب��اال چندین م��اه در 
گمرک خ��اک بخ��ورد، قاچاق 

برای پاسخگویی تقاضای باال در 
بازار ما بهترین جایگزین است. 

ای���ن وارد ک�ن�ن��ده ک��ه 
مش��کالتش را به گوش ریاست 
س��ازمان غ��ذا و دارو رس��انده 
می گوی��د: آق��ای دیناروند به 
ما ق��ول مس��اعد داد و بارها در 
جلس��اتش ب��ه کارشناس��ان 
سازمان نیز گفته است که وقت 
زیادی ب��رای جزییات کوچک 
نگذارند و اج��ازه ندهند کاالها 
در گمرک بمان��د و وارد کننده 
معطل ش��ود، اما ما هنوز همان 
رفتاره��ای قبل��ی را می بینیم. 
برای ما خیلی سخت است، فکر 
می کنیم آنها درکی از محصول، 
س��رمایه، چک، تج��ارت، بازار، 
شرکت های برند های معروف در 

اروپا و غیره ندارند. 

 تغییر مکرر قوانین
و راه باز قاچاق 

وارد کنن��ده دیگری بی ثباتی 
در قوانی��ن واردات را دلی��ل 
رو آوردن برخ��ی واردکنندگان 
ب��ه قاچ��اق عن��وان می کن��د، 
مهندس عس��کر مهی��ن فالح 
می گوید: وارد کنن��ده باید 27 
درصد حقوق و عوارض وارداتی 
و هش��ت درص��د ارزش افزوده 

پرداخ��ت کند، اما ای��ن درد ما 
نیس��ت. ما برای گرفتن مجوز 
واردات، گم��رک، ترخی��ص، 
وزارت بهداش��ت و غی��ره زمان 
زی��ادی ص��رف می کنی��م و تا 
بیایی��م کاری را ش��روع کنیم 
قوانین عوض می ش��وند و ما هر 
بار با مس��ئله  جدی��دی روبه رو 
می شویم؛ این وارد کننده ادامه 
می ده��د: به م��ا می گویند باید 
بروید و از ش��رکت تولید کننده 
ی��ک گواه��ی بیاوری��د ک��ه 
محصوالتش را از نظر بهداشتی 
تایید کند. چنین چیزی وجود 
خارج��ی ندارد، ای��ن کار انجام 
ش��دنی نیس��ت، آنچه در دیگر 
کش��ورها رایج اس��ت این است 
که شرکت تولید کننده تاییدی 
از وزارت ی��ا س��ازمان متول��ی 
بهداشت در کشورش می گیرد 
که در واقع تاییدی برای حضور 

در بازار مصرف است. 
فالح ادام��ه می ده��د: برای 
یک برن��د بین الملل��ی در اروپا 
خیلی غریب است که ما چنین 
خواسته ای داشته باشیم. با این 
توصیف قاچاق بهترین کار و کم 
دردسر است و من فکر نمی کنم 
با ای��ن قوانی��ن پی در پ��ی که 
حتی نیم نگاه��ی هم به قوانین 
و مق��ررات بین الملل��ی ندارند 
پدیده قاچ��اق از جایش تکانی 
بخورد. قاچاق همیشه هست و 
برای بعضی ها عادت شده است 
و نمی خواهن��د ب��ه قوانین تن 
بدهند.  این وارد کنن��ده لوازم 
آرایش��ی و بهداش��تی از اروپ��ا 
می گوید: اگر قرار اس��ت اقدام 
مثبتی انجام شود این روند باید 
در وزارت بهداش��ت و سازمان 

غذا و دارو تسهیل شود. 
آمارهای غیر رس��می منتشر 
ش��ده در س��ال های اخی��ر 
نش��ان می دهد که ایران بعد از 
عربستان دومین مصرف کننده 
لوازم آرایشی در خاورمیانه است 
و در  مقایسه با جهان هفتمین 
مصرف کنن��ده لوازم آرایش��ی 

معرفی شده ایم. 
همی��ن آماره��ا می گوین��د 
واردات قانونی لوازم بهداشتی به 
طور متوسط 150 میلیون دالر 
اس��ت و حداق��ل 800 میلیون 
دالر نیاز کشور از طریق قاچاق 

وارد می شود. 

دردسر های واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و بازار آشفته لوازم تقلبی 

محدودیت های وارداتی راه قاچاق را هموار کرده است
واگذاری تعهدات کوتاه مدت تامین 
اجتماعی به کارفرمایان در سال 93

مدی��رکل ام��ور فنی بیمه ش��دگان س��ازمان تامین 
اجتماع��ی جزییات��ی از ش��رایط واگ��ذاری تعه��دات 

کوتاه مدت به کارفرمایان درسال 93 را اعالم کرد. 
به گ��زارش اداره کل روابط عمومی س��ازمان تامین 
اجتماعی، سیروس نصیری گفت: مجموعه حمایت های 
این سازمان ازبیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت، 

شامل 9 مورد است. 
وی حمایت ه��ای درمان��ی، غرام��ت دس��تمزد ایام 
بیم��اری، غرامت دس��تمزد ایام بارداری، هزینه س��فر 
و اقام��ت بیم��ار و همراه، تامین هزینه وس��ایل کمک 
پزش��کی، غرام��ت نقص عض��و، هزینه کف��ن و دفن، 
کم��ک هزینه ازدواج و مقرری بیمه بیکاری را از جمله 

تعهدات کوتاه مدت این سازمان ذکر کرد. 
س��یروس نصیری ضمن اش��اره به بندهایی از شرایط 
واگ��ذاری تعه��دات کوتاه مدت به کارفرمایان طی س��ال 
جاری، اظهار داش��ت: طبق شرایط مقرر، سازمان تامین 
اجتماعی مجاز به انعقاد ق��رارداد با کارگاه های متقاضی 
جدید و همچنین تداوم واگذاری برخی از تعهدات مذکور 

به کارگاه های قبلی با رعایت ضوابط اجرایی است. 
وی واگذاری تعهدات به کارفرمایان را موجب کاهش 
تردده��ای غیر ضروری به ش��عب، بهب��ود فرآیندهای 
پرداخ��ت تعهدات، تکریم ارباب رجوع و تس��ریع زمان 

دریافت تعهدات کوتاه مدت دانست. 
مدی��ر کل امور فنی بیمه ش��دگان س��ازمان تامین 
اجتماعی تاکید کرد: آن دسته از شرکت ها و موسساتی 
مش��مول ای��ن طرح ق��رار می گیرند که انج��ام تمامی 
تعهدات کوتاه م��دت کارکنان آنان طبق ضوابط قانونی 

به عهده سازمان تامین اجتماعی است. 

گزارش نتایج چهارمین دوره انتخابات 
هیات مدیره سازمان نصر تهران

مجمع عمومی عادی سازمان نصر تهران و چهارمین 
دوره انتخابات هیات مدیره پنجش��نبه گذشته با حضور 

پرشور اعضای سازمان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان نصر تهران، در این 
مراس��م که در مرکز همایش های بین المللی رایزن واقع 
در نیاوران برگزار شد، بیش از 300 نفر از اعضای سازمان 
در شاخه های مختلف فناوری اطالعات پس از حضور در 
مجمع و ش��رکت در برنامه های آن، به پای صندوق های 
رأی رفتند تا هیات مدیره س��ازمان را به مدت سه سال 
انتخاب کنن��د. در چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره 
سازمان، 29 نفر در شاخه شرکت ها، چهار نفر در شاخه 
فروش��گاه ها، شش نفر در شاخه مش��اوران و سه نفر در 
شاخه بازرس نامزد ش��دند که در نهایت 20 کاندیدا، با 
کس��ب حداکثر آرا موفق شدند سکان هدایت چهارمین 
دوره هیات مدیره سازمان نصر تهران را بر عهده بگیرند. 
از ش��اخه ش��رکت ها، 15 نفر از نامزدها شامل ناصرعلی 
س��عادت، آزاد معروفی، س��یدمجید صدری، باقر بحری 
تبریزی فرد، علیرضا پورنقش بند، حسین غروی رام، بهناز 
آریا، ش��اهین اکبریان طبری، علی توس��لی، محمدرضا 
کریمی بدرآبادی، ش��هاب جوانمردی، سیدعلی آذرکار، 
علیرضا محمودیان، حجت اله مس��عودی، فریبا مهدیون 
به عن��وان اعض��ای اصلی و حمی��د بابادی نی��ا، مهرداد 
سیجانی و اصغر رضانژاد به عنوان سه نفر عضو علی البدل 

به هیات مدیره سازمان راه یافتند.

دولت قبل، ارز صادرکنندگان را به 
واردکنندگان خودروهای لوکس می داد

بر اساس مصوبه دولت قبل صادرکنندگان ارز حاصل از 
صادرات را می بایس��ت با نرخ مبادله ای در اختیار بانک ها 
قرار می دادند. سیدفخرالدین عامریان، رییس هیات مدیره 
اتاق بازرگانی »برزیل - ایران« با حضور در برنامه اقتصاد 
ایران در شبکه جهانی جام جم با بیان مطلب فوق تصریح 
کرد: صدور چنین بخشنامه ای اگرچه در ظاهر برای ملزم 
کردن صادرکننده به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله ای 
)1226 تومانی( به بانک های داخلی و ایجاد پشتوانه ارزی 
کش��ور صورت گرفت اما در نهایت به نف��ع واردکنندگان 

کاالهای مصرفی از جمله خودروهای لوکس شد. 
صدور بخشنامه ای آبان ماه 91 در شرایطی انجام شد که 
نرخ دالر در بازار آزاد داخلی به مرز 3500 تومان رسیده 
بود اما صادرکنندگان ملزم ش��ده بودند تا ارز دالر حاصل 
از صادرات را به ن��رخ مبادله ای 1226 توم��ان در اختیار 

بانک های دولتی قرار دهند. 
به گزارش س��ایت خب��ری تحلیلی س��اعت 24رییس 
هیات مدیره اتاق بازرگانی »برزیل - ایران« یادآور ش��د: 
چنین اقدامی در واق��ع به نفع ص��ادرات و ارزآوری برای 
کشور نشد و در عین حال قدرت رقابت صادرکنندگان را 
در برابر رقبای بین المللی کاهش داد، این در حالی است که 
قرار بود مشوق ها و جوایز صادراتی در اختیار صادرکننده 

قرار گیرد که متاسفانه آن پیش فرض محقق نشد. 
عامریان درباره مش��کالت صادرات اظه��ار کرد: همه 
فعاالن و کارشناس��ان اقتص��ادی می دانند ک��ه نفوذ به 
یک بازار جدید و رقاب��ت برای ص��دور کاالی ایرانی چه 
مش��قاتی برای صادرکننده در پ��ی دارد اما این چالش ها 
زمانی دوچندان و آزاردهنده می ش��ود که ارز به دس��ت 
آمده به صورت ارزان و یارانه ای ب��ه واردات کاالی لوکس 

اختصاص یابد. 
وی با اش��اره به ص��ادرات کاالی��ی همچ��ون فرش و 
عدم حمایت دول��ت از تولیدکنن��دگان این بخش گفت: 
صادرکنندگان هندی با ص��دور فرش از دولت خود 18 تا 
20درصد جای��زه صادراتی دریافت می کنن��د که این امر 
س��بب افزایش قدرت رقابتی آنها و کاهش قدرت رقابت 

صادرکننده ایرانی شده است. 
این صادرکننده نمونه س��ال های 91 و 92 با بیان اینکه 
در سال های اخیر صادرکنندگان فرش چینی، پاکستانی، 
بنگالدشی و هندی رقیب سرسخت تولیدات ایران شده اند 
یادآور ش��د: دولت قبل وعده داده بود که از محل صادرات 
سال های 89 تا 91 حدود 1. 5 میلیارد تومان به عنوان جایزه 
صادراتی در اختیار بنده ق��رار دهد در صورتی که آن وعده 

هیچ گاه محقق نشد. 
عامریان که 90درصد صادرات فرش ایران به برزیل را در 
اختیار دارد اظهار کرد: متاسفانه در سال های گذشته ارزش 
کل صادرات فرش ایران از 560 میلیون دالر سال 89 به 314 
میلیون دالر س��ال 92 کاهش پیدا کرده است از همین رو 
ضروری اس��ت که دولت زمینه الزم را برای توسعه صادرات 

این کاالی اصیل ایرانی فراهم کند. 

واردات بیمه

خبر
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عدم نظارت بر واردات غیرقانونی 
تجهیزات و دستگاه های دیجیتال 
مش��کل بزرگی برای کشور ایجاد 
کرده است که باید هرچه سریع تر 

برای آن چاره ای اندیشید.
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز«، 
علی اصغر عمیدی��ان، معاون وزیر 
ارتباطات و رییس سازمان تنظیم 
رادیوی��ی  ارتباط��ات  و  مق��ررات 
درب��اره نح��وه واردات تجهی��زات 
ارتباط��ی گف��ت: در بعضی مواقع  
این تجهیزات از مبادی غیرقانونی 
به کشور وارد می شوند که نظارتی 
روی آنه��ا ص��ورت نمی گی��رد یا 
حتی تجهیزاتی هم که به صورت 
ب��دون  می ش��وند  وارد  قانون��ی 
مراجع��ه نمون��ه ای ب��ه س��ازمان 
تنظیم مقررات مورد استفاده قرار 
می گیرند که باعث بروز مشکالت 
زیادی می ش��وند که این مس��ئله 
باید از سوی مسئوالن مورد توجه 

قرار گیرد.
مع��اون وزیر ارتباط��ات که در 
همایش مشترک وزارت ارتباطات 
س��خن  اس��تاندارد  س��ازمان  و 
می گف��ت، اف��زود: در ش��ش ماه 
اول امس��ال  تعداد 510 دستگاه 
تجهیزات ICT از جمله تجهیزات 
ماهواره ای، GPSها و گوشی های 
تلفن همراه و ... مورد بررسی این 
س��ازمان قرار گرفت و نمونه های 

مختلف آنها بررسی شد.
وی اف��زود: ب��ا ه��دف کاه��ش 
زمان تس��ت این تجهیزات سامانه 
آنالینی در نظر گرفته ش��ده تا با 
ای��ن روش بتوانیم به اس��تاندارد 
بین الملل��ی در زم��ان کوتاه تری 

نزدیک تر شویم.
ب��ه  ارتباط��ات  وزی��ر  مع��اون 
تنظی��م  س��ازمان  تفاهم نام��ه 
اس��تاندارد  س��ازمان  و  مق��ررات 
اش��اره کرد و گفت: قبل از تدوین 

 ICT استانداردهای ملی در حوزه
مطالعات توسط مرکز تحقیقات و 
مشاوران دانشگاهی انجام می شود 
و به سازمان تنظیم ارائه و پس از 
تصویب س��ازمان استاندارد اعمال 

می شود.
عمیدیان با اش��اره به تفاهم نامه 
همکاری که در سال گذشته بین 
سازمان تنظیم مقررات و سازمان 
اس��تاندارد ص��ورت گرفت، گفت: 
ای��ن همکاری ه��ا  در چارچ��وب 
تدوین  مختلف��ی  اس��تانداردهای 
ش��د، اما درح��ال حاض��ر یکی از 
مشکالت این اس��ت که در  صدور 
تاییدی��ه تولی��دات در گم��رک با 
نوعی تاخی��ر و وقفه مواجهیم که 
الزم اس��ت این مسئله مورد توجه 
ق��رار گرفته و ش��رایط به گونه ای 
پی��ش برود ک��ه ای��ن تاییدیه در 
کوتاه تری��ن م��دت زم��ان ممکن 

دریافت شود.
محمود واعظ��ی، وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات نی��ز در این 
همای��ش گف��ت:در دنی��ای امروز 

به  تکنولوژی  پیش��رفت  س��رعت 
گونه ای اس��ت که هن��وز فناوری 
نهادینه نش��ده بع��د از یک مدت 
کوتاه تکنولوژی باالتری وارد بازار 
می شود به همین دلیل ما هم باید 
در این حوزه س��رعت خ��ود را با 
این تغیی��رات زودهنگام هماهنگ 

کنیم.
وی اف��زود: اگ��ر تع��داد صدور 
اس��تانداردها در س��ال 2012 را 
نس��بت به س��ال 2013 مقایسه 
کنیم متوجه می ش��ویم که مقدار 
ای��ن گواهینامه ها  چه��ار در صد 
رش��د داش��ته که این مق��دار در 
ح��وزهICT  ،  14درصد افزایش 
داش��ته اس��ت که این از اهمیت 
استانداردهای این حوزه در جهان 

حکایت دارد.
وزی��ر ارتباطات گفت: در عرصه 
اس��تاندارد، اجماعی وج��ود دارد 
ک��ه در قال��ب آن چه��ار مقوله را 
نمی ت��وان از ه��م جدا ک��رد. به 
عبارت دیگر اس��تاندارد، کیفیت، 
رقابت و توس��عه چه��ار ضلع یک 

مربع هس��تند ک��ه بای��د در این 
زمین��ه م��ورد توجه ق��رار گیرند 
چرا که ارتق��ای کیفیت و رعایت 
اس��تاندارد الزم و مل��زوم یکدیگر 
هس��تند و اگر بخواهی��م کیفیت 
خدمات را توس��عه دهیم ناچاریم 
استانداردها را به دقیق ترین شکل 

ممکن ارتقا دهیم.
واعظی درباره آغاز به کار دوباره 
دفت��ر تدوین اس��تاندارد و کنترل 
کیفیت نیز گفت: در سال 74 این 
نهاد در مرک��ز تحقیقات مخابرات 
ایجاد ش��د و کاره��ای خوبی هم 
انج��ام داده بود، اما متاس��فانه با 
وج��ود تعری��ف 423 اس��تاندارد 
بین الملل��ی در ای��ن دفت��ر طی 
س��ال های گذش��ته آن را تعطیل 
کردند که اکنون فکر می کنم الزم 
اس��ت بار دیگر فعالیت های آن از 

سر گرفته شود.
وزیر ارتباط��ات در ادامه تاکید 
ک��رد: دول��ت یازدهم بن��ا دارد تا 
شرایطی را ایجاد کند که کشور از 
شرایط تورم و رکود اقتصادی عبور 
کند ب��ه همین دلی��ل تالش های 
متعدد و برنامه ریزی های مختلفی 
در ای��ن زمینه ص��ورت گرفته که  
قطع��ا رقابت و اس��تاندارد باال در 

این هدف تاثیرگذار خواهد بود.
نیره پیروزبخت، رییس سازمان 
ملی اس��تاندارد ای��ران نیز در این 
همای��ش بر همکاری ه��ای مثبت 
س��ازمان  و  ارتباط��ات  وزارت 
استاندارد تاکید کرد و گفت: نحوه 
نظارت و واگذاری استانداردها  در 
ح��وزه ارتباط��ات باید با س��رعت 

بیشتری صورت پذیرد.
وی افزود: اس��تاندارد می تواند 
ب��ازار رقابت را در حوزه کس��ب 
و کار گرم ت��ر کند و ب��ه عنوان 
ترازی در میدان رقابت محسوب 

شود.

معضل قاچاق گریبانگیر تجهیزات ارتباطی
خبر
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اي��ن  روس��تايي  توس��عه 
روزه��ا بهان��ه اي ش��ده ب��راي 
ورود فرصت طلب��ان ب��ه اراضي 
گران بهاي شمال كشور، دالالني 
ك��ه ب��ا اس��تفاده از رانت ه��اي 
اطالعاتي و مالي خ��ود در تمام 
زمين هاي س��احلي پرس��ه مي 
زنند و با ترفنده��اي مختلف به 
تصاح��ب اراض��ي بك��ر طبيعي 
مشغولند. البته راه و روش ها نيز 
در نوع خود متفاوت است، برخي 
از اي��ن دالالن در زمان هاي��ي 
خاص به روس��تاهاي س��احلي 
اس��تان هاي ش��مالي كشور مي 
روند و با پيشنهاداتي كه در ظاهر 
مطلوب به نظر مي رسد اقدام به 
خريد گسترده و عمده زمين هاي 
اهالي مي كنن��د. زمين هايي كه 
با هدف گذاري ه��اي بلند مدت 
خريداري مي ش��وند و در فاصله 
زماني كوت��اه به تغيي��ر كاربري 
مي رسند. در س��ال هاي گذشته 
بخش عمده اي از ش��اليزارهاي 
شمال كش��ور در معرض تغيير 
كارب��ري بوده اند و بس��ياري از 
فعاالن حوزه كش��اورزي نگراني 
خ��ود را از رون��د ف��روش اي��ن 
زمين ها ب��ه س��رمايه داراني كه 
تنها به فكر ويالس��ازي هستند؛ 

ابراز كرده اند.
زمين هاي��ي ك��ه در قال��ب 
ش��عارهايي مانن��د توس��عه 
روستايي و بهبود سطح زندگي 
روستاييان تصاحب مي شوند و 
معموال سرنوشتي جز ويالهايي 

مجلل پيدا نمي كنند.
اين مس��ئله كه درسال هاي 
گذش��ته در نق��اط مختلفي از 
دو اس��تان حاصلخيز گيالن و 
مازندران به كرات تكرار ش��ده، 
در كنار خط��ر كاه��ش توليد 
محص��والت كش��اورزي، فرياد 
بس��ياري از جامعه شناس��ان را 
نيز بلند كرده اس��ت. به اعتقاد 
آنه��ا پيش��روي اي��ن چنيني 
در  و دالالن  فرصت طلب��ان 
اراضي شمال كشور ضربه هاي 
جبران ناپذيري را ب��ه فرهنگ 

زندگي روستايي در اين مناطق 
وارد خواهد ك��رد و در آينده اي 
نزديك جز از بين رفتن اقتصاد 
اين مناطق و سرعت دادن روند 
مهاجرت، نتيجه اي در برنخواهد 
داش��ت. اما اين تنه��ا يك بعد 
ماجراست. در طرف ديگر برخي 
فرصت طلب��ان حتي ب��ه خريد 
زمين روس��تاييان ني��ز تمايلي 
ندارند، بلكه با استفاده از برخي 
ارتباطات در سطح ملي و البته 
رانت هاي اطالعاتي گسترده اي 
ك��ه در اختيار دارن��د، اقدام به 
تصرف زمين هاي بي صاحب يا 

بي مالك مي كنند.
زمين هاي��ي كه تع��داد آنها 
در اس��تان هاي ش��مالي كشور 
بسيار باالس��ت و همين مسئله 
باعث ش��ده افرادي كه از رانت 
اطالعات��ي الزم برخوردارن��د 
ب��ا اس��تفاده از نف��وذ خ��ود به 

ثروت هايي بي پايان برسند.
ش��رايط  از  بس��ياري  در 
امتي��از تصاحب اي��ن زمين ها 
ب��ا مجوزهاي س��اختي تكميل 
مي ش��ود ك��ه در س��اختار آن 

منطقه بي سابقه است. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي 
چندي پيش براي نمايان كردن 

وجوه��ي از اي��ن فاجع��ه پرده 
از مج��وز س��اخت ي��ك ب��رج 
23طبقه اي برداشت كه بنا بوده 
در يكي از روس��تاهاي شمالي 
كشور ساخته ش��ود. هر چند با 
پيگيري های صورت گرفته قرار 
بر توقف س��اخت اي��ن مجتمع 
شده، اما قطعا طرح هايي شبيه 
به اي��ن در ش��مال كش��ور كم 

نيستند.

حضور جدي دولت براي 
مقابله با زمين خواري

بح��ث برخ��ورد ب��ا دالالن و 
زمين خ��واران در س��ال هاي 
گذش��ته هم��واره در نهادهاي 
دولت��ي مط��رح ب��وده اس��ت 
طرح��ي كه دول��ت يازدهم نيز 
در نخستين ماه هاي آغاز به كار 
خود قول پيگيري و جديت در 
آن را داد و بع��د از دس��تورات 
اجرايي نيز اقداماتي را آغاز كرد.

مهم ترين دستور دولت شايد 
به ابالغيه اس��حاق جهانگيري 
بازگ��ردد؛ مع��اون اول رييس 
جمه��ور در دس��تورالعملي كه 
اوايل تيرماه امس��ال به وزراي 
جهاد كشاورزي، صنعت، معدن 
و تج��ارت و راه و شهرس��ازي 

ابالغ كرد، پيگي��ري جدي آنها 
در مقابله ب��ا زمين خ��واري را 
خواستار شد. دس��توري كه در 
آن بر اهميت صيان��ت از منابع 
طبيعي تاكيد فراواني شده بود 
تا جديت دول��ت در برخورد با 

زمين خواران را نشان دهد. 
اقدامي كه هر چند توانس��ت 
ت��ا ح��دي از س��رعت عم��ل 
زمين خ��واران بكاه��د، ام��ا 
همچنان تا قطع كامل اين روند 

راه درازي در پيش دارد.

دولت با افراد ذي نفوذ 
برخورد كند

س��اري  م��ردم  نماين��ده 
درمجل��س ش��وراي اس��المي 
معتقد اس��ت تا زماني كه قانون 
براي همه افراد به شكلي يكسان 
اجرا نشود نمي توان به قطع نفوذ 
زمين خواران در اراضي شمالي 

كشور اميد داشت.
محمد دامادي، در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« ب��ا بيان 
اينكه بر همه روش��ن است كه 
زمين خ��واران جزئ��ي از مردم 
ع��ادي ب��ه حس��اب نمي آيند، 
اظهار كرد: افرادي ذي نفوذ كه 
از رانت هاي اطالعاتي گسترده 

برخوردارن��د، زمي���ن ه��اي 
حاصلخي��ز كش��ور را تص��رف 
مي كنند و اگر بناست برخوردي 

شود بايد با همان ها باشد.
وي برخورد جدي با متخلفان 
را چي��زي ج��ز اج��راي دقيق، 
درس��ت و يكس��ان قانون هاي 
مصوب فعلي ندانس��ت و گفت: 
ما در اين حوزه كمبودي نداريم، 
تنه��ا عاملي كه باع��ث به خطر 
افتادن اراضي كشور شده، فرار 
برخي افراد از قانون و دور زدن 
آن اس��ت. دولت براي مقابله با 
اي��ن پديده بايد ام��كان اجراي 

قوانين را فراهم آورد. 
دامادي به تصرف غيرقانوني 
بيش از چه��ار ه��زار هكتار از 
زمين ه��اي اس��تان مازندران 
در س��ال هاي گذش��ته اش��اره 
كرد و ادام��ه داد: چه كس��اني 
مي توانند اي��ن حجم از زمين را 
صاحب ش��وند؟ البته در دولت 
يازدهم اقدام��ات خوبي انجام 
شده و سرعت اين افراد كاهش 
يافت��ه، اما هنوز متوقف نش��ده 
اس��ت. ما انتظار داري��م نه تنها 
زمين خواري متوقف ش��ود كه 
تمام زمين هاي تصرف شده نيز 

به مردم بازگردانده شود.
هر چند عملي شدن خواسته 
پاياني نماينده مردم ساري براي 
بازگردانده ش��دن زمين ه��اي 
تصرف ش��ده در كوت��اه مدت 
قدري دش��وار به نظر مي رسد 
ام��ا اينك��ه دولت موفق ش��ده 
سرعت زمين خواران را كاهش 
دهد بارقه هاي��ي از اميد را زنده 

مي كند.
 هر چند بسياري از زمين هاي 
حاصلخي��ز اس��تان هاي مجاور 
درياي خزر هنوز درمعرض خطر 
تصرف ق��رار دارند و مش��خص 
نيس��ت آي��ا ش��اليزارهايي كه 
امس��ال به زير كش��ت رفته اند، 
س��ال آينده نيز وجود خارجي 
خواهند داشت يا جاي خود را به 
ويالهاي خوش ساخت و شيكي 
مي دهند، كه هيچ كس صاحبان 

آنها را نمي شناسد.

براس�اس گفته برخی از فعاالن بخش مس�کن در مناطق ش�مالی تهران، 
فایل ه�ای اجاره ب�ا رقم های نجوم�ی طی مدت زم�ان كوتاهی مش�تریان 
خ�ود را پي�دا می كند و اف�رادی ك�ه ملک های خ�ود را ب�رای اج�اره قرار 
می دهند نگ�ران خالی مان�دن ملک های  خود نيس�تند. به گ�زارش ایلنا، 
در حالی كه اج�اره ماهانه ی�ک پنت ه�اوس 300 متری در منطقه فرش�ته 
ته�ران در س�ال 840 ميلي�ون توم�ان آب می خ�ورد، قيمت خری�د خانه 
 در منطقه 17 ب�ا همين مت�راژ نصف اج�اره س�االنه پنت ه�اوس محدوده  

فرشته است.

گزارش »فرصت امروز« از تصرف غيرقانوني بيش از 4000 هکتار از زمين هاي استان مازندران

زمينخوارانهمچناندرشمالايرانجوالنميدهند
 عالج، تدوین طرح ساماندهی 

ساخت و سازهای نوار ساحلی است

دولت همواره از كنترل و س��اماندهی ويالس��ازی های 
غيرمج��از و بی رويه در نوار س��احلی ش��هرهای ش��مالی 
كشور كه در چند ساله گذشته به بيشترين حجم ساخت 
رسيده صحبت می كند، بدون آنكه راهكاری برای كنترل 
اين پديده به اجرا رس��انده باش��د. البته در همه جای دنيا 
هم ميل به ساخت وس��از در نوار س��احلی وجود دارد، اما 
 با اجرای طرح آمايش و س��اماندهی اين س��اخت و سازها

 كنترل می شود.
در اين جا ه��م اجرای اين طرح می تواند راهكار بس��يار 
مناسبی برای كنترل اين پديده باشد، اما متاسفانه دولت 
توجهی به تهيه طرح جامع آمايش و ساماندهی ويالسازی 
در استان های شمالی كشور ندارد و هيچ تجربه ای از اجرای 

اين طرح در كشور وجود ندارد.
بيشترين پديده زمين خواری و ويالسازی در نوار ساحلی 
استان های ش��مالی در 220 كيلومتر نوار ساحلی استان 
مازندران اتفاق افتاده است كه طبيعتا اين منطقه حساس 
بايد در ط��رح آمايش س��اماندهی ويالس��ازی در مناطق 
شمالی در اولويت قرار گيرد و دولت بايد توجه بيشتری به 

اين گستره داشته باشد.
هر چند كه كنترل و س��اماندهی ساخت و سازهای نوار 
ساحلی از وظايف اوليه شهرسازی اس��ت، اما دولت سهم 
عمده ای در اين ساخت و س��ازها دارد و اگر نگوييم حجم 
شخصی سازی ها در حاش��يه دريای خزر كمتر از دولتی ها 
است قطعا بيش��تر هم نخواهد بود.بسياری از ارگان ها نوار 
س��احلی دريای خزر را به بهانه ويالسازی برای كاركنان و 
پرس��نل تصاحب كرده اند كه درصد اين س��اخت و سازها 
بسيار باال اس��ت.هر چند كه سهم شخصی س��ازی ها هم 

قابل توجه است.
قطعا رعايت حريم دريا در هر منطقه با توجه به شرايط 
جغرافياي��ی و دريايی آن منطق��ه متراژ متفاوت��ی دارد و 
نمی توان عدد ثابتی را برای رعايت حريم دريا نام برد، اما با 
تهيه طرح آمايش و ساماندهی ساخت و ساز در حريم دريا و 
نوار ساحلی قطعا برای هر منطقه طرحی متناسب با شرايط 
منحصر به فرد آن گس��تره تعريف می شود و معتقدم تنها 
راهكاری ك��ه می تواند در اجرا عملياتی ش��ود، تهيه طرح 
اس��ت؛ وگرنه كنترل ويال س��ازی غيرمجاز در محدوده ای 
كه ميل زي��ادی به ساخت وس��از در آن منطقه وجود دارد 
با آيين نامه ها، بخش نامه ه��ا، ابالغيه ها، برخورد پليس و... 

جواب نمی دهد.

تامين 30درصد مسکن مورد نياز 
كشور از طریق بهسازی و نوسازی

مديرعامل ش��ركت مادر تخصصی عمران و بهس��ازی 
شهری ايران گفت: مقدمات تامين 30درصد مسكن مورد 
نياز كشور از طريق بهسازی و نوسازی در چهار عرصه به 
شكل های مختلف مثل وام مقاوم س��ازی، نوسازی و وام 

وديعه مسكن فراهم شده است.
به گزارش ايسنا، محمدس��عيد ايزدی درباره نوسازی 
بافت های فرس��وده اظهار كرد: خبر شيرين در اين زمينه 
آن اس��ت كه همه دس��تگاه های متولی بحث مس��كن و 
شهرسازی يعنی آقايان در مجلس، بانك مركزی و وزارت 
كش��ور همگ��ی متفق القول اند كه از فرص��ت عرصه های 
بافت های فرس��وده كه از آنها با عنوان محالت هدف ياد 

می شود به نحو شايسته استفاده كنند.
وی افزود: اگر بتوانيم از اين تهديد به عنوان يك فرصت 
استفاده كنيم، عالوه بر مسائل و مشكالت موجود و برطرف 
كردن آنها، می توانيم به كمبود بخش مورد نياز مسكن هم 

پاسخ دهيم.
مديرعامل ش��ركت مادر تخصصی عمران و بهس��ازی 
ش��هری ايران ب��ا بيان اينك��ه خوش��بختانه وزي��ر راه و 
شهرسازی اين موضوع را اولويت طرح جامع مسكن اعالم 
كردند، تصريح كرد: 30 درصد مسكن موردنياز كشور از 
طريق بهسازی و نوسازی در چهار عرصه فراهم شده است.

ايزدی تاكيد كرد: برای اي��ن 30 درصد با بانك مركزی 
توافق داشتيم و آنها هم در حال تنظيم پيشنهاد هستند، 
همچنين ب��رای پرداخت تس��هيالت به دولت بس��ته ای 
خواهيم فرستاد كه ميزان مشخصی برای مردم و ساكنان 

محالت هدف، تسهيالت دريافت كنيم.
وی با اشاره به اينكه تفكر ما از نحوه نوسازی و بهسازی 
به شكل های مختلف مثل وام مقاوم سازی، نوسازی، وام 
وديعه مسكن و همچنين دريافت اين تسهيالت از سوی 
مردم است، ادامه داد: ش��هرداری ها هم بايد تخفيفاتی را 
در نظر بگيرند و با حمايت دولت اين ميزان تس��هيالت را 

جبران كنند.
وی در ادامه اظهار كرد: آماری كه در مسكن مهر توسط 
دولت قبل اعالم شده 230 هزار واحد از طريق خودمالكی 
به بحث بهسازی و نوسازی بافت ها داده شده است كه اين 
230 هزار واحد، يكی از موفقيت ها در تجربه های مسكن 

مهر بوده است.

تکليف 30 هزار پرونده تخلف 
ساخت و ساز در تهران روشن شود

سخنگوی كميس��يون شهرس��ازی و معماری شورای 
اس��المی ش��هر تهران با بيان اينكه ظرفيتی كه در حال 
حاضر منطقه 22 در خود گنجانده، چندين برابر ظرفيت 
استاندارد است، ادامه داد: آن مصوبه عالی استان كه يك 
ش��به جمعيت قابل توجهی را به ظرفيت ته��ران اضافه 
كرد و دستاويز و بهانه ای ش��د برای همه كميسيون های 
شهرسازی ش��هرداری مناطق كه تراكم ش��هر تهران را 

افزايش دهند
محمد مهدی تندگوي��ان در گفت و گو با ايلنا با اش��اره 
به مناطقی كه بيش��ترين تراكم فروشی را داشتند، اظهار 
كرد: در كميسيون های شهرس��ازی در برخی از مناطق 
تهران پرونده های تخلفات ساخت و ساز وجود دارد كه به 
هر دليلی مجوز تراكم های بيش از حد صادر ش��ده است 
كه در اين تخلفات هم شهرداری مقصر است و هم وزارت 
شهرسازی وقت.در حال حاضر، بيشترين تراكم فروشی در 
تهران متعلق به منطقه يك و منطقه 22 تهران است. وی 
با اشاره به ميزان صدور مجوزهای غير مجاز در شهرداری، 
گفت: معتقدم 30 درصد مجوزهای ساخت و ساز در تهران 
غير مجاز اس��ت و اين حداقل تخلفی اس��ت ك��ه در همه 
دوره ها وجود داشته است. تندگويان با اشاره به اقدامات 
فعلی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساخت و سازهای 
غير مجاز، اظهار كرد: مصوبه های وزارت راه و شهرسازی به 
اجرا نمی رسد مصوبه عالی شورای شهرسازی از اقدامات 
وزارت راه و شهرس��ازی برای جلوگيری از تراكم فروشی 
در كالنشهر ها اس��ت، اما اگر قاليباف از آن تبعيت نكند، 
اقدام خاصی را انجام نمی دهد و بيشتر در حد يك شوی 
تبليغاتی و رسانه ای است وگرنه تاكنون كه از عمر وزارت 
راه و شهرسازی دولت يازدهم بيش از يك سال می گذرد 
حتی يك پروژه اين چنينی نبوده كه وزارت شهرس��ازی 
جلوی ساخت و ساز و ادامه كارش را گرفته باشد. سخنگوی 
كميسيون شهرس��ازی و معماری ش��ورای اسالمی شهر 
تهران با بيان اينكه 30 هزار پرونده ساخت و ساز غير مجاز 
در تهران بالتكليف مانده است، گفت: از اين پرونده ها رقم 
عمده ای به تغيير كاربری مربوط می شود. تغيير كاربری 
از مسكونی به اداری اس��ت. جزو شايع ترين اتفاقات شهر 
تهران تغيير كاربری مسكونی به اداری است. تندگويان در 
ادامه گفت: اين تعداد پرونده بالتكليف تخلف ساخت و ساز 
در تهران متعلق به ۱2 سال گذشته است. در اين پرونده ها 
تخلف به اثبات رس��يده اس��ت اما هنوز پرونده باز است و 
مالك هم در حال بهره برداری اس��ت. عمده مش��كلی كه 
در اين پرونده های قوه قضاييه اس��ت كه قوانين را رعايت 
نمی كند و حتی حكمی كه صادر می شود در ديوان عدالت 

شكست می خورد.

 مسکن 30 درصد از درآمد
 هر ایرانی را می بلعد

در حالی بيش از 30 درصد از درآمد سرانه ملی در كشور 
ما صرف تامين مسكن می شود كه عمرمفيد ساختمان در 
ايران كمتر از 40 سال است و صنعت ساختمان 25 درصد 
از انرژی مصرفی كل صنعت را می بلع��د. به گزارش مهر، 
در حال حاضر به طور متوسط روزانه بالغ بر 3 هزار واحد 
مسكونی جديد در كشور احداث می شود، به همين جهت، 
صنعت ساختمان به عنوان يكی از مهم ترين و اساسی ترين 
صنايع در توسعه كش��ور، نقش اصلی در مصرف منابع و 
سرمايه های ملی دارد به طوری كه بنابر آمارهای جهانی 
بيش از 30 درصد از درآمد سرانه ملی در كشور ما صرف 
تامين مسكن می شود. اما باوجود اهميت اين صنعت در 
كشور، عمر مفيد س��اختمان ها در ايران كمتر از 40 سال 
اس��ت، در حالی كه اين مقدار در كشورهای توسعه يافته 
به بيش از ۱00 سال می رس��د كه نشانگر هدررفت باالی 
سرمايه در صنعت ساختمان است. آمارها نشان می دهد 
كه هر ايرانی به طور متوس��ط ح��دود ۱0 درصد درآمد 
س��االنه خود را به علت پايين بودن كيفيت ساختمان از 
دست می دهد كه اين اتالف س��رمايه های ملی زيان های 

زيادی را به اقتصاد و صنعت وارد می كند.

عمران یادداشت

خبر

نرخنامه

گزارش 2
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جواد هاشمي

بيت اهلل ستاریان 
كارشناس مسکن 

 درآمد 20 ميليون یورویی ایران
از صادرات خدمات هوایی

رييس اتحاديه صنايع ه��وا و فضای ات��اق بازرگانی در 
نشس��ت خبری پنجمين نمايش��گاه ملی توانمندی های 
صنايع هوايی و فضايی ايران با اش��اره به اهداف برگزاری 
اين نمايش��گاه از صادرات خدمات هوايی به ساير كشورها 
خبر داد.  به گزارش ايلنا، امين س��االری در پاس��خ به اين 
سوال مبنی بر اينكه خدمات هوايی و توليدات اتحاديه هوا 
و فضای اتاق به كدام كش��ورها صادر می شود و اغلب اين 
محصوالت توليد ش��ده چه كاربری دارند گفت: صادرات 
اتحادي��ه ش��امل سيس��تم های الكترونيك��ی، اويونيكی 
و هواپيماهای س��بك و فوق س��بك می ش��ود ك��ه عمده 
كشورهای هدف محصوالت و توليدات اتحاديه كشورهای 
افريقاي��ی، امري��كای جنوبی و كش��ورهايی هس��تند كه 

كشورمان توافق دوجانبه با اين كشورها دارد. 
وی با اشاره به ميزان ارزش ريالی ارزی صادرات اتحاديه 
ادامه داد: رق��م ريالی صادرات ش��ركت های عضو اتحاديه 
ساالنه 20 ميليون يورو اس��ت كه البته پتانسيل صادرات 

خدمات و توليدات اتحاديه بسيار بيشتر از اين رقم است. 
ساالری با اشاره به س��ابقه فعاليت اتحاديه صنايع هوا و 
فضای اتاق بازرگانی گفت: فعاليت اتاق از سال 88 در اتاق 
بازرگانی به عنوان تش��كل بخش خصوصی شروع شد كه 
در حال حاضر ۱60 بنگاه تولي��دی، بازرگانی و تخصصی 
عضو اتحاديه هس��تند كه در قالب پيمانكاران با س��ازمان 
هواپيمايی، سازمان هوا و فضای ايران، شركت فرودگاه ها و 

ايرالين ها همكاری دارند. 
ساالری با تاكيد براينكه در حوزه خدمات هوايی عمومی 
تا افق چش��م انداز ۱404 نياز به چهار هزار فروند هواپيما 
وجود دارد گفت: سازمان هواپيمايی تاكنون توانسته 200 و 
اندی از اين نياز را در ناوگان هوايی كشور فعال كند معتقدم 
خدمات هوانوردی عمومی متعلق به بخش خصوصی است و 
سازمان هواپيمايی در حوزه قانون گذاری می تواند با صدور 
مجوزهای قانونی با بخش خصوصی در اين حوزه بيشترين 

همكاری را داشته باشد. 

 به روزرسانی بانک های 
جامع امالک كشور

معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و امالک 
با اشاره به روز رس��انی بانك های جامع امالک كشور گفت: 

ثبت در كشور الكترونيكی می شود. 
به گزارش تس��نيم، احمد تويس��ركانی درب��اره تبديل 
وضعيت عملك��ردی س��ازمان ثبت از ش��يوه س��نتی به 
الكترونيكی گفت: در اين رابطه بايد اقدامات گس��ترده ای 
صورت گيرد كه مهم ترين آن اصالح خطا ها و اش��تباهات 

سيستم دستی و سنتی گذشته است. 
وی عنوان كرد: طبعا در برخی از موارد، گرفتار مشكالتی 
در زمينه به روز رسانی بانك های جامع امالک هستيم. وی 
افزود: بخش عمده ای از نقل و انتقاالت به صورت روزانه در 
بعضی استان ها صورت می گيرد و برخی نقاط ديگر به علت 
نقص های اطالعات ه��ای ثبتی نيز نيازمند به روز رس��انی 

هستند. 

قيمت اجاره پنت هاوس های تهران

قيمت )تومان(محدودهمتراژ

رهن كامل يك ميليارد و 200 ميليون- قابل تبديل به ماهانه 40 ميليون اجارهسعادت آباد350 متر

رهن كامل 700 ميليونجردن350 متر

رهن كامل يك ميليارد و 200 ميليون- قابل تبديل به ماهانه 35 ميليون اجارهولنجك330 متر

رهن كامل دو ميليارد و 300 ميليون- قابل تبديل به ماهانه 70 ميليون اجارهفرشته330 متر- تريبلكس

رهن كامل 2 ميليارد– قابل تبديل به ماهانه 60 ميليون اجارهزعفرانيه550 متر

رهن كامل 600 ميليون - قابل تبديل به ماهانه 20 ميليون اجارهاقدسيه280 متر

رهن كامل 3 ميلياردفرمانيه شرقی600 متر

قيمت )تومان(محدودهمتراژ

90 ميليونيافت آباد50 متر

90 ميليونخيابان قزوين۱۱0 متر

230 ميليونيافت آباد۱50 متر

250 ميليونخيابان قزوين90 متر

۱90 ميليونابوذر70 متر

قيمت خرید خانه در منطقه 17

يك كارشناس مس��كن درباره 
قيمت مس��كن در آينده نزديك، 
تاكيد كرد: قيمت مسكن تا پايان 
آذرم��اه از ش��اخص ت��ورم عبور 
نخواهد ك��رد و با توج��ه به اينكه 
شاهد تحرک خاصی در اين بازار 
نخواهيم ب��ود، روند ثب��ات ادامه 
خواهد داش��ت.   به گزارش ايسنا، 
مصطفی قل��ی خس��روی درباره 

پرداخت وام 80ميلي��ون تومانی 
خريد خانه، اظه��ار كرد: پرداخت 
تسهيالت هميش��ه مثبت است و 
اگر اين تس��هيالت از سوی دولت 
پرداخت نش��ود رون��ق در بازار به 
وج��ود نمی آي��د.  وی اف��زود: اما 
مبل��غ 80 ميلي��ون توم��ان رقم 
كافی نيس��ت و با توج��ه به اينكه 
يك خان��ه 50 مت��ری به صورت 

ميانگين با احتس��اب متری پنج 
ميليون تومان در كالنشهر تهران 
ب��ه قيم��ت 250ميلي��ون تومان 
فروخته می ش��ود، اين رقم كافی 
نيس��ت.  قلی خس��روی ب��ا بيان 
اينك��ه ه��ر حركتی ك��ه در روند 
بازار صورت گيرد، تبعاتی خواهد 
داشت، تصريح كرد: اما اين ميزان 
وام چون رقم بااليی نيست تغيير 

محسوس��ی در روند بازار مسكن 
نخواهد داش��ت.  اين كارش��ناس 
مس��كن با اش��اره به اينكه قيمت 
مسكن تا پايان آذرماه از شاخص 
تورم عب��ور نخواهد ك��رد، ادامه 
داد: تحرک خاص��ی در بازار اتفاق 
نمی افتد و پيش بينی می شود روند 
ثبات در ح��ال حاض��ر ادامه پيدا 
كن��د.  وی در ادامه گف��ت: زمانی 

در بازار مسكن ركود تورمی وجود 
داشت، اما در حال حاضر می توان 
گفت بازار مسكن با ركود كاهشی 
روبه رو است. قلی خسروی با بيان 
اينكه مهم ترين عام��ل اين ركود 
كاهشی تعلل مردم است، تصريح 
ك��رد: در ح��ال حاض��ر گروهی 
 مجبور ش��دند كه واحدهايش��ان 

را بفروشند. 

پيش بينی قيمت مسکن تا زمستان
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هشدار درباره شرایط بحرانی تاالب های کشور

دولت در ارسال الیحه احیای 
تاالب ها و دریاچه ها تعجیل کند

هیات رییس��ه  عض��و 
فراکسیون محیط زیست 
مجل��س، ب��ا تاکی��د ب��ر 
ضرورت تسریع در ارسال 
الیحه احی��ای تاالب ها و 
دریاچه های کشور  گفت: 
خروج دریاچه ها و تاالب ها  
از ش��رایط بحران��ی نیازمند ع��زم عموم��ی و توجه ویژه 

مسئوالن است.
کمال الدی��ن پیرموذن با یادآوری خ��روج طرح احیای 
تاالب ها و دریاچه ها از دستور کار مجلس، گفت: با توجه 
به اهمیت احیای تاالب ها و دریاچه های کشور به ویژه از 
بعد زیس��ت  محیطی آن دولت خواهان ارائه الیحه ای در 

این زمینه شد.
نماین��ده اردبیل، نی��ر، نمین و س��رعین در مجلس، با  
ارائه طرح نجات و احیای دریاچه ها و تاالب های کش��ور 
به وضعیت بحرانی دریاچه ها و تاالب ها اش��اره داش��ت و 
افزود: با ابراز عالقه دولت برای ارائه الیحه ای در این زمینه 
مش��کل اصل 75 قانون اساس��ی طرح مذکور رفع شده و 
دولت با در نظر داشتن بار مالی این موضوع به رفع مشکل 

تاالب ها اقدام خواهد کرد.
این نماین��ده مجلس نهم، با بیان اینکه ورود س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت ب��ه بحث تدوی��ن الیحه جامعی 
برای احیای تاالب ه��ا و دریاچه های کش��ور دلیل خارج 
ش��دن طرح مذکور از دس��تور کار مجلس است، تصریح 
کرد: با توجه به رایزنی های صورت گرفته با فراکس��یون 
محیط زیست و کمیس��یون کش��اورزی مجلس از سوی 
دول��ت بی تردید الیحه ارس��الی به مجل��س درخصوص 
احیای تاالب ها و دریاچه ها نزدیک به طرح تهیه ش��ده از 

سوی مجلس خواهد بود.
وی، با تاکید بر ضرورت توجه به تاالب ها و دریاچه های 
کش��ور و جلوگیری از نابودی آنها، گف��ت: بی توجهی به 
تاالب ها مشکالت زیست محیطی بسیاری از جمله آلودگی 
هوا و تغییر پوشش های گیاهی را منجر می شود. از این رو 
باید توجه وی��ژه ای به حیات تاالب ها ب��رای تنظیم دما و 

هوای کشور داشته باشیم.
به گزارش خانه مل��ت، پیرموذن با بیان اینک��ه با ارائه 
الیحه تقدیمی دولت درخصوص احی��ای تاالب ها منابع 
مورد نیاز برای ای��ن مهم نیز در نظر گرفته خواهد ش��د، 
ادامه داد: زمانی که تاالب ها و دریاچه های کشور در حالت 
بحرانی و شکننده قرار دارند باید شرایط به سمت و سویی 
حرکت کند تا بتوان منابع الزم را به این مهم اختصاص داد 

تا آنها را از حالت بحرانی خارج کند.
عضو هیات رییسه فراکس��یون محیط زیست و توسعه 
پایدار مجلس، یادآور ش��د:  امید است با تعجیل دولت در 
ارائه الیحه احیای تاالب ها و دریاچه ها شاهد بهبود نسبی 

وضعیت زیست محیطی کشور باشیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد: 

قیمت گندم، در مرحله تجدید نظر 
عض�����و کمیس���یون 
کش��اورزی، آب و مناب��ع 
طبیع��ی مجل��س، گفت: 
قیم��ت خری��د تضمینی 
گندم که در س��ال جاری 
1155 تومان تعیین شد به 
درخواست وزیر جهاد کشاورزی در مرحله تجدیدنظر از 
سوی دولت قرار دارد. وزیر کشاورزی با اشاره به اینکه نرخ 
تورم تعیین شده باالست خواهان تجدید نظر و باال رفتن 

قیمت خرید تضمینی گندم شد. 
محمدتقی توکلی،  به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه 
به پایان شروع سال زراعی جدید و کشت پاییزه گندم از 
سوی کشاورزان این قیمت هرچه زودتر باید از سوی دولت 
تغییر یابد تا شاهد کاهش سطح زیر کشت گندم در سال 

جاری نباشیم. 
وی با اشاره به افزایش قیمت شیر خام در سال جاری نیز 
گفت: طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی در این کمیسیون 
قرار ش��د قیمت همان 1440 تومان تعیین و 140 تومان 

یارانه نیز به دامداران اختصاص داده شود. 

صادرات 83 میلیون دالری زعفران 
در نیمه نخست امسال

عض��و ش��ورای مل��ی 
زعف��ران از افزایش میزان 
تولید و ص��ادرات زعفران 
ایرانی در سال جاری خبر 
داد و گف��ت: در نیمه  اول 
امسال بیش از 83 میلیون 
دالر زعفران به کشور های مختلف صادر شد که تا 20 درصد 
افزایش یافته اس��ت.  علی حس��ینی اظهار کرد: در نیمه 
نخس��ت امس��ال بیش از 58 تن ب��ه ارزش 83 میلیون و 
118 هزار دالر زعفران به 45 کشور صادر شده که بیشتر 
مشتریان این محصول با ارزش ایرانی امارات، اسپانیا، قطر، 
عربستان، هلند، استرالیا و کانادا هستند.  وی با بیان اینکه 
صادرات زعفران در نیمه امسال 22.8 درصد از نظر وزنی 
و 22.5 درصد از نظر ارزش��ی افزایش یافته است، افزود: با 
توجه به شرایط موجود و اینکه در نیمه دوم آهنگ صادرات 
زعفران رشد بیشتری پیدا می کند، پیش بینی می شود تا 
پایان امس��ال میزان صادرات زعف��ران ایرانی به 150 تن 
برس��د.  عضو ش��ورای ملی زعفران اعالم کرد: با توجه به 
پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه بالغ بر 80 
هزار هکتار از اراضی تحت کشت زعفران رفته اند، امسال 
دست کم 300 تن زعفران برداشت می شود. البته عملکرد 
این محصول نسبت به گذشته کاهش یافته و به حدود 3.5 
کیلوگرم رسیده اس��ت.  حسینی، به باش��گاه خبرنگاران 
اعالم کرد: از چهار سال گذشته به دلیل دغدغه  های شورای 
ملی زعفران نسبت به تولید کیفی زعفران و رقابت پذیر تر 
کردن آن در بازار ه��ای بین المللی طرح ارتقای کیفی این 
محصول در دستور کار قرار گرفت و در استان های خراسان 
جنوبی و رضوی اجرا ش��د. به این ترتیب جایگاه زعفران 

ایرانی در جهان بهبود پیدا کرد. 

ناظر من ناظری دیگر دارد! 

چندس��الی اس��ت که هر چند وقت یک ب��ار در میان 
مردم نگرانی هایی درباره مس��موم بودن بعضی میوه ها و 
صیفی جات ایجاد می ش��ود. مصرف بیش از حد کودهای 
شیمیایی و اس��تفاده از فاضالب منجر به تجمع نیترات، 
کادمیوم و عناصر س��نگین در خ��اك و ورود این عناصر 
به چرخه حیات می ش��ود که این امر آلودگی محصوالت 
کش��اورزی را به دنبال دارد. انواع آلودگی مواد غذایی هم 

که حرف تازه ای نیست! 
در این ش��رایط دیگر ع��الج واقعه بعد از وقوع اس��ت 
و حل این مش��کالت تنها ب��ا مدیریت صحیح و مس��تمر 
امکان پذیر است، اما ناظران وزارت بهداشت صرفا به صورت 
تصادفی برخ��ی از محص��والت غذایی فرآوری ش��ده را 
کنت��رل می کنن��د، وزارت جهاد کش��اورزی قرار اس��ت 
به عن��وان ناظر و متول��ی حفظ بهداش��ت تولید بر س��ر 
مزارع حضور داش��ته باش��د، سازمان اس��تاندارد تکلیف 
دارد ک��ه معیارها و ش��اخص های اندازه گیری آلودگی ها 
را ب��رآورد و اعالم کند، س��ازمان تحقیق��ات و آموزش و 
تروی��ج کش��اورزی می بایس��ت آموزش ه��ای الزم را به 
کش��اورزان ارائه دهد، س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
 وظیف��ه پیگیری و بررس��ی موضوعات زیس��ت محیطی 

را دارد.
 راس��تی در ای��ن ب��ازار داغ توزی��ع مس��ئولیت ها، 
مس��ئوالن کجایند که ببینن��د در چند قدم��ی پایتخت 
چگونه اس��ت که ماهی ها در دریاچه مصنوعی فش��افویه 
در فاض��الب غوطه ورن��د، س��بزیجات و صیفی جات در 
 کن��ار همی��ن پایتخ��ت ب��ا فاض��الب آل��وده س��یراب

 می شوند و... 
 هنوز در بحث اینکه چه کس��ی ناظر اس��ت مانده ایم. 
ش��وربختانه با بروز مش��کالتی در این ح��وزه که به طور 
مستقیم با س��المت مردم در ارتباط اس��ت، مسئوالن به 
جای اینکه  درصدد رفع آن برآیند هریک شانه خالی کرده 
و برای تبرئه خویش توپ را به میدان دیگری پرت می کنند 
و هیچ سازمان و ارگانی جوابگو نیست.  ای کاش مسئوالن 
به جای پ��رت کردن توپ ب��ه میدان یکدیگ��ر راهکاری 
برای نظارت ضعیف در حوزه تولید و کش��ت محصوالت 
کشاورزی و غذایی ارائه می دادند. آیا می توان به راحتی با 
سالمت مردم این گونه بی مسئولیت و بدون توجه برخورد 
کرد؟! مگر در دنی��ا برای خوردن م��واد خوراکی این قدر 
تردید وجود دارد؟! آیا قانون تکلیف مشخص و معین برای 
یک وزارتخانه ی��ا ارگان خاص در ای��ن زمینه پیش بینی 
نکرده است؟! این طور می ش��ود که ناظر من ناظری دیگر 

دارد و هر مسئولی آن را به مسئول دیگر ارجاع می دهد! 
بح��ث نظ��ارت به نح��وه تولی��د و کش��ت محصوالت 
کش��اورزی همچنان داغ اس��ت. پس از س��ال ها مدیراِن   
ما خوشبختانه جلس��ات متعددی را تشکیل می دهند تا 
ناظر مس��ئول را پیدا کنند. ناظری ک��ه می باید به عنوان 
بخش��ی از وظایف خ��ود و مس��ئولیت های ذات��ی اش به 
موضوع س��المت غذایی و ایمنی محصوالت کش��اورزی 
اعم از س��بزیجات، میوه ه��ا و غیره عمل کن��د. حال این 
 وظیفه به توپی بدل ش��ده و از این ارگان به سازمان دیگر 

شوت می شود.
واقعا قانون، تکلیف مشخص و معین برای یک وزارتخانه 
یا ارگان خاص در این زمینه پیش بینی نکرده اس��ت؟! از 
این روس��ت که همواره مردم وظای��ف و تکالیف ارگان ها 
را به صورت صریح و مش��خص نمی دانن��د و وقتی صدای 
اعتراضی بر س��ر ارگانی بلند ش��ود با جمل��ه »در حیطه 
وظایف ما نیست« همه چیز فیصله می یابد. ما هم هنوز در 
بحث اینکه چه کسی ناظر است مانده ایم. در جلساتی که 
برای شناخت مس��ئوالن برگزار می شود، دوستان تعارف 
می کنند تا دوس��ت دیگر اول وارد اتاق جلسه شود، شاید 
ترس از آن باشد که در آن اتاق خبرنگارانی هستند و از او 
خواهند پرسید چرا کار مثمر ثمری نمی کنید؟ چرا اقدام 
عاجلی صورت نمی دهی��د؟! و چراهای دیگ��ر... این طور 
می شود که ناظر من ناظر دیگری دارد و هر مسئولی آن را 

به مسئول دیگر ارجاع می دهد. 

یادداشت دریچه

مجلس

خبر
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تقریبا در همه دنیا، کشاورزی 
یکی از مطمئن ترین ش��غل ها 
برای افراد به ش��مار می آید زیرا 
کشاورزان و محصوالت شان از 
جهات مختلف زیر چتر حمایتی 
دولت ها قرار دارند، اما در کشور 
ما قش��ر کش��اورز یکی از اقشار 
آس��یب پذیر به ش��مار می آید و 
همواره دغدغه های فراوانی برای 
ادام��ه فعالیت های خ��ود دارد. 
اغلب کش��اورزان ما کشاورزان 
سنتی و مس��ن گذشته هستند 
که امروز حاضر به از دست دادن 
حرفه و پیشه چندین ساله خود 
نیس��تند، اما فرزن��دان همین 
کش��اورزان دیگر میل و رغبتی 
برای ادامه ش��غل پ��دران خود 
ندارن��د و به اصطالح عطای این 
شغل پردردسر و کم درآمد را به 
لقایش می بخشند. نبود امنیت 
شغلی، عدم وجود بیمه مناسب، 
قیمت تمام ش��ده ب��اال و قیمت 
تضمینی پایین، دردس��رهای 
تهی��ه نهاده ه��ا، ع��دم وج��ود 
ماش��ین آالت و مکانیزاسیون، 
وجود دالالن و عدم توجه دولت  
همواره از مهم ترین دغدغه های 
کشاورزی ما محس��وب شده و 

می شود. 
یک��ی از مهم تری��ن مولفه ها 
در خص��وص ه��ر کاری وجود 
امکان��ات و مواد اولی��ه کاف��ی 
و اس��تاندارد برای آن به ش��مار 
می آی��د. از مهم تری��ن ای��ن 
پیش نیازه��ا در کش��اورزی، 
می توان به ماشین آالت مناسب 
و س��وخت آنها اش��اره کرد که 
این دو پیش نی��از اولیه همواره 
و هم��واره برای کش��اورزان ما 
ج��زو نخس��تین دغدغه ه��ای 

مطرح شده به شمار می آید. 
ب��ا بررس��ی میزان س��همیه 
س��وخت در نظر گرفته ش��ده 
برای ماش��ین آالت کش��اورزی 
ای��ران، ب��ه ای��ن مهم دس��ت 
می یابیم ک��ه این می��زان تابع 
اس��تانداردهای الزم و جهان��ی 
نیست. از این رو اغلب کشاورزان 
ناگزیرن��د ب��ه ب��ازار آزاد برای 
تامین سوخت خود رو بیاورند. 
سهمیه س��وخت ماشین آالت 
در کشور ما یک بحث ریشه دار 
است که گاه براس��اس سیلندر 
تراکتوره��ا و گاهی براس��اس 
نوع تولید و س��طح زیرکش��ت 
س��همیه بن���دی می ش����ود. 
در مجم��وع س��همیه س��وخت 
تراکتوره��ای چه��ار س��یلندر 
800 لیت��ر و شش س��یلندر 
یک ه��زار لیتر بود که امس��ال 
به ترتیب ب��ه 600 و 800 لیتر 
کاهش یافته اس��ت. این میزان 
در حالی اس��ت که اس��تاندارد 
مص��رف ب��رای تراکتوره��ای 
چه��ار س��یلندر 1500 لیت��ر 
و ش��ش س��یلندر 3500 لیتر 

اس��ت، جالب تر اینکه در کشور 
ما تراکتور و دیگر ماشین آالت 
و ادوات کش��اورزی ع��الوه 
بر ش��خم زدن زمی��ن به عنوان 
وسیله حمل و نقل کشاورز، برای 
جابه جایی خ��وراك دام و غیره 
نیز مورد استفاده قرار می گیرد، 
اما توجه و تعیین سوخت برای 
آنها هم��واره م��ورد غفلت قرار 
گرفته اس��ت.  عالوه ب��ر میزان 
س��وخت ب��رای ماش��ین آالت 
کشاورزی، مس��ئله دیگر نحوه 
توزیع و مشقت های دسترسی 
به آن است، رفت و آمدهای مکرر 
کشاورزان از روستاها به مراکز 
ثبت نام و پاسکاری ها بین جهاد 
کش��اورزی، امور آب و شرکت 
پخش فرآورده های نفتی و طی 
کردن پروسه زمانبری که در سه 
نوبت در سال برای گرفتن حواله 
سوخت تکرار می شود، موجب 
شده که حتی گاهی کشاورزان 
مس��تقیما برای تهیه س��وخت 
ب��ه ب��ازار آزاد برون��د و حواله 
 تقدیم��ی دول��ت را ب��از نکرده 

رد کنند. 
در ای��ن خص��وص به س��راغ 
مسعود اس��دی، رییس مجمع 
تشکل های کشاورزی رفته ایم 
تا پس از بررس��ی مشکالت این 
حوزه راهکاری ب��رای حل آنها 

بیابیم. 
 هفت خوان رستم

اس��دی در خص��وص نح��وه 
دریاف��ت حواله س��وخت برای 
کش��اورزان ب��ه فرص��ت امروز 
می گوید: متاس��فانه کشاورز ما 
برای دریافت مقدار سهمیه ای 
که تقریب��ا نیمی از نی��ازش را 
برآورده می کند باید یک پروسه 
طوالنی م��دت را ط��ی کند. به 
این ش��کل که ابتدا به کافی نت 
مراجعه کرده و اقدام به ثبت نام 
در س��امانه کن��د ک��ه همی��ن 
مرحله خود مش��کالت قطعی 
س��امانه یا اینترنت و رفت و آمد 
 چندب��اره کش��اورز از روس��تا 

به شهر را دارد.
 س��پس پرین��ت ثبت ن��ام را 
برای گرفتن تاییدی��ه به جهاد 
کش��اورزی ب��رده و مج��ددا 
تاییدیه را برای ثبت در سامانه 
بازگرداند. در نهایت کشاورز یک 
برگه که گاهی 72 ساعت برای 
اخذ آن طول می کشد دریافت و 
به فرآورده های سوختی رفته و 
آنجا پس از دریافت حواله باید 
به مرک��ز توزی��ع مراجعه کند. 
به عالوه کش��اورزانی که مرکز 
کشاورزی آنان در روستا نیست 
بعد از مشخص ش��دن سهمیه 
بای��د س��وخت را از روس��تای 

نزدیک مزارع خود دریافت کنند 
که جابه جایی سوخت هم به این 

پروسه افزوده می شود. 

 کارت سوخت 
راه حل ماجرا

اسدی در پاسخ به این سوال 
که برای رفع مش��کل س��وخت 
کش��اورزان چه باید کرد، ادامه 
می دهد: ش��اید ص��دور کارت 
س��وخت ب��رای ماش��ین های 
کشاورزی بهترین راهکار برای 
کوت��اه ک��ردن مس��یر دریافت 
سوخت باشد. با توجه به اینکه 
در حال حاضر هم تمام تراکتورها 
در سامانه سوخت شرکت نفت 
ثبت نام شده اند و دارای سند و 
قولنامه هس��تند، صدور کارت 
سوخت برای آنها چندان مشکل 

نمی نماید. 
وی افزود: جهاد کش��اورزی 
می توان��د ب��ا کار کارشناس��ی 
می��زان س��وخت مورد نی��از 
ه��ر هکت��ار محص��ول را برابر 
لملل��ی  اس��تانداردهای بین ا
برآورده کند. به عالوه جمع آوری 
اطالعات��ی درخص��وص روش 
توزی��ع س��وخت، محاس��به 
اراضی زیرکش��ت اس��تان ها و 
تع��داد تراکتوره��ا، کمباین ها 
و موت��ور پمپ ه��ای چاه های 

آب کش��اورزی می تواند کمک 
ش��ایانی ب��ه س��هولت توزی��ع 
س��وخت مورد نیاز کش��اورزان 

کند. 

یک تیر و دو نشان
اس��دی در خص��وص اینک��ه 
مرک��ز مکانیزاس��یون در حال 
جم��ع آوری اطالع��ات ب��رای 
پالك گ��ذاری خودروه��ا بوده 
اس��ت، می گوید: در س��ال 92 
فراخوان ثبت نام تمام خودروها 
برای پالك گذاری انجام شد، اما 
با گذشت یکسال از این فراخوان 
هن��وز پالک��ی ب��ه تراکتورها 
تحویل داده نش��ده اس��ت. این 
اقدام می توان��د در صدور کارت 
سوخت بس��یار مفید واقع شود 
و ب��ا داش��تن پ��الك به راحتی 
می توان ب��رای تراکتورها کارت 

سوخت صادر کرد.
 یک��ی دیگ��ر از جنبه ه��ای 
مثب��ت ای��ن ماجرا کم��ک به 
خریدوف��روش ایم��ن تراکتور 
و لیزین��گ آن اس��ت. البته من 
شنیده ام که ثبت نام فقط برای 
تراکتورهای 15س��ال ساخت 
و جوان تر ص��ورت می گیرد، با 
توجه به اینکه ناوگان تراکتوری 
ما یک ناوگان فرس��وده اس��ت 
باید ب��رای پالك گذاری س��ن 
تراکتوره��ا را ب��اال در نظ��ر 
 بگیرند ت��ا در حق کش��اورزان 

اجحاف نشود. 

 حرف آخر 
از زبان جایگاه داران

ب��رای پیگیری ای��ن موضوع 
ب��ه س��راغ ریی��س اتحادی��ه 
جایگاه داران سی. ان. جی رفتیم. 
اردش��یر دادرس توضی��ح 
می دهد: اعطای کارت سوخت 
ب��ه ماش��ین آالت کش��اورزی 
می تواند کمک شایانی به چند 
ارگان به ص��ورت همزمان کند، 
از این رو همه دس��ت به دست 
هم دهند تا ب��ا پیگیری وزارت 
جه��اد کش��اورزی ای��ن اتفاق 
هرچه زودتر رخ ده��د، در این 
راستا نمی توان براساس عرضه و 
تقاضا به صورت کورکورانه عمل 
کرد و باید ی��ک پایش و آمایش 
اطالع��ات س��رزمینی صورت 
بگیرد تا هرچه س��ریع تر میزان 
و نوع مصرف سوخت به صورت 
واضح مشخص شود و براساس 
این اطالعات، سامانه هوشمند 
س��وخت برای این ماشین آالت 

طراحی شود. 
به عالوه م��ا در نظر داریم که 
کارت های اعتباری انرژی صادر 
شود و این کارت ها با دو قابلیت 
گازوییلی و ال پی جی باش��د که 
کش��اورزان بتوانند با این کارت 
اعتبارِی دوبل، سهولت بیشتری 
برای استفاده از سوخت داشته 

باشند. 

گزارشی درخصوص اعطای کارت سوخت برای ماشین آالت کشاورزی

کشاورزبرایتهیهسوخت،میسوزد
شکوفه میرزایی

در حاشیه
یکی از سوال های متداولی که در مورد کارت سوخت برای ماشین آالت کشاورزان پیش می آید این 
است که چرا تاکنون در خصوص اعطای این کارت س��وخت اقدامی صورت نگرفته و مورد بی توجهی 
بوده است؟ حتی چرا پروسه ثبت نام و تخصیص این کارت ها از زمان ش��روع تا به امروز تا این حد به 
درازا کشیده شده است؟ در این بین یکی از کارشناسان معتقد است وجود دالل ها و واسطه گران آزاد 
در این حوزه چندان پررنگ نیست زیرا میزان این س��وخت ها در حدی نیست که واسطه گری بتواند 
به آن چنگ بیندازد و با قیمت باالتر به کشاورز بفروشد، اما با توجه به دسترسی عده ای به میزان این 
س��وخت ها برای اینکه کنترل و نظارت دقیقی بر میزان تخصیص و توزیع نباشد مسئله سودجویی 

برخی در میان است که تمایل به پیاده شدن یک سیستم نظارتی قوی را ندارند. 
از طرفی ش��اید کندی خدمات رس��انی برخی ارگان ها مانند راهنمایی و رانندگ��ی روی دیگر این 
سکه باشد، این کارشناس در ادامه می گوید: نگاه جامعه ما به قش��ر کشاورز، یک شهروند درجه سه 
است که نیازها و درخواست های او در اولویت چندانی نیست. شاید همین دیدگاه موجب عدم رغبت 
کافی برای ارگانی مانند راهنمایی و رانندگی باشد تا از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند و حاضر 
نباشد برای خود، کاِر اضافی بتراشد. به هر حال اجرایی شدن این پروژه مسئولیت های فراوانی برای 

راهنمایی و رانندگی به بار می آورد. 
برای تایید این ادعا به سراغ پلیس راهنمایی و رانندگی رفتیم که متاسفانه بعد از پاسکاری های بسیار 
از مرکز راهنمایی ورانندگی تهران به معاونت فنی مهندسی در نهایت بین سرهنگ »فالنی« و سردار 

»بهمانی« با بوق های ممتد انتظار مواجه شدیم! 

تبریز مرجع صادرات محصوالت کشاورزي شد

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از تعیین 
تبریز به عنوان مرجع صادرات محصوالت کشاورزي به روسیه خبر داد.

اکبر فتحی، با بیان اینکه باید از فرصت پیش آمده استفاده مطلوب کنیم، افزود: در این 
خصوص تبریز مرجع صادرات تعیین شده و کمیته هاي حمل و نقل، بازرگاني، بانکي و 
کشاورزي پیش بینی شده است. وی با اشاره به فهرست ارسالي روس ها به ایران، گفت: 
انواع میوه و صیفی، موز، هندوانه، سیب طالیي )زرد(، پرتقال، نارنگي، گریپ فروت، انگور 
سفید و قرمز، گالبي، هلو، ش��لیل، انواع گوجه، انواع خیار، آجیل مخلوط، بادام بو داده، 
سبزیجات شامل گل کلم  یخ زده، سبزیجات تابس��تاني یخ زده، کلم بروکلي، سبزیجات 
ریشه اي تازه و یخ زده، سبزیجات کنسروي، گوجه فرنگي گیالسي، روغن زیتون، کنسرو 

صیفي جات، قارچ به صورت یخ زده و مخلوط، چاي و آناناس در این فهرست قرار دارند.
فتحی با بیان اینکه روسیه فهرست نیازمندي هاي غذایي و کشاورزي خود را به ایران 
اعالم کرده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزي فهرس��ت تولیدات و محصوالت داراي 
قابلیت صادراتي را اعالم کرده و بر این اساس صادرکنندگان مي توانند با اخذ مجوزهاي 

الزم، محصوالت مورد نیاز روسیه را در قالب این فهرست تامین کنند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزي میزان 
تولید و توانمندي صادراتي محصوالت باغي را در س��ال جاري اعالم کرده است، اظهار 
کرد: بر اساس آن بیش��ترین میزان تولید و صادرات به مرکبات، سیب، انگور، سبزي و 

صیفي و انواع گل و گیاه اختصاص دارد.

مصرف تخم مرغ در ایران، 65 عدد کمتر از سرانه جهانی

مدیر صنایع کش��اورزي س��ازمان جهادکش��اورزي آذربایجان ش��رقی گفت: سرانه 
مصرف تخم مرغ در کشورهاي توسعه یافته 300 عدد و در دنیا 255 عدد در سال است. 
در صورتي که در کش��ور ما این میزان به 190 عدد می رسد و در مصرف تخم مرغ نیز در 

رتبه پایین قرار داریم.
ایاز برنو، اظهار کرد: میزان مصرف س��رانه تخم مرغ در کش��ور حدود 12 کیلوگرم و 
به عبارتي 190 عدد در س��ال اس��ت و امیدواریم با توجه به خواص بسیار زیاد و متعدد 

تخم مرغ، این سرانه افزایش یابد.
وي گفت: ایران از لحاظ تولید تخم مرغ در جایگاه دهم جه��ان قرار دارد اما از لحاظ 
س��رانه مصرف هنوز فاصله زیادي با کشورهاي توس��عه یافته دارد که براي دستیابي به 

میانگین مصرف سرانه جهاني به تبلیغات و کار فرهنگي نیاز است.
مدیر صنایع کشاورزی استان، با بیان اینکه تخم مرغ مي تواند اسیدهاي آمینه مورد 
نیاز بدن را تامین کند، افزود: تخم مرغ 60 تا 70 درص��د ویتامین هاي محلول در آب و 
100درصد ویتامین هاي محلول در چربي را در خودش دارد و چون چربي موجود در آن 

از چربي هاي غیراشباع است مي تواند کلسترول خوب بدن را باال ببرد.
 برنو، ادامه داد: این خواص براي رشد و نمو کودکان، نوجوانان، جوانان، میانساالن و 

کهنساالن بسیار مفید و ضروري است. 
وی به تولید 88 هزار تنی تخم مرغ در استان آذربایجان شرقي اشاره کرد و افزود: افزون 
بر تامین مصرف داخلي تخم مرغ در استان، مازاد آن به سایر استان ها نیز صادر می شود.

ولی حاجی پور
مدیرمسئول نشریه »غذا، دام، کشاورزی«

قیمت نهاده های دامی کاهش یافت
قیمت فروش نهاده های دامی ش��رکت پشتیبانی امور 
دام کاهش یافت.  براساس بخشنامه  ابالغی به اداره های 
استانی زیر پوشش شرکت پشتیبانی امور دام، قیمت هر 
کیلوگرم ذرت و کنجاله سویا به ترتیب 9500 و 17 هزار 
و 750 ریال برای تحویل از انبار استان به  طور یکسان در 
تمامی استان ها تعیین شد. طبق اعالم شرکت پشتیبانی 
امور دام کش��ور، طبق بخش��نامه های قبل��ی، قیمت هر 
کیلوگرم ذرت و کنجاله س��ویا به ترتیب 10 هزار و 300 
ریال و 18 هزار و 800 ریال به طور متوس��ط با احتساب 
هزینه  حمل از مبادی ورودی تا انبار اس��تان اعالم و اجرا 
ش��ده بود. به گزارش ایس��نا، به این ترتیب قیمت ذرت و 
کنجاله سویا به ترتیب 7.8 و 5.6 درصد کاهش یافته است. 

 آغاز نخستین تجربه 
کشت پاییزه در اهر

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی اهر از آغاز نخستین 
تجربه کش��ت پاییزه  ب��ه وس��عت 35 هزار هکت��ار در این 
شهرستان خبر داد.احمد احمدی فر، گفت: به دنبال بارش 
باران های مناسب و فراگیر در بازه زمانی دهم و یازدهم مهرماه 
خوشبختانه زمینه کش��ت پاییزه در این شهرستان فراهم 
شده است. کشاورزان و بهره برداران ما تاکنون کشت پاییزه را 
تجربه نکرده بودند، دست به کار شده اند و شروع به عملیات 
این کشت کرده اند.  احمدی فر ادامه داد: کارکنان این مدیریت 
به صورت دائم و پیوسته، در حال ارائه خدمات به بهره برداران  
و کشاورزان هس��تند  تا تجربه خوبی از کشت پاییزه در این 

شهرستان به دست آید و برای سال های آینده ادامه یابد.



قانون فصل الخطاب است
مجتبی راعی تاکید کرد: در بحث اکران فیلم های سینمایی مجوزدار، 
قانون باید فصل الخطاب باش��د. این کارگردان سینما در گفت و گو با 
خبرنگار سینمایی ایسنا، درباره فشارهایی که توسط عده ای برای به 
نمایش درنیامدن برخی آثار وارد می شود، بیان کرد: وقتی در کشور، 
این مس��ئله تشخیص داده ش��ده که طبق قوانین جمهوری اسالمی 
ایران یک اثر س��ینمایی می تواند اکران شود، هیچ کس نباید مزاحم 
شود. کسانی که قانون را می شکنند به یاد داشته باشند، روز دیگری 
قانون به ضرر خود آنها شکسته خواهد شد. پس قانون باید برای همه 
به صورت یکس��ان رعایت ش��ود. کارگردان فیلم »ترنج« با تأکید بر 
اینکه همه از احترام به قانون سود می برند، خاطرنشان کرد: این گونه 
اظهارنظرها، موضوعی بسیار مهم و جدی است که باید بررسی کنیم 
چه می ش��ود، در این کشور عده ای تصمیم به تعویض، تغییر یا اجرا 
نشدن قانون می گیرند، چون نس��بت به اجرای قانون فرهنگ سازی 
نش��ده اس��ت و این مش��کل فقط مربوط به یک گروه خاص نیست.  
ایرانی ها به ش��کل ایده آل قانون مدار نیستند وگرنه همه ما در زمانی 
که قانون اجازه می دهد مثال یک فیلم س��ینمایی اکران ش��ود، باید 
س��کوت کنیم و چیزی نگوییم؛ به همین دلیل متأس��ف می شوم از 
اینکه آدم هایی می گویند، »قانون آن چیزی است که ما می خواهیم.«

علی نصیریان خواستار فکر اساسی شد
مراسم اختتامیه سومین جش��نواره تئاتر شهر با سخنرانی علی 
نصیریان و تقدیر از اس��ماعیل خلج همراه ش��د. علی نصیریان، با 
غنیمت ش��مردن فرصت برگزاری این جشنواره در سخنانی گفت: 
هر قدمی که برای تئاتر برداشته شود، در شرایط فعلی خیلی الزم 
و مهم است. این هنرمند به بیان خاطراتی از عدم توجه بخش های 
مختلف به تئاتر در س��ال های پیش از انقالب اش��اره کرد و ادامه 
داد: در حال حاضر سازمان های مختلفی از تئاتر حمایت می کنند 
و جامع��ه نیز از لحاظ روانی و تفریحی به این حمایت ها در جهت 
رواج بیش��تر هنر تئاتر نیاز دارد. حاال موقع آن فرا رسیده است تا 
ش��هرداری پس از توجهی که به ساخت سینما در مناطق مختلف 
شهر داشته است، نگاهش را متوجه حوزه تئاتر و نسبت به ساخت 

سالن های نمایشی نیز اقدام کند. 

سخنان بهداشتی آقای وزیر
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اشاره به ورود مکمل های 
دارویی و غذایی به روستاها و همچنین اقداماتی که در راستای طرح تحول 
بهداش��ت در دست انجام است، گفت: در طرح تحول سالمت به دنبال 
صنف گرایی و طایفه گرایی نیستیم و هدف اصلی ما از انجام اقدامات در 

حوزه سالمت، بازگشت اخالق و همچنین رعایت قانون است. 
دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز بهورز 
در پاس��خ به س��وال خبرنگاران درباره اقدامات انجام ش��ده در دولت 
یازدهم در زمینه بهداشت گفت: دولت تالش های زیادی را در زمینه 
بهداشت انجام داده است اما متاسفانه این اقدامات بروز کمتری داشته 
زیرا درمان گرفتاری اول مردم است. از طرفی مردم باور ندارند که اگر 

پیشگیری کنند اصال دچار این گرفتاری ها نخواهند شد. 

نرخ ابتال به فقر در کشور
آخری��ن آمارها از نرخ ابتال به فقر، نابراب��ری و رفاه در ایران در 
جلسه کمیسیون راهبردی چش��م انداز مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارائه ش��د که براساس آن تبدیل وضعیت سرپرست خانوار از 

شاغل به بازنشسته احتمال فقر خانوار را افزایش می دهد. 
دکتر فرهاد نیلی در جلسه ای که با حضور دکتر محسن رضایی و اعضای 
کمیسیون راهبردی چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، 
با اشاره به نتایج بررسی در زمینه فقر، نابرابری و رفاه در ایران، بیان کرد: 
طی دوره 86-1370، درآمد حاصل از مزد و حقوق بگیری، س��االنه 4. 3 
واحد درصد از درآمد حاصل از مشاغل آزاد، سریع تر رشد کرده است. در 
این تغییر آهنگ، نسبت درآمد حاصل از مزد و حقوق بگیری به درآمد 
حاصل از مش��اغل آزاد از 57 درصد در سال 1370 با رشد تدریجی، به 
76 درصد در سال 1385 رسیده است. روند فوق نشان از پاداش جامعه 
به کارمند بودن و قطع رابطه بین بهره وری و دریافتی فرد است. از سوی 
دیگر نسبت مخارج خانوار های با سرپرست مرد نسبت به خانوار های با 
سرپرس��ت زن از 158 درصد در س��ال 1370 به 173 درصد در س��ال 
1386 رس��یده و نسبت میانگین مخارج خانوارهای با سرپرست باسواد 
نسبت به بی سواد از 165 درصد در سال 1370 به 180 درصد در سال 

1386 رسیده است. 

باید به شیرازه و پایه فوتبال در ایران توجه کرد
ی��ک کارش��ناس فوتب��ال ای��ران می گوی��د، ایج��اد تغییرات و 
مطرح کردن مواردی علیه فدراس��یون فوتبال نمی تواند کمکی به 
پیش��رفت فوتبال ایران کند. فریدون معینی، در گفت وگو با ایسنا، 
در مورد لزوم اصالحات در فدراسیون فوتبال اظهار کرد: نوسانات 
ب��رای هم��ه تیم های فوتبال وج��ود دارد و بای��د آن را بپذیریم و 
ب��ا نگاهی ب��ه لیگ برتر نیز ب��ه خوبی این نوس��انات را می بینیم. 
فوتبال ملی ایران نیز خارج از این ش��رایط و نوس��انات نیس��ت و 
من امیدوارم همه دس��ت اندرکاران و کسانی که می توانند نظرات 
کارشناس��ی بدهن��د، با صبر و حوصله نظرات خ��ود را ارائه کنند. 
باید از واکنش های س��ریع و احساسی پرهیز کنیم. این کارشناس 
فوتب��ال ای��ران با بی��ان اینکه حتی نوس��انات فوتب��ال گریبانگیر 
کشورهایی چون اسپانیا نیز شده گفت: دیدیم که تیم ملی فوتبال 
اس��پانیا با افتخاراتی که داش��ت، چگونه در جام جهانی برزیل آن 
نتای��ج ضعیف را به دس��ت آورد. به نظرم در این ش��رایط باید به 

شیرازه و پایه فوتبال در ایران توجه کرد و همه صبور باشیم. 

ملی پوشان جوان و با تجربه را تلفیق کنیم
سرمربی تیم ملی فوتبال می گوید، از عملکرد بازیکنان در دیدار 
برابر اس��ترویل راضی اس��ت. به نقل از س��ایت فدراسیون فوتبال، 
کارلوس کی روش، س��رمربی تیم ملی فوتبال درباره شرایط بازی 
و آماده س��ازی تیم مل��ی گفت: این بازی جزی��ی از برنامه های ما 
در اردوی آماده س��ازی بود. می خواستیم شرایط بازیکنان را محک 
بزنی��م و آنه��ا را آماده کنیم. هدف اصلی ما ای��ن بود که عملکرد 
بازیکن��ان را بررس��ی کنیم و ملی پوش��ان جوان و ب��ا تجربه را با 
یکدیگر تلفیق کنیم. در نیمه دوم تیم ملی با ترکیبی از جوانان و 
با تجربه ها به میدان رفت و توانستیم از موقعیت های خود استفاده 
کنیم. ای��ن بازی، دیداری دوس��تانه و تمرین خوب��ی بود. انگیزه 
و تعه��د خوبی را از بازیکنانم در این مس��ابقه ش��اهد بودم. حتی 
بازیکنان جوان نیز عملکرد خوبی از خود به جای گذاشتند. نباید 
فرام��وش کنیم حریف مقابلمان هم خوب بود. هر چند که نتیجه 
در این دیدار برایمان اهمیت نداش��ت. هدف اصلی ما این بود که 
س��خت کار کنیم و بازیکنان را به هماهنگی برس��انیم و به شکل 

تیمی هم سعی کنیم که رشد داشته باشیم.

تهدید توییتر توسط داعش
ریی��س اجرایی توییتر ف��اش کرد که داع��ش وی و کارمندان 

توییتر را تهدید به قتل کرده است.
ریی��س اجرایی توییت��ر در مصاحبه با مجل��ه »ونیتی  فر« اعالم 
کرد:  پس از اینکه برخی از صفحات وابس��ته به داعش بس��ته شد، 
ای��ن گروه تهدید کرد که کارمندان م��ا را ترور می کند. در همین 
راس��تا دفتر اطالع رس��انی توییتر اعالم کرد که گروه های امنیتی 
با هم��کاری با طرف های دولتی درخص��وص صحت این تهدیدها 
تحقیقات��ی به عمل خواهند آورد. کاس��تلو با بی��ان اینکه همگان 
بدون موانعی بر س��ر راه آزادی بیان می توانند از توییتر اس��تفاده 
کنند، تاکید کرد: برخی از افراد از توییتر بنا به قصد و غرض های 
ش��رورانه ای اس��تفاده می کنند که این مسئله با قوانین کشورهای 
مختلف مغایرت دارد و به همین دلیل کارمندان توییتر در بس��تن 

این صفحات تردیدی به خود راه ندادند.

حمایت عدم تعهد از کشور فلسطینی
سرپرس��ت نمایندگ��ی کش��ورمان در س��ازمان مل��ل در مقام 
ریاس��ت جنبش عدم تعهد گف��ت: اعضای جنبش ع��دم تعهد با 
اعالم حمایت مجدد از فلس��طین، بر ض��رورت تامین حقوق حقه 
فلس��طینی ها از جمله عضویت کامل در سازمان ملل متحد تاکید 
دارند. غالمحس��ین دهقانی، سرپرس��ت نمایندگی کش��ورمان در 
س��ازمان ملل در کمیت��ه حقوقی مجمع عمومی این س��ازمان از 
ط��رف جنبش ع��دم تعهد افزود: برقراری صل��ح و امنیت نیازمند 

احترام به حاکمیت قانون در سطح بین المللی است. 
وی گف��ت: اعض��ای جنبش عدم تعهد از اقدام��ات یک جانبه و 
تاثی��رات منفی بر حاکمیت قانون در روابط بین الملل ابراز نگرانی 
می کنند و معتقدند هیچ کشور یا گروهی از کشورها حق ندارند به 
خاطر اهداف سیاس��ی، کشور دیگری را از حقوق قانونی و مشروع 

خود محروم کنند.

  مق�ررات و فراخوان سی وس�ومین جش�نواره بین المللی فیلم فجر 
منتشر شد.

 ابوالفضل جلیلی، از مدیران سینمایی خواست که اگر مصلحت است 
فکری به حال فیلم »حافظ« او بکنند.

علی اکبر والیتی گفت: میراث فرهنگی ناملموس ایران، صرفا میراث 
اسالمی و ایرانی نیست، بلکه یک میراث انسانی است.

مشاور امور بانوان وزیر کشور از اعالم آمادگی تشکیالت زنانه وزارت 
کشور برای کمک به کاهش خطرپذیری بالیا و حوادث خبر داد. 

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران جزییات امدادرسانی به پسربچه 
چهار س�اله ای که انگشت پای چپش توسط گورخر کنده شده بود را 

تشریح کرد. 
مع�اون تربیت بدن�ی و س�المت وزارت آموزش و پ�رورش از تولید 
تخته ه�ای تعادلی در کش�ور برای دانش آم�وزان ابتدایی خبر داد و 
گفت: این تخته ها به حفظ تعادل دانش آموزان کمک شایانی می کند. 

سرمربی جدید تیم فوتبال ملوان می گوید، تمام تالشش را می کند تا 
بتواند ملوان را از بحران خارج کند.

مایکل اومانا، برای همراهی تیم ملی کشورش، ایران را ترک کرد.
تیم ملی فوتبال ایران، جمعه در نخستین بازی دوستانه خود برابر تیم 

استرویل پرتغال به پیروزی رسید.

س�خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد:  به نفع همه است که 
تا ضرب االجل 24 نوامبر به توافق جامع دست پیدا کنیم تا موجب رفع 

نگرانی های جامعه بین الملل درخصوص برنامه  هسته ای ایران شویم.
رییس مجلس ش�ورای اس�المی در نامه ای ب�ه رییس جمهور، قانون 
عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی ش�وراهای عالی 

و مجامع را ابالغ کرد.
در جلس�ه س�تاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که روز پنجش�نبه به 
ریاس�ت حس�ن روحانی، رییس جمهور تش�کیل ش�د، وزی�ر راه و 
شهرسازی گزارشی از وضعیت حمل و نقل ریلی در کشور ارائه کرد و 
طرح های این وزارتخانه برای توسعه شبکه راه آهن تا سال ۱4۰۰ مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

»کارولین کیزر« شاعر امریکایی برنده پولیتزر 
در 89 سالگی درگذشت

مدیرکل امور فرهنگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان: طرح 
بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر به علت بار مالی و 

ابهامات ایجاد شده در شورای نگهبان رد شده است 

الهه منصوریان که افتخارات زیادی در مسابقات جهانی و آسیایی 
دارد، معتقد است که می توانسته در اینچئون مدال طال بگیرد

غیبت بیش از یک ماه رهبر کره شمالی در مراسم های رسمی این 
کشور، حدس و گمان های زیادی را ایجاد کرده است

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 

عفو رهبری
 در اعیاد قربان و غدیر

به مناسبت فرا رس��یدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر 
معظ��م انقالب اس��المی با پیش��نهاد عفو ی��ا تخفیف و تبدیل 
مج��ازات یک هزار و ۲56 نفر از محکوم��اِن محاکم عمومی و 
انقالب، س��ازمان قضایی نیروهای مسلح و س��ازمان تعزیرات 

حکومت��ی موافق��ت کردن��د.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل آملی الریجانی، رییس قوه قضاییه در 
نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت فرا رسیدن اعیاد 
قربان و غدیر، پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار 
و ۲56 نفر از محکومانی را که در کمیس��یون عفو و بخش��ودگی 
قوه قضاییه واجد ش��رایط الزم تش��خیص داده شده اند، ارائه کرد 
که این پیش��نهاد مورد موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 

معظم انقالب اسالمی، قرار گرفت. 

نظر معاون روحانی درباره 
»بازداشت روزنامه نگاران«

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: هیچ روزنامه نگاری در ایران 
دستگیر نشده است.

ب��ه گ��زارش تس��نیم، اله��ام امی��ن زاده، مع��اون حقوق��ی 
رییس جمه��ور در گفت وگوی��ی در پاس��خ به این پرس��ش که 
رییس جمه��ور در نیوی��ورک گفت��ه هی��چ روزنامه ن��گاری به 
دلیل فعالیت های حرفه ای بازداش��ت نش��ده اس��ت، اما برخی 
اصالح طلب��ان مدعی هس��تند اظه��ارات رییس جمهور صحیح 
نیس��ت و موضوع را کتمان می کنند، گفت: من به صورت کلی 
می توانم پاس��خ دهم و چی��ز جزیی در این زمین��ه نمی توانم 

بگویم، یعنی چیزی نداریم که بگوییم.
هی��چ  ک��ه  بگوی��م  ن��م  می توا فق��ط  داد:  ادام��ه  وی 
روزنامه ن��گاری در کش��ور به دلیل روزنامه نگاری دس��تگیر 

نشده است. 

حاشیه های ادامه دار بنزین پتروشیمی ها

چه بنزینی سرطان زا نیست؟
ریفورمیت همان چیزی اس��ت که دولت یازدهم اس��تفاده از آن را ممنوع 
کرده اس��ت. یعنی همان بخش س��رطان زای بنزین پتروش��یمی ها. یوسف 
رشیدی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
و رییس پیش��ین شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، درباره ریفرومیت ها به 
خبرآنالین می گوید: »در دوره ای دولت گذشته مجبور شد بخش قابل توجهی 
از کسری بنزین داخلی را با استفاده از محصوالت پتروشیمی ها، تامین کند. 

این محصوالت یا ریفورمیت بود یا بنزین پیرولیز.«
ب��ه گفته او، ریفورمیت ها به طور متوس��ط هش��ت ت��ا 10درصد بنزن 
داشتند و بنزین پیرولیز تا 40 درصد بنزن داشت: »ریفورمیت و پیرولیز، 
محص��والت پرکارب��رد در صنعت هس��تند و از آنها محص��والت مختلفی 
به دس��ت می آید. قیمتش��ان از سوخت خودروها هم بس��یار بیشتر است. 
هرچن��د که ن��وع احتراق آنها به دلیل اکتانی که دارند، مناس��ب اس��ت، 
ام��ا به دلیل اینکه ترکیبات آروماتیک در آنها باالس��ت، نمی ش��ود برای 
سوخت خودروها اس��تفاده کرد. به همین دلیل در اردیبهشت ۹3 دولت 
یازدهم مصوبه ای داش��ت که محصوالت پتروشیمی در کاربرد اصلی شان 
اس��تفاده ش��وند. ضمن اینکه دولت مصوبه ای داشت که پاالیشگاه ها باید 
بنزین باکیفیت  یورو 4 تولید کنند. همان اتفاقی که در چند پاالیش��گاه 

افتاده است.«
و ام��ا محمدباق��ر نوبخت، س��خنگوی دولت یازدهم، چه گفته اس��ت؟ 
س��خنگوی دولت روز جمع��ه در جمع خبرنگاران درب��اره کیفیت بنزین 
داخل��ی چنین گفت: دولت س��رطان زا بودن بنزین تولی��د داخل را نفی 
می کن��د. اگر چنین بود دولت جلوی آن را می گرفت. همین س��خنان با 
واکنش های رس��انه های مخالف دولت یازدهم مواجه ش��ده و آن را نشانه 
عقب نش��ینی دولت روحان��ی از ماج��رای بنزین های آلوده و س��رطان زا 
دانسته اند، اما یک نکته را فراموش کرده اند؛ دولت یازدهم مدعی آالینده 
و س��رطان زا بودن بنزین تولیدش��ده در دولت دهم است و نه بنزینی که 
خودش تولید می کند. ضمن اینکه باید حق را به سخنگوی دولت یازدهم 
داد؛ او از عملک��رد دولت متبوعش دف��اع کرده، نه عمکرد دولت دهم که 
انتقادات زیادی را از س��وی دولت روحانی ب��ه خود می بیند. ضمن اینکه 
چندماهی اس��ت که بنزین پتروش��یمی ها که دعوای سرطان زا بودن آن 
میان مس��ئوالن دولت دهم و یازدهم باال گرفته، از چرخه سوخت کشور 

حذف شده است. 
ش��نبه، معصومه ابتکار در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه کمیسیون 
بهداش��ت مجلس و آقای نوبخت از س��وی دولت مطرح کردند که بنزین 
پتروش��یمی و بنزین داخلی س��رطان زا نیست آیا ش��ما در این خصوص 
واکنش��ی دارید، به خبرگزاری تس��نیم گفت: تنها یک نفر از کمیس��یون 
بهداش��ت در این خصوص صحبت کرده اس��ت که باید بگویم ما گزارش 
کام��ل را در زمین��ه بنزین پتروش��یمی ارائه دادیم و از نظ��ر ما موضوع 
قطعی و تمام ش��ده اس��ت و جای ش��ک و شبهه ای نیس��ت. وزارت نفت 
و وزارت بهداش��ت نظرش مانند ماست؛ س��ازمان محیط زیست به عنوان 
متولی گزارش و اطالعات را به مجلس ارائه داده و به سواالت در مجلس 
ش��ورای اسالمی پاس��خ داده و در مجلس حضور یافته است و اگر باز هم 
نیاز باش��د و بخواهند در مجلس حضور پیدا می کنیم و توضیحات را ارائه 
می دهیم. بنزین پتروش��یمی از رده خارج شده که امروز کیفیت هوا بهتر 
ش��ده اس��ت. در پنج شهر کش��ور بنزین یورو 4 توزیع می شود که شامل 
تهران، تبریز، کرج، اراک و اصفهان است. در واقع اکنون در این پنج شهر 

بنزین یورو4 توزیع می شود. 
از س��وی دیگ��ر، روز جمعه عب��اس کاظمی، مدیرعامل ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخ��ش فرآورده های نفتی در مراس��م ش��روع توزی��ع بنزین 
ی��ورو 4 در کالنش��هر اصفهان از تولی��د 1۹ میلیون لیت��ر بنزین یورو 4 
در پاالیش��گاه های ایران خبر داد و گفت: ب��ا تکمیل و راه اندازی مجتمع 
بنزین سازی پاالیش��گاه اصفهان ظرفیت تولید بنزین یورو 4 در کشور به 
1۹ میلیون لیتر در روز رس��یده است. قیمت بنزین یورو 4 تولیدشده در 
کشور با بنزین کنونی تفاوتی ندارد و کیفیت آن بسیار مرغوب تر است. 

س��ازمان بهداشت جهانی اعالم 
کرده اس��ت تع��داد اف��رادی که 
در ارتب��اط با ابوال ج��ان خود را 
از دس��ت داده ان��د، از چهار هزار 
نف��ر فراتر رفته اس��ت. به گزارش 
بی بی س��ی، دیوید نابارو، نماینده 
ویژه س��ازمان ملل متحد که روند 
مقابله با ابوال را پیگیری می کند، 
هشدار داده اس��ت که اگر تقریبا 
تمام کش��ورها علیه ابوال بس��یج 
نش��وند، ممکن است که جهان تا 
ابد گرفتار این بیماری باشد. پیش 
از این، سازمان ملل متحد خواهان 
اختص��اص ح��دود ی��ک میلیارد 
دالر مناب��ع مالی ب��رای مقابله با 
بحران ش��یوع ابوال شده بود، ولی 
اعالم ش��ده است که تاکنون تنها 
یک چهارم این مبلغ تامین ش��ده 
سه  گزارش ها،  براس��اس  اس��ت. 

کش��ور گینه، لیبریا و س��یرالئون 
بدترین وضعیت را بین کشورهای 
درگی��ر با ابوال دارن��د و تازه ترین 
داده ها نش��ان می دهد که تنها در 
این سه کش��ور، چهار هزار و ۲4 
مورد مرگ افرادی گزارش ش��ده 
اس��ت که یا به اب��وال مبتال بودند 
یا ظ��ن آن می رفت که دچار این 
بیماری ش��ده باشند. هشت مورد 
از م��رگ افراد در ارتب��اط با ابوال 
در س��نگال و ی��ک م��ورد هم در 
امریکا ثبت شده است. درمجموع، 
تاکنون هش��ت هزار و 3۹۹ مورد 
ابتال یا مش��کوک به ابتال به ابوال 
ثبت شده است که بیشتر آنها در 

غرب افریقا بوده است. 

ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن ام��ا 
همزمان با موسم حج پیش از این 
وزارت بهداش��ت عربس��تان اعالم 
کرده بود که یکی از شهروندان این 
کشور که مشکوک به ویروس ابوال 
بود، فوت کرده است. این شهروند 
ع��رب پ��س از بازگش��ت از غرب 
افریق��ا به بیماری ابوال مش��کوک 
ب��ود و هم��راه ب��ا ت��ب و عفونت 
ش��دید و ناراحتی معده راهی یک 
بیمارستان تخصصی در جده شد. 
عربستان با مشکل سندروم عفونت 
حاد تنفس��ی )کرونا( نیز دست به 
گریبان اس��ت و به همین دلیل و 
به دلیل موسم حج تدابیر امنیتی 
در فرودگاه های این کش��ور اعمال 

شده و عربس��تان از پذیرفتن زائر 
ازکش��ورهای افریقایی مشهور سر 
باز زده اس��ت. وزیر حج عربستان 
پیش از این از تدابیر پیش��گیرانه 
این کشور علیه ویروس خطرناک 
ابوال برای عاری بودن موس��م حج 
امسال از وجود آن خبر داده بود. 

از س��وی دیگ��ر، ریی��س مرکز 
پزش��کی حج و زیارت هالل احمر 
گفت تاکن��ون هیچ گزارش��ی از 
بیماری ابوال و کرونا در عربستان 
ب��رای ح��ج تمتع گزارش نش��ده 
در  مرعش��ی  س��یدعلی  اس��ت. 
حاشیه مراس��م همایش پزشکان 
حج تمتع ۹3 گفت: فعال بیماری 
ابوال در عربس��تان گزارش نشده 
اس��ت و از 1۹ تیرم��اه نی��ز هیچ 
بیم��اری کرونا و وی��روس جدید 

مشاهده نشده است. 

ویروس قاتل، ویروس ابوال و آمار جهانی

ابوال به عربستان و حجاج نرسیده است

پروفسور سمیعی، برترین جراح مغز جهان شد
آکادمی جهانی جراحان مغز و 
اعصاب، پروفسور مجید سمیعی، 
چه��ره ماندگار پزش��کی ایران و 
جهان را به عنوان برترین دانشمند 
و ج��راح مغز و اعص��اب جهان و 
برنده جایزه این آکادمی در سال 
۲014 انتخاب کرد. این جایزه در 
یک مراسم رسمی روز 11 اکتبر 
س��ال ۲014 میالدی، در ش��هر 
وین و با حضور مقامات رس��می 
کشور اتریش و اس��اتید تراز اول 
جه��ان در رش��ته جراحی مغز و 
اعصاب به پروفسور مجید سمیعی 

اعطا شد. ماه گذشته نیز در یک 
مراسم رسمی نشان علمی کشور 
قزاقس��تان و اس��تادی افتخاری 
دانش��گاه آس��تاراخان به اس��تاد 
سمیعی اعطا ش��د و از وی برای 
آموزش جراحان مغ��ز و اعصاب 

این کشور دعوت به عمل آمد. 
س��میعی  مجی��د  اس��تاد 
پرافتخارترین جراح ایرانی است که 
ده ها جایزه و مدال علمی بین المللی 
را درزمینه گسترش مرزهای دانش 
در حیطه علوم مغ��ز و اعصاب به 

دست آورده است. 

پروفس��ور س��میعی در س��ال 
۲013 نیز از سوی نشریه معتبر 
»ورل��د نوروس��رجری« به عنوان 
برترین جراح مغز و اعصاب جهان 
در س��ال ۲013 انتخاب ش��د و 
در ش��ماره ویژه این نشریه که به 
مناسبت انتخاب این جراح ایرانی 
به عنوان جراح برتر جهان انتشار 
یافت، ده ها استاد و جراح تراز اول 
جهانی درخصوص خدمات شایان 
توجه وی به رش��ته جراحی مغز 
و اعصاب مق��االت متعددی را به 

چاپ رساندند. 

پروفسور مجید سمیعی، استاد 
علوم پزشکی  دانش��گاه  افتخاری 
ته��ران ب��وده و هم اکن��ون ب��ا 
علوم پزشکی  دانش��گاه  همکاری 
تهران رهبری و هدایت س��اخت 
بزرگ ترین مرکز بین المللی علوم 
مغز و اعصاب جه��ان را در ایران 
دنب��ال می کند که در این برنامه، 
نخبگان جوان پزش��کی کش��ور 
فوق تخصصی  آموزشی  دوره های 
را در قال��ب بورس��یه مش��ترک 
پروفس��ور س��میعی و دانش��گاه 
علوم پزشکی تهران طی می کنند. 



صفحه 11

گسترش روابط با کانون کارفرمایی ایران را دنبال می کنیم
دبیر کل سازمان بین المللی کارآفرینی در طول بازدید 
سه روزه خود از ایران، یک روز را در استان یزد سپری 
کرد و با بازدی��د از طرح ه��ای کارآفرین��ی و ارزیابی 
وضعیت کارآفرینی در کش��ور و استان یزد اعالم کرد: 
آنچه دیده ام نسبت به آنچه از ایران شنیده بودم بسیار 
تفاوت داشت و باعث شد که دیدگاهم نسبت به ایران 

تغییر کند.
به گزارش ایسنا، »برنت ویلتون« در دیدار با استاندار، 
مدیران، روسای کانون های کارفرمایی و کارگری استان 
یزد که با حضور محم��د عطاردیان رییس کانون عالی 
انجمن های صنف��ی کارفرمایی ایران در هتل س��نتی 
مهر برگزار ش��د، اهم فعالیت های این س��ازمان را در 

سه شاخص مطرح کرد که مهم ترین آن ارتقای بخش 
خصوصی کشورهای جهان بود.

وی از دیگر برنامه های این سازمان را  رونق بخشیدن به 
اشتغالزایی با افزایش ارتباطات با دولت ها، بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول پس از بحران جهانی 2008 

میالدی اعالم کرد.

ویلتون گفت: دس��تورالعمل اقتصاد بخش خصوصی 
برای هر کش��وری متفاوت اس��ت، اما ما س��عی داریم 
با کمک ب��ه تش��کل های کارفرمایی کش��ورها، برای 
 یافت��ن راه مناس��ب در زمین��ه حمای��ت از آنه��ا 

اقدام کنیم.
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»فرصت امروز« از دکوراسیون 
اقتصادی آشپزخانه برای تان می گوید

کابینت آشپزخانه 
متری چند؟

ب�دون تردی�د همه ما با وسواس�ی بس�یار درب�اره تزئینات و 
دکوراسیون منزل تصمیم گیری می کنیم...

برندهای ورزشی برای برندینگ چه 
می کنند

 تکنیک های نوین بازاریابی 
در خدمت ایجاد برندهای ورزشی

در ش�ماره قبلی به مطالعه برنامه ها، راهکارها، اس�تراتژی ها و 
فعالیت ه�ای مختلف برندس�ازی و بازاریابی جام ها، لیگ ها و 

باشگاه های مختلف ورزشی پرداختیم...

بایدها و نبایدهای بودجه بندی تبلیغات

جلوگیری از هدررفت 
بودجه با  تبلیغات هدفمند

ش�اید یک�ی از س�خت ترین و در عی�ن ح�ال مهم تری�ن 
 بخش ه�ای مدیری�ت تبلیغ�ات، تقس�یم بندی و بخش بندی 

بودجه آن باشد. 

شش سیگما ابزاری کاربردی در دست 
مدیران پروژه

تحول سازمانی با استفاده 
از میراث موتوروال

در ب�ازار پیچی�ده و رقابتی کس�ب و کارهای ام�روزی، تمامی 
ش�رکت ها برای همگام ش�دن با شتاب بازار، به دنبال افزایش 

بهره وری خود هستند.

اینفوی رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال 

 جهش
در بهار اقتصاد

انتش�ار آمار رش�د اقتصادی سه ماهه نخست سال، هم حامیان 
رویکرد دولت در اقتصاد را غافلگیر کرده اس�ت و هم منتقدان 

دولت را. 
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گزارش»فرصت امروز« 
از پرورش  قورباغه گوشتی 

کسب و کاری  
برای صادرات

 آمار منتشر شده مربوط 

به یک چهارم ابتدایی 

سال است



چوب آبنوس

آبنوس درختی اس��ت از تیره خرمالوئیان که در هند و 
ماداگاس��کار و جزیره موریس می روید. این درخت شبیه 
ب��ه عناب و می��وه آن مانند انگور زرد و ب��رگ آن مانند 
برگ صنوبر و عریض تر از آن اس��ت و تخمش مانند تخم 
حناست. نوع هندی آن با خطوط سفید و نوع حبشی آن 
س��یاه است. چوب آبنوس تیره رنگ، با چگالی بسیار باال، 
س��خت و سنگین بوده که دارای استحکام فراوان است و 
از آن در س��اخت قطعات س��ازه های گوناگون و ساخت 
خاتم )به عنوان مثلث های س��یاه رنگ( استفاده می شود. 
ای��ن چوب در مجاورت هوا تیره می ش��ود. چوب آبنوس 
از گران تری��ن و کمیاب تری��ن چوب های دنیاس��ت و در 
صنایع مبلمان نیز کاربرد وی��ژه ای دارد. از موارد درمانی 
این چوب می توان به این اشاره کرد که پاشیدن خاک اره 
چوب آبنوس روی زخم خون را بند می آورد و باعث التیام 

جراحات می شود.

مدیریت زندگی10

ب��دون تردی��د هم��ه م��ا با 
وسواسی بسیار درباره تزئینات و 
دکوراسیون منزل تصمیم گیری 
می کنیم یا به طور کلی هرچیزی 
را برای زیبایی منزل با ذره بینی 
خاص مورد بررسی قرار می دهیم 
ام��ا از آنجا که بیش��تر افراد به 
دنبال کاهش هزینه هایشان در 
این زمینه هس��تند در انتخاب 
خود ممکن اس��ت دچار اشتباه 
شده و نه تنها صرفه جویی نکنند 
بلکه مجبور به اضافه خرج کردن 
نیز باشند. بنابراین دانستن اوضاع 
بازار در مورد دکوراسیون منزل 
راهکاره��ای مطمئن  از  یک��ی 
اقتص��ادی خرج  صرفه جویی و 

کردن برای زیبایی منزل است.
این درحالی اس��ت که یکی از 
هزینه برتری��ن بخش های منزل 
به خصوص هنگام دکوراس��یون، 
آش��پزخانه اس��ت و اصوال مبلغ 
قاب��ل توجه��ی در ای��ن بخش 
هزینه خواهد ش��د و از آنجا که 
در طراحی های نوین آشپزخانه 
در واقع بخش��ی متصل به دیگر 
بخش هاس��ت و مانند گذش��ته 
با دیوار جدا نش��ده، باید در این 
زمینه با دقت و وسواس خاصی 
تصمیم گیری کنیم تا مبادا کل 
من��زل دچار مش��کل ش��ود به 
همی��ن دلیل »فرص��ت امروز« 
قص��د دارد کم��ی از زی��ر و زبر 
انتخابی اقتصادی در این بخش 

برایتان بگوید.

بخش های مختلف كابینت
هرچن��د ظاه��ر کابین��ت از 
گذشته تاکنون به طور کلی تغییر 
کرده و مدل ها و تنوع بسیاری به 
خود دیده ام��ا در اصل موضوع 
هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است 
چون هنوز هم کابینت از س��ه 
بخش اصلی بدنه، روکش و در ها 
همراه با یراق آالت تشکیل شده 
است و نمی توان تفاوتی در این 

موضوع به چشم دید.
البت��ه نبای��د فرام��وش کرد 
در ح��ال حاض��ر م��واد اولی��ه 
تش��کیل دهنده کابین��ت کامال 
متف��اوت از فلزه��ای گذش��ته 
هستند و با توجه به فناوری های 
نوین هر روز شاهد ورود ماده ای 
جدی��د ب��رای زیبای��ی هرچه 
بیشتر دکوراسیون این بخش از 
منزل هستیم. اگر برای انتخاب 
چوب بدنه به فروشگاه  مراجعه 
می کنید یا س��ازنده با ش��ما در 
ای��ن زمینه صحب��ت می کند، 
سعی کنید تا جایی که اقتصاد 
منزل به ش��ما اجازه می دهد از 

لترون یا همان نئوپان خودمانی 
فاصله بگیرید چون کیفیت این 
نوع چوب به هی��چ عنوان برای 
کابینت مناسب نیست و با توجه 
به وزنی که قرار اس��ت کابینت 
تحمل کند به س��رعت آسیب 

خواهد دید.

عایق بندی را جدی بگیرید
همانطور ک��ه می دانید امروز 
بدن��ه و روکش کابینت از چوب 
روک��ش ش��ده تهیه می ش��ود 
بنابراین از آنجا که آب اصلی ترین 
دش��من چوب است باید در این 
زمینه خوب دقت کنید تا تمام 
راه های نشتی آب به داخل بدنه 
و روکش کابینت را با اس��تفاده 
از م��واد و وس��ایل نوی��ن عایق 
کنی��د. در این زمین��ه عالوه بر 
عایق کاری که در  چس��ب های 
میان دیواره ها و درزهای کابینت 
استفاده می شود دو وسیله بسیار 
مفید را هرگ��ز فراموش نکنید؛ 
یکی قرنی��ز که برای عایق کاری 
و البت��ه زیبایی فاصل��ه دیوار و 
روکش کابینت اس��ت و دیگری 
درزگیرهای فلزی یا پالستیکی 

میان دو محل برش کابینت.
استفاده از این وسایل و لوازم 
می توان��د چند میلی��ون تومان 
هزینه شما را در مقابل رطوبت، 
خوب محافظت کن��د و مانع از 

فساد چوب کابینت شود.

فضای های مرده را 
كارآمد كنید

هرچن��د ام��روز نقش��ه های 
ساختمانی با توجه به استفاده از 
نرم افزارهای خاص بسیار دقیق و 
اصطالحا مهندسی ساز شده و از 
کوچك ترین فضاها نیز استفاده 
بهینه می ش��ود اما بازهم بدون 
تردید داخل آشپزخانه یا همان 
قلب خان��ه فضاهایی وجود دارد 
که به ظاهر نمی توان از آنها برای 

س��اخت کابینت استفاده کرد و 
بهره مناسب برد.

اینجاس��ت که می توانید روی 
صف��ر و یك ه��ای نرم افزاره��ا 
حس��اب ویژه ای باز کنی��د و با 
اس��تفاده از تجهی��زات نوین در 
ساخت کابینت این فضای مرده 
را به فضایی کارآمد برای استفاده 
کدبانوی منزل تبدیل کنید. این 
فضاه��ا خصوصا برای س��اخت 
کابینت های عمودی یا کشویی 
اس��تفاده می ش��ود و به کمك 
صفح��ات گ��ردان ی��ا ریل های 
اتوماتیك می توان استفاده بهینه 

از آنها داشت.

بهترین یراق را خودتان 
تهیه كنید

از نظر کارشناسان و سازندگان 
کابینت مهم ترین بخش در تولید 
کابینت، اتص��االت و یراق آالت 
مورد نیاز اس��ت. به همین دلیل 
الزم است در انتخاب و تهیه این 
بخ��ش از کابینت با دقت فراوان 
تصمیم گی��ری و با کیفیت ترین 
تجهیزات را متناسب با نیاز خود 
انتخ��اب کنید. ب��رای تهیه این 
لوازم بهتر اس��ت خودتان آنها را 
با هماهنگی سازنده تهیه کنید و 
اگر پایتخت نشین هستید سری 
به مرکز خری��د این لوازم یعنی 

میدان حسن آباد تهران بزنید.
در ای��ن ب��ازار به ط��ور کلی 
محصوالت کش��ورمان در کنار 
تولیدات چین، ترکیه، اتریش و 
آلمان به ترتیب دیده می شود که 
هرکدام با توجه به کیفیت خود 
دارای قیمتی متفاوت هس��تند 
اما فراموش نکنی��د گران بودن 
حتما نشانه کیفیت نیست بلکه 
کافی است کمی حوصله کنید و 
برندهای معتبر و نمونه مناسب را 

خریداری کنید.
به خاطر داش��ته باشید لوالها 
و پایه ه��ای کابینت در کیفیت 

و ط��ول عمر مفید این وس��یله 
اهمیت وی ژه ای دارد که باید برای 
خرید آنها دقت فراوان داش��ته 
باشید. در زیر به قیمت برخی از 

این اجناس اشاره می کنیم:
این درحالی است که در بخش 
دستگیره ها تنوع آنچنان باالست 
ک��ه نمی ت��وان به ط��ور خاص 
ب��ه آنها پرداخت ام��ا مهم ترین 
موضوع کیفیت و ثبات رنگ در 
آنهاس��ت که می توانید با توجه 
به ضمانت نامه های موجود برای 
برخی از آنها دس��ت به انتخاب 
بزنی��د، البت��ه فرام��وش نکنید 
دس��تگیره های فانتزی هرچند 
برای مدتی زیبا هستند اما پس 
از مدتی ب��الی جانتان خواهند 
ش��د، چون در صورت آس��یب 
دی��دن احتم��اال نمون��ه آنها را 
نمی توانید پیدا و جایگزین کنید.

 متناسب با دیگر لوازم
رنگ را انتخاب كنید 

با توج��ه ب��ه ورود تکنولوژی 
به صنع��ت چ��وب به خصوص 
س��اخت چوب ه��ای روکش دار 
توس��ط کارخانه ه��ای داخلی و 
خارج��ی محدودی��ت کمتری 
نس��بت به انتخ��اب رنگ بندی 
روک��ش چوب ه��ا وج��ود دارد 
ک��ه این موضوع به ش��ما اجازه 
می دهد متناس��ب با رنگ بندی 
منزل و دیگر لوازم منزل کابینت 
آشپزخانه را تهیه و انتخاب کنید.
این درحالی است که با توجه 
به متراژ پایین اکثر منازل باید 
کابینت ها  رنگ  انتخاب  درباره 
بیشتر س��راغ رنگ های روشن 
رف��ت هرچن��د نظاف��ت آنه��ا 
کمی مشکل تر است اما فضای 
ظاهری بیش��تری را در اختیار 
ش��ما ق��رار خواه��د داد. البته 
برخی متخصصان اس��تفاده از 
رنگ ه��ای متضاد را به ش��ما 
برای هماهنگی بیشتر پیشنهاد 

می دهند.
اما فراموش نکنید برای انتخاب 
رنگ از فروشنده چوب یا سازنده 
کابینت بخواهید قطعات تقریبا 
40 س��انتی متری از نمونه برای 
شما بیاورد چون در ابعاد کوچك 
تصمیم گیری کام��ال متفاوت از 
ابعاد واقعی است و ممکن است 
دچار اشتباه ش��وید بنابراین یا 
نمونه س��اخته شده را ببینید یا 
صفح��ات ب��زرگ رنگ بندی را 
مطالبه کنید تا بتوانید تصویری 
مناس��ب در ذهن خ��ود از رنگ 

داشته باشید.

 نورهای مخفی
نمادی برای زیبایی

با توج��ه به فض��ای محدود 
بدون  ام��روزی  آپارتمان ه��ای 
تردی��د اس��تفاده از نورپردازی 
و نوره��ای نامرئ��ی در برخ��ی 
الزم  و  اجب��اری  آش��پزخانه ها 
اس��ت به همین دلیل بد نیست 
با اس��تفاده از اب��زار و تجهیزات 
امروزی این مهم را خوب به کار 
گیرید تا فضای��ی کامال ایده آل 
برای آشپزخانه در نظر بگیرید. 
بهتری��ن مکان ها  کارشناس��ان 
برای اس��تفاده از نورهای مخفی 
را لبه پایینی کابینت های هوایی 
می دانند در حالی که برخی لبه 
باالیی نزدیك به س��قف را برای 
این کار استفاده می کنند، حال 
آنکه نور ایجاد شده در این محل 
هیچ کارایی برای ش��ما نخواهد 
داش��ت اما لبه پایینی عالوه بر 
ایجاد زیبایی می تواند برای شما 
کامال مفید باش��د. این درحالی 
اس��ت که می توانید ب��رای لبه 
باالیی از تاج اس��تفاده کنید اما 
به خاطر داشته باشید اگر سقف 
آشپزخانه شما کوتاه است هرگز 
ای��ن کار را نکنید چ��ون کامال 
فضای آشپزخانه کوچك به نظر 

آمده و دلگیر می شود.

 مشتریان به دنبال
تناسب رنگ ها هستند

یکی از اجزای اساس��ی هر خانه به ویژه آش��پزخانه، 
کابینت است. حضور کابینت در آشپزخانه که مهم ترین 
مکان هر خانه محس��وب می ش��ود، به خوب��ی می تواند 
اهمی��ت آن را در زندگی نش��ان ده��د. کیفیت و دوام 
این جزء خانه که معموال هزینه باالیی هم برای ساخت 
آن مصرف می ش��ود، باید مورد توجه خانواده ها باشد. 
اس��تفاده از چوب و فلز در ساخت کابینت سال هاست 
ک��ه رواج دارد. هرچند تغییرات زیادی هم در س��لیقه 
مش��تریان ایجاد ش��ده، اما جنس های موجود در بازار 
بیش��تر ام دی اف اس��ت. تغییرات دیگر مربوط به ذائقه 
مش��تریان است، زیرا االن مردم به دنبال رنگ بندی در 
کابینت هس��تند. یعنی اینکه رنگ آن به دیگر اجزای 
دکوراس��یون خانه ش��ان بخورد. به همین دلیل امروزه 

تنوع رنگ در این بازار بسیار زیاد شده است. 
چه كسی باید كابینت بسازد؟

البته اوضاع کلی بازار خیلی مناسب نیست. دلیل این 
امر هم این است که هم در حوزه مسکن و ساخت و ساز 
با رک��ود مواجه هس��تیم و هم اینکه معموال س��اخت 
کابینت ها در س��اختمان های جدید که می تواند س��ود 
خوب��ی نصیب اعضای جوازدار اتحادیه بکند، به افرادی 
می رس��د که بدون مجوز کار می کنند. این کار خطرات 
زیادی هم برای مش��تریان دارد. زی��را در صورت بروز 
هر گونه مش��کلی اتحادیه نمی تواند پاسخگو باشد زیرا 
افراد بدون جواز ارتباطی با اتحادیه ندارند. دوره گردها 
و سرپایی ها کارهای کابینت سازی را به دست گرفته اند. 
در مواقع بسیاری هم پیش آمده که پول را از مشتری 
گرفته ان��د و کار را نیمه کاره رها کرده اند. مش��تری هم 
به اصطالح دستش به هیچ جا بند نیست. مسئله دیگر 
بازمی گردد به تداخل کاری اتحادیه ما با چند اتحادیه 
دیگ��ر از جمله درودگران. درحالی ک��ه تکلیف کابینت 
ما مش��خص اس��ت و نباید کارها را آنها انجام بدهند. 
درودگران با چوب خام سر وکار دارند و ما با چوب های 
تولید شده و فرم گرفته مانند ام دی اف. پس اینها چوب 
خام محسوب نمی ش��وند. اما االن در صنف درودگران 
هم کابینت س��اخته می ش��ود. از این رو معلوم نیست 
تکلی��ف اعض��ای صنفی ما چه می ش��ود و از چه راهی 
باید کسب درآمد کنند. این مسائل موجب ایجاد نوعی 
هرج و مرج در این بازار ش��ده اس��ت. در حالی که هیچ 
خانه ای را نمی توان ب��دون کابینت تصور کرد، اما بازار 

کار کابینت سازان وضع مناسبی ندارد. 

وارداتی ها و باز هم تركیه
جنس های موجود در بازار که اغلب ام دی اف هستند، 
وارداتی هس��تند. کش��ور ترکیه در این میان بیشترین 
س��هم را دارد. بعض��ی از کابینت ه��ا ه��م ب��ه صورت 
پیش س��اخته وارد می ش��وند. کابینت س��ازی در ایران 
بیشتر مونتاژ است. یعنی ام دی اف ها را  وارد می کنند و 
در ایران تنها س��رهم بندی یا مونتاژ می کنند. به همین 
دلی��ل کابینت در ایران با هم��ه نیازی که به آن وجود 
دارد و یك کاالی اساس��ی است، تولید جدی در کشور 
ندارد و سودش به کلی نصیب افراد واردکننده می شود. 

متراژ آشپزخانه های ایرانی
آش��پزخانه های ایرانی مت��راژ مش��خصی ندارند. اما 
معموال بین 12 تا 30متر هس��تند. کابینت ها برای این 
آش��پزخانه ها از پنج متر شروع شده و تا 15 متر است. 
کابینت هایی نیز به صورت پیش س��اخته از کشورهایی 
چ��ون آلمان وارد می ش��وند ک��ه قیمتی ت��ا پنج برابر 
کابینت ه��ای داخل��ی دارند. هرچند ب��ه صورت متری 
آنه��ا را نمی فروش��ند. بلکه به صورت تک��ه ای فروخته 
می ش��وند. مثال می گویند 50سانتی متر از این کابینت  
می شود یك میلیون تومان. یا 80سانتی متر آن می شود 
دو میلیون تومان. کف قیم��ت کابینت های موجود در 
بازار از 400هزار تومان ش��روع می شود و تا 600 هزار 
تومان می رس��د. اما کابینت هایی که نمایندگی ها آنها 
را از کش��ورهای اروپای��ی وارد می کنند، هر مترش��ان 
از دومیلی��ون و نیم ش��روع می ش��ود. خری��داران این 
کابینت ه��ا از طبق��ات خاصی هس��تند و اوضاع مالی 

خوبی دارند. 
درنهایت بای��د اضافه کنم که ب��ازار کابینت ایران با 
معضالت زی��ادی مواجه اس��ت. اوضاع چوب س��امان 
مناسبی ندارد. کار چوب را باید به یك اتحادیه بدهند. 
من بیش از 40س��ال است که در بازار کابینت فعالیت 
دارم و هنوز مش��کالت زیادی در این حوزه وجود دارد. 
برنام��ه مش��خصی هم برای حل مش��کالت ای��ن بازار 
وجود ندارد و به طورکلی تاکنون صدای ما را نش��نیده 

گرفته اند.

نحوه محاسبه قیمت كابینت

پس از اطالع از تمام مراحل انتخاب بد نیس��ت کمی 
ه��م درباره دو دوت��ا چهارتای س��اخت کابینت برایتان 
بگوییم تا مبادا در حساب و کتاب دکوراسیون آشپزخانه 
دچار اشتباه ش��وید. اولین گام محاس��به این است که 
بدانی��م به طور کلی و براس��اس عرف ب��ازار کابینت به 
صورت متری محاسبه می شود و یك متر کابینت شامل 
یك مت��ر کابینت زمینی با ابعاد ارتفاع 90 س��انتی متر 
)ب��ا در نظر گرفتن پایه ها(، عمق 60 س��انتی متر، طول 
100 س��انتی متر و یك مت��ر کابینت هوایی با عمق 30 
سانتی متر و ارتفاع استاندارد 70 سانتی متر و طول 100 

سانتی متر است.
اما همه سفارش دهندگان، کابینت کامل نمی خواهند؛ 
ممکن اس��ت براساس نیازش��ان یکی از موارد باال یعنی 
کابینت هوایی یا کابینت زمینی را نیاز داشته باشند که 
نحوه محاسبه کمی متفاوت می شود چون براساس همان 
عرف��ی که از آن صحبت کردیم تولید کنندگان، کابینت 
زمینی را 60 درصد و کابینت هوایی را 40 درصد از کل 
مورد محاس��به متراژ کابینت در نظر می گیرند و به شما 
قیمت می دهند، به عنوان مثال اگر هم اکنون ارزان ترین 
نوع کابینت معادل متری 400 هزار تومان باشد، قیمت 
کابینت زمینی حدود 230 هزار تومان و کابینت هوایی 

170 هزار تومان در نظر گرفته خواهد شد.

ای��ن درحالی اس��ت ک��ه کار ب��ا این موارد ب��ه پایان 
نمی رسد چون ممکن است خدماتی اضافه مورد نظرتان 
باشد، به عنوان مثال نما، کمد ایستاده یا صفحات خالی 
مورد نیاز سفارش ش��ما باشد، در این صورت می توانید 
حدود هزینه ای را که می پردازید اینگونه حس��اب کنید 

چون دوباره سراغ همان عرف بازار خواهیم رفت.
در بخش نماها که برای پوشاندن  برخی زوایای خالی 
کابینت استفاده می شود معموال قیمت توافقی است اما 
محدوده ای هم برای آنها تعیین شده است که در نماهای 
کوچك 10 درصد، نماهای متوس��ط 15 درصد و نمای 
دور یخچ��ال 25 درص��د کل قیمت کابینت را از ش��ما 
دریاف��ت می کنند. اگر نیازمن��د صفحه های خالی برای 
پوش��اندن روی ماشین لباسشویی، فرهای گازی و برقی 
یا ظرفش��ویی هستید باید منتظر شنیدن رقمی معادل 
10 درصد کل قیمت کابینت باشید هرچند می توانید در 
ای��ن باره کمی چانه نیز بزنید چون واقعا تولید کنندگان 

روی این بخش زیاد حساسیت ندارند.
برای مورد س��وم یعنی کمد های ایس��تاده که معموال 
برای فضاس��ازی و استفاده بهینه از فضای آشپزخانه در 
نظر گرفته می ش��وند یا برای ق��رار دادن ماکروویوهای 
جدید از آنها اس��تفاده می شود منتظر شنیدن این عدد 
باشید چون این نوع خدمات درواقع معادل سه کابینت 
زمینی در نظر گرفته شده است و استاندارد آن عمق 55 
سانتی متر، طول 50 سانتی متر و ارتفاع 220 سانتی متر 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. بنابراین فروشنده عدد 50 
را در س��ه ض��رب می کند و حاصل که ی��ك و نیم متر 
کابینت شده را در قیمت کابینت زمینی برایتان در نظر 

خواهد گرفت.

کف بازار

ترین ها

یادداشت
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عماد عزتی

»فرصت امروز« از دكوراسیون اقتصادی آشپزخانه برایتان می گوید

كابینت آشپزخانه متری چند؟

قیمت كشور سازندهنام كاال
)تومان(

توضیحات

ساده 1000ایران لوالي روکار

ساده 1300چین لوالي روکار 

ساده 1750 تا 2000آلمانلوالي روکار 

آرامبند2250ایران و چین لوالي روکار

آرامبند3500اتریشلوالي روکار 

آرامبند5000آلمان لوالي روکار 

آرامبند4500ایرانلوالي توکار 

آرامبند5000اتریشلوالي توکار 

آرامبند6500آلمان و اتریشلوالي توکار 

بدون گارانتي 1200ایرانپایه استیل 

بدون گارانتي1800چینپایه استیل 

گارانتي 3000آلمان و اتریش پایه استیل 

1000پایه پالستیك 

ترمزدار5000ایران ریل 

ترمزدار6500چینریل 

ترمزدار8000آلمان ریل 

65 سانتي متر2500ایراندرزگیر تي 

 حسین جعفری
رییس اتحادیه كابینت سازان تهران



محبوب ترین شهر جهان برای 
کار کردن

طب��ق تحقیقات گروه مش��اوره بوس��تون و یک پایگاه 
اینترنت��ی کاریابی، لندن در صدر فهرس��ت محبوب ترین 

شهرهای جهان برای کار کردن است. 
به گزارش ایسنا، گروه مشاوره بوستون و پایگاه اینترنتی 
جاب سایت از بیش از 200 هزار نفر در 189 کشور جهان 
نظرس��نجی کردند و دریافتند از میان هر ش��ش نفر، یک 
نفر از پاس��خ دهندگان )16 درص��د( مایل به کار کردن در 
لندن اس��ت که بیشتر از نیویورک و پاریس بود. همچنین 
محبوب ترین کشورهای جهان برای جویندگان کار امریکا 
ب��ا 42 درصد، انگلیس با 37درصد و کان��ادا با 35 درصد 
بودند. طبق یافته های این تحقیقات، از هر سه جوینده کار، 
دو نفر )64 درصد( تمایل دارند در خارج از کشورشان کار 
کنند. همچنین طبق این گزارش، اشتغال تاثیر بزرگی در 
جابه جایی جهانی داشته است. براساس گزارش اینترنشنال 
بیزنس تایمز، حدود س��ه چهارم )72 درصد( از افرادی که 
مشاغل مهندسی و فنی دارند به خارج مهاجرت می کنند. 
نیم��ی از افرادی که در خدم��ات اجتماعی )50 درصد( و 
بیش از نیمی )56 درصد( که در بخش س��امت و درمان 
کار می کنند به دنبال مهاجرت به خارج از کشور برای کار 

کردن هستند.   

11 مدیریت سرمایه گذاری

کش��اورزی  بخش  گس��ترش 
از  برخ��ی  در  به خص��وص 
ش��اخه ها می توان��د تولی��د و 
ارزش اف��زوده باالی��ی را برای 
کش��ور به ارمغان آورد، اما به 
دالی��ل مختلف برخ��ی از این 
حوزه ها طی سال های گذشته 
مغفول واقع ش��ده است. یکی 
از حوزه ه��ای پ��رورش آبزیان 
که می تواند منابع ارزی باالیی 
را در بخش صادرات غیر نفتی 
برای کش��ور به دنبال داش��ته 
قورباغه گوشتی  پرورش  باشد 
اس��ت. این صنعت که در دنیا 
برای مقاصد گوناگون ش��امل 
مصرف غذایی انس��انی، تولید 
چرم، تهیه خوراک دام و غیره 
دنبال می شود در ایران تنها با 
یک هدف اصلی قابل پیگیری 
اس��ت آن هم ب��ازار صادراتی 
پرورش  مهم تری��ن مقصد  که 
قورباغ��ه گوش��تی در کش��ور 
به ش��مار می رود. ب��ا توجه به 
مناس��ب ب��ودن اقلیم کش��ور 
برای پ��رورش قورباغه، اندکی 
و حمای��ت می توان��د  توج��ه 
ای��ران را به یکی از بزرگ ترین 
قورباغ����ه  تولید کنن����دگان 
گوشتی در جهان تبدیل کند. 
مناطق گرم و مرطوب جنوب 
کش��ور و معت��دل و مرطوب 
شمالی بهترین و مستعد ترین 
م��کان برای پ��رورش قورباغه 
گوشتی اس��ت، البته در سایر 
مناطق هم می توان به پرورش 
این گون��ه قورباغ��ه روی آورد. 
در حال حاض��ر در بن��در انزلی 
برخ��ی اف��راد ب��ه کار صید و 
گوش��تی  قورباغ��ه  پ��رورش 
انزلی  ت��االب  اش��تغال دارند. 
یکی از زیس��تگاه های طبیعی 
از گونه ه��ای قورباغه  برخ��ی 

گوشتی است. 

شروع سرمایه گذاری و 
فرآیند تولید

س��ه  ب��ه  قورباغ��ه  پ��رورش 
روش طبیع��ی، نیمه طبیع��ی 
می گیرد  ص��ورت  مصنوعی  و 
که مقص��ود ما در این گزارش 
پ��رورش مصنوعی اس��ت. اگر 
قصد داری��د در زمینه پرورش 
کنید  قورباغه س��رمایه گذاری 
بای��د الاقل ی��ک زمین 5هزار 
متر مربعی در اختیار داش��ته 
باشید که طبیعتا قیمت آن در 
مناطق مختلف کشور متفاوت 
است. برای ش��روع می توان از 
دو اس��تخر 500 متری کار را 
آغاز کرد؛ ارتفاع اس��تخر نباید 
بیش از 80 س��انتی متر باشد، 
چرا که در این صورت موجب 
تلف شدن قورباغه ها و از بین 
رفت��ن س��رمایه ش��ما خواهد 
ش��د. در استخری به این ابعاد 
می ت��وان تا 60 ه��زار قورباغه 
پرورش داد، یعنی به ازای هر 
متر مربع 60 قورباغه. با توجه 
به هزینه ساخت هر متر مربع 

30 هزار تومان سرجمع حدود 
30 میلیون توم��ان باید برای 
ساخت اس��تخر کنار بگذارید 
)همچنین می توان از فضاهای 
ش��الیزاری و مردابی شمال و 
به صورت  جنوب کش��ور ک��ه 
پ��رورش  مس��تعد  طبیع��ی 
قورباغه اس��ت، استفاده کرد(. 
ب��رای تجهیز اس��تخر نیز باید 
15 ت��ا 20 میلی��ون توم��ان 
ب��رای خرید پم��پ هوادهی، 
10 ت��ا 20 میلی��ون توم��ان 
برای خری��د نور افکن ها جهت 
جذب حشرات و حدود 5 تا 7 
میلیون تومان نیز برای خرید 
و نص��ب توری های مخصوص 
ب��رای محصور ک��ردن اطراف 
به منظ��ور جلوگیری  اس��تخر 
پری��دن  بی��رون  و  ف��رار  از 
قورباغه ه��ا هزینه کنید. عاوه 
ب��ر ای��ن، ح��دود 10 میلیون 
برای ساخت انبار و 6 میلیون 
دیگ��ر هم برای س��اخت دفتر 
کارت��ان الزم داری��د. در کنار 
مزرع��ه وجود یک کش��تارگاه 
بس��ته بندی  و  ذب��ح  جه��ت 
محص��ول تولی��دی ض��روری 
است، بنابراین باید فکری هم 
برای این موضوع بکنید. برای 
راه اندازی کشتارگاه یک سوله 
200 متری الزم اس��ت که تا 
100 میلی��ون هزین��ه در ب��ر 
دارد. ع��اوه ب��ر ای��ن 100 تا 
باید  150 میلی��ون دیگر نی��ز 
برای خرید دستگاه های ذبح و 

بسته بندی کنار بگذارید. 
البته اگر این صنعت گسترش 
یابد نیازی نیس��ت هر مزرعه 
مجزا  کش��تارگاه  خ��ود  برای 
داش��ته باش��د و برای فرآوری 
محص��ول خود ش��خصا اقدام 
کند؛ در آن ص��ورت می توان 
صنایع تبدیلی و بسته بندی را 
از پرورش و تولی��د جدا کرد. 
گوش��ت  بدانید  اس��ت  جالب 
قورباغ��ه در دنی��ا به ص��ورت 
کنس��روی هم به بازار مصرف 
بنابرای��ن  می ش��ود،  عرض��ه 
ه��م  کنسروس��ازی  صنای��ع 
به عنوان یکی از اش��تغال های 
حاش��یه ای در کن��ار این کار 
مط��رح اس��ت، ول��ی فعا که 

در ابت��دای راه قرار دارید باید 
خودت��ان ب��ه فکر ف��رآوری و 
باشید  بسته بندی محصول تان 
پس این هزینه بر دوش ش��ما 
س��نگینی می کند. ب��ا تجهیز 
مزرعه و فراه��م آوری امکانات 
الزم نوب��ت ب��ه آغ��از فرآیند 
پرورش  در  می رس��د.  تولی��د 
قورباغ��ه از نژاده��ای مختلف 
اس��تفاده  دنی��ا  در  موج��ود 
می شود، اما مناسب ترین نژاد، 
قورباغه امریکایی است و بیش 
از 500 گ��رم وزن می گی��رد 
و تقریب��ا تم��ام قس��مت های 
گوش��تی آن از ران و س��ینه 
و غیره قابل اس��تفاده اس��ت. 
در س��ایر نژاد ها به دلیل وزن 

پایین تر و جثه ضعیف تر فقط 
ران ه��ا قابل اس��تفاد اس��ت. 
پ��ای قورباغ��ه نی��ز یک��ی از 
غذاهای محب��وب در برخی از 
کشور های مصرف کننده مانند 
فرانس��ه ب��ه حس��اب می آید. 
برای آغ��از فرآین��د تولید در 
این س��طح الاقل ب��ه دوجفت 
قورباغ��ه بال��غ جه��ت تکثیر 
نیاز اس��ت که هر جفت آن با 
قیمت حدود 5 ت��ا 6 میلیون 
تومان به کش��ور وارد می شود. 
هر قورباغه بالغ  نژاد امریکایی 
در هر دوره جفت گیری حدود 
20 تا 30 هزار تخم می گذارد. 
فرآیند جفت گیری در خشکی 
و تخم ری��زی در آب ص��ورت 

می گیرد.
 دوره پ��رورش ت��ا عرض��ه به 
ب��ازار محص��ول 10 م��اه ب��ه 
طول می انجام��د که در طول 
برتغذی��ه  ع��اوه  دوره  ای��ن 

در  موج��ود  حش��رات  از 
فض��ای مزرعه که به وس��یله 
نورافکن ه��ا جذب می ش��وند، 
فرآیند غذاده��ی باید به طور 
 مستمر پس از سه هفته اولیه 

صورت گیرد. 
س��یب زمینی  غ��ذا  بهتری��ن 
و حبوب��ات اس��ت ک��ه بای��د 
به صورت آب پز ب��ه قورباغه ها 
خوران��ده ش��ود. کل مص��رف 
غذای دوره برای تولید در این 
سطح بالغ بر 150 تن و حدود 
تمام  برایت��ان  میلی��ون   300
می ش��ود. در نهایت مزرعه ای 
با این ویژگی ه��ا را می توان با 
10 تا 12 کارگر اداره کرد که 
س��االنه 120 تا 150 میلیون 
هزینه ص��رف تامی��ن نیروی 
کار م��ورد نیاز می ش��ود. پس 
از پای��ان دوره ه��ر قورباغ��ه 
تقریبا وزنی معادل 500 گرم 
دارد که با احتساب تعداد 60 
هزارتایی حدود 25 تا 30 تن 
محص��ول تولید می ش��ود که 
ه��ر کیلو به قیم��ت 30 هزار 
توم��ان در بازار قاب��ل فروش 
اس��ت. فروش ح��دود600 تا 
750 میلیون��ی را نصیب ت��ان 
خواه��د ک��رد، عاوه ب��ر این 
استفاده  برای  پوس��ت  فروش 
تولید  در صنایع چرم س��ازی، 
و  باقیمان��ده  از  دام  خ��وراک 
اضافات داخلی بدن قورباغه و 
غیره درآمد های دیگری است 
که برایتان حاصل خواهد شد 
ک��ه در نهایت یک س��ود 50 

درصدی نصیب تان می شود. 
کش��ورهای آس��یای جن��وب 
ش��رقی مانن��د چی��ن، ژاپن، 
تایلن��د، بن��گادش و غیره از 
تولیدکنن��دگان  بزرگ تری��ن 
قورباغ��ه در جهان محس��وب 
ایتالی��ا،  اس��پانیا  می ش��وند. 
فرانس��ه، کانادا و امریکا نیز از 
مهم تری��ن بازار ه��ای مصرفی 
گوش��ت قورباغ��ه به حس��اب 

می آیند. 

کسب مجوز های الزم
اصلی  متولی  ش��یات  ادارات 
اعطای مجوز در این زمینه اند. 
البت��ه در حال حاض��ر مجوز ها 

به ص��ورت متمرکز و توس��ط 
س��ازمان ش��یات ایران صادر 
می شود، ولی شما می توانید از 
اداره ش��یات شهر خود اقدام 
و از طری��ق سیس��تم ارج��اع 
مجوز کارتان را دریافت کنید. 
این فرآیند ح��دود 45 روز تا 
س��ه ماه طول می کشد. تایید 
دامپزش��کی پس از بازبینی از 
محل، گذران��دن دوره مهارت 
و داش��تن کارت پایان خدمت 
برای آقایان از الزامات کس��ب 
مجوز است. در صورت داشتن 
مجوز می توانید از تس��هیات 
تا س��قف یک میلیارد  اعطایی 

تومان استفاده کنید. 

شرایط بازار، فرصت ها و 
تهدید ها 

مدیر عامل  محمد خانی،  پیروز 
آموزش��گاه کار گس��تر کرج و 
آموزش دهن��دگان  از  یک��ی 
دوره مهارت پ��رورش قورباغه 
گوش��تی در کش��ور در رابطه 
با ش��رایط بازار دراین صنعت 
ن��و پ��ا ب��ه »فرصت ام��روز« 
گف��ت: در حال حاضر بازار های 
مختلف��ی متقاض��ی گوش��ت 
غذایی  مص��رف  برای  قورباغه 
اما کشور های  انسانی هستند، 
کش��ور های  و  آس��یا  ش��رق 
فرانس��ه  به خصوص  اروپای��ی 
مقصد مناس��بی برای گوشت 
تولی��د ش��ده در ای��ن صنعت 

است. 
بازار ه��ای داخل��ی هم به  در 
دلی��ل نبود امکان اس��تفاده از 
گوش��ت قورباغه برای مصارف 
خوراکی، بازار پوست به جهت 
در صنایع چرم سازی  استفاده 
و همچنین ضایعات باقی مانده 
تولی��د  در  نی��ز  ف��رآوری  از 
مکمل ه��ای  و  دام  خ��وراک 
می ش��ود،  اس��تفاده  غذای��ی 
باید شرایط صادراتی  بنابراین 
مورد نی��از را ب��رای عرضه این 
بازار های جهانی  محصول ب��ه 

فراهم کرد. 
اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
در حال حاض��ر اس��تان گیان 
به عنوان تنها اس��تان فعال در 
این زمینه مطرح اس��ت که در 
زمینه صید و پرورش قورباغه 
ب��ر  باالی��ی  قابلیت ه��ای  از 
خوردار اس��ت، اما روی آوردن 
به تولید صنعت��ی این موجود 
س��ود آوری باالت��ری خواه��د 
داش��ت. محمد خانی با اشاره 
به بکر بودن بازار این مس��ئله 
را به عن��وان مهم ترین فرصت 
س��رمایه گذاران  روی  پی��ش 
مطرح کرد و افزود: با توجه به 
اینکه گوش��ت قورباغه مصرف 
داخلی ن��دارد، وابس��ته بودن 
یکی  بازار ه��ای صادراتی  ب��ه 
از تهدید ه��ای اصلی این بازار 
است. از س��وی دیگر نداشتن 
و  دان��ش  و  کاف��ی  س��رمایه 
مهارت حرف��ه ای نیز می تواند 
 سرمایه تازه وارد ها را به خطر 

بیندازد. 

گزارش »فرصت امروز« از پرورش قورباغه گوشتی 

کسب و کاری برای صادرات
نخستین »مجمع ایران و اروپا« 

چهارشنبه در لندن برگزار می شود
نخس��تین »مجم��ع ای��ران و اروپ��ا« تح��ت عن��وان 
»آماده س��ازی ب��رای س��رمایه گذاری و تج��ارت بع��د از 
تحریم ها« چهارش��نبه ای��ن هفته با حضور ش��ماری از 
سیاستمداران و صاحب نظران و دست اندرکاران اقتصادی 

در لندن برگزار می شود. 
به گزارش ایرنا، این مجمع از س��وی نش��ریه تخصصی 
»صدای اروپایی« مس��تقر در بروکسل، پایتخت بلژیک و 
با همکاری موسس��اتی چون انجمن مطالعات خاورمیانه 
انگلیس، شرکت س��رمایه گذاری »ای سی ال« و نشریاتی 
چون »فیگارو« قرار اس��ت به مدت دو روز از چهارشنبه 
این هفته )پانزدهم اکتبر( در هتل »گروس ونور اسکوار« 

لندن گشایش یابد. 
براساس اعام برگزار کننده این مجمع، »جک استراو« 
وزیر امور خارجه پیشین انگلیس و نماینده مجلس عوام 
این کشور، »اوبر ودرین« وزیر امور خارجه پیشین فرانسه، 
»ریچارد دالتون« دیپلمات سابق انگلیسی و عضو موسسه 
مطالعاتی »چت��م ه��اوس« و »ادوارد اواکدن« مدیرکل 
دفترامور خارجی انگلیس از جمله سخنرانان این همایش 

هستند. 
براساس اعام صورت گرفته، در این همایش همچنین 
شماری از متخصصان و کارشناسان و صاحبان کسب و کار 

ایرانی به عنوان سخنران حضور خواهند داشت. 
صدای اروپا در باره برگزاری این همایش گفته اس��ت: 
»ب��ه دنبال موافقت نامه تاریخی می��ان ایران و گروه 5+1 
در نوامبر 2013 میادی، یکسری از تحریم های اقتصادی 
ایران برداش��ته شد و در هجدهم جوالی در وین، ایران و 
ای��ن گروه موافقت کردند مذاک��رات خود را درباره برنامه 

هسته ای ایران تا 24 نوامبر 2014 میادی ادامه دهند. 
این تصمیم موید آن اس��ت که طرفین برای رس��یدن 
به توافق نهایی مصمم هس��تند و نیز نش��انگر وجود یک 
انتظار درخصوص رفع تحریم های کنونی بین المللی علیه 

ایران است.

با توجه به چشم انداز ارتقای سطح مناسبات سیاسی و 
تجاری میان ایران و اروپا، فرصت های تجاری در این میان 
پدیدار خواهد شد و صدای اروپا به منظور ایجاد آمادگی 
و ارزیابی درست از فرصت های سرمایه گذاری و چارچوب 
تج��اری بعد از تحریم های ایران، اقدام به برنامه ریزی این 

همایش کرده است.«
به گزارش ص��دای اروپایی، ای��ن همایش یک فرصت 
نادر ب��رای به دس��ت آوردن اطاعات ب��ه روز و عملی از 

صاحبنظران همه بخش ها از اروپا و ایران است. 
براس��اس این گ��زارش، در میزگرده��ا و کارگروه های 
تشکیل شده در جریان این همایش دوروزه تصویر روشنی 
از اینکه کدام تحریم ها علیه ایران برداش��ته خواهد شد و 
کدام ه��ا باقی خواهد ماند و نی��ز تاثیر آنها روی تجارت و 

سرمایه گذاری میان ایران و اروپا ارائه خواهد شد. 
در این گ��زارش عنوان ش��ده اس��ت: در این همایش 
همچنی��ن درب��اره چالش ه��ای اصل��ی در تج��ارت ب��ا 
ای��ران، چگونگ��ی آمادگی اقتص��اد ایران ب��رای افزایش 
و  تج��اری  مب��ادالت  و  خارج��ی  س��رمایه گذاری های 
پتانس��یل های موجود برای س��رمایه گذاری مش��ترک و 
طوالنی مدت ش��رکت های ایرانی و اروپایی بحث و تبادل 

نظر خواهد شد. 
شرکت کنندگان در این کارگروه ها این فرصت را خواهند 
یافت که با مدیران و رؤس��ای ارشد بیش از 200 شرکت 
تجاری از سراسر بخش ها و سیاست گذارانی از ایران و اروپا 
بحث و گفت وگو کنند. صدای اروپایی همچنین یک نامه 
از محمد نهاوندی��ان، رییس دفتر رییس جمهوری که به 
تاریخ 26 جوالی 2014 میادی اس��ت، منتشر کرده که 
درآن از برگزاری این همایش که »با هدف برجسته کردن 
ظرفیت های اقتصادی جمهوری اس��امی ایران« صورت 

می گیرد، استقبال شده است. 
در این نامه آمده است: ابتکار عمل شما برای برگزاری 
ای��ن همایش و فراهم کردن ش��رایط برای درک و دانش 
بهتر ش��رکت های خارجی و س��رمایه گذاران از وضعیت 
اقتص��ادی جمهوری اس��امی ایران قابل تقدیر اس��ت. 
نهاوندیان ابراز امیدواری کرده است این مجمع ارائه دهنده 
اطاعات و فرصت ها برای سرمایه گذاران خارجی و تسهیل 
سرمایه گذاری های رقابتی در بخش های مختلف اقتصادی 

ایران همچون صنایع، معادن، کشاورزی و تجارت باشد. 
وی همچنین گفته است انتظار می رود شرکت کنندگان 
در ای��ن مجمع، گام های س��ازنده ای را به طرف همکاری 
بخش ه��ای خصوصی دو ط��رف و ایجاد تعامل منطقه و 

بین المللی با رویکرد برد - برد بردارند. 

بازار های مختلفی 
متقاضی گوشت 
قورباغه برای 
مصرف غذایی 

انسانی هستند، اما 
کشور های شرق آسیا 
و کشور های اروپایی 
به خصوص فرانسه 
مقصد مناسبی برای 

گوشت تولید شده در 
این صنعت است

خبر

خبر

احداث زورخانه در مناطق محروم

کالف اول:
ک��ه  نیس��ت  ش��کي 
ورزش زورخان��ه اي یکي 
ورزش��ي  رش��ته هاي  از 
اس��ت که کمت��ر به آن 
توجه ش��ده. ام��ا خبري 
که در ایسنا انتشار یافته، 
ای��ن س��بک  گس��ترش 
ورزشي را نوید مي دهد و سرنخي بکر به سرمایه گذاران 
ارائه مي کند. بر این اس��اس ریی��س هیات ورزش های 
پهلوانی و زورخانه ای خوزس��تان گفته مناطق محروم 

استان در اولویت احداث زورخانه هستند.
وي اظه��ار کرده در حال حاضر 11 زورخانه فعال در 
اس��تان داریم؛ در اهواز، بهبهان، اندیمش��ک، آبادان و 
خرمش��هر هر کدام یک و در شوشتر و دزفول هر کدام 

سه زورخانه وجود دارد.
ای��ن مقام مس��ئول درب��اره برنامه های هی��ات برای 
توس��عه زورخانه های اس��تان اعام کرده ب��ا رایزنی ای 
ک��ه با ش��ورای اس��امی و ش��هرداری شهرس��تان ها 
خواهیم داش��ت، در پی ایجاد حداقل یک زورخانه در 
شهرستان ها هستیم که این موضوع را دنبال می کنیم 

تا فرهنگ زورخانه ای راه بیفتد.
به ای��ن ترتیب، فرصتي براي س��رمایه گذاران فراهم 
ش��ده که روي اح��داث زورخان��ه در مناط��ق محروم 
س��رمایه گذاري کنند. این موض��وع می تواند براي آنها 
س��ود خوبي در پي داشته باشد، چراکه به گفته رییس 
هیات ورزش هاي پهلواني و زورخانه اي خوزس��تان قرار 
است کار فرهنگي بزرگي براي گسترش این ورزش به 
خصوص در بین جوانان و کودکان انجام گیرد که بدون 

شک افراد زیادي را به سمت آن جذب خواهد کرد.

کالف دوم:
ح����ال ی����ک خب��ر 
ب��راي  خوش��حال کننده 
و  کارآفرین��ان  تمام��ي 
داری��م  س��رمایه گذاراني 
توجیه  طرح هایش��ان  که 
اقتصادي دارد. استانداران 
هش��ت اس��تان در دیدار با رئیس هیات عامل صندوق 
توسعه ملی، راه های چگونگی جذب منابع بیشتر برای 
کمک به ایجاد و توس��عه طرح های اقتصادی اشتغال زا 
و موثر توس��ط بخش خصوصی در اس��تان های خود را 

بررسی کردند.
در این جلس��ه که با حضور اس��تانداران استان های 
آذربایج��ان غربی، سیس��تان و بلوچس��تان، خراس��ان 
ش��مالی، کرمانش��اه، ای��ام، کهگیلوی��ه و بویراحمد، 
کردس��تان و لرس��تان و اعضای هی��ات عامل صندوق 
توس��عه ملی تش��کیل ش��د، بر ل��زوم تاش بیش��تر 
اس��تانداران در ارس��ال طرح های دارای توجیه فنی و 
اقتصادی برای اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملی 
به منظور تحقق رش��د و توسعه پایدار در این استان ها 

تاکید شد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه 
رقم جذب ش��ده این هشت استان از منابع صندوق در 
طول س��ال های 1391 و 1392، 1000میلیارد تومان 
بوده اس��ت از استانداران خواست با تمرکز بر طرح های 
موثر و اش��تغالزا و شناسایی و تشویق بخش خصوصی 
توانمند و باانگیزه، نسبت به جذب منابع بیشتر در سال 

جاری اقدام کنند.
وی گفت��ه صن��دوق هیچ مانع��ی ب��رای حمایت از 
طرح های اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی ندارد 
و عاقه مند اس��ت در دولت یازدهم قدم های بزرگی در 
جهت توسعه زیرساخت های استان های کمتر برخوردار 

بردارد.
اینجا الزم اس��ت ک��ه یک نکته را در نظر داش��ت و 
آن اینک��ه اگرچه این حمایت ها براي س��رمایه گذاران 
اس��تان هاي ذکر ش��ده اس��ت اما س��رمایه داران دیگر 
اس��تان ها هم می توانند با ورود به این استان ها و ارائه 
طرح هاي اقتصادي از تس��هیات گفته ش��ده استفاده 

کنند. فرصت یعني همین!

سرنخ

آیا می دانستید
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عباس نعیم امینی 

اختصاص 50 میلیارد ریال برای 
تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان

مع��اون اول رییس جمه��ور مصوبه دول��ت درخصوص 
اختصاص 50 میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید 

باهنر کرمان را اباغ کرد. 
به گزارش ایس��نا، هیات وزی��ران به پیش��نهاد وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی و تایی��د معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری و به استناد 
ماده 55 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با 
اختصاص 50 میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید 
باهنر کرمان به صورت تملک دارایی - سرمایه ای از محل 
اعتبارات جزء 2 ردیف 510000 تحت عنوان هزینه های 
پیش بینی نشده س��رمایه ای - کمک قانون بودجه سال 
1393 موافقت کرد تا در اختیار وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه 

شود. 

دبی��ر کل س��ازمان بین الملل��ی 
کارآفرین��ی در ط��ول بازدی��د 
سه روزه خود از ایران، یک روز 
را در اس��تان یزد سپری کرد و 
با بازدید از طرح های کارآفرینی 
و ارزیابی وضعیت کارآفرینی در 
کشور و اس��تان یزد اعام کرد: 
آنچه دیده ام نس��بت به آنچه از 
ایران شنیده بودم بسیار تفاوت 
داشت و باعث شد که دیدگاهم 

نسبت به ایران تغییر کند.
ایس��نا، »برن��ت  ب��ه گ��زارش 
ویلتون« در دیدار با اس��تاندار، 
کانون های  روس��ای  مدی��ران، 
کارفرمایی و کارگری استان یزد 
که با حض��ور محمد عطاردیان 
ریی��س کانون عالی انجمن های 
صنف��ی کارفرمای��ی ای��ران در 
هتل س��نتی مهر برگزار ش��د، 
اه��م فعالیت های این س��ازمان 
را در س��ه ش��اخص مطرح کرد 
ک��ه مهم ترین آن ارتقای بخش 
خصوصی کشورهای جهان بود.

وی از دیگ��ر برنامه ه��ای ای��ن 
س��ازمان را  رونق بخشیدن به 
ارتباطات  افزایش  با  اشتغالزایی 
ب��ا دولت ه��ا، بان��ک جهانی و 
صندوق بین المللی پول پس از 
بحران جهان��ی 2008 میادی 

اعام کرد.
ویلت��ون گف��ت: دس��تورالعمل 
برای  بخ��ش خصوصی  اقتصاد 
ه��ر کش��وری متفاوت اس��ت، 
اما ما س��عی داری��م با کمک به 
تشکل های کارفرمایی کشورها، 
ب��رای یافت��ن راه مناس��ب در 
زمین��ه حمای��ت از آنه��ا اقدام 

کنیم.
ای��ن  برنامه ه��ای  دیگ��ر  وی 
تشکل های  ارتقای  را  س��ازمان 
کارفرمای��ی عنوان کرد و افزود: 
توصی��ه ما ب��ه دولت ه��ا، بازی 
گرفتن بیش��تر بخش خصوصی 
تش��کیل  و  مش��ورت  ارائ��ه  و 
تشکل های مشابه کارفرمایی در 

بخش کارگران است.

م��ا ب��ا ارتب��اط با تش��کل های 
کارفرمایی دنی��ا درصدد تبادل 
اطاع��ات و به��ره گرفت��ن از 
تجربی��ات موف��ق آنه��ا ب��رای 
کش��ورها  س��ایر  در  اس��تفاده 

هستیم.

تش��کل  ک��رد:  اظه��ار  وی 
سازمان  برای  ایران،  کارفرمایی 
بس��یار  منطق��ه  در  جهان��ی 
مهم اس��ت و س��عی داریم که 
با آن گس��ترش  روابط م��ان را 

در  ه��م  ی��زد  دهیم.اس��تاندار 
داش��ت:  اظه��ار  دی��دار  ای��ن 
سیاست های دولت تدبیر و امید 
ب��ا کش��ورهای مختلف  تعامل 
و تقویت مناس��بات بین المللی 
میرمحمدی  است.س��یدمحمد 
ادامه داد: یکی دیگر از مس��ائل 
مهم مورد نظر دولت گس��ترش 
و حمای��ت از بخش خصوصی و 
نیز اتخاذ تدابیری برای توسعه 
کارفرمایان  رش��د  زمینه ه��ای 
و تامین حقوق حق��ه کارگران 

است.
وی ادام��ه داد: در ای��ن ارتباط 
از تج��ارت س��ازمان بین المللی 
ک��ه  تعامل��ی  و  کارفرمای��ی 
می توانیم داش��ته باش��یم بهره 

خواهیم گرفت.
اس��تاندار ی��زد گف��ت: تقویت 
و س��رمایه گذاری  کارفرمای��ان 
منج��ر به اش��تغال، پیش��رفت 
کاره��ا و تامی��ن نیازه��ا و رفاه 
کارگ��ران خواهد ش��د، چرا که  

قطعا وقتی رفاه کارگران تامین 
شود، با انگیزه بیشتری فعالیت 

خواهند کرد.
بی��ن  رواب��ط  همچنی��ن  وی 
کارگ��ران و کارفرمایان اس��تان 
ی��زد را صمیمانه و با احس��اس 

منافع مشترک دانست.
ریی��س کانون عالی انجمن های 
صنف��ی کارفرمای��ی ای��ران نیز 
در ای��ن نشس��ت با اش��اره به 
اع��ام موجودیت این تش��کل، 
گفت: پنج س��ال طول کشید تا 
توانس��تیم این کانون را به ثبت 
برسانیم و االن در دوره پنجم آن 
عطاردیان  داریم.محمد  فعالیت 
ب��ا تاکید بر اینک��ه وظیفه این 
کانون پوش��ش و ت��اش برای 
کارفرمای��ان  مش��کات  رف��ع 
کش��ور اس��ت، گف��ت: در حال 
کنفدراس��یون   151 حاض��ر 
کارفرمایی از کشورهای مختلف 
 در س��ازمان جهانی  کارفرمایی 

عضویت دارند.

گسترش روابط با کانون کارفرمایی ایران را دنبال می کنیم



تاثیر طراحی جلد کتاب در افزایش 
فروش محصوالت فرهنگی

 بارها پیش آمده به کتابفروش��ی رفته ایم و کتاب هایی را 
خریده ایم که ش��ناختی از نویسنده آن نداشته ایم و فقط به 
خاطر طراحی خاص جلد آن را انتخاب کرده ایم. به طورکلی 
درعرصه محصوالت فرهنگی کش��ور شیوه های برنامه ریزی 
ش��ده ای برای بازاریابی و فروش کتاب وجود ندارد. اینجا بار 
اصلی فروش کتاب به دوش خود نویسنده است و ناشران به 
دلیل سختی کار تالشی برای باال بردن آمار فروش محصوالت 
خود نمی کنند. نویس��ندگان ت��ازه کار نیز بع��د از آزمون و 
خطاهای بسیار باالخره یا خود را در بازار مطرح می کنند یا 
اینکه در طراحی جلد شیوه هایی را به کار می برند تا به فروش 
بیشتر دست پیدا کنند. درنتیجه یکی از شیوه های افزایش 
فروش در حوزه فرهنگی جلد کتاب است؛ جلدهایی که برای 
افزایش فروش به کمک نویسندگان و ناشران می آیند. البته 
اگر کتاب نویسنده مشهور و بنامی داشته باشد، این طراحی 
مکملی قوی برای فروش خواهد شد، ولی اگر نویسنده تازه کار 
بوده و بنام نباشد کار طراحی جلد کتاب سخت تر می شود. 
باید دراین حوزه توجه بیش��تری شود تا بتوان هزینه ای که 
ناشر و نویسنده کرده را از طریق فروش کتاب به آنها برگرداند. 
در نتیجه طراحی جلد کتاب در فروش بس��یار حائز اهمیت 

است و توجه به آن کمک بزرگی به این صنف خواهد کرد. 

همخوانی موضوع کتاب با طرح جلد 
نوید ش��ریفی، کارش��ناس طراحی و گرافیک که س��ابقه 
طراحی جلد چندی��ن کتاب را در پرون��ده کاری خود دارد، 
درباره اهمیت طراحی جلد کتاب درفروش به »فرصت امروز« 
می گوید: طرح هایی در این حوزه موفق بوده اند که المان ها یا 
عکس هایی که برای طراحی استفاده کرده اند، ارتباط موضوعی 
مستقیم با محتوای کتاب دارند. طرح هایی که از نظر موضوع 
خیلی صریح و مشخص گویای محتوا هستند اثربخشی زیادی 
در ذهن مشتری خود دارند. باید در نظر داشت که طراح جلد 
کتاب وظیفه ندارد که مردم را کتابخوان کند، بلکه جلد خوب 
باید ب��ه افزایش میل مخاطب برای خواندن آن کتاب  کمک 
کند. استاد ممیز در مقدمه کتاب طراحی جلد، طراحی کتاب 
را به طراحی بسته بندی تشبیه کرده  و به نوعی برای جلد و 
طراحی آن س��ه وجه قائل شده بودند. در واقع عالوه بر جلد، 
هم عطف و هم پشت جلد که مثل تیتراژ پایانی فیلم است از 
عناصر جدی یک طراحی جلد موفق است که متاسفانه خیلی 

از گرافیست های ما به آن توجهی ندارند. 

توجه ایرانیان به رنگ و لعاب جلد کتاب 
به گفته این کارشناس، تحقیقات نشان داده است که بیش 
از 70درصد فروش و موفقیت یک کتاب، جلد آن است و در 
ایران بیشتر مردم برای خرید کتاب به شدت به جلد و رنگ و 
لعاب آن توجه می کنند. من در 4 دوره برگزار شده نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران به عنوان مس��ئول غرفه انتش��ارات 
همگامان که کتاب های کمک آموزشی تولید می کند فعالیت 
کردم و از نزدیک ش��اهد این موضوع بوده ام که یک خریدار 
چقدر زیبا بودن و جلب توجه کردن جلد کتاب در انتخابش 

حائز اهمیت است. 

مدیریت بازاریابی و فروش12

در ش��ماره قبلی ب��ه مطالعه 
استراتژی ها  راهکارها،  برنامه ها، 
و فعالیت های مختلف برندسازی 
و بازاریاب��ی جام ه��ا، لیگ ه��ا و 
باش��گاه های مختل��ف ورزش��ی 
ک��ه  راهکارهای��ی  پرداختی��م؛ 
موجب تبدیل شدن این جام ها، 
لیگ ها و باش��گاه ها به برند هایی 
قدرتمن��د ش��د ک��ه ع��الوه بر 
کس��ب اعتبار برای خودشان، به 
بازیکنان خ��ود نیز اعتبار زیادی 
دادند و درآمدهای سرش��اری را 
نصیب خود کردند. در ادامه باقی 

راهکارها را بررسی می کنیم. 
مج�دد  برند س�ازی    -1
ب�ا    )REBRANDING(
تکیه بر تاریخچه/میراث این 

رقابت ها 
اثربخشی فعالیت های بازاریابی 
و استراتژی بازاریابی این رویداد 
ب��ا خلق برندی نو و برند س��ازی 
مناس��ب و موثر به مراتب بیشتر 
می شد اما از سوی دیگر  گذار از 
برند قدیم )جام اروپایی( به برند 
جدید و نادی��ده گرفتن تمامی 
تداعی��ات و می��راث به جا مانده 
از آن می توانست حامیان مالی، 
طرفداران فوتبال و رس��انه ها را 
دلسرد، خش��مگین و بی میل به 
س��رمایه گذاری و دنب��ال کردن 
نگرانی های  این رقابت ها کن��د. 
ای��ن گروه ه��ا بیش��تر متوج��ه 
کم ارزش و بی اعتبار شدن نفس 
ای��ن رقابت ها، به عل��ت نادیده 
گرفتن تاریخچه آن، دور ش��دن 
از ح��س رقاب��ت و ارزش ه��ای 
ورزش و پرداختن بیش از حد به 
مقوله های تجاری و در آمدزایی 

آن بود. 
به همین خاط��ر یوفا تصمیم 
گرفت ب��ا به کارگی��ری آداب و 
رس��وم رایج در برگزاری رویداد 
قبلی و پیون��د زدن آن با هویت 
برند تورنمنت جدید، نگرانی های 
ای��ن گروه ه��ا را برط��رف کند. 
به طور مثال این رس��م که تیمی 
که س��ه ب��ار متوالی ی��ا پنج بار 
غیر متوالی قهرمان جام می شد، 
می توانست جام را برای همیشه 
پیش خود نگه دارد، پابرجا ماند 
یا مثل گذش��ته ای��ن قهرمانان 
می توانستند روی آستین لباس 
ورزشی ش��ان نش��انی را نص��ب 
کنن��د ک��ه نش��ان دهنده ای��ن 
افتخ��ار آنها باش��ند. حفظ این 
رسوم تقویت کننده حس قدمت 
و تداوم این رقابت ها می ش��د و 
تاریخ��ی معنادارت��ر و زنده تر را 

برای آن به ارمغان می آورد. 
به زبان عل��م بازاریابی نتیجه، 
از  بف��ردی  منحص��ر  ترکی��ب 
روش ه��ا و تکنیک ه��ای نوی��ن 
و معاص��ر بازاریاب��ی و تاریخچه 
و رس��وم نزدی��ک به نی��م قرنی 
این رقابت ها بود. به این ش��کل 
پایه ه��ای اصلی برن��د جدید بر 
تاریخچه/ می��راث این رقابت ها 
و شکوهمندی آن شکل گرفت. 
این مفاهیم و تداعیات س��پس 
در قالب طرح ه��ا، هویت بصری 
و آداب و رسوم اجرایی رقابت ها 
تجلی پیدا کردند. یوفا به همین 
منظ��ور در برنامه ری��زی برن��د 
جدید؛ چشم انداز آن را »جایگاه 
غایی باش��گاه قهرمان در اروپا«، 
ماموریت این برند را »به ارمغان 
آوردن بهترین حس تماشای یک 
رقابت« و ارزش های آن را »غرور، 
خاص بودن، در دسترس بودن و 
باانگیزه بودن« تعریف کرد. یوفا 
معتقد اس��ت که ای��ن تنها برند 
اس��ت که می تواند این ارزش ها، 
آداب و رس��وم و اه��داف را در 
ذات ای��ن تورنمنت حفظ کند و 
چارچوبی استراتژیک برای انجام 
تمامی فعالیت ه��ا و رویدادهای 

اصلی و فرعی ترسیم کند. 
2-  خلق هویت برند جدید

هویت برند لیگ قهرمانان یوفا 
همان ط��ور که گفته ش��د بر دو 
محور می��راث/ تاریخچه و القای 
حس شکوهمندی این رقابت ها 
ش��کل گرفت. این هویت جدید 
سه جزء اصلی دارد: سرود رسمی 
لی��گ قهرمانان یوف��ا، رنگ های 
اصل��ی برند و نم��اد توپی که از 
ستاره ها ساخته شده است. من 
جزء چهارمی را هم به این س��ه 
ج��زء اضافه می کنم و آن چیزی 

نیست جز خود جام اهدایی. 
  سرود رسمی لیگ قهرمانان 
س��رود رسمی این رویداد باید 
القا کننده حس کالسیک بودن، 
قدم��ت و پرس��تیژ آن می بود و 
عالوه ب��ر این باید منحصرا برای 
این مسابقات استفاده می شد تا 

تمایزش را ب��ه رخ دیگر لیگ ها 
بکش��د. پس از جس��ت وجو ها و 
بررس��ی های ف��راوان قطع��ه ای 
موسیقی با نام »زادوک کشیش« 
اث��ر هن��دل در 1747 به عنوان 
آهنگ و سرود اصلی انتخاب شد 
که سپس به وس��یله آهنگ ساز 
انگلیس��ی تونی برتین بازسازی 
ش��د. متن ترانه این س��رود نیز 
به س��ه زبان رای��ج اروپا ترجمه 
ش��د. تکرار و استفاده زیاد از این 
سرود نیز به ماندگاری آن کمک 
فراوانی ک��رد. اکنون می توان در 
ط��ول رقابت ها، هر سه ش��نبه و 
چهارش��نبه شب س��اعت 8/45 
شب در هر جای اروپا این سرود 
و موس��یقی را در استادیوم ها یا 
تلویزیونی  در تمامی شبکه های 
ورزشی در سراس��ر اروپا شنید. 
ای��ن س��رود در لحظ��ه ای ک��ه 
کاپیتان تیم قهرم��ان جام را به 
باالی سر می برد نیز در استادیوم 

پخش می شود. 
این س��رود به بهتر و بیش��تر 
شناخته شدن برند این رقابت ها 
کمک ش��ایانی کرد و با استفاده 
از ای��ن س��رود یوف��ا آس��ان تر 
توانس��ت شکوه مس��ابقات را در 

ذهن مخاطب��ان و عالقه مندان 
این رش��ته ورزش��ی عوام پسند 
مستحکم کند و مورد اقبال آنها 
قرار گیرد. تحقیقات جدید یوفا 
نش��ان می دهد که مردم بیشتر 
از اینک��ه این تورنمنت را از روی 
لوگو یا حتی نامش بشناسند، آن 
را ب��ا این قطعه س��رود در ذهن 

خود حک کرده اند. 
  رنگ های اصلی و نماد توپ 

ستاره ای
به ج��رأت شناخته ش��ده ترین 
نماد لی��گ قهرمانان یوفا که آن 
ه��م تلفیقی از گذش��ته و حال 
اس��ت خود جام اهدایی اس��ت 
ک��ه از 1960 م��ورد اس��تفاده 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. تاکن��ون 
رئال مادرید،  توس��ط  این ج��ام 
آژاکس آمس��تردام، بایرن مونیخ، 
آ. ث می��الن و لیورپ��ول پس از 
قهرمانی های متوالی شان به خانه 
برده شده است. نماد دیگری که 
ب��رای این برند خلق ش��د، توپ 
ستاره اس��ت که نماد ارزش های 
اصلی برند لیگ قهرمانان است. 
طراحی ای��ن نم��اد و نیز دیگر 
اجزای هوی��ت بصری برند لیگ 
قهرمان��ان ب��ه آژان��س دیزاین 
  )Design Bridge( بری��دج 
انگلس��تان سپرده شد و آنها این 
توپ متش��کل از 8 ستاره را )که 
نمادی از هشت گروه برتر نهایی 
اس��ت که در دو مرحله به رقابت 
لوگوی  به عن��وان  می پردازن��د( 

اصلی این مس��ابقات طراحی و 
به فوتبال دوستان معرفی کردند. 
از س��وی دیگ��ر یوف��ا از این 
فرصت خلق هویت بصری جدید 
ب��رای احیای مجدد خ��ود برند 
یوفا نیز بهره جست تا با افزودن 
نام خ��ود در زیر لوگ��وی لیگ 
قهرمان��ان و حمایت صریح خود 
از این مسابقات، عالوه بر ساختن 
تصویر جدیدی از خود قدرتش را 
به رخ دیگر اتحادیه های فوتبال 

نیز بکشد. 
رنگ های اصلی انتخاب ش��ده 
برای این برند نیز براساس فلسفه 
خاصی برگزیده شدند. رنگ های 
س��یاه و س��فید و نقره ای برای 
تداعی حس نوستالژی و تاریخ، 
ش��کوهمندی و ارزشمند بودن 
این برن��د و رقابت ه��ا برگزیده 
ش��دند. رنگ های سیاه و سفید 
بودند  روزهای��ی  تداعی کنن��ده 
که بازی ها ب��ا همین دو رنگ از 
صفحه تلویزیون پخش می شدند 
و رنگ نق��ره ای نیز ی��ادآور نور 
نقره ای نورافکن های استادیوم ها 
در گذش��ته، حس نوس��تالژیک 
ش��ب های اروپ��ای قدیم، حس 
باارزش بودن و نیز یادآوری کننده 

جام اهدایی بود. این س��ه رنگ 
به عنوان سه رنگ اصلی انتخاب 
شده که اغلب با پس زمینه ای با 
رنگ آبی تیره به چشم می آیند 
و میراث و رتب��ه این رقابت ها را 
در ذهن هر مخاطبی به زیبایی به 

تصویر می کشند. 
جام اهدایی 

ج��ام قهرمان��ی که ب��ه فاتح 
لیگ قهرمانان یوفا اهدا می شود 
به جرأت معروف ترین و شناخته 
شده ترین نماد این رقابت هاست. 
با وج��ود اینکه اغلب تصویر این 
جام در فعالیت های برند س��ازی 
این رویداد به جز مس��ابقه نهایی 
استفاده نمی ش��ود، این جام به 
معروف ترین نماد این مس��ابقات 

بدل شده است. 
اس��تفاده نکردن از تصویر این 
جام در فعالیت های برند س��ازی 
این روی��داد در راس��تای حفظ 
ش��کوه، ارزش و خ��اص ماندن 
این ج��ام صورت گرفت اما برای 

مس��ابقه نهایی، یوفا و مشاوران 
تبلیغاتی اش تصمیم گرفتند در 
کلی��ه اقالم تبلیغات��ی که پیش 
از مس��ابقه در رس��انه ها و حتی 
در فضای شهر و محل برگزاری 
اکران می ش��وند و نیز روی خود 
جام از عناصر هویت فرهنگی آن 
کشور بهره ببرند. به طور مثال در 
فینال لیگ 2005 در استانبول، 
تمامی اقالم تبلیغاتی و خود جام 
به طرح های اس��لیمی و سنتی 
ترکیه، هالل ماه، س��تاره و رنگ 
قرمز )به عنوان سه نماد اصلی آن 
کشور( منقوش ش��د. به همین 
دلیل حضور پررنگ این جام در 
پروسه تبلیغات و حین برگزاری 
مس��ابقه پایانی تصویری بسیار 
با پرستیژ منحصر به فرد را از این 
رویداد در ذهن تمامی مخاطبان 

به جا نهاده است. 
3-  تقوی�ت برن�د لی�گ ب�ا 
اج�رای یکپارچ�ه و م�داوم 

برنامه های برند سازی آن
جوه��ره اصل��ی برن��د لی��گ 
قهرمانان یوفا در هویت برند آن 
نمود پیدا کرده اس��ت. به جرأت 
مهم تری��ن عام��ل در موفقی��ت 
برند س��ازی این روی��داد اجرا و 

فعالیت  کنترل یکپارچه تمامی 
برند س��ازی و تج��اری آن بوده 
اس��ت. خلق این برند با همراهی 
و حمای��ت اس��تراتژی بازاریابی 
متمرک��ز، مدیریت منس��جم و 
یکپارچ��ه کلی��ه فعالیت ه��ای 
و  برنامه ری��زی  و  برند س��ازی 
مدیریت صحیح در برگزاری این 
روی��داد در تمام��ی نقاط تماس 
ب��ا مخاطبان )همچ��ون فضای 
اس��تادیوم، تولید تلویزیونی و...( 
ص��ورت پذیرف��ت. ای��ن حفظ 
یکپارچگ��ی مزای��ای زی��ادی از 
قبیل: تقویت جایگاه یوفا به عنوان 
مج��ری توان��ا در برگ��زاری این 
لیگ، کسب منافع مالی سرشار 
که در اثر ایجاد هم افزایی کامل 
بین اسپانسرها و تولید کنندگان 
و  به وج��ود می آید  تلویزیون��ی 
ارتقای سطح کیفی این مسابقات 
را برای این برند به همراه داشت. 
در نتیج��ه ای��ن فعالیت ها، این 
رقابت ها طرفداران بسیار زیادی 

را به خود جلب کرد. 
4- مدیریت صحیح برگزاری 
ای�ن رویداد ب�ا اس�تفاده از 

هویت بصری یکپارچه
اقدام��ات  صحی��ح  اج��رای 
بازاریابی و برند س��ازی برای این 
رویداد، وابستگی خاصی به تغییر 
فضای اس��تادیوم ها و مذاکره با 
مال��کان آنها داش��ت. همان طور 
ک��ه اهال��ی فوتب��ال می دانند، 
باشگاه های اروپایی به طور سنتی 

حساسیت زیادی در حفظ اقتدار 
خ��ود ب��ر تمام��ی فعالیت های 
تج��اری و سازمانی ش��ان دارند. 
ام��ا یوف��ا می خواس��ت ک��ه در 
ط��ول ای��ن رقابت ه��ا تمام��ی 
تصمیم گیری های اصلی، اجرا و 
کنترل آنها از قبیل تغییر فضای 
اج��رای اس��تادیوم، انتظام��ات، 
ش��یوه برگ��زاری و تش��ریفات 
مس��ابقه، تبلیغات دور زمین و... 
هم��ه و همه از س��وی یک تیم 
آموزش دیده از یوفا انجام شود. 
یوفا تصمیم داش��ت ت��ا فضای 
برگزاری این رقابت ها را از لحاظ 
بصری، نظم و تشریفات براساس 
هویت برن��د این لیگ، به صورت 
اداره  و  آورد  در  متحدالش��کل 
کند، ام��ا در روزه��ای ابتدایی، 
اینکه ی��ک نهاد دیگر بخواهد بر 
این فعالیت ه��ا مدیریت و آن را 
به سلیقه خود اجرا کند از سوی 
باش��گاه ها به س��ختی پذیرفته 

می شد. 
ای��ن مقاومت ها ب��ه تدریج با 
درک مالکان باش��گاه ها از منافع 
مالی و پرس��تیژی که برگزاری 
ای��ن رویداد، به این ش��یوه برای 
آنها به همراه داشت، کمتر شد. 
البت��ه این نکته که این س��بک 
برگزاری، درآم��د کالنی را برای 
مال��کان و اتحادی��ه فوتبال اروپا 
ایج��اد می کرد تا ب��ه کمک آن 
فوتبال  زیرس��اخت های  بتوانند 
اروپا را توسعه دهند، پذیرش این 

مهم را تسهیل کرد. 
در نتیجه امروز فضای بصری 
اس��تادیوم توس��ط تیم آموزش 
دیده یوفا به صورت متحدالشکل 
و  آداب  می ش��ود،  تزیی��ن 
تش��ریفات برگزاری مراس��م در 
همه اس��تادیوم ها به یک صورت 
اجرا می ش��ود و حضور تبلیغاتی 
اسپانسرها هم منظم و یکپارچه 

اتفاق می افتد. 
مث��ال در هم��ه اس��تادیوم ها 
لوگوی لی��گ قهرمانان در دایره 
وسط زمین در ابتدای بازی نقش 
می بندد، س��رود رسمی پیش از 
ش��روع بازی پخش می شود، لبه 
طبقات اس��تادیوم با طرح توپ 
س��تاره ای پوشیده ش��ده و روی 
لباس تمام��ی بازیکنان، لوگوی 

این رقابت ها نقش می بندد. 
5-   تهی�ه و تولید تلویزیونی 
براس�اس هویت بص�ری این 

برند
تاثیر تغییرات انجام ش��ده در 
اس��تادیوم ها و تبلیغات صورت 
گرفت��ه در آنه��ا ب��ا مدیری��ت 
صحیح حف��ظ هویت بصری در 
تولی��د و پخ��ش تلویزیونی این 
رویداد دو چندان می ش��د، چرا 
ک��ه 99درصد از بینندگان بازی 
آن را از طریق صفحه تلویزیون 

دنبال می کردند. 
در نتیج��ه یوف��ا بر آن ش��د 
ت��ا ب��ا تعری��ف هوی��ت بصری 
مختل��ف  بخش ه��ای  ب��رای 
تولی��د تلویزیون��ی اش همچون 
تولید  و  تصویرب��رداری  ش��یوه 
اطالعات  و  المان ه��ا  گرافیکی، 
م��ورد نیاز در پخ��ش زنده این 
رویداد بیش��ترین تاثیر را روی 
هواداران ای��ن رقابت ها بگذارد. 
اکنون ما ش��اهد آن هستیم که 
در تمامی طول مسابقه از پیش 
از شروع تا پایان، تمامی تصاویر، 
سکانس ها، وله ها، پخش مجدد 
صحنه های حس��اس و... همگی 
از پیش برنامه ریزی شده و کل 
واحدی را به مخاطب می رسانند. 
به عنوان مثال وله ای که پیش از 
شروع هر مسابقه پخش می شود 
و در آن ستارگان بر فضای یک 
اس��تادیوم نقش می بندد و لوگو 
و نام لی��گ قهرمانان نیز در آن 
نمایش داده می شود، رنگ های 
تصاوی��ر  در  اس��تفاده  م��ورد 
مخصوص��ا جداولی که آمارها را 
نمایش می دهند، جدول معرفی 
بازیکنان، جدول بازی ها، باکس 
گرافیک��ی ک��ه نتیجه ب��ازی را 
نمای��ش می دهد، هم��ه و همه 
هویت بص��ری لی��گ و برند را 
دنب��ال می کنند و انحصارا برای 
این روی��داد طراحی ش��ده اند. 
تمام��ی تش��ریفات و اس��تایل 
گرافیک تلویزیونی طراحی شده 
برای این مسابقات نیز هم اکنون 
توسط بسیاری از تولید کنندگان 
شده اند.  گرته برداری  تلویزیونی 
ب��ازی در  پایان  مصاحبه ه��ای 
مقاب��ل تابلوی��ی ک��ه برندهای 
اسپانسرها و برند لیگ قهرمانان 
در آن نق��ش بس��ته ی��ا تزیین 
کردن و دکور کردن استودیوی 
پخ��ش براس��اس هویت بصری 
برند یک رویداد، تنها نمونه هایی 

از این اقدامات هستند. 

 استراتژی های افزایش 
تعداد اعضای لیست ایمیل

در این شماره به چند نمونه از استراتژی هایی که من 
شخصا از آنها برای افزایش تعداد اعضای لیست ایمیلم 
اس��تفاده کرده ام، اشاره می کنم و توضیح مختصری در 

مورد هر کدام ارائه می دهم. 
   با روش های خالقانه با کسانی که لیست ایمیل 

آماده دارند، مشارکت کنید 
یکی از موثرترین اس��تراتژی ها ب��رای افزایش تعداد 
اعضای لیس��ت ایمیل، یافتن روش ه��ای خالقانه برای 
مشارکت با کسانی است که پیش از این لیست ایمیلی 
با تعداد اعضای فراوان داش��ته اند که ش��امل مشتریان 
بالقوه خوبی هس��تند. این نوع مش��ارکت های دوستانه 
اغلب س��رمایه گذاری مشترک نامیده می شوند. اگر کار 
خود را بدون آنکه لیس��ت ایمیلی از خود داشته باشید 
ش��روع کنید، مجبور خواهید بود که با خالقیت فراوان 
به ش��رکای کاری بالقوه نزدیک ش��وید و با آنها ارتباط 

برقرار کنید. 
مجب��ور خواهید بود راهی بیابید تا دارنده لیس��ت را 
در فضای اینترنت خوب معرفی کنید یا کاری کنید تا 
درآمد مناس��بی کس��ب کند تا با تمایل فراوان لیست 
خود را در اختیار ش��ما قرار ده��د. به عنوان مثال، باید 
یک گزارش ویژه با کیفیت باال تهیه کنید و این امکان 
را فراه��م آورید تا ن��ام دارنده لیس��ت ایمیل به عنوان 
نویس��نده گزارش در کنار نام ش��ما ذکر شود. مذاکره 
با این ف��رد و تقاضا از او برای اینک��ه این گزارش را با 
اعضای لیست خود به اش��تراک بگذارد نیز ایده بسیار 
خوبی اس��ت. در مرحله بعد دارنده لیست، این گزارش 
را بین تمام اعضای لیس��ت ایمیل خود منتشر می کند. 
ای��ن موضوع باعث می ش��ود که دارنده لیس��ت اعتبار 
بیشتری کسب کند و ش��ما نیز به دلیل فراخوان هایی 
ک��ه در این گزارش ویژه قرار می دهید، لیس��ت ایمیل 
خود را گس��ترش خواهید داد. بهترین نمونه فراخوان 
مخاطبان آفر ارائه اطالعات و محتواهای تکمیلی و نیز 

به روز رسانی های رایگان گزارش است. 
    مقاالت با کیفیت بنویسید 

تولید محتوای با کیفیت و انتش��ار گس��ترده آن در 
فضای مجازی، ع��الوه بر افزایش ترافیک و نمایش نام 
و وب س��ایت ش��ما در اینترنت، مزایای بسیار دیگری 
نی��ز به همراه دارد. من به ش��دت معتق��دم که بهترین 
امضایی که هر مقاله ای می تواند داشته باشد این است 
که ش��امل لینکی به یک صفح��ه squeeze یا صفحه 
اطالعات تماس باش��د، تا اینکه خوانن��دگان مقاله در 
صورت عالقه به محتوایی ک��ه مطالعه کرده اند بتوانند 

بالفاصله به لیست ایمیل شما ملحق شوند. 

م��ن ترجیح می دهم به ج��ای 100 بازدیدکننده ای 
که زمانی به وب س��ایت من مراجعه می کنند و سپس 
برای همیشه آن را ترک می کنند، یک مشترک جدید 
آن هم در نتیجه مطالعه مقاله ام در لیست ایمیل خود 

داشته باشم. 
   ویدئوه�ای ب�ا کیفیت�ی را در س�رویس های 

محبوب میزبان ویدئو قرار دهید 
آمار و ارقام حیرت انگیز اس��ت. مردم بیش از پیش 
و با س��رعتی ش��گرف از ویدئوهای موج��ود در فضای 
مجازی اس��تفاده می کنند. به جای اینک��ه ویدئوهای 
ش��ما یک بار مورد بازدید قرار گیرد و دیگر مش��تری- 
بیننده خود را برای همیشه از دست دهد، به عنوان یک 
بخش اس��تراتژیک در هر ویدئویی که تولید می کنید، 
بازدیدکنندگان را دعوت کنید تا به لیست ایمیل شما 

ملحق شوند. 
  یک وبالگ فعال داشته باشید 

ب��ه نظر م��ن س��ریع ترین روش برای ارزیاب��ی تاثیر 
وبالگ، یک پرس��ش س��اده اس��ت: این وب��الگ چند 
خواننده وفادار دارد؟ اگر یک وبالگ تعداد قابل توجهی 
خواننده داش��ته باش��د، همچنان هیچ نوع فعالیتی در 
مورد دریافت آدرس های ایمیل انجام نگرفته است و در 
حقیق��ت صاحب وبالگ، هزاران و حتی میلیون ها دالر 
از بودجه کس��ب و کار یا تبلیغات خود را دور می اندازد. 
بهتری��ن فراخوان خوانن��دگان برای هر ن��وع وبالگی، 
 ترغی��ب خوانن��دگان وبالگ به پیوس��تن به لیس��ت 

ایمیل است. 
ش��اید تابه حال این آدرس های ایمی��ل را تنها برای 
ای��ن امر مورد اس��تفاده قرار داده اید ک��ه به طرفداران 
خود اطالع دهی��د که مقاله جدیدی در وبالگ ش��ما 
وجود دارد، اما زمانی فرا خواهد رس��ید که به این نکته 
پی خواهید برد که ای��ن آدرس های ایمیل برای اینکه 
دسترسی سریعی به همه مخاطبان خود داشته باشید 
و از این طریق اهداف دیگر خود را دنبال کنید، بس��یار 

سودمند واقع می شود. 
    مقاالت وبالگ خود را با افرادی که وبالگ های 

محبوبی دارند، معاوضه کنید 
این مس��ئله ک��ه صاحبان وب��الگ از دیگر وبالگ ها 
تقاضای معاوضه مقاالت مش��ترک را داش��ته باش��ند، 
بس��یار معمول است. ش��ما نیز باید این نوع فعالیت ها 
را انج��ام دهید، البته با کمی تغییر. هر زمان یک مقاله 
ب��رای وبالگ دیگری تهیه می کنی��د، یک دعوت برای 
پیوستن به لیست ایمیل خود به عنوان بخشی از مقاله 

خود قرار دهید. 
شما احتماال باید قبل از اینکه این کار را انجام دهید، 
از صاحب وبالگ اجازه بگیرید، اما معموال آنها موافقت 
می کنن��د، چرا که اکث��ر افراد توجهی ب��ه بازاریابی از 
طری��ق ایمیل و تاثیر ش��گرف آن ندارند یا حتی آن را 

درک نمی کنند. 
در شماره بعدی بخوانید: 
اعضای لیست ایمیل خود را چند برابر کنید

کافه بازاریابی

نوبرانه

بازاریابی مجانی

نرگس فرجی جیم کوکروم
مترجم: حامد تقوی
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تبلت های آی پد جدید  اپل  در راهند

بسیاری از کارشناس��ان بر این باورند که فروش آی پد در 
مس��یر کاهش اتکای  اپل  روی آیفون نقشی حیاتی را ایفا 
می کند. یک شخص آشنا به فعالیت های  اپل مدعی شد که 
این برند در رویدادی در روز 16 اکتبر از یکس��ری آی پد های 
جدید رونمایی خواهد کرد، در چنین وضعیتی  اپل ش��روع 
به کاهش سرعت روند فروش کامپیوتر های تبلت خود کرده 
است. به گفته این فرد که خواسته اسمش فاش نشود،  اپل  
نس��خه جدید آی پ��د 9/7 اینچی خود و ی��ک آی پد مینی 
کوچک تر را ارائه می دهد. البته هنوز مقامات رسمی این خبر 
را اعالم نکرده اند. س��ایت خب��ری Re/code قبال خبر داده 
بود که در این رویداد همچنین کامپیوتر های iMac جدید 
معرفی می ش��وند. فروش آی پد در مسیر کاهش اتکای  اپل  
روی آیفون ایفاگر نقشی حیاتی بوده که در حال حاضر حدود 
نیمی از درآمد شرکت و حجم سود آن را تامین می کند اما 
این برند با کاهش سرعت روند فروش آی پد همزمان با رشد 
بازار تبلت رو به رو است که مدل های ارزان تر محبوبیت پیدا 
کرده و مردم گوشی های هوشمند خود را سریع تر از تبلت ها 
ارتقا می دهند. فروش آی پد که در س��ال مالی گذش��ته 32 
میلی��ارد دالر برای  اپل  درآمدزایی کرد، برای دو دوره س��ه 
ماهه متوالی کاهش یافت. ترودی مولر، یکی از س��خنگویان  
اپل، از اظهار نظر درباره این موضوع امتناع کرده اس��ت.  اپل  
فرصت انتخاب رنگ طالیی برای آیپد های  full-size  خود 
را به آپش��ن های قبلی اش افزوده است. این شرکت از اکتبر 
گذش��ته آی پد جدید را معرفی نکرده و کاربران به جای آن 
به آیفون هایی با نمایش��گر های بزرگ تر روی آورده اند که از 
آن جمل��ه می توان ب��ه Plus 6 iPhone  جدید  اپل  که 
ماه گذش��ته معرفی شد و نمایش��گری 5/5 اینچی داشت، 
اشاره کرد. به گفته افراد آشنا با برنامه های این شرکت،  اپل  
همچنین در حال توس��عه یک آی پد بزرگ تر با نمایشگری 

12/9 اینچی است که سال آینده معرفی می شود. 

محمد قاضی زاده
مشاور برند و بازاریابی

برندهای ورزشی برای برندینگ چه می کنند

 تکنیک های نوین بازاریابی 
در خدمت ایجاد برندهای ورزشی



13 مدیریت تبلیغات

ش��اید یکی از س��خت ترین 
و در عی��ن ح��ال مهم تری��ن 
تبلیغات،  مدیریت  بخش های 
تقس��یم بندی و بخش بن��دی 
بودجه آن باش��د. این بودجه 
باید با درآمد و توان س��ازمان 
متناس��ب باش��د و در شرایط 
بتواند  اقتصادی حال حاض��ر 
را  ممک��ن  نتای��ج  بهتری��ن 
براس��اس اهداف��ی از پی��ش 
تعیی��ن ش��ده برای س��ازمان 
فراهم کند. به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان رشته تبلیغات، 
سازمان های داخلی در مرحله 
تعیی��ن بودج��ه تبلیغ��ات با 
مش��کالت زی��ادی مواجهند. 
دربرخ��ی از ش��رکت ها آنقدر 
ای��ن بودج��ه زی��اد در نظ��ر 
باعث  ک��ه  گرفت��ه می ش��ود 
تعج��ب هم��گان ش��ده و در 
برخی دیگ��ر ای��ن بودجه به 
طور کلی حذف ش��ده اس��ت. 
بسیاری از سازمان ها به خاطر 
بازار  قدمت و اعتبارش��ان در 
در پی حذف بودجه تبلیغاتی 
خود هس��تند، غافل از اینکه 
صدم��ه ای جبران ناپذی��ر ب��ه 

سازمان وارد خواهد کرد. 

روش های متفاوت 
بودجه بندی تبلیغاتی 

به طور کلی عوامل مختلفی 
ب��رای بودجه بن��دی تبلیغات 
وج��ود دارد که قابل بررس��ی 
ش��هرام  اس��ت.  وکن��کاش 
احم��دی م��درس و مش��اور 
ارش��د تبلیغ��ات بازرگانی در 
ای��ن باره به »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: تعیی��ن بودجه، از 
برنامه  ارکان ه��ر  مهم تری��ن 
بودجه بندی  اس��ت.  تبلیغاتی 
روش های  تبلیغات��ی  برنام��ه 
تعری��ف ش��ده ای دارد اما این 
مرحله از کار، در سازمان های 
دولتی و غیر دولتی کش��ور ما 
انجام  به ش��کل های متفاوتی 
س��ازمان های  در  می ش��ود. 
بودج��ه ای  اغل��ب  دولت��ی، 
مش��خص و مصوب شده برای 
این موض��وع در نظ��ر گرفته 
بخش های  در  ولی  می ش��ود، 
ش��رکت های  و  تج��اری 
الگوه��ای  از  خصوص��ی، 
می ش��ود.  اس��تفاده  متفاوتی 
در بعض��ی س��ازمان ها بودجه 
از پیش تعیین ش��ده ای وجود 
ن��دارد، بعضی ه��ا بس��ته ب��ه 
هدف ش��ان مقدار این بودجه 
را محاسبه می کنند و تعدادی 
دیگر براساس منابع موجود یا 
با توجه به رقبای خود در بازار 
مقدار این بودجه را مش��خص 

می کنند. 
احم��دی اضاف��ه می کن��د: 
تبلیغات��ی  بودج��ه  گاه��ی 
به ص��ورت تعیی��ن درص��دی 
از ف��روش اس��ت و گاهی هم 
با ضریبی نس��بت ب��ه مقدار 
بودجه س��ال های قبل تعیین 
ه��ر  مجم��وع  در  می ش��ود. 
روشی که س��ازمان ها انتخاب 
انعطاف  باید قابلیت  می کنند، 
را  الزم  پیش بینی ه��ای  و 
داشته باشد تا بتوان براساس 
اتفاق��ات روز، تغییرات الزم و 
جهت گیری درستی به آن داد. 
دقیق ترین و البته دشوارترین 
ش��یوه ای  بودجه بندی،  روش 
است که س��ازمان ها براساس 
اهداف، نیازه��ا و انتظاری که 
از برنام��ه تبلیغاتی خود دارند 
بودج��ه تبلیغات را محاس��به 

می کنند. 

تفاوت میزان بودجه در 
شرکت های نوپا و قدیمی 

ای��ن کارش��ناس در ادام��ه 
برنام��ه  بودج��ه  می گوی��د: 
تبلیغات��ی در مقاطع مختلف 
حیات ش��رکت ها ب��ا توجه به 
وضعی��ت رقاب��ت در ب��ازار و 
در دوره عم��ر محص��والت و 
متفاوتی  ترکیب  آنها  خدمات 
دارد و مقدار بودج��ه به بازار 
انتخاب��ی و ن��وع صنع��ت هم 
وابس��ته اس��ت. ول��ی معموال 
در  چق��در  ه��ر  ش��رکت ها 
مراح��ل اولی��ه تولید خدمات 
و کاالها باش��ند، برای معرفی 
محص��والت خ��ود ب��ه حجم 
بیش��تری از تبلیغات نیاز پیدا 
می کنن��د. به عن��وان مثال در 
ب��دو تولد محص��والت جدید، 
بودجه های تبلیغاتی مورد نیاز 
برای جذب مشتری نسبت به 
دوره یادآوری بیش��تر اس��ت. 

در مراح��ل دیگر مانند رش��د 
و تثبیت، بحث رقابت در بازار 
پیدا می کند  بیشتری  اهمیت 
و ب��ر اس��تراتژی های تبلیغ و 
اثر گذار خواهد  بودجه  مقادیر 

بود. 

چه کسانی بودجه را 
مشخص می کنند

ای��ن کارش��ناس تبلیغ��ات 
درب��اره اف��راد تصمیم گیر در 

خصوص بودجه بندی تبلیغات 
در  تصمیم گی��ری  می گوی��د: 
ای��ن مورد بس��تگی زیادی به 
س��اختار ش��رکت ها دارد. در 
حال حاضر در برخی شرکت ها 
که اقدامات تبلیغاتی از طریق 
این  می ش��ود،  انجام  مش��اور 
بودجه  که  مشاوران هس��تند 
را پیش��نهاد می کنن��د. ای��ن 
موضوع در مورد ش��رکت های 
تجاری خصوصی بیشتر صدق 
می کن��د اما اکثر س��ازمان ها 
برای  و ش��رکت های دولت��ی 
بودج��ه تبلیغات��ی خ��ود، در 
هر س��ال س��قف مش��خصی 
دارن��د و تصمیم گیری در این 

م��ورد در باالتری��ن س��طوح 
می ش��ود.  انج��ام  مدیریت��ی 
ای��ن س��ازمان ها اصطالحا از 
اس��تفاده  »تخصیصی«  روش 

می کنند. 

هدف گذاری صحیح 
نخستین گام در جلوگیری 

از اتالف بودجه تبلیغاتی
احم��دی در ادامه می گوید: 
را  هدفمن��د  تبلیغ��ات  اگ��ر 
ی��ک فرآیند در نظ��ر بگیریم، 
از مرحل��ه تحقی��ق اولی��ه تا 
طراحی، انتخاب رسانه، تولید 
و نش��ر آگهی ه��ا و ارزیاب��ی 
آثار آنها، تمام��ی این مراحل 
تبلیغات��ی ج��ای  برنام��ه  در 
می گیرن��د. اگر در ه��ر کدام 
از این مراحل، اش��تباهی رخ 
بدهد و انتخاب های صحیحی 
انجام نش��ود، اثربخش��ی کل 
س��وال  زیر  تبلیغاتی  برنام��ه 
م��ی رود و مناب��ع ش��رکت ها 
را ه��در می دهد. اگر ش��رکت 
و  منس��جم  بازاریابی  برنام��ه 
خوبی را تدارک ببیند و دراین 
زمین��ه هدف گذاری صحیحی 
در بازار داش��ته باشد و مهم تر 
اینک��ه ه��دف، ب��ه درس��تی 
منتقل  تبلیغات��ی  به مش��اور 
ش��ود، اتالف بودج��ه کمتر و 
اثربخش��ی برنام��ه تبلیغات��ی 

بیشتر خواهد بود. 
به گفت��ه احم��دی، عمده 
زمین��ه  در  ک��ه  مش��کالتی 
تبلیغات و بازاریابی شرکت ها 
دو  همی��ن  در  دارد  وج��ود 
بخش اتف��اق می افتد؛ بعضی 
اص��ال  درب��ازار،  ش��رکت ها 
ه��دف  و  بازاریاب��ی  برنام��ه 
گاه��ی  ندارن��د.  مش��خصی 
آنه��ا  وقت ه��ا هدف گ��ذاری 
واقع بینان��ه نیس��ت، بنابراین 
قابلیت اجرای��ی ندارد. بعضی 

وقت ها هدف گذاری شرکت ها 
مشکلی ندارد اما مثال اعتماد 
نمی کنن��د ی��ا اینک��ه به هر 
را  الزم  اطالع��ات  دلیل��ی، 
برای ش��رکت تبلیغاتی فراهم 
نمی آورن��د. در م��واردی هم 
این  تبلیغات��ی  ش��رکت های 
توانای��ی را ندارن��د که اهداف 
بازاریابی شرکت ها را به زبان 
تبلیغات تبدی��ل و قابل اجرا 
کنند ک��ه در همه این موارد، 
این زنجیره به درستی تکمیل 
نمی ش��ود و در نتیجه اتالف 
منابع و هدر رفتن بودجه های 

تبلیغاتی افزایش می یابد. 

توقف برنامه های تبلیغاتی 
معتبرترین و ارزشمندترین 
هیچ گاه  نی��ز  دنیا  برنده��ای 
بودجه تبلیغات را از س��ازمان 
حذف نمی کنن��د، به خصوص 
در ش��رایط امروز که در اکثر 
بازارها ساختار رقابت به شدت 
فشرده و س��نگین است و هر 
روز دامن��ه انتخاب خریداران 
گس��ترده تر می شود. از طرفی 
نیازه��ای مردم همیش��ه در 
حال تغییر است و برندها هم 
با این نیازه��ا تغییر می کنند 
و حت��ی ب��ه نیازه��ای آینده 
شکل و جهت می دهند تا در 
جایگاهی  مصرف کننده  ذهن 
ب��رای خود بس��ازند. بنابراین 
ش��رکت های بزرگ دنیا حتی 
در زم��ان بحران ه��ای مال��ی 
ب��ه ج��ای قطع تبلیغ��ات، بر 
افزای��ش اثربخش��ی تبلیغات 
تمرک��ز می کنن��د. ش��اید در 
مقطع��ی بنا به ش��رایط بازار، 
ک��ه  بخواهن��د  ش��رکت ها 
پرحجم در رسانه ها  تبلیغاتی 
ب��ه  ول��ی  باش��ند،  نداش��ته 
ش��کل های مختلف که شاید 
ما آنها را مش��خصا در بخش 
تبلیغ��ات آش��کار رس��انه ای 
فعالیت های  ب��ه  جای ندهیم 
خ��ود ادامه می دهن��د، مانند 
تقویت فعالیت روابط عمومی، 
و  نمایش��گاه ها  رویداده��ا، 
ارتب��اط  دیگ��ر  ش��یوه های 
که توس��ط ش��رکت ها انجام 
با  ارتباط مس��تمر  می ش��ود. 
م��ردم، موجب می ش��ود که 
برنده��ا در ذهن م��ردم باقی 
بمان��د و در زندگ��ی روزمره 
م��ردم بتوانند ب��ا آنها ارتباط 
این  باش��ند.  داش��ته  متقابل 
بخش��ی از فعالی��ت اصلی هر 
برن��د اس��ت و توق��ف کامل 
برنامه ه��ای ارتباطی به دلیل 
اینک��ه برن��د اینقدر مش��هور 
ش��ده که تصور کنی��م نیازی 
به تبلیغ��ات ندارد مورد قبول 
صاحبنظران تبلیغاتی نیست. 

تبلیغات در سیما و حقوق مخاطب

در بی��ن رس��انه های مختل��ف جمع��ی، تلویزی��ون از 
ویژگی های منحصربه فردی برخوردار است که باعث شده 
تا ب��ا بهره گیری از ای��ن ویژگی ها جای��گاه خاصی از نظر 

تاثیرگذاری بر مخاطبان برای خود کسب کند. 
تلویزیون در بهترین ساعات شبانه روز و در صمیمی ترین 
نشس��ت های خانواده جای گرفته و به همین سبب مورد 
پذی��رش تمام اف��راد جامعه واقع ش��ده اس��ت. پیام های 
چندرس��انه ای این وس��یله آنق��در مورد وث��وق و اعتماد 
آحاد جامع��ه قرارگرفته که رفته رفته توجه تمام صاحبان 
قدرت و ثروت را به خود معطوف کرده اس��ت. قدرت های 
اقتصادی جهان و تولیدکنندگان کاالها و عرضه کنندگان 
خدمات دریافته اند که با معرفی محصول خود ازطریق این 
رسانه می توانند سطح فروش خود را ارتقا بخشند و حتی 
دربسیاری موارد بر ذائقه مخاطبان تاثیر بگذارند، آن را تغییر 
دهند و با تاثیر بر ناخودآگاه مخاطبان آنها را بی اختیار وادار 
به خرید محصوالتی کنند که اساسا نیاز نداشته اند. نشان 
دادن تصاویر فردی که در گرمای تابستان بستنی خنکی را 
می خورد و از خوردن آن لذت می برد؛ تصویر کسی که در 
کنار پنجره بخارگرفته زمستانی مشغول نوشیدن چای داغ 
است؛ تصویر نوشیدن یک لیوان نوشیدنی گوارا پس ازیک 
فعالیت ورزشی همه صحنه هایی است که هر بیننده ای را 
به سوی مصرف هدایت می کند. کاربرد تلویزیون در مسائل 
سیاس��ی، قدرت های سیاسی جهان را نیز بر آن داشت که 
با ارائه دیدگاه های خود از طریق این رس��انه تا حد باالیی 
در هم جهت کردن مخاطبان موفق ش��وند. کافی است که 
تاثیر یک میتینگ سیاس��ی را ب��ر مخاطبان با تاثیری که 
یک برنامه تبلیغاتی سیاس��ی از تلویزیون دارد، مقایس��ه 
کنیم. در یک میتینگ تعداد ش��رکت کنندگان از چند ده 
نفر تا حداکثر چندصدهزار نفر تجاوز نخواهند کرد. شرایط 
آب وهوایی، خستگی ناشی از فعالیت بدنی، ازدحام و تنگی 
فضا، نامناس��ب بودن ش��رایط نور و صدای سالن یا محل 
اجتماع و محدودیت قدرت نفوذ کالم س��خنران همگی از 
عواملی است که می تواند از تاثیرگذاری پیام بر مخاطبان 
تاحد زی��ادی بکاه��د. درحالی که همین برنام��ه وقتی از 
تلویزیون به تماشا گذاشته می شود تعداد مخاطبان آن به 
یکباره به میلیون ها نفر می رسد. انتخاب مناسب ترین زمان، 
ورود به جمع خانواده، استماع سخنان در شرایط راحت و 
آسوده منزل و با لباس راحتی، استفاده از جلوه های خاص 

صوتی و بصری همه برشدت تاثیرگذاری پیام می افزاید. 
باتوجه به این نکات صاحبان رسانه های صوتی و تصویری 
و به ویژه مدی��ران و دس��ت اندرکاران تلویزیون باید توجه 
زیادی برفضای تبلیغاتی که این رس��انه پرنفوذ در جامعه 
ایجاد می کند داش��ته باشند. تبلیغات کاالهای تجاری در 

تلویزیون باید تابعی از فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه باش��د. مخاطبان میلیونی تلویزیون و گس��تردگی 
تنوع مخاطبان از نظر جنس��یت، میزان تحصیالت، فضای 
ش��هری و روس��تایی، درصد بهره مندی از هوش و قدرت 
گیرایی، تجربه، سن وس��ال، تخصص و ده ها تفاوت دیگر 
در ساختن و پخش آگهی درتلویزیون باید مورد توجه قرار 
گیرد. از نکاتی که باید در س��اخت تبلیغات درنظرداش��ت 
توجه جدی به حقوق مخاطب اس��ت. از جمله مهم ترین 
حقوق مخاطب این اس��ت که هنگام��ی که آگهی تجاری 
از تلویزیون پخش می ش��ود برای مخاطب مشخص باشد 
که این بخش آگهی اس��ت، زیرا برداشت مخاطب از آگهی 
و تبلیغ بس��یار متفاوت از اخبار و مس��تندات است. پس 
استفاده از لوگو یا آرم محصول یا برندخاص توسط بازیگر 
در بین برنامه ها و فیلم ها جهت جذب پشتیبانی مالی نوعی 
زیر پاگذاشتن حقوق مخاطب است.  در استفاده از تبلیغات 
به صورت زیرنویس با وجود اینکه تمرکز بیننده را نس��بت 
به برنامه در حال پخش کاهش می دهد- که امروزه دراین 
شیوه از تبلیغات وآگهی ها بس��یار افراط می شود- رعایت 
س��ن و سال و جنس��یت مخاطب ازجمله نکاتی است که 
باید به عن��وان حقوق افراد مورد مالحظه قرار گیرد. تبلیغ 
داروها و لوازمی که مختص سنین یا جنسیت خاص است 
از طریق تلویزیون که وسیله ای عمومی است مشکالتی را 
ب��رای مخاطبان به وجود م��ی آورد. از این رو باید حتما در 
آگهی های تجاری این مس��ئله درنظرگرفته ش��ود. گرچه 
در تبلیغ��ات اغراق و بزرگنمایی عمومی��ت دارد و به طور 
معمول مورد اس��تفاده قرار می گی��رد، اما موضوع صداقت 
در تبلیغات از جمله حقوق دیگر مخاطب اس��ت. اینکه در 
مورد شرکت سازنده، کشور سازنده و مشخصات محصول 
از دروغ پردازی استفاده شود، دروغ هایی که موجب فریب 
بیننده ش��ود عملی ش��رافتمندانه نیس��ت و س��ازندگان 
آگهی های تجاری لزوما باید از آن اجتناب کنند.  واژه هایی 
با پسوند »ترین« مانند بزرگ ترین، کوچک ترین، نخستین، 
بهترین، قدیمی ترین و غیره تنها درصورتی باید به کار رود 
که واقعیت داش��ته باش��د وگرنه به جهت فریب مخاطب، 
ناقض حقوق مخاطب و خالف اخالق حرفه ای رسانه است. 
اس��تفاده ابزاری از احساسات و عواطف مذهبی و اعتقادی 
از جمل��ه نکات دیگ��ر ناقض حقوق مخاطب اس��ت. زیرا 
بی اعتمادی به آن محصول به هر دلیل ممکن است باعث 

سست شدن پایه های اعتقادی مخاطبان شود. 
استفاده از محبوبیت چهره های شناخته شده در تبلیغات 
کاالی خاص خالف اخالق حرفه ای اس��ت، به ویژه اگر این 
نوع تبلیغ در خالل داستان فیلم یا سریال یا برنامه باشد و 
برای مخاطب مشخص نباشد که آنچه این فرد معروف یا 
مورد اعتماد بیان می کند آگهی تجاری است یا برگرفته از 
دانش وتجربه او. مثال فردی که به عنوان کارشناس مذهبی 
یا روانش��ناس یا کارش��ناس علوم اجتماعی در تلویزیون 
مطرح و معروف می شود با بیان تبلیغات یک کاال به نوعی 
از اعتماد بیننده سوء استفاده کرده، اما این مسئله ای است 

که مسئوالن بعضا به آن بی توجهی می کنند. 

معایب و مزایای آژانس های تبلیغاتی 
درون سازمانی

خالقیت هایی که کمرنگ می شود
بسیاری از ش��رکت ها برای کنترل بیشتر امور سعی 
می کنن��د هم��ه فعالیت های خ��ود را درون س��ازمانی 
کنن��د. یک��ی از ای��ن موارد ک��ه نمونه ه��ای مختلفی 
نی��ز در داخ��ل کش��ور از آن وج��ود دارد، آژانس های 
تبلیغات��ی دورن س��ازمانی اس��ت؛ آژانس های��ی ک��ه 
اغلب در ش��رکت های بزرگ درون س��ازمانی شده اند تا 
نظارت بیش��تری روی فعالیت تبلیغاتی شرکت وجود 
داشته باشد. اکثر این ش��رکت ها دالیل مختلفی برای 
اجرای این ش��یوه دارند و معموال به اعتقاد خودش��ان 
 روند تبلیغاتی بهتری نیز به نس��بت قبل برای شرکت 

ایجاد کرده اند. 
مدیر یکی از این شرکت ها که در حوزه تولید شوینده 
در ب��ازار فعالی��ت می کند و مدتی اس��ت فعالیت های 
تبلیغات��ی خود را درون س��ازمانی ک��رده، به »فرصت 
ام��روز« می گوید: با درونی کردن فعالیت های تبلیغاتی 
کنت��رل بیش��تری روی بودج��ه تبلیغات��ی و مراح��ل 
ایده پ��ردازی و اج��رای فعالیت ه��ای تبلیغاتی داریم و 
معموال تمام این مراحل توس��ط تیم تبلیغاتی شرکت 
انجام می ش��ود. در این ش��یوه تمام��ی مراحل انجام و 
فرآین��د اجرایی تبلیغات را به عهده دیگر ش��رکت های 
تبلیغاتی بیرون سازمانی می گذاریم. برای مثال ساخت 
تیزرها یا اجرای تبلیغات محیطی به عهده شرکت های 

بیرون سازمانی است. 
این مدیر درباره مزایا و معایب درون س��ازمانی کردن 
بخش تبلیغ��ات می گوید: معموال ش��رکت های بیرون 
س��ازمان به نکات مثبت جریان تبلیغات فکر می کنند 
و از معای��ب آن غاف��ل هس��تند. ای��ن مس��ئله درباره 
ش��رکت هایی که تحقیقات بازار خود را درون سازمانی 
انج��ام می دهند و صحبتی از آس��یبی که به ش��رکت 
می زند نمی کنند نیز صادق اس��ت. افراد درون سازمان 
ش��اید از نیازهای س��ازمان بهتر مطلع باش��ند، ولی از 
طرفی مالحظات��ی را در نظر می گیرند که افراد بیرون 
س��ازمان به آن توجهی ندارن��د و این مالحظات باعث 
می ش��ود روند حرکتی شرکت تغییر نکند و شرکت در 

جهت درستی قرار نگیرد. 
برخی از ش��رکت ها ب��رای جلوگی��ری از این حالت 
مش��اورهایی را از بیرون س��ازمان به درون می آورند تا 
نگاه��ی متفاوت از قب��ل را در س��ازمان ایجاد کنند و 
رون��د یکنواخ��ت آن را تغییر دهند. ش��اید این درونی 
کردن فعالیت سازمانی سودهای مختلفی برای شرکت 
داشته باشد ولی مطمئنا ضررهایی نیز به همراه خواهد 
داشت؛ ضررهایی که دربرخی موارد جبران آنها دشوار 

خواهد بود. 

 مراقب درونی کردن فعالیت های تبلیغاتی 
در سازمان باشید

شهرام احمدی کارشناس ارشد تبلیغات بازرگانی در 
این باره به »فرصت امروز« می گوید: بعضی شرکت های 
تولیدی ممکن اس��ت برای کاهش بودجه تبلیغاتی، با 
فراهم ک��ردن منابع انس��انی و تجهی��زات الزم، برای 
خودش��ان یک آژانس تبلیغاتی بس��ازند و تمام مراحل 
برنامه ریزی، طراحی و اجرای تبلیغات خود را به صورت 

»درون سازمانی« انجام بدهند. 
در ایران ه��م نمونه های معدودی از این ش��رکت ها 
وجود دارد. این کار فقط به خاطر کنترل بودجه نیست 
و معموال دالیل دیگری هم دارد: مثال ممکن اس��ت در 
یک صنعت مشخص، به آن شکل که موردنظر صاحب 
آگهی اس��ت، شرکت های تبلیغاتی موجود تجربه مورد 
نی��از و توانمندی ه��ای الزم ب��رای ش��ناخت و تحلیل 
ش��رایط آن بازار خاص را نداش��ته باش��ند. حالت دوم 
این اس��ت که شرکت ها تجربیات موفقی از همکاری با 
ش��رکت های بیرونی نداشته باشند و این موضوع باعث 

شود به این سمت گرایش پیدا کنند. 
س��وم اینکه ممکن است شرکت ها برای صرفه جویی 
در هزینه ها و س��اده تر ش��دن مبادل��ه آمارها و جریان 
اطالعات بین بخش ه��ای مختلف تولید، توزیع فروش 
و بازاریاب��ی، کل فعالیت های تبلیغاتی مورد نیازش��ان 
را ه��م در داخ��ل س��ازمان انجام بدهن��د و در نهایت 
در بعض��ی از بازاره��ای خاص و م��واردی که مثال بیم 
دسترسی رقبا به اطالعات حساس شرکت های تجاری 
وجود دارد ممکن است به این شیوه عمل شود. ولی در 
مجموع، در تبلیغات امروز از این ش��یوه کمتر استفاده 
می ش��ود، چون ب��رای »آژانس های درون س��ازمانی« 
ای��ن خط��ر همیش��ه وج��ود دارد که مانن��د وضعیت 
روابط عمومی های برخی سازمان ها که در پی خوشامد 
مدیران خود هس��تند، به مرور از مخاطب خود فاصله 
بگیرند و توانایی ارتباط موثر با مش��تریان را از دس��ت 

بدهند. 
کارکنان آژانس های درون سازمانی به دلیل سروکار 
داشتن با یک بازار خاص، معموال قابلیت های تخصصی 
و تحلیلی باالیی در آن صنعت کسب می کنند و از این 
نظر نسبت به سایر ش��رکت های تبلیغاتی در وضعیت 
بهت��ری ق��رار می گیرند ام��ا در طوالنی م��دت، حفظ 
خالقیت، نشاط و انگیزه در آژانس های درون سازمانی 
کار ساده ای نیس��ت و خطر تکراری و یکنواخت شدن 
ش��یوه های تبلیغات��ی و کمرن��گ ش��دن خالقیت در 

کارهای آنها وجود دارد. 
این کارش��ناس در پایان تاکی��د می کند: به هر حال 
کاهش اثربخشی برنامه های تبلیغاتی، افزایش هزینه ها 
و اتالف بودجه را در پی خواهد داشت، به همین دلیل 
خیلی از ش��رکت ها برون سپاری را ترجیح می دهند و 
در مراحل برنامه ریزی و اجرای تبلیغات، از ظرفیت های 

بیرون سازمان استفاده می کنند.

کافه تبلیغات آیین نامه

 نرگس فرجی

جواد مرتضی زاده 
کارشناس حقوق

تبلیغات خالق

آگهی: سایت کاریابی Brighter Monday- شعار: قرار گرفتن اجباری در یک شغل اشتباه!
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معتبرترین و 
ارزشمندترین 

برندهای دنیا نیز 
هیچ گاه بودجه 

تبلیغات را از سازمان 
حذف نمی کنند، 

به خصوص در شرایط 
امروز که در اکثر 

بازارها ساختار رقابت 
به شدت فشرده و 
سنگین است و هر 
روز دامنه انتخاب 

خریداران گسترده تر 
می شود

بایدها و نبایدهای بودجه بندی تبلیغات

جلوگیری از هدررفت
بودجه با  تبلیغات هدفمند
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در ب��ازار پیچی��ده و رقابتی 
کسب و کارهای امروزی، تمامی 
شرکت ها برای همگام شدن با 
ش��تاب بازار، به دنبال افزایش 
به��ره وری خ��ود هس��تند. با 
توجه به فش��ار وارده از طرف 
ب��ازار، الزم اس��ت س��ازمان از 
فرآیندهای��ی برخوردار باش��د 
که بتواند به س��رعت طراحی 
ش��ده، توس��عه داده شده و به 
کار گرفت��ه ش��وند، در ضمن 
اندازه گی��ری و کنت��رل میزان 
ای��ن  کارای��ی  و  به��ره وری 
فرآینده��ا ض��روری اس��ت تا 
س��ازمان بتوان��د از این طریق 
ارزش اف��زوده ای را ک��ه ه��ر 
فرآیند به دنب��ال دارد، تعیین 

کند. 
از  یک��ی  شش س��یگما 
فلسفه های مدیریتی است که 
می تواند ب��ه افزایش بهره وری 
س��ازمان کم��ک کن��د. ای��ن 
ب��رای نخس��تین بار  تکنی��ک 
موت��وروال  ش��رکت  توس��ط 
اس��تراتژی  ی��ک  به عن��وان 
تحول س��ازمانی معرفی ش��د. 
در حقیقت شش س��یگما یک 
معیار کیفی است که بسیاری 
از س��ازمان ها )اعم از خدماتی 
یا تولی��دی( در جهت ارتقای 
خدمات  یا  محصوالت  کیفیت 
خود از آن به��ره می برند. این 
چارچوبی  به عن��وان  رویک��رد 
در جه��ت ب��ه صفر رس��اندن 
عیب ه��ا در تمامی فرآیندهای 
می شود.  محس��وب  س��ازمان 
بای��د توج��ه داش��ت در ای��ن 

تعریف منظ��ور از معیوب، هر 
محصول یا فرآیندی اس��ت که 
نیازمندی ها  به  پاسخگویی  در 
یا انتظارات مش��تری با مشکل 
مواجه شده باشد. شش سیگما 
به توصیف کیفی نحوه عملکرد 
فرآیندها پرداخت��ه و با پایش 
آنها می کوشد تا با بهره گیری از 
شش سیگما،  بهبود  پروژه های 
ب��ر بهبود فرآینده��ا و کاهش 
انح��راف معیار تمرکز داش��ته 
باشد. در حقیقت شش سیگما 
از رویکرده��ای  ب��ا اس��تفاده 
ایج��اد  دنب��ال  ب��ه  آم��اری 
فرآیندهاس��ت.  در  یکنواختی 
به سطحی  سطح شش سیگما 
ای��ده آل  تقریب��ا  کیفی��ت  از 
اش��اره دارد ک��ه در آن ن��رخ 
تولی��د معی��وب، 3/4 در ه��ر 
ی��ک میلی��ون اس��ت. مزایای 
اس��تفاده از این رویکرد باعث 
ش��ده کاربردهای آن روز  به روز 
از  یک��ی  ش��ود؛  گس��ترده تر 
کاربرد، حوزه  این حوزه ه��ای 

مدیریت پروژه است. 

تکنیکی برای ساده سازی 
فرآیند کنترل اطالعات

هم��واره  پ��روژه  مدی��ران 
از  فرآیندها  بهب��ود  به دنب��ال 
طریق بهبود ابع��اد عملکردی 
کلیدی بوده ان��د و برای بهبود 
راه��کاری  هی��چ  فرآینده��ا 
بهت��ر از اس��تفاده از اب��زار و 
شش س��یگما  رویکرده��ای 
وج��ود ندارد. مدیری��ت پروژه 
از طریق تکنیک شش س��یگما 
ب��ه دنبال ساده س��ازی فرآیند 
کنت��رل اطالع��ات از طری��ق 
فعالیت ه��ا  استانداردس��ازی 

در ه��ر یک از فازه��ای پروژه 
اس��ت. شش س��یگما در بهبود 
فرآینده��ا، از پن��ج گام تحت 
عنوان  »DMEDI«  استفاده 

می کند که عبارتند از: 
  ف��از اول تعریف اس��ت که 
در آن پ��روژه انتخاب ش��ده و 
ماهیت، اهداف، گس��تره، اقالم 
ذی نفع��ان  و  تحویل ش��دنی 
داخلی و خارجی پروژه تعیین 
می ش��وند. ای��ن گام یک��ی از 
مهم تری��ن گام ها و نخس��تین 

مرحله ای است که مدیر پروژه 
در هر پروژه جدیدی باید آن را 
به انجام برس��اند. بدون تعریف 
درس��ت تمامی این اجزا، هیچ 
راه��ی وجود ندارد ک��ه بتوان 
فرآیندهای  آی��ا  ک��رد  تعیین 
پروژه با سیاست های ذی نفعان 
همراستا هس��تند یا نه. مدیر 
پروژه می تواند با الگوبرداری از 
شش سیگما،  موفق  پروژه های 
آنچ��ه را درون گس��تره پروژه 
یا فرات��ر از آن ق��رار می گیرد 
تعیی��ن ک��رده و از این طریق 

میزان تحقق اه��داف پروژه را 
ارزیابی کند. 

  فاز دوم اندازه گیری است. 
زمانی که گستره پروژه تعیین 
ش��د، الزم است پیش��رفت یا 
میزان موفقیت نسبی آن مورد 
گیرد. درست  قرار  اندازه گیری 
اس��ت ک��ه راه ه��ای مختلفی 
موفقیت  می��زان  ارزیابی  برای 
ی��ک پ��روژه وج��ود دارد ام��ا 
اصول شش س��یگما ب��ه مدیر 
پ��روژه دیکته می کند که برای 
دس��تیابی به به��ره وری کامل 
الزم است مقیاس های مدیریت 
پروژه به نحوی کمی، قابل فهم 
و مطابق با ارزش های مشتری 

تعیین شوند. 
  فاز سوم اکتشاف و بررسی 
اس��ت که در آن علل ریشه ای 
مش��کالت و عیب ها مشخص 
می ش��ود. در رابطه با مدیریت 
پ��روژه این گام ب��ه معنای آن 
اس��ت که مدی��ر پ��روژه باید 
راه ه��ای جدی��د و نوآورانه ای 
را برای تحق��ق نیازمندی های 
مش��تری ک��ه در ف��از تعریف 

تعیین شده اند، پیدا کند. 
  ف��از چهارم مدیریت پروژه 
بر مبنای رویکرد شش سیگما، 
فاز توس��عه اس��ت. در این فاز 
برنام��ه ای کام��ل و دقی��ق به 
اهداف  ب��ه  دس��تیابی  منظور 
پروژه، توس��عه داده می ش��ود. 
این برنامه باید تمامی مس��ائل 
پایه ای پروژه و سازمان از قبیل 
اس��تخدام و تخصی��ص کار به 
پرس��نل، منابع فیزیکی، مواد 
اولیه م��ورد نی��از و تجهیزات 
سخت افزاری و نرم افزاری مورد 
نیاز را پوش��ش ده��د. تمامی 

ای��ن اجزا می توانن��د بر برنامه 
بودجه تاثیرگذار باشند. در این 
مرحل��ه الزم اس��ت مکانیزمی 
برای پایش وجود داشته باشد 
تا به وس��یله آن بت��وان میزان 
پیش��رفت پروژه را ب��ا در نظر 
گرفت��ن اهدافی ک��ه از پیش 
برای پروژه تعیین شده است، 

تعیین کرد. 
  ف��از پنج��م به کارگی��ری 
تمام��ی  ک��ه  زمان��ی  اس��ت. 
م��دل  از  پیش��ین  گام ه��ای 
شش س��یگما با موفقیت انجام 
گرفت، زمان به کارگیری برنامه 
پروژه است. در تمامی مراحل 
پروژه، پایش و کنترل پروژه به 
منظور بررسی میزان پیشرفت 

آن ضروری است. 
اص��ول  به کارگی��ری  ب��ا 
شش س��یگما و DMEDI از 
آغاز پروژه، س��ازمان می تواند 
به��ره وری خ��ود را ب��ه میزان 
قابل توجهی باال برده و در عین 
حال هزینه های غیرضروری را 
حذف کند. باید توجه داش��ت 
مدیریت  اص��ول  به کار بس��تن 
پروژه هم معنا با به کار بس��تن 
اصول شش س��یگما نیست اما 
ه��ر دوی ای��ن چارچوب ها در 
بس��یاری از اه��داف و مقاصد 
وج��ه اش��تراک دارن��د؛ ه��ر 
دوی آنه��ا ب��ه دنب��ال کاهش 
از  جلوگی��ری  شکس��ت ها، 
عیب، کنترل هزینه ها و برنامه 
زمان بندی و مدیریت ریس��ک 
هس��تند. یکپارچه س��ازی این 
دو تکنی��ک در کن��ار یکدیگر 
می تواند راهکاری برای مدیران 
پروژه در ارتقای سطح کیفی و 

باال بردن بهره وری باشد. 

دل؛ تحقق رویای تولید دستگاه 
همه کاره

امروز کامپیوتر ش��خصی به یک��ی از ملزومات زندگی 
افراد تبدیل شده است به طوری که برای اغلب کارهای 
روزان��ه خود به آن وابس��ته اند و در ط��ول روز کارهای 
بسیاری را از طریق این وسیله انجام می دهند. از این رو 
 )DELL( س��ری می زنیم به تاریخچه پیدایش برند دل
ک��ه یکی از برندهای پرکار در حوزه تولید کامپیوترهای 

شخصی و قطعات وابسته به شمار می آید. 
مای��کل دل در س��ال 1965 در تگزاس امریکا به دنیا 
آمد، در کودکی به قطعات الکترونیکی عالقه بس��یاری 
داشت. او در سال 1984 یعنی زمانی که 19 ساله بود به 
دانشگاه رفت و در خوابگاه دانشجویی مستقر شد. مدتی 
نگذش��ته بود که او مونتاژ کردن قطع��ات را آغاز کرد و 
سپس به این فکر افتاد که برای خود شرکتی ثبت کند، 
او با 1000 دالر یک ش��رکت تاس��یس کرد و از همان 
روزها به آینده ای بزرگ می اندیش��ید. او رویای ساخت 
کامپیوترهایی را در س��ر می پروراند که در عین سادگی 
از نظ��ر کارایی بتوانند تمام نیازهای ف��ردی کاربران را 
تامی��ن کنند.  او کار خود را به ص��ورت محلی آغاز کرد 
و در نقش ی��ک بازاریاب نیازها و انتظارهای مش��تریان 
را از یک لپ تاپ ش��خصی می پرس��ید. سپس با سرهم 
ک��ردن کامپیوترها در خوابگاه��ش، بازاریابی خود را به 
مرحله فروش می رساند. مدت زیادی نگذشته بود که این 
تولید و فروش ها هم اتاقی ها و مس��ئوالن خوابگاه مایکل 
را حس��اس کرد و موجب شد در سال 1985 مایکل دل 

از دانشگاه اخراج شود. 
اخراج او از دانش��گاه موجب ش��د مای��کل تمام وقت 
و ان��رژی خود را صرف ش��رکت کند و ب��ا قرض کردن 
300 هزار دالر و تاسیس دفتر، توسعه کار خود را آغاز 

کند. 
ای��ن ش��روع خوبی ب��ود تا مای��کل بتوان��د در اواخر 
س��ال 1985 نخس��تین کامپیوتر رسمی شرکت دل به 
ن��ام Turbo PC را روانه بازار کن��د. آن روزها قیمت 
ای��ن کامپیوت��ر 795 دالر ب��ود که به نس��بت عملکرد 
س��خت افزاری مناس��ب توانس��ت پایه های شرکت دل 
را به خوبی مس��تحکم س��ازد و همین معرف��ی به بازار 
موجب شد نام مایکل و محصولش به نشریات تخصصی 
کامپیوتری راه یابد. پس از آن مایکل برای شرکت خود 
یک س��ازوکار تعریف ک��رد بدین صورت ک��ه جزییات 
نیازهای مشتری را دریافت و محصولی دقیقا مطابق نظر 
آنها را تولید می کرد به همین ترتیب تنها در س��ال اول 
کاری خود، گردش مالی 73 میلیون دالری برای شرکت 

دل به ثبت رساند. 

فعالیت های دل ادامه داش��ت تا اینکه سرنوشتش در 
س��ال 1988 به گونه ای رقم خورد که امروز همه دنیا او 
را می شناسند، در این سال محصوالت شرکت به کشور 
ایرلن��د راه پیدا ک��رد و حاال ارزش ش��رکت بین المللی 
دل ب��ه مبل��غ 90 میلیون دالر رس��یده ب��ود. افزایش 
 فعالیت های شرکت موجب شد دل نام شرکت خود را به 
Dell Computer Corporation تغییر دهد و این 
تغییر نام آغازی برای ماندگاری در دنیای کامپیوتر های 
شخصی ش��د. همچنین در این سال سه و  نیم میلیون 
سهام ش��رکت دل در بازار بورس به قیمت هشت و نیم 
دالر برای هر س��هم به فروش رسید و دل به طور رسمی 

به یک شرکت سهامی عام تبدیل شد. 
چهار سال بعد یعنی درست زمانی که مایکل 27 سال 
داشت نشریه رس��می و معتبر فورچون )fortune( در 
این حوزه، ش��رکت دل را به عنوان یکی از 500کمپانی 
بزرگ دنیا معرفی کرد، آن روزها مایکل رکورد جوان ترین 
مدیر اجرایی در این لیست 500نفره را از آن خود کرد.  
اما دهه 90 میالدی برای دل پر از تنش و چالش بود به 
دلیل اینکه شرکت کامپک )Compaq( به عنوان رقیبی 
جدی ب��رای محصوالت دل به صورت جدی فعالیتش را 
آغاز کرده بود حاال شرکت دل برای بهبود اوضاع و تغییر 
 نکردن جایگاهش در ذهن مشتریان باید چاره ای اساسی 

می اندیشید. 
از این رو او نه خط تولید خود را گسترده و نه محصول 
جدیدی به بازار ارائه کرد بلکه با خریدن شرکت رقیب، 
کامپ��ک را به عن��وان زیرمجموعه خ��ود معرفی کرد تا 
بزرگ تری��ن تولیدکننده کامپیوت��ر ایاالت متحده لقب 
گیرد. س��پس تغییرات��ی جزی��ی در آرم و لوگوی خود 
ب��ه منظور ب��ه روز کردن لوگو ایجاد ک��رد که جامعیت 

بیشتری برای مشتریان داشته باشد. 
پس از گذش��ت 17 سال از تاسیس شرکت حاال زمان 
آن رس��یده بود تا دل گستره فعالیت های خود را افزایش 
دهد، از این رو در س��ال 2002 دل ب��ه بازارهای جانبی 
کامپیوتر پا گذاشت و با عرضه محصوالتی در شاخه  های 
تصویری، پخش کننده ه��ای دیجیتال صوتی و چاپگر ها، 
تجارت خود را تا حد بس��یار باالیی گس��ترش داد سپس 
در س��ال 2003 نام )Dell Inc( برای این شرکت درنظر 
گرفته شد.  س��ال 2004 مایک تصمیم گرفت مدیریت 
ش��رکت را به کوین رولینز واگذار کند، کوین س��ه سال 
س��کان شرکت را به دس��ت گرفت اما آنچنان که باید در 
کارش موفق نبود به صورتی که نتیجه این تغییر مدیریت 
نزول رتبه ش��رکت از لیست برترین شرکت های جهان از 
25 ب��ه 200 بود. به همین علت در س��ال 2007 رولینز 
استعفا داد تا مایکل دل دوباره مدیریت شرکت را به عهده 

بگیرد و با ورود مجدد او اوضاع شرکت بهتر شد. 
در ح��ال حاضر هر س��هم ای��ن ش��رکت 24,15 دالر 
ارزش دارد و مجم��وع ارزش ش��رکت 80,27 میلی��ارد 
دالر برآورد می ش��ود. آمارهای موجود، فروش روزانه دل 
را 14 میلی��ون دالر نش��ان می دهد و بیانگر این اس��ت 
 ک��ه تقریبا 25 درصد ف��روش این ش��رکت از طریق وب 

انجام می گیرد. 

 همه تصورات اشتباه
درباره ثروتمندان

اش��تباه نکنی��د! هم��ه ثروتمن��دان در سراس��ر دنی��ا 
پول خرج کن های حرفه ای نیس��تند. در حقیقت، ثروتمند 
بودن لزوما به معنای دانس��تن همه روش ها برای مدیریت 
مالی شخصی نیست.  این تصور از آنجا سرچشمه می گیرد 
که قشر متوسط جامعه خیال های غلطی را درباره ثروتمندان 
در ذهن می پرورانند. آنها تصوراتی درباره پولدارها دارند که 
معموال درست نیس��ت.  آنچه پیش روی شماست، هشت 
تصور کامال غلط درباره ثروتمندان اس��ت. این تصورات در 
ذهن قشر متوسط جامعه بال و پر می گیرد و به غلط بزرگ 

و قدرتمند می شود: 

ثروتمندان صاحب خانه هستند
ثروتمندان هم می توانند صاحب خانه نباشند. البته زیاد 
ش��نیده اید از خانه های ب��زرگ و بعضا پنت هاوس هایی که 
پولدارها و افراد مشهور با قیمت های نجومی آنها را می خرند 
و در آن ساکن می شوند. اما این داستان برای همه پولدارها 
نیست. بعضی ها هم هستند که مشهورند، پولدارند اما خانه 
ندارند. در واقع پولدار اجاره نشین هم در دنیا پیدا می شود. 

پولدارها کارشناس مدیریت پول هستند
ثروت، اگر به ارث نرس��یده باش��د،  اغلب حاصل داشتن 
یک کس��ب و کار اس��ت. برخی پولدارها نامشان برند است 
و به همین واس��طه از یک میزان مشخص درآمد پایین تر 
نمی آیند و بعضی دیگر به لطف کارآفرینی کسب و کارشان 
اس��ت که کار و  بارشان سکه می ش��ود. اما هیچ یک از این 
دالیل تضمین کننده ثروت نیستند. در واقع یک نفر ممکن 
است خوب راه پول در آوردن را بشناسد اما به مدیریت مالی 

آگاه نباشد، پس پولداری به معنای مدیریت مالی نیست. 

پولدارها دست به خرج شان خوب است
ای��ن تص��ور البته ب��رای بس��یاری از پولداره��ا، به ویژه 
سلبریتی ها درست اس��ت، اما قانون نیست. مسلما هر چه 
پول بیشتری در زندگی جاری باشد، امکان خرید چیزهای 
عجیب و غریب و وس��یله های لوکس بیش��تر می شود اما 
گاهی هم قضیه برعکس است. به عنوان مثال قایق بادبانی 
ریچارد برانسون، بنیانگذار گروه ویرجین، به عنوانی یکی از 
ثروتمندترین آدم های دنیا از بسیاری از همتایانش ارزان تر 
است. بنابراین تنها پولدار بودن به معنی خرج کردن بی حد 
و حصر نیست. زاکربرگ هم نمونه دیگری است که به ساده 
لباس پوشیدن مشهور است، باوجودی که پول پارو می کند. 

پولدارها هرگز بدهکار نمی شوند
این باور را که ثروت و بدهی هرگز با هم جمع نمی شوند 
خیلی ها در س��ر دارند اما واقعیت این اس��ت که گاهی این 
دو در یک اقلیم می گنجند. می توان همزمان س��لبریتی و 
بدهکار بود. یکی از نام های آشنای بدهکار، تایسون، بوکسور 
مش��هور امریکایی است. او ثابت کرد که این عقیده درست 
نیس��ت چون بدهکاری 18 میلیون دالری را در زندگی اش 
تجربه کرده اس��ت. در واقع هرچ��ه معامالت افراد بزرگ تر 

باشد، احتمال بدهکار شدنشان هم بیشتر است. 

پولدارها، جد اندر جد پولدار بودند
ارث و میراث خیلی از اف��راد را در دنیا در زمره پولدارها 
قرار می دهد. هر سال تعدادی از پولدارترین افراد در فهرست 
پولدارترین ه��ای دنیا آنهایی هس��تند ک��ه صاحب ثروت 
بادآورده ای به نام ارث ش��ده اند، اما این همه ماجرا نیست. 
در دنیا ثروتمندانی هستند که ذره ذره پول شان را خودشان 
جمع کرده اند. بس��یاری از ثروتمن��دان حال حاضر دنیا، از 
زیر خط فقر شروع کردند و حاال باالی خط ثروت هستند. 
ثابت ش��ده که اینطور آدم ها معموال بهتر پول و ثروت شان 

را مدیریت می کنند. 

پولدارها هرگز ورشکست نمی شوند
حکایت ورشکس��تگی هم مثل بدهکاری است. در تصور 
هیچ کس��ی نمی گنجد که روزی پولدارها ورشکس��تگی را 
تجربه کنند. اما خوب اس��ت بدانید برخ��ی از موفق ترین 
آدم های روی زمین روزگاری تمام دار و ندارشان را باختند 
و دوباره از نو ش��روع کردند. نام های بزرگی در این فهرست 
دیده می شود. نام هایی که شنیدن آنها دهان ما را از تعجب 

باز نگاه می دارد. والت دیزنی یکی از آنهاست. 
در کل اگر خواهان پولدار ش��دن هس��تیم باید به جای 
پروردن اندیشه های نادرست درباره پولدارهای زمان خود، 

به دنبال یافتن راه های موفقیت شان باشیم. 

به کار بستن اصول 
مدیریت پروژه هم معنا 
با به کار بستن اصول 
شش سیگما  نیست 

اما هر دوی این 
چارچوب ها در بسیاری 
از اهداف و مقاصد وجه 
اشتراک دارند؛ هر دوی 

آنها به دنبال کاهش 
شکست ها، جلوگیری 

از عیب، کنترل هزینه ها 
و برنامه زمان بندی و 

مدیریت ریسک هستند

حکایت برندها

 توقف تولید تویوتا و میتسوبیشی 
به دلیل توفان

تویوتا موتور و میتسوبیشی موتورز تولید کارخانه هایشان 
در مرک��ز ژاپن را به دلیل انتظار برای وقوع توفان در این 
منطقه متوقف کردند. به گزارش ایسنا، سخنگوی تویوتا 
از توقف فعالیت 12 کارخان��ه در مرکز ژاپن خبر داد که 
شامل چهار کارخانه خودرو و همچنین کارخانه های موتور 
و قطعات خودرو هس��تند. همه این کارخانه ها در منطقه 
آیچی در مرکز ژاپن هس��تند و تویوتا با توجه به وضعیت 
آب و هوا در مورد ازس��رگیری فعالیت آنها تصمیم گیری 
کرد. میتسوبیش��ی موتورز نیز فعالیت کارخانه اوکازاکی 
خود را متوقف کرد. با این حال براس��اس گزارش رویترز، 
شرکت های نیسان موتور، هوندا موتور، سوزوکی موتور و 
مزدا موتور فعالیت شان را طبق روال معمول ادامه دادند. 
این در حالی اس��ت ک��ه توفان فانف��ون از وضعیت اولیه 
ابرتوفان خارج شده بود و با سرعت 25 کیلومتر در ساعت 

به سمت مرکز و شرق این کشور حرکت می کرد. 

از میان خبرها
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مهسا عربی
 کارشناس ارشد مدیریت صنایع

پاس��خ کارش��ناس: در ابتدا 
باید یک ش��عار مناس��ب برای 
خ��ود  برن��د  و  کار  و  کس��ب 
انتخ��اب کنید. انتخاب ش��عار 
ی��ک ام��ر بس��یار حس��اس و 
پیچی��ده اس��ت. مطالعه چند 
و  خص��وص  ای��ن  در  کت��اب 
کارشناسان  از  گرفتن  مشورت 
خبره در ای��ن زمینه را توصیه 
می کنی��م. بع��د از آن باید یک 

محوریت  با  تبلیغات��ی  کمپین 
برندینگ تدوین کنید. در این 
مرحل��ه حتما بای��د کارفرما و 
مشاور در کنار یکدیگر مراحل 
تدوین را طی کنند. فقدان هر 
ک��دام از آنهال کارای��ی برنامه 
را کاه��ش می ده��د. در ای��ن 
مناس��ب،  رس��انه های  کمپین 
بودج��ه الزم، زمان بن��دی و ... 
تعیین می ش��ود. بع��د از آن به 

مرحله اجرا می رس��یم. توصیه 
می کنیم اجرا از مش��اوره جدا 
باش��د. یعنی اگر مش��اور شما 
خ��ودش رس��انه دار و مج��ری 
نباش��د و فقط مش��اوره دهنده 
باشد خیلی بهتر است. در این 
شرایط باید یک مجری مناسب 
انتخ��اب کنی��د تا ب��ه بهترین 
وجه ممکن برنامه شما را اجرا 
کند. ارزیابی فعالیت های ش��ما 

می تواند توس��ط مشاور صورت 
گیرد و اگر الزم باشد تغییراتی 
را در کمپی��ن ایجاد کند. نکته 
آخر اینکه برای برند شدن باید 
صبر و حوصله داش��ته باشید. 
انتظار نداش��ته باشید با اجرای 
یک کمپین ش��ما به یک برند 
تبدیل ش��وید. تبلیغات مداوم 
در این خصوص بس��یار حیاتی 
و ضروری است. عجول نباشید.

تبدیل شدن 
به برند

پرسش: صاحب یک تولیدی پوشاک هستم و قصد دارم کسب و کار خود را به یک برند تبدیل کنم. برای این کار چه 
مراحلی را باید طی کنم؟

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)76(

شکوفه میرزایی

شش سیگما ابزاری کاربردی در دست مدیران پروژه

تحول سازمانی با استفاده از میراث موتوروال

مسیر ثروت

سارا گلچین

در سومین سالگرد وفات استیوجابز، تیم کوک ایمیلی به کارمندان اپل ارسال کرد تا یاد 
و خاطره وی را زنده نگه دارد. اس��تیوجابز پنجم اکتبر س��ال 2011 در سن 56 سالگی بر 
اثر بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت. از آن زمان به بعد هر سال مراسمی برای یادبود 
این بزرگمرد برگزار می ش��ود. تاکنون کتاب هایی درباره زندگینامه این مرد بزرگ نوشته 
ش��ده تا یاد و خاطره اش فراموش نش��ود، حتی فیلمی از زندگی وی س��اخته شد. با این 
حال تیم کوک، مدیرعامل کنونی اپل با ارسال ایمیلی به کارمندانش سعی کرده تا خاطره 

استیوجابز را زنده کند. 
به گزارش موبنا، در این نامه نوش��ته اس��ت: هم اکنون سومین س��الگرد استیو است و 
مطمئنم که خیلی از ش��ما هر روز به او فکر می کنید، همان طور که من به او می اندیشم. 
امیدوارم شما هم هر لحظه قدردان راه استیو باشید که دنیای ما را متحول کرد. کودکان 
با روش های جدیدی آموزش می بینند، همان طور که رویای اس��تیو بود. بسیاری از مردم 
روی زمین از محصوالت او برای س��اخت آهنگ استفاده می کنند، رمان می نویسند، شعر 
می سرایند و پیام می سازند. زندگی و کار استیو باعث شد که امروز هنرمندان با محصوالت 
اپل شاهکار خلق کنند. دیدگاه استیو فراتر از زندگی او بود و همیشه با ما خواهد بود، حتی 

بس��یاری از ایده ها و پروژه ه��ای او را امروز ما اجرا کرده ایم 
که س��ال ها از مرگ وی می گ��ذرد و روی همه کارهای ما 
همچنان تاثیرش حس می شود. پس تالش کنید تا میراث 

استیو را در آینده همراه خود داشته باشیم. 

بازار ش��ایعات برای محصول جدید اپل همچنان داغ اس��ت و هر روز یک مشکل 
جدید به این گوشی پرطرفدار نسبت داده می شود. صاحبان گوشی هوشمند جدید 
اپل که با ضعف بدنه آیفون 6 مواجه بودند و از خم ش��دن آن ش��کایت می کردند، 

هم اکنون مشکل جدیدتری را پیش روی خود می بینند. 
به گزارش رایورز، کاربران ناراضی روی شبکه اجتماعی توییتر به جهانیان اعالم 
کردند که گوش��ی هوش��مند آیفون 6 اپل موی آنها را به س��مت خود می کشد و 
باعث می ش��ود هنگام برقراری تماس تلفنی، موهایش��ان به س��مت مانیتور و بدنه 
دستگاه کشیده شود. برخی کاربران در این جریان اعالم کردند که هنگام صحبت 
با تلفن همراه که گوش��ی روی گوش قرار می گیرد، موی آنها بین نمایشگر و بدنه 

آلومینیومی دستگاه کشیده می شود. 
یکی از کاربران روی ش��بکه توییتر نوش��ت: »من یک دس��تگاه آیفون 6 دارم و 
موهای من هنگام صحبت با تلفن همراه در فضای میکروس��کوپی بین نمایشگر و 
بدنه آلومینیومی کش��یده می شود.« اپل در پاس��خ به این کاربران ناراضی توضیح 
داد که وجود این درز باریک بین نمایشگر و بدنه گوشی الزامی است و برای تولید 

کارخانه ای این محصول بای��د چنین فضای باریکی را 
لحاظ کرد که البته ممکن اس��ت تکان های کوچک یا 
اتفاقات مش��ابه باعث ش��ود موی کاربر داخل این درز 

گیر کند.

ایمیل کوک به کارمندان اپل در سالگرد مرگ استیو جابز
 

آیفون 6 موی کاربران را می کشد! 



انتش�ار آمار رش�د اقتصادی سه ماهه نخس�ت س�ال، هم حامیان رویکرد دولت در 
اقتصاد را غافلگیر کرده اس�ت و هم منتقدان دولت را. رش�د مثبت 4/6 در اقتصاد 
با احتس�اب نفت و 4/4 بدون احتساب آن. وقتی که به آمار یک چهارم سال گذشته 
که منفی 8/5 بوده نگاه کنیم، یک جهش نس�بتا بزرگ اقتصادی به ش�مار می رود. 
بر اساس گزارش بانک مرکزی، براس�اس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص 

داخل�ی کش�ور به قیمت ه�ای ثابت س�ال ۱۳8۳ در س�ه ماهه اول س�ال ۱۳۹۳ به 
48۰4۹۱میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل )45۹۲5۲ 
میلیارد ریال( 4/6 درصد رش�د نش�ان می دهد. برخی منتق�دان این جهش بزرگ 
را منطق�ی نمی دانند و حت�ی غالمرضا مصباحی مقدم، نماین�ده اصولگرای مجلس، 
آمار بانک مرکزی را به افس�انه تشبیه کرده است. در درستی این آمار، به گفته علی 

طیب نی�ا، وزیر اقتصاد هی�چ تردیدی وجود ندارد و حاال این س�وال بزرگ را مطرح 
می کند که چه پیامی در خود دارد. تولید ناخالص داخلی با تعریف س�اده و عمومی، 
مالک�ی ب�رای اندازه گیری تولید در یک کش�ور اس�ت. GDP یک�ی از مقیاس های 
اندازه گیری اقتصاد اس�ت که ارزش کل کاالها و خدمات نهایی تولید شده در کشور 

در یک بازه زمانی معین را با توجه به واحد پول جاری اندازه گیری می کند.

اینفوی رشد اقتصادی ۳ ماهه نخست سال 

جهش در بهار اقتصاد

یکی از روش های محاسبه GDP )محاسبه با نگرش مصرف( به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی= مصرف خصوصی + سرمایه گذاری + مصارف دولتی + )صادرات - واردات(
بانک مرکزی دهه هاست که این آمار را منتشر می کند و برای رسیدن به آن، آمارهای اولیه ای را که وزارت خانه های کلیدی در اقتصاد مانند نفت، جهاد کشاورزی و غیره می دهند در فرمولی می برد که توسط بانک جهانی ارائه و کنترل می شوند.

تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳8۳ 
در سه ماهه اول سال

۱۳۹۳ به 48۰4۹۱ میلیارد
بدون نفت: 4۲8۰۱4 میلیارد ریال

تمام�ی گروه های عمده اقتصادی )اعم از کش�اورزی، نفت، صنایع 
و مع�ادن و خدمات( در س�ه ماهه اول س�ال جاری از رش�د مثبت 

برخوردار بوده اند.

رشد بخش های مختلف:

صنایع و معادن 8/۱ 
درصد

 )بیشترین رشد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته(

کشاورزی ۳/۳درصد  
)کمترین رشد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته(

کشاورزی 8.6 درصد

نفت 6/۱درصد رشد بخش های
مختلف:

رقم مشابه سال قبل 45۹۲5۲ میلیارد ریال
بدون نفت: به 4۰۹8۱۱ میلیارد ریال

در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲
تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۲

نسبت به رقم مشابه سال ۹۱ معادل
4.۱ درصد کاهش یافته بود.

فصل اول س�ال ۱۳۹۲،به جز گروه کش�اورزی، سایر گروه های 
عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند.

)4787۳۹ میلیارد ریال(
ناخالص داخلی بدون نفت که از 4۱54۳8 میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱

یکی از اثرگذارترین عوامل بر رشد اقتصادی در یک چهارم ابتدای سال را می توان پیشرفت در پرونده هسته ای ایران دانست. سیاست های 
اقتصادی دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی هم بر این رشد تاثیرگذار بوده اند. 

تعامالت بین المللی برای کم اثر کردن تحریم ها و برداشته شدن بخشی از تحریم ها

مناسب شدن فضای گرفتن بخشی از پول صادرات قبلی       افزایش صادرات      
کاهش تورمثبات نرخ ارز             کسب و کار        

چرا رشد اقتصادی؟

۹۱۹۳

۹۲

 آمار منتشر شده مربوط 

به یک چهارم ابتدایی 

سال است

تاثیر آن روی رفاه عمومی جامعه چقدرصبر کرد. آیا این رشد پایدار و مستمر خواهد بود؟جاری و رسیدن به آمار رشد اقتصادی در پایان سال رس�یدن به پاس�خ آن، باید دس�ت کم تا پایان سال داش�ته باش�د، به آین�ده مربوط اس�ت. البت�ه برای بیش�تر از این که ربطی به گذش�ته و س�ال گذشته به آن داش�ته باشند، اما پرس�ش بزرگ در این باره، سه ماهه اول امس�ال پرس�ش ها و انتقادهای زیادی ش�اید منتق�دان و خرده گیران آمار رش�د اقتصادی سوال مهم؟
خواهد بود؟

نکته نگران کننده
قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.اول س�ال ۱۳۹۰ بوده و کماکان ظرفیت فعال نش�ده به میزان8/7 درصد پایین تر از رقم مش�ابه در فصل عبارتی دیگر س�طح تولید در فصل اول سال ۱۳۹۳ در کارگاه ه�ای کوچک هنوز فعال نش�ده اس�ت. به ایران خودرو رش�د زیادی داش�ته ا ند اما سطح تولید که ش�اخص کارگاه های بزرگ مانن�د صنایع فوالد و در بررس�ی آمار منتشر ش�ده، به خوبی می توان دید 

خدمات
۳/7 درصد

صنایع و معادن منفی 7 درصد
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کار فعالیتی اس�ت که از طریق 
آن کاالهای ارزش�مند تولید یا 
خدمات مورد نیاز ارائه می شود. 
ای�ن فعالی�ت به قصد کس�ب 
درآمد و به دس�ت آوردن سود 
است. در این زمینه با حبیب اهلل 
ش�اه رکنی، مدرس دانشگاه به 
گفت و گو پرداخته ایم که در ادامه 

می خوانید.
  اهمیت کار در چیست؟

کار شرط اساس��ی و اولیه برای 
موجودیت بشر اس��ت. از طریق 
کار اس��ت که انس��ان مایحتاج 
زندگی خ��ود را تامی��ن می کند 
و ب��ه تولید ث��روت می  پ��ردازد. 
همچنین از طریق کار اس��ت که 
فرد ب��ه آفرینندگ��ی می پردازد 
و اس��تعدادهای خ��ود را ب��روز 

می دهد.
م��ا از طریق کار، خودم��ان را به 
عن��وان ی��ک ش��خص تعری��ف 
می کنیم و به وسیله کار است که 
خودمان را می س��ازیم به طوری 
که بخش عم��ده ای از هویت ما 

توسط کار شکل می گیرد.
  آیا می توانید بگویید کار چه 

اثری بر هویت ما دارد؟
بگذارید با یک مث��ال موضوع را 
توضیح دهم. ش��ما اگ��ر به یک 
کش��اورز توج��ه و او را ب��ا ی��ک 
معلم مقایس��ه کنید ی��ا اگر یک 
کارگر صنعتی را با ی��ک تاجر و 
بازرگان مورد مقایسه قرار دهید، 
مش��اهده می کنید هر ک��دام از 
اینها دارای صفاتی هس��تند که 
ه��ر ی��ک را از دیگ��ری متمایز 
می س��ازد. به طوری که براساس 
نوع س��خن گفتن، ن��وع رفتار و 
ن��وع اخالقی ک��ه از خ��ود بروز 
 می دهند می توانید تفاوت آنها را 

متوجه شوید.
*  ویژگی های کار در گذشته 

چه بود؟
انس��ان ابتدا کار را ب��رای تامین 
قوت روزانه خ��ود انجام می داد، 
مثال به ش��کار می رفت تا از این 
طری��ق غذای م��ورد نی��از خود 
را ب��ه دس��ت آورد، بع��د که به 
دوران کش��اورزی و دامپ��روری 

می رسیم، عمدتا انسان از طریق 
کار روی زمی��ن و اهل��ی کردن 
حیوانات نیازه��ای زندگی خود 
را ب��رآورده می کرد تا س��رانجام 
انقالب صنعتی رخ داد که به طور 
ناباورانه ای س��اختار کار را تغییر 

داد.
پیامدهای انق�الب صنعتی و 

اثر آن بر کار چه بود؟
انق��الب صنعت��ی س��اختار کار 
را تغیی��ر داد. اف��راد ب��رای کار 
در کارخانه ه��ا نیاز داش��تند تا 
مهارت ه��ای خاصی را کس��ب 
کنند تا بتوانند امور شغلی خود 
را انج��ام دهن��د. در ای��ن موقع 
کارکنان برای انجام کار بیش��تر 
به دست خود نیاز داش��تند و از 
فکر آنها کمتر اس��تفاده می شد. 
در این شرایط، مالکان کارخانه ها 
که خود مدیر هم بودند به جای 
همه کارکنان می اندیشیدند و با 
محول کردن کار به افراد، آنها را 
برای انجام امور ج��اری هدایت 
می کردن��د. در این موق��ع اکثر 
کارکنان که بی سواد بودند صرفا 
باید دستورات را اجرا می کردند. 
اما ب��ا پیش��رفت کارخانه ها و به 
وجود آمدن ش��رکت های بزرگ 
نیاز به کارکنانی ب��ود که دارای 
سواد و تحصیالت الزم هم باشند 
تا بتوانند کارهای مختلف را که 
در س��ازمان های پیچی��ده طرح 

می شدند، انجام دهند. تا زمانی 
که به دوره ای رسیدیم که وجود 
افراد تحصیلکرده در محیط کار 

جزو باید های محیط کاری شد.
از ای��ن به بع��د کار صرف��ا برای 

تامین نیازه��ای اولی��ه زندگی 
مثل غذا، پوش��اک و غیره انجام 
نمی شد بلکه انسان احساس نیاز 
کرد که باید کار مورد عالقه خود 
را که هم راس��تا ب��ا تحصیالت و 

استعداد اوست، انجام دهد.
   منظ�ور ش�ما ای�ن اس�ت 
ک�ه کارکن�ان بع�د از تامین 
مایحتاج زندگی خود مایلند 
کاری را انجام دهند که آن را 

دوست هم داشته باشند؟
دقیق��ا! ببینید اگ��ر کاری را که 
انس��ان انجام می دهد براس��اس 
عالقه و اس��تعداد او نباشد دیگر 
از آن کار لذت نمی برد و کس��ی 
که کارش را دوست نداشته باشد 
دچار بیگانگی از کار می شود که 
نارضایی مدام را ب��رای او در پی 

دارد.
*  خ�ب! ب�رای اینک�ه ای�ن 
بیگانگی از کار رخ ندهد، چه 

باید کرد؟
کار را براس��اس شایس��تگی و 
اس��تعداد اف��راد به آنه��ا واگذار 
کنیم. ب��ه این معنی که انس��ان 
هم باید دانش، ه��م مهارت، هم 
توانایی و هم اس��تعداد انجام کار 
را داشته باشد تا بتوان کار را به او 
محول کرد. اگر شایستگی رعایت 
نش��ود خود بنگاه اقتصادی هم 
لطمات زیادی خواهد دید و دچار 
کمبود به��ره وری می ش��ود، در 
همان زمان هم کارکنان نسبت 
به کار احساس بیگانگی می کنند 

و از انجام آن لذت نمی برند.
  اگر بخواهیم وضعیت کنونی 
کار را م�ورد بررس�ی ق�رار 
دهی�م و ش�ناختی از آن به 
دس�ت آوریم، در حال حاضر 
وضعی�ت کار به چ�ه صورت 

است؟
در گذش��ته افراد در س��ازمان ها 
و ش��رکت های بزرگ استخدام 
می ش��دند و به مدت 30 س��ال 
آن  در  مادام العم��ر  به ط��ور 
ش��رکت ها کار می کردن��د، ولی 
اکن��ون س��ازمان ها به ش��کلی 
هستند که هسته ای از کارکنان 
اصلی دارند که به وس��یله تعداد 
زی��ادی از کارکن��ان پیمانکار و 

موقت احاطه شده اند. افراد اخیر 
از ثبات ش��غلی زیادی برخوردار 
نیس��تند و دائم در حال تغییر و 
تحولند، در ضمن کارکنان اصلی 
هم دیگ��ر آن وفاداری س��ابق را 
نسبت به سازمان و شرکت خود 
ندارند و چنانچه موقعیت بهتری 
به دست آورند به کار جدید نقل 

مکان می کنند.
از ط��رف دیگر، اکن��ون فناوری 

آنقدر پیشرفت کرده که بسیاری 
از دس��تگاه ها به صورت خودکار 
انجام وظیفه می کنند یا روبات ها 
به انجام کارها می پردازند، در این 
حالت، بسیاری از مشاغل حذف 
می شوند و مش��اغل جدیدی که 
بیش��تر به نیروی فکر و خالقیت 
نی��از دارن��د، جایگزی��ن آنه��ا 

می شوند.
امروز کامپیوترها به کمک انسان 

آمده اند و انجام بسیاری از کارها 
را س��اده کرده اند و انس��ان هایی 
ک��ه ب��ا ای��ن کامپیوتره��ا کار 
می کنند هر زمان به لحاظ فکری 
پیچیده تر می ش��وند. به صورتی 
که وارد عصری ش��ده ایم که در 
آن کارکنان اندیش��مند به جای 
کارگران یدی مش��غول به انجام 
کار فکری و یدی توأمان هستند 
و عالوه ب��ر کار در ش��رکت ها و 

کارخانج��ات به انج��ام کارهای 
مجازی هم رو آورده اند.

   این انس�ان های اندیشمند 
چه اثری بر نحوه انجام کارها 

داشته اند؟
در گذش��ته این مدیر ب��ود که از 
همه بیشتر می فهمید و دیگران 
منتظ��ر رهنموده��ای او بودند 
ولی ام��روز با حض��ور نیروهای 
تحصیلک��رده و اندیش��مند در 
محیط  کار چه بسا کارگر، کارمند 
یا کارشناسی باش��د که در یک 
حوزه کاری اطالعاتش به مراتب 
بیشتر  از مدیرش باشد بنابراین 
مدیران با درک ای��ن موضوع به 
کارهای تیم��ی روی آورده اند و 
می کوش��ند کارکنانش��ان را در 
س��ازمان  تصمیم گیری ه��ای 
مش��ارکت دهند ت��ا از ایده های 
آنها نهایت استفاده را برای بهبود 

انجام امور سازمان ببرند.
   امروز س�ازمان ها بیشتر به 

چه کارکنانی نیاز دارند؟
س��ازمان های ام��روز نی��از ب��ه 
»کارکن��ان متخص��ص« دارند، 
افرادی که همه کاره و هیچ کاره 
نباشند بلکه در یک یا چند حوزه 
دارای تبحر و مهارت باشند یعنی 
»متخصص چندبعدی« باشند. 
این افراد سعی می کنند نیازهای 
سازمان ش��ان را تشخیص دهند 
و س��پس شایس��تگی خود را در 

یک ی��ا چند ح��وزه م��ورد نیاز 
سازمان بیفزایند و بدین ترتیب 
به کارکنانی تبدیل ش��وند که به 
کار خود عالقه مند هستند. چون 
اگر کس��ی کاری را فرانگیرد که 

دارای مفهوم معنی داری باش��د 
هیچ وقت ب��ه آن کار عالقه مند 
نمی ش��ود و وقتی ب��ه کار عالقه 
وجود نداش��ته باش��د انجام آن 
با کمیت و کیفی��ت الزم همراه 
نخواهد بود. از این رو دو موضوع 
همواره باید م��ورد توجه مدیران 

کسب و کار قرار گیرد:
اوال-  کاره��ای خود را به دس��ت 

افراد شایسته بسپارند.
ثانی��ا-  کاره��ا را دارای محتوای 
غنی کنند تا کارکنان از انجام آن 

لذت ببرند.
ی�ک  در  بخواهی�م  اگ�ر 
جمع بندی ش�رایط کاری را 
در قرن حاضر توضیح دهیم، 

چه می توان گفت؟
در پاسخ باید بگویم: 

    کارکن��ان تمام وقت دائم، در 
حال حاضر اقلی��ت نیروی کار را 

تشکیل می دهند.
     اکثری��ت کاره��ا ع��الوه بر 
مهارت های دستی به مهارت های 

فکری هم نیاز دارند.
     رقابت برای به دست آوردن 
کار زیاد است و در این جهان پر 
از رقابت ما با مازادی از نیروی کار 
رو به رو هستیم که جویای شغل 

هستند.
     کارکنان سازمان ها هوشمند 
هس��تند و انجام کارها بیشتر به 
صورت تیمی و مش��ارکتی است 
و در نتیجه اداره س��ازمان ها هم 
کم کم از حالت هرمی به س��مت 
حال��ت دای��ره ای، دگردیس��ی 

خواهد داشت.
     اکنون دیگر ما به جای مدیر 
ب��ه رهبرانی نی��از داری��م که از 
تمام ظرفیت ها و اس��تعدادهای 
کارکن��ان خود در جه��ت انجام 

بهتر کارها استفاده کنند.
     کارکن��ان هم بای��د طوری 
خود را توس��عه دهند که بتوانند 
در ب��ازار کار امکان های ش��غلی 
بیشتری داشته باشند به صورتی 
که اگر از طرف یک سازمان کنار 
گذاشته شدند، بتوانند به سرعت 
کار جدیدی بیابند، اگرنه آنها هم 
به لشکر بیکاران افزوده خواهند 

شد.

کار را براساس 
شایستگی و استعداد 
افراد به آنها واگذار 

کنیم. به این معنی که 
انسان هم باید دانش، 

هم مهارت، هم 
توانایی و هم استعداد 
انجام کار را داشته 

باشد تا بتوان کار را به 
او محول کرد

 وارد عصری شده ایم 
که در آن کارکنان 
اندیشمند به جای 

کارگران یدی مشغول 
به انجام کار فکری و 
یدی توأمان هستند 
و عالوه بر کار در 

شرکت ها و کارخانجات 
به انجام کارهای 

مجازی هم رو آورده اند

وضعیت کار در قرن بیست و یکم در گفت و گو با حبیب اهلل شاه رکنی

 فتح مرز های بین
کارکنان اندیشمند و یدی

ساغر برومند



مدت زمان زیادی از تاسیس شرکت بوتان با مسئولیت 
محدود نگذشته بود که پس��رم، مهندس محسن خلیلی، 
پیش��نهاد ساخت وسایل گازس��وز را به من داد که مورد 
اس��تقبال من قرار گرفت. او بر این عقیده بود که ساخت 
وس��ایل گازس��وز را هرچه زودت��ر باید در داخل کش��ور 
آغ��از ک��رد. چراکه مص��رف »گاز مایع« مس��تلزم وجود 
لوازم گازس��وز و س��یلندر گاز مایع و ظروف تحت فش��ار 
ب��رای حمل، ذخیره س��ازی و توزیع آن اس��ت. از این رو، 
واح��د کوچک��ی در درون ش��رکت بوتان برای س��اخت 
لوازم گازس��وز ایجاد ش��د. اولین محص��ول که با زحمت 
و صرف وقت بس��یار محس��ن ساخته و با اس��تقبال زیاد 
 مردم روبه رو ش��د آبگرمکن ایس��تاده 40 گالنی با کنترل 

ترموستاتیک بود. 
مس��احت  ب��ه  زمین��ی  در  آبگرمکن س��ازی  کارگاه 
12000مترمربع در تپه سفید واقع در کیلومتر 10 جاده 
س��اوه که اولین تاسیسات س��یلندرپرکنی و ذخیره سازی 
ش��رکت بوتان نی��ز در آنجا قرار داش��ت، در س��النی به 
مساحت هزار مترمربع ایجاد شد. محسن کار ساخت را در 
آنجا فقط به اتفاق دو تکنیس��ین به نام های رشید سروش 
و فاضل علمی با امکانات س��اده اولیه و به صورت ابداعی 
آغاز کرد. به این ترتیب که با پرس دستی و قالب هایی که 
خود س��اخته بود، س��ر و ته آبگرمکن و غالف آن را پرس 
می ک��رد. یک نورد هم س��اخته بود که بدن��ه را به حالت 

استوانه ای ش��کل می داد و با جوشکاری دستی مجموعه 
س��اخته ش��ده و با نصب مشعل طراحی ش��ده و استفاده 
از عایق ه��ای موج��ود و کنترل کننده ح��رارت، آبگرمکن 
تکمیل و رنگ کاری می ش��د. تولیدات این کارگاه ماهانه 

حداکثر به بیست عدد می رسید. 
در همی��ن کارگاه کوچک به تدریج س��اخت اجاق های 
رومی��زی و پلوپزهای یک تا چهار ش��عله ش��روع ش��د و 
چندی بعد با همکاری بس��یار صمیمانه مهندس محسن 
غفاری و استفاده از تکنیک تازه لعاب کاری، تولید افزایش 
یافت و در حقیقت، س��ازندگی در ش��رکت بوتان اینگونه 

آغاز شد و رونق گرفت. 
ب��ه موازات توس��عه کارگاه هزار متری اش��اره ش��ده و 
س��اخت محص��والت گازس��وز خانگی، در س��ال 1343 
تاسیس شرکت صنعتی بوتان سهامی خاص را به صورت 

مستقل الزامی کرد. 
فرزن��دان دیگر من، مهندس همای��ون، مهندس حمید 
و مهن��دس ش��اهین خلیلی پس از پای��ان تحصیالت در 
امریکا یکی پس از دیگری به ایران بازگشته و به جمع ما 
پیوس��تند و به این ترتیب، روند توسعه با سرعتی مطلوب 
پیش می رفت و همین س��رعت چندبرابر موجب ش��د که 
شرکت بتواند در زمانی کوتاه محصوالت گوناگون فراوانی 
را به بازار عرضه کند. س��اخت وس��ایل گازسوز و سیلندر 
گازمایع و اس��تفاده از این فرآورده ها توسط تعداد زیادی 
از مردم، موجب ش��ناخت و آش��نایی هرچه بیشتر مردم 

میهمان با این نام خدمتگزار صنعتی شد. 
ادامه دارد..

فراخوان مجدد جنرال موتورز
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، 
جن��رال موت��ورز ب��رای ح��دود 
7600 دستگاه شورولت کاپریس 
پلیس به دلیل مشکل گیربکس 
فراخوان داد که هفتاد و پنجمین 
فراخوان این خودروساز امریکایی 
در س��ال جاری میالدی اس��ت.این فراخ��وان مجموع 
خودروهایی را که جنرال موتورز از ابتدای س��ال جاری 
می��الدی تاکنون برای اصالح مش��کل آنها در امریکای 
ش��مالی فراخوان داده اس��ت به بی��ش از 30 میلیون 
دستگاه می رساند.این فراخوان که از سوی سازمان ملی 
ایمنی ترافیک بزرگراه امریکا منتش��ر شد شامل برخی 
مدل های س��ال 2011 تا 2013 کاپریس اس��ت. برای 
دومین بار در س��ه روز گذشته است که جنرال موتورز 
ب��رای برخی مدل های کاپری��س فراخوان می دهد. این 
ش��رکت برای برخی مدل های سال 2011 تا 2013 به 
دلیل مشکل س��وئیچ احتراق فراخوان داده بود.جنرال 
موتورز از ابتدای س��ال جاری میالدی تاکنون برای 30 
میلیون و 11 هزار و 650 دس��تگاه خودرو در امریکای 
ش��مالی فراخوان داده اس��ت. این ش��رکت ب��ه دنبال 
کوتاه��ی و تعلل 11 س��اله در اعالم فراخوان برای 2.6 
میلیون دستگاه خودروی دارای سوئیچ احتراق معیوب 
که منجر به تصادفات مرگبار و کش��ته و مجروح شدن 
افراد متعددی شد، وعده داده است در شناسایی و اقدام 
برای حل مشکالت خودروهایش سرعت عمل بیشتری 

به خرج دهد.

بچه پولدارها 
به گزارش نیویورک تایمز، اخیرا 
در شبکه های اجتماعی از جمله 
فیس بوک صفحه ای تحت عنوان 
»بچه پولدارهای تهران« باز شده 
ک��ه در آن تصاوی��ر تفریحات و 
خوش��گذرانی های جوانان خانواده ه��ای پولدار تهرانی 
انتش��ار داده می ش��ود.باز ش��دن ای��ن صفح��ه بازتاب 
گس��ترده ای در رس��انه های غربی داشته است و برخی 
رس��انه های غربی با بازنشر تصاویر منتشر شده در این 
 صفحه به تحلیل ابعاد و زوایای جامعه مدرن و ش��هری 

ایران پرداخته اند.
تصاویر مشابه است؛ فرقی نمی کند که در امریکا باشی یا 
در ایران اگر جزو آن یک درصد »اولترا پولدارها« باشی 
زندگی ات در هر جای دنیا ش��بیه به هم اس��ت. صفحه 
 اینس��تاگرامی بچه پولدارهای ته��ران از هنگام افتتاح 
)13 س��پتامبر(- کمت��ر از ی��ک ماه پی��ش- تا کنون 
بیش از 75 هزار تعقیب کننده یافته اس��ت.این گزارش 
می نویسد: تصاویر نوجوانان و جوانان پولدار ایرانی دقیقا 
مشابه تصاویر جوانان پولدار امریکایی است، ساعت های 
گ��ران رولک��س، اتومبیل ه��ای گران قیم��ت پورش��ه، 
لباس های برند و گران و خانه های بزرگ و استخر و... . 

 حمله هکر ها
به زیرساخت های امریکا  

رویت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
برخی  رخنه  از  رسانه ها 
سیس��تم  ب��ه  هکره��ا 
تع��دادی از موسس��ات مال��ی امریکا خب��ر دادند. این 
هکرها همان هکرهایی هس��تند که پیش تر به سیستم 
بزرگ ترین بانک امریکا یعن��ی »جی پی مورگان« نفوذ 
ک��رده بودند.مرج��ع هک های مذکور هنوز شناس��ایی 
نش��ده، اما این مرجع توانس��ته به سیس��تم بانک ها و 
موسس��ات عمده امریکا نف��وذ کند.منابع اطالع دهنده، 
س��خنان پیش��ین مقام��ات امریکای��ی مبنی ب��ر نفوذ 
هکرها به سیس��تم رایانه ای بانک ه��ای مهم امریکایی 
را تایی��د کرده ان��د. ای��ن مقامات پیش تر اع��الم کرده 
بودند سیستم های هک ش��ده جزئی از زیرساخت های 
مه��م ملی محس��وب می ش��وند. در می��ان هدف هایی 
ک��ه م��ورد حمله هکره��ا ق��رار گرفته اند می ت��وان به 
گروه سیتی، ش��رکت مالی ریجنز، ش��رکت ای دی پی 
و ش��رکت کارگ��زاری آن الی��ن ای  ترید اش��اره کرد. 
اوباما و مش��اوران امنیت مل��ی وی در جریان جزئیات 
موض��وع ق��رار گرفته اند. برخ��ی مقام��ات معتقدند به 
احتمال زیاد منبع این هکرها روس��یه است و هدف از 
 آنها اقدام��ی تالفی جویانه در مقاب��ل تحریم های غرب 

علیه مسکو است.

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تا قبل از 
بیستم هر ماه به ازای هر بشکه نفت خام و مایعات گازی 
خوراک پاالیش��گاه های داخلی مبلغ چهارصد و شصت و 
ش��ش هزار و س��یصد و پنج )466،305( ریال به حسابی 
ک��ه خزانه به همین منظور معرفی می کند، واریز می کند. 
با توجه به پیش بینی خوراک پاالیشگاه ها در سال 1393 
)به طور متوس��ط یک میلیون و هشتصد و سی و دو هزار 
بشکه در روز(، مبلغ کل س��االنه آن برابر با 322051/06 
میلیارد ریال خواهد شد که شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی مکلف است به صورت علی الحساب هر 
ماهه یک دوازدهم این مبلغ را به حساب معرفی شده واریز 

کند.
شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب 
فروش گاز طبیعی در هر ماه به مش��ترکان داخل کش��ور 
مبلغ هشتصد و نود و دو ریال بابت سهم سازمان بر اساس 
آیین نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل 
کش��ور در قالب سقف نود و چهار هزار و پانصد و پنجاه و 
دو میلیارد )94،552،000،000،000( ریال کل س��ال به 
صورت ماهانه یک دوازدهم به حس��ابی که توس��ط خزانه 

معرفی می شود، واریز کند.
شرکت توانیر موظف است مبلغ یکصد و دو ریال )یکصد 
و شصت و چهار ریال سهم قبلی سازمان پس از کسر شصت 
و دو ریال بابت حمایت از واحد های تولید برق( به ازای هر 
کیلو وات س��اعت فروش برق و با احتس��اب بهای سوخت 
مصرفی نیروگاه ها، به عنوان س��هم سازمان به حسابی که 
توس��ط خزانه معرفی می شود، در قالب سقف بیست هزار 
و سیصد و هشتاد و نه میلیارد )20،389،000،000،000( 
ریال کل س��ال و به ص��ورت ماهانه ی��ک دوازدهم، واریز 
کند. با واریز وجوه فوق و نیز احتس��اب پنجاه و س��ه هزار 
میلی��ارد )53،000،000،000،000( ریال اعتبار موضوع 
ردیف 12-520000 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، 
بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها )به ازای هر متر مکعب گاز 
طبیعی 800 ریال، با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر 

ارزش افزوده( قابل تسویه خواهد بود.

رویکرد به سازندگی
فعالیت های بوتان مجددا گسترش یافت

 آخرین آمار در مورد قیمت مواد غذایی در اروپا نشان می دهد مواد غذایی در لهستان کمترین 
قیمت را در میان کشورهای اروپایی دارد.آمار موسسه یورواستات نشان می دهد قیمت مواد غذایی 

و نوشیدنی های غیرالکلی در کشور لهستان تنها 61 درصد متوسط شاخص کشورهای اروپایی 
است.در نقطه مقابل لهستان، کشور دانمارک قرار دارد که در لیست گران ترین کشور اروپایی 

ازلحاظ مواد غذایی و خوراکی است. کشور دانمارک 143 درصد متوسط شاخص کشورهای اروپایی 
است. جای تعجبی ندارد که ارزان ترین کشورها از لحاظ قیمت مواد خوراکی و غذایی در اروپا در 
بلوک شرق قرار دارند. جایی که توسعه اقتصادی روند کندتری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی 
دارد.کشور رومانی دومین کشور ارزان اروپایی در مورد هزینه های مواد غذایی و خوراکی است و 
کشور بلغارستان نیز در رتبه سوم قرار دارد. در ادامه کشورهای لیتوانی و مجارستان در رتبه های 

چهارم و پنجم از نظر پایین بودن قیمت مواد غذایی در اروپا قرار دارند.

چند روز پیش راجع به ملزومات زندگی مطلبی نوشته 
بودم، ام��روز می خواهم یکی دیگر از ملزومات زندگی را 
ک��ه به طور عجیبی به س��بد خانوار اضافه ش��ده اس��ت 
بررس��ی کنم. حاال اینکه چرا دوباره موضوع ملزومات را 
پیش کش��یدم بر می گردد به اتفاق��ی که امروز در صف 

خودپرداز افتاد. 
س��ر ظهر از جل��وی یکی از خودپرداز ها رد می ش��دم 
که خانمی را دیدم مضطرب در کنار خودپرداز ایس��تاده 

است. از ایشان پرسیدم: »مشکلی پیش اومده؟«
گفت: »به شما ربطی داره؟«

گفتم: »من طنز نویس روزنامه »فرصت امروز« هستم 
و برای این روزنامه طنز اقتصادی می نویس��م. به همین 
خاط��ر هرروز به خودپرداز ها میام ت��ا اتفاقاتی رو که در 
کنار این دس��تگاه می افته رصد کنم. حاال با این شرایط 

مشکلی پیش اومده؟«
گفت: »بازم می پرسم به شما ربطی داره؟«

دی��دم داریم گرفتار چرخه باطل می ش��یم، به همین 
خاطر عذرخواهی کردم، بروم که ایش��ان گفت: »مشکل 

پیش اومده که نگرانم دیگه!«
گفتم: »میشه بدونم چه مشکلی؟«

گفت: »دس��تگاه کارتمو قورت داده، پول هم نیاز دارم 
نمی دونم چکار کنم.«

گفتم: »خ��ب حاال ف��ردا میاید کارتتون��و می گیرید، 
مشکلی پیش نمیاد که!«

گفت: »دارم همینو میگ��م دیگه، خرید مهم دارم که 
باید حتما امروز انجام بدم.«

گفتم: »چه خریدی؟«

گفت: »تو چی می فهمی آخه!«
گفتم: »میشه بگید چیه خریدتون؟«

گفت: »ریمل شماره 4!«
گفتم: »خب حاال نمیشه فردا بخرید؟«

گفت: »میگم ک��ه امروز الزم دارم! همینو میگم دیگه 
نمی فهمی!«

گفتم: »یعنی این وسیله اینقدر وسیله مهم و الزمیه؟«
گفت: »از نون شب هم واجب تره! از ملزومات زندگیه!«
ای��ن رو که گفت ب��ه فکر فرو رفتم ک��ه چقدر جالبه 
که یک وس��یله آرایش تبدیل به ملزومات زندگی ش��ده 
و بدون اون زندگی س��خت ش��ده! به همین خاطر سعی 
کردم به کمک لهراس��ب بررس��ی کوتاه��ی انجام دهم 
پیرامون ملزومات زندگی از آغاز تا امروز که روی اقتصاد 

خانواده نیز اثرات مهمی داشته!
پارینه سنگی

در ای��ن زمان یکی از ملزومات مهم زندگی ش��اخه برگ 
درختان بود. شاخ و برگ در آن زمان هم نقش غذا را داشت 
و هم لب��اس! به این صورت که هر چ��ه درختان تنومندتر 
می شدند شاخ و برگ شان مجلسی تر! همچنین طبق آخرین 
اکتش��افات؛ نئو پالنکتون نقش سگ و گربه اهلی و خانگی 
را داش��تند. به این صورت که ممکن بود کس��ی دس��ت دو 

نئوپالنکتون را بگیرد و برای پیاده روی به غار برود. 
عصر حجر

در ای��ن دوره همچنان ش��اخ و ب��رگ درختان نقش 
مارک ه��ا و برند های مختلف لباس را داش��ت. عده ای از 
ش��اهدان عینی معتقدند در عصر حج��ر عود و گیاهان 
خوشبو هم به سبد غذای ظاهری افراد اضافه شده بود. 
ادامه این مطلب و بررس��ی اعصار بعدی در شماره بعد 

منتشر خواهد شد. 

 »ف��رد کروگ��ر برتران��د«، مال��ک ش��رکت کروگ��ر 
تولی��د  ش��رکت های  برتری��ن  از  یک��ی  موتورس��ایکلز، 
موتورس��یکلت جهان را در اختیار دارد. این ش��رکت طی 
پروژه ای جال��ب توجه محصولی فوق العاده زیبا و منحصر 
به فرد از چیزی که زمانی یک موتورس��یکلت بی ام دبلیو 
K1600 بوده، خلق کرده است. این موتورسیکلت همانند 
ی��ک اثر هنری نظر هر بیننده ای را به س��وی خود جلب 
می کند.   شعبه فرانسه شرکت بی ام دبلیو برای آنکه بداند 
کروگر چه کارهایی می تواند با یکی از موتورسیکلت های 
ب ام دبلیو انج��ام دهد به وی آزادی عمل کامل داده تا با 
حفظ پیش��رانه 161 اسب بخاری و لوازم الکترونیکی هر 
تغییر دیگری را که می خواهد در موتورسیکلت بی ام دبلیو 

K1600 ایج��اد کن��د. کروگ��ر ب��ا عمل به این ش��رط 
بازطراحی و ساخت دست پرورده خود را انجام داده است. 
بدنه دست س��از این موتورس��یکلت از جنس آلومینیوم و 
ف��والد از نظر زیبای��ی می تواند در م��وزه گوگنهایم قرار 
بگیرد. شاس��ی که پیشرانه را در بر گرفته از طول بیشتر 
و ارتفاع کمتر برخوردار ش��ده، در شرایطی که رادیاتورها 
به کناره ها منتقل ش��ده اند تا سیستم اگزوز با شش لوله 
خروجی به نمایش گذاش��ته ش��ود. بی تردید این شاهکار 
آرت دکو اثری منحصر به فرد محسوب می شود.  آرت دکو 
یا هنر تزئینی، جنبش��ی هنری اس��ت که در قرن بیستم 
ش��کل گرفت و بر معماری، تزئینات داخلی، مد، طراحی 

صنعتی و هنرهای دیگر تاثیرگذار بوده است. 

رییس سازمان چای از کاهش 40 درصدی تولید و برداشت برگ سبز چای به دلیل خشکسالی و به اصطالح 
سوختن باغ های چای استان های شمالی خبرداد.
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اینک��ه نمایش های کودک و نوج��وان چقدر محتوای 
آموزش��ی داش��ته باش��ند یا در انتقال پی��ام خود موثر 
باشند به منسجم بودن آنها مرتبط می شود. وقتی کارها 
منس��جم نباش��ند و دارای اشکاالت اساس��ی نیز باشند 
هر چه هم باش��ند در کار پیام رس��انی با مشکل روبه رو 

می شوند. 
نکته مهم این اس��ت ک��ه پیام مورد نظ��ر و محتوای 
آموزش��ی باید از بستر درست منتقل شود. باید با برنامه 
با مخاطب مورد نظر ارتباط برقرار کرد. در جش��نواره ها 
در روز های اول متاس��فانه مخاطب مورد نظر در بخش 
کودک و نوج��وان را نداریم. هرچه زم��ان می گذرد اما 
مخاطبان مورد نظر بیش��تر می ش��وند و پای مدارس و 

دانش آموزان نیز به سالن باز خواهد شد. 
با آمدن ای��ن مخاطبان، انرژی آن بین همه تقس��یم 
می شود و نتیجه آن خوشحالی همه ما در بخش کودک 

و نوجوان و اجرای پرانرژی تر و مفید تر است. 
اگر این مخاطبان حضور نداش��ته باش��ند، گروه های 
نمایش��ی ک��ودک و نوجوان می خواهند پیام ش��ان را به 
گوش که برس��انند؟ من امیدوارم با گذش��ت زمان این 
کمب��ود مخاطب جبران ش��ود تا این ارتب��اط به نحوه 

موثری برقرار شود. 
نبود مخاط��ب مخصوص یک نقطه ضعف اس��ت، مگر 
آنکه برنامه خاصی برای جش��نواره ای در نظر گرفته شده 

باشد. مثل آنکه بحث تمرین و پژوهش برای تقویت در یک 
جشنواره محدود مطرح باشد تا اینکه بعدا نمایش هایی با 

نقطه ضعف  کمتر روی صحنه  و اکران عمومی برود. 
ای��ن موض��وع ک��ه چگونه می ت��وان نق��اط ضعف در 
سیستم نمایش کودک و نوجوان را برطرف کرد، بحثی 
بس��یار طوالنی می طلبد، در حال حاضر این موضوع به 
سیاست گذاران جش��نواره ای مربوط می شود اما نکته ای 
که هم��واره م��ورد اغفال واق��ع می ش��ود همین بحث 
آموزش اس��ت. ما دو رویک��رد در بحث آموزش و انتقال 
محتوا داریم. یکی رویکرد آموزش پیش از اجرا اس��ت، 
یعنی آموزش برای عوامل یک نمایش، نظیر کارگردان، 
نویسنده، طراحان صحنه و لباس و غیره. به این صورت 
ک��ه نوع نگرش صحیح نس��بت به ادبیات و ش��یوه های 

اجرای نمایش کودک را به آنها آموزش بدهیم. 
رویک��رد دوم آم��وزش حی��ن اج��را و انتخ��اب برای 
جشنواره ها است. این دو با یکدیگر متفاوت هستند. در 
قس��مت اول برنامه ریزی طوالنی تری مورد نیاز اس��ت و 
اف��راد مختلف باید گروه ها را آموزش دهند. در قس��مت 
دوم نیز برای گروه هایی که قصد دارند در جش��نواره ها 
یا اجراهای عموم��ی در بخش کودک و نوجوان فعالیت 
کنند باید کارگاه های عملی را پیش بینی کرد که هزینه 

زیادی هم از لحاظ اقتصادی برای سازمان ها ندارد. 
اگر این رویکرد ها را مدنظر داش��ته باش��یم می توانیم 
منتظر یک تحول اساسی در دل تئاتر کودک و نوجوان 

کشور باشیم. 

اهمی��ت تورم و تولید و ارتباط بین آنها و تاثیرش��ان 
بر اقتصاد اکثر کش��ورها، همواره به عنوان یک موضوع 
مهم مورد بررس��ی محققان قرار گرفته اس��ت، زیرا این 
دو متغیر جزو متغیرهای مهم کالن اقتصادی محسوب 
می شوند. از طرف دیگر بررس��ی تجربی این دو متغیر، 
می تواند س��ازگاری یا عدم سازگاری تئوری های مطرح 
ش��ده در این باره را بر اس��اس شرایط خاص کشورهای 

گوناگون  نشان دهد. 
گروه��ی طی مطالعه ای پژوهش��ی، در خصوص تورم 
و نا اطمینانی رش��د تولید و ارتباط آنها با تورم و رشد، 
به بررس��ی اقتصاد کش��ور ژاپن طی سال های 1961 تا 

1999 پرداختند. 
داده هایی که آنه��ا در طول تحقیق خود بر روی آنها 
مع��ادالت خود را انجام می دادن��د از بانک مرکزی ژاپن 

اس��تخراج ش��ده بود. نتایج مطالعات آنها نشان می داد 
که نرخ ت��ورم باال و نا اطمینانی ت��ورم به کاهش تولید 

منجر می شود. 
گروه��ی دیگر نیز رابطه های موج��ود بین دو فاکتور 
تولی��د و ت��ورم را در کش��ور یون��ان بررس��ی کردن��د. 
ای��ن مطالعه ب��ازه زمان��ی 1964 تا 1998 را بررس��ی 
می ک��رد. ب��ا توج��ه به ش��رایط خ��اص یون��ان، گروه 
تحقیق کننده به این نتیجه رس��یدند که با اس��تفاده از 
حد مش��خصی از سیاس��ت های پولی و مال��ی می توان 
 به م��دل مناس��بی از ارتباط بین تورم و تولید دس��ت 

پیدا کرد. 
ب��ا توجه به این داده ها می ت��وان نتیجه گرفت که هر 
کش��وری در مقیاس اقتصادی خاص خود و بر اس��اس 
بررس��ی های مخص��وص ب��ا مدل های مختل��ف راهکار 
مناسب خود را برای برون رفت از بحران های اقتصادی 

و مسئله های اقتصادی خواهد یافت. 

منطقه آزاد

نگاه آخر

انتقال مفهوم در بستر مناسب

راهکار منحصر به فرد

بهرام شاه محمدلو | کارگردان |

علی حقیقت | استاد دانشگاه|

ارزان ترین کشورهای اروپایی از نظر قیمت مواد خوراکی


