
مدیریت چیزی نیست جز انگیزه 
بخشیدن به کارمندان. 
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سازمان آگهی ها در دستان مشا

رییس جمهور با اعالم ایجاد بیش از 
400 هزار اشتغال جدید در شش ماهه 
نخست امسال، گفت: دولت یازدهم با 
تدوی��ن و تصویب آیین نامه های قانون 
بهبود محیط کس��ب وکار که سال ها 
روی زمین مانده ب��ود، گام بزرگی رو 

به جلو برداشت.
حس��ن روحان��ی، در گفت وگ��وی 
تلویزیونی وضعیت اش��تغال کش��ور را 
تش��ریح کرد و گفت: بر اساس گزارش 
وزارت کار در ش��ش ماه��ه گذش��ته 
تقریبا باالی 400 هزار اشتغال جدید 
اعالم ش��ده، یعن��ی 80 هزار کاهش و 
430 هزار افزایش اش��تغال داشته ایم 
که امید است این مسیر در شش ماهه 

دوم سال ادامه یابد.
وی اف��زود: ب��ر مبن��ای آنچ��ه که 
وزارت کار در م��ورد بیمه ه��ای جدید 
امس��ال می گوید شاهد کاهش افرادی 
هس��تیم که ب��ه دنبال بیم��ه بیکاری 
بودن��د و ای��ن یعنی بی��کاری کاهش 
یافته است؛ همچنین بیمه های جدید 
برای کارفرمایان و کارگران اضافه شده 

است.
ریی��س جمهور درب��اره تک رقمی 
ش��دن نرخ بی��کاری گف��ت: اینکه در 
بحث اش��تغال بیکاری م��ا تک رقمی 
ش��ده بسیار خوش��حال کننده است و 
امیدواری��م آن را نگ��ه داریم و کاهش 

دهیم.
روحانی به اهمیت مس��ئله اشتغال 
اش��اره و اظهارک��رد: اش��تغال یکی از 
مهم ترین آثار رشد و رونق کشور است 

و با توجه به رونق گردشگری می توان 
گف��ت که اش��تغال در این ح��وزه باال 
رفته است، لذا به دنبال جذب صاحب 
نظ��ران این حوزه از جمل��ه هتلداری 
هس��تیم.وی با بیان اینکه اشتغال در 
س��ایه رونق به وجود می آید، افزود: در 
زمینه های مختلف به رونقی مستمر و 
پایدار نیاز داریم که بتوانیم به مس��یر 

خود ادامه دهیم.
رییس جمهور، درعین حال با اشاره 
به اقدامات ص��ورت گرفته در روزهای 
نخستین آغاز کار دولت یازدهم، گفت: 
در 15 روز اول دولت در بحث تولید و 
اش��تغال چندین بند به تصویب رسید 
که بسیاری از مشکالت برداشته شد و 
امروز در زمینه قانون محیط کس��ب و 
کار که س��ال ها روی زمین مانده بود، 
دولت یازده��م آیین نامه ه��ای آن را 
تدوی��ن کرد و ب��ه تصویب رس��اند و 

قدمی رو به جلو برداشت.
به گفت��ه روحانی امروز گفت وگوی 
و  دول��ت  مقام��ات  می��ان  مس��تمر 
بخش های خصوصی را شاهد هستیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: اصالح قانون 
مالیات ب��ر ارزش افزوده و قانون پولی 
و بانکی کش��ور در دستور کار مجلس 

قرار گرفته است.
ارس��الن فتحی پور اف��زود: با بانک 
مرکزی جلس��اتی برگزار شده تا دولت 
الیح��ه اصالح قان��ون پول��ی و بانکی 
کش��ور را به مجلس ارائ��ه کند تا این 
قانون شفاف شود. وی با اشاره به نقش 
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
ب��رای بهب��ود فضای کس��ب و کار در 
کشور، اظهار داشت: مجلس با واردات 
برخی کاالها مخالف نیس��ت اما نباید 

ب��ه گون��ه ای عمل کرد که ب��ا واردات 
بی روی��ه ب��ه ویژه در صنع��ت مبلمان 
کشور، صنایع چوب، طراحی پارچه و 
هنرمان در این بخش از بین برود. وی 
دولت  کرد: سیاست گذاری های  اضافه 
و مجلس برای حمایت از تولید کشور 
بسیار مؤثر است. فتحی پور سپس به 
مش��وق هایی که برای رونق در تولید 
اتخاذ ش��ده اش��اره ک��رد و گفت: در 
مورد قانون مالیات های مستقیم برای 
تولیدکنندگان در شهرک های صنعتی 
اس��تان ها پنج س��ال و ب��رای مناطق 
مح��روم 10 س��ال معافی��ت مالیاتی 
در نظ��ر گرفته ایم. وی اف��زود: اکنون 

مالی��ات ب��ر ارزش افزوده ب��ه معضلی 
تبدیل ش��ده که در این راستا طرحی 
تدوین کرده ایم تا آن را بازنگری کنیم، 
لذا بعد از الیح��ه حمایت از تولید آن 
را در دس��تور کار مجلس قرار خواهیم 
داد، چرا که بس��یاری از اصناف به این 
قان��ون اعت��راض دارن��د. وی معوقات 
بانکی را یکی دیگر از موانع دانس��ت و 
افزود: تامین منابع مالی برای سرمایه 
در گردش تولیدکنن��ده را باید جدی 
بگیری��م و حس��اب تولیدکنن��ده را با 
ف��ردی که پ��ول را از بان��ک گرفته و 
در مس��یرهای دیگر مصرف کرده جدا 

کنیم.

ادامه از همین صفحه
س��پرده گذاران  و  س��هامداران  اینک��ه 
بانک ه��ای خصوص��ی با چ��ه تهدیدی 
روبه رو هستند که بانک مرکزی اقدام به 
این کار کرده است، خیلی روشن نیست. 
اگر مصادیقی وجود دارد بیان آنها ضمن 
اینکه حق همه مردم اس��ت، می تواند به 
اصالح نظام پولی و مالی کش��ور در یک 

فضای آرام کمک کند. 
2- وقت��ی بانک مرکزی اق��دام به کاری 
می کن��د ک��ه از س��وی کارشناس��ان و 
مدی��ران پولی زی��ادی در کش��ور مورد 
انتقاد ق��رار می گیرد، چه اش��کالی دارد 
مدیران بانک مرکزی فضای گفت وگو را 

باز کنند و با برگزاری جلس��ات مختلف 
در داخ��ل بانک مرک��زی درباره موضوع 
ب��ه بحث و گفت وگ��و بپردازند. آیا بانک 
مرک��زی امکان اش��تباه ن��دارد؟ آیا کل 
ظرفی��ت کارشناس��ی کش��ور در حوزه 
پولی و مال��ی تنها در بدنه بانک مرکزی 
فعالیت می کنند؟ آیا هدف نهایی اجرای 
مصوبه ای توسط مجریانی است که آن را 

قبول ندارند؟
تجربه نش��ان داده اس��ت که اگر مجریان 
در فرآیند برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری 
مورد مش��ورت قرار نگیرند، اجرا با مشکل 
مواجه خواهد شد. به نظر می رسد، با توجه 
ب��ه فضای پرتنش فعلی قب��ل از اصرار به 

برگزاری مجامع بانک ها و تصویب دستوری 
اساسنامه تیپ تهیه  شده، برگزاری جلسات 
کارشناس��ی مش��ترک بین منتق��دان و 
مدافعان در سطح مدیران ارشد بانک های 
خصوصی و مس��ئوالن بانک  مرکزی مفید 

خواهد بود. 
3- نکته مبهم دیگر آن اس��ت که اگر هم 
مش��کالت یا تخلفاتی در برخی از بانک ها 
وجود دارد، آیا تنه��ا راه حل برخورد با آن 
تغییر اساس��نامه تمامی بانک ها است؟ از 
آنجا که بان��ک مرکزی به ص��ورت کامال 
روش��ن دالیل کارشناسی با ذکر مصادیق 
را اعالم نکرده اس��ت، اظهارنظر در این باره 
با قطعیت امکان پذیر نیست، اما به احتمال 

زی��اد راه حل های کم تنش ت��ر دیگری هم 
وج��ود داش��ته و دارد که بان��ک مرکزی 
نظارت خود را اعمال و با تخلفات برخورد 
کند، بدون آنکه به دس��تکاری اساسنامه 
که پایه فعالیت هر بنگاه اقتصادی است و 
حساسیت نسبت به آن باالست، نیاز باشد. 
در انتهای این نوشتار تأکید می شود که 
برخوردهای دس��توری در هر س��طحی 
مض��ر اس��ت. حتی اگ��ر دس��توردهنده 
بانک مرکزی باش��د و مجری یک بانک 
دولتی، چه برسد به بانک های خصوصی 
ک��ه اس��تقالل آنها به عن��وان یک بنگاه 
اقتص��ادی خصوصی اهمی��ت دوچندان 

دارد.

مالحظاتی در باب سیاست های دستوری بانک مرکزی 
رییس جمهوری اعالم کرد

 ایجاد 400 هزار شغل در 6 ماهه امسال

قانون مالیات بر ارزش افزوده اصالح می شود

در قالب مرحله دوم هدفمندی یارانه ها انجام می شود 

ارائه بسته دوم حمایت غذایی در هفته آینده
دومین بس��ته حمای��ت غذایی در 
قالب بخش دیگری از حمایت یارانه ای 
دولت از اقشار کم درآمد هفته آینده به 

گروه های هدف ارائه می شود.
به گزارش ایس��نا، بنابر وعده قبلی 
دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد 
و نیازمن��د در مرحل��ه دوم هدفمندی 
یارانه ها در کنار پرداخ��ت یارانه نقدی 
45 ه��زار و 500 تومانی ک��ه به عموم 
متقاضی��ان دریاف��ت نق��دی پرداخت 
می شود، بسته حمایت غذایی نیز تعلق 

می گیرد.
ای��ن بس��ته غذایی ب��ا ثبت ن��ام و 
شناس��ایی گروه های هدف که اعضای 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
بخش عمده آن را تشکیل می دهند و با 
تامین مالی از سوی معاونت برنامه ریزی 
رییس جمهور در قال��ب منابع 2400 
میلیاردی تعیین شده در بودجه امسال 

ارائه می شود.
رییس جمهور شب گذشته اشاره ای 
هم به تالش های دولت در بخش امنیت 
غذایی داش��ت و گفت که در این بخش 

برای اقش��ار بسیار آس��یب پذیر جامعه 
اقداماتی را آغاز کردیم و پرداخت یارانه 
کاالیی را در دستور کار خود قرار دادیم. 
امسال یک نوبت از این یارانه ها پرداخت 
شده و بار دوم نیز هفته آینده پرداخت 
خواهد شد و تا پایان سال نیز چهار نوبت 

این یارانه ها پرداخت می شود.
این در حالی اس��ت که ب��ا توجه به 
اعالم اخیر نوبخت مع��اون برنامه ریزی 
رییس جمهور این کم��ک یارانه ای به 
صورت کارتی در اختیار اقشار کم درآمد 

قرار می گیرد.
وی توضی��ح داده بود ک��ه دولت به 

اج��رای درس��ت ف��از دوم هدفمندی 
یارانه ها پای بند اس��ت، به ط��وری که 
تاکنون س��هم خانوارها از یارانه نقدی 
را در بیست ودوم هر ماه واریز و حمایت 
غذایی از افراد تحت حمایت بهزیستی و 
کمیته امداد را برای سه ماهه اول سال 

اجرا کرده است.
نوبخت ای��ن را هم گفته ب��ود که به 
گروه های کم درآم��د، کارتی اختصاص 
یافته که شارژ می شود و محاسبات اعداد 
و ارق��ام این کارت براس��اس کاال انجام 
ش��ده که افراد می توانند کاال بگیرند یا 

اینکه از پول نقد آن استفاده کنند.

با تش��کیل مجمع عمومی فوق العاده 
بانک تجارت ، اساسنامه جدید این بانک 

به تصویب سهامداران رسید.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک 
تجارت ، این مجمع با حضور بیش از 93 
درصد س��هامداران راس ساعت 15 روز 
یکشنبه 20 مهرماه تشکیل شد و در آن 
نمایندگان س��هام دولت و سهام عدالت، 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان 

حسابرسی حضور داشتند.
در این جلس��ه اساسنامه جدید بانک 
تج��ارت در 147 م��اده و 22 تبصره به 
رای گذاش��ته شد و سهامداران این بانک 
با اکثریت آرا اساسنامه جدید را تصویب 

کردند.
گفتنی اس��ت بانک تج��ارت یکی از 
چهاربانک بزرگ تجاری کش��ور اس��ت 
که از س��ال 88 در راستای اجرای قانون 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
با عرضه س��هام خود در ب��ازار بورس به 
جرگه بانک های خصوصی کشور پیوست.

اساسنامه جدید بانک 
تجارت تصویب شد

15

نظارت یا دخالت 
قانونی یا غیر قانونی؟

خدشه دار ش��دن مفهوم اس��تقالل در 
فضای بانکداری ایرانی مفهوم جدیدی 
نیست. چه آن زمانی که مدیران بانکی 
بر س��ر عدم اس��تقالل بان��ک مرکزی 
ب��ا یکدیگ��ر وارد ش��ور ش��ده بودند و 
انتقادات بس��یاری کردن��د، چه اکنون 
که اساسنامه جدید بانک مرکزی برای 

بانک های غیر دولتی باردیگر حاشیه ساز 
ش��ده اس��ت. این بار اما ماج��را قدری 
پیچیده تر اس��ت و قانون گذار بیش��تر 
از قب��ل از موض��ع تصمیم گیر صحبت 
می کند. براساس این اساسنامه که البته 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار نیز است، 
بانک ه��ای غیر دولتی ملزم ش��ده اند تا 

تغییرات بنیادینی را در اساس��نامه های 
خ��ود ایجاد و بار دیگر اساس��نامه های 
تایی��د ش��ده در مجامع ش��ان را برای 
تاییدیه نهایی به ش��ورای پول و اعتبار 
ارس��ال کنن��د. اتفاق��ی ک��ه ت��ا امروز 
بانک های دولتی خصوصی ش��ده روی 

چندان خوشی به آن نشان نداده اند. 

برگزاری سومین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی

نمایشگاه ها، سرمایه گذاران خارجی را به ایران می کشاند؟

ایران در صنعت هوایی به صادرات رسید

صادرات هواپیما رویا یا واقعیت؟ 

درخواست برای تشکیل شورای عالی راهبردی انرژی 

الگویی برای صادرات برق 
توسط بخش خصوصی نداریم
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اساسنامه تیپ بانک مرکزی از نگاه کارشناسان

بحث درباره اساس��نامه نمونه بانک های 
تجاری غیر دولتی اخیرا ش��دت گرفته 
اس��ت و کارشناسان پولی و مالی کشور 
ایرادات جدی ب��ه آن وارد کردند. البته 
برخی نیز به طرف��داری از آن پرداخته 
و اق��دام بانک مرک��زی را کامال قانونی 
و کارشناس��ی عن��وان کردند. ف��ارغ از 
ای��ن م��وج انتقاد و س��د طرف��داری و 
اس��تدالل های طرفین که ب��ه کرات در 
رسانه های مختلف مطرح شده اند، توجه 
به چند نکته حائز اهمیت است: 1- بانک 
مرکزی به صورت روش��ن بی��ان نکرده 
است که بانک های فعال خصوصی کشور 
که تاکنون با اساسنامه های مصوب قبلی 
فعالیت می کردن��د، مرتکب چه خالفی 
شده اند که بانک مرکزی را وادار به تغییر 
اساسنامه و تهیه اساسنامه تیپ برای آنها 
کرده است.       ادامه در همین صفحه

مالحظاتی در باب سیاست های 
دستوری بانک مرکزی 

سرمقاله

نگاهی به کمپین تبلیغاتی پرهزینه 
تولیدکننده دستمال کاغذی

پرریسک   تبلیغات 
در بازار پررقیب

9

دکتر محمدرضا قدیمی 
مدیرمسئول

نگاهی به سرمایه گذاری در آژانس های مسافرتی

سفر کنید و ببینید...
انسان امروز اغلب برای رها شدن از روزمرگی های کار و گذراندن اوقات فراغت خود برنامه یک سفر را ترتیب می دهد 

تا چند روز را از فضای کار و زندگی شلوغ فاصله گرفته و با آرامش خاطر سپری کند. امروز  با وجود فعالیت های 
گسترده آژانس های مسافرتی اغلب افراد برای کاهش هزینه ها و اطمینان خاطر در سفر،

به کمک این آژانس ها به مسافرت می روند. 

روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 
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فشار اقتصادی حال حاضر باعث شده 
مشتریان نسبت به قبل در خرید 

 احتیاط بیشتری
داشته باشند. 
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 مدیریت شبکه زیرساخت و مخابراتی
در اختیار دولت است

بخش خصوصی
بودن یا نبودن



نفت و نیرو2

توان بخش خصوص��ی برای 
تولید و حتی صادرات برق مسئله 
اثبات شده ای است، فعالیت های 
این بخش در کشورهای همسایه 
به وی��ژه ع��راق و آس��یای میانه 
موید کارآمد ب��ودن این بخش 
است، اما با همه این وجود هنوز 
زیرس��اخت های الزم برای ورود 
سرمایه گذار بخش خصوصی در 
صادرات دیده نمی شود که بیانگر 
نبود فرمت خ��اص در صادرات 

برق است. 
بخ��ش خصوصی ب��ا تمامی 
طلب میلی��اردی اش از دولت، 
همواره به عنوان یک بازو عمل 
کرده اس��ت و حال انتظار دارد 
که وزارت نیرو ش��رایط را برای 
ورود این بخش در صادرات برق 

فراهم کند. 

سکوت وزارت 
نیرو در برابر خواست 

بخش خصوصی
 در همین راستا، از اسماعیل 
محصولی، قائم مق��ام وزیر نیرو 
در ام��ور بین المل��ل خواس��ته 
ش��د ت��ا درب��اره چرای��ی نبود 
زیرس��اخت الزم برای صادرات 
برق توس��ط بخ��ش خصوصی 
توضیح ده��د که پاس��خی در 
این زمینه ب��ه »فرصت امروز« 
ارائه نکرد.  اما در همین ارتباط 

ناصر ش��ایان، عضو سندیکای 
برق و نایب رییس کمیس��یون 
تش��کیالت اتاق بازرگانی ایران 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید:  
»صادرات برق به خارج کش��ور 
همواره یکی از درخواست های 
ما از دولت است در صادرات برق 
تنها به تعام��ل وزارت نیرو نیاز 
نیس��ت، بلکه باید مجموعه ای 
از نهادها و س��ازمان ها به کمک 
بخش خصوصی بیایند تا این کار 
صورت گیرد. اما مس��ئله اصلی 
در ص��ادرات مس��ئله تحریم و 
تاثیرات آن است که مانع اصلی 

است.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه به 
اعتق��اد او بخ��ش خصوص��ی 
در این ح��وزه ک��م کاری کرده 
است، می افزاید:  »سوال اصلی 
از بخش خصوص��ی عالقه مند 
به صادرات برق اینجاس��ت که 
چقدر ب��رای این مس��ئله وارد 
تعامل ش��ده اید؟ به چه میزان 
ب��ا ش��رکت ها و تش��کل های 
خصوصی وارد مذاکره شده اید؟ 
مشکل اصلی اینجاست که هنوز 
س��ندیکای برق ایران نتوانسته 
اس��ت به خوبی از پس وظایف 
ذاتی خود برآی��د. در این مدت 
عوامل متعددی مانع از محقق 
ش��دن این موضوع ش��ده است 
اما شناسایی بازارهای خارجی 
از وظای��ف بخ��ش خصوص��ی 

عالقه من��د به صادرات اس��ت. 
البته این بدین معنا نیس��ت که 
دولت نیز برای این بخش شرایط 
مناسب فراهم کرده است.« عضو 
اتاق بازرگان��ی صنایع و معادن 
البرز و س��ندیکای برق بااشاره 
به اینکه ت��وان بخش خصوصی 
برای افزایش م��ازاد و صادرات 
وجود دارد، می گوید:  »با وجود 
ارزش باالی دالر و مشکالتی که 
از محل دریاف��ت هزینه تولید 
برق از دولت وجود دارد باید این 
بخش خود ب��رای صادرات برق 
تالش کند گرچه ما امیدواریم 

با لغو تحریم ها ای��ن امر محقق 
شود.« 

برق کاالی استراتژیک است 
و به دلیل امنیتی بودن ساختار 
آن دولت  به راحت��ی نمی تواند 
شریان انتقال برق را در اختیار 

بخ��ش خصوصی ق��رار دهد تا 
در ب��ازار ص��ادرات وارد ش��ود. 
مهم تری��ن ش��رط الزم ب��رای 
صادرات، انتقال برق به وس��یله 
ش��بکه انتقال  اس��ت و س��وال 
اینجاس��ت آی��ا دول��ت حاضر 
 اس��ت این ظرفیت را در اختیار 

بخش خصوصی قرار دهد؟ 
آرش نجف��ی، نای��ب رییس 
ات��اق  ن��رژی  ا کمیس��یون 
بازرگان��ی ای��ران در این زمینه 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
»اینکه دولت حمایت مناسبی 
از بخش خصوصی نداشته کامال 
واض��ح اس��ت، از س��ویی توان 
بخش خصوص��ی در تولید برق 
نیز اثبات شده است و در کارآمد 
بودن آن از نظر فنی و مهندسی 
و تولید ش��کی نیس��ت. آیا باید 
پذیرف��ت که نمی توان ش��بکه 
انتقال ب��رق را در اختیار بخش 

خصوصی قرار داد.«

چگونگی صادرات برق 
توسط بخش خصوصی

وی می افزاید: »س��ندیکای 
صنعت برق با تالش های بسیار 
موف��ق ش��ده تعام��الت خوبی 
را ب��ا دولت برق��رار کن��د و ما 
امیدواریم امسال یا سال آینده 
فضای ص��ادرات برق توس��ط 
بخش خصوصی تعریف ش��ود، 
چراکه فعال فرمت و الگویی برای 

صادرات برق توسط این بخش 
تعریف نشده اس��ت که چگونه 
می توان ای��ن کار صورت گیرد. 
آیا باید شبکه انتقال برق اجاره 
داده شود یا اینکه شبکه دیگری 

ایجاد شود.«
اما با همه ای��ن اوصاف نکته 
قابل تام��ل اینجاس��ت ک��ه آیا 
کش��ور ظرفیت ص��ادرات را در 
حال حاض��ر دارد؟ امس��ال در 
فصل تابس��تان قطعی های برق 
نگرانی هایی را ایجاد کرد، بدون 
شک بحران برق موضوعی است 
که در س��ال 94 خود را نش��ان 
خواهد داد. از س��ویی، به دلیل 
بدهی دول��ت، بخش خصوصی 
نس��بت ب��ه دول��ت و انج��ام 
تعهدات��ش بدبین ش��ده اند. با 
این وجود نجف��ی در این زمینه 
می گوید: »اگ��ر بخواهیم تولید 
مازاد خواهیم داش��ت، اما فعال 
تولید مازاد ما آن��ی و لحظه ای 
است. شبکه برق ما سال آینده 
با بح��ران مواجه می ش��ود زیرا 
در تابس��تان امسال به قدری به 
این شبکه فشار آمد که بسیاری 
از تجهی��زات آن دچار آس��یب 
شده است و فرصتی برای تعمیر 
وجود ندارد.« ش��اید تش��کیل 
ش��ورای عالی راهبردی انرژی 
توسط دو وزارتخانه نفت و نیرو 
بتواند مشکالت را در حوزه برق 

حل و فصل کند. 

با وج��ود تبلیغ��ات و مانور های 
سیاس��ی ف��راوان کش��ورهای 
از  اس��تفاده  روی  اروپای��ی 
و  نف��ت زا  و  گاز  س��نگ های 
اس��تخراج نف��ت گاز موج��ود در 
آن به نظر نمی رس��د ک��ه اروپا به 
این زودی قادر باش��د تا وابستگی 
ش��دیدش به منابع گازی روسیه 
را با اس��تفاده از این منابع مدفون 
ش��ده در البه الی سنگ ها کاهش 

دهد. 
ب��رای س��ال های متم��ادی، 
لهس��تان با توجه ب��ه منابع قابل 
توج��ه ان��رژی خ��ود، به عن��وان 
بزرگ ترین امی��د اروپا برای تولید 
نفت و گاز به شمار می رفت. البته 
این مناب��ع با منابع ع��ادی انرژی 
تفاوتی بس��یار مهم دارن��د و آن 
این اس��ت که این مناب��ع عظیم 
ان��رژی در لهس��تان در می��ان 
س��نگ ها مدف��ون ش��ده اند که 
همین موض��وع کار اس��تخراج و 
بهره برداری از آن را بسیار دشوار 
کرده اس��ت. براس��اس اطالعات 
ارائه شده توسط س��ازمان انرژی 
امری��کا مناب��ع انرژی لهس��تان 
چیزی ح��دود 148 تریلیون متر 
مکعب گاز و 1.8 میلیارد بش��که 
نفت اس��ت که در میان س��نگ ها 
مدف��ون ش��ده و البت��ه ام��روزه 
تکنول��وژی بهره ب��رداری از ای��ن 
منابع در دس��ترس است. گفتنی 
اس��ت که منابع گاز روسیه 285 
تریلیون متر مکع��ب تخمین زده 

می شود. 
لهس��تان، بزرگ تری��ن امی��د 
اتحادی��ه اروپ��ا برای شکس��تن 
انحص��ار روس��یه در ص��ادرات 
انرژی به اروپا به حس��اب می آید 

و دولت این کش��ور از اس��تخراج 
مناب��ع نف��ت و گاز این کش��ور از 
می��ان س��نگ های گاز و نف��ت زا 
اس��تقبال می کند که در نوع خود 
در می��ان کش��ورهای اروپایی که 
سیاس��ت های خ��ود را ب��ر توجه 
به حف��ظ محیط زیس��ت و تولید 
انرژی های پاک متمرکز کرده اند، 

منحصربه فرد است. 
در این بی��ن نکت��ه قابل توجه 
آن اس��ت که تاکن��ون همه چیز 
مطابق برنامه پیش نرفته و تعداد 
قابل توجه��ی از میادی��ن م��ورد 
حفاری قرار گرفته، ولی اکثر این 
فعالیت ه��ا ناموفق ب��وده و انرژی 
تولید شده از این میادین تاکنون 
تنها 30 درصد میزان مورد انتظار 
بوده است. در این بین عمده ترین 
مشکل دش��وار گذربودن میادین 
گازی و نفت��ی اس��ت. در همین 
راس��تا مدی��ر اجرای��ی ش��رکت 

»اکسون موبیل رکس تایلرسن« 
می گوید: تکنولوژی که توانستیم 
از آن ب��ا موفقی��ت در اس��تخراج 
مناب��ع گاز از می��ان س��نگ ها در 
ایاالت متحده اس��تفاده کنیم، در 
لهستان موفق نبوده و نتیجه الزم 

از آن حاصل نشده است. 
ب��ه عقی��ده تایلرس��ن، عل��ت 
عم��ده ای��ن مش��کل تفاوت های 
جغرافیای��ی امری��کا با لهس��تان 
ب��وده و ش��رایط محیط��ی در 
لهس��تان به خوبی امریکا نیست 
و همی��ن موضوع کار اس��تخراج 
 و حف��اری را با مش��کالتی مواجه

 کرده است. 
در س��ال 2012 و در پی محقق 
نش��دن میزان انرژی مورد انتظار، 
شرکت »اکس��ون موبیل« پس از 
حفاری چند می��دان گازی و عدم 
موفقیت در اس��تخراج لهستان را 
ترک کرد. تلیسمن، ماراتن اویل و 

اِنی، سه شرکت بزرگ نفتی دیگر 
بودند که پس از »اکسون موبیل« 
از ادامه کار انصراف دادند. در حال 
حاضر، شرکت »شورون« با وجود 
پس��رفت هایی که ب��ا آن روبه رو 
بوده تصمیم دارد تا برنامه هایش 
را برای ادامه حفاری در لهس��تان 

ادامه دهد. 
ج��دا از هم��ه مش��کالت فنی، 
جغرافیای��ی  و  تکنولوژیک��ی 
مش��کل عمده دیگر عجله دولت 
لهس��تان ب��رای کس��ب درآمد از 
منابع گازی و نفتی مدفون ش��ده 
در میان س��نگ ها در این کش��ور 
اس��ت. همچنین عالقه ورش��و به 
همکاری شرکت های بزرگ نفتی 
با ش��رکت های نفت��ی داخلی در 
لهس��تان از دیگر موان��ع موجود 
در این مس��یر به ش��مار می رود، 
چرا که ش��رکت های بزرگ نفتی 
از این موض��وع اس��تقبال نکرده 

و آن را مان��ع دیگ��ری در مس��یر 
فعالیت ه��ای اکتشافی ش��ان در 

لهستان می دانند.
 مش��کل دیگر در ای��ن بین که 
البت��ه مش��کل بس��یاری دیگر از 
کش��ورهای اروپای��ی نیز اس��ت،  
نحوه آمایش جمعیتی در لهستان 
اس��ت. میادین کشف شده در این 
کشور بس��یار به ش��هرها نزدیک 
بوده و برخ��الف ای��االت متحده 
که حفاری در آن بس��یار دورتر از 
شهرها و مناطق مس��کونی اتفاق 
می افت��د، در لهس��تان نزدیک��ی 
این میادین به مناطق مس��کونی 
کار را بس��یار دش��وار کرده است. 
خصوصا اینکه اش��خاص حقیقی 
در لهستان س��همی از این منابع 
زیرزمین��ی نداش��ته درحالی که 
در امریکا مالکان��ی که منابع نفت 
و گاز در زیر ملک آنها قرارداش��ته 
باش��د، اج��اره ای باب��ت حفاری 
در ملک ش��ان به آن��ان پرداخت 
می ش��ود، درحال��ی ک��ه در اروپا 
و خاصه لهس��تان چنی��ن چیزی 

وجود ندارد. 
لیست بلند مش��کالت موجود 
بر س��ر راه اس��تخراج منابع نفت 
و گاز لهس��تان به نظر می رس��د 
انق��الب ان��رژی را ک��ه اتحادی��ه 
اروپ��ا انتظار تحقق آن را داش��ت 
در هاله ای از ابهام قرارداده و باید 
دید در آینده کشورهای عضو این 
اتحادیه چه تدبی��ری برای تحقق 
برنامه هایش��ان ب��رای شکس��تن 
انحص��ار روس��یه در تامین انرژی 
مورد نی��از ای��ن اتحادی��ه اتخاذ 

خواهند کرد. 
ترجمه: معراج آگاهی
 oilprice.com :منبع

درخواست برای تشکیل شورای عالی راهبردی انرژی 

الگویی برای صادرات برق 
توسط بخش خصوصی نداریم

از سنگ های نفت زا هم چیزی عاید اروپا نخواهد شد

خودکفایی ایران در اکتشاف و 
حفاری مخازن زمین گرمایی

مدیر دفتر انرژی زمین گرمایی س��ازمان انرژی های نو 
ایران )س��انا( از خودکفایی جمهوری اس��المی ایران در 

اکتشاف و حفاری مخازن زمین گرمایی خبر داد. 
 حسین پرخیال در گفت وگو با پاون، اظهار کرد: سنجش 
پتانسیل انرژی زمین گرمایی با پتانسیل دیگر انرژی های 
تجدیدپذیر متفاوت اس��ت به طوری که میزان پتانسیل 
انرژی خورش��یدی ازطریق برخی محاسبه ها و اطالعات 
ماهواره ای و پتانسیل باد نیز با تعیین میزان و جهت باد در 

نقاط مختلف کشور مشخص می شود. 
وی افزود: شناسایی پتانسیل های زمین گرمایی نیازمند 
هزینه بس��یاری اس��ت؛ چراکه به کم��ک مجموعه ای از 
مطالعه های زمین شناس��ی و ماهواره ای مناطق مستعد 
شناسایی ش��ده و س��پس در آن مناطق با انجام کارهای 

ژئوشیمی و ژئوفیزیک لکه ها مشخص می شود. 
وی ادامه داد: با انجام مطالعه های دقیق تر روی لکه ها، 

می توان پتانسیل آن لکه را مشخص کرد. 
وی با بیان اینکه در سامانه های هیدرو ترمال همچون 
نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر، باید مخازن آب داغ که 
همان لکه های اشاره شده هستند، شناسایی شوند، گفت: 
دست کم 20 لکه در نقاط مختلف کش��ور وجود دارد که 
11 لکه در آذربایجان غربی، سه  لکه در اردبیل، دو منطقه 
در محالت، ی��ک منطقه در تفت��ان و لکه های دیگری در 

نقاط مختلف شناسایی شده اند. 
وی افزود: از سه لکه کشف شده در اردبیل، مطالعه هایی 
روی یک لک��ه را انج��ام دادیم ک��ه میزان ان��رژی قابل 
اس��تحصال از این لکه که نیروگاه مشگین شهر نیز در آن 

قرار دارد، بین 250 تا 500 مگاوات برآورد شده است. 
وی با بیان اینکه نیروگاه مشگین شهر نخستین نیروگاه 
زمین گرمایی کش��ور اس��ت، گفت: نخس��تین چاه های 
زمین گرمایی کش��ور در مشگین شهر زده شد که تاکنون 

11 چاه حفر شده است. 
وی ادامه داد: یک چاه نیمه عمیق است که برای تزریق 
مورد استفاده قرار می گیرد و عمق بقیه چاه ها باالی دو تا 

سه هزار متر است. 
پرخیال از ام��کان بهره برداری از هفت چاه اکتش��افی 
نیروگاه زمین گرمایی مشگین ش��هر خبر داد و گفت: سه 
چاه به دلیل اکتشافی بودن، امکان بهره برداری ندارند که 

ما می توانیم از این هفت چاه، 31 مگاوات برق بگیریم. 
وی یادآور ش��د : پنج مگاوات از مجموع 31 مگاوات به 
مناقصه رفته اس��ت و اواخر این ماه نیز پیمانکار مشخص 

و اعالم می شود. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: براس��اس پیش بینی ه��ای 
صورت گرفته، نص��ب و راه اندازی نی��روگاه زمین گرمایی 
مشگین شهر دو س��ال به طول می انجامد و تا پایان طرح 

حدود 45 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 
وی با اشاره به دس��تاوردهایی که تاکنون این نیروگاه 
برای کش��ور داش��ته اس��ت، گفت: با کمک تع��دادی از 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، توانایی انجام عملیات اکتشاف 
نیروگاه های زمین گرمایی را به دست آورده ایم به طوری که 
هم اکنون عملیات اکتشاف مناطقی مثل آذربایجان غربی، 
آذربایجان ش��رقی، اردبی��ل، محالت و خراس��ان جنوبی 
به وسیله متخصصان ایرانی در حال انجام است و بنا داریم 

پتانسیل سنجی را برای کل کشور انجام دهیم. 
پرخیال خاطرنش��ان کرد: پیش از این، امکان اکتشاف 
این چاه های زمین گرمای��ی را نداش��تیم و باید از کمک 
خارجی ها بهره می گرفتیم اما هم اکنون این کار به راحتی 

به وسیله متخصصان ایرانی انجام می شود. 
وی افزود: خیلی از کشورها امکان حفاری این چاه ها را 
ندارند اما با توجه به اینکه ما تجربه حفاری چاه های نفت 
را داریم، حفاری این چاه ها به آس��انی صورت می گیرد و 
در کنار آن نیز توانایی انجام مهندسی مخزن را در داخل 

کشور داریم. 
وی یادآور شد: با توجه به استخراج آب گرم از چاه های 
زمین گرمایی، اجرای چنین طرح هایی افزون بر تولید برق، 

آبادانی منطقه را به دنبال خواهد داشت. 
مدیر دفتر ان��رژی زمین گرمایی س��ازمان انرژی های 
نو ایران با بیان اینکه اس��تفاده از انرژی زمین گرمایی در 
جهان کامال مقرون به صرفه اس��ت، گفت: براس��اس آمار 
منتشرش��ده در س��ال جاری میالدی، هزینه استفاده از 
انرژی زمین گرمایی برحسب س��نت بر کیلووات ساعت، 
بسیار به هزینه برق حاصل از سوخت های فسیلی نزدیک 

است. 
وی اظهار کرد: هزینه های ان��رژی زمین گرمایی حتی 
از نیروگاه های زغال سنگ س��وز و انرژی بادی در ساحل 

کمتر است. 
وی خاطرنشان کرد: ما باید به سمت طرح هایی برویم 
که افزون بر تولید برق، آبادانی و اشتغالزایی زیادی با خود 

به همراه داشته باشند. 

پنج دلیل عمده سقوط قیمت نفت 
در روزهای اخیر

در پی س��قوط ش��دید قیمت نفت در روزه��ای اخیر 
بس��یاری از تحلیلگران و تولید کنندگان نفت در پی این 
هس��تند تا دلیلی برای این س��قوط بیابند و قیمت ثابت 
و منطقی را برای نفت اعالم کنند. اگرچه ش��اخص تولید 
نفت خام یعنی نفت برنت دریای شمال کاهش یافته است 
اما هزینه های اکتشاف نفت همچنان رو به افزایش است. 
حال با هم نگاهی می کنیم به دالیل عمده ش��رایط فعلی 

بازار نفت: 
افزایش تولید نفت در امری�کا: افزایش تولید نفت 
در امریکا یکی از اصلی ترین دالیل کاهش قیمت هاست. 
تولید نفت از س��نگ های نفت زا از سال 2008 آغاز شده 
و ایاالت متح��ده روزانه چهار میلیون بش��که نفت از این 
طریق صادر می کند. واردات نفت از اوپک کاهش یافته و 
برای نخستین بار در 30 سال اخیر، امریکا واردات نفت از 

نیجریه را متوقف کرده است. 
بازگش�ت لیبی به بازار: ب��ه دلیل جن��گ داخلی و 
خسارت های وارد شده به تاسیسات و زیرساخت های نفتی 
لیبی تحلیلگران ظرفیت تولید نفت این کش��ور را روزانه 
رقمی بین 150تا 250 هزار بشکه در روز تخمین  زدند اما 
به نظر می رسد لیبی مشکالت صدور نفت را بسیار سریع تر 
از آنچه انتظار می رفت برطرف کرده و ظرفیت صادراتش 
را به روزانه 810 هزار بشکه در روز در ماه سپتامبر افزایش 
داده اس��ت. مقامات رس��می در لیبی در مصاحبه با وال 
استریت ژورنال اعالم کرده اند که میزان تولید روزانه نفت 
این کشور تا انتهای ماه به یک میلیون بشکه در روز خواهد 
رسید و تا سال آینده این میزان به یک میلیون و 200هزار 

بشکه در روز افزایش خواهد یافت. 
اختالفات درونی اعضای اوپک: اخیرا گزارش های 
بسیاری از اختالف نظرکشورهای عضو اوپک منتشر شده 
است که این گزارش ها بسیاری را متقاعد کرده است که 
این سازمان دیگر مثل گذش��ته نخواهد توانست  میزان 
تولید نفت را در کنترل خود داشته باشد. جنگ قیمت بین 
عربستان سعودی و کویت که برای حفظ بازارهای شان در 
آسیا قیمت نفت تولیدی ش��ان را کاهش داده اند از جمله 

درگیری های اخیر دراین سازمان است. 
دورنمای اقتص�ادی منف�ی کش�ورهای اروپایی: 
گزارش های ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا 
سبب شد تا کارشناسان دید مثبتی نسبت به رشد اقتصادی 
آرام اتحادیه اروپا نداشته و با نگرانی به آن نگاه کنند. کاهش 
صادرات آلمان به میزان 5.8 درصد در ماه آگوست موجبات 
نگرانی سرمایه گذاران را فراهم آورده و آنان بر این عقیده اند که 
بزرگ ترین اقتصاد اتحادیه اروپا وارد یک رکود اقتصادی شده 
است و در سراسر منطقه اروپا صندوق بین المللی پول میزان 
رشد اقتصادی را در سال 2014 تنها هشت دهم درصد و در 

سال 2015 یک و نیم درصد پیش بینی کرد. 
کاهش تقاضا از س�وی کشورهای آس�یایی: کند 
ش��دن رش��د اقتصادی و قطع یارانه س��وخت در برخی 
کش��ورهای آس��یایی با توجه به کاهش قیمت ها در بازار 
موجب افزایش قیمت سوخت شده اس��ت. هند، مالزی، 
اندونزی، تایلند و ویتنام از جمله کش��ورهایی هس��تند 
که پیش از این یارانه های قابل توجهی را برای س��وخت 
پرداخت می کردن��د و اکنون در پی ح��ذف تدریجی این 

یارانه ها هستند. 
جمیع دالیل فوق به نظر می رس��د وضعیت فعلی بازار 
نفت و افت قیمت ها را رقم زده اس��ت و به نظر نمی رسد 
که بازار با شرایط فعلی به این زودی بتواند به ثبات برسد. 
oilprice. com  :منبع

 شبکه برق ما سال 
آینده با بحران مواجه 

می شود زیرا در 
تابستان امسال به 
قدری به این شبکه 

فشار آمد که بسیاری 
از تجهیزات آن دچار 

آسیب شده است

نفت حفاری

نفت
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قیمت نفت با ورود به فصل سرما 
صعودی می شود

عضو کمیس��یون انرژی مجلس، درباره روند کاهش��ی 
قیم��ت نف��ت و پیش بین��ی وی از آینده قیم��ت، گفت: 
با توجه به اینکه پیش بینی می ش��ود زمس��تان س��ردی 
در پی��ش داش��ته باش��یم، س��قوط قیمت نف��ت موقتی 
 خواه��د ب��ود و در آین��ده نزدی��ک ای��ن رون��د صعودی 

خواهد شد. 
محمد س��عید انصاری در گفت و گو با خانه ملت، درباره 
تخطی عربس��تان در می��زان تولید نفت تعیین ش��ده در 
اوپک و اینکه اعضا در نشست آتی چه استراتژی را باید در 
پیش بگیرند، گفت: سیاست اس��تکبار این است که ایران 
را با سیاس��ت های خود به زمین بزند، اما از هر راهی وارد 
شد، موفق نشد تا اینکه باالخره بر اقتصاد دست گذاشت، 
اما دراین راس��تا هم تاکنون موفق نش��ده است به اهداف 

خود برسد. 
نماینده مردم آبادان در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
اینکه عربستان در راستای سیاست های استکبار می خواهد 
نفت را ارزان عرضه کند، گفت: عربس��تان از ترس امریکا 
مجبور به افزایش تولید اس��ت، چرا که آنه��ا می خواهند 

بیشتر تولید کنند. 
وی با بی��ان اینکه افزایش تولید عربس��تان شکس��تی 
برای خود این کشور اس��ت، گفت: به نظر می رسد  قطر و 
عربستان و کشورهای عربی دست به دست هم دادند تا اتفاق 

ناشایستی رقم بخورد. 

گزارش
برگزاری دوره آموزشی عملیات و 

آتش نشانی برای کارکنان نفت
رییس اداره ایمنی، بهداش��ت و محیط زیس��ت شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان از برگ��زاری دوره 
آموزشی مقدماتی عملیات آتش نشانی برای پرسنل جوان 
اداره متبوعش خبر داد. مهندس موسی ابوالحسنی با اعالم 
این مطلب گفت: این دوره آموزشی به منظور افزایش سطح 
دانسته های علمی و سنجش سرعت عمل کارکنان این اداره 
در مواجهه با حوادث در مدت 1680 نفر ساعت برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان، وی افزود: این دوره آموزشی به مدت 14 روز 
و با حضور 20 نفر از کارکنان در ایستگاه مرکزی آتش نشانی 

این شرکت برگزار شد. 

 کاهش 100درصدی سرقت سیم 
و تجهیزات برقی در دیواندره

مدیر توزیع برق شهرستان دیواندره ازکاهش 100درصدی 
سرقت سیم وتجهیزات برقی در شش ماهه اول سال جاری 
خبر داد. عطاء اهلل نوروزی گفت: از ابت��دای فروردین ماه تا 
مهرماه سال جاری هیچ گونه سرقت سیم وکابل و تجهیزات 
برقی درسطح این شهرستان اتفاق نیفتاده است. وی با اشاره 
به اینکه سرقت ازتاسیسات وشبکه های برق این شهرستان 
در شش ماهه اول سال جاری 100درصد کاهش پیداکرده 
است، افزود: تعامل و همکاری مستمر نیروی انتظامی با توزیع 
برق این شهرستان موجب شده تا ضمن کشف 98درصدی 
تجهیزات سرقت شده از ش��بکه های توزیع برق درسنوات 
گذشته و دستگیری سارقان، ش��اهد کاهش 100درصدی 

سرقت ها درسال جدید باشیم. 

آبفای اصفهان در جشنواره نظام بررسی 
و پذیرش اول شد

 در نخستین جشنواره نظام بررسی و پذیرش پیشنهادات 
کش��ور که به میزبانی آبفای قم برگزار ش��د، پیشنهاد یکی 
از کارکنان آبفای اس��تان اصفهان به عنوان پیش��نهاد برتر 
کشوری انتخاب ش��د. پیشنهاد ش��هرزاد داورپناه با عنوان 
»طرح برداش��ت مکانی��زه اطالع��ات توصیف��ی و مکانی 
مش��ترکان آب و فاضالب با تبلت« که در نظام بررس��ی و 
پذیرش پیشنهادات آبفای اصفهان در مرحله استانی موفق 
به کسب بیشترین امتیاز در بین پیشنهادات واصله در سال 
92 شده بود، در مرحله بررسی کشوری پیشنهادات، نیز لوح 
تقدیر و جایزه ویژه جشنواره را از آن خود کرد. این پیشنهاد 
به دلیل ن��وآوری در طرح ای��ده، صرفه جوی��ی قابل توجه 
در هزینه ه��ا و کاهش مدت زمان انج��ام عملیات مربوطه، 

به عنوان پیشنهاد برتر کشوری در سال 92 انتخاب شد. 

خبر استانی 

الهه ابراهیمی



3 کار و تولید

دبیر س��تاد توس��عه فن��اوری 
و صنای��ع دان��ش بنی��ان صنایع 
دریایی معاونت علمی با اش��اره به 
اینکه س��هم دنی��ا از فعالیت های 
ساالنه مرتبط با س��اخت شناور و 
صنای��ع دریایی درآم��دی بالغ بر 
100میلیارد دالر است، ابراز کرد: 
ما با توجه به پتانس��یل های خود 
می توانیم س��همی یک درصدی از 

این درآمد داشته باشیم. 
 محمدسعید سیف، دبیر ستاد 
توس��عه فناوری و صنای��ع دانش 
بنیان دریایی معاون��ت علمی در 
نشس��ت تخصصی نق��ش صنایع 
دریای��ی در توس��عه اجتماع��ی، 
اقتصادی سواحل کش��ور به لزوم 
ش��کل گیری این ستاد اش��اره و 
اظهار ک��رد: امیدواری��م بتوانیم 
در زمینه اس��تفاده از مزیت های 
دریایی چ��ه در ح��وزه دریا و چه 
 در زمین��ه س��واحل دری��ا، فعال 

عمل کنیم. 
به گزارش مرکز روابط عمومی 
و اطالع رس��انی معاون��ت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، 
س��یف با تاکید بر ل��زوم برقراری 
ارتب��اط صنعت و دانش��گاه ادامه 
داد: به لح��اظ علم��ی در منطقه 
رتب��ه اول را دارا هس��تیم، اما این 
توان علمی باید به افزایش ارزش 
اف��زوده فعالیت ه��ای اقتص��ادی 
منجر ش��ود و در نهای��ت، به رفع 
مش��کالت اساسی کش��ور مانند 
بی��کاری و مش��کالت اقتص��ادی 

فعلی کمک کند که متاس��فانه در 
 این زمینه بای��د گفت که عملکرد 

خوبی نداشتیم. 
وی افزود: صورت مسئله اساسی 
در س��تادهای توس��عه فن��اوری 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری همین موضوع اس��ت، 
یعنی استفاده از علم برای توسعه 
اقتصادی و رفع مشکالت کشوری؛ 
در راس��تای انجام وظایف س��تاد 
و با تعریفی که ب��رای این وظایف 
ص��ورت گرفته اقدام به تش��کیل 
کارگروه هایی داخل ستاد توسعه 
فن��اوری و صنای��ع دان��ش بنیان 
دریای��ی کرده ای��م ت��ا در نهایت 
ب��ا اقدام��ات ای��ن کارگروه ها به 
 وظایف تعریف ش��ده خود دست 

پیدا کنیم. 

 سهم یک میلیارد دالری و 
اشتغال 100 هزار نفری

دبیر س��تاد توس��عه فن��اوری 
و صنای��ع دان��ش بنی��ان صنایع 
دریایی معاونت علمی با اش��اره به 
اینکه س��هم دنی��ا از فعالیت های 
ساالنه مرتبط با س��اخت شناور و 
صنای��ع دریایی درآم��دی بالغ بر 
100 میلیارد دالر است، ابراز کرد: 
ما با توجه به پتانس��یل های خود 
می توانی��م س��همی یک درصدی 
از این درآمد داش��ته باش��یم. این 
درآمد مستقیم برابر است با ایجاد 
100 هزار شغل که در کنار ایجاد 
این مش��اغل مس��تقیم مش��اغل 
غیرمستقیم چندبرابری هم شکل 

خواهد گرفت. 
دکت��ر س��یف ب��ه حمای��ت از 

دانش��جویان فع��ال در عرص��ه 
دری��ا خب��ر داد و توضی��ح داد: 
حمای��ت حداقلی از دانش��جویان 
رشته های مهندس��ی دریا وجود 
خواه��د داش��ت و در صورتی که 
س��ازمان های مرتبط با حوزه دریا 
برای کارهای تحقیقاتی نیازهای 
خود را اع��الم کنند و ب��رای این 
پروژه ها حمایت های 50 درصدی 
در نظر بگیرن��د. 50 درصد مابقی 
حمایت ه��ا نیز از جان��ب معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 

اعمال خواهد شد. 

به دنبال رفع موانع 
تجاری سازی در حوزه دریا

وی درب��اره کارگروه های تعبیه 
شده در این ستاد عنوان کرد: این 

کارگروه ه��ا به دنبال رف��ع موانع 
تجاری سازی در حوزه دریا هستند 
و به دنب��ال آن تامی��ن اطالعات 
دقی��ق در این ح��وزه ت��ا مبنای 
تصمیم س��ازی و تصمیم گی��ری 
قرار گیرد. در این راس��تا می توان 
به تهی��ه آمارنامه دریایی اش��اره 
کرد که در ح��ال تهیه اس��ت. به 
دنبال این اقدامات باید نقشه راهی 
برای تبیی��ن فعالیت های دریایی 
تهیه ش��ود که در ای��ن حوزه هم 
فعالیت هایی صورت گرفته است. 

س��یف همچنین گفت: در کنار 
اقدام��ات محتوایی که ذکر ش��د، 
کارگروه��ی ه��م تح��ت عنوان 
کارگروه ترویج در ستاد راه اندازی 
ش��ده تا خألهایی ک��ه در زمینه 
اطالع رسانی وجود دارد، برطرف 
کن��د. برگزاری این نشس��ت های 
تخصص��ی هم ب��ه دنب��ال مطرح 
کردن مش��کالت ح��وزه دریایی 
اس��ت تا فارغ از فض��ای تبلیغاتی 
نشس��ت های خب��ری، صرف��ا به 

بررسی مشکالت بپردازد. 
وی با بیان اینکه تعداد نیروهای 
فعال در حوزه دریا در افق س��ال 
1404 ده ه��زار نف��ر تخمین زده 
شده است، افزود: در زمینه تربیت 
نیروی فعال دلیل ع��دم عملکرد 
خ��وب، نبود تجهیزات آموزش��ی 
کافی است. ما در حوزه مهندسی 
دریا تنها 200 نفر در سال پذیرش 
می کنی��م که ای��ن تعداد بس��یار 

محدود و ناکافی است. 

برگزاری سومین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی

نمایشگاهها،سرمایهگذارانخارجیرابهایرانمیکشاند؟

ظرفیت درآمد یک میلیارددالری و اشتغال 100هزار نفری در حوزه دریا

 آمادگی ایران برای جذب سرمایه
و مشاركت شركت های خارجی

رییس هیأت عامل ایمی��درو گفت: دول��ت و ایمیدرو 
از انتقال فناوری و سرمایه گذاری مس��تقیم یا مشارکت 

شرکت های خارجی در این بخش استقبال می کنند. 
به گزارش روابط عمومی این سازمان مهدی کرباسیان 
تصریح کرد: نوع س��رمایه گذاری شرکت های خارجی در 
بخش معدن و صنایع معدنی به صورت مستقل و مشارکتی 
قابلیت اجرا دارد، به طوری که س��رمایه گذاران می توانند 

به صورت سهام دار نیز در این بخش فعالیت کنند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به نقش 
اقتص��اد مقاومتی در توس��عه اقتص��ادی از صاحبنظران 
خواس��ت نس��بت به انعکاس توانمندی های این بخش، 

فعالیت بیشتری انجام دهند. 
به گفته وی، در سال های گذش��ته با بروز رکود جهانی 
در اقتصاد و همزم��ان اعمال تحریم علی��ه اقتصاد ایران، 
کمترین آسیب به بخش معدن وارد شد که این امر نشان 
می دهد، بخش معدن نیازمند توجه بیشتری است تا سهم 

باالتری در تولید ناخالص داخلی کسب کند. 
کرباس��یان به تمایل ش��رکت های خارج��ی از جمله 
ش��رکت هایی از اتحادی��ه اروپ��ا، آس��یا،  افریق��ا و کانادا 
برای همکاری با ایران اش��اره ک��رد و گفت: ب��ا توجه به 
پیش بینی های انجام شده مبنی بر خروج اقتصاد جهانی از 
رکود در سال 2015، رونق بخش معدن و صنعت فرآوری، 
بیش از پیش خواهد ش��د که در این میان ش��رکت های 

خارجی با تعامل و ارتباط افزون تر با ایران می توانند منافع 
دوسویه ای ایجاد کنند. 

وی همکاری این سازمان با بخش خصوصی را به عنوان 
یکی از سیاس��ت های اساس��ی ایمیدرو ذکر کرد و گفت: 
ایمیدرو نه رقیب که حامی بخش خصوصی ایران اس��ت 
و این امر با توجه به بازتعریفی که از جایگاه این س��ازمان 
انجام شده پررنگ تر خواهد ش��د، به این دلیل که اهداف 
حوزه مع��دن و صنایع معدن��ی با ش��رکت های توانمند 

بخش خصوصی تحقق می یابد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همکاری 
با بخ��ش خصوصی می تواند بخش��ی از اهداف کش��ور را 
برای دستیابی به رش��د بیش از هش��ت درصدی اقتصاد 

محقق سازد. 
کرباس��یان تصریح کرد: حدود 30 ط��رح نیمه تمام و 
راکد که طی یک سال اخیر فعال ش��ده اند با مشارکت و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده که چنین عملکردی 

گواه سیاست جدید ایمیدرو است. 
وی ادامه داد: ایمی��درو اجازه دارد 25درصد از س��ود 
خالص خ��ود را در حوزه پژوهش و هم��کاری با نهادهای 
علمی هزینه کند، ب��ه همین دلیل به دانش��گاه ها اعالم 
کرده ایم که آماده همکاری مشترك در اجرای طرح های 

پژوهشی هستیم. 
رییس هی��أت عامل ایمیدرو یادآور ش��د: تدوین طرح 
جامع فوالد که طی 10 سال گذشته آغاز شده و برخی از 
بند های آن اجرا شده بود، هم اینک در حال نهایی شدن 
است و تمامی امور از جمله مسائل آب، معادن باال دستی، 

 انرژی،  حمل و نقل و تولید را در برمی گیرد. 
وی حمایت از مع��ادن کوچک برای پرعیار س��ازی 
مواد معدنی از جمله س��نگ آهن را از دیگر برنامه های 
ایمیدرو اعالم و اظهار کرد: در ح��ال حاضر 10 معدن 
نمونه بخ��ش خصوصی برای طرح های پرعیار س��ازی 

فعالیت می کنند. 

افریقای جنوبی آماده همکاری 
 ویلی��ام مکس، س��فیر افریق��ای جنوب��ی در همایش 
بین الملل��ی فرصت های س��رمایه گذاری معدن و صنایع 
معدنی گفت: دو کشور ایران و افریقای جنوبی اشتراکات 
و توانمندی ه��ای متع��ددی به وی��ژه در بخ��ش معدن 
دارن��د و می توانند ب��ا همکاری های دوجانب��ه در زمینه 
س��رمایه گذاری و تبادل فناوری، س��بب ارتقای جایگاه 
بخش معدن در دو کش��ور ش��وند.  او در عی��ن حال ابراز 
امیدواری کرد ک��ه به زودی گفت وگوه��ای ایران و گروه 
1+5 ثمربخش باش��د ت��ا زمینه اس��تفاده از فرصت های 
س��رمایه گذاری در بخش معادن ایران فراهم آید.  در این 
همایش محمود نیلی رییس دانشگاه تهران نیز سخنانی 
درباره لزوم افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح کرد. 

تجارت الکترونیک در حوزه فرش 
بررسی می شود

پان��ل وی��ژه نقش عل��م فن��اوری اطالع��ات و تجارت 
الکترونیک��ی در هن��ر- صنعت ف��رش دس��تباف برگزار 

می شود. 
به گزارش رواب��ط عمومی مرکز ملی ف��رش ایران؛ در 
هش��تمین همایش مل��ی و دومین همای��ش بین المللی 
تجارت و اقتصاد الکترونیکی که روزهای 27 تا 29 مهرماه 
برگزار می ش��ود، بررس��ی درباره رفع موانع و مش��کالت 
توسعه هنر- صنعت فرش دستباف با استفاده از ابزارهای 

فناوری اطالعات صورت می پذیرد. 
معاون تحقیقات و آموزش مرکز ملی فرش ایران با اعالم 
این خبر گفت: در این همای��ش که در مرکز همایش های 
بین المللی برج میالد تهران و با شعار »هوشمندانه تجارت 
کنیم« توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری 
انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران و س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری و ب��ا همراهی و 
تعامل کلیه س��ازمان ها، نهادها، مراکز علمی و تحقیقاتی 
و همچنین دانش��گاه های مادر در حوزه تجارت و اقتصاد 
الکترونیک��ی کش��ور برگزار خواهد ش��د، پان��ل ویژه ای 
نیز به نقش اس��تفاده از علم فن��اوری اطالعات و تجارت 
الکترونیک��ی در هنر-صنعت فرش دس��تباف اختصاص 

یافته است. 
محس��ن حس��ن زاده افزود: با توجه به ل��زوم و کاربرد 
تجارت الکترونیک در حوزه فرش دستباف به اطالع کلیه 
دانش��جویان و فعاالن هنر-صنعت فرش دستباف کشور 
می رساند؛ پانل ویژه نقش استفاده از علم فناوری اطالعات 
و تجارت الکترونیکی در هنر-صنعت فرش دس��تباف در 
این همایش برگزار می ش��ود و عالقه مندان برای دریافت 
 ecec.ir اطالعات بیش��تر می توانند به پای��گاه اینترنتی

مراجعه کنند. 

آگاهی از اصالت قطعات خودرو با 
ارسال پیامک به سامانه ۵0001۸1۳

مش��تریان گروه س��ایپا از این پس می توانند با ارسال 
پیامک از اصلی بودن قطعات یدکی خودرو هنگام خرید 

قطعه با خبر شوند. 
این ش��رکت در جهت رضایت هرچه بیشتر مشتریان 
خود و افزایش ضریب اطمینان هنگام خرید قطعه، با ایجاد 
سامانه ارسال پیامک، از مشتریان خود خواست تا هنگام 
خرید قطعات س��ایپا جهت اطالع از اصلی بودن قطعات، 
شماره بارکد بس��ته بندی قطعه را به سامانه اطالع رسانی 
50001۸13 پیامک کنند تا بالفاصله ضمن دریافت شرح 
مختصات قطعه خریداری شده، از اصالت آن با خبر شوند. 
بنا بر همین گزارش، شرکت س��ایپا یدك از مشتریان 
خود خواست تا هنگام خرید مراقب قطعات تقلبی باشند 
و برای اطمینان هنگام خرید از این امکان استفاده کنند. 

رواب��ط عمومی س��ایپا یدك تاکی��د کرد: مش��تریان 
سایپا قطعات اصلی س��ایپا را با برچس��ب اطمینان فقط 
از نمایندگی های مجاز و عاملیت های فروش قطعه تهیه 

کنند. 

هم اندیشی انجمن های صنفی 
كارفرمایی

نشس��ت هم اندیش��ی انجمن های صنف��ی کارفرمایی 
استان اصفهان با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی برگزار شد. 
 س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی، رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران در نشست هم اندیشی انجمن های 
صنفی کارفرمایی اس��تان اصفهان که با حضور هفده تن 
معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این اس��تان 
تشکیل شد گفت: تشکل های کارگری و کارفرمایی همه 
پتانس��یل های خود را در راس��تای حل مش��کالت کار و 
تولید کش��ور به کار گرفته اند و تالش می کنند همسو با 
برنامه های دولت تدبیر و امید به حرکت چرخ های صنعت 

و تولید کشور سرعت بخشند. 
نایب رییس کانون عال��ی کار فرمایان در بخش دیگری 
از س��خنان خود ضمن ارائه گزارش از عملکرد چند ماهه 
هیات مدیره جدی��د این کانون به توج��ه و حمایت دکتر 
ربیعی از تشکل ها اشاره کرد و از تشکل های کارفرمایی و 
کارگری خواست از فرصت به دست آمده در دولت تدبیر 

و امید استفاده کنند.
در این همایش که به همت کانون کارفرمایان اس��تان، 
اتاق بازرگانی اصفه��ان و خانه صنعت، مع��دن و تجارت 
استان برگزار شد، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان، 
نمایندگان مجلس و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اس��تان و نمایندگان تش��کل های کارگری و کارفرمایی 
حضور داشتند و نمایندگان کارفرمایان و کارگران به بیان 

مشکالت خود پرداختند. 
سیدحس��ن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی هم حض��ور نهادها و تش��کل های 
بخش خصوص��ی در تصمیم گیری ه��ای دول��ت را از 
دغدغه های دول��ت دانس��ت و گفت: دول��ت می خواهد 
کارآفرین باش��د و فعالیت های بخش خصوصی را تا جای 

ممکن تسهیل کند.

صنعت 

خودرو

کار 

معدن 

خبر
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عسل داداشلو
سومین نمایشگاه فرصت های 
س��رمایه گذاری در مع��دن و 
صنایع معدنی صبح روز گذشته 
در تهران گشایش یافت. اقدامی 
در جه��ت ایج��اد فرصت های 
سرمایه گذاری بیشتر در بخش 
معدن ک��ه به طور مس��تمر در 
طول س��ه سال گذش��ته ادامه 

داشته است. 
نمایش��گاه ها اص��وال نق��ش 
ویتری��ن را ب��رای بخش ه��ای 
مختلف ب��ازی می کنند و هدف 
از برگ��زاری نمایش��گاه معرفی 
بخش مورد ه��دف، محصوالت 
و توانایی هایش و ایجاد ارتباط 
می��ان فعاالن آن بخش اس��ت. 
حاال اما در کنار نام نمایش��گاه، 
ه��دف نی��ز مش��خص ش��ده، 
فرصت های س��رمایه گذاری در 
معدن و صنای��ع معدنی، هدفی 
است که به روشنی مطرح شده 

است. 
در کنار این ه��دف، مواردی 
نظی��ر ارائه آخری��ن تجهیزات، 
تکنولوژی ه��ا، ماش��ین آالت و 
خدمات داخل��ی و خارجی در 
بخش مع��دن و صنایع معدنی، 
معرف��ی توانمندی های بخش 
خصوصی و سازمان های دولتی 
جهت واگذاری پروژه های قابل 
س��رمایه گذاری، معرفی منابع 
تامی��ن مالی جه��ت طرح ها و 
پروژه ها و شناس��ایی و معرفی 
توانمندی ه��ای معدن��ی ایران 
نی��ز به عن��وان اه��داف دیگ��ر 
نمایش��گاه  ای��ن   برگ��زاری 

عنوان شده اند. 
این نمایشگاه از هفت بخش 
مع��دن، ایمن��ی، بهداش��ت و 
محیط زیس��ت، صنایع معدنی، 

دانشگاه ها، رسانه ها و انتشارات 
و بورس و اقتصاد تشکیل شده 

است. 

تاثیر برگزاری نمایشگاه 
بر بخش معدن

وقتی نام نمایش��گاهی با این 
اهداف به میان می آید که اکنون 
سه س��الگی خود را آغاز کرده، 
این پرسش مطرح می شود که 
آیا برگزاری چنین نمایشگاهی 
توانس��ته در ط��ول س��ال های 
گذش��ته، تغیی��ری در بخ��ش 

معدن ایجاد کند؟ 
رضا خیام، مدیرعامل شرکت 
خیام س��پنتا و مع��دن دار، در 
این زمینه ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: »درب��اره آم��ار و 
اطالع��ات، من اط��الع دقیقی 
ندارم اما به عقیده من برگزاری 
ای��ن نمایش��گاه، تاثیرگذاری 
گس��ترده ای نداش��ته، اما باید 

برگزار شود.«
حسن حسین قلی، مدیرعامل 
ش��رکت مع��ادن س��رمک، اما 
معتقد اس��ت که برگزاری این 
نمایشگاه ها مفید بوده است. او 
در گفت و گو با »فرصت امروز« 
درب��اره دلی��ل موث��ر ب��ودن 
برگزاری نمایشگاه های معدن، 
بی��ان می کن��د: »مجموع��ه 
فعاالن مع��دن و صنایع معدنی 
همگ��ی در ای��ن نمایش��گاه ها 
حضور دارند و هم��ه ارتباطاتی 
که باید ب��رای فعالیت در بخش 
معدن گرفته شود، در این مکان 
مهیاست و من به عنوان یکی از 
فعاالن بخش مع��دن می توانم 
تجهی��زات م��ورد نی��ازم را در 
 اینجا پیدا و ب��ا همکاران خودم 

مباحثه کنم.«

نمایشگاه های معدنی 
باید برگزار شوند

وقت��ی از فع��االن بخ��ش 
معدن درب��اره ل��زوم برگزاری 
نمایش��گاه های معدنی س��وال 
می کنید، ی��ک ص��دای واحد 
می ش��نوید و آن اینک��ه چنین 
نمایش��گاه هایی بای��د برگ��زار 
ش��وند. به گفت��ه فع��االن این 
بخش، بخش معدن توانایی این 
را دارد که تا 20 درصد از تولید 
ملی را به خ��ود اختصاص دهد. 
همچنین کارنامه این بخش در 
دوره هایی نش��ان از درخشش 
مواد معدنی در ص��ادرات دارد 
هرچند ک��ه امروز ن��ام این نوع 
صادرات، خام فروش��ی گذاشته 

شده است. 
ام��ا آن چیزی ک��ه در طول 
ای��ن س��ال ها هم��واره فعاالن 
معدن��ی و صنای��ع معدن��ی از 
آن گالی��ه داش��ته اند، مهجور 
ماندن این بخش در بسیاری از 
تصمیم گیری های دولتی و نبود 
س��رمایه کافی در زمینه معدن 
اس��ت. حاال در چنین شرایطی 
برگزاری نمایشگاه می تواند هم 
فرصت باشد و هم هزینه اضافی. 
حس��ین قلی، درب��اره لزوم 
برگزاری این نوع نمایش��گاه ها 
»چنی��ن  می کن��د:  اظه��ار 
نمایش��گاه هایی باید در کشور 
برگزار ش��وند، زیرا دس��ت کم 
می توانند زمینه تعامل را میان 
فعاالن این صنعت فراهم کند.«

خی��ام می گوی��د: »برگزاری 
نمایش��گاه تخصصی برای یک 
بخ��ش پایه اساس��ی آن بخش 
اس��ت و مانند یک مغازه عمل 
می کن��د، اگرچ��ه فع��ال رونق 
خاصی ندارد، اما در طول زمان 

می تواند فرصت های بیشتری را 
ایجاد کند.« 

ورود سرمایه گذاران 
خارجی به بخش معدن 

مشروط است
یکی از اهداف معینی که هر 
نمایشگاه به ویژه نمایشگاه هایی 
که با ساختار بین المللی برگزار 
می شوند، به دنبال آن هستند، 
ج��ذب بازارها و س��رمایه های 
خارجی است. در بخش معدن 
نیز جذب سرمایه های خارجی 
یکی از اولویت هایی اس��ت که 
همواره از آن یاد ش��ده و نسبت 
به آن احساس نیاز می شود. این 
نیاز از دو جهت اس��ت، نخست 
آنکه ب��ا ورود س��رمایه گذاران 
خارج��ی تکنولوژی به کش��ور 
وارد می شود و نکته دیگر اینکه 
ب��ا ورود تکنولوژی ه��ای ت��ازه 
عمق اکتش��افات معدنی تغییر 
خواهد ک��رد و ش��اهد تحولی 
 چش��مگیر در بخ��ش مع��دن

 خواهیم بود. 
خی��ام درب��اره تاثیر گذاری 
نمایش��گاه های  برگ��زاری 
تخصصی در بخ��ش معدن در 
جذب س��رمایه گذاران خارجی 
می گوی��د: »نمایش��گاه بای��د 
بتواند پیام خود را منتقل کند، 
به وی��ژه در ح��وزه خارجی. اگر 
امکان حضور کشورهایی نظیر 
برزیل، امریکا و کش��ورهایی از 
اروپا به این نمایشگاه فراهم شود 
می توان به جذب س��رمایه های 

خارجی هم امیدوار بود.« 
اما در ای��ن راه موانعی وجود 
دارد ک��ه ت��ا زم��ان برط��رف 
نش��دن آنه��ا، خب��ری از ورود 
س��رمایه گذاران خارج��ی هم 

نخواهد بود. 
حس��ین قل��ی، با مش��روط 
دانستن حضور سرمایه گذاران 
خارج��ی در ای��ران در بخ��ش 
مع��دن، بیان می کن��د: »بحث 
ح�ض���ور س���رم�ایه گذاران 
خارجی در این بخش، بس��یار 
گس��ترده اس��ت، وقتی امنیت 
س��رمایه گذاری وج��ود ندارد 
و قوانی��ن مدام در ح��ال تغییر 
است، برگزاری نمایشگاه صرفا 
یک حرکت کاذب در این جهت 
است. ما که سرمایه گذار داخلی 
به شمار می رویم نمی توانیم این 

شرایط را تحمل کنیم.« 
او می افزاید: »ب��ه عقیده من 
این نمایشگاه ها هرچقدر بتواند 
کشورهای خارجی را بیشتر به 
خود جذب کند، طبیعتا بخش 
معدن موفق تر خواهد بود، زیرا 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ما 
در زمینه معدن ضعیف هستند 
و برای پیش��رفت در این بخش 
چاره ای جز تعامل با کشورهای 
خارجی وجود ندارد، در غیر این 
ص��ورت باید با همی��ن حرکت 
الك پش��ت وار در این بخش به 

پیش برویم.« 
نمایشگاهی که اکنون در حال 
برگزاری است، هر چند به گفته 
کارشناس��انی که از آن بازدید 
کرده اند، نس��بت به س��ال های 
گذشته بهتر شده، اما راه زیادی 
تا رس��یدن ب��ه اه��داف خود و 
کیفیت مناس��ب در پیش دارد، 
اما معدن��کاران همی��ن اندازه 
را نی��ز غنیم��ت می ش��مارند، 
زیرا همین ان��دازه از توجه نیز 
می تواند تاثی��رات مثبتی را در 
جه��ت بهب��ود ش��رایط بخش 

معدن بگذارد. 

خبر استانی 
 درآمدهای وصولی استان مركزی
به حدود 11 میلیارد ریال رسید

دبیر کارگ��روه درآم��د و تجهیز منابع اس��تان مرکزی 
گفت: وصولی درآمدهای استان مرکزی شامل درآمدهای 
اس��تانی و مل��ی در ش��هریورماه س��ال ج��اری بال��غ بر 

10.946 میلیارد ریال بوده است. 
حسن میرزاخانی افزود: وصولی درآمدهای استانی بیش 
از ش��ش میلیارد ریال بوده که نس��بت به سهمیه مصوب 
117 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 190 درصد 

افزایش داشته است. 
وی میزان وصولی درآمدهای ملی در استان طی مدت 
زمان یاد ش��ده را بیش از 4.۸ میلیارد ری��ال عنوان کرد و 
افزود: رقم یاد شده مربوط به درآمدهای عمومی استان در 
شهریورماه سال جاری است و توسط دستگاه های اجرایی 
از محل درآمدهای عمومی به تفکیک درآمدهای مالیاتی 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم، درآمدهای حاصل از جرایم و 
تخلف��ات، درآمدهای حاص��ل از مالکیت دولتی و س��ایر 

درآمدهای متفرقه وصول شده است. 
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در حالی که ت��ا چندی پیش 
عملک��رد بانک ها م��ورد انتقاد 
شدید رییس جمهور کشورمان 
بود، س��خنان اخی��رش بیانگر 
نش��انه های رضایت وی و تغییر 
جه��ت بانک مرکزی در مس��یر 

وظیفه اصلی آن است. 
به گ��زارش ایس��نا، انتقاد به 
عملکرد سیس��تم بانکی محدود 
به یک دوره یا چند نفر نیس��ت 
و همواره بخصوص در سال های 
اخی��ر منتقدان، کارشناس��ان و 
حتی مس��ئوالن بسیاری نسبت 
به ای��ن موضوع واکنش نش��ان 
داده و عنوان کرده اند که بانک ها 
از نق��ش اصلی خ��ود در اقتصاد 

کشور دور شده اند. 
کارشناس��ان به دلیل دوری 
بانک ه��ا از بانک��داری و ورود 
گسترده به شرکت داری و کاهش 
ارائه تس��هیالت به تولید گاهی 
آنه��ا را دالل نامیده اند یا عنوان 
کردند که انگار بانک ها تولید را 

فراموش کرده اند. 
در عی��ن ح��ال در زمانی که 
بازار طال و ارز به ویژه در دو ، سه 
سال اخیر دچار نوس��ان باالیی 
ش��د و قیمت ها به یکباره تغییر 

قابل توجه��ی ک��رد، منتق��دان 
عن��وان می کردند ک��ه بانک ها 
از مش��تریان کالن ای��ن بازارها 
بوده و به جای تامین سرمایه در 
بخش های مختلف اقتصادی به 
یکی از پایه های اصلی بازارهای 
موازی برای س��ودبری بیشتری 
ک��ه قطع��ا در ارائه تس��هیالت 
به دست نمی آمد تبدیل شده اند.  
از س��ویی اقدامات��ی نظیر چاپ 

پ��ول، ض��رب س��که های طال و 
دخالت در بازار ارز هم بخش��ی 
از عملکرد بانک مرکزی بود که 
س��هم عمده ای در افزایش پایه 

پولی و رشد نقدینگی داشت. 
ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه 
عملکرد ش��بکه بانکی تا جایی 
خارج از چارچ��وب بود که حتی 
رییس جمهور دول��ت یازدهم تا 
همی��ن ماه های اخی��ر رضایتی 

از عملکرد کلی سیس��تم بانکی، 
بنگاه داری آنها و نبودنش��ان در 
خدمت تولید نداشت و در مورد 

آن تاکید می کرد. 
ام��ا روحان��ی ک��ه هم��واره 
بانک ه��ا در س��خنانش جایگاه 
وی��ژه ای داش��ته و م��ورد تذکر 
قرار می گرفتند، در گفت وگوی  
تلویزیونی خود با مردم از تغییر 
جهت بانک ه��ا و خدمات دهی 

آنها سخن گفت. 
ز حرک��ت  رییس جمه��ور ا
روب��ه جل��وی اقتص��اد و نقش 
مه��م ش��بکه بانک��ی در ای��ن 
تغیی��ر س��خن گف��ت و عنوان 
کرد ک��ه در گذش��ته ش��اهد 
بودیم بانک مرک��زی تبدیل به 
مرکز فروش س��که و ارز ش��ده 
ب��ود و مردم برای خرید س��که 
صف می بس��تند یا اینکه حجم 
نقدینگی ما بس��یار ب��اال رفته 
ب��ود، ام��ا در 13 ماه آغ��از به 
کار دول��ت یازده��م نقدینگی 
در مس��یر درس��ت حرک��ت 
کرده اس��ت.  روحان��ی از روند 
تس��هیالت دهی بانک ه��ا هم 
ابراز رضایت کرد و با گریزی به 
آمار اخیر بانک مرکزی یادآور 
شد که بانک ها امروز تسهیالت 
خوبی به بخش تولید می دهند 
و دستش��ان باز است به طوری 
ک��ه تس��هیالت در پن��ج ماهه 
اول امس��ال که توسط بانک ها 
پرداخت ش��ده اس��ت، نسبت 
به پنج ماهه اول س��ال گذشته 
40/5 درصد افزایش داش��ته و 
عم��ده حجم تس��هیالت برای 
سرمایه در گردش بوده اس��ت. 

مدیر عامل بانک دی از تدوین بسته اعتباری ویژه حمایت از صادرات غیرنفتی، حل شدن 
مش��کل صرافی این بانک و احتمال افزایش س��رمایه تا 10هزار میلیارد تومان تا سال آینده 

خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، احمد شفیع زاده دیروز در نشست خبری با اشاره به صادرات، بخصوص 
صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی گفت: هر یک از سازمان ها 
باید در این زمینه مس��ئولیت پذیر باش��ند تا مانند موفقیت ها در حوزه های دیگر، حوزه های 

اقتصادی نیز در مجامع بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند. 
وی با اشاره به مزایای توسعه صادرات غیرنفتی مانند ارتقای تولید، افزایش صادرات تولید و 
تولید مبتنی بر تقاضای غیرتورمی که در نهایت به چرخش بازرگانی بینجامد، گفت: بی شک 
یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی تامین خدمات مالی ب��وده و نیاز به حمایت همه جانبه 
دارد.  شفیع زاده گفت: با وجود اینکه شکوفایی صادرات نیازمند منابع است و در تمام دنیا نفت 
در این مورد بسیار تاثیر گذار بوده، ما هم در ایران از نفت استفاده کردیم، اما استفاده درستی 
نبود و هر روزه به آن وابس��ته تر ش��دیم.  مدیر عامل بانک دی با بیان اینکه صندوق ضمانت 
صادرات در باالترین حد تعامل با بانک دی برای توس��عه صادرات غیرنفتی وارد ش��ده است، 
بیان کرد: براین اساس تفاهم نامه همکاری را تدوین کردیم که رقم قابل توجهی در اختیار این 
موضوع قرار گرفت.  وی با اشاره به پرداخت بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال تسهیالت در بانک دی 

افزود: 15 درصد این تسهیالت در حوزه صادرات و بازرگانی پرداخت شده است. 
شفیع زاده در مورد نرخ تس��هیالت صادرات گفت: این نرخ براساس بهای تمام شده پول و 
توافقی است که انجام می شود. در عین حال قیمت برای همه مشتریان بین 22 تا 28 درصد 

است که گاهی براساس شرایط و تعامل سازنده به زیر 20 درصد هم می رسد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق آمار پنج ماهه بانک مرکزی 30 درصد از تسهیالت 
بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است و انتظار داریم که این رقم به 42 درصد 

برسد و مشکل رکود را تا اندازه ای حل کنیم. 
محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر اینکه امسال چند 
درصد از تسهیالت بانکی در اختیار بخش صنعت قرار گرفته است؟ اظهار کرد: با توجه به اینکه 
در کشور با رکود و تعطیلی کارخانه ها و تولید کم روبه رو هستیم برای برون رفت باید حرکت 

بیشتری انجام دهیم تا آن را به 60 درصد برسانیم. 
نعمت زاده با یادآوری اینکه بخش صنعت حداقل 35 درصد اشتغال کشور را در بر می گیرد 
و بیش از 38 درصد تولید ناخالص ملی تحت پوشش برنامه ریزی این وزارتخانه است، گفت: 
از این جهت باری سنگین بر دوشمان است و برای آن نیاز به همکاری وزارتخانه های دیگر از 

جمله تعاون،  کار و رفاه اجتماعی داریم. 
وی با تاکید بر اینکه آموزش یک سرمایه گذاری است، نه هزینه افزود: ما با آموزش هدفمند، 

دارایی هایمان را اضافه می کنیم و خوشحالم بخشی از این مسئولیت بر دوش من است. 
نعمت زاده گفت: باتوجه به اینکه باید زمینه های اش��تغال و سرمایه گذاری در کشور فراهم 
ش��ود و اگر کس��ی مهارتی بلد باش��د بیکار نمی ماند، به همین دلیل جایگاه آموزشی فنی و 

حرفه ای که مکمل آموزش های دبیرستان است حائز اهمیت است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: می خواهیم همکاری متقابل میان دانشگاه و مراکز 
صنعتی ایجاد کنیم. مثال دانشگاه صنعتی اصفهان می تواند مشاور صنعت فوالد مبارکه باشد 

و بدین ترتیب روابط طبیعی غیر بروکراتیک ایجاد می شود. 

رضایتروحانیازروندتسهیالتدهیبانکها

طرح جدید بانک دی برای 
حمایت از صادرات غیرنفتی

اختصاص 30 درصد از تسهیالت 
بانکی به صنعت و معدن

دریافت کارمزد از کارت خوان ها از اول 
آبان معلق شد

خبرگزاری تس��نیم: پی��ش از این بنا ب��ود اول آبان 
آغ��ازی بر اجرای یک طرح کارمزدی باش��د، اما بعد از 
مأموریت هیات دولت به ش��ورای پول و اعتبار و بانک 
مرک��زی درب��اره تصمیم گیری در ای��ن خصوص فعال 

دریافت کارمزد از کارت خوان ها منتفی شده است.
با توجه به اینکه کمتر از هش��ت روز به پایان مهرماه 
باقی مانده و از آنجایی که کارشناسان بانک مرکزی در 
حال بررسی های کارشناسی برای ارائه طرحی به شورا 
هس��تند بعید به نظر می رس��د که در فاصله چندروزه 
ت��ا آغاز آب��ان تصمیم گیری درباره دریاف��ت کارمزد از 

کارت خوان های فروشگاهی به سرانجام برسد.
البت��ه بان��ک مرکزی ه��م چندی قبل ط��ی صدور 
اطالعی��ه ای تأکی��د ک��رده ب��ود، دریافت کارم��زد از 
کارت خوان های فروش��گاهی بعد از مصوبه شورای پول 

و اعتبار اجرایی خواهد شد.

راه اندازی آزمایشی سامانه جدید پس 
از معامالت از 4 آبان ماه

مدیرعامل شرکت س��پرده گذاری مرکزی با اشاره به 
اینک��ه س��امانه جدید پس از معام��الت از 15 مهر ماه 
جاری در اختیار چند ش��رکت کارگ��زاری قرار گرفته 
اس��ت، گفت: بهره برداری آزمایشی از این سیستم روز 
چهارم آبان ماه امس��ال با حضور رییس سازمان بورس 

و اوراق بهادار آغاز می شود.
روز چهارم آبان ماه امس��ال، بهره برداری آزمایشی از 
س��امانه جدید پس از معامالت با حضور مدیران ارشد 

بازار سرمایه کلید می خورد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه با بیان مطلب باال گفت: سال ها منتظر 
این سیس��تم بودیم و برای راه ان��دازی آن از تجربیات 
س��ایر کشورها استفاده ش��ده و کارگروه های تخصصی 

نیز برای راه اندازی آن تشکیل شده است.
حامد سلطانی نژاد خاطرنش��ان کرد: از ابتدای سال 
94 بهره برداری آزمایش��ی از س��امانه پس از معامالت 
آغاز می شود و تا آن زمان ضمن بهره برداری آزمایشی 
از این سامانه، افزونه های مورد نیاز ذی نفعان در سامانه 

تعبیه می شود.
وی اف��زود: بع��د از حدود دو س��ال زمان گذاش��تن 
ب��رای طراحی و راه اندازی س��امانه پ��س از معامالت، 
خوش��بختانه، این س��امانه به س��رانجام رسیده و تمام 
ماژول های��ی که نیاز به تعبیه داش��ته اند، تعبیه ش��ده 

است.

توقف نماد فارس 
در پایان ساعات معامالت

در پای��ان معامالت دی��روز نماد معامالتی ش��رکت 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس جهت برگزاری مجامع 
عمومی عادی س��الیانه به منظ��ور تصویب صورت های 
مال��ی – عمومی ع��ادی به طور فوق الع��اده به منظور 

انتخاب اعضای هیات مدیره متوقف می شود.
مدی��ر ب��ازار ش��رکت بورس اع��الم کرد ک��ه دیروز 
همچنین نماد شرکت گلوکوزان جهت برگزاری مجمع 
عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص 
افزایش س��رمایه، متوقف خواهند ش��د. نماد معامالتی 
ش��رکت چین چین نیز جهت برگزاری مجمع عمومی 
عادی س��الیانه ب��ه منظور تصوی��ب صورت های مالی، 

متوقف خواهد شد.

آشنایی با عملکرد صندوق های 
سرمایه گذاری زمین و ساختمان

در کارگاه آموزش��ی تامین مالی صنعت س��اختمان 
ش��رکت کنندگان ضمن اطالع از عملکرد صندوق های 
س��رمایه گذاری زمین و س��اختمان، با ارکان صندوق، 
س��ازوکار و مق��ررات مرتبط، مزای��ا و مخاطرات آن به 

صورت تخصصی و کاربردی آشنا خواهند شد.
مدیر دپارتمان توس��عه آموزش و ام��ور ترویج مرکز 
مال��ی ایران از برگ��زاری کارگاه آموزش��ی تامین مالی 
صنعت ساختمان از طریق صندوق های سرمایه گذاری 

زمین و ساختمان خبر داد.

عرضه 55 گرید مواد پلیمری 18 
مجتمع پتروشیمی

55 گری��د م��واد پلیم��ری 18 مجتمع پتروش��یمی 
دی��روز در بورس کاال عرضه ش��د.در این روز و در تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروش��یمی، ح��دود 62 هزار تن 
انواع م��واد پلیم��ری مجتمع های پتروش��یمی اروند، 
امیرکبیر، آبادان، آریاساسول، بندرامام، پلی نار، تبریز، 
تندگویان، جم، رجال، ش��ازند، غدی��ر، قائدبصیر، الله، 
مارون، مهر، پلی پروپیلن جم و نوید زرش��یمی عرضه 
می ش��ود. عالوه بر ای��ن، حدود 40هزار ت��ن انواع قیر 
ش��رکت های نفت جی، نفت پاسارگاد و دنا بام گلستان 

راهی تاالر معامالت می شود.

موافقت با افزایش سرمایه 150 
درصدی »خموتور«

س��ازمان بورس و اوراق بهادار طی انتشار اطالعیه ای 
با افزایش س��رمایه 150 درصدی شرکت موتورسازان 

تراکتورسازی ایران موافقت کرده است.
ب��ر اس��اس اطالعیه منتش��ر ش��ده س��رمایه فعلی 
»خموتور« 204 میلیارد و 120 میلیون ریال است که 
ب��ا افزایش 306 میلیارد و 180میلیون ریالی س��رمایه 

شرکت معادل 150 درصد افزایش پیدا می کند.
محل افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران 

و آورده نقدی اعالم شده است.
ش��رکت هدف از این افزایش س��رمایه را نوسازی و 
بهس��ازی خطوط تولید و افزایش ظرفیت تولید اعالم 

کرده است.

سکه و طال، یک پله باالتر
ن��رخ فروش هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 
جدی��د روز سه ش��نبه در ب��ازار 940 هزارتومان، طرح 
قدیم 939 هزارتومان، نیم س��که 472 هزارتومان، ربع 
س��که 268 هزارتومان و س��که گرمی 172 هزارتومان 
اعالم شد. در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر 
آزاد را ب��رای فروش 3251 توم��ان، هر یورو را 4145 
تومان، هر پون��د را 5227 تومان و هر درهم امارات را 

889 تومان اعالم کردند. 

نرخنامه بانک

بازار سرمایه

کارگاه آموزشی

بورس کاال

شرکت ها
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فروش خرید نوع ارز 

3246032510دالر امریکا

4125041380یورو

5200052170پوند انگلیس

88108870درهم امارات

1438014490لیر ترکیه

990010100رینگت مالزی

52005450یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

سکه آتی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

175,000  170,000  سکه یک گرمی
272,000  262,000  سکه ربع
473,000  468,000  سکه نیم

941,000  936,000  سکه طرح جدید
941,000  936,000  سکه بهار آزادی

96,500  94,650  طالی 18 عیار گرمی

 71,893,10شاخص کل
101,58میزان تغییر
B 3,243,923,886ارزش بازار

B 1,431,107ارزش معامالت
M 513,336حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)35,62(30,560ارتباطات سیار
)35,11(13,906خلیج فارس

ارزشخریدنام کامل شرکت
1,08113,281 سرمایه گذاري  سایپا

2,7269,965 ایران  خودرو

ارزشفروشنام کامل شرکت
28,6105,738 کاغذسازي کاوه 
11,8755,018 فوالد امیرکبیر

درصد قیمتنام کامل شرکت
4,25633.25داروسازی امین

9884.22 ح . نیرو محرکه 

درصدقیمتنام کامل شرکت
)6.62(550 ح . سرمایه گذاري نیرو

)3.85(6,686 لبنیات  پاك 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M68,114 B 85,369بانک صادرات
M20,181 B 30,955پارس خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M76,000 B 28,124ایران خودرو
M68,114 B 85,369بانک صادرات

تعدادقیمتنام کامل شرکت
6522196پارس خودرو
27022115ایران خودرو

نماگر بورس

شاخص کل روی دوش خودرویی ها باال رفت
در پایان معامالت دیروز بازار س��هام ش��اخص کل با 
اس��تقبال س��هامداران از گ��روه خودرویی ب��ه مقاومت 
72 ه��زار واحد رس��ید ، به طوری که ب��ا افزایش 101 

واحدی به رقم 71893 واحد رسید. 
در فرابورس ش��اخص با افت ی��ک واحدی به 831 
واحد رس��ید ک��ه گروه س��رمایه گذاری پتروش��یمی، 
س��رمایه گذاری ایرانیان، بانک گردش��گری، هلدینگ 
صنای��ع معدن��ی خاورمیان��ه، س��بحان دارو و گ��روه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی بیش��ترین تاثیر منفی 

را داشتند. 

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

بازار سرمایه در وضعیت رکود 
به سر می برد و اغلب سهامداران 
شاهد کاهش ارزش سرمایه خود 
هستند که در این شرایط برخی 
شنیده ها از صدور مجوز فعالیت 
چند ش��رکت کارگ��زاری جدید 
حکایت دارد. این درحالی اس��ت 
که به اعتقاد کارشناس��ان ایجاد 
کارگزاری ه��ای جدی��د باع��ث 
رقابت منفی میان آنها می شود.

در همی��ن ارتب��اط، دبیر کل 
کان��ون کارگ��زاران در گفت وگو 
ب��ا بورس نی��وز عنوان ک��رد: در 

حال حاضر، تعداد 107 ش��رکت 
کارگزاری در بازار س��هام فعالیت 

می کنن��د و هیچ مجوزی 
کارگزاری  تأسیس  جهت 
جدید صادر نش��ده است. 
زی��را می��زان ارزش بازار 
و نی��ز حج��م معام��الت 
روزان��ه ب��ورس در حالی 
تع��داد  ب��ا  مقایس��ه  در 
فع��ال  کارگزاری ه��ای 
بس��یار اندك است که در 

س��ایر کش��ورها چنین موضوعی 
وجود ن��دارد. روح اهلل میرصانعی 

به عنوان مثال به حجم معامالت 
ب��ورس کاال در کش��ور م��ا و نیز 

سایر کشورها اشاره کرد و اظهار 
داشت: حجم معامالت بورس کاال 

طی یکس��ال در کشور ما معادل 
حجم معامالت ب��ورس لندن در 
یک ثانیه است، حال آنکه 
در بورس کاالی کشور ما 
بیش از 80 کارگزار فعال 
هس��تند و در مقاب��ل آن 
بورس لن��دن تنها از 11 
کارگزار برخوردار اس��ت. 
برهمین اس��اس می توان 
گفت تعداد ش��رکت های 
حتی  فع��ال  کارگ��زاری 
بیش از پتانس��یل و حج��م بازار 
سهام کشور ما است و به افزایش 

تعداد آنها نیازی نیست.
وی ب��ه ل��زوم افزایش س��طح 
آگاه��ی و دان��ش کارگزاری ه��ا 
اش��اره ک��رد و گف��ت: ب��ه نظر 
می رس��د باید به ج��ای افزایش 
تعداد ش��رکت های کارگزاری به 
توس��عه شرکت های  و  پیشرفت 
کارگ��زاری از جنبه های مختلف 
همچ��ون تعداد پرس��نل، تعداد 
تحصیالت  میزان  س��اختمان ها، 
کارگ��زاران، نرم افزاره��ای مورد 
اس��تفاده و دریاف��ت مجوزهای 

الزم توجه ویژه ای کرد.

با وجود اینکه س��اماندهی بازار 
غیرمتش��کل پول��ی بخص��وص 
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 
از اه��م برنامه ه��ای نظارتی بانک 
مرکزی عنوان می ش��ود و قراربود 
به زودی موسس��ات دیگ��ر مجوز 
فعالیت دریافت کنن��د، اما نه تنها 
تاکنون این گونه نش��ده بلکه این 
موسس��ات به هم��ان فعالیت های 
گذشته و اغلب نقش تخریبی خود 

در شبکه بانکی ادامه می دهند. 
به گ��زارش ایس��نا، ای��ن روزها 
فعالیت موسسات مالی و اعتباری 
غیرمج��از در مرحله ای قرار گرفته 
که ن��ه تنه��ا غیر مجاز ب��ودن آنها 
نشانه ای از حرکت اغلب منفی شان 
در سیستم بانکی است، بلکه صدای 
بانک های بزرگ و کوچک را هم از 
بی نظمی عملیاتی آنه��ا در آورده 
است.  در سال های اخیر آنقدر بانک 
و موسسه مالی و اعتباری با هر نام 
و بهانه ای در گوش��ه و کنار شبکه 
بانکی ایجاد ش��ده که ب��ه وضوح 
مش��خص اس��ت، کنترل کافی و 
دقیقی از س��وی مقام��ات نظارتی 

بر تک تک آنها و شعب شان وجود 
نداشته و در بسیاری از موارد خارج 
از چارچوب های تعیین شده بانک 

مرکزی حرکت می کنند. 
اگرچ��ه مقام��ات ارش��د بانک 
مرکزی به طور تم��ام قد در مقابل 
انتقادات از فعالی��ت عمده بانک ها 
دفاع ک��رده و تخلف��ات را محدود 
می دانند، اما نه تنها در بین تمامی 
34 بانک و موسسه مالی و اعتباری 
تحت نظارت این بانک هم تخلفات 
واضح اس��ت، بلک��ه اگ��ر فعالیت 
موسسات غیر مجاز را به این لیست 
اضاف��ه کنیم آنقدر کف��ه تخلفات 
س��نگین خواهد ش��د که جایی را 

برای دفاع باقی نمی گذارد. 
در حال حاضر به غیر از موسسه 
مالی و اعتب��اری کوثر، توس��عه و 
عسکریه مابقی موسسات اعتباری 
ک��ه تعدادش��ان هم کم نیس��ت 
غیر مجاز محس��وب ش��ده و تحت 

نظارت بانک مرکزی قرار ندارند. 
این در حالی اس��ت که با وجود 
اینک��ه بانک مرک��زی بارها تاکید 
کرده تعهدی نسبت به ضرر و زیان 

س��پرده گذاران در موسسس��ات 
مالی غیر مجاز نداش��ته و دخالتی 
در این ام��ور نخواهد داش��ت، اما 
باالخره این موسس��ات هم جزئی 
از ب��ازار پولی حتی غیر متش��کل 
بوده و بخش زیادی از سرمایه های 
مردم که می تواند ب��ا قرار گرفتن 
در بانک ه��ا به ارائه تس��هیالت به 
بخش ه��ای مختل��ف اقتص��ادی 
اختصاص یاب��د را در خود ذخیره 
ک��رده و به س��ودبری آنه��ا بدون 
هیچ تعهدی نس��بت ب��ه قوانین و 
دس��تورالعمل های بانک مرکزی 

انجامیده است. 
با این وجود در حدود یک س��ال 
گذشته از رییس کل بانک مرکزی 
گرفته تا معاونانش باره��ا بر لزوم 
ساماندهی موسس��ات مالی تاکید 
کرده ان��د به ط��وری ک��ه معاون 
نظارتی بانک مرک��زی در ماه های 
پیش عنوان کرد ک��ه در این مدت 
تالش شد تا موسس��ات غیرمجاز 
تعیین تکلیف شده و به زودی یکی 
از موسسات مجوز قانونی برای ادامه 

فعالیت دریافت خواهد کرد. 

تهرانف��ر با اع��الم اینک��ه بانک 
مرک��زی در م��ورد موسس��اتی 
که مج��وز ندارن��د قهرآمیز عمل 
نمی کن��د و درصدد ق��رار گرفتن 
آنها در چارچوب ضوابط اس��ت با 
اش��اره به هفت تا هش��ت موسسه 
مال��ی اعتباری مه��م و اثرگذار در 
سیس��تم بانکی این وع��ده را داده 
ک��ه در آین��ده نزدیک و ت��ا پایان 
س��ال 1394 حدود پنج م��ورد از 
این موسس��ات مجوز خود را کامال 
دریافت می کنند و س��ه موسس��ه 
دیگر نی��ز احتماال ادغ��ام خواهند 
ش��د.  اما در کن��ار اینکه ب��ا وجود 
تمامی وعده ها هنوز موسس��ه ای 
به لیس��ت مجوزدارها اضافه نشده 
برای خودس��ری این موسسات در 
حوزه های مختلف هم مانعی وجود 
ندارد.  موسس��ات مال��ی غیرمجاز 
حتی در م��واردی آنهایی که تحت 
نظ��ارت بان��ک مرکزی هس��تند 
س��ودهای س��پرده تا 30 درصد را 
بر خالف تفاهم می پردازند، س��ود 
تسهیالت تا 35 درصد می گیرند، 
شرکت داریشان پابرجاست، خود را 

تحت نظارت بانک مرکزی معرفی 
می کنن��د و تخلف��ات دیگری که 
برایش��ان عادی اس��ت چرا که به 
اذعان خودش��ان بان��ک مرکزی با 

آنها کاری ندارد. 
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه موانع 
بانک مرک��زی ب��رای ممانعت در 
مقابل این موسس��ات به اخطار به 
سپرده گذاران آنها، تهدید به عدم 
همراهی یا اخیرا ب��ه منع تبلیغات 
در رس��انه ها بخصوص رسانه ملی 

محدود شده است. 
بر این اساس به درخواست اخیر 
س��یف، با توجه به تبع��ات منفی 
گس��ترده و محتم��ل موسس��ات 
مالی- اعتباری فاقد مجوز، از طرح 
و تبلیغ این موسسات در برنامه های 
صدا و سیما به هر شکلی خودداری 
خواهد کرد؛ بنابراین پخش آگهی 
تبلیغاتی از صداوس��یما در زمینه 
انتش��ار اوراق مش��ارکت، فروش 
س��هام، جوایز بانک ها، اعالم پیش 
فروش و موارد مشابه، نیازمند ارائه 
مجوز های الزم از مراجع ذی صالح 

است. 

دبیر کل کانون کارگزاران عنوان کرد
ایجاد رقابت منفی با افزایش تعداد شرکت های کارگزاری

صدای بانک ها از این همه بی نظمی درآمده است

تخلفات موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز همچنان ادامه دارد

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
0,31%938آبان ماه
0,36%950دي ماه

0,02%969اسفند ماه
0,13%991اردیبهشت ماه



5 تجارت و خدمات

معاون دبیر کل سازمان ملل 
متحد، مقامات ارش��د ایرانی و 
22 کارشناس از س��ازمان ملل 
روز سه شنبه 22 مهر در سازمان 
مجامع بین الملل��ی وزارت امور 
خارجه ایران در س��ازمان ملل 
متحد گردهم آمدند تا در جهت 
ش��کل گیری ایجاد زمینه برای 
گردش��گری پای��دار دان��ش و 
تجربیاتش��ان را ب��ه کار بندند. 
این نشس��ت در حال��ی برگزار 
می ش��ود ک��ه آماره��ای ورود 
گردشگران از روزهای اوج این 
ح��وزه خبر می ده��د. حوزه ای 
که به اعتقاد برخی کارشناسان 
هنوز نمی ت��وان نام صنعت را بر 

آن نهاد. 
معاون اول ریاست جمهوری، 
ریاست سازمان محیط زیست و 
ریاست سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری و 
مع��اون مدی��ر کل س��ازمان 
مل��ل متح��د در »س��مپوزیوم 
بین المللی س��ازمان ملل متحد 
برای زمینه س��ازی گردشگری 
پای��دار« از مولفه های متعددی 
ک��ه در این ح��وزه تاثیرگذارند 

سخن گفتند. 
مع��اون دبی��رکل س��ازمان 
ملل و ریی��س دپارتم��ان امور 
اقتصادی و اجتماعی س��ازمان 
 )DESA( ملل در نیوی��ورک
در »سمپوزیوم بین المللی برای 
زمینه سازی گردشگری پایدار« 
با اش��اره به ش��عار پیشنهادی 
گفت وگوی تمدن ها در س��ال 
2001 از س��وی ای��ران گفت: 
یکی از آن اهداف این اس��ت که 
جوامع بین المللی تا سال 2030 
بتوانند سیاست های مختلفی را 

تبیین کنند و گردشگری پایدار 
را ارتقا دهند، ما باید سریع عمل 
کنیم چون گردش��گری یکی از 
بزرگ ترین بخش های اقتصادی 
در جهان است و در سال 2012 
باعث 9 درصد تولی��د ناخالص 

داخلی در جهان بوده است. 
به گزارش مه��ر، ووهونگ بو 
تعداد گردش��گران بین المللی 
را تا س��ال 2030 یک میلیارد 
و 800 میلیون نفر عنوان کرد و 
گفت: اگر برنامه ریزی و حمایت 
از گردش��گری مناس��ب نباشد 
می تواند توسعه پایدار را تهدید 
کرده و به می��راث فرهنگ ها و 
تنوع زیستی آنها آسیب برساند. 
سیاست های گردشگری بسیار 
مه��م هس��تند و می توانند در 
گفت وگ��وی تمدن ه��ا تاثی��ر 

زیادی داشته باشند. 
معاون دبیرکل سازمان ملل و 
رییس دپارتمان امور اقتصادی 
و اجتماع��ی س��ازمان ملل در 
نیوی��ورک )DESA( گف��ت: 
ش��عار »گفت وگوی تمدن ها« 
در زمین��ه گردش��گری پایدار 
می تواند ب��ه چنی��ن گفتمانی 
کم��ک کن��د و از خش��ونت در 
س��طح جهانی جلوگیری کرده 

و صلح را ترویج کند.
 بر این باورم ک��ه مردم ایران 
و رییس جمه��ور ای��ن کش��ور 
می توانن��د نق��ش مهم��ی در 
ارتقای چنین روحیه همکاری 
ایفا کنند، چون گفت وگویی که 
شکل می گیرد می تواند به سهم 

ما درباره چالش ها عمق دهد. 
نماینده س��ازمان ملل متحد 
در این نشست در کنار افزایش 
ورود گردشگران، افزایش نقش 

مش��ارکتی ای��ران در صنع��ت 
بین المللی گردش��گری را یک 
ضرورت دانسته و ظرفیت های 
کشورمان را در گردشگری باال و 

متنوع عنوان کرده است. 
گری لوئی��س ک��ه در طول 
27سال گذشته تجربه فعالیت 
در 70 کشور جهان را در کارنامه 
دارد، س��امت، طبیعت، تاریخ 
و فرهنگ ای��ران را زمینه های 
گس��ترش  ب��رای  مناس��بی 
گردشگری و اشتغالزایی عنوان 
ک��رده و برنامه ری��زی در ای��ن 
خصوص را الزم و ضروری بیان 
کرد. نماینده سازمان ملل توجه 
به جوامع محلی و ذی نفع بودن 
آنها را از درآمدهای گردشگری 
از دیگر ضرورت های گردشگری 

پایدار عنوان کرده است. 
به گزارش ایرن��ا، معاون اول 
ریاس��ت جمهوری گردشگری 
را زمینه س��ازی برای مشارکت 
راهبردی با همسایگان دانست 
و اقدام سازمان ملل را در توجه 
به بحث توسعه پایدار ارزشمند 
عنوان کرد. اسحاق جهانگیری 
در این نشس��ت گفته بود، این 
اقدام س��ازمان ملل باعث توجه 
جهانی به محیط زیس��ت ش��د. 
مع��اون اول ریاس��ت جمهوری 
و  س��طحی  »ن��گاه  گف��ت: 
بخش��ی نگری،  و  غیر علم��ی 
محیط زیست را ویران می کند. 
گردش��گری پای��دار مس��تلزم 
ماندگاری محیط زیس��ت است 
و پایداری محیط زیست منوط 
ب��ه س��رمایه گذاری در صنعت 
گردشگری است.« جهانگیری 
برنامه ریزی برای گردش��گری 
را بدون تخریب محیط زیست، 

زمینه سازی برای ارتقای جوامع 
محلی دانست. 

 ریشه کنی فقر
ایجاد صلح 

ریاس��ت س��ازمان می��راث 
فرهنگی از دیگر سخنرانان این 
نشس��ت، صنعت گردشگری را 
در ارتقای سطح زندگی، ایجاد 
صل��ح و آش��تی در می��ان ملل 
توانمند عنوان ک��رد و گفت: با 
نزدیک شدن به س��ال 2015، 
زمان اجماع ملل و کش��ورهای 
جهان ب��رای اتخاذ نقش��ه راه، 
اقدامات جهانی برای ریشه کنی 
فق��ر، ارتق��ای س��طح زندگی، 
آس��ایش آحاد جامعه و صیانت 
از محیط زیس��ت، درس ه��ای 
اهداف توس��عه و ه��زاره، زمان 
آن فرا رسیده تا تدابیر عملیاتی 
اتخاذ ش��ود و از مفهوم واقعیت 
و از تفک��ر به س��وی عمل گام 
برداش��ته و نقطه عطف��ی در 
جهت رفاه نسل های آتی باشیم.  
مسعود س��لطانی فر گردشگری 
پایدار را عاملی ب��رای حفاظت 
فرهنگ��ی،  س��رمایه های  از 
تاریخی و زیس��تی عنوان کرد 
و گف��ت: این مه��م زمانی قابل 
درک اس��ت که منابع تاریخی 
و فرهنگ��ی را به عن��وان ثروتی 
غیر قاب��ل جایگزین مدنظر قرار 
دهی��م؛ این نگرش مس��ئوالنه 
نس��بت به کارایی، منابع راه را 
برای رس��یدن به اقتصاد س��بز 
در عص��ر نوین شهرنش��ینی و 
مدنیت هموار خواه��د کرد، از 
این رو ضروری است گردشگری 
پایدار و کارای��ی منابع مدنیت، 
حفاظ��ت از تن��وع زیس��تی و 

محیط زیست به صورت یکپارچه 
در نظر گرفت��ه ش��ود.  معاون 
ریاس��ت جمهوری در سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری با تاکید بر اصول 
توس��عه پایدار، ای��ران را آماده 
افزایش همکاری های دوجانبه 
و چ�ن�دج�انب��ه بین الملل��ی 
معرفی کرد.  ریاس��ت سازمان 
محیط زیست  از دیگر سخنرانان 
در روز اول این سمپوزیوم بود. 
ابت��کار گف��ت: اکوتوریس��م و 
گردش��گری پای��دار دو مقوله 
متفاوت نیستند و باید در کنار 

هم رشد پیدا کنند. 
به گ��زارش پایگاه س��ازمان 
حفاظت محیط زیست، معصومه 
ابت��کار نشس��ت و همفک��ری 
همگرای��ی  در  را  کش��ورها 
برنامه های گردشگری، اقتصاد و 
محیط زیست و حفاظت از تنوع 
زیس��تی را یک ضرورت عنوان 
کرد و گفت: : باید با برنامه ریزی 
برای توسعه گردشگری پایدار از 
نقش مثبت صنعت گردشگری 
برای افزایش تعامل فرهنگی و 
توسعه اقتصادی کشور بهره برد. 
ابت��کار ای��ن تعام��ات را در 
کاهش خش��ونت و ایجاد صلح 
موثر دانست و نقش گردشگری 
را در ایجاد روابط سازنده میان 

کشورها ارزنده توصیف کرد. 
»سمپوزیوم بین المللی برای 
زمینه سازی گردشگری پایدار« 
با هم��کاری س��ازمان میراث و 
گردش��گری و بخ��ش ام��ور 
اجتماعی و اقتصادی س��ازمان 
ملل متحد از 22 مهر آغاز ش��د 
و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد 

داشت. 

 در »سمپوزیوم بین المللی برای زمینه سازی گردشگری پایدار« مطرح شد 

جوامع محلی در درآمدهای گردشگری ذی نفع شوند
تشکیل انجمن واردکنندگان خودرو

در این جلس��ه که ب��ا حض��ور 25 واردکنن��ده اصلی 
خودروهای خارجی به کش��ور و مناط��ق آزاد تجاری در 
محل معاونت تشکل های اتاق بازرگانی تشکیل شد، پس 
از تصویب اساسنامه این انجمن که در 57 بند به تصویب 
رسید نمایندگان ش��رکت های مهم خودروسازی دارای 
نمایندگی رس��می و واردکنندگان آزاد بزرگ واردکننده 
خودروهای خارجی پست های هیات مدیره را میان خود 

تقسیم کردند.
به گزارش فارس، ریاست انجمن واردکنندگان خودرو 
به فرهاد احتشام زاده نماینده شرکت آسان موتور، نماینده 
شرکت های هیوندایی و کیا در ایران و دبیرکلی انجمن نیز 
به فرهاد مشهدی محمدی نماینده شرکت سانیارتجارت 
وحید از بزرگ ترین ش��رکت های آزاد واردکننده خودرو 

رسید.
همچنین واردکنن��دگان در هیات مدی��ره هفت نفره 
خود، کوروش مرشد سلوک از شرکت ایرتویا را به عنوان 
نایب رییس انجمن و محمد زارع پور اشکذری را به عنوان 
خزانه دار این انجمن انتخاب کردن��د. آرش نجفی نیز به 

عنوان بازرس انجمن واردکنندگان خودرو انتخاب شد.
طبق اساس��نامه تصویبی انجمن واردکنندگان خودرو 
دارای ش��خصیت مس��تقل ب��وده و به ص��ورت صنفی و 
حرفه ای منافع واردکنن��دگان خودرو و تع��ادل در بازار 
واردات و جلوگی��ری از اجح��اف به مص��رف کنندگان را 

پیگیری خواهد کرد.
همچنین طبق این اساسنامه اختیار حکمیت و داوری 
در اختاف��ات می��ان واردکنن��دگان و مصرف کنندگان 
خودروهای وارداتی به هیات مدیره انجمن س��پرده شده 

است.
دوره عضویت اعضای هیات مدیره این انجمن سه ساله 
بوده و دبیرخانه آن به زودی فعالیت خود را در تهران آغاز 

خواهد کرد.

صادرات 300 هزار تنی شیر و 
محصوالت لبنی به کشورهای همسایه

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
با تاکید بر توان صادرات محصوالت لبنی به روسیه،گفت: 
برای افزایش صادرات محصوالت لبنی به روسیه، نیازمند 
مدیری��ت صحیح و کیفی س��ازی محصوالت هس��تیم و 
افزایش توان برای توس��عه تولیدات، باید در دس��تور کار 

قرار گیرد.
محمدتقی توکلی در گفت وگو ب��ا خانه ملت، در رابطه 
با موارد مطرح شده مبنی بر احتمال صادرات محصوالت 
لبنی به روسیه، گفت: کل تولید شیر در کشور حدود هفت 
میلیون تن در س��ال و میزان مصرف محصوالت لبنی نیز 
حدود 6 میلیون و 700 هزار تن اس��ت که مازاد تولید به 

کشورهای همسایه صادر می شود.
نماین��ده مردم الیگودرز در مجلس ش��ورای اس��امی 
افزود: به طور حتم با افزایش قیمت شیر در کشور، شاهد 
کاهش مصرف خواهی��م بود و مازاد تولی��د را می توان به 
صورت محصوالت فرآوری شده به سایر کشورها از جمله 

روسیه صادر کرد.
وی با اش��اره به حضور وزیر جهاد کشاورزی در روسیه 
و تاثیر آن بر افزایش صادرات به این کش��ور گفت: برخی 
محصوالت مانن��د صیفی جات، امکان ص��ادرات را دارد، 
هرچند که اکنون با مش��کل کم آبی مواجه هستیم، اما به 
هر حال می توان با توسعه کش��ت های گلخانه ای، از این 

ظرفیت ها بهره برد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با 
تاکید بر امکان صادرات محصوالتی از قبیل مرغ، تخم مرغ 
و صیفی جات به دلیل مازاد تولید در کشور، تصریح کرد: 
البته این مهم درصورتی تحقق می یابد که تولیدکنندگان، 
کیفیت را افزایش دهند تا محصوالت ایرانی مورد استقبال 

بازار روسیه قرار گیرند.
وی ادامه داد: روسیه س��االنه 40 میلیارد دالر واردات 
دارد، درصورتی ک��ه کل مبادالت تجاری ب��ا ایران حدود 
دو میلی��ارد دالر بوده و ظرفیت ه��ای فراوانی برای رونق 
صادرات به این کشور وجود دارد و رفت وآمدهای اخیر نیز 

به طور حتم نتیجه مثبتی خواهد داشت.

دعوت ترکان از صنعتگران مبلمان 
برای سرمایه گذاری  در مناطق آزاد

دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد گفت: سرمایه گذاران 
صنعت مبلم��ان می توانن��د از مزیت ه��ای مناطق آزاد 
برای تولید صنعت��ی مبلمان و صادرات اس��تفاده کنند 
زیرا با موانعی مانند قانون مالیات، گمرک یا ویزا مواجه 
نیس��تند. اکبر ت��رکان دی��روز در همای��ش بین المللی 
دکوراس��یون و مبلمان اظهار کرد: یک��ی از ویژگی های 
توسعه، درون زایی است؛ یعنی با توجه به توانمندی های 
درونی هر کشوری در راستای توس��عه حرکت کنیم. به 
گزارش ایسنا وی با اشاره به اینکه ایران هنوز در راستای 
تولید صنعتی مبلمان قدم برنداش��ته است، افزود: هنوز 
تولید این هنر - صنعت در کش��ور ما دس��تی و تک ساز 
است و می طلبد در کنار روش های سنتی تولید صنعتی 
را هم در پی��ش بگیریم. ت��رکان خاطرنش��ان کرد: این 
تصمیم که ش��هرک  صنعتی مبلمان در اط��راف تهران 
ایجاد شود و دانش��کده و دفاتر طراحی مبلمان تاسیس 
شود تصمیم بسیار خوبی است و حتی از صنعتگران این 
حوزه دعوت می کنیم تا درمناطق آزاد س��رمایه گذاری 
کنن��د. دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد ب��ه مزیت های 
مناطق آزاد برای س��رمایه گذاری و صادرات اشاره کرد 
و گف��ت: معافیت از مالی��ات، قوانین گمرکی، مس��تثنا 
بودن از قانون کار و قانون پول و بانک کش��ور و عدم نیاز 
به ویزا پنج مزیت مناطق آزاد اس��ت ک��ه می تواند مورد 
توجه بسیاری از س��رمایه گذاران دراین حوزه باشد. وی 
تصریح کرد: به دلیل اینکه دو س��ال راکد را پش��ت سر 
گذاشته ایم و نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بود، قدرت 
خرید مردم کاهش یافته اس��ت، درنتیجه کاالهایی که 
خیلی نیاز ضروری مردم نیس��تند از سبد خانواده حذف 
می شوند که در نتیجه تقاضا را در بازار داخل کم می کند. 
ترکان یک��ی از راهکارهای رونق صنعت مبلمان کش��ور 
را حرکت به س��مت بازارهای خارجی دانس��ت و گفت: 
 البته تم��ام اینها مس��تلزم تخصیص تطبی��ق دادن این 

هنر - صنعت با مهندسی و فناوری روز دنیاست.

 صادرات خدمات 
به 5 میلیارد دالر رسید

معاون س��ازمان توس��عه تجارت ایران از هدف گذاری 
دس��تیابی ص��ادرات غیرنفتی ب��ه 60 میلی��ارد دالر در 
س��ال جاری خبر داد و گفت: ب��ا مجموع��ه تدابیر دولت 
تاکنون ص��ادرات غیرنفتی به 28 میلی��ارد دالر در بخش 

کاال و خدمات رسیده است. 
یغم��ور قل��ی زاده در گفت وگ��و ب��ا مه��ر با اش��اره به 
هدف گذاری ص��ورت گرفت��ه در بخش ص��ادرات کاال و 
خدمات در س��ال جاری، گفت: آنچه برای بخش صادرات 
کاالیی تا پایان س��ال هدف گذاری ش��ده، دس��تیابی به 
صادرات 49 میلیارد دالری اس��ت ک��ه در بخش خدمات 

نیز صادرات 12 میلیارد دالری هدف گذاری شده است. 
معاون س��ازمان توس��عه تجارت ایران افزود: آمارهای 
صادرات غیرنفتی در شش ماهه دوم سال جاری، صادرات 
28 میلیارد دالری را رقم زده ک��ه در مقابل واردات نیز به 
26 میلیارد دالر رسیده، این در حالی است که دو  میلیارد 
دالر تراز تجاری کشور با احتساب صادرات کاال و خدمات 

مثبت است. 
وی تصریح کرد: در نیمه اول امس��ال ص��ادرات کاال به 
23 میلیارد دالر و صادرات خدمات ب��ه  پنج میلیارد دالر 
رس��یده و در مجموع 28 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
برای کشور رقم زده شده، این در حالی است که آمار شب 
گذشته رییس جمهور در مورد صادرات 23 میلیارد دالری 
کش��وری در نیمه اول امس��ال بدون احتس��اب صادرات 

خدمات بیان شده است. 
قلی زاده از قطعی شدن حضور رییس جمهور در مراسم 
تجلیل از فعاالن اقتصادی خبر داد و گفت: امسال به دلیل 
حضور رییس جمهور مراسم روز ملی صادرات 27 مهرماه 
برگزار خواهد شد درحالی که روز ملی صادرات در تقویم 

رسمی کشور 29 مهرماه است. 
وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای 
نامگذاری س��ال جاری به عنوان اقتص��اد و فرهنگ با عزم 
ملی و مدیریت جهادی، دولت یازدهم نیز اصلی ترین راه 
خروج از رکود را توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته و 
حمایت های زیادی را برای رونق صادرات غیرنفتی کشور 

تدارک دیده است. 
معاون سازمان توسعه تجارت ایران ابراز امیدواری کرد: 
با مجموعه تدابیری که از سوی دولت تدبیر و امید در نظر 
گرفته ش��ده صادرات غیرنفتی کش��ور به هدف گذاری از 

پیش تعیین شده که 60 میلیارد دالر است، برسد. 

 انعقاد قرارداد
بیمه حوادث دانش آموزی

مدیر کل تعاون و پش��تیبانی وزارت آموزش و پرورش، 
از امضای قرارداد بیمه حوادث سال تحصیلی جدید بین 
وزارت آموزش و پرورش و دو ش��رکت سهامی بیمه ایران 

و معلم خبر داد. 
 فرشید س��یاری اظهار کرد: این قرارداد در راستای 
ایجاد پوش��ش بیمه های حوادث و هزینه های پزشکی 
ناش��ی از آن، جبران هزینه های جراحی دانش آموزی، 
بیمه مس��ئولیت مدنی کارکن��ان و مدی��ران در قبال 
بیمه ش��دگان اردوهای راهیان نور، بین وزارت آموزش 
و پرورش و ش��رکت های س��هامی بیمه ای��ران و معلم 

منعقد شده است. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دولت ب��ه نقل از مرکز 
اطاع رس��انی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
وی تصریح کرد: در این بیمه نامه، بیمه ش��دگان در قبال 
فوت، نقص عضو یا از کار افتادگی جزئی وکلی دائم بر اثر 
حوادث و همچنین هزینه های پزشکی ناشی از حوادث در 
طول ش��بانه روز در داخل و خارج از کشور تحت پوشش 

خواهند بود. 
مدیر کل تعاون و پش��تیبانی وزارت آموزش و پرورش 
خاطر نشان کرد: در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه، 
مبلغ 50  میلی��ون ریال به افراد ذی نف��ع قانونی پرداخت 

خواهد شد. 
س��یاری بیان کرد: بنا برتعهدات بیم��ه گر نقص عضو 
کلی و جزیی دائم ناشی از حادثه مبلغ 100میلیون ریال 
و جبران هزینه های سرپایی و بیمارستانی ناشی از حادثه 
نیز مبلغ 10میلیون ریال غرامت برای بیمه شده پرداخت 

می شود. 
وی به پیون��د کلیه و خرید آن توس��ط بیمه ش��دگان 
نیازمند اش��اره کرد و افزود: این بیمه ش��دگان می توانند 
تا مبلغ 15  میلیون ریال از مزایای بخش درمان بیمه نامه 

بهره مند شوند. 
س��یاری همچنین هزینه های درم��ان اعمال جراحی 
ناشی از بیماری به شرط بس��تری در بیمارستان، مازاد بر 
تعهدات بیمه پایه شامل خدمات درمانی، تامین اجتماعی 
و سایر سازمان های بیمه ای را تا سقف 5  میلیون ریال قابل 

پرداخت دانست. 
مدیر کل تعاون و پش��تیبانی، تامین بخش��ی از هزینه 
بیماری خاص و صعب العاج دانش آموز تا سقف 10  میلیون 
ریال مازاد ب��ر مبالغ مذک��ور را از تعهدات ش��رکت های 
بیمه گر به ش��مار آورد و تاکی��د کرد: این مبل��غ از محل 

قرارداد دانش آموزی قابل پرداخت است. 
وی بیمه مس��ئولیت مدنی را از دیگر تعهدات بیمه گر 
ذکر کرد و گف��ت: این بیم��ه نامه مربوط به مس��ئولیت 
مدنی بیمه گ��زار در قبال اردوهای درون ش��هری، برون 
ش��هری، کاروان های راهیان نور، کارگاه های آموزش��ی و 
ط��رح کارورزی دانش آموزان هنرس��تان های حرفه ای و 
کاردانش اس��ت و در صورت بروز حادثه غی��ر  از حوادث 
 ناشی از وس��ایل نقلیه، بیمه ش��ده می تواند از بیمه نامه

 استفاده کند. 
گفتنی است، این قرارداد از 31 شهریور ماه سال جاری 

آغاز و تا 31 شهریور ماه سال آینده قابل اجراست. 

صادرات

بیمه

واردات 

مجلس

مناطق آزاد 

خبر

چهارشـنبه |  23 مهر 1393 |شمــاره 78

یک��ی از معض��ات همیش��گی 
مشترکان سیم کارت های اعتباری 
هر س��ه اپراتور تلفن همراه کش��ور 
میزان اضافه دریافتی اس��ت که از 
آنها بابت خرید کارت شارژ دریافت 
می ش��ود و جالب اینک��ه این مبلغ 
با افزای��ش میزان ش��ارژ به صورت 
تصاع��دی باال می رود و ب��ا افزایش 
میزان شارژ مشترک مبلغ بیشتری 
را بای��د ب��ه فروش��نده بپ��ردازد؛ 
هزینه ای که هی��چ دلیلی برای آن 

ذکر نمی شود. 
س��ال گذش��ته قرار بر این شد تا 
هم��ه اپراتور ه��ای کش��ور کارت 
ش��ارژ های خود را طوری به دست 
مصرف کننده برس��انند که قیمت 
درج ش��ده روی کارت از مشترک 
دریافت شود و هیچ هزینه ای برای 
مالیات یا س��ود فروشنده پرداخت 

نشود. در این قانون بنا شد تا مقدار 
مالی��ات ب��ر ارزش افزوده و س��ایر 
هزینه ه��ا از مق��دار ش��ارژ موجود 
در کارت کس��ر ش��ود و مش��ترک 
در  نهای��ت با پرداخ��ت قیمت درج 
شده روی هر کارت شارژ موجودی 
خود را افزایش دهد ت��ا از هر گونه 
سوءاستفاده فروشندگان جلو گیری 
ش��ود. اما گویا بعد از گذشت چند 
ماه این قانون به خاطره ها پیوس��ته 
و فروش��ندگان هر قیمتی که مایل 
هس��تند بابت کارمزد از مشتریان 
دریافت می کنند و این قیمت ها در 

کل کشور متغیر است. 
براس��اس قانون برنامه پنج ساله 
پنجم توسعه، نرخ مالیات و عوارض 
بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، 
ساالنه یک درصد افزایش می یابد. 
با توج��ه به احکام مق��رر در تبصره 
2 م��اده 117 قان��ون برنامه پنجم 

توس��عه و بند )ط( تبصره 9 قانون 
بودجه س��ال 1393 کل کشور نرخ 
مالیات ب��ر ارزش افزوده در س��ال 
93 هش��ت درصد خواه��د بود که 
5.3 درصد مالیات و 2.7 درصد آن 

عوارض است. 
مسئوالن هر س��ه اپراتور کشور 
ارائه کارت ش��ارژ با قیم��ت باالتر 
از می��زان درج ش��ده روی کارت را 
غیر قانونی دانسته و معتقدند که این 
کار فروشندگان خاف قانون است. 
ب��ط عموم��ی  روا گفت��ه  ب��ه 
اپراتوره��ای مربوطه ای��ن کارت ها 
حتی ب��ا قیمتی پایین ت��ر از قیمت 
واقعی ب��ه مراک��ز و فروش��ندگان 
فروخت��ه می ش��وند ام��ا اظهارات 
مشترکان از فروش گران تر از قیمت 

واقعی این کارت ها حکایت دارد. 
طب��ق قوانین س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 

نیز فروش کارت ش��ارژ ب��ه قیمت 
باال تر غیر قانونی بوده و به مشترکان 
توصی��ه  اعتب��اری  کارت ه��ای 
می شود برای جلوگیری از هرگونه 
سوء استفاده احتمالی، کارت شارژ 
موردنی��از خ��ود را فق��ط از دفاتر 
خدمات ارتباطی ی��ا عامان مجاز 

فروش سراسر کشور تهیه کنند. 
گفتنی اس��ت، از همان ابتدای 
آغ��از ف��روش کارت های ش��ارژ 
تلفن های هم��راه اعتباری عرضه 
ای��ن کارت ه��ای ش��ارژ دارای 
س��اماندهی نبوده و فروش��نده به 
قیم��ت دلخ��واه و گاه ب��ا افزایش 
25 درص��دی قیمت ب��ه خریدار 
می فروخته اس��ت، گرچه از زمان 
راه اندازی خرید شارژ الکترونیکی 
تا حدی جل��وی تضیی��ع حقوق 
مردم گرفته شد، اما اکنون نیز این 

گران فروشی ها ادامه دارد. 

براس��اس ای��ن گ��زارش هزینه 
کارت های ش��ارژ پنج هزار تومانی 
س��یم کارت های ایرانس��ل شامل 
4717 تومان شارژ یا اعتبار و 283 
تومان بابت مالیات و عوارض است. 
در کارت های شارژ 10 هزار تومانی 
مبلغ اعتبار 9434 تومان اس��ت و 
566 تومان مالی��ات و عوارض و در 
کارت ش��ارژ 20 ه��زار تومانی هم 
مبلغ اعتبار 18868 تومان و 1132 
تومان برای عوارض و مالیات کسر 
می ش��ود. اما طبق اظهارات برخی 
مش��ترکان، دکه ها ی��ا مراکزی که 
ای��ن کارت های ش��ارژ را به فروش 
می رس��انند، باوجود کاهش مبلغ 
ش��ارژ ای��ن کارت های پن��ج هزار 
تومانی س��یم کارت های ایرانس��ل 
را ت��ا 5500 تومان وکارت ش��ارژ 
10هزار تومانی را تا 10700 تومان 

به فروش می رسانند. 

اضافه دریافت از خریداران کارت شارژ تلفن همراه غیر قانونی است

کم فروشی از نوع کارت شارژی
محمد ممتازپور 

رییس س��ازمان نظ��ام صنفی 
رایان��ه ای کش��ور ب��ا اش��اره به 
پیشنهادات اصاحی پروانه های 
ارتباط��ات ثابت، حف��ظ حقوق 
مکتسبه ش��رکت های اینترنتی 
که س��ال ها در این حوزه فعالیت 
داش��ته اند و س��رمایه گذاری 

کرده اند را خواستار شد. 
کاظم آیت الهی، افزود: حقوق 
شرکت های ارائه دهنده خدمات 
اینترنت��ی در هر س��طحی که از 
گذش��ته در این صن��ف فعالیت 
داش��ته اند در ارائ��ه پروانه های 
جدید باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه بنده��ای 
پیش��نهادی اصاحی پروانه های 
ارتباط��ات ثاب��ت، ادام��ه داد: 
س��اماندهی پروانه ه��ای حاکم 
بر ارائه خدم��ات اینترنتی امری 
ضروری اس��ت چراکه ب��ا توجه 
به تغیی��رات س��ریع تکنولوژی 
پروانه ها نیز براس��اس سرویس و 

خدمات باید توسعه یابد. 
رییس س��ازمان نظ��ام صنفی 

رایانه ای کش��ور اظه��ار کرد: در 
س��ال های گذش��ته با خصوصی 
ش��دن ش��رکت مخابرات ایران، 
در ارائه نوع پروانه به این شرکت 
اش��کاالتی وارد اس��ت ک��ه در 
ساماندهی پروانه های جدید باید 

مورد توجه قرار گیرد. 
آیت اله��ی خاطر نش��ان کرد: 
سازمان تنظیم مقررات رادیویی 
امکان ارائه پروانه خارج از ضوابط 

احراز صاحیت شرکت ها که در 
اصول حاکم مصوب خواهد شد را 
منتفی ساخته تا از هرگونه تفسیر 
ناقض حق��وق ش��رکت های این 

حوزه در آینده پیشگیری شود. 
وی خری��د پهن��ای بان��د تنها 
از ی��ک مرجع بدون رقی��ب را از 
موانع موجود عنوان کرد و افزود: 
سیاست گذاری و تصویب قوانین 
الزم برای ارائه مجوز خرید پهنای 

بان��د اینترنت خارج از کش��ور به 
ش��رکت های اینترنت��ی ضروری 

است. 
رییس س��ازمان نظ��ام صنفی 
رایانه ای کش��ور اضاف��ه کرد: به 
منظور تس��هیل ادام��ه فعالیت 
ش��رکت های فع��ال در س��طح 
اس��تان ها امکان ص��دور پروانه 
س��رویس در دو س��طح مل��ی و 
منطقه ای و تعیین هزینه صدور 
پروانه منطقه ای براس��اس تراکم 
و نس��بت جمعیت هر منطقه به 
جمعیت کل کش��ور بای��د مورد 

توجه و بررسی قرار گیرد. 

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای: 

حقوق شرکت های اینترنتی باید حفظ شود
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ایران هواپیما صادر می كند؛ 
خبری كه ش��اید ح��ال و روز 
صنع��ت  گذش��ته  س��ال های 
هوافضای ایران باور پذیر شدن 

آن را قدری دشوار كند. 
و  طراح��ان  چن��د  ه��ر 
س��ازندگان ای��ن هواپیم��ا به 
محصول خود  ب��االی  كیفیت 
اص��رار دارند و حت��ی مراحل 
ابتدایی ب��رای بازاریابی كار را 

نیز آغاز كرده اند. 
خبر طراحی و صادرات این 
هواپیما را نخستین بار رییس 
اتحادیه صنایع هوا فضا مطرح 
كرد؛ هواپیمایی كه در صورت 
برقرار ش��دن امكان صادرات، 
ن��ام ایران را ب��ه جمع معدود 
كشورهایی كه توانایی طراحی 
و عرضه بین المللی هواپیما را 

دارند، اضافه می كند. 
س��بك  ف��وق  هواپیم��ای 
پیكاتو، از س��وی شركت درنا 

طراحی شده است. 
ای��ن هواپیم��ای لوكس دو 
نف��ره ك��ه تایی��دات فن��ی و 
ابتدایی خود را دریافت كرده، 
طبق اعالم مدیر عامل شركت 
تا عید به بهره ب��رداری نهایی 

خواهد رسید. 
یعقوب انتصاری، مدیر عامل 
ش��ركت درن��ا در گفت وگو با 
ام��روز«، وع��ده داد  »فرصت 
طراحی و تولی��د فناورانه این 
هواپیمای فوق سبك تا پایان 
س��ال 93 به پایان برس��د و با 
نهایی شدن بازاریابی ها، امكان 
صادرات پیكاتو و حتی دانش 
ساخت آن در آینده ای نزدیك 

فراهم شود. 
به گفت��ه وی، تم��ام مراحل 
طراحی و ساخت این هواپیمای 
دو نفره در داخل كش��ور انجام 
ش��ده و این نخس��تین تجربه 
ش��ركت های ایرانی در ساخت 
هواپیم��ا ب��ه ش��مار می آی��د. 
البت��ه، تمام مراح��ل كار طبق 

استانداردهای بین المللی پیش 
رفته و این هواپیما از نظر قواعد 
جهانی هی��چ محدودیتی برای 

پرواز ندارد. 
ان�ت�ص��اری هزین��ه واردات 
چنین هواپیمای��ی را بین پنج 
ت��ا هفت میلیون ی��ورو برآورد 
ك��رد و گفت: اگر س��اخت این 
محصول ادامه یابد نه تنها ارزی 
از كشور خارج نمی شود، بلكه با 
صادراتی  مكانیزم های  طراحی 
الزم می توان ب��ه ارزآوری این 
محص��ول نی��ز امی��دوار ب��ود. 
هواپیم��ای پیكات��و از زاویه ای 
دیگر نیز منحصر به فرد است. 
چراك��ه این هواپیما از س��وی 
بخش خصوصی طراحی ش��ده 
و هر چند به گفته مدیر عامل 
معاونت  نظارت  درنا،  ش��ركت 
فناوری رییس جمهور  و  علمی 
نیز از ابتدای كار وجود داشته، 
اما تمام مراحل پروژه از سوی 
بخش خصوصی پیگیری شده 

است. 
هرچن��د نبود ش��ركت های 
خ��ردی ك��ه ت��وان س��اخت 
دارن��د  را  هواپیم��ا  قطع��ات 
فرآیند تولید را با دشواری های 
مختلف��ی رو ب��ه رو ك��رده، اما 

طراح��ان پیكات��و معتقدند تا 
پایان س��ال ج��اری می توانند 
هواپیما  عرصه س��ازندگان  به 
ك��ه  مس��ئله ای  بپیوندن��د. 
اتحادی��ه هوافض��ای ایران نیز 
آن را دور از دسترس نمی داند. 
ریی��س  س��االری،  محم��د 
اتحادی��ه هوافض��ای ای��ران در 
گفت وگو ب��ا »فرص��ت امروز« 
ضم��ن تایی��د خب��ر س��اخت 
پیكاتو  فوق س��بك  هواپیمای 
در ای��ران اظهار ك��رد: با توجه 
به پتانسیلی كه در شركت های 
هوایی ایران وجود دارد نه تنها 
ای��ن موضوع امكان پذیر اس��ت 
كه با رفع ش��دن محدودیت ها، 
دستیابی به موفقیت های بزرگ 

دیگر نیز دور از ذهن نیست. 
ای�ن�ك��ه  ب�ی���ان  ب���ا  وی 
صنای��ع  در  س��رمایه گذاری 
بس��یار  افزوده  ارزش  هوای��ی 
باالی��ی خلق می كن��د، عنوان 
كرد: آنچه تاكنون باعث ش��ده 
برخی از سرمایه گذاران از ورود 
به این صنعت استقبال نكنند، 
دانش تخصص��ی حوزه هوایی 
اس��ت كه اتحادیه سعی كرده 
ج��ای خال��ی آن را از طریق 
ارتب��اط دادن دانش��مندان و 

سرمایه گذاران پر كند. 
ساالری گس��ترش صادرات 
غیر نفتی را در گرو میدان دادن 
به بخش خصوصی دانس��ت و 
تصریح ك��رد: بخش خصوصی 
هم��واره ص��ادرات را مدنظ��ر 
داشته اس��ت، هر چند برخی 
محدودیت ها مانند تحریم های 
بین الملل��ی و حض��ور بی��ش 
از ان��دازه دول��ت ورود به این 
ح��وزه را دش��وار ك��رده، اما 
امید زیادی داری��م كه بهبود 
اوضاع در آین��ده به باال رفتن 
ص��ادرات غیر نفت��ی و حضور 
خصوصی  سرمایه گذاران  موثر 

كمك كند. 
رییس اتحادی��ه صنایع هوا 
فضا با اش��اره به فعالیت موثر 
ای��ن اتحادی��ه در ب��ه نمایش 
توانمندی ه��ای  گ�ذاش���ت�ن 
بخش خصوص��ی، اظهار كرد: 
در طول چند س��ال گذش��ته 
كنسرس��یوم های مختلف��ی با 
حض��ور چن��د ش��ركت فعال 
آغ��از  خصوص��ی  بخ��ش  در 
ب��ه كار ك��رده ك��ه نتیجه آن 
دستیابی به محصوالت و البته 
بی سابقه  توانایی های خدماتی 

در حوزه هوا فضا است. 

در ح���ال ح�اض���ر، ای��ن 
اتحادیه در ش��ش محور اصلی 
هوان��وردی، تعمیر و نگهداری 
پهن پیك��ر،  هواپیماه��ای 
ن�گ�ه���داری ه�واپ�یماه��ای 
خدم��ات  سرنش��ین،  ب��دون 
پ��رواز،  رادار  و  الكترونیك��ی 
البته  و  قطعه س��ازی  كارگروه 
فعالیت های  آم��وزش  ح��وزه 
تخصصی و وی��ژه خود را آغاز 
ك��رده و ش��ركت های هوایی 
نی��ز توانس��ته اند در این قالب 
از توانایی ه��ای بومی و داخلی 

كشور بهره مند شوند. 
س��االری به پتانسیل باالی 
ش��ركت های فع��ال در عرصه 
و  پرداخت  ای��ران  هوافض��ای 
تصریح ك��رد: هنوز با توجه به 
این توانایی ها نتایج به دس��ت 
آمده راضی كننده نیست. توان 
كارشناسی و فنی باال و حضور 
س��رمایه گذارانی كه با تركیب 
سرمایه های خود و دانش نوین 
جهان بستری مناسب را برای 
خل��ق خدمات هوای��ی فراهم 
كرده اند باعث ش��ده رس��یدن 
از قله های بین المللی  بسیاری 
اهدافی دور از دسترس نباشد 
و در ص��ورت از بی��ن رفت��ن 
خصوصی  بخش  محدودیت ها 
حركت خود را برای دستیابی 
به بازارهای جهانی آغاز كند. 

هرچن��د ت��ا زم��ان تكمیل 
شدن نسخه نهایی این هواپیما 
و البت��ه ورود خارجی ه��ا ب��ه 
محص��ول،  ای��ن  بازارف��روش 
ش��دن  اضاف��ه  از  نمی ت��وان 
نام ای��ران ب��ه صادركنندگان 
هوایی سخن گفت،  تجهیزات 
اما صرف ورود بخش خصوصی 
به عرصه ای كه محدودیت های 
س��ال های  در  ب�ی�ن ال�ملل��ی 
گذش��ته آن را عذاب آور كرده 
اتفاقی مثبت است به خصوص 
در روزهای��ی كه س��قوط های 
پی در پی رنگ آسمان ایران را 
تیره تر از همیشه كرده است. 

ایران در صنعت هوایی به صادرات رسید

صادرات هواپیما رویا یا واقعیت؟ 
پروژه های نیمه کاره ۳۰ سال دیگر 

هم تمام نمی شود
دبیر انجمن شركت های راهس��ازی درباره اعتبارات 
مورد نیاز برای تكمیل پروژه های نیمه كاره راهس��ازی، 
گف��ت: كل بودجه وزارت راه و شهرس��ازی چهار هزار 
میلی��ارد توم��ان اس��ت،  حال اتم��ام ای��ن پروژه های 
نیمه تمام مش��روط به اینكه هیچ پروژه جدیدی شروع 
نش��ود، ۱۲۰ هزار میلیارد توم��ان اعتبار می خواهد. از 
طرفی دیگر تكمیل پروژه های نیمه كاره در این شرایط 

شاید 3۰ سال دیگر تمام شود. 
به گزارش ایلنا، علی آزاد با بیان اینكه س��نگ بزرگ 
عالمت نزدن اس��ت، گفت: پروژه های راهسازی هزینه 
ساخت باالیی دارد و مانند ساخت بیمارستان و مدرسه 
نیس��ت كه دولت بتوان��د آن را بدون حمایت به بخش 
خصوص��ی واگ��ذار كند و س��رمایه گذاران ب��ه تنهایی 

بتوانند پروژه های زیرساختی را انجام دهند. 
وی درباره تش��كیل كنسرس��یومی از سرمایه گذاران 
و پیمانكاران داخلی برای س��اخت و تكمیل پروژه های 
نیمه تمام، اظهار كرد: پیمان��كاران داخلی توانی برای 
تجمیع و تش��كیل كنسرس��یوم ندارند و نمی توانیم با 
تش��كیل كنسرسیوم س��اخت پروژه های زیرساختی را 
كه اح��داث و اتمام آن با اعتبارات كالن دولتی محقق 
می ش��ود، به عه��ده بگیریم و ای��ده با توج��ه به توان 

پیمانكاران داخلی اجرایی نیست. 

ترمینال حجاج فرودگاه امام با ۱۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی   رها شده است 

مدیر عامل ش��ركت فرودگاه های كشور با بیان اینكه 
هن��وز نمی توان از حجاج در ترمین��ال حجاج فرودگاه 
ام��ام پذیرایی ك��رد، گفت: س��اخت ترمین��ال حجاج 
ف��رودگاه حضرت ام��ام )ره( در دولت قبل كلید خورد 

و در   همان دولت هم پروژه   رها شد. 
ب��ه گزارش ایلن��ا، محمدعل��ی ایلخانی با اش��اره به 
پیش��رفت فیزیكی این پروژه، اظهار كرد: كل پیشرفت 
فیزیكی پروژه ترمینال حجاج فرودگاه حضرت امام كه 
ساخت آن از سال ۸9 شروع شده، ۱۰ درصد است كه 
این درصد پیش��رفت فیزیكی هم به   همان سال ابتدای 

شروع ساخت پروژه مربوط می شود. 
وی ب��ا بیان اینكه س��اخت ترمینال حجاج در   همان 
سال ۸9   رها شد، گفت: در حال حاضر دولت به دنبال 
س��رمایه گذاری است كه توانایی تكمیل پروژه ترمینال 

حجاج را داشته باشد. 

استفاده از امکانات و منابع موجود 
برای نوسازی بافت های فرسوده

معاون وزیر راه و شهرس��ازی تاكید كرد: با توجه به 
طرح جامع مسكن كه تكیه اش روی نوسازی بافت های 
فرسوده است، در حال حاضر به عنوان نمونه ۱۰ هكتار 
زمین مسكونی برای پشتیبانی و نوسازی درون بافت ها 

در نظر گرفته شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، محم��د پژمان رییس، س��ازمان 
ملی زمین و مس��كن درباره وضعیت س��كونت گاه های 
غیر رس��می اظهار ك��رد: اولویت ها در هم��ه بافت های 
فرس��وده داده شده است، ولی برای مواجهه با نوسازی 
بافت ه��ا بای��د بخش زیادی از منابع مس��كن را به این 

بافت ها سوق دهیم. 
وی اف��زود: هنوز اتحاد و همكاری میان بخش��ی در 
این زمینه وجود ندارد. پژمان با بیان اینكه س��ازمان ها 
و م��ردم در مكان ه��ای مختلف اقدامات��ی را در زمینه 
س��كونت گاه های غیر رسمی انجام داده اند، تصریح كرد: 
ولی در حال حاضر قرار است یك سازمان همكاری بین 
بخش های مختلف به عنوان نمونه در ش��هر مشهد كار 

خود را آغاز كند. 
رییس سازمان ملی زمین و مسكن تاكید كرد: به این 
ترتیب ما می توانی��م از ثمرات این همكاری و اقدامات 
هماهنگ یك شیوه و دس��تورالعمل سازماندهی برای 
وضعیت س��كونت گاه های غیر رسمی استخراج كنیم تا 
در آینده این ش��یوه را به صورت گس��ترده و سریع در 

تمام كشور عملیاتی كنیم. 
وی با اش��اره به اینكه س��ازمان ملی زمین و مسكن 
به عنوان ی��ك بخش مهم در وزارت راه و شهرس��ازی 
اس��ت كه منابع زمین دول��ت را در اختیار دارد، افزود: 
هر جا كه این فعالیت ها قرار اس��ت آغاز ش��ود ما اعالم 
آمادگی كردیم ك��ه از امكانات و منابعی كه در اختیار 
داریم اس��تفاده كنیم. پژمان ادامه داد: به عنوان نمونه 
اعالم آمادگی كردیم ۱۰ هكتار زمین مس��كونی برای 
پش��تیبانی و كمك برای نوس��ازی درون بافت در نظر 
گرفته ایم كه هم بتوانیم به بهس��ازی و تامین خدمات 

مناطق مختلف كمك كنیم. 

 تعداد پروازهای عبوری ایران
از مرز ۱۰۰۰ پرواز در روز گذشت

معاون عملیات هوانوردی شركت فرودگاه های كشور 
گف��ت: با انج��ام ۱۰۱5 پرواز عبوری از فضای كش��ور 
ای��ران در روز ۲۰ مهرماه ركوردی بی س��ابقه در تاریخ 

هوانوردی ایران ثبت شد. 
به گزارش روابط عمومی ش��ركت فرودگاه های كشور، 
ابراهیم شوشتری ضمن اعالم این خبر گفت: پروازهای 
عبوری ایران در ۲۰ مهرماه در حالی به رقم بی س��ابقه 
۱۰۱5 پرواز در روز رس��یده است كه این رقم در سال 

گذشته و در همین تاریخ 559 پرواز بود. 
معاون عملیات هوانوردی شركت فرودگاه   های كشور 
با اش��اره به افزایش پروازهای عبوری، اظهار كرد: پس 
از تمایل ش��ركت های هوایی ب��رای عبور از فضای امن 
ایران به دنبال حوادث عراق و اوكراین، اقدام به احداث 
پن��ج راه  هوایی جدید كردیم و در حال حاضر با اصالح 
مس��یرهای ورودی و خروجی به امارات و بحرین تعداد 

راه های هوایی به 96 رسید. 
وی در ادامه مجموع پروازهای انجام ش��ده در شش  
ماهه اول س��ال جاری را ۲4۰ ه��زار و 699 پرواز اعالم 
ك��رد و افزود: این رقم نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 

گذشته ۱۸.۱ درصد افزایش داشته است. 

دریافت غرامت برای مالکان 
مسکن مهر بی کیفیت محفوظ است

نماینده مردم تهران با انتقاد ش��دید استفاده از مصالح 
ساختمانی بی كیفیت در مسكن مهر گفت: در پی استفاده 
پیمانكاران مسكن مهر از مصالح ساختمانی بی كیفیت و 
وارد شدن زیان به مالكان، وزارت راه و شهرسازی موظف 
به شكایت و برخورد با ناظران و پیمانكاران متخلف مسكن 

مهر و اخذ غرامت از آنان است. 
به گزارش ایلنا، محمد س��لیمانی گفت: سرمایه گذاری 
سرمایه های شخصی و ملی در مسكن مهر ایجاب می كند 

این مسكن با همه مشكالتش تحویل مردم شود. 
ای��ن عضو كمیس��یون صنای��ع و مع��ادن نیمه كاره 
گذاشتن مسكن مهر را موجب از بین رفتن این مسكن 
بر اثر عوامل طبیعی نظیر زلزله و باران و برف دانس��ت 
و خاطرنش��ان كرد: دولتمردان با كمك مالكان مسكن 
مهر ایرادات و نقایص مسكن مهر را برطرف و با سرعت 

بیشتری تحویل مردم دهد. 
وی حذف قیمت زمین از هزینه های مس��كن مهر را 
عامل خوشحالی مالكان مسكن مهر دانست و افزود: در 
بازدیدهای مختلفی كه از شهرک هایی كه مسكن مهر 
داش��ته ام مردم از این بابت كه مالك خانه ای هس��تند 
كه هزینه زمین در آن محاس��به نشده است، خوشحال 
هستند. این وضعیت در مناطقی كه محرومان بیشتری 

ساكن هستند، نمود بیشتری دارد. 
نماین��ده مردم تهران با بیان اینكه خس��ارات وارده به 
مسكن مهر ساخته شده با مصالح ساختمانی فاقد كیفیت 
در مراجع قانونی قابل طرح اس��ت، گفت: مالكان مسكن 
مهر می توانند از طریق وزارت راه و شهرسازی از پیمانكار 
و مهندسان ناظری كه بر روند و كیفیت نامطلوب ساخت 

مسكن مهر نظارت داشته اند، شكایت كنند. 

بندر امیرآباد با توان
 بخش خصوصی تجهیز می شود

مدی��ر منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی بن��در امیرآب��اد از 
برنامه ری��زی برای تجهیز این بندر با اس��تفاده از توان 
بخش خصوصی خبر داد و گفت: تا پایان س��ال آینده 
سه پست اسكله بندر امیرآباد به بهره برداری می رسد. 
به گزارش تس��نیم، علی خدمتگزار، مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی بندر امیرآباد گفت: تا پایان سال 94 سه پست 

اسكله در حال احداث قرار است به بهره برداری برسد. 
وی از پروژه های سرمایه گذاری آتی بندر امیرآباد به 
احداث مخازن روغن خوراكی توس��ط س��رمایه گذاران 
روس��ی اش��اره كرد و افزود: مراحل انعقاد قرارداد این 
پروژه در حال اجراس��ت و مقرر ش��ده در فاز دوم برای 
احداث اس��كله سرپوش��یده غالت برای نخستین بار در 

بنادر كشور، تمهیداتی در نظر گرفته شود. 
مدیر بندر امیرآباد گفت: تالش مدیریت و كاركنان این 
بندر به گونه ای اس��ت كه زمان انتظار كشتی ها را كاهش 
دهیم و تعداد كشتی های موجود در لنگرگاه را به حداقل 
برسانیم. به همین منظور برنامه ریزی هایی برای استفاده 
از توان بخش خصوصی برای تجهیز بندر انجام داده ایم و 

چارچوب هایی برای آن در حال تعریف است. 

ایران ایر بازهم رکورددار 
تاخیر پروازی شد

براس��اس آم��ار س��ازمان هواپیمایی كش��وری در 
ش��هریور امس��ال ۲۲۲۷ پرواز ایرالین ه��ای داخلی 
ب��ا تاخیر انجام ش��ده كه ایران ایر، آس��مان و ماهان 
س��ه شركت هواپیمایی بزرگ كش��ور بیشترین سهم 
تاخی��ر از می��زان كل تاخیرهای پ��روازی را به خود 

اختصاص داده اند. 
به گزارش تسنیم، در ش��هریورماه امسال 4994 پرواز 
توس��ط ش��ركت های هواپیمایی داخلی انجام ش��ده كه 
۲۲۲۷ پ��رواز با تاخیر ۱6۷ ه��زار و ۷9۱ دقیقه ای  انجام 
شده اس��ت. میزان كل تاخیر پروازی در مردادماه امسال 
۱96 ه��زار و 364 دقیقه بود كه در ش��هریورماه با حدود 
رشد منفی ۱4 درصدی به ۱6۸ هزار و ۷9۱ دقیقه رسید. 
در میان ایرالین ها، س��هم تاخیر هواپیمایی ایران ایر، 
آس��مان و ماهان از میزان كل تاخیر پروازی به ترتیب 
۲3، ۱6 و ۱5 ب��وده اس��ت. در ش��هریورماه امس��ال 
هواپیمایی جمهوری اس��المی ای��ران ۷۷۷ پرواز انجام 
داده ك��ه 4۱9 پرواز ب��ا تاخیر مجموع 3۸ هزار و 644 

دقیقه ای انجام شده است. 
تع��داد پروازهای ماهان در م��دت مذكور ۸5۰ بوده 
كه 4۱6 پرواز با تاخیر ۲5۰ هزار و 39 دقیقه ای انجام 
شده اس��ت. تعداد كل پرواز آسمان نیز در شهریورماه 
امس��ال ۸۱۷ پرواز بوده كه تعداد پروازهای تاخیر این 

ایرالین 334 پرواز بوده است. 
در بین شركت های هواپیمایی، ایران ایر با 9۲ دقیقه 
تاخیر برای هر پرواز تاخیردار در صدر فهرس��ت تاخیر 
پروازی ش��هریورماه ق��رار دارد، پس از ای��ن ایرالین، 
هواپیمایی كاس��پین با میانگین تاخی��ر 9۱ دقیقه ای، 
ایرتور با ۸۸ دقیقه، آس��مان ب��ا ۸۰ دقیقه در رده های 

بعدی قرار دارند. 

خبر عمران
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رییس صنف اتحادیه مشاوران 
امالک تهران با اشاره به جزییات 
م��رداد،  در  معام��الت مس��كن 
ش��هریور و نیم��ه اول مهرماه و 
مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال 
گذشته از افزایش حجم معامالت 
مسكن در شهریور امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، گفت: 
تعداد كل معامالت مس��كن در 
ش��هریورماه امس��ال به یكصد و 
۸۸ هزار و ۷5۱ قرار داد رس��ید، 
در حال��ی كه ای��ن رقم در مدت 
مشابه س��ال گذشته ۱6۱ هزارو 

۱۲4 عدد بوده است. 
به گزارش مهر، حسام عقبایی 
با بی��ان اینكه خوش��بختانه در 
س��ال 93 وضعی��ت معام��الت 
مس��كن خوب بوده است، گفت: 
امس��ال خیز خ��روج از ركود را 
داش��تیم و به نظر می رسد كه تا 
پایان پاییز امسال شاهد افزایش 
رش��د و حجم معامالت در حوزه 

مسكن خواهیم بود. 
وی افزود: تعداد كل معامالت 
مس��كن در شهریورماه امسال به 

یكصد و ۸۸ هزار و ۷5۱ قرار داد 
رس��ید در حالی كه این رقم در 
مدت مشابه سال گذشته یكصد 
و 6۱ ه��زار و ۱۲4 ع��دد ب��وده 
اس��ت، بنابراین ش��هریور امسال 
سیر افزایشی در تعداد قراردادها 

داشتیم. 
رییس صنف اتحادیه مشاوران 
امالک تهران با بیان اینكه تعداد 
كل مبایع��ه نامه ها در ش��هریور 
9۲ در كل كش��ور ۸6 ه��زار و 
633 تع��داد بوده اس��ت، اظهار 
كرد: این تعداد در ش��هریور ماه 
93 ب��ه ۱۰۷ ه��زارو 5۰۱ قرار 
داد رسیدكه روند روبه رشدی را 

نشان می دهد. 
عقبای��ی ب��ا اش��اره ب��ه آم��ار 
قرارداده��ای اج��اره، گفت: تعداد 
قراردادهای اجاره در كل كش��ور 
در شهریور امسال، ۷۲ هزارو 96۰ 
قرارداد بوده در حالی كه در مدت 
مشابه سال گذش��ته این رقم 66 

هزارو ۷۰۱ قرارداد بود. 

وی ب��ا تاكی��د ب��ر اینك��ه در 
مجموع، ش��هریور امسال نسبت 
ب��ه ش��هریور س��ال 9۲ ش��اهد 
رش��د و افزایش حجم معامالت 
بودیم، بیان كرد: همچنین تعداد 
معام��الت در ش��هریور امس��ال 
هم نس��بت ب��ه م��رداد افزایش 
یاف��ت به طوری ك��ه تع��داد كل 
قراردادهای كشور در مرداد صد 
و 6۷ هزار و ۱ 5۸ عدد بوده كه 
این تعداد در شهریور 93 به صد 
و ۸۸ هزارو ۷5۱ قرارداد رسید. 
وی در ادامه اف��زود: تعداد كل 
مسكن  خریدوفروش  قراردادهای 
در ش��هریور ماه امس��ال به صد و 
هفت ه��زار و 5۰۱ قرارداد در كل 
كشور رسید در حالی كه در مرداد 
ماه همین س��ال تعداد قراردادها 

94 هزارو 93۱ عدد بود. 
عقبایی تصریح كرد: همچنین 
درخ�ص���وص ق��رارداد ه����ای 
اجاره نامه تعداد آن در مرداد93، 
65 ه��زار و ۷5 بود كه با س��یر 

افزایشی این تعداد به ۷۲ هزارو 
96۰ عدد در شهریور 93 رسید. 
در مجموع شهریور 93 نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته شاهد 
افزایش حجم و رش��د معامالت 

در كشور بودیم. 
مش��اوران  اتحادی��ه  ریی��س 
امالک تهران با اش��اره به اینكه 
به طور كلی فضای بازار مس��كن 
در ش��هریور 93 ت��وأم با آرامش 
و افزای��ش تع��داد قراردادها بود 
ادامه داد: در حوزه ش��هر تهران 
نیز همین روند افزایشی را شاهد 
بودی��م. یعنی م��ا در ش��هریور 
93 در ش��هر ته��ران تعداد كل 
قراردادهایم��ان ب��ه 3۸ ه��زارو 
6۱3 تعداد رس��ید در حالی كه 
این تعداد در مدت مش��ابه سال 
گذش��ته ۲۸ هزار و 46۷ قرارداد 

بوده است. 
عقبای��ی ب��ا اش��اره ب��ه آم��ار 
قراردادهای مسكن در شهر تهران، 
اظهار كرد: تعداد مبایعه نامه هایی 

ك��ه س��ال 9۲ در ش��هر ته��ران 
داشتیم 9 هزارو 9۰3 قرارداد بود 
كه با سیرافزایش��ی تع��داد آن در 
سال93 به ۱6 هزارو 946 قرارداد 
رسید. همچنین تعداد قراردادهای 
اجاره در شهریور 93 به ۱9 هزارو 
9۷۰ قرارداد رس��ید در حالی كه 
این تعداد در مدت مش��ابه س��ال 

قبل ۱۷ هزارو 4۸ قرارداد بود. 
وی با بیان اینكه در ش��هریور 
93 نس��بت به مدت مشابه سال 
افزای��ش قرارداد ها  قبل ش��اهد 
به خصوص در حوزه خریدوفروش 
مس��كن در ش��هر تهران بودیم، 
گف��ت: تقریبا بیش از ۸۰ درصد 
شاهد رشد افزایش معامالت در 
حوزه خریدوفروش در ش��هریور 
93 نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته و همین طور در مقایسه 
با م��رداد 93 بودیم ب��ه طوری 
كه تع��داد كل قراردادهایمان در 
شهر تهران در ش��هریور 93، به 
3۸ هزارو 6۱3 رس��ید در حالی 
كه در م��رداد 93 این تعداد 33 

هزارو ۷9۰ قرارداد بود. 

دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی 
س��ازه ها و نماهای س��اختمانی با حضور 
ده ها ش��ركت داخل��ی و خارجی از ۱۷ تا 
۲۰ آبان ماه س��ال جاری در محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی ته��ران برگزار 

می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در این نمایش��گاه 
نماهای س��اختمانی در معماری س��نتی، 
نماه��ای س��اختمانی نوی��ن، س��ازه های 
فل��زی، س��ازه های بتن��ی، فناوری ه��ای 
نوی��ن در س��ازه ها و صنای��ع و تجهیزات 
وابسته به مدت چهار روز در معرض دید 

عالقه مندان قرار می گیرد. 
همچنی��ن نماه��ای آج��ری، نماهای 
س���اخ�ت�مانی ب��ا صفح��ات ط��رح دار 
س���ی�م�ان�ی، ماش��ین آالت و تجهیزات 
تولی��دات  و  م�اش���ی�ن آالت  ب����رش، 
صفح��ات كامپوزیت، صفحات پوشش��ی 
كامپوزی��ت، كانال های پیش س��اخته و 
تزئینی  نما، س��نگ  جمع آوری آب های 
تراورتن و گرانیت س��ازه ها برای پوشش 
نم��ا، عایق ه��ای حرارت��ی و صوت��ی و 

توس��ط  دی��واری  س��بك  بلوک ه��ای 
شركت های فعال در عرصه ساخت و ساز 

كشور ارائه می شود. 
در دومی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی و 
تخصصی س��ازه ها و نماهای ساختمانی 
عالوه بر محصوالت نماهای ساختمانی، 
دی�وار پ�وش ه���ای كامپوزی��ت نم��ای 
پوشش��ی،  دیوارهای  و داخلی،  خارجی 
س��قف  دیوارپ��وش،  ج��داره  دو  پن��ل 
كاذب، شیش��ه های س��كوریت نش��كن 
نما، پوشش س��قف های مركب فوالدی، 
ورق ه��ای آلومینی��وم كامپوزی��ت برای 
نماه��ای داخل��ی و خارج��ی، نماه��ای 
م��درن ب��ا فایبرس��منت ب��ردو درای��و 
س��منت، س��قف های كاذب كامپوزیتی، 
ان��واع دیوارهای پلی اس��تایرن قرنیز و 
اب��زارآالت مربوط، انواع س��اندویچ های 
پنل ه��ای دی��واری، عایق های پالس��تر 
نمای س��اختمان های  ب��رای  اكولوژیك 
مس��كونی اداری و تجاری و دیگر نماها 
و تجهی��زات مرتب��ط در مع��رض دی��د 

عالقه مندان قرار می گیرد. 

نمایشگاه

دومین نمایشگاه بین المللی 
سازه ها و نماهای ساختمانی برگزار می شود

گزارش 2

افزایش تعداد قرارداد های بازار مسکن در شهریورماه 

جواد هاشمی
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پ��س از گذش��ت چهار دهه 
الگوی توس��عه ای و  از اجرای 
مدیری��ت س��ازه ای در بخش 
مدیری��ت مناب��ع آب کش��ور، 
راس��تای  در  جریانی  اکن��ون 
مدیریت غیرسازه ای برای حل 
بحران آب به راه افتاده اس��ت. 
کارشناس��ان  برخ��ی  گرچ��ه 
س��ال های  در  آب  فع��االن  و 
درباره  زینهارهای��ی  گذش��ته 
نادرس��تی ادامه روند مدیریت 
سازه ای داده بودند اما مدیریت 
غیرسازه ای در بحبوحه بحران 
آب در حال شکل گیری است. 
کاوه معصومی، فعال اجتماعی 
و مدیر امور مطالعات یکپارچه 
مهندس��ین  ش��رکت  در  آب 
مش��اور مهاب قدس- شرکتی 
که سردمدار مدیریت سازه ای 
آب در بی��ش از س��ه دهه در 
کشور است- به ابعاد اجتماعی 
و فرهنگی آب اش��اره و اظهار 
می کن��د: آب برای ما معانی و 
تعابیر مختلفی ازجمله آبادانی، 
آب��ادی، س��یل، خشکس��الی، 
و  ج��ذب  غ��ذا،  و  معیش��ت 
جابه جایی جمعیت و بسیاری 
م��وارد و معان��ی دیگ��ر دارد. 
آب س��مبل حرکت، جوشش، 
پویایی، پاکی و ش��فافی است. 
بحث ها  کم نتیجه ترین  ش��اید 
برگزار  ک��ه  نشس��ت هایی  در 
از  گفت��ن  س��خن  می ش��ود، 

اهمیت آب باشد.
وی می افزای��د: در دهه های 
در  ک��ه  دولت های��ی  اخی��ر 
مدیریت آب بس��یار مقتدرانه 
آهس��تگی  به  عمل می کردند 
تغییر ش��کل و کارکرد دادند. 
حکومت ه��ای محلی به وجود 
آمدن��د و در چارچ��وب نظام 
معینی ش��روع به بهره برداری 
از این منب��ع طبیعی کردند و 
دادند  را س��امان  زندگی هایی 
که اسم آن را می توان شرایط، 
مخاطرات و رویاهای ش��یرین 

دوران مشارکت نام نهاد.
می کند:  اظه��ار  معصوم��ی 
این ن��وع مدیری��ت منابع آب 
تا زمانی ادامه داش��ت که یک 
دول��ت مقتدر متمرکز بر س��ر 
کار آم��د و تصمی��م گرفت با 
اتکا ب��ه منابع مال��ی و قدرت 
دیوانساالری خود، مسائل آب 
را تمش��یت کن��د. از این پس 
بود که دولت ه��ا یکی پس از 
دیگری آمدن��د و گزارش های 
عملکردهای شان  از  درخشانی 

نیازها، رفع  در زمینه تامی��ن 
ایجاد کار، توسعه  مش��کالت، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

و سایر مسائل ارائه دادند.

کار از اطالع رسانی 
گذشته است

معصوم��ی با طرح پرس��ش 
در زمین��ه عملک��رد دولت ها 
در مناب��ع آب، می گوید: حال 
کدام دولت با ش��هامتی است 
ک��ه بگوی��د م��ا نمی توانی��م 
انج��ام  را  آب  برنامه ری��زی 
دهی��م؟ آی��ا دول��ت می تواند 
در  ک��ه  آب(  مس��ائلی)منابع 
دهه های گذشته به مردم گفته 
نشده را منتشر و شفاف سازی 
کند؟ به باور من اکنون کار از 
اطالع رسانی گذش��ته است و 
باید به بسیج افکار عمومی در 

مدیریت بحران آب پرداخت.
وی از ابزاری بودن مس��ئله 
آب و پیامدهای اجتماعی آن 
ابراز نگران��ی و اظهار می کند: 
م��ا می خواهیم اف��راد جامعه 
را بس��یج کنی��م ت��ا درب��اره 
راهکارهای��ی ک��ه خودمان به 
آنها رسیده ایم با آنها گفت وگو 
و آمادگ��ی ذهنی ایجاد کنیم. 
آی��ا می توان ب��ا پویایی و فهم 
قوی که م��ردم از آب و نقش 
مه��م آن در زندگی دارند، باز 
هم درباره اهمیت آب س��خن 
گفت؟ در س��ال های اخیر که 
مشکالت یکی پس از دیگری 
سر برآورده است، سهم حوزه 
عمومی )مردم و کش��اورزان( 
در قبال مسئله آب چقدر بوده 

است؟ 
توس��عه  اس��ناد  درحالی که 
پایدار س��ازمان مل��ل از دهه 

70 تاکنون ب��ر امنیت غذایی 
کش��ورها تاکید دارد و امنیت 
غذایی را پای��ه اصلی و بنیان 
مل��ی  و  اجتماع��ی  امنی��ت 
کش��ورها می داند اما معصومی 
ب��ه توجه بی��ش از حد برخی 
دولت ها در ایران به کش��اورز 
اشاره می کند و می گوید: برای 
دو دهه، دولت کشاورزی را به 
یک امر مقدس و شرافتمندانه 
که با تجارت و صنعت متفاوت 
اس��ت، تبدی��ل ک��رد و آنقدر 
)ب��ه  را  کش��اورزی  تق��دس 
وی��ژه در زم��ان وزارت دکتر 
کالنت��ری( باال برد که کس��ی 
ج��رأت نمی ک��رد بگوی��د به 

کشاورزی آب نمی دهد!

مدیران باالدست اجازه 
نمی دهند آب به مسئله 

اجتماعی تبدیل شود
می کند:  تصری��ح  معصومی 
آیا ما مس��ئله ای پیچیده تر از 
کشور  در  هس��ته ای  مس��ائل 
س��راغ داری��م؟ چگونه اس��ت 
ک��ه هم��ه تصمی��م گرفته اند 
در ای��ن باره س��خن بگویند و 
تا  ش��وند  جمع بندی  نظره��ا 
به یک مدیری��ت بهتر در این 
زمینه دس��ت یابی��م. در مورد 
محیط زیس��ت نی��ز وضعی��ت 
به همین گونه اس��ت و اکنون 
همه درباره مسائل و مشکالت 
صحب��ت  م�ح�ی�ط زی�س���ت 
می کنن��د و محیط زیس��ت به 
یک امر اجتماعی تبدیل ش��د 
و س��ازمان ها و تش��کل های 
م��ردم نهاد دیگ��ر از نهادهای 
دولت��ی اج��ازه نمی گیرن��د و 
فعالیت های اجتماعی ش��ان را 
انج��ام می دهند. ام��ا در مورد 

آب وضعیت چنین نیست و در 
صف اول مدیری��ت منابع آب 
کش��ور، اج��ازه نمی دهند آب 
تبدیل به یک مسئله اجتماعی 
ش��ود چون ظرفیت ه��ای آن 

وجود ندارد.
وی همچنی��ن اتکای صرف 
ب��ه راهکاره��ای س��ازه ای در 
مدیری��ت منابع آب کش��ور را 
مطلوب نمی دان��د و می گوید: 
اگرچ��ه هنوز ب��ه راهکارهای 
در کشور  سازه ای )سدسازی( 
نیاز داری��م اما اتکای صرف به 
ای��ن راهکار ج��واب نمی دهد. 
بحران آب مختص کش��ور ما 
نیس��ت. یکی از مش��کالت ما 
در زمینه آب افزایش نامتوازن 
جمعیت است. برای نمونه در 
اس��ناد باالدس��تی، در الگوی 
7/5میلیون  تهران  توس��عه ای 
نف��ر جمعیت در نظ��ر گرفته 
ش��ده اما وقتی ای��ن میزان به 
13 میلی��ون نفر می رس��د، به 
وزارت نیرو تکلیف می شود که 
برای این می��زان جمعیت آب 
تامین کند و پای مهندس��ان 
نیز ب��رای تامین آب مورد نیاز 

باز می شود. 

چاره ای 
جز سدسازی نداریم

در  می دهد:  ادامه  معصومی 
فرآیندها و الگوهای توسعه ای 
جدید که از دهه 70 در جهان 
ش��روع ش��ده ب��ه پیامدهای 
اجتماعی و اقتص��ادی آن نیز 
وی  می ش��ود.  داده  هش��دار 
در پاس��خ به این پرس��ش که 
این الگوها ب��ه ویژه در بخش 
سدسازی در 30 سال گذشته 
در کش��ورهای توسعه یافته ای 

مانند امریکا دیگر منس��وخ و 
به کناری گذاشته شده است، 
چگونه در کش��ور ما هنوز این 
الگوه��ا ادامه دارد و س��دهای 
ب��دون توجیه اقتص��ادی و با 
اجتماعی  نامطلوب  پیامدهای 
همچنان س��اخته می ش��وند، 
می گوید: ما به سدس��ازی نیاز 
داری��م. ب��رای نمون��ه من به 
سدهایی که در گیالن ساخته 
شده اشاره می کنم که در سال 
گذش��ته طرح مطالعات آن را 
به پایان رس��انده ام. در گیالن 
یک کش��اورزی کامال س��نتی 
اجرا می شد که در اثر ساخت 
سدها، کشاورزان آب منظم و 
تنظیم شده دریافت می کردند 
گس��تره  نی��ز  آن  از  پ��س  و 
کش��اورزی در ای��ن منطق��ه 
به س��ه برابر افزای��ش یافته و 
بیش��ه زارها نیز ب��ه زمین های 

کشاورزی تبدیل شدند.
معصومی همچنین در پاسخ 
به این پرس��ش ک��ه اگر چنین 
اس��ت ک��ه می گویید چ��را در 
حوضه آبریز خزر با مش��کالت 
و بح��ران آب مواجه هس��تیم 
و ت��االب ب��زرگ انزل��ی رو به 
نابودی می رود، می گوید: حوضه 
آبریز س��فیدرود جداست و آبی 
از س��فیدرود ب��ه ت��االب انزلی 
نمی ریزد و وارد دریای مازندران 
می ش��ود. حوضه آبری��ز تاالب 
انزلی جداس��ت و به سفیدرود 
ارتباطی ن��دارد! در تاالب انزلی 
هزار اتفاق افتاده که یکی از آنها 
می تواند کاه��ش رژیم آب های 

وارد به این تاالب باشد.
وی با تاکید بر ادامه س��اخت 
سدها در کش��ور، تصریح کرد: 
م��ا در اقلیم ای��ران چاره ای جز 
سدس��ازی نداریم چ��ون رژیم 
بارش در کش��ور نابهنگام است 
و الگوهای س��کونتگاهی مان از 
آب پیروی نک��رده و بارگذاری 
جمعیتی م��ان را ب��ه الگوهای 
تحمی��ل  س����ک��ون�ت�گاهی 
نقش��ه ریزی  کل  کرده ای��م. 
کش��ور بر پایه و بنیاد آب نبوده 
و  نقش��ه ریزی های غلط  است. 
توس��عه های نامتوازن بر گردن 
مدیریت آب نیس��ت. ما اکنون 
در ش��رایط بحرانی قرار داریم و 
این بحران در اثر سدس��ازی ها 
نیست بلکه در رژیم بهره برداری 
از مناب��ع آب کش��ور ایرادهایی 
وجود دارد. ما س��د نساخته ایم 
که به بحران برسیم بلکه باید از 

آن انرژی بگیریم. 

مدیر امور مطالعات آب مهندسین مشاور مهاب قدس:

کم نتیجه ترین بحث ها مربوط به آب است
رودخانه کارون از شرایط طبیعی 

خارج شده است

عض��و کمیت��ه علم��ی کنفران��س مل��ی رودخانه 
کارون گف��ت: نگاهی اجمالی به وضعیت امروز این 
رودخانه نش��ان می ده��د که دخالت ه��ای بی رویه 
انسان ها س��بب شده است که این ش��ریان حیاتی 
منطق��ه از ش��رایط طبیع��ی خ��ود خ��ارج و دچار 

آسیب های جدی شود. 
علی حس��ین جلیلیان در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
ک��رد: از مهم تری��ن م��وارد موثر در ای��ن زمینه باید 
به برداش��ت و انتقال بیش از ح��د آب به حوزه  های 
ایران مرکزی، تش��دید تبخیر آب و رسوب گذاری در 
دریاچه  ه��ا با احداث س��دهای متعدد، تغییر س��بک 
زندگی مردم و روند فزاینده اس��تفاده از آب، توسعه 
کش��اورزی و صنعت بدون توج��ه به توان رودخانه و 
مالحظات زیس��ت محیطی، اح��داث پل های متعدد 
ب��ا پایه  ه��ای درون رودخانه و مح��دود کردن کانال 
رود در مس��یرهای طوالنی، ورود پساب های صنعتی 
و ش��هری، ضعف سیس��تم های آبیاری و ش��بکه های 

انتقال آب اش��اره کرد. 
وی اف��زود: اگرچ��ه رودخانه ه��ا فق��ط دو هزارم 
درصد از کل آب های موجود در س��طح زمین را در 
خود جای داده اند، ام��ا تاثیر آنها در آغاز و تداوم 
حیات روی کره خاکی فوق العاده است. تمدن های 
نخس��تین در کن��ار رودخانه ه��ا ش��کل گرفته و به 
تدریج ش��کوفا ش��دند، به عبارت دیگر رودخانه  ها 
و نواح��ی پیرام��ون آنها گهواره تمدن های بش��ری 

هستند. 
جلیلی��ان بیان  کرد: ع��الوه بر ای��ن، پیش بینی  ها 
حاکی از آن است که بسیاری از جنگ ها و تنش های 
آینده ب��ه منازعات مربوط به بهره مندی از منابع آب 
به خص��وص رودخانه ه��ا مربوط می ش��وند. رودخانه 
کارون بزرگ تری��ن و تنه��ا آب راهه قابل کش��تیرانی 
داخل ایران اس��ت که پ��س از عب��ور از بلندی های 
زاگرس وارد دش��ت خوزس��تان و پس از پیوستن به 

اروندرود روانه خلیج فارس می شود. 
عض��و هیات علم��ی دانش��گاه پیام نور خوزس��تان 
بیان کرد: کارون در مس��یر 950 کیلومتری خود آب 
آش��امیدنی حدود چهار میلیون نفر و آب کشاورزی 
میلیون ه��ا هکتار زمین را تامی��ن می کند و با تولید 
بخش قابل توجهی از برق کش��ور نقش��ی بی  نظیر در 
پیش��رفت و آبادانی منطقه دارد. بدون تردید، حیات 
و هویت اس��تان خوزس��تان به وجود کارون وابسته 

است. 
عض��و کمیت��ه علم��ی کنفران��س مل��ی رودخانه 
هویت س��از  م�ول�فه ه��ای  خاطرنش��ان کرد:  کارون 
رودخانه ها به نوبه خود از ش��رایط زمین شناس��ی، 
وس��عت حوض��ه، آب و ه��وا، وضعی��ت پس��تی و 
و  گیاه��ی  پوش��ش  خ��اک،  بلندی ه��ا، ضخام��ت 
تبعیت می کنند. در ش��رایط  انس��ان  فعالیت ه��ای 
طبیع��ی، متغیره��ا و فرآینده��ای موث��ر ب��ر یک 
سیس��تم رودخان��ه  ای به گون��ه ای عمل ک��رده که 
ضمن ایج��اد تعادل بین بخش ه��ای مختلف، روند 
تکام��ل رودخانه س��یر طبیعی خود را طی می کند. 

برگزاری دوره های مهارتی و ترویجی 
کشاورزی در مرند

مدیر جه��اد کش��اورزی شهرس��تان وی��ژه مرند از 
برگ��زاری دوره های مهارتی و ترویج��ی در زمینه های 

مختلف کشاورزی در این شهرستان خبر داد. 
جالل رحیم زاده با بیان این مطلب افزود: در راستای 
اجرای برنامه های آموزش��ی و ترویج��ی، برای افزایش 
تولی��د و رس��یدن به اهداف توس��عه پای��دار، مدیریت 
جهاد کش��اورزی شهرستان مرند به کمک اداره ترویج 
شهرستان 12 دوره کالس و کارگاه آموزشی و ترویجی 
با حضور کش��اورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در 
زمینه های مختلف کش��اورزی در س��ال جاری در این 

شهرستان برگزار کرد. 
وی اف��زود: ای��ن دوره ه��ا در زمینه ه��ای زراعت 
زعفران، پرورش قارچ خوراکی، پرورش زنبورعس��ل 
و پرورش مرغ بومی و تولید ورمی کمپوس��ت برگزار 
ش��ده اس��ت. هم اکنون نیز دوره پرورش زنبورعسل 
و ق��ارچ خوراکی در حال برگزاری اس��ت. رحیم زاده 
هدف از برگزاری این کالس و دوره های آموزش��ی را 
افزایش س��طح اطالعاتی بهره برداران و آشنایی آنها 
با تکنیک های روز در راس��تای افزایش تولید و سود 
حاصل��ه اعالم ک��رد و افزود: با توجه ب��ه کمبود آب 
و خشکس��الی فعالیت های کشاورزی همچون زراعت 
زعفران، ایج��اد واحدهای پرورش قارچ و زنبورداری 
و مرغ بومی و غیره برای کس��ب درآمد کشاورزان از 
گزینه های مناس��ب اس��ت و این مدیریت با برگزاری 
این دوره ها س��عی در کمک به اش��تغالزایی و کنترل 
تنش خش��کی موجود را دارد تا قدمی به سوی رونق 

چرخه تولید کشاورزی برداشته شود. 

روز جهانی غذا
ما هم با سیل آب 
شنا »ن« می کنیم

گرس��نگی، فقر غذای��ی و ناامنی غذای��ی از جمله 
مهم تری��ن دغدغه های مش��ترک س��ال های اخیر در 
هم��ه دنیاس��ت، از ای��ن رو مراس��م روز جهاني غذا 
هرس��اله در سراس��ر جه��ان در 16 اکتب��ر میالدی 
برابر با 22 مهر شمس��ی به مناس��بت روز تاس��یس 
س��ازمان خواروب��ار و کش��اورزي ملل متح��د )فائو( 
برگزار مي ش��ود تا بتوان بیش��ترین به��ره وری را از 
منابع طبیعی، انس��انی و صنعتی با حفظ صحیح آنها 
در راس��تای امنیت غذایی به کار گرف��ت، ایران نیز 
مانند س��ایر کش��ورها در این رویداد جهانی هر ساله 

مش��ارکت می کند.
 فائ��و هر س��اله ب��رای این روز ش��عاری انتخاب 
می کن��د و همه کش��ورهای جهان را به پیوس��تن 
برای اجرای این ش��عار دعوت می کند، تمرکز فائو 
در س��ال 2014 بر روی »کش��اورزی خانوادگی« 
بن��ا ش��ده و معتق��د اس��ت کش��اورزی خانوادگی 
در کش��ورهای توس��عه یافته و در ح��ال توس��عه، 
رایج تری��ن نوع کش��اورزی اس��ت. در کش��اورزی 
خانوادگی زمین و منابع با توجه به عدم دسترس��ی 
کاف��ی به منابع مولد، نظیر نهاده های کش��اورزی و 
حمایت ه��ای الزم، به درس��تی و به دق��ت مدیریت 
می ش��ود، بر همین اس��اس ش��عار روز جهانی غذا 
در س��ال 2014 »کش��اورزی خانوادگ��ی: تامی��ن 
غ��ذای جهان، مراقب��ت از زمین« نام نهاده ش��ده 
ت��ا حمایت دولت ها و مس��ئوالن را از کش��اورزی 
تجاری به س��مت کشاورزی خانوادگی سوق دهد و 
توج��ه کافی به نقش کش��اورزان خرد و خانوادگی 
در ریشه کن کردن گرسنگی و فقر در دنیا معطوف 

کند.
امس��ال س��الن همایش های وزارت جهاد کشاورزی 
از س��اعت 9 تا 11 صب��ح میزبان این کنفرانس جهانی 
ب��ود اما متاس��فانه به رغم میزان اهمی��ت این موضوع، 
اطالع رس��انی این جلسه در رس��انه ها به شدت ضعیف 
ب��ود به گونه ای که تنها در حد یک خب��ر کوتاه در بین 
خبرهای س��ایت وزارت کش��اورزی انعکاس داده شده 
بود، در وهله دوم اگر نحوه برگزاری جلسه، سخنرانی ها 
و نتایج به دس��ت آمده از آن را بررس��ی کنیم خواهیم 
دید که اینگونه جلسات نمایشی در همین حد گذراندن 
دو ساعت وقت می گذرند و نتیجه ای حاصل نمی شود!

جلس��ه فوق با حضور مدیران ارشد، مسئوالن، سفرای 
هلند، روسیه، لبنان، تاجیکستان، افغانستان، مصر و ژاپن 
به عالوه نماینده فائو در ایران و معاون اقتصادی وزیر جهاد 
کشاورزی و دیگران برگزار شد. در ابتدا »سرج ناکوزی«، 
نماینده فائو س��خنان خود را به زبان انگلیس��ی آغاز کرد 
و تعج��ب همگان را به خود معطوف کرد، ش��اید به این 
نماینده محت��رم توضیحی در خصوص میزان آش��نایی 
ایرانی��ان به زبان انگلیس��ی داده نش��ده اما عکس العمل 
حاضران و ترک جلسه توسط برخی افراد که حوصله شان 
س��ر رفته بود به نظر تجربه خوشایندی برای ناکوزی به 
جای نگذاشت و برگه های ترجمه شده در دست حاضران 

کسی را متوجه مفهوم سخنان ناکوزی نکرد.
در ط��ول ای��ن جلس��ه تراکت ه��ای دوبله ش��ده ای 
از صفح��ه نمایش ک��ه از طرف فائو تهی��ه و تنظیم و 
ارس��ال ش��ده بود پخش می ش��د که در بین آنها پیام 
دبیر کل فائو به چش��م می خورد ک��ه خطاب به مردم 
دنیا و مدیران، ضرورت اهمیت به خانواده های کشاورز 
در روس��تاها و حمایت از آنها را عنوان می کرد و تاکید 
داشت که کش��اورزی خانوادگی فرصت های اقتصادی 

خرد و محلی را حفظ می کند.
پ��س از آن نوب��ت به فرس��تاده آقای وزی��ر یعنی 
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت کش��اورزی رسید 
که آقای درخش��نده از طرف خود و وزیر و معاونانش 
از حض��ور حض��ار تش��کر و قدردانی ب��ه عمل آورده 
و س��خنان خ��ود را با اع��الم آمار و ارق��ام از میزان 
گرس��نگان جهان ش��روع کرد و درنهای��ت ضرورت 
سرعت بخش��یدن به اجرای تعهدات و پش��تیبانی از 
کش��اورزان خانوادگی را متذکر ش��د! اتفاقا روزنامه 
»فرص��ت امروز« چن��د روز پی��ش درخصوص عدم 
گرایش فرزندان همین خاک به حرفه کش��اورزی به 
دلی��ل مش��قت های فراوان و ع��دم حمایت های الزم 
در این ش��غل، اش��اره کرده ب��ود و از اینج��ا دوباره 
یادآور می ش��ویم که مدیران محترم حوزه کشاورزی 
کشور: مسئله کش��اورزی خانوادگی در ایران با افت 
ش��دیدی که در س��ال های اخیر به دلیل همین عدم 
حمایت های الزم داشته اس��ت در سال های آینده به 
مفهومی غریب تبدیل می ش��ود. پس هرچه سریع تر 
به س��یل همراهان شعارهای سال بپیوندید و آستین 
ه��ا را باال بزنی��د که از این جلس��ات و همایش ها و 
نمایش های بی نتیجه آبی برای کشاورز گرم نمی شود.

پس از س��خنان هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل 
متحد در جمهوری اس��المی ایران که ایش��ان هم به 
زب��ان انگلیس��ی چن��د دقیقه ای ایراد س��خن کردند 
نوبت به دکتر دهقان ش��عار رسید تا از تعاریف کلی 
درخص��وص اهداف توج��ه به کش��اورزی خانوادگی 
س��خن بگوید و عنوان کند که چه��ار میلیون هکتار 
از زمین های کشاورزی در ایران در دست کشاورزان 

خرد و خانوادگی اس��ت.
با توجه به میزان باالی این آمار الزم اس��ت گسترش 
و حمایت همه جانبه از خانواده های کش��اورز در تامین 
غ��ذای کافی و س��الم و تولی��د محص��والت ارگانیک 
مد نظر مس��ئوالن و برنامه ریزان کشور قرار گیرد، البته 
به صورتی که مانند شعارها و وعده و وعیدهای سال های 

گذشته کماکان مسکوت نماند.

یادداشت دریچه

خبر

چهارشـنبه |  23 مهر 1393 | 78

تحوالت  جدیدترین  بررس��ی 
ب��ازار کار ایران نش��ان می دهد 
با وجود اینکه در تابس��تان باید 
انتظار رونق مش��اغل کشاورزی 
را ب��ه لح��اظ افزای��ش حج��م 
فعالیت ه��ای این بخش داش��ته 
باش��یم، اما در تابس��تان امسال 
52 هزار و 903 نفر از ش��اغالن 
بخش کش��اورزی کشور کاهش 

یافت. 
ب��ه گ��زارش دهق��ان نی��وز، 
متاس��فانه بخش کش��اورزی در 
یک��ی دو ده��ه اخیر نتوانس��ت 
آنچنان که باید در ایجاد اشتغال 
کش��ور نقش داش��ته باشد؛ در 
حال��ی که کش��اورزی در برخی 
از کش��ورهای جهان به تنهایی 
بخش قابل توجهی از اشتغالزایی 

را بر عه��ده دارد. در ایران حتی 
فارغ التحصیالن بخش کشاورزی 
نی��ز نتوانس��ته اند فرصت ه��ای 

برای  را  مناس��بی 
اش��تغال در ای��ن 

حوزه بیابند. 
در س����ال های 
برخ��ی  گذش��ته 
نش��ان  گزارش ها 
داد که دس��ت کم 
فرصت  هزار   500
ش��غلی کشاورزی 
دس��ت کم  ط��ی 
یک دهه گذش��ته 
نابود ش��ده است. 

به صورت کلی، بخش کشاورزی 
در طول سنوات اخیر بین 18 تا 
20 درصد از اش��تغال کش��ور را 

ایجاد کرده است. 
آخری��ن آم��ار ارائه ش��ده از 
س��وی مرکز آمار ای��ران حاکی 

از اش��تغالزایی چه��ار میلی��ون 
نفری کشاورزی در کشور است. 
متاس��فانه ب��ا وج��ود میلیون ها 

هکت��ار زمی��ن قابل کش��ت در 
ایران، کاهش گرایش به مشاغل 
کش��اورزی، عدم حمایت کافی 
واردات  کشاورزان،  از 
بی روی��ه محص��والت 
ح��ذف  کش��اورزی، 
دولت ها  حمایت های 
از کش��اورزی مانن��د 
تامین سم، کود و بذر 
مورد نیاز کش��اورز با 
مناس��ب،  قیمت های 
آب  تامین  در  ناتوانی 
در  نیاز کش��ت  مورد 
مناطق مختلف کشور 
ای��ن  از  مس��ائلی  و 
دست باعث ش��ده تا کشاورزی 
در ای��ران از توس��عه مناس��بی 

برخوردار نباشد. 

عل��ی ربیعی، وزیر تع��اون، کار 
و رف��اه اجتماع��ی ب��ا اش��اره به 
جدیدترین آمار بیکاری در بخش 
کش��اورزی از برنامه ری��زی برای 
ایجاد 50هزار فرصت شغلی خبر 
داد و گف��ت: روس��تاها ظرفی��ت 
مناس��بی برای ایجاد شغل دارند 
و می توانن��د معض��ل مهاجرت را 
س��اماندهی کنند و اگ��ر عمران 
روس��تاها م��ورد توج��ه باش��د، 
می تواند به جذب فارغ التحصیالن 

دانشگاه ها کمک کند. 
به گفته وزی��ر کار 106 هزار 
کارش��ناس ارش��د و دکت��را در 
رشته کش��اورزی داریم که باید 
برای اشتغال آنها نیز برنامه ریزی 
کنند و روستا در این مورد نقش 

مهمی دارد. 

آمار تکان دهنده از بیکاری فارغ التحصیالن کشاورزی
گزارش

ک�میس��یون  ع�ض�و  ی���ک 
کش��اورزي مجل��س با اش��اره 
ب��ه ن��رخ 1155 توماني خرید 
هزین��ه  و  گن��دم  تضمین��ي 
1300 تومان��ي براي کش��اورز 
گف��ت: م��ا س��عي مي کنیم به 
کشاورزي،  کمیس��یون  عنوان 
قیم��ت کود، س��م و در نهایت 
قیم��ت تمام ش��ده گن��دم را 

پایین بیاوریم.
نیوز،  ب��ه گ��زارش دهق��ان 
حبی��ب برومن��د توضی��ح داد: 
امس��ال ب��ه خاط��ر اینک��ه با 
خشکس��الي س��ختي روب��ه رو 

بودی��م ق��رار اس��ت دول��ت و 
وزارت جهاد کشاورزي آمایش 
س��رزمیني داش��ته باش��ند تا 
مشخص شود کدام محصوالت 
را در کج��ا بکاری��م، یعني در 
کم آب هس��تند  ک��ه  مناطقي 
آب  ب��ه  ک��ه  را  محصوالت��ي 
کمتري نیاز دارند و در مناطقي 
که پرآب هستند محصوالتي را 
که ب��ه آب زیادي نی��از دارند، 

کشت کنیم.
وی ادامه داد: از طرفي دیگر 
امس��ال قیمت جهان��ي گندم 
کم��ي پایین ت��ر از س��ال هاي 

قبل ب��ود، مثال ما قیمت گندم 
داخلي را 1050 تومان تعیین 
کرده بودیم ولي گندم وارداتي 
تا 900 توم��ان هم پایین آمد، 
یعني 150 توم��ان زیر قیمت 

داخل��ي. به این خاط��ر وزارت 
با نوس��انات  جهاد کش��اورزي 
قیمت روبه رو شده و قرار است 
تعیین کند که در کدام س��ال 
قیم��ت را باال بب��رد و در کدام 
س��ال قیمت را پایین بیاورد تا 
قیمت گندم ب��ا قیمت جهاني 
بخوان��د و م��ا بتوانی��م از این 

خشکسالي بیرون بیاییم.
کمیس��یون  ع�ض���و  ای���ن 
کش��اورزان  افزود:  کش��اورزي 
هم جزئي از مردم این کش��ور 
هس��تند و بای��د هماهن��گ با 
دولت پی��ش بروند، چه قیمت 

پایی��ن باش��د یا دول��ت کمي 
قیمت را باال ببرد، کش��اورزان 
بای��د تحمل کنند زی��را امکان 
اینک��ه قیمت ثابت بماند وجود 

ندارد.
برومن��د ادامه داد: ما س��عي 
مي  کنیم به عنوان کمیس��یون 
کشاورزي از دولت بخواهیم اگر 
قرار اس��ت قیمت گندم پایین 
بیای��د باید قیمت س��م، کود و 
آب بها نیز پایین بیاید، این طور 
نباش��د که همه مشکالت را به 
گ��ردن کش��اورزان بیندازیم تا 

آنها متحمل ضرر شوند.

نباید مشکالت را به گردن کشاورزان بیندازیم

شکوفه میرزایی
مولود غالمی



تعیین تکلیف پروژه سینمایی امام موسی
منوچهر محمدی، تهیه کننده س��ینما در گفت وگو با مهر با بیان این 
مطلب که فیلمنامه پروژه سینمایی امام موسی صدر برای تایید نهایی 
به سازمان سینمایی ارائه شده است، گفت: هرچند مدتی پیش فیلمنامه 
این پروژه سینمایی را به سازمان سینمایی ارائه کردم، اما همچنان خبری 
از تصمیم نهایی این سازمان نسبت به فیلمنامه اعالم نشده است و هیچ 
اطالع��ی از نقطه نظرات آنها در این زمین��ه ندارم. فکر می کنم حداقل 
تا 10 روز دیگر خبر نهایی برای س��اخت این پروژه اعالم می ش��ود و ما 
برنامه های خود را با آغاز پیش تولید اجرایی می کنیم. محمدی با اشاره به 
اینکه فیلمنامه این فیلم سینمایی توسط محمدرضا گوهری نوشته شده 
است، گفت: این فیلمنامه به زندگی امام موسی صدر و تمام اتفاقاتی که 
در زندگی وی رخ داده اس��ت، می پردازد. منوچهر محمدی پیش از این 
در نشستی اعالم کرده بود: من سال هاست می خواهم درباره امام موسی 
صدر فیلمی بسازم، اما شرایط تولید این پروژه از سال ۸۵ تا به حال محقق 
نشده است. در یک دوره شرایط فراهم نشده، در یک دوره اصال با ساخت 
این فیلم مخالفت شد و در دوره جدید گفته شده دوباره فیلمنامه باید 

خوانده شود.

تور »ماهی و گربه« در فستیوال ها
نروژ، اس��ترالیا و تاجیکس��تان در روزهای پایان��ی مهرماه میزبان 
فیلم س��ینمایی »ماهی و گربه« می شوند. جشنواره فیلم »اسلو« در 
بیس��ت و چهارمین دوره خود پذیرای »ماهی و گربه« به کارگردانی 
شهرام مکری و تهیه کنندگی سپهر سیفی به عنوان یکی از 1۵ فیلم 
بخش اصلی اس��ت. این جشنواره که مهم ترین جشنواره نروژ و یکی 
از مهم ترین فستیوال های اروپایی است هر سال در اوایل فصل پاییز 
برگزار می شود. امس��ال عالوه بر »ماهی و گربه«، فیلم »دختری که 
در شب تنها به خانه می رود« ساخته لیلی امیرپور، کارگردان ایرانی - 
انگلیسی را هم در همین بخش به نمایش خواهد گذاشت. چهارمین 
دوره فستیوال فیلم های ایرانی در استرالیا میزبان بعدی فیلم »ماهی 
و گربه« است. به این ترتیب »ماهی وگربه« که در ابتدای مهرماه در 
جشنواره های »سیتگس« اس��پانیا و ونکوور کانادا به نمایش درآمد، 
این ماه را با حضور در پنج فستیوال سینمایی به پایان خواهد رساند.

بیماری فراگیر میان حجاج نداریم
رییس مرکز پزش��کی حج و زی��ارت هالل احمر گفت: س��ازمان 
بهداشت جهانی و وزارت بهداشت عربستان، هیچ موردی را از ابتال به 
ابوال گزارش نکرده است. همچنین دستگاه تب سنج لیزری در فرودگاه 
مش��هد برای تش��خیص بیماری ابوال و کرونا اس��تفاده خواهد شد. 
س��یدعلی مرعشی، حال عمومی حجاج را خوب توصیه کرد و گفت: 
هیچ بیماری فراگیری در میان حجاج مش��اهده نشده است. رییس 
مرکز پزشکی حج در این باره عنوان کرد که این یک روند همیشگی 
اس��ت و وزارت بهداشت در جهت حفظ سالمت مردم اقداماتی را در 
مبادی ورودی انجام می دهد. عالوه بر این، توصیه هایی نیز به مسافران 
ارائه می ش��ود تا در صورت داش��تن عالئم بیماری، از روش پیگیری 
درمان آن  مطلع شوند. در این راستا، محمدجعفر صادقی، مدیر گروه 
پیش��گیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت خراسان رضوی 
نیز از بهره گیری از دس��تگاه تب سنج لیزری در فرودگاه مشهد برای 
تش��خیص بیماری ابوال و کرونا خبر داد. به گزارش سازمان حج، در 
اواخر س��ال گذشته موضوع بیماری کرونا نیز مطرح شد که به ظاهر 
وضعیتی موس��می داش��ت و از 1۹ تیرماه تاکنون هیچ بیمار مبتال 

به کرونا در عربستان مشاهده نشده است. 

وضعیت مناطق گردشگری مناسب نیست
ریی��س س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت گف��ت: وضعیت مناطق 
گردشگری همچون استان های شمالی و رودخانه هایی که مناطق مهم 
گردشگری به شمار می آیند، مناسب نیست و گردشگری شاخصه های 
محیط زیست را تاکنون رعایت نکرده است. معصومه ابتکار، در سمپوزیوم 
بین المللی گردشگری سازمان ملل متحد که با موضوع توسعه گردشگری 
پایدار برگزار ش��د، در پاس��خ به این سوال که گردشگری تاکنون چقدر 
همسو با توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست بوده است، اظهار کرد: 
اگر گردشگری شاخصه های محیط زیست را رعایت کند مثل مالحظات 
پسماند و زباله، حتما می تواند مفید باشد، اما وضعیت مناطق گردشگری 
مثل استان های شمالی و رودخانه هایی که مناطق مهم گردشگری به شمار 

می آیند شرایط خوبی را نشان نمی دهند. 

لغو بازی رئال و پرسپولیس 
حمیدرض��ا سیاس��ی از لغ��و ب��ازی دوس��تانه پرس��پولیس با 
رئال مادرید خبر داد. رییس هیات مدیره باش��گاه پرس��پولیس در 
گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به تصمیم این باشگاه برای لغو بازی 
دوستانه با رئال مادرید گفت: با توجه به شرایطی که فعال به وجود 
آمده تصمیم گرفتیم بازی با رئال مادرید لغو ش��ود. اگر توانستیم 
مقامات ذی صالح کش��ور را راض��ی کنیم، دوباره مذاکره با رئال را 
از س��ر می گیریم. بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی هم در 
اظهاراتی تاکید کرده که برگزاری این بازی فعال به صالح نیس��ت. 
ما باید حساس��یت های به وجود آمده را ک��م کنیم و اگر مقامات 
سیاس��ی برگزاری این ب��ازی را تایید کردند ما ه��م کار را انجام 
می دهیم. سیاس��ی درباره جذب دو مهاج��م جدید خارجی برای 
پرس��پولیس گفت: شنیده ام که درخشان درخواست جذب آنها را 
داده اس��ت. آنها باید بیایند تست بدهند و پس از تایید کادر فنی 

و باشگاه قرارداد می بندند. 

برد تیم ملی فوتبال
تیم ملی فوتبال ایران در دومی��ن بازی تدارکاتی اش در اردوی 
پرتغال با یک گل تیم بنفیکا را شکست داد. تیم ملی فوتبال ایران 
سه ش��نبه در دومین و آخرین بازی تدارکاتی اردوی آماده س��ازی 
پرتغال به مصاف تیم بنفیکا رفت که این مس��ابقه با نتیجه یک بر 
صفر به س��ود تیم ایران به پایان رسید. تک گل تیم ایران را سردار 
آزمون در دقیقه 44 به ثمر رساند. این گل روی یک شروع مجدد 
به دس��ت آمد که آزمون روی سانتر آندو تیموریان از جناح راست 
موفق ش��د با ضربه س��ر دروازه بنفیکا را باز کند. بنابر توافقی که 
کارلوس ک��ی روش و مربی تیم فوتبال بنفیکا داش��تند این بازی 
تدارکاتی پس از 4۵ دقیقه توقفی نداش��ت و ت��ا دقیقه 60 ادامه 
داش��ت. در 1۵ دقیقه جدید مربیان دو تیم به مرور تعویض هایی 
را انج��ام دادند تا اینکه تقریبا کل ترکیب تیم تغییر کرد. س��پس 
از دقیق��ه 60 ح��دود 10 تا 1۵ دقیقه بازی برای ارائه دس��تورات 
تاکتیکی مربیان به نفرات جدید متوقف بود و در 30 دقیقه پایانی 

هم دو تیم با ترکیب کامال متفاوت در زمین بازی کردند. 

داعش نزدیک بغداد
داع��ش به نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد رس��یده اس��ت. به 
گ��زارش عصرایران به نقل از س��ایت ش��بکه اس��کای نیوز عربی، 
درگیری ش��دید می��ان ارتش عراق و نیروه��ای داعش به نزدیک 
فرودگاه بغداد کش��یده ش��ده اس��ت. ع��الوه بر این، تع��دادی از 
خیابان های بغداد بسته شده اند و شمار زیادی از نیروهای امنیتی 
عراقی در خیابان های پایتخت مستقر شده اند. منابع آگاه گفته اند 
درگیری ش��دید میان نیروهای امنیتی عراقی و داعش در نزدیکی 
فرودگاه بغداد در جریان اس��ت. منابع امنیتی ادامه دادند: منطقه 
س��بز امنیتی محل استقرار مراکز مهم امنیتی و حکومتی از جمله 
کاخ ریاس��ت جمهوری، کاخ نخس��ت وزیری، پارلمان، س��اختمان 
قوه قضایی��ه، س��فارتخانه های امریکا، بریتانیا و فرانس��ه و س��تاد 
فرماندهی ارتش اس��ت. احتماال داعش در حال آماده س��ازی برای 

حمله نهایی به بغداد و اشغال پایتخت عراق است. 

توضیحی در حاشیه مراسم عمامه گذاری
دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی با صدور اطالعیه ای جریان پیش آمده در 
مراسم عمامه گذاری طالب در حضور این مرجع تقلید را توضیح داد و 
خبر روز گذشته برخی سایت ها را رد کرد. به گزارش گروه دریافت خبر 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، در این توضیح آمده است: جریان 
از ای��ن قرار بود، فردی که ناراحتی روانی دارد و بارها به دفتر معظم له 
مراجعه کرده و به او کمک کرده بودند، امروز هم ش��اید برای گرفتن 
کمک وارد مجلس ش��د و از آنجا که ازدحام جمعیت بس��یار زیاد بود 
محافظان به او پیشنهاد کردند که در همان پایین مجلس بنشیند. او 
عصبانی شد و با کفش خود محکم به یکی از محافظان کوبید و به طرف 
جایگاهی که معظم له نشسته بودند، حرکت کرد. محافظان او را گرفته 
و به خارج هدایت کردند و تا امروز عصر نیز آزاد بود و شنیده شد که او 
را به تازگی دستگیر کرده اند. نه توطئه ای در کار بود و نه برنامه خاصی. 
امیدواریم ناقالن اخبار تقوای خبرنگاری را در کار خود بیش��تر رعایت 

کنند و از مرکز اصلی خبر، خبر را دریافت دارند. 

داریوش مهرجویی گفت: آنهایی که با تصمیم ها و مجوزهای سازمان 
س�ینمایی مخالفت می کنند درواقع به نوعی ماهیت وزارت ارشاد را 

نفی می کنند.
دبیر »مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور غزه« از نامگذاری جوایز 
این مس�ابقه به نام دو شهید فلسطینی، محمد الدوره و ناجی العلی 

خبر داد.
مینا نوری با س�وژه قرار دادن »عینک« در نقاش�ی هایش، نمایشگاه 

متفاوتی را در گالری »اثر« برگزار کرده است.

خبرآنالین نوشت، طبق آخرین آمار صندوق بین المللی پول در سال 
2009 ای�ران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان 91 کش�ور در حال 

توسعه و توسعه نیافته مقام اول را داشته است. 
وزی�ر بهداش�ت گفت: کتاب ارزش نس�بی خدمات س�المت حاصل 
ساعت ها کار کارشناسی است بنابراین، با متخلفان در بخش دولتی و 

خصوصی به شدت برخورد خواهد شد. 
مع�اون بهداش�ت وزارت بهداش�ت تاکید کرد: بیم�اری هاری در 
س�ال های اخیر در جایگاه هفتم مهم ترین بیماری های عفونی قرار 

گرفته است. 

حبیب کاش�انی، مدیر جدید تیم ملی فوتب�ال امید گفت: من تحت 
نظر فدراس�یون فوتبال و براساس قوانین بین المللی فعالیت می کنم 

و هدفم کمک کردن برای کاهش نگرانی هاست. 
مهدی رهبری، کارش�ناس هندبال با ارزیابی مش�کالت این ورزش و 
تاکید بر پرهیز از تفرقه گفت: هندبال مقابل مردم شرمنده شد زیرا 

نتوانستند یک مشکل ساده را مدیریت کنند. 
 نکون�ام، کاپیتان تیم ملی معتقد اس�ت اردوی پرتغ�ال نه تنها برای 

بازیکنان بلکه برای مربیان هم مفید است. 

 احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ضمن تشریح جزییات بیشتر 
از سانحه سقوط هواپیمای ناجا، ارتباط هر نوع عملیات تروریستی با 

این حادثه را تکذیب کرد. 
مجی�د انصاری، مع�اون پارلمانی رییس جمهور با اش�اره به طرح 24 
م�اده ای آمران به معروف و ناهیان از منکر گف�ت: این طرح با اصول 
متعدد از قانون اساس�ی از جمله اصل 75 مغایرت داشته و همچنین 

قابلیت اجرا ندارد. 
فرمانده انتظامی سیس�تان و بلوچس�تان گفت: درگیری مس�لحانه 
ماموران بخش راس�ک با اش�رار منجر به مجروح شدن ۳ مامور ناجا 

شده است.

گیتی خامنه- مجری قدیمی برنامه های کودک تلویزیون - گفت: 
به زودی با قصه های »آبی تر از رویا« به شبکه پویا می آیم

شهرداری برای رهاسازی هزار بلبل خرما در تهران از سازمان 
محیط زیست مجوزی دریافت نکرده است

لیال رجبی، بانوی نقره ای پرتاب وزنه ایران در گفت وگو با ایسنا 
گفت: حجاب سخت نیست، امکانات نداشتن سخت است

هفت نماینده مجلس شورای اسالمی به قاضی پرونده مهدی هاشمی 
نامه نوشتند و خواستار علنی شدن جلسات دادگاه وی شدند

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
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ترکیه بمباران کرد
اما نه داعش را 

جنگنده ه��ای ترکی��ه در پ��ی حم��الت ش��به نظامیان ح��زب 
کارگ��ران کردس��تان ترکی��ه )پ.ک.ک( ب��ه مواض��ع ارتش در 
جنوب ش��رق ای��ن کش��ور، یعنی مرز می��ان ترکی��ه و کوبانی، 
ب��رای اولین ب��ار از زمان آغاز مذاک��رات صلح، مواضع پ. ک. ک 

را بمب��اران کردن��د.
به نوش��ته روزنامه حریت، رییس ستاد ارتش ترکیه روز 13 اکتبر 
دستور بمباران مواضع پ. ک. ک در منطقه داقلیجا در استان دیاربکر 
واقع در جنوب شرقی کشور را صادر کرد. برخی گزارش ها نیز حاکی 
است که این حمالت روستایی در استان »هکاری« نزدیک مرز عراق 
را هدف قرار گرفته اس��ت. طبق گزارش ها، اهداف بمباران ش��ده در 
ترورها، حوادث مس��لحانه و حمالت ب��ه پایگاه های نیروهای امنیتی 

نقش داشتند.
عملیات نظامی ترکیه علیه پ. ک. ک پس از آغاز اعتراضات گسترده 
مردم در ترکیه علیه حمایت غیرمس��تقیم این کشور از داعش از سر 
گرفته ش��د. بسیاری از استان های شرقی ترکیه و نیز شهرهای بزرگ 

این کشور شاهد اعتراضات خشونت آمیز بوده است.
ای��ن اعتراضات در واکنش به سیاس��ت های دول��ت ترکیه علیه 
گ��روه تروریس��تی داعش در ش��هر مرزی کوبانی واقع در ش��مال 
س��وریه برگزار ش��ده بود و حدود 37 نفرکش��ته و صدها نفردیگر 
زخمی ش��دند. پس��ت نگهبانی در منطقه داقلیجا به مدت سه روز 
هدف حم��الت خمپاره ای پ.ک. ک قرار گرفته ب��ود. این عملیات 
بزرگ تری��ن حمله علیه مواضع پ.ک.ک از زم��ان آغاز روند صلح 

با کردها بوده اس��ت.
رسانه های ترکیه همچنین گزارش هایی از درگیری میان پ. ک. ک 
و نیروهای ترکیه در اطراف ش��هر تونجلی در ش��رق ترکیه و دور از 
مناطق مرزی منتش��ر کرده اند. حمالت هوای��ی به مواضع پ. ک. ک 
همزم��ان با خش��م و نارضایتی جامعه کرد ترکی��ه از دخالت نکردن 
دولت این کشور در وضعیت شهر مرزی و کردنشین کوبانی در سوریه 
که در حال مقاومت مقابل تروریست های داعش است، صورت گرفته 

است.

مع��اون کاه��ش تقاضا و توس��عه 
مش��ارکت های مردمی س��تاد مبارزه 
ب��ا مواد مخ��در با بی��ان اینکه وقتی 
معتاد بهبودیافت��ه از مراکز ماده 16 
خارج ش��د تازه مش��کالتش ش��روع 
می شود، گفت: 3۹ درصد از معتادان 
خیابانی تهران به ما اعالم کرده اند که 
بی خانمان هستند و ستاد مسئولیتی 
در قب��ال تامین مس��کن و س��رپناه 
این افراد ندارد. بابک دین پرس��ت در 
گفت وگو با ایس��نا درباره ساماندهی 
معتادان خیابانی اظهار کرد: مش��کل 
م��ا ن��ه در بخ��ش جم��ع آوری و نه 
فض��ای الزم ب��رای نگهداری اس��ت، 
بلک��ه مهم ترین مش��کل م��ا در امر 
موضوع  معتادان خیابانی،  ساماندهی 
ماده 16 قانون مب��ارزه با موادمخدر، 
حمایت ه��ای اجتماعی پس از خروج 
از مراکز درمانی اس��ت. معتادانی که 
مشمول ماده 16 می شوند، معتادانی 
هس��تند که به مراکز درمانی مراجعه 
نکرده و طبق قانون مجرم ش��ناخته 
می ش��وند. مع��اون کاه��ش تقاضا و 
توس��عه مش��ارکت های مردمی ستاد 

مب��ارزه ب��ا موادمخدر با بی��ان اینکه 
طبق م��اده 16 دو گ��روه از معتادان 
را می توانی��م به مراکز درمان اجباری 
ببری��م، گف��ت: گ��روه اول معتادان 
فاق��د گواه��ی درم��ان و گ��روه دوم 
معت��ادان متجاهری هس��تند که در 
خیابان ها می بینید. مشکل اساسی ما 
حمایت ه��ای اجتماعی پس از خروج 
اس��ت. هرچند سال گذشته آیین نامه 
جام��ع مراقبت های پ��س از خروج از 
مراکز درمان اجباری توس��ط ریاست 
قوه قضاییه ابالغ ش��د، اما دس��تگاه ها 
در م��ورد اج��رای آن غفلت کرده اند، 
به همین خاطر، بسیاری از هموطنان 
به وی��ژه در ته��ران ب��ه م��ا معترض 
هس��تند که چ��را هنوز معت��ادان در 

خیابان ها می چرخند.
وی با بیان اینکه طی سال های ۹1، 
۹2 و شش ماهه سال ۹3، نزدیک به 
64 هزار نفر از این معتادان را در 1۸ 
استان کشور جمع آوری کردیم، گفت: 
بی��ش از 40 درصد این آمار به تهران 
مربوط بود. همچنین براین اساس از 
مجم��وع آمار اعالمی، 12 هزار معتاد 

جمع آوری شده مربوط به شش ماهه 
اول بودند که نزدیک به سه هزار نفر 
از آنها تهرانی بودن��د. معاون کاهش 
تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ستاد 
طبق قانون می تواند این معتادان را به 
مدت س��ه ماه در این مراکز نگهداری 
کند که در صورت لزوم و با پیشنهاد 
تیم درمانگر مقام قضایی می تواند سه 
م��اه دیگر این م��دت را تمدید کند، 
بنابراین، س��تاد می تواند تا شش ماه 
ای��ن معتادان را با هزینه های بس��یار 
گ��زاف در مراکز اجب��اری نگهداری 
کند. دین پرس��ت با اش��اره به اینکه 
پس از ش��ش م��اه دس��تگاه قضایی 
می توان��د اگر معتاد ب��ه تکالیف پس 
از خروج عمل نکرد، وی را از س��ه تا 
ش��ش ماه به زندان ببرد، اظهار کرد: 
از زمان ابالغ این قانون حتی یک نفر 
هم به علت کمبود فضای زندان ها به 
زندان ارجاع نش��ده است. اتفاقی که 
در این میان می افتد این است که فرد 
را تا س��ه ماه نگهداری می کنیم. وی 
از مرکز خارج شده و تازه مشکالتش 

شروع می شود. 3۹ درصد از معتادان 
خیابانی تهران به ما اعالم کرده اند که 
بی خانمان هستند و ستاد مسئولیتی 
در قبال تامین مس��کن و سرپناه این 
افراد ن��دارد. این معتاد بدون ش��غل 
اس��ت و س��تاد مس��ئولیتی در قبال 
معت��اد بهبودیافت��ه بدون ش��غل هم 

ندارد.
این فرد حتی ق��وت الیموت خود 
را ن��دارد و از خان��واده ای ک��ه وی را 
سرپرستی کند، محروم است. معاون 
کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های 
مردمی س��تاد مبارزه ب��ا موادمخدر 
ب��ا بی��ان اینک��ه در همین راس��تا از 
دادستان کشور درخواستی داشتیم و 
در پی آن مصوب شد تا هر دستگاهی 
در اج��رای تکالیفش کوتاهی می کند 
دس��تگاه قضا ب��ا وی برخ��ورد کند، 
اظه��ار ک��رد: هزینه هنگفت��ی برای 
درمان معتادان صرف می شود، اما در 
حال برنامه ریزی  هستیم تا این افراد 
پ��س از خروج از مراک��ز دوباره روانه 
خیابان ها نش��ده و نارضایتی مردم را 

رقم نزنند.

شروع مذاکرات، ظریف در وین
وزیر ام��ور خارجه ایران تصریح ک��رد: مذاکراتی که 
ما تاکنون داش��تیم همگی مذاکرات حساسی بوده اند، 
ای��ن دوره هم مذاکره ای اس��ت که می تواند راه را برای 

رسیدن به توافق نهایی هموارتر کند.
دکتر محمدج��واد ظریف، صبح سه ش��نبه در بدو 
ورود ب��ه فرودگاه وی��ن در جمع خبرن��گاران افزود: 
البته رس��یدن به توافق در این مذاکرات بسیار بعید 
اس��ت به خاطر اینکه موضوعاتی که هنوز باقی مانده 
و  باید حل و فصل ش��وند، موضوعات بس��یار زیادی 

هستند.
همان طور که رییس جمهوری کشورمان مطرح کرد، 
در مورد اصل موضوعات تفاهم کلی وجود دارد، اما آنچه 
در چند دور اخیر در موردش بحث و گفت وگو شده است 
در مورد جزییات است، مواردی مانند حجم غنی سازی، 
 نح��وه و زمان بندی رفع تحریم ها که بس��یار با اهمیت 

و حیاتی هستند.
ما امیدواریم ک��ه طرف مقابل با پذیرفتن واقعیاتی 
ک��ه در صحن��ه منطق��ه ای و بین المللی اس��ت و هم 
واقعی��ات برنام��ه هس��ته ای ای��ران که ی��ک برنامه 
پیش��رفته صلح آمی��ز هس��ته ای دارد، بتواند به یک 
راه حل دس��ت پی��دا کند که به نفع همه اس��ت و ما 
تم��ام تالش خود را ب��ه کار خواهیم ب��رد که از این 
چند روز مذاکره در وین برای حل مش��کالت بهترین 

استفاده را بکنیم.

بی خانمانی ۳9 درصد از معتادان خیابانی

ریی�س مرک�ز ملی خشکس�الی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی از 
کاهش ۳۳ درصدی بارندگی پایتخت 
در س�ال زراع�ی ج�اری نس�بت به 
میانگین بلند مدت خب�ر داد و گفت: 
در سال زراعی گذشته استان های یزد 
با 4۳.5 درصد کاهش نس�بت به سال 
گذشته، سمنان با ۳2.9 درصد کاهش 
و البرز با 29.2 درصد کاهش نس�بت 

به سال زراعی گذشته کم بارش ترین 
استان ها  بوده اند.

ش�اهرخ فاتح در گفت وگو با   مهر 
ب�ا بیان ای�ن مطلب افزود: در س�ال 
زراعی 92 یعنی از ابتدای مهرماه 92 
تا ابتدای مهرماه 9۳ میزان بارندگی 
در کش�ور مع�ادل 209.2 میلی مت�ر 
ب�وده که ای�ن می�زان در مقایس�ه 
با بارندگی س�ال گذش�ته ک�ه برابر 

225.6 میلی مت�ر ب�وده 7.۳ درصد 
کاهش را نشان می دهد. رییس مرکز 
ملی خشکس�الی و مدیریت بحران 
س�ازمان هواشناس�ی اظهار داشت: 
می�زان بارندگی در تهران در س�ال 
زراعی 92 معادل 224 میلی متر بوده 
که این میزان نسبت به سال گذشته 
ک�ه برابر 275.2 میلی متر بوده 18.6 
درصد کاهش و نس�بت به میانگین 

بلندمدت که معادل ۳۳2.4 میلی متر 
ب�وده ۳2.6 درصد کاهش را نش�ان 
می دهد. وی افزود: اس�تان هایی که 
دو سال زراعی پیاپی را شرایط منفی 
داش�ته اند، یعنی میزان بارندگی در 
آنها کاهش داشته شامل استان های 
آذربایج�ان ش�رقی، اردبیل، گیالن، 
زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، 
لرس�تان، مرکزی، قم، تهران، البرز، 

مازندران، س�منان، خراسان شمالی، 
خراس�ان جنوبی، خراس�ان رضوی، 
فارس و قزوین بوده اند. رییس مرکز 
ملی خشکس�الی و مدیریت بحران 
س�ازمان هواشناس�ی تاکی�د کرد: 
کاهش میزان بارندگی برای دو سال 
پیاپ�ی در این اس�تان ها زنگ خطر 
خشکسالی شدید است که مسئوالن 

باید آن را جدی بگیرند.

رد خشکسالی در 19 استان کشور
یم

سن
س: ت

عک



نگاهی به کمپین تبلیغاتی پرهزینه تولیدکننده دستمال کاغذی

 تبلیغات پرریسک 
در بازار پررقیب

نسل سوم مدیریت بازاریابی 
در بح��ث مدیریت بازاریابی، کارشناس��ان از س��ه نوع 
مدیریت یاد می کنن��د که هر کدام اش��اره و تمرکز روی 
بخش های خاصی از این حوزه دارد،  در قسمت بازاریابی 
شماره 1 عنوان می ش��ود که تولید کاال و خدمات بیشتر 
از هر چیز دیگری حائز اهمیت است، به عبارتی این گونه 
برندها و مدیران قبل از توجه به خواسته های خریداران و 

نیازهای بازار دست به تولید کاال می زنند و تمرکز خود را 
روی تولید می گذارند. این گونه تفکر تا حد زیادی در بازار 

امروز منسوخ شده است. 
در مدیریت بازاریابی شماره 2، اس��تراتژی ها متفاوت 
اس��ت به گونه ای که خریداران کاالها و خدمات در رأس 
توجه قرار دارند، س��پس فروش��ندگان - تولیدکنندگان 

کاالها یا خدمات، معاون��ان و زیربناهای آنها- مدیرعامل 
و اعضای هیات مدیره ب��ه ترتیب اعضای ه��رم بازاریابی 
به شمار می آیند. در نهایت بازاریابی شماره 3 یا نسل سوم 
بازاریابی قرار می گیرد که سمت و سوی اصلی آن حرکت از 
مشتری محوری به سوی تسخیر روح انسانی است. از همه 
می خواهیم از فردا صبح، اگر هنوز در مدیریت بازاریابی 1 

هس��تید، به مدیریت بازاریابی 2 و پس از آن خود را برای 
بازاریاب��ی 3 آماده کرده و برای افزای��ش کارآفرینی خود 
برنامه ریزی کنید. آنچه در ادامه می خوانید، راهکارهایی 
است که عبدالحمید ابراهیمی، کارش��ناس بازاریابی در 

کنفرانس ملی بازاریابی و فروش ارائه کرده است. 
صفحه12

سرنخ

فرصت چابهار را از هندی ها بگیرید! 
11

کافه تبلیغات

تبلیغ بحران آب با لحنی طنزگونه! 
13

کلینیک کسب و کار

تولید انبوه ایده جدید 
14

پاورقی

داستان زندگی محمود خلیلی
16

اساسنامه تیپ بانک مرکزی از 
نگاه کارشناسان

 نظارت یا دخالت
قانونی یا غیرقانونی؟

فرصت امروز- خدش�ه دار ش�دن مفهوم اس�تقالل در فضای 
بانکداری ایرانی مفهوم جدیدی نیست. 

نگاهی به سرمایه گذاری در آژانس های 
مسافرتی

سفر کنید و ببینید...
انسان امروز اغلب برای رها شدن از روزمرگی های کار و گذراندن 

اوغات فراغت خود برنامه یک سفر را ترتیب می دهد...

کاربرد زبان بدن در فروش

 رمز و راز حرکات دست 
و صورت

فروش به عنوان یکی از بخش های کلیدی تمام کس�ب و کارها 
شناخته می شود...

چگونه کارمندان مستقل را مدیریت کنیم 

یک دست مدیریت مالی 
و یک دست بازاریابی...

هر صاحب کسب وکاری می داند که چگونه چند کار را همزمان 
با هم انجام دهد...

مدیریت شبکه زیرساخت و مخابراتی در 
اختیار دولت است

 بخش خصوصی؛ 
بودن یا نبودن

ماجرای خصوصی سازی شبکه های مخابراتی ایران داستانی 
طوالنی است.

10

11

12

14

15

صفحه 13



رفع 
مغایرت های قانونی 

بان��ک مرک��زی حاف��ظ مناف��ع س��پرده گذاران و 
س��هامداران خرد بانک هاست. از سوی دیگر بانک ها 
ق��درت خلق پول را دارند و این درس��ت وجه تمایز 
بانک ها با یک واحد صنعتی اس��ت. نظارت دقیق بر 
عملکرد بانک ها توس��ط بان��ک مرکزی یک ضرورت 
است. هیات مدیره بانک ها باید از صالحیت تمام عیار 
ب��رای اداره امور بانکی و پولی برخوردار باش��ند که 
باید این مهم نیز توس��ط بانک مرکزی تایید ش��ود. 
بان��ک مرکزی به دلی��ل وظیفه نظارت��ی خود باید 
نظ��ارت دقیق بر عملکرد هیات مدی��ره و مدیرعامل 
بانک داش��ته باش��د و اگر روند خطایی را تشخیص 
داد جلوی آن را بگیرد یا حتی حکم »انفصال« دهد 
در اینج��ا انفصال معنای انتص��اب را نمی دهد. چرا 
که دیگر فرصتی نیس��ت تا بان��ک مرکزی از طریق 
حقوق��ی و دادگاه اقامه دعوا کند. لذا باید قانونی در 
کار باشد که این اختیار را به بانک مرکزی داده باشد 
و بان��ک مورد نظر هم از ای��ن منظر از بانک مرکزی 

تبعیت کند. 
هیات مدی��ره و مدیران ط��راز اول بانک��ی اعم از 
دولتی ی��ا خصوصی باید از بع��د تخصصی به تایید 
بانک مرک��زی برس��ند. مجمع عموم��ی بانک باید 
اعض��ای هیات مدی��ره را انتخ��اب و برای بررس��ی 
صالحیت فنی و تخصصی ب��ه بانک مرکزی معرفی 
کنند. این به معنی انتص��اب هیات مدیره یک بانک 
توسط بانک مرکزی نیس��ت، این به معنای انتصاب 
توس��ط مجمع با شرط تایید صالحیت بانک مرکزی 
اس��ت و این امری اس��ت که در کلی��ه فعالیت های 
صنفی و تخصصی پذیرفته ش��ده و رایج اس��ت مثال 
صاح��ب یک داروخانه مدیر داروخانه را باید از میان 
دکتر داروسازی انتخاب کند که صالحیت تخصصی 
او به تایید وزارت بهداشت به عنوان مقام ناظر رسیده 
باش��د. بانک مرکزی بای��د روی صالحیت تخصصی 

مدیران بانکی متمرکز شود. 
این نکته ای است که می تواند در اساسنامه بانک ها 
پیش بینی و درج ش��ود. بانک مرکزی می تواند نکات 
کلیدی مدنظر خود را در قالب پیش��نهاد به بانک ها 
ارائ��ه کن��د و توس��ط بانک ها در اساسنامه ش��ان به 
ش��رط پذیرفته ش��دن دیده ش��ود. پیش��نهادهایی 
که در چارچ��وب قانون تجارت اس��ت و مغایرتی با 
قوانی��ن ندارد، این گونه هم مقصود حاصل می ش��ود 
و ه��م دخالت بانک مرکزی در امور جاری بانک های 
خصوصی یا دولتی مغایرتی با اصل 44 قانون اساسی 
نخواهد داش��ت. بانک ها می توانند عالوه بر مجمع و 
هیات مدی��ره از یک مجموعه ای ی��ا جمعی به عنوان 
هیات نظارت اس��تفاده کنند که از طرف سهامداران 
مجم��ع ب��ر کار و فعالیت هیات مدی��ره نظارت کند. 
کاری که سال هاس��ت در نظام بانکداری کشورهای 
دیگ��ر نیز تجربه ش��ده و نتیجه مثبتی هم داش��ته 
اس��ت. ابتکاراتی از این دس��ت اختی��ار را به عهده 
هیات مدی��ره می دهد و همچنین تن��وع افکار باعث 

می شود تا مغایرت های قانونی وجود نداشته باشد. 

نظارت و اجرا و مدیریت بانکی

بان��ک مرک��زی می توان��د به عنوان ناظ��ر مرجع 
وضع مقررات باش��د. همچنی��ن بانک مرکزی محق 
اس��ت تا این اساس��نامه را تبیی��ن و تدوین کند اما 
نمی ت��وان با این اساس��نامه فعلی مواف��ق صرف یا 
مخال��ف ب��ود. به این دلی��ل که این اساس��نامه هم 
 محسناتی دارد و هم معایبی که در صورت اجرا باید 

اصالح شود. 
نظارت و اجرا یکی از آن مسائلی است که می توان 
درباره آن صحبت ک��رد. در قانون تجارت می توانیم 
ش��خص حقوقی ب��رای هیات مدی��ره تعیین کنیم و 
ش��خص حقوق��ی می تواند نماینده خ��ود را که یک 
ش��خص حقیقی است، معرفی کند. اما بانک مرکزی 
بانک ه��ا را ملزم کرده که اش��خاص حقیقی معرفی 

کنند. 
ی��ا در موردی دیگر س��هامداران مالکیت و اختیار 
مدیران خود را از دست می دهند و به عنوان سهامدار 
اختیاری نخواهند داشت. مسئله دیگری که می توان 
به آن اش��اره کرد این اس��ت که براساس اساسنامه 
جدید اعضای هیات مدیره نمی توانند موظف باش��ند 
ک��ه این مس��ئله هم خ��الف قانون تجارت اس��ت. 
اینه��ا مواردی اس��ت که هم مدیری��ت و هم اجرا را 

تحت الشعاع قرار می دهد. 

اشتباهات قانونی

به نظر می رس��د اساس��نامه پیش��نهادی با قانون 
تج��ارت و قان��ون اساس��ی مغایرت های��ی دارد. در 
صورت��ی می ت��وان موافق تدوین و تبیی��ن و اجرای 
توس��ط  خصوص��ی  بانک ه��ای  تی��پ  اساس��نامه 
بان��ک مرکزی ب��ود که ش��بهات این اساس��نامه و 
 مغایرت ه��ای آن ب��ا قوانین تج��ارت و دیگر قوانین 

برطرف شود. 
از این رو می توانم بگویم که با این اساسنامه تیپ 
به صورت مش��روط بر اینکه این مش��کالت برطرف 
ش��ود موافق هس��تم. قطعا اگر اش��تباهی قانونی در 
تهیه این اساس��نامه از س��وی بانک مرکزی صورت 
 گرفت��ه اس��ت بای��د برطرف ش��ود تا قابلی��ت اجرا 

داشته باشد. 
به هر ح��ال بانک مرکزی مدیر بازار پولی اس��ت 
و می تواند اساس��نامه تیپ را به بانک های خصوصی 
اب��الغ کند اما نه هر اساس��نامه یا اساس��نامه ای که 

مغایر با دیگر قوانین پولی باشد. 

 تناقضی در راستای اعمال نظارت 
بانك مركزی 

 

بانک ها براساس قانون تجارت و توسط سهامداران شان 
اداره می ش��وند و تغییرات در این چارچ��وب و از طریق 
مجمع آنها باید صورت بگیرد. بانک مرکزی به عنوان نهاد 
ناظر نمی تواند به بهانه اعمال نظارت خود اساس��نامه ای 
را تبیین کند که طبق آن مدیران بانکی انتصاب ش��وند. 
این مس��ئله هم مغایر با اصل 44 قانون اساس��ی است و 
ه��م با قانون تجارت منافات دارد. این تناقضی اس��ت که 
در راس��تای اعمال نظ��ارت بانک مرکزی ب��ر بانک های 
خصوصی در اساسنامه تیپ بانک مرکزی دیده می شود.  
این اتفاق در صورتی رخ می دهد که در چارچوبی از پیش 
تعیین شده در اساسنامه یک بانک خصوصی یا در مجمع 
فوق العاده آن بانک و با تایید بازرس و برای بانک هایی که 
در بورس حاضر هس��تند، ش��رایط بورس هم فراهم بود، 
مدیر بانک تعیین شود. بانک مرکزی حقی برای سهامدار 
قائل نبوده و از آنجا که خود را نماینده سپرده گذار می داند 
بای��د مدیر بانک را تعیین کند اما تمام مس��ئولیت بانک 
بر عهده سهامداران و مدیران است. اساسنامه تیپ بانک 
مرکزی یک جانبه و یک طرفه است و امکان پذیر و شدنی 
نیست مگر اینکه قانون را از اساس تغییر دهیم. همان طور 
که اشاره ش��د این اساسنامه هم با قانون تجارت و هم با 
اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد و با آن مخالف هستم. 

جلوگیری از رقابت بانکی 

با قطعیت نمی ت��وان گفت که آیا تهیه اساس��نامه تیپ 
توس��ط بانک مرکزی ب��رای بانک ه��ای خصوصی ضرورت 
دارد. بانک مرکزی با این روش و در صورت اجرای مناس��ب 
می توان��د جلوی بس��یاری از تخلفات بانک ه��ا را بگیرد. از 
بعضی جنبه ها بانک مرکزی برای تهیه اساسنامه تیپ برای 
بانک های خصوصی محق اس��ت و در برخی زمینه ها خیر. 
از یک سو این اساس��نامه جلوی تخلفات عدیده بانک های 
خصوص��ی و راه فرار از این تخلفات را می گیرد و از س��وی 
دیگر ممکن است همین نظارت باعث از بین رفتن طراوت 
و شادابی رقابت میان بانک های خصوصی شود. باید بگویم 
با تدوین و تهیه اساس��نامه تیپ توسط بانک مرکزی برای 
بانک ه��ای خصوصی به صورت مش��روط موافق هس��تم به 
شکلی که فضای رقابتی را از بین نبرد و این شرایط را محقق 
کند و امکان رقابت را میان بانک های خصوصی فراهم سازد. 
چراکه بانک مرکزی مسئول اعمال سیاست های کالن بانکی 
در کش��ور اس��ت از این رو تدوین این اساسنامه آن طور که 
گفته ش��د جلوی تخلفات را خواهد گرفت و از سوی دیگر 
هم می تواند تبعات بسیاری داشته باشد. چگونگی تدوین و 
تبیین اساسنامه تیپ توسط بانک مرکزی نیز مسئله مهمی 
است. همان طور که می دانید این یک سوی ماجراست، طرف 
دیگر اجرای اساسنامه است. معتقدم ما در اجرا مسئله داریم. 
اگر این اساسنامه هوشمندانه و درست و منطقی طراحی و 
تبیین شود نیازی به ارائه راهکاری به غیر از تدوین اساسنامه 
تیپ توس��ط بان��ک مرکزی نیس��ت. در غیراین صورت این 

اساسنامه کمکی به مدیریت بانکی نخواهد کرد. 

بانك مركزی و هیات داری بانکی 

بان��ک مرک��زی به عن��وان ی��ک نه��اد ناظر اق��دام به 
تهی��ه اساس��نامه تی��پ ب��رای بانک ه��ای خصوص��ی 
ک��رده اس��ت و این اق��دام را اگ��ر از زاویه ش��رکت داری 
 ن��گاه کنی��م کام��ال می ت��وان آن را حق بان��ک مرکزی 
دانس��ت.  از سوی دیگر حتی می توان گفت بانک مرکزی 
محق اس��ت که این اقدام را انجام ده��د و از حقوق بانک 
مرکزی به شمار می رود.  از این رو با این اقدام بانک مرکزی 
کامال موافق هس��تم. بانک مرکزی با تهیه اساسنامه تیپ 
برای بانک  های خصوصی می تواند نظامی را ترتیب دهد که 
هیات داری بانکی جدی باشد. این اقدام در راستای احقاق 
و دفاع از حقوق مردم اس��ت. بانک مرکزی در این مسئله 
نماینده تمامی سپرده گذاران و مدافع حقوق ایشان است. 

بانك ها سهامی خاص نیستند

باید توجه داشت که بانک ها شرکت سهامی خاص نیستند 
که درباره آنها استناد به قانون تجارت و مالکانه کرد. بانک ها 
نهادهای اجتماعی هستند و دارایی مردم را در اختیار دارند، 
پس مدیریت ای��ن دارایی کالن نیازمند یک اساس��نامه و 
مقررات و یک مدیریت خاص است. معضالت بانکی به وجود 
آمده در س��ال های اخیر متوجه فقدان مسئولیت پذیری و 
نظارت و توجه به مقررات در بانک مرکزی اس��ت. در چند 
س��ال گذشته شاهد بودیم به اسم بانک و موسسات پولی و 
اعتباری با میلیاردها تومان پول مردم بازی شد بدون مجوز 
قانونی. باید پذیرفت که این مس��ائل از تبعات ضعف بانک 
مرکزی در مدیریت بوده است. با تبیین اساسنامه تیپ برای 
بانک های خصوصی موافق هس��تم. نمونه این ساز و کار را 
می توانید در بورس مشاهده کنید. با تبیین اساسنامه تیپ 
اختیارات و مسئولیت ها تعریف شده است و مردم هم با توجه 
به این مسائل وارد بورس می شوند. اما باز هم باید اشاره کنم 
که بانک ها یک نهاد مدنی و اجتماعی هستند و در صورت 
نب��ود نظارت و به وجود آمدن اختالل در مدیریت و نظارت 
بر آنها اگر دچار بحران هایی چون ورشکستگی شوند شاهد 

تبعات اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود. 

احمد میرمطهری
رییس پیشین سازمان خصوصی سازی

سعید لیالز
تحلیلگر اقتصادی

حسین عبده تبریزی
مشاور مدیریت وزیر راه و شهرسازی

حسین خزلی خرازی
كارشناس و تحلیلگر ارشد بورس

اقتصاد با مدیران

برخی از موارد اساس��نامه مص��وب تیپ بانک مرکزی 
برای بانک های غیر دولتی خالف قانون تجارت اس��ت. 
ای��ن در حالی اس��ت که آنچه در اساس��نامه تصویب 
می شود باید برای تمام بنگاه ها یکسان نوشته شود، در 
غیر این صورت برخی بنگاه ها به ناحق متضرر خواهند 
ش��د. حال پرسش اساسی آن است که چطور شورای 
پول و اعتب��ار بر خالف باید ها، اساس��نامه ای مصوب 
کند که برخی بندهای آن خالف قانون تجارت باشد؟ 
به نظر می رس��د در این اساسنامه بسیاری از مفاهیم 
اساس��ی قانون تجارت که بس��یار مهم و تاثیر گذار در 
اجرا هم هستند؛ نادیده گرفته شده است. برای مثال 
یکی از مصادیق بندهای مغایر با قانون تجارت که در 
اساسنامه تیپ بانک مرکزی آمده است، می گوید: در 
قانون تجارت براس��اس ماده 110 می توانیم ش��خص 
حقوقی ب��رای هیات مدی��ره تعیین کنیم و ش��خص 
حقوقی می تواند نماین��ده خود را که یک 
ش��خص حقیقی است، معرفی کند. همین 
بند جای ابهام ف��راوان دارد، چرا که بانک 
مرکزی این موضوع بس��یار مهم را نادیده 
گرفته است و بانک ها را ملزم کرده که باید 
اشخاص حقیقی را معرفی کنند. در بخش 
دیگر این اساسنامه آمده است در صورتی 
که مهلت تصویب اساس��نامه تمام شود و 

دو ماه بگذرد، بانک مرکزی می تواند سرپرست تعیین 
کند! این هم یک ابهام و خالف قانون تجارت دیگر به 
دلیل اینکه در قانون تجارت واژه ای به نام سرپرس��ت 
وجود ندارد و موارد بسیاری از این دست که نمونه اش 
در این اساس��نامه بسیار دیده ش��ده و پیش تر نیز در 

این باره صحبت شده است. 
به هرروی بانک مرکزی با تحمیل اساس��نامه جدید، به 
بانک ها اجازه نمی دهد که حقوق عادی خود را داش��ته 
باش��ند و به عنوان نمونه، اگر این اساسنامه را در مجامع 
به تصویب نرسانده باشند، به بانک ها اجازه نمی دهد که 
گواهی سپرده منتشر کنند و جلوی صدور مجوزهایی را 
که الزم است بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر برای 
بانک ها صادر کند گرفته اس��ت و می گوید تا اساسنامه 
را تایی��د نکنی��د، مجوزه��ا را نمی دهم. بان��ک مرکزی 
می خواهد ب��ا این روش کار را اجرایی کند، تصویب این 
اساس��نامه به نوعی مصادره س��هام بانک ها توسط بانک 
مرکزی اس��ت. از س��وی دیگر، دولت از طریق واگذاری 
س��هام عدالت در شرکت های س��هام عدالت مدیرانی را 
منص��وب می کند که به تب��ع آن، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در بانک های دولتی خصوصی س��ازی شده این 
کار را انجام داده است و عمال با توأم شدن این دو قضیه 
ب��ا هم می خواهند که اصل 44 در بانک ها به فراموش��ی 
سپرده ش��ود. بر این اساس، می خواهند از طریق دولت 
و س��هام عدالت اساس��نامه را با رأی باال مصوب کنند و 
در ای��ن حالت دیگردر بانک های خصوصی ش��ده، مدیر 
خصوصی نخواهیم داشت و تمام مدیران دولتی خواهند 

بود و سرنوشت اصل 44 در این قضایا یا این تندروی های 
بانک مرکزی نس��بت به اساس��نامه تیپ، به فراموش��ی 
سپرده می شود و دیگر این بنگاه ها به صورت بنگاه قانون 
تجارت اداره نخواهند ش��د. دلیل اقدامات بانک مرکزی 
در این زمینه به کم توجهی های بانک مرکزی در گذشته 
نس��بت به عملکرد برخی از بانک ها بازمی گردد؛ بانکی 
بدون پرداخت وجه نقد ثبت شد یا اتفاقاتی از این قبیل 
به دلیل بی نظارتی های بانک مرکزی در همان زمان بوده 
است؛ بر این اساس قرار نیست که بقیه بانک ها به خاطر 
بی توجهی بانک مرکزی تنبیه شوند. از سوی دیگر با این 
اساسنامه سهامداران مالکیت و اختیار مدیران خود را از 
دست می دهند و به عنوان س��هامدار اختیاری نخواهند 
داش��ت. بانک هایی هم که در گذشته تخلف کرده بودند 
مدیرانشان توس��ط گزینش بانک مرکزی منصوب شده 
بودند و این نکته ای جالب توجه است. معتقدم این تفکر 
بان��ک مرک��زی و تفکری که بر بانک ها حاکم اس��ت به 
نوعی مصادره سهامداران اقلیت است و سهامداران اقلیت 
نمی توانند مدیری داش��ته باشند، اما می گویم اگر بانک 
مرکزی چنین عقیده ای دارد به صورت شفاف آن را اعالم 
کن��د؛ همان گونه که پیش از س��ال 78 بانک خصوصی 
نداشتیم و همه دولتی بودند، بیایند و بگویند که اشتباه 
کرده ای��م و می خواهیم که همه بانک ها را دوباره دولتی 
کنیم. ما هم خوش��حال می شویم که پول سهام خود را 
پس بگیریم اما این موضوع را به صورت شفاف بگویند نه 
اینکه سهام بانک های خصوصی در بورس باشد و نتوانیم 

بر آن مدیریت کنیم. 

بانك مركزی شفاف باشد

فرصت امروز- خدش�ه دار شدن مفهوم استقالل 
در فضای بانکداری ایرانی مفهوم جدیدی نیست. 
چ�ه آن زمانی ك�ه مدی�ران بانکی بر س�ر عدم 
اس�تقالل بانك مركزی با یکدیگر وارد شور شده 
بودن�د و انتقادات بس�یاری كردند، چه اكنون كه 
اساس�نامه جدی�د بانك مركزی ب�رای بانك های 
غیر دولتی باردیگر حاشیه س�از ش�ده است. این 
بار اما ماجرا قدری پیچیده تر اس�ت و قانون گذار 
بیشتر از قبل از موضع تصمیم گیر صحبت می كند. 
براس�اس این اساس�نامه كه البته مصوب شورای 
پول و اعتبار نیز است، بانك های غیر دولتی ملزم 
شده اند تا تغییرات بنیادینی را در اساسنامه های 
خود ایجاد و بار دیگر اساس�نامه های تایید شده 
در مجامع ش�ان را برای تاییدیه نهایی به شورای 
پ�ول و اعتبار ارس�ال كنند. اتفاقی ك�ه تا امروز 
بانك ه�ای دولت�ی خصوصی ش�ده روی چندان 
خوشی به آن نشان نداده اند. در روی دیگر سکه 
اما چند بانك خصوصی كه از لحاظ حجم فعالیت 
اثر گذاری كمتری دارند، تمکین كرده و اصالحات 
ساختاری را در اساسنامه اعمال كرده اند و آن را 
به تایید مجامع و به عبارتی سهامدارانش�ان هم 
رسانده اند. این دسته از بانك ها موفق شده اند با 

تغییر اساسنامه ش�ان تاییدیه نهایی شورای پول 
و اعتب�ار را نیز اخ�ذ كنند. بانك  ش�هر، حکمت 
ایرانی�ان، قوامی�ن، انص�ار و آین�ده از جمله این 

بانك ها هستند. 
در آن س�وی میدان ام�ا بانك ه�ای بزرگی نظیر 
مل�ت، تجارت و صادرات هنوز اساس�نامه جدید 
را هض�م نک�رده و مخالفت ه�ای بنیادینی با این 
ماجرا دارن�د. در نمایی دیگر اما می توان دریافت 
نام ای�ن بانك ها  و نفس مخالفت ش�ان با تصمیم 
بانك مركزی و شورای پول و اعتبار نشان دهنده 
تقویت شائبه دخالت نهادهای نظارتی در سیستم 
بانکداری خصوصی است؛ موضوعی كه با واكاوی 
تغییرات پیشنهاد داده شده از سوی شورای پول 
و اعتب�ار برای اساس�نامه این دس�ته از بانك ها 
بی�ش از پیش تقویت می ش�ود. بانك مركزی در 
این اقدام مقرر كرده اس�ت تا بانك ها اساسنامه 
خ�ود را دگرگون و در تفاوتی محس�وس با دیگر 
شركت ها اساس�نامه سفارشی این نهاد را تنظیم 
و اجرایی كنند، اتفاقی كه طی آن قانون تجارت و 
اساسنامه مصوب و مندرج در آن به سایه خواهد 
رفت. حال آنکه اساس�نامه جدید موارد متعددی 
را خالف موارد اساس�نامه مص�وب قانون تجارت 

ارائه داده اس�ت. به طور مث�ال، در قانون تجارت 
براس�اس ماده 110 می توان یك شخص حقوقی را 
برای هیات مدیره در نظر گرفت و شخص حقوقی 
می تواند نماینده خود را كه یك ش�خص حقیقی 
اس�ت معرفی كن�د؛ موضوعی كه در اساس�نامه 
جدید مورد بی توجهی قرار گرفته است. از طرفی 
دیگر، با اجرایی ش�دن این اساس�نامه سفارشی 
حق�وق ع�ادی بانك ه�ای غیر دولتی زیر س�وال 
رفت�ه و به نوعی اگر این اساس�نامه را در مجامع 
به تصویب نرس�انند، به آن بانك ه�ا  اجازه داده 
نخواهد ش�د تا گواهی س�پرده منتش�ر كنند یا 
اینکه جلوی ص�دور مجوزهای الزم برای بانك ها 
را س�د خواه�د ك�رد؛ تمام�ی ای�ن مخالفت ها و 
ممنوعیت ها به دلیل عدم تصویب اساس�نامه ای 
اس�ت كه بانك مركزی و ش�ورای پ�ول و اعتبار 
ب�رای بانك های خصوص�ی تدوی�ن كرده اند. در 
عمل به نظر می رس�د جدا از اهتم�ام به موضوع 
اس�تقالل بانك ها و حركت پش�ت سر قانون نیاز 
است تا بانك مركزی و شورای پول و اعتبار برای 
س�اماندهی ش�رایط بانکی ضمن حفظ شخصیت 
مس�تقل حقوقی این نهاده�ا، نظارت مقبول را از 

مسیر های معقول تر اعمال كند. 

اساسنامه تیپ بانك مركزی از نگاه كارشناسان

نظارت یا دخالت، قانونی یا غیرقانونی؟

دیدگاه دیدگاه

علیرضا عسکری مارانی
كارشناس ارشد مسائل پولی

طهماسب مظاهری
رییس اسبق بانك مركزی

علی رحمانی
كارشناس پولی

مسعود دانشمند
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران

 اساسنامه تیپ بانک مرکزي یک جانبه و یک طرفه است و امکان پذیر و شدني نیست مگر اینکه قانون را از اساس تغییر دهیم. احمد میرمطهري
این اساسنامه هم با قانون تجارت و هم با اصل 44 قانون اساسي مغایرت دارد و با آن مخالف هستم.

علیرضا عسکری مارانی

معتقدم این تفکر بانک مرکزی و تفکری که بر بانک ها حاکم است به نوعی مصادره سهامداران اقلیت است و سهامداران اقلیت 
نمی توانند مدیری داشته باشند، اما می گویم اگر بانک مرکزی چنین عقیده ای دارد به صورت شفاف آن را اعالم کند؛ همانگونه که 
پیش از سال 78 بانک خصوصی نداشتیم و همه دولتی بودند، بیایند و بگویند که اشتباه کرده ایم و می خواهیم که همه بانک ها را 

دوباره دولتی کنیم.

سعید لیالز
از بعضی جنبه ها بانک مرکزی برای تهیه اساسنامه تیپ برای بانک های خصوصی  محق است و در برخی زمینه ها خیر. از یک سو 
این اساسنامه جلوی تخلفات عدیده  بانک های خصوصی و راه فرار از این تخلفات را می گیرد و از سوی دیگر ممکن است همین 

نظارت باعث از بین رفتن طراوت و شادابی رقابت میان بانک های خصوصی شود.

طهماسب مظاهری
 بانک مرکزی می تواند نکات کلیدی مد نظر خود را در قالب پیشنهاد به بانک ها ارائه کند و توسط بانک ها در اساسنامه شان به شرط 
پذیرفته شدن دیده شود. پیشنهادهایی که در چارچوب قانون تجارت است و مغایرتی با قوانین ندارد ، اینگونه هم مقصود حاصل 
می شود و هم دخالت بانک مرکزی در امور جاری بانک های خصوصی یا دولتی مغایرتی با اصل 44 قانون اساسی نخواهد داشت.

بانک مرکزی مدیر بازار پولی است و می تواند اساسنامه تیپ را به بانک های خصوصی ابالغ کند اما نه هر اساسنامه یا اساسنامه ای مسعود دانشمند
که مغایر با دیگر قوانین پولی باشد.

این اساسنامه هم محسناتی دارد و هم معایبی که در صورت اجرا باید اصالح شود.علی رحمانی

حسین عبده تبریزی
بانک مرکزی با تهیه اساسنامه تیپ براي بانک  هاي خصوصي می تواند نظامی را ترتیب دهد که هیات  داری بانکی جدی باشد. 

این اقدام در راستای احقاق و دفاع از حقوق مردم است. بانک مرکزی در این مسئله نماینده تمامی سپرده گذاران و مدافع 
حقوق ایشان است.

حسین خزلی خرازی
باید توجه داشت که بانک ها شرکت سهامی خاص نیستند که درباره آنها استناد به قانون تجارت و مالکانه کرد. بانک ها نهادهای 
اجتماعی هستند و دارایی مردم را در اختیار دارند پس مدیریت این دارایی کالن نیازمند یک اساسنامه و مقررات و یک مدیریت 

خاص است.
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11 مدیریت سرمایه گذاری

انسان امروز اغلب برای رها 
ش��دن از روزمرگی های کار و 
فراغت خود  اوق��ات  گذراندن 
برنام��ه ی��ک س��فر را ترتیب 
می ده��د ت��ا چن��د روز را از 
فض��ای کار و زندگ��ی ش��لوغ 
فاصل��ه گرفت��ه و ب��ا آرامش 
خاطر س��پری کند. ام��روز  با 
وج��ود فعالیت های گس��ترده 
آژانس ه��ای مس��افرتی اغلب 
افراد ب��رای کاه��ش هزینه ها 
و اطمین��ان خاطر در س��فر، 
ب��ه کم��ک ای��ن آژانس ها به 
مس��افرت می رون��د. تاریخچه 
ایران  در  آژانس ه��ا  تاس��یس 
به س��ال 1315، با تاس��یس 
»ایران تور«  مس��افرتی  آژانس 
می رس��د ک��ه به عن��وان اث��ر 
ملی هم ش��ناخته شد. سپس 
فعالیت ها در این عرصه بیشتر 
و بیشتر شد تا جایی که در سه 
دهه گذش��ته رش��د صعودی 
چشمگیری داش��ته است، اما 
متاسفانه در کش��ور ما اساسا 
در ای��ن حوزه ن��گاه تخصصی 
و مدیریت��ی، حاک��م نیس��ت 
و بیش��تر از اینک��ه فعالی��ت 
گردش��گری محس��وب ش��ود 
به عنوان یک بن��گاه معامالتی 
به آن نگاه می ش��ود. از طرفی 
فرهن��گ اس��تفاده از خدمات 
ت��ور و س��فر هنوز ب��ا حالت 
ایده آل خود فاصله بسیار دارد. 
وضعی��ت کنون��ی آژانس های 
کش��ور،  در  مس��افرتی 
وضعیت��ی آش��فته و برآمده از 
سیاس��ت  گذاری های نادرست، 
نبود راهبرده��ای کالن، عدم 
وج��ود نیروهای انس��انی آگاه 
و متخصص به گردش��گری و 
نگاه  و  گردش��گری  فرهن��گ 
نادرس��ت به این حوزه اس��ت. 
از ای��ن رو »فرص��ت ام��روز« 
مه��ران س��رفالح،  به س��راغ 
کارشناس ارشد برنامه ریزی و 
توسعه گردشگری و بنیان گذار 
خدم��ات مش��اوره مدیری��ت 
گردش��گری در ای��ران رفته تا 
از احوال سرمایه گذاری در این 

حوزه جویا شود. 
فعالیت آژانس ه�ا در ایران 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
آژانس گردش��گری، در واقع 
یک نمایندگی فروش است  که 
خدمات و بسته های سفر را از 
توراپراتوره��ا )متولیان تور( و 
عمده فروشان )مانند هتل ها و 
هواپیمایی ها( به مشتریان ارائه 
می کند. در کش��ور م��ا  تقریبا 
تم��ام آژانس های مس��افرتی، 
فعالی��ت  ش��ناور  به ص��ورت 
خدم��ات  یعن��ی  می کنن��د، 
و محص��والت چن��د ش��رکت 
خاص را به فروش می رسانند. 
در واق��ع مش��کل اینجاس��ت 
ک��ه ای��ن فعالی��ت منفعالنه، 
به ع��دم تولی��د متناس��ب با 
ظرفیت ه��ای کش��ور منج��ر 
می ش��ود و شما همیشه شاهد 
یکسری محصوالت و خدمات 
عادی و تکراری هستید. نبود 
تخصص و نیروی انسانی آگاه 
در اغلب آژانس های مسافرتی 
ایران، باعث نبود توانایی مولد 
بودن در آنان می شود و بسیار 
کم شما مشاهده می کنید یک 
آژان��س مس��افرتی از تعاریف 
ع��ادی و نمایندگ��ی ف��روش 

خارج ش��ود و ب��ه تعاریف تور 
اپرات��وری راه پی��دا کند یا به 

دنبال تولید و نوآوری باشد. 
با وجود توجهاتی که اخیرا 
گردش�گری  مس�ئله  ب�ه 
می ش�ود،  ای�ران  در 
سرمایه گذاری در این بخش 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
آژانس های  تع��داد  واقع  در 
مس��افرتی امروز در کش��ور ما 
م��ازاد بر تقاضاس��ت و به نظر 
م��ن س��رمایه گذاری در ای��ن 
بخ��ش، اگر به معن��ای ایجاد 
ی��ک آژانس مس��افرتی مانند 
دیگ��ر آژانس های مس��افرتی، 
با همان تعاری��ف و کارکردها 
چن��دان  باش��د،  روش ه��ا  و 
موف��ق نخواه��د ب��ود، اما اگر 
این س��رمایه گذاری برآمده از 
مطالعه بازار و روندهای حاضر 
باش��د همچنی��ن فرصت های 
به خوب��ی  را  ح��وزه  ای��ن 
یک  می تواند  باش��د،  شناخته 
س��رمایه گذاری مطمئن باشد. 
فعالی��ت  چنی��ن  جانمای��ی 
اقتصادی، نیازمند بررسی های 
و  منطق��ه ای  ب��ازار  دقی��ق 
جمعیت شناختی و نیازسنجی 
م��ردم منطق��ه اس��ت، اما در 
س��رمایه گذاری  برای  مجموع 
در ای��ن ح��وزه تاکی��د من بر 
بازارهای خاص و س��لیقه های 
از  ج��دا  ک��ه  اس��ت  خ��اص 
بلیت  ف��روش  رایج  خدم��ات 
و رزرو ج��ا، اق��دام به طراحی 
بسته های س��فر در موضوعات 
طبیعت گردی،  چ��ون  خاصی 
ماجراجویان��ه،  فعالیت ه��ای 
توره��ای روس��تایی  و دیگ��ر 

بسته های موضوعی کنند. 
چنی�ن  آغ�از  ب�رای 
کس�ب و کاری چقدر فضای 
اولیه و چه میزان س�رمایه 

نیاز است؟ 
کمین��ه فضا برای تاس��یس 
ی��ک آژان��س مس��افرتی، 40 

متر مربع است. 
س��رمایه اولیه ی��ک آژانس 
مس��افرتی بای��د مجموع چند 
فاکتور باش��د؛ هزین��ه فضا و 
برای یک س��ال،  تنخواه گردان 
نی��روی  دس��تمزد  ش��ش ماه 
انس��انی، وب س��ایت ب��ه روز و 
کارآم��د و بودج��ه تبلیغ��ات 
و بازاریاب��ی  که مجم��وع این 
گزینه ه��ا بس��تگی ب��ه طرح 
تج��اری آژان��س دارد، به این 
معنا که این آژانس کدام بازار 
یا بازارها را هدف گرفته و چه 
الگ��و و اس��تراتژی درآمدی را 
برای خود تدوین کرده اس��ت، 
اما می توان تخمین زد که باید 

ب��ا کمینه س��رمایه 70 تا 80 
میلیون تومان در کالنش��هرها 

وارد این عرصه شد. 
برای تامین نیروی انس��انی 
ه��م حداقل به پنج نفر نیروی 
فع��ال نی��از اس��ت، مدیر فنی 
و  ف��روش  مدی��ر  آژان��س، 
تبلیغات، کارمند رزرو، کارمند 
آگاه به بس��ته بندی و طراحی 

تورها و حسابدار. 

ب�رای  الزم  مجوزه�ای 
آژان�س  ی�ک  راه ان�دازی 

مسافرتی چیست؟ 
ال��ف ش��امل  بن��د  مج��وز 
فعالیت ه��ای فروش بلیت های 
س��ازمان  ک��ه  هواپیماس��ت 
هواپیمایی  سازمان  آن  متولی 

کشوری است. 
مجوز بن��د ب، ب��ه آژانس، 
اجازه برگزاری تور را در قالب 
و  داخل��ی، خارجی  توره��ای 

ورودی می دهد. 
بن��د پ، ش��امل  و مج��وز 
برگ��زاری توره��ا و خدم��ات 

زیارتی است. 
ب�رای  ش�ما  پیش�نهاد 
ای�ن  در  س�رمایه گذاران 
کار چیس�ت؟ ارزیابی بازار 

چگونه است؟ 
پیش��نهاد م��ن این اس��ت 
ک��ه هرگز به دنب��ال الگوهای 
رای��ج کاری و درآمدی نروند 
انف��رادی  بازاره��ای  روی  و 
زیرا  کنن��د،  تمرکز  )خ��اص( 
تخصصی تر  ب��ازار  در  هرچ��ه 
و منحصر به فردت��ر فعالی��ت و 
تمرکز داشته باشند، ریسک ها 
و تهدیدات به حداقل می رسد 
بیش��تر  مزیت هایش��ان  و 
می ش��ود، چ��ون اگ��ر غیر  از 
این باش��د، اوال باید س��رمایه 
هنگفت��ی را ص��رف ورود ب��ه 
بازارهای رایج کنند، دوم اینکه 
ریسک ورود به بازارهای رایج 
به دلی��ل وجود انبوهی از رقبا 
بس��یار باالست  و س��وم گاه با 
مقاومت رقبا مواجه می ش��وند 
و این باعث می ش��ود پیش از 
ورود، به ورشکس��تگی برسند. 

راهبردی  اس��تفاده  همچنین 
از فناوری ه��ا و امکانات دنیای 
فرصت های  ام��روز،  دیجیتال 
توسعه ای خوبی را پیش روی 
این حوزه می تواند قرار دهد. 

ارزیابی من از بازار آینده این 
حوزه این اس��ت که خدمات و 
بس��ته ها کم ک��م دارای تنوع 
بیش��تری خواهند شد و تقاضا 
بس��ته های  و  س��فرها  ب��رای 
موضوع��ی و خاص، بیش��تر و 
بیش��تر خواهد ش��د. موفقیت 
ای��ن  در  س��رمایه   صاحب��ان 
ح��وزه، تنها و تنه��ا در گروی 
برنامه ری��زی ب��رای اس��تفاده 
بس��ته های خاص و اس��تفاده 
فضاه��ای  از  بیش��تر  هرچ��ه 

الکترونیکی است. 
نح�وه تعام�ل آژانس ه�ا با 
هتل های خارجی و داخلی، 
سفارتخانه ها، هواپیمایی ها، 

رجا  و. . . چگونه است؟ 
از  کم��ی  بس��یار  ش��مار 
آن��ان مس��تقیما ب��ا هتل ها و 
کارگ��زاران خارجی در تماس 
داخ��ل  زمین��ه  در  هس��تند. 
ه��م، ارتباط��ات پر رنگ میان 
هتل ها و آژانس های مسافرتی 
باز می گردد  آژانس های��ی  ب��ه 
ک��ه توانای��ی خرید انب��وه را 
دارن��د ت��ا بتوانند ی��ا خود به 
از  ی��ا  بفروش��ند  مش��تریان 
طری��ق آژانس های ش��ناور به 
ف��روش برس��انند. در خصوص 
هواپیمای��ی ه��م برخ��ی که 
انب��وه دارند  توانای��ی خری��د 
بقیه  هس��تند،  چارتر کنن��ده 
آژانس ه��ا نی��ز می توانن��د از 
طریق سیس��تمی که سازمان 
هواپیمایی در اختیارشان قرار 
می دهد اقدام به خرید موردی 

بلیت کنند. 
آژانس های  استفاده  شرایط 
مس��افرتی از سیستم رجا نیز  
شرایط خاصی است که پس از 
احراز آن شرایط، می توانند از 
طریق سیستم برای مشتریان 
خود بلیت قطار تهیه کنند. در 
که  آژانس هایی  غیر این صورت 
چنین ش��رایطی را نمی توانند 
داش��ته باش��ند، از هم��کاران 
خود می توانن��د اقدام به تهیه 
بلی��ت کنند. از طرفی ش��یوه 
همکاری آژانس های مسافرتی 
معموال مستقیم  اتوبوسرانی  و 
نیس��ت. آژانس ها بنا ب��ر  نیاز، 
توره��ای  برگزارکنن��ده  اگ��ر 
زمین��ی باش��ند، ب��ا همکاری 
تعاونی ها، شرکت های خدمات 
حمل و نقل  یا ارتباط مس��تقیم 
با رانندگان، اقدام به برگزاری 

تورهای خود می کنند. 

ساز و کار یک تور گردشگری 
از  چگون�ه اس�ت؟ چق�در 
میزان درآمد کس�ب شده، 

سود است؟ 
ب��رای  مس��افرتی  آژان��س 
برگ��زاری ت��ور، نیازمند مجوز 
بند ب اس��ت. تور مس��افرتی 
در واق��ع بس��ته ای از خدمات 
س��فر اس��ت که در این بسته 
خوراک،  اقام��ت،  حمل ونقل، 
بیم��ه،  پوش��ش  و  راهنم��ا 
پیش بین��ی می ش��ود. کس��ی 
ک��ه ت��ور را طراح��ی می کند 
همه ای��ن م��وارد را به صورت 
هماهنگ در قالب یک بس��ته 
می گنجاند که قابلیت اجرا در 
یک تاریخ مش��خص را داشته 

باشد. 
پ��س از طراحی تور و جذب 
مس��افر، باید حتما مشاوره ای 
از تور مدنظر ارائه داده ش��ود 
و بسته س��فر به صورت واقعی 
برای مسافر ش��رح داده شود، 
س��پس عق��د ق��رارداد انجام 
می گی��رد و مس��افر موظ��ف 
می شود در تاریخ مشخص در 
مکان مشخص حضور به عمل 

رساند. 
هماهنگی و رفت و برگشت 
مس��افر بس��تگی به ن��وع تور 
دارد  ک��ه زمین��ی باش��د ی��ا 
هوایی یا ترکیبی. به هر روی، 
موظ��ف  ت��ور  برگزارکنن��ده 
اس��ت در تمام  مراحل پس از 
آغاز س��فر، همراه و راهنمای 
مسافر باش��د تا زمان برگشت 
و رس��یدن مس��افر ب��ه مبدا 
خود، همچنین اگر تور دارای 
خدم��ات اقام��ت و پذیرای��ی 
هماهنگی های  تم��ام   باش��د، 
اقام��ت و پذیرایی، ب��ر عهده 

برگزارکننده تور است. 
در خص��وص درآمده��ا ه��م 
میانگین  ب��ه ط��ور  می ت��وان 
گفت برای توره��ای زمینی و 
ی��ک روزه که معموال با اتوبوس 
و میدل ب��اس و مینی باس قابل 
اجرا هس��تند، تا میانگین 25 
درص��د هزینه کل تور می تواند 
تلقی ش��ود.   به عن��وان س��ود 
در خص��وص تورهای چندروزه 
زمینی، این س��ود تا 40 درصد 
هم افزایش می یابد. در خصوص 
تورهای هوایی، بسته به اینکه 
آژانس ش��ناور باش��د ی��ا خود 
هتل و پرواز را گارانتی و چارتر 
کرده باش��د و در چه فصلی از 
س��ال تور برگزار شود، سود از 
 پنج درصد تا 50 درصد متغیر

 است. 
و  تبلیغ�ات  هزینه ه�ای 
ب�رآورد  چق�در  بازاریاب�ی 

می شود؟ 
تبلیغ��ات و بازاریاب��ی ی��ک 
مس��ئله کامال پویاست، به این 
معنا که براساس استراتژی ها و 
تاکتیک های در نظر گرفته شده 
و بازارهای ه��دف و همچنین 
تعیین ش��ده،  چش��م اندازهای 
را  متفاوت��ی  بودجه ه��ای 
دربرمی گیرد ولی به طور کلی 
می ت��وان گف��ت ی��ک آژانس 
مسافرتی، دست کم باید ماهانه 
700 هزار تا یک میلیون و 500 
هزار توم��ان بودجه تبلیغاتی و 
بازاریاب��ی برای خ��ود در نظر 
بگی��رد که اگ��ر ای��ن فعالیت 
همراه ب��ا اس��تراتژی و برنامه 
بهینه نباش��د، بازخ��ورد کمی 

خواهد داشت. 

ش��هریورماه س��ال 92 ب��ود که 
 نخس��تین تلویزی��ون اینترنتی یا 
IP Media ب��ه منظور انتش��ار 
محتوای ص��دا و ویدئوی مجازی، 
مبتنی بر پروت��کل اینترنت و بر 

 بستر باند پهن راه اندازی شد. 
به گزارش ایس��نا، هدف از ایجاد 
IP Media ی��ا IP TV  ای��ن 
است که آرش��یوی جامع از تمام  
برنامه های پخش شده شبکه های 
سیما تا یک ماه گذشته با قابلیت 
دریاف��ت و ذخی��ره برنامه ه��ا در 

اختیار مخاطبان قرار بگیرد. 
در حالی ک��ه تلویزیون اینترنتی 
می توان��د بس��تر مناس��بی برای 
تولید و انتش��ار محت��وای داخلی 
باشد و مسئله محتوای داخلی نیز 
مدتی است در رأس صحبت های 
مسئوالن قرار گرفته و همه بر آن 

تاکی��د دارند، اما پس از گذش��ت 
بیش از سه س��ال از زم��ان طرح 
راه اندازی شبکه IP Media، این 
شبکه به دالیل مختلف نتوانسته 
مخاطبان چندانی را به خود جذب 
کند و ش��اید همچنان در مرحله 

پایلوت و آزمایشی مانده است. 
شرکت س��روش رسانه ای بود که 
برای نخستین بار در کشور مجری 
طرح IP Media شد و با تاکید 
براینکه رس��انه ملی با اس��تفاده 
از تکنولوژی روز و سیس��تم های 
اینتران��ت امکان دریاف��ت صدا و 
تصویر را از خ��ط تلفن ثابت و با 
استفاده از فیبر نوری فراهم کرده 
است در شهریورماه سال 92 وعده 

داد که کارب��ران می توانند از این 
تلویزیون ملی )ش��یما( اس��تفاده 
کنن��د. ب��ا توجه به بررس��ی های 
صورت گرفته، تلویزیون اینترنتی 
به خوبی نتوانس��ته اس��ت جای 
خ��ود را بین مردم ب��از کند و به 
نظر می رسد برای افزایش تشویق 
ب��ه تولی��د محتوا در ای��ن زمینه 
الزم است سیاس��ت هایی در نظر 
گرفته ش��ود. تلویزیون اینترنتی 
ک��ه محتوای آن را صدا و س��یما 
تهی��ه می کن��د در حال حاضر در 
ش��هرهای مختلفی مانند تهران، 
تبری��ز، اصفه��ان، مش��هد، یزد و 
قزوین راه اندازی ش��ده اس��ت. از 
س��وی دیگ��ر، با توجه ب��ه اینکه 

انحصار پخش صدا و تصویر فراگیر 
در اختیار سازمان صداوسیماست، 
 IP مج��وز ب��رای ارائه امکان��ات
Media باید از سوی کمیسیون 
تنظی��م مق��ررات ارتباط��ات به 
ش��رکت های مای��ل ب��ه ارائه این 

امکانات اعطا شود. 
در هر حال دبیر کمیسیون تنظیم 
مق��ررات ارتباط��ات رادیوی��ی از 
تصویب پیش نویس اصول حاکم بر 
پروانه ارائه خدمات پخش محتوای 
صوتی و تصویری مبتنی بر پروتکل 
اینترنت)IP Media(  خبر داد. 

علی اصغ��ر عمیدیان درب��اره این 
پیش نوی��س گفت: براس��اس این 
مصوب��ه دارن��ده پروان��ه می تواند 

استفاده  با  به صورت غیرانحصاری 
از شبکه های ارتباطی ایجاد شده از 
سوی فراهم کنندگان شبکه، نسبت 
به انتش��ار تعاملی محتوای صدا و 
ویدئوی مج��از، مبتنی بر پروتکل 
اینترنت و بر بس��تر باند پهن اقدام 
کند. به گفته وی، میزبانی محتوای 
صدا و ویدئوی موضوع پروانه، باید 
در داخل کشور بوده و در مواردی 
که طبق قوانین و مقررات کش��ور 
درباره محتواهای ص��دا و تصویر، 
اخ��ذ مج��وز از س��ازمان ص��دا و 
س��یمای جمهوری اسالمی ایران، 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و 
س��ایر مراجع الزامی باشد، دارنده 
پروانه موظف اس��ت قب��ل از ارائه 
محتوا، مبتنی بر پروتکل اینترنت 
و بر بستر باند پهن، مجوزهای الزم 

را دریافت کند. 

نگاهی به سرمایه گذاری در آژانس های مسافرتی

سفر کنید و ببینید...

شروط دریافت پروانه IP Media اعالم شد

بررسی قرار داد اجاره معدن بوکسیت گینه
بوکسیت گینه در انتظار 

سرمایه گذاران ایرانی

صنعت آلومینیوم به دلیل اهمیت فراوان جزو صنایع مهم و 
استراتژیک در هر کشوری محسوب می شود به طوری که امروز 
شاهد سرمایه گذاری های کشورهای حاشیه خلیج فارس برای 
توسعه این صنعت هستیم. متاسفانه با وجود اینکه کارخانه 
آلومینیوم ایران در 40 سال گذشته به عنوان نخستین کارخانه 
تولید آلومینیوم در خاورمیانه بوده است، اما امروز تولیدات 
آلومینیوم ما در بازار های جهانی حرف��ی برای گفتن ندارد. 
البته برخی فعاالن این حوزه عدم توجه مناسب از سوی دولت 
را دلیلی بر ناکامی این صنعت می  دانند، اما نباید از کنار برخی 
مسائل به وجود آمده برای کشور بی اهمیت گذر کرد. به عنوان 
مثال وضع تحریم ها علیه ایران باعث ش��د تولید کنندگان 
صنایع مختلف برای تامین مواد  اولیه خود و فروش محصوالت 
تولیدی با مشکل مواجه شوند. یکی از صنایعی که تحت تاثیر 
مس��تقیم تحریم ها قرار گرفت صنعت آلومینیوم بود  اما با 
این حال در برخی موقعیت ها نبود زیرساخت های الزم و نبود 
عزم راسخ در بین مدیران این صنعت باعث این عقب افتادگی 
ش��د.  معدن بوکس��یت گینه نمونه ای از این موضوع است. 
معدنی که نزدیک به 23سال پیش باعقد قرارداد میان  گینه 
و ایران به اجاره 99ساله ایران درآمد. البته با توجه به اظهارات 
مسئوالن مرتبط با این بخش در صورتی که در 23 سال اول 
ایران نتواند برداشت مناسبی از این معدن داشته باشد این 
قرارداد فسخ می شود. 25 سال ابتدایی این قرارداد رو به پایان 
است و متاسفانه تا امروز ایران نتوانس��ته است بهره برداری 
موثری از این معدن داشته باشد به همین دلیل ممکن است 
این معدن به سرما یه گذار دیگری واگذار شود. با توسعه صنعت 
آلومینیوم در  حاشیه خلیج فارس، سرمایه گذاری این کشورها 
در گینه به جهت بهره برداری از معادن بوکسیت بسیار افزایش 
یافته است. طی این سال ها به دلیل نبود سرمایه گذار مناسب 
و نبود زیرساخت های اصلی این معدن بالاستفاده مانده بود، 
اما امروز سازمان توسعه و نوس��ازی معدن و صنایع   معدنی 
ایران )ایمیدرو( در حال پیگیری برای باز پس گیری مجدد 

این مناطق است. 
موضوع مهم در این میان انتقال سرمایه گذار به گینه است. 

فعاالن صنعت آلومینیوم در این سال ها ضعیف بودن سیستم 
حمل  و نقل را علت اصلی در ع��دم بهره برداری از این معدن 
می دانند زیرا این مع��دن فاصله زیادی تا بن��ادر دارد و باید 
برای انتقال بوکس��یت هزینه زیادی صرف شود. با این حال 
س��ایر کش��ورهای دیگر با نادیده گرفتن موضوع مسافت با 
ایجاد زیرساخت های الزم و انتقال بوکسیت با لوله به بنادر 
از ماده معدنی موجود برای توس��عه صنعت آلومینیوم خود 

استفاده می کنند. 
برخی کارشناسان و فعاالن حوزه آلومینیوم معتقدند احداث 
کارخانه تولید آلومینیوم در کنار این معدن توجیه اقتصادی 
بیشتری به همراه دارد. اگر بتوانیم زیرساخت های اصلی برای 
احداث کارخانه را در آن منطقه درکنار سرمایه مورد نیاز فراهم 
کنیم بدون شک اجرای چنین طرحی به نفع صنعت آلومینیوم 
کشور خواهد بود. احداث کارخانه ساخت آلومینیوم در کنار 
معدن بوکیست مسلما سود اقتصادی بیش��تری به همراه 
دارد، زیرا در صورت اجرای این طرح هزینه حمل ونقل بسیار 
کاهش خواهد یافت. متاسفانه امروز بیشترین هزینه ها در 
بخش معدن در حوزه حمل و نقل رخ می دهد، اما نکته مهم در 
این موضوع حضور سرمایه گذاران برای احداث کارخانه است. 
در ابت��دای روی کار آم��دن دولت تدبیر و امید اش��تیاق 
سرمایه گذاران برای حضور در بخش معدن نسبت به گذشته 
چندین برابر شده بود، اما با گذشت زمان و نامشخص بودن 
برخی قوانین سرمایه گذاران به آرامی صحنه را ترک و برخی 
طرح ها را نیمه کاره رها کردند. ب��ا این حال اگر معدن گینه 
مجدد در اختیار ایران قرار بگیرد موض��وع پیش رو حضور 

سرمایه گذار خواهد بود.
با توج��ه به اینک��ه اجرای این ط��رح به س��رمایه زیادی 
نی��از دارد بهتر اس��ت بخش خصوص��ی در آن وارد ش��ود. 
بدون ش��ک بخش خصوصی نیز قبل از ورود ب��ه این طرح 
منافع اقتصادی را بررسی می کند و تنها در صورت به صرفه 
بودن در سرمایه گذاری آن ش��رکت می کنند، اما متاسفانه 
دس��ت و پا گیر بودن قوانی��ن و وضع تعرفه ه��ای گوناگون 
برای فعالیت ه��ای معدنی می تواند موجب از دس��ت رفتن 
موقعیت های سرمایه گذاری باشد، در حالی که امروز صنایع 
مختلف معدنی از جمله صنعت آلومینیوم تشنه سرمایه  گذاری 
است تا بتواند بار دیگر با اس��تفاده از تمام ظرفیت های خود 

قدرت تولید آلومینیوم در منطقه را به دست بگیرد. 

جانمایی آژانس های 
مسافرتی، نیازمند 
بررسی های دقیق 
بازار منطقه ای و 

جمعیت شناختی و 
نیازسنجی مردم 

برای بازارهای خاص 
و سلیقه های خاص 

منطقه است

گزارش

خبر

فرصت چابهار را از هندی ها بگیرید! 

کالف اول: 
روزاف��زون  تولی��د  ب��ا 
خودرو، می��زان تصادفات 
جاده ای نیز به خصوص در 
یافته است.  افزایش  ایران 
بر این اس��اس، الزم است 
تمهیدی اتخاذ ش��ود که 
از بروز این اتفاقات ناراحت کننده جلوگیری شود. سامانه 
ارتباط هوشمند خودرو یکی از همین وسایل است که در 
کاهش تصادفات نقشی موثر ایفا می کند. این سامانه وجود 
هرگونه مانع و تغییر در شرایط جاده تا فاصله 300 متری 
روبه رو را تشخیص داده و به راننده خودرو اطالع می دهد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در جدیدترین جلس��ه ش��ورای 
سیاس��ت گذاری خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
آغاز اس��تفاده و نصب آزمایشی س��امانه ارتباط هوشمند 
خودروها روی برخی خودروهای در حال تردد در جاده ها 
خبر داد. اگر چه این طرح به صورت پایلوت انجام ش��ده و 
در مراحل نخس��تین خود به س��ر می برد، اما وزیر تاکید 
کرده خودروس��ازان  باید به سمت استفاده از سامانه های 
نوین ایمنی در محصوالت تولیدی حرکت کنند. بنابراین 
به نظر می رس��د در آینده ای نه چندان دور، کارخانه های 
تولیدکننده خودرو برای رقابت با هم مجبورند سیستم های 
ایمنی خودرو را قوی تر کنند و در این راستا به شرکت ها 
و کارخانه ه��ای تولیدکننده این ابزار و وس��ایل نیازمند 
خواهند ش��د. به همی��ن دلیل، س��رمایه گذاران، نوآوران 
و مخترعان می توانند در این مس��یر ق��دم بردارند تا هم 
خودشان سود ببرند و هم در جهت ارتقای هرچه بیشتر 

صنعت خودروسازی ایران گام بلندی بردارند. 

کالف دوم: 
بن��در چابه��ار یک��ی از 
ش��هرهای جنوب اس��تان 
بلوچس��تان  و  سیس��تان 
است که قابلیت پهلوگیری 
کشتی های اقیانوس پیما را 
دارد. از آنج��ا که موقعیت 
جغرافیایی این منطقه آزاد بس��یار مهم و کاربردی است، 
س��رمایه گذاران زی��ادی در آن سرمایه هایش��ان را خرج 
کرده اند و اغلب سود سرشاری هم نصیب شان شده است. 
البته این بندر مورد توجه مسئوالن هم هست. به طوری که 
مشاور مدیر عامل منطقه آزاد چابهار گفته در بندر چابهار 
تسهیالت فراوان و ویژه ای برای سرمایه گذاران پیش بینی 
شده که اجاره طوالنی مدت زمین با تخفیف ویژه، تسریع 
 در ترخی��ص کاال و تخفیفات گمرک��ی، معافیت مالیاتی 
20 ساله و 30 درصد تخفیف در هزینه تخلیه کانتینری و 

انبار کاال از جمله آنهاست. 
به گفته وی، طرح های زیربنایی خوبی مانند پاالیشگاه 
پتروش��یمی، راه آهن، توسعه اس��کله و محور ترانزیت در 
حال اجرا یا در دس��ت مطالعه اس��ت ک��ه می تواند راه را 
برای س��رمایه گذاری س��ود آوری فراهم کند، اما شاید با 
مطالعه ادامه خبر، کمی نگران ش��وید و البته این نگرانی 
خوب است! زیرا کمک می کند شما در امر سرمایه گذاری 
تعلل نکنید و هرچه زودتر دست به کار شوید. داستان از 
این قرار اس��ت که مدیر گروه بازرگانی هند در مورد این 
بندر گفته این کشور رغبت زیادی جهت سرمایه گذاری 
در چابه��ار دارد. این مقام هندی تاکید کرده اس��ت: در 
بازگشت به هند و ارائه گزارشی از این سفر، به زودی زمینه 
را برای سرمایه گذاری آتی این گروه فراهم خواهیم کرد. 

مطمئنا اگرچه هندی ها قصد سرمایه گذاری در چابهار 
را دارن��د، ام��ا ایرانی های س��رمایه گذار از اولویت ویژه ای 

برخوردار خواهند بود. پس تا دیر نشده، بجنبید! 

سرنخ

یادداشت
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شکوفه میرزایی

خبر

کتایون ملکی

راه اندازی مزرعه پرورش خاویار
 در موقوفات استانداری کرمان

اس��تاندار کرمان گفت: با توجه به ظرفیت باالی اس��تان 
در پرورش انواع آبزیان، موقوفات اس��تانداری در شهرستان 
سیرجان را برای راه اندازی مزرعه پرورش خاویار اختصاص 
می دهیم. به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی گفت: استان 
کرمان به عنوان کویری ترین استان کشور از نظر شیالت در 
جایگاهی قرار دارد که می توان ان��واع آبزیان مانند ماهیان 
سردابی و گرمابی، زالو ، قورباغه و... را در آن پرورش داد و این 
موهبتی است که خداوند نصیب این استان کرده است. وی با 
اشاره به اینکه آب مصرفی برای پرورش آبزیان به مقدار کافی 
وجود دارد، افزود: پرورش آبزیان فعالیتی به صرفه است، زیرا 
با این کار هم گوشت سالم و مغذی به مردم ارائه شده و هم 
با توجه به اقتص��ادی بودن، میزان به��ره وری باالتر می رود. 
استاندار کرمان اظهار کرد: طرح افزایش ظرفیت تولید ماهی 
تا 6هزار تن طی مدت پنج سال آینده در دستور کار قرار دارد 
که با توجه به همکاری و هماهنگی سایر ارگان های دولتی 

عملیات اجرایی شدن این طرح به زودی انجام می پذیرد. 

گاز، چای و سرمایه گذاری

توی بازار داش��تم قدم می زدم و به اجناسی 
ن��گاه می کردم ک��ه در ان��واع و اندازه های 
مختلف به فروش می رسید. این مغازه ها 
تقریب��ا همگی فق��ط و فقط فروش��نده 

بودن و هرچی که تولیدکننده براش��ون می آورد، 
می فروختن. می ش��ه به جرات گف��ت این بنگاه ها 

اختی��اری ت��وی ایجاد تن��وع و خالقیت ن��دارن و کامال 
تابع کارخونه ها و طراح های محترم هس��تن. همین طور 
که داش��تم این موضوع رو توی ذهنم حالجی می کردم 
یه دفعه چشمم به اجاق گازهایی افتاد که پشت ویترین 

داشتن خودنمایی می کردن. 
تا دلتون می خواس��ت تنوع توی این گازها موج می زد 
و الحق که خریدارها اگه مش��کلی از لحاظ پرداخت پول 
نداشته باشن، برای انتخاب نهایی مردد می شن، اما توی 
اون لحظه یه فکری به ذهنم رس��ید و دیدم با این همه 
تن��وع، انگار باز هم می ش��ه انعطاف پذیر ب��ود و امکانات 

جدیدی برای وسیله ساده ای مثل اجاق گاز خلق کرد. 
الزم��ه قبل از ل��و دادن ایده مورد نظ��رم، یه چیزی رو 
براتون تعریف کنم. ما توی روزنامه یه گاز رومیزی داریم 
ک��ه آبدارچی محترم هر روز روی یکی از ش��عله هاش یه 
کتری می ذاره و برامون چای درس��ت می کنه. این کتری 
شیری داره که نسبتا کوتاهه و من و همکارام موقعی که 
می خواهیم از طریق این شیر، توی استکان مون آب جوش 
بریزیم، غصه مون می گیره! خب شاید بپرسید که چرا این 
داستان کذایی رو براتون تعریف کردم؟ االن می گم. قصدم 
از این همه روده درازی این بود که بپرسم چرا سازندگان 
اج��اق گاز، این وس��یله رو ط��وری طراحی نمی کنن که 
یه جای مخصوص برای گذاش��تن لیوان یا استکان برای 
ریختن چای داشته باشه؟ چرا همیشه برای این کار باید 
کلی دنگ و فنگ کشید؟! مثال یه قسمت U شکل در کنار 
یکی از ش��عله ها طراحی کنن که اس��تکان توی اون جا 
بگیره. به نظر ش��ما این ایده بکر و جدید نیس��ت؟ تصور 
کنید مشتری موقع خرید، چشمش به گازی بیفته که کار 
ریختن آب جوش رو س��اده کرده. درسته که این موضوع 
خیلی پیش پا افتاده اس��ت، اما مشتری همیشه به دنبال 
راحتی بیشتره. فکر می کنم کارخونه های مربوط  اگه روی 
این ایده سرمایه گذاری کنن، توی جذب مشتری موفقیت 
بیشتری کسب می کنن. فراموش نکنید که این ایده ها در 

اطراف ما خیلی خیلی زیاده؛ فقط باید کشف شون کرد! 

دکتر سرمایه



آنچه خوبان همه دارند...  
می توان یکجا داشت؟ 

از مباحث مهم و کلیدی در تدوین جایگاه برند، درک 
مفه��وم »مزیت رقابتی« اس��ت. در این فرص��ت، به دو 
مفهوم »نقاط تشابه« و »نقاط تمایز« و اهمیت شناخت 
آنها در تدوین جایگاهی مناس��ب برای یک برند که باید 

حاوی مزیت رقابتی باشد، می پردازیم. 
نقاط تشابه یا نقاط اشتراک )Point of Parity( که 
به اختصار به آن POP گفته می ش��ود، به آن دس��ته از 
ویژگی ه��ا و مزایای یک محصول یا برند اش��اره می کند 
که در میان رقبای آن کاال، مش��ابه و مش��ترک اس��ت. 
مش��تریان انتظار دارند این ویژگی ها در آن کاال باشد و 
به عبارتی یک کاال یا به طور عمومی یک صنعت باید این 
ویژگی ها را داشته باشد تا بتواند وارد بازار شده و خودش 
را به عنوان یکی از مدعیان تامین آن محصول مطرح کند. 
این نقاط در دو دس��ته »محصول« و »بازار رقابتی« به 

این شکل مشخص می شوند: 
1- ویژگی ه��ا، مزای��ا، ارزش ه��ا و خدماتی که مرتبط 
ب��ه آن صنع��ت می ش��وند و می��ان تم��ام برنده��ای 
موج��ود در ی��ک صنعت مش��ابه اس��ت. در واق��ع این 
 دس��ته از ویژگی ه��ا هم��ان عوام��ل کلی��دی موفقیت

»Key Success Factors« ی��ا ب��ه اختصارKSF ها 
هس��تند ک��ه یک برند در ه��ر دوره زمانی، بای��د آنها را 
به ص��ورت پیش فرض داش��ته باش��د و ج��زو ضروریات 
و ش��رایط الزم یک برند هس��تند و ب��دون آنها در زمره 
مدعی��ان قرار نمی گیرد. مثال داش��تن پروانه بهداش��تی 
برای یک کاالی خوراکی، مزیت آن ش��ناخته نمی شود، 
بلک��ه ام��ری الزم و بدیه��ی برای ی��ک کاالی خوراکی 
اس��ت. همین طور امنیت برای یک بان��ک، جزو مزایای 
آن به ش��مار نمی رود. بانکی ک��ه نتواند امنیت پول های 
مشتریانش را فراهم کند، اساسا بانک محسوب نمی شود. 
2- دسته دوم نقاط تش��ابه، ویژگی هایی است مبتنی 
ب��ر بازار رقابت که برای خنثی کردن مزیت رقبا طراحی 
شده اس��ت. اینها مزایا و ارزش هایی هستند که پیش از 
این مزیت رقیب محسوب می شدند. باید بتوان آن مزایا 
را از رقی��ب گرفت و در واقع آنها را تبدیل به ویژگی های 
بدیه��ی برای ی��ک برند )مورد باال( کرد. س��ال ها پیش، 
نخس��تین بار که بانکی برای ارائ��ه خدماتش از صندلی 
برای نشستن و ش��ماره های انتظار استفاده کرد، مزیت 
رقابتی او محسوب می شد اما در حال حاضر و با ارائه این 
خدمت توس��ط همه بانک ها، نه تنها دیگر مزیت رقابتی 
محس��وب نمی ش��ود، بلکه تبدیل به یک فاکتور اصلی و 
ضروری خدمات بانکی ش��ده اس��ت. در ای��ن باره گفته 
می ش��ود باید با ارائه ویژگی ها و مزای��ای رقیب در برند 
خود، قدرت رقی��ب را در بازار از او گرفته و برتری اش را 

به تساوی تبدیل کرد. 

البت��ه این مطلب به این معنا نیس��ت ک��ه باید تمام 
ویژگی های رقیب را ما هم داش��ته باش��یم. در این میان 
ویژگی هایی وجود دارد که ما یا نمی توانیم داشته باشیم 
یا اینکه با اس��تراتژی ما همخوانی ندارد. در واقع برند ما 
اساسا نباید بخشی از ویژگی های رقیب را داشته باشد تا 
عینا مثل او پنداش��ته نشود. اینجا جایی است که برخی 
صاحبان سنتی کس��ب و کار به اشتباه وارد فرآیند تقلید 
می شوند و فراموش می کنند تقلیدی ضعیف و کورکورانه 
از رقیبی که سال هاس��ت با آن ویژگی ها شناخته شده، 
برند آنها را به مقلدی ب��دون خالقیت و دنباله رو تبدیل 
می کند. ش��عار این اف��راد معموال این اس��ت که »آنچه 
خوبان همه دارند، ما باید یکجا داش��ته باشیم« و بدون 
توجه به اس��تراتژی های س��ازمان، تبدیل ب��ه همه کاره 
بی تخصصی می ش��وند که تصویر ذهنی مخاطبانشان را 
هم��ه روزه مخدوش تر می کنند. مفه��وم دوم، با عنوان 
  )Point of Difference( نقاط تمایز یا نق��اط افتراق
و به اختصار POD شناخته می شود و اشاره به ویژگی ها 
و تداعی��ات ذهنی منحص��ر به فرد از یک برند توس��ط 
مخاطبان دارد که متمایز از رقبا و مطلوب و هم راس��تا با 
ارزش ها و انتظارات خاص مشتریان است. این فاکتورها و 
مزایا، در واقع همان هسته اصلی مزیت رقابتی یک برند 
را شکل می دهند که در دو سطح زیر رده بندی می شوند: 
1- مزای��ای مرتبط با ویژگی ها و ناش��ی از عملکردها 
و مش��خصه های فن��ی و اختصاصی برند که به واس��طه 
اس��تفاده مش��تریان از آن محص��ول یا خدم��ت، تجربه 
ش��ده و به واس��طه اعتبار و ثبات عملکرد برند، حتی در 
ذهن کس��انی که از آن کاال اس��تفاده نکرده اند، جایگاه 
محکمی پیدا کرده اس��ت. بخش عمده ای از ش��یوه ها و 
تکنولوژی ه��ای اختصاص��ی تولید و عرضه بس��یاری از 
برندها، از این دسته است. اینکه بتوانید از ویژگی خاصی 
در برندتان بهره بگیرید که دیگر رقبا آن را نداشته باشند 
یا دسترس��ی به آن برای شان بس��یار سخت باشد، قطعا 
می تواند هس��ته اصلی یک مزیت رقابت��ی ماندگار برای 

برندتان محسوب شود. 
2- ویژگی ها و ب��ه عبارت دقیق تر، صفات و تصاویری 
که از یک برند در ذهن مخاطبان ش��کل می گیرد، سطح 
دیگ��ری از نقاط تمایز و افتراق یک برند در مقایس��ه با 
رقبایش اس��ت. معموال ای��ن تصویر ذهنی از یکس��ری 
خدمات و ارزش های نامش��هود ک��ه برند به مخاطبانش 
می دهد، ش��کل می گیرد و از جنس احس��اس و ادراک 
است. این ویژگی ها، همان هایی هستند که بیشترین اثر 
را در ماندگاری مزیت رقابتی یک برند دارند. چون نقطه 
تمایز ناشی از ویژگی های فنی و عملکردی یک برند، دیر 
یا زود، قابل تقلید و بازس��ازی است اما تقلید و ساختن 
تصویر ذهنی شبیه به برندی دیگر، بسیار سخت و تقریبا 

غیر ممکن است. 
توصیه اغلب استراتژیست های برند، تکیه بر این سطح 
از نقاط تمایز، برای س��اختن یک مزیت رقابتی پایدار و 

غیرقابل تقلید است. 
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از  یک��ی  به عن��وان  ف��روش 
تم��ام  کلی��دی  بخش ه��ای 
کسب و کارها ش��ناخته می شود 
اما ممکن اس��ت تا به حال شما 
به این مسئله توجه نداشته اید که 
نحوه انتقال پیام و ارتباط شما با 
مخاطب تان طی فرآیند فروش تا 
چه اندازه می توان��د بر موفقیت 

کاری شما اثرگذار باشد. 
متخصص��ان ب��رآورد کرده اند 
بالغ بر 90 درصد از ارتباطات ما بر 
پایه روابط غیرکالمی و مبتنی بر 
زبان بدن اتفاق می افتد. به همین 
دلیل الزم است ش��ما اطمینان 
حاصل کنید تمام تالش خود را به 
کار می بندید تا از این ابزار به نفع 
خود بهره ببرید. دانستن زبان بدن 
ش��ما را قادر می سازد احساسات 
ش��خصی را که در حال صحبت 
با شماس��ت، با دقتی نزدیک به 
100 درصد تشخیص دهید. تمام 
حاالت جزیی بدن شما، از شیوه 
ق��رار دادن دس��ت هایتان گرفته 
تا تغیی��رات ناگهانی در چهره ، به 
مخاطبانتان کمک می کند تا پیام 

شما را دریافت کنند. 

حرکات بدن
در خدمت فروش

در دنیای فروش، شما می توانید 
با استفاده از زبان بدن، به دنبال 
آن باشید تا اعتماد را در مخاطب 
خ��ود ایجاد ک��رده ی��ا حداقل 
بکوش��ید با رفتار و حرکات خود 
موجبات بی اعتمادی زودهنگام را 
در او ایجاد نکنید. حتی اگر شما 
توجهی به زبان بدن خود نداشته 
باشید، مش��تریان تان از آن تاثیر 
می پذیرند. ممکن است مسئول 
فروش ش��ما از نظر کالمی یک 
ارائ��ه بدون نق��ص از محصول را 
داشته باش��د اما در همان زمان، 
زب��ان ب��دن او تاثی��ری منفی را 
به مش��تری القا ک��رده و هر چه 
رش��ته اید، پنبه کن��د. در ادامه 
برخی ن��کات در رابط��ه با زبان 
بدن مطرح می شود که توجه به 
آنها می تواند به ش��ما در گرفتن 
نتیجه ای بهت��ر از فرآیند فروش 

کمک کند. 

ژست بازخورد منفی
در عل��م زب��ان ب��دن، لمس 
کردن بین��ی یا خاران��دن آن، 
ژس��ت بازخورد منف��ی نامیده 
می ش��ود. زمانی که ش��خصی 
این کار را انجام می دهد به این 
معناس��ت که از آنچه ش��نیده، 
به عنوان  نیامده است.  خوشش 
مث��ال اگر ش��ما به مش��تری 
می گویی��د قیم��ت محصولتان 
100 هزار تومان اس��ت و او در 
همان لحظه این ژست را از خود 
نشان می دهد، اطمینان داشته 
باشید که او از قیمت پیشنهادی 
ش��ما راض��ی نبوده اس��ت. در 
چنین شرایطی، صحبت بیشتر 
در زمین��ه قیمت، بدون ش��ک 
منجر به از دس��ت رفتن فروش 
شما خواهد ش��د؛ پس در این 
حالت ش��ما باید به جای چانه 
زدن بر س��ر قیم��ت، در رابطه 
با مزایایی ک��ه خرید محصول 
می تواند برای مش��تری شما به 
همراه داش��ته باش��د، صحبت 
کنید. هرگاه چنین ژس��تی را 
از مش��تری می بینید، موضوع 

صحبت را تغییر دهید. 

ژست بازخورد مثبت
 ژس��ت بازخ��ورد مثب��ت در 
مقابل ژست بازخورد منفی قرار 
دارد و زمان��ی اتفاق می افتد که 
مخاطب شما از چیزی خوشش 
آمده اس��ت. این ژست می تواند 
شکل های مختلفی داشته باشد: 

دست کشیدن به ابروها، خاراندن 
آنها، خاراندن بخشی از پیشانی 
درس��ت در باالی ابروها یا عقب 
دادن عینک. اگر شما به مشتری 
می گویی��د قیم��ت محصول تان 
100 ه��زار تومان اس��ت و او در 
همان لحظه این ژست را از خود 
نش��ان می دهد، اطمینان داشته 
باشید که او از قیمت پیشنهادی 
شما راضی است. در این شرایط 
صحب��ت در رابطه ب��ا قیمت را 

ادامه داده و به او بگویید مطمئن 
باش��د چنین قیمتی را در هیچ 
جای دیگر پیدا نخواهد کرد؛ این 
جمله می تواند تاثیر بسیار مثبتی 
بر او داشته باشد، چرا که خودش 
نیز در آن لحظه احتماال در حال 
فکر کردن به چنین چیزی است. 

ژست تدافعی
از  یک��ی  ژس��ت،  ای��ن 
در  ژست ها  شناخته  ش��ده ترین 
زبان بدن است. گره زدن انگشت 

دس��ت ها به بازوها و پ��ا روی پا 
از نش��انه های  انداخت��ن برخی 
گرفتن حالت تدافعی است. این 
حال��ت زمانی در ش��خص اتفاق 
می افت��د که به ش��خص توهین 
ش��ده باشد یا ش��خص احساس 
معذب بودن کند. حالتی را تصور 
کنید که ش��ما به مش��تری تان 
می گویید محصول شما گارانتی 
مش��تری  و  دارد  س��اله  ی��ک 
بالفاصله بازوه��ا را گره می کند؛ 
این ب��دان معنی اس��ت که این 
حقیق��ت برخالف انتظ��ارات او 
ب��وده و بالفاصل��ه در مقابل آن 
حال��ت تدافعی به خ��ود گرفته 
اس��ت. زمانی که شخصی که در 
مقابل ش��ما قرار گرفته، ژس��ت 
تدافعی از خود نش��ان داد، سعی 
بیش��تری  انعطاف پذیری  کنید 
ب��ه خرج دهید ت��ا او را از حالت 

تدافعی خارج کنید. 

ژست سر تکان دادن
 زمان��ی که فردی س��ر تکان 
می دهد به این معناس��ت که به 
آنچه می ش��نود عالقه مند است. 
اگر مشتری شما در حین گوش 
دادن به صحبت های ش��ما سر 
تکان می دهد، ب��ه صحبت های 
خود ادامه دهید و امیدوار باشید 
می توانید با صحبت های تان تاثیر 
مثبتی بر مشتری داشته باشید. 

ژست اعتماد به نفس
 قفل کردن دست ها در پشت 

ی��ا جلوی بدن نش��انه داش��تن 
اعتماد به نفس باالست. اگر زمانی 
که ش��ما در حال ت��الش برای 
به مشتری تان  فروش محصولی 
هس��تید و او یکی از ژست های 
اعتماد به نفس را از خود نش��ان 
می دهد، بدانید که باید از بحث 
بیش از اندازه بپرهیزید، چرا که 
مش��تری تان اطالعات باالیی در 
رابطه با موضوع مورد بحث دارد. 

ژست تحلیلگر
اگ��ر مش��تری تان در حی��ن 
صحبت های ش��ما چان��ه اش را 
لم��س می کن��د ب��ه آن معنی 
اس��ت ک��ه در ح��ال س��بک و 
س��نگین کردن گفته های شما 
و تصمیم گیری است. در چنین 
حالت��ی به حرف های ت��ان ادامه 
دهید، چ��را ک��ه می توانید این 
مش��تری را متقاع��د ب��ه خرید 

محصول تان کنید. 

ژست شک و تردید
 پنهان کردن دهان با دست ها، 
انگشت های گرد شده زیر چانه و 
نگاه خیره نشان دهنده آن است 
که مشتری به صحت گفته های 
شما تردید دارد. در چنین حالتی 
برای متقاعد کردن مشتری الزم 
است به نحوی صحبت کنید که 
بتوانی��د مجددا اعتم��اد او را به 
خود جلب کنید. هر کارش��ناس 
بهره ب��رداری  ارزش  فروش��ی، 
را  ارتباطات��ی  مهارت ه��ای  از 
درک می کن��د ام��ا در این میان 
موفق ترین افراد در فروش آنهایی 
هس��تند که بدانند طی فرآیند 
فروش به صورت همزمان در حال 
انتق��ال دو پیام هس��تند: پیامی 
که ب��ا صحبت هایش��ان منتقل 
می کنند و پیامی که بدنشان به 
مشتری می رساند. همگام کردن 
ای��ن دو جری��ان می تواند نقش 
بسزایی در موفقیت فروش داشته 
باش��د. عالوه بر آن دانستن زبان 
بدن کمک می کند تا فروش��نده 
با خواندن ذهن مشتری و اطالع 
پیدا ک��ردن از حاالت و درونیات 
او، تصمیم��ی را بگی��رد که در 
لحظ��ه بتواند به پیش��برد روند 

مذاکرات کمک کند. 
2knowmyself.com

استفاده از خبرنامه ایمیلی 
به عنوان منبع درآمد

آم��ار و ارقام مربوط به صنعت نش��ان می دهد زمانی 
که بازاریابی از طریق ایمیل به درس��تی انجام می شود، 
می توان انتظار بازدهی 50 به یک را داش��ت. این بدان 
معنی است که  هر دالری که هزینه می کنید، 50 دالر 

درآمد کسب خواهید کرد. 
به محض اینکه آدرس های ایمیل را دریافت کردید، 
بهترین روش برای برقراری و حفظ ارتباط با افرادی که 
به ش��ما اطمینان کرده اند و اطالعات تماس خود را در 
اختیار شما قرار داده اند، چیست؟ یک پاسخ مناسب به 
این پرس��ش، ارسال یک خبرنامه ساده از طریق ایمیل 

است. 
من پس از یک دهه از فعالیت خود در زمینه ارس��ال 
خبرنامه ه��ا از طریق ایمیل، چندی��ن نکته را در مورد 
چگونگی تهیه و تاثیرگذاری خبرنامه ها آموخته ام. اگر 
در نظر دارید که شما هم این روش را به کار ببرید، این 

نکات را همواره مدنظر داشته باشید: 
* در زمان نگارش خبرنامه، با اس��تفاده از شاخص ها 
به خوانندگان نش��ان دهید که محت��وای حاضر، جزو 
مس��ائل رایج و به روز اس��ت. خبرنامه شما یک تصویر 
لحظه ای از مس��ائل و رویدادهای روز اس��ت؛ بنابراین 
تاریخ، س��اعت و اطالعات حس��اس ب��ه تغییرات زمان 

مورد نیاز است. 
* برای اینک��ه خبرنامه های ایمیلی ب��ا تاثیرگذاری 
ب��اال داش��ته باش��ید، لزوم��ا نباید نویس��نده باش��ید. 
خبرنامه ایمیلی ش��ما می تواند ش��امل یک پیام کوتاه 
ب��ه هم��راه لینکی باش��د ک��ه خوانندگان ش��ما را به 
 تازه تری��ن ویدئوه��ای ش��ما در YouTube رهنمون 

سازد. 
همچنی��ن می توانید صدای خ��ود را در حالی که در 
مورد موضوع خاصی صحب��ت می کنید، ضبط کنید و 
آن صدا را با فرمت ) MP3یا WAV( در وب س��ایت 
قرار دهید و لینک آن را نیز در خبرنامه ای که ارس��ال 

می کنید، بگنجانید. 
* خبرنام��ه ش��ما لزوم��ا نباید ظاه��ری فانتزی در 
صن��دوق ورودی ایمی��ل خوانن��دگان داش��ته باش��د. 
من هم��واره به ش��اگردان خ��ود توصی��ه می کنم در 
هن��گام ارس��ال ایمی��ل از قالب های فانتزی اس��تفاده 
نکنن��د. ق��رار دادن یک لینک به خبرنام��ه ای با ظاهر 
فانت��زی در برنامه ایمیل��ی کار معقولی اس��ت، اما به 
 نظ��ر من معایب اس��تفاده از الگوهای HTML کامال 

مبرهن است. 
* بهترین منبع موضوعات برای محتوای خبرنامه های 
ش��ما خود خوانندگان هستند. به طور متناوب در میان 

آنها به تحقیق بپردازید تا بیشتر به آنها نزدیک شوید و 
موضوعات جدید و به روز را برای محتوای خبرنامه های 

خود از میان مسائل آنها اقتباس کنید. 
* خبرنامه های ایمیلی طوالنی کارآیی الزم را ندارند. 
اگر س��ه، چهار مقاله بلند داش��ته باش��ید که بخواهید 
در قالب خبرنامه ایمیلی با مخاطبان خود به اش��تراک 
بگذاری��د، همگی آنها را در ی��ک ایمیل بلند و طوالنی 
ارس��ال نکنید. در عوض گزیده ای از هر یک از مقاالت 
را ب��ه همراه لینکی به آدرس��ی )مثال وبالگ خودتان( 
ک��ه خوانندگان بتوانند مقال��ه کامل را در آنجا مطالعه 

کنند، ارائه دهید. 
این کار تع��داد خوانندگان مقاالت ش��ما را افزایش 
می ده��د و همچنی��ن موج��ب می ش��ود ت��ا پیام های 
ش��ما از فیلتره��ای مرب��وط ب��ه spam عب��ور کند. 
ای��ن فیلتره��ا در تم��ام س��رویس های اصل��ی ایمیل 
م��ورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد و همگی آنه��ا اغلب 
 ایمیل های طوالنی را بس��یار بیشتر از ایمیل های کوتاه 

بالک می کنند. 
* ت��الش کنید تا بی��ش از دو هفته بین تماس های 
ش��ما با مخاطبان لیس��ت ایمیل، وقفه ایجاد نش��ود. 
تنظی��م پیام های��ی که به ص��ورت خودکار و ب��ا توالی 
منظم ارسال می شود، موجب می شود خوانندگان شما 
اطمینان حاصل کنند که پیغام هایش��ان از سوی شما 
مورد توجه قرار می گیرد و محتوای متناس��بی دریافت 

می کنند. 
* هیچ گاه چنین مفاهیمی عملی نمی ش��ود: تحویل 
100 درصدی ایمیل ه��ا، بازش��دن 100 درصدی آنها، 
رضایت 100 درصدی مشترکان یا رهایی 100 درصدی 
از اتهام به spam. به خاطر داش��ته باشید تا زمانی که 
با مشترکانی سر و کار دارید که عالقه خاصی نسبت به 
دریافت ایمیل از ش��ما نشان داده اند، با خاطری آسوده 
می توانی��د از ایمیل به عن��وان ابزار تبلیغاتی اس��تفاده 
کنی��د، اما همان طور که می دانی��م ایمیل ابزار کامل و 

بی نقصی نیست. 
گاهی اوقات پیام های مهم از دس��ت می رو د یا اینکه 
بالک می ش��وند، مردم فراموش می کنند که ش��ما چه 
کس��ی هس��تید  یا به چه علت مشترک ش��ما شده اند، 
مش��ترکان تنبل به جای اینکه از اشتراک خارج شوند، 
دکمه spam را کلیک می کنند و گهگاه با شکایتی از 
سوی افرادی که نقطه نظر متفاوتی با شما دارند، مواجه 
خواهید ش��د.  همگی این موارد بخش��ی از انجام امور 
بازاریابی از طریق خبرنامه های ایمیلی اس��ت و باید در 
 مقابل این مس��ائل مقاومت داشته باشیم و به کار خود 

ادامه دهیم. 
در شماره بعدی بخوانید: 
نکاتی برای تهیه یک خبرنامه ایمیلی 
پرخواننده

در دنیای فروش، شما 
می توانید با استفاده 

از زبان بدن، به دنبال 
آن باشید تا اعتماد 
را در مخاطب خود 

ایجاد کرده یا حداقل 
بکوشید با رفتار و 

حرکات خود موجبات 
بی اعتمادی زودهنگام 

را در او ایجاد نکنید

کارگاه برندینگ بازاریابی مجانی

کافه بازاریابی

شکوفه میرزایی

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی
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کاربرد زبان بدن در فروش

رمز و راز حرکات دست و صورت

در بح��ث مدیری��ت بازاریاب��ی، 
کارشناسان از سه نوع مدیریت یاد 
می کنند که هر کدام اشاره و تمرکز 
روی بخش های خاصی از این حوزه 
دارد،  در قسمت بازاریابی شماره 1 
عنوان می ش��ود که تولی��د کاال و 
خدمات بیش��تر از هر چیز دیگری 
حائ��ز اهمی��ت اس��ت، به عبارتی 
این گونه برنده��ا و مدیران قبل از 
توجه به خواس��ته های خریداران و 
نیازهای بازار دس��ت به تولید کاال 
می زنن��د و تمرک��ز خ��ود را روی 
تولی��د می گذارند. این گونه تفکر تا 
حد زیادی در بازار امروز منس��وخ 

شده است. 
بازاریابی شماره 2،  مدیریت  در 
اس��ت  متف��اوت  اس��تراتژی ها 
کاالها  خری��داران  به گونه ای ک��ه 
و خدم��ات در رأس توج��ه ق��رار 
دارن��د، س��پس فروش��ندگان - 
تولیدکنندگان کاالها یا خدمات، 
آنه��ا-  زیربناه��ای  و  معاون��ان 
مدیرعام��ل و اعضای هیات مدیره 
ب��ه ترتیب اعضای ه��رم بازاریابی 
به شمار می آیند. در نهایت بازاریابی 
شماره 3 یا نسل سوم بازاریابی قرار 
می گیرد که سمت و سوی اصلی آن 
حرکت از مشتری محوری به سوی 
تسخیر روح انسانی است. از همه 
می خواهیم از فردا صبح، اگر هنوز 
در مدیریت بازاریابی 1 هس��تید، 
به مدیری��ت بازاریابی 2 و پس از 
آن خ��ود را برای بازاریابی 3 آماده 
کرده و ب��رای افزایش کارآفرینی 
خود برنامه ری��زی کنید. آنچه در 
ادام��ه می خوانی��د، راهکارهای��ی 
اس��ت که عبدالحمید ابراهیمی، 
کارش��ناس بازاریابی در کنفرانس 
مل��ی بازاریابی و فروش ارائه کرده 

است. 
توجه دقیق به ریشه های مدیریت 
بازاریابی 3، با توجه به برنامه توسعه 
هزاره ملل متحد، منجر به شناسایی 
10 اصل زیربنایی مهم شده است. 
برخی از شرکت ها، اصول مدیریت 
بازاریابی 3 را در قالب اهداف برنامه 

توس��عه هزاره ملل متح��د اعمال 
می کنند. برنامه توسعه هزاره ملل 
متحد، در سپتامبر س��ال 2000، 
توسط 189 نفر از رهبران جهان، در 
نشست هزاره سازمان ملل متحد به 
تصویب رسید. مدیران شرکت ها و 
سازمان های موفق در سطح جهانی، 
به تدریج، برنامه توسعه هزاره ملل 
متحد در سال 2000 را از مدیریت 
بازاریاب��ی 2 )خریدارگرای��ی(، ب��ه 
مدیری��ت بازاریاب��ی 3 )حرکت از 
مش��تری محوری به سوی تسخیر 
روح انس��انی( نزدی��ک کردند و از 
هش��ت هدف عمده برنامه توسعه 
مل��ل متحد 10 اص��ل زیربنایی را 

استخراج کردند. 

حرکت از مشتری محوری
 به سوی تسخیر روح انسانی

ب��ه  ی�ک:  زیربنای�ی  اص�ل 
مشتریان خود عش��ق بورزید و به 
رقبای خود احترام بگذارید؛ عشق 
به مشتریان به معنای جلب وفاداری 
انس��ان ها  آن��ان.  روح  تس��خیر  و 
براس��اس احس��اس عمل کرده و 
براساس عقل نتیجه گیری می کنند. 
تاکی�د بر احساسات به جای عقل، 
تاثی��ر بیش��تری دارد. رقب��ا عامل 
توسعه بازار و افزایش رشد صنعت 

هس��تند. شناس��ایی رقبا از طریق 
بازاریابی چریکی، وس��یله ای است 
ب��رای آگاهی از نقاط قوت و ضعف 

خود و رقیبان. 
اص�ل زیربنای�ی دو: در قبال 
هم��واره  و  حس��اس  تغیی��رات 
برای تح��ول آماده باش��ید. عرصه 
کس��ب و کار همواره در حال تغییر 
است، رقبا و مصرف کنندگان بیشتر 
و باهوش تر می شوند. با تغییر زمان، 

تغییر کنید
اص�ل زیربنای�ی س�ه: از نام 
خ��ود محافظ��ت کنی��د و درباره 
ماهیت خود شفاف باشید. در بین 
محصوالت با کیفیت مش��ابه، برند 
معروف انتخاب می شود. ارزش های 
خود را شفاف کرده و از آنها عدول 
نکنید، روی کسانی تمرکز کنید که 
بیش��ترین آمادگی را برای داشتن 

رابطه با شرکت شما دارند.
اصل زیربنایی چهار: اول سراغ 
مشتریانی بروید که بیشترین نفع را 
از شما می برند. بازارهای مصرفی به 

چهار گروه تقسیم می شوند:
جهان��ی،  خری��داران    - 1-4
که پیگی��ر محص��والت جهانی با 

ویژگی های جهانی هستند.
4-2-  مش��تریان نیمه جهان��ی- 
نیمه محلی، ک��ه پیگیر محصوالت 

با کیفیت جهانی اما مشخصه های 
محلی هستند.

محل��ی،  خری��داران    -3-4
ک��ه پیگی��ر محص��والت محلی با 
ویژگی ه��ای محلی و با قیمت های 

محلی هستند
4-4-  خری��داران ک��ف ه��رم، 
ک��ه پیگیر محص��والت ارزان و در 

دسترس هستند
خری��داران ک��ف ه��رم، ب��رای 
ش��رکت های محلی در کشورهای 
در حال توس��عه، مناسب ترین بازار 

هستند.
محصوالت خود را به همه عرضه 

نکنید.
اص�ل زیربنایی پن�ج: همواره 
محصولی خوب با قیمتی منصفانه 
ارائه کنید. بازاریابی واقعی، بازاریابی 
عادالنه ای اس��ت ک��ه درآن قیمت 
و محص��ول ب��ا یکدیگر متناس��ب 
هس��تند. ب��ه منظور نش��ان دادن 
کیفیت خود، عادالنه قیمت گذاری 

کنید. 
اصل زیربنایی ش�ش:  همواره 
اخب��ار  و  باش��ید  دس��ترس  در 
خوب را منتش��ر کنید.  نباید پیدا 
کردن ش��ما، برای مش��تریانی که 
می خواهند با ش��ما ارتب��اط برقرار 
کنند، مشکل باشد. توانایی کاهش 

ش��کاف دیجیتال��ی یعن��ی جذب 
کمک  بیش��تر.  مصرف کنن��دگان 
کنید تا مش��تریان بالق��وه بتوانند 
شما را از طریق فناوری دیجیتالی 

سریع تر بیابند.
اصل زیربنایی هفت: مشتریان 
خود را یافت��ه و آنها را حفظ کرده 
و تعدادش��ان را افزای��ش دهید. با 
مش��تریان خود روابط خوبی برقرار 
ک��رده و ش��خصیت تک ت��ک آنها 
را بشناس��ید. با مش��تریان خود به 
طریق��ی رفتار کنی��د که یک عمر 
وف��ادار واقعی باق��ی بمانند؛ اصل 
مدیریت ارتباط با مش��تری، رشد 

کسب و کار مشتری است. 
هش�ت:  زیربنای�ی  اص�ل 
کس��ب  و کار ش��ما هر چه باش��د، 
اس��ت.  یک کس��ب  و کار خدماتی 
ارائه خدمات صادقانه، باید فلس��فه 
همیش��گی ش��ما باش��د، نه یک 
وظیفه صرف. هر کسب و کاری، یک 
کسب و کار خدماتی است، چون هر 
محصولی خدمتی را ارائه می  کند، 
براس��اس  خدمات��ی  کس��ب و کار 

اشتیاق و همدلی است. 
اص�ل زیربنای�ی 9: فرآین��د 
لح��اظ  از  را  خ��ود  کس��ب و کار 
کیفی��ت، هزینه و تحویل به موقع 
م��ورد بازنگ��ری و ارزیاب��ی قرار 
درخص��وص  همیش��ه  دهی��د. 
کیفیت، کمیت، زم��ان تحویل و 
قیم��ت صادقانه رفت��ار کنید. هر 
روز، فرآیند کسب  و کار را، از همه 
جهت بهبود دهی��د. به قول هایی 

که می دهید عمل کنید.
اص��ل زیربنای��ی 10: اطالعات 
مناس��ب و مرتب��ط را جمع آوری 
کرده اما تصمیم گی��ری نهایی را 
یادگیری  کنی��د.  اتخ��اذ  عاقالنه 
مس��تمر یعنی اینک��ه همواره یاد 
بگیریم، یاد بگیریم و یاد بگیریم.  
ی��ک مدی��ر بازاریابی ب��ه کمک 
تجربه  ه��ای معن��وی، روش��نایی 
قلب و ذات عقالنی تصمیم گیری  
می کند، در هنگام تصمیم گیری، 
نکاتی فرات��ر از جنبه های مالی را 

نیز در نظر بگیرید. 

نسل سوم مدیریت بازاریابی 

محمد زرین
کارشناس برندینگ



13 مدیریت تبلیغات

فش��ار اقتصادی ح��ال حاضر 
باعث شده مش��تریان نسبت به 
قبل در خرید احتیاط بیش��تری 
داشته باشند. این روزها مشتریان 
کیفیت کااله��ا را در کنار قیمت 
آن در نظر می گیرند؛ اگر قیمت 
با کیفیت متناسب نباشد آن کاال 
برای قرار گرفتن در سبد خانوارها 
دیگر در اولوی��ت نخواهد بود. در 
چنین شرایطی حتی تبلیغات هم 
روی چنین مشتریانی تاثیرگذار 
نخواهد بود و ش��رکت ها باید در 
چنین بازاری با احتیاط بیشتری 
دس��ت ب��ه اقدام��ات تبلیغاتی 

گسترده بزنند. 

تبلیغات کاالی پرمصرف 
در شرایط رکود

در ش��رایط رک��ود اقتصادی، 
تبلیغات باید به گونه ای باشد که 
به مشتری مزیت رقابتی معرفی 
کند. تبلیغ��ات در بازار پررقیب و 
اش��باع شده از یک نوع محصول، 
برای شرکت های مختلف سخت 
و دشوار است. یکی از محصوالتی 
که عرضه کنندگان بس��یاری در 
کش��ور دارد، دس��تمال کاغذی 
اس��ت؛ محصول��ی که ب��ه گفته 
برخی از بازاریابان این حوزه آنقدر 
پررقیب اس��ت که ش��اید کسی 
نداند چند ش��رکت در این حوزه 
مشغول به کارند. گذشته از این، 
جذب مشتری برای محصولی که 
مصرف باالیی می��ان خانوارهای 
ایرانی دارد و س��ود پایینی را نیز 
نصیب ش��رکت های تولیدکننده 
می کند، سخت است. البته تولید 
ای��ن محصول چن��دان نیز برای 
شرکت ها دشوار نیست و معموال 
اکثر شرکت ها کاغذ دستمال را از 
خارج کشور وارد و فقط در کشور 
آن را بسته بندی می کنند. حتی 
برخی از ش��رکت های بزرگ این 
محصول را از کارگاه های کوچک 
می خرند و به بازار عرضه می کنند 
و از این طریق س��ود بیشتری به 
دست می آورند. زمانی کاغذ این 
محصول از اتریش و س��وئد وارد 
می ش��د، ولی به مرور با توجه به 
بحران اقتصادی و باالبودن مصرف 
این کاال گرایش به س��مت کره و 
ژاپن بیشتر شد و حاال هم چین 
کشور مهم واردکننده این کاال به 
کشور ما شده است. شرکت ها این 
تغیی��ر را فقط ب��ه خاطر کاهش 
قیم��ت ای��ن محص��ول در بازار 
انجام دادند. البته شرکت هایی نیز 
هستند که به شیوه های مختلف 
قیمت محصول را پایین آورده اند. 
بس��یاری از ش��رکت ها به خاطر 
اینکه هزینه بسته بندی را تقبل 
نکنند به فکر عرضه این محصول 
به صورت فله ای افتاده اند تا از این 
طریق قیمت خود را کاهش دهند 
و مشتریان را در چنین بازاری به 

سمت خود جذب کنند. 

هیجانی تازه در بازار 
دستمال کاغذی 

در بازاری که هر کس ساز خود 
را می زند، شرکت مولفیکس چند 
تولید  وقتی است دس��تگاه های 
این محص��ول را به کش��ور وارد 

می کن��د و فقط مواد اولی��ه را از 
خارج کش��ور می خرد و محصول 
تولید خود را به بازار ارائه می دهد. 
اقدام این شرکت هیجانی عجیب 
به بازار وارد کرده اس��ت و با این 
کار قیمت محصوالت این شرکت 
کاهش خواهد یافت. شرایط بازار 
این محصول آنقدر پیچیده شده 
که بس��یاری از افراد حاضر در آن 
نی��ز نمی دانند درآینده چه پیش 
می آید. چون هم رقیب زیاد است 

و هم مشتریان توجهی به 
کیفیت کاالیی با این مدل 
مصرف ندارند و به س��مت 
ش��رکت هایی می روند که 
محصولی مناسب با قیمتی 
پایین تر به آنها بدهند. این 
خاص مصرف کننده دهک 
پایین نیس��ت و مشتریان 
مرفه نیز همین برداش��ت 
را نس��بت به این محصول 
دارن��د. حال این پرس��ش 
مط��رح می ش��ود ک��ه آیا 

تبلیغات جایزه دار در چنین بازار 
پرپی��چ و خمی جوابگو هس��ت 
یا نه؟ شرکتی دس��تگاه تولید را 
وارد کرده و شرکتی دیگر قیمت 
خود را با تولید محصوالت فله ای 
کاهش داده اس��ت و همگی این 
اقدام��ات برای جذب مش��تری 
بیشتر در این بازار پرمصرف است، 
اما به نظر نمی رسد شرکتی بدون 

کاهش قیمت و ارائه محصولی با 
کیفیت تر از دیگر شرکت ها بتواند 
با برگزاری یک کمپین تبلیغاتی 
گسترده، مشتریان از دست رفته 

را به دست بیاورد. 

چشمکی خطرناک به مشتری 
شرکت پارس کرپ )چشمک( 
چندوقتی است اقدام به برگزاری 
کمپین��ی وس��یع کرده اس��ت؛ 
کمپینی که در آن از مش��تریان 

می خواهد به رویاهایشان چشمک 
بزنند، چش��مکی که شاید برای 
این شرکت خطرناک باشد. ایمان 
مالجعف��ر مدرس و کارش��ناس 
حوزه طراحی گرافیک و تبلیغات 
درب��اره این ش��عار ب��ه »فرصت 
ش��رکت های  می گوید:  ام��روز« 
تبلیغاتی باید در انتخاب واژه های 
شعار تبلیغاتی دقت کنند و باید 

ببینند که آوردن نام ش��رکت در 
ش��عار کمکی به انتق��ال پیام به 
مش��تری می کند یا نه؟ چشمک 
ن��ام ی��ک محص��ول پاک کننده 
است، محصولی که برای پاکیزگی 
مورد استفاده قرار می گیرد، حال 
اس��تفاده از این واژه در شعار نیاز 
به احتیاط بیش��تری دارد. شعار 
این اس��ت »به رویاهات چشمک 
بزن« یعنی با چشمک که نام یک 
دستمال کاغذی است رویاهایت را 
پاک کن، یک خطای 
کوچ��ک باعث ش��ده 
که ش��عار آن قابلیتی 
را که برند انتظار دارد، 

برآورده نکند. 

کمپینی پرهزینه 
برای معرفی جایزه 

با تمام این اوصاف، 
کمپین چش��مک در 
این صنفی که تبلیغات 
را  آن  از  گس��ترده ای 
شاهد نیستم، قابل بررسی است. 
برای آشنایی با پش��ت پرده این 
کمپین به س��راغ امیر صحاف نیا 
از کانون ایران نوین برگزارکننده 
کمپین رفته ایم. صح��اف نیا به 
»فرصت امروز« می گوید: در واقع 
چالش اصلی مشتری اطالع رسانی 
در م��ورد برگزاری جش��نواره با 
نگاهی متف��اوت براس��اس روند 

اعطای جایزه و معرفی محصوالت 
جدی��د خود ب��ود. ه��دف کلی 
کمپین در س��ه مح��ور خالصه 
می ش��ود: ایجاد آگاهی نسبت به 
قدردانی و س��پاس این شرکت از 
مصرف کننده با برگزاری جشنواره، 
افزایش جایگاه احساسی و عاطفی 
برن��د در ذه��ن مخاط��ب برای 
ایج��اد تمایز، آگاه��ی و افزایش 
وفاداری )برندینگ( و تاکید روی 
محص��والت کلیدی و ش��ناخته 
شده و محصوالت جدید چشمک 
در قالب طراحی های ت��ازه. ایده 
کمپین با توجه ب��ه دغدغه های 
اعالم ش��ده از س��وی مش��تری 
براساس س��ه محور ذکر شده در 
سه فاز طراحی و به مشتری ارائه 
شد که باتوجه به استقبال و جلب 
رضایت مشتری اکران شد. طراح 
اول با شعار تبلیغاتی »به رویاهات 
چشمک بزن« و داشتن ماهیت 
جش��نواره ای به معرف��ی جوایز 
ویژه چش��مک و ایج��اد تصویر 
ذهنی متناسب با اهداف شرکت 
پرداخته اس��ت. در ط��رح دوم با 
توجه به ش��اخص بودن محصول 
دس��تمال خالدار رنگ��ی اقدام به 
بسته بندی  از طراحی  اس��تفاده 
و ترکی��ب آن با س��که های طال 
به ج��ای خال ه��ای روی جعبه 
دستمال کردیم که به این دلیل 
با تاکید اهدای جوایز در راستای 
قدردانی ازمش��تری همراه ش��د. 
سپس برای تاثیرگذاری بیشتر و 
همچنین ایجاد جذابیت بصری و 
ساختن تصویری ماندگار درذهن 
مخاط��ب تصمی��م ب��ه حجمی 
کردن )ماک��ت( طراحی گرفتیم. 
طرح س��وم نیز به دلیل تاکید بر 
معرفی محصول جدید دستمال 
با کاربردی جدید به مش��تری و 
همزمانی اکران آن با ماه مبارک 
رمضان )تاکید بر ویژگی های این 
ماه معنوی( با شعار تبلیغاتی »به 
پاکی ها چش��مک بزن« و »یک 
ماه پ��اک« اقدام ب��ه انتقال پیام 
معنوی در کنار معرفی محصول 

جدید کرد.
می افزای��د:  ادام��ه  در  او   
درخصوص انتخاب رس��انه مترو 
برای اک��ران بخش��ی از کمپین 
می توان به این نکات اش��اره کرد؛ 
مت��رو به عنوان رس��انه ای فراگیر 
پیش��نهادی مناسب برای چنین 
کمپین هایی اس��ت. اثربخش��ی 
باال به دلیل داش��تن زمان کافی 
برای برق��راری ارتباط با مخاطب 
و همچنین ماندگار ش��دن پیام 
کمپی��ن در ذه��ن او یک��ی از 

مزیت های مهم مترو است. 
صحاف نیا در پای��ان می گوید: 
می توان بر ای��ن باور بود که عدم 
آگاهی نس��بت به بازار این گونه 
از محصوالت و داش��تن تفکرات 
س��نتی در مبحث مارکتینگ در 
محصوالت  تولیدکنندگان  میان 
س��لولزی موج��ب می ش��ود که 
آنه��ا ک��م تح��رک و غیرپوی��ا 
عمل کنند. به دلی��ل اینکه این 
کمپین همچن��ان در حال اکران 
اس��ت نمی توان آمار درس��تی از 
می��زان اثربخش��ی آن ارائه کرد، 
اما نشانه های بس��یار مثبتی در 
بازخوردهای اولیه مخاطب نسبت 

به کمپین دیده شده است. 

نگاهی به کمپین تبلیغاتی پرهزینه تولیدکننده دستمال کاغذی

تبلیغات پرریسک
 در بازار پررقیب

تبلیغ بحران آب با لحنی طنزگونه! 

هنوز کش��ور با بحران آب روبه رو است. پاییز آمده و 
از باران برای س��یراب کردن ش��هر خبری نیست. این 
بحران به حدی به کش��ور فشار آورده که هر روز شاهد 
ساخت تیزرهای آموزشی مختلف از طرف شرکت آب 
و فاض��الب اس��تان تهران هس��تیم. در روزهای اخیر، 
هش��دارهای ش��رکت آب و فاض��الب و وزارت نیرو به 

اوج خود رسید. 
این شرکت فقط به ساخت تیزر بسنده نکرده و شهر 
تهران را نیز از آگهی های محیطی پرکرده اس��ت. اکثر 
این آگهی ها با رنگ زمینه بنفش هستند و شعارهایی 
مربوط به این س��ازمان را ب��ه نمایش می گذارند. رنگ 
بنفش از آن دسته رنگ هایی است که در اکثر کشورها 
برای نشان دادن سیستم آب و فاضالب مورد استفاده 
قرار می گیرد و در ایران هم چند وقتی اس��ت که مورد 

استفاده قرار داده می شود. 

مصرف فاجعه آمیز آب 
شرکت آب و فاضالب همچنین برای تاکید بر تداوم 
این بحران، به تازگی آگهی تلویزیونی را آماده کرده و 

از رسانه تلویزیون در حال پخش دارد. 
این آگهی که پخش آن از مهر ماه امس��ال از رس��انه 
تلویزیون ش��روع شده اس��ت، عالوه بر هشدار درباره 
بح��ران آب، آماره��ای جالب��ی را نیز به بینن��ده ارائه 
 می ده��د که ب��ا آن مخاطب بیش��تر به عم��ق فاجعه 

پی می برد. 
آگهی با تمی آرام، شست وش��وی ماشینی را توسط 
مردی ب��ه نمایش می گذارد. ص��دای گوینده در تمام 
مدت روی تصاویر ش��نیده می ش��ود. در ه��ر تصویر، 
 گوین��ده آم��اری عجی��ب از مصرف آب م��ردم تهران 

ارائه می دهد. 
ب��رای مث��ال می گوی��د: تص��ور کنید ک��ه آب را با 
بطری ه��ای یک و نیم لیتری مص��رف کنید، همزمان 
ب��ا این ح��رف، تصویر پس��ری نمایش داده می ش��ود 
 که ب��ه س��ختی از چندی��ن بط��ری نیم لیت��ری آب 

مصرف می کند. 
بع��د دوب��اره گوین��ده می گوید: اگ��ر آب در هنگام 
شس��تن خودرو از ابتدا باز باشد، 530 لیتر آب مصرف 
می ش��ود؛ هر نف��ر در ته��ران 250 لیت��ر آب مصرف 
می کند، تقریبا دوبرابر اس��تاندارد جهانی. تمام آماری 
که در آگهی گفته می شود در پایین کادر تلویزیون نیز 
به نمایش درمی آید که بیننده عالوه برتمرکز بر تصویر 

برروی آنها نیز متمرکز شود. 
گفت��ار پ��س زمینه متن ب��ا لحن��ی آرام و همراه با 
موس��یقی نرمی است که با تصویر همخوانی دارد ولی 
به نظر می رس��د اگر این متن تندتر خوانده می شد یا 
ضرب آهنگ موس��یقی هیجان بیش��تری داشت، پیام 
آگهی بهتر به مخاطب می رس��ید. آگهی با این تصاویر 
پی��ش می رود ت��ا به اوج خود می رس��د و صحنه ای را 
نمایش می دهد که پس��ربچه با هرب��ار مصرف بطری 
یک ونی��م لیتری، بطری های خال��ی را از دریچه در به 
داخل خان��ه می اندازد، خانه ای ک��ه خانمی با آرامش 

مشغول خواندن کتاب است. 
بع��د از انداختن بطری به داخل خانه، فضای داخلی 
مملو از بطری های خالی می ش��ود ک��ه رفت و آمد را 
س��خت کرده اس��ت. در انتهای آگهی پ��در خانه وارد 
من��زل ش��ده و به س��ختی از روی بطری ه��ای خالی 
عبور می کن��د و خود را به لیوان آب می رس��اند، ولی 
ب��ا لی��وان آب خالی مواج��ه می ش��ود. در این لحظه 
مق��دار مص��رف آب م��ردم ته��ران گفته می ش��ود و 
 آگه��ی ب��ا نمایش لوگ��وی ش��رکت آب و فاضالب به 

پایان می رسد. 
چه��ره تمام اعض��ای خانواده در این آگهی نش��انی 
از نگران��ی ندارد ب��ه صورتی که ان��گار در یک آگهی 
طنز درحال بازی هس��تند، اینکه چرا س��ازنده آگهی 
چنین تی��زر هش��داردهنده ای را با تم طنز س��اخته، 
ب��رای هر بینن��ده ای جای س��وال دارد ولی صرف نظر 
از هم��ه این اش��کاالت، ب��ه هرحال آگه��ی پیام های 
خوب��ی را ب��ه مخاطب می رس��اند و تکنیک س��اخت 
آن ه��م خ��وب اس��ت. با این ح��ال ت��م طنزگونه این 
آگه��ی تکان دهنده س��والی را در ذهن مخاطب ایجاد 
 می کن��د ک��ه فقط س��ازنده آگه��ی می توان��د به آن 

پاسخ بگوید. 

نقش کوکی ها در تبلیغات
آیا می دانستید استفاده از کوکی ها در تبلیغات اینترنتی، 
به عنوان رویکردی جدید در بازاریابی اینترنتی به حساب 
می آی��د؟ ه��دف کوکی ها در زمان معرفی، شناس��ایی و 
نگه��داری اطالعات کاربران در ط��ول اتصال های آنها به 
وب سایت بود.یکی از تحسین انگیزترین و در عین حال 
جنجال برانگیرترین ویژگی های کوکی ها توانایی شان در 
ردگیری فعالیت های کاربران برای کشف عادات خرید یا 
کاوش آنهاست. با اس��تفاده از کوکی ها می توان دریافت 
ک��ه هر کاربر کدام یک از صفحات س��ایت، هر یک را به 
چه مدت، چند بار و در چه مواقعی مشاهده کرده است.  
این اطالعات می تواند برای استنتاج عالیق کاربران مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. نتایج این استنتاج برای انتخاب نوع 
آگهی های��ی که ش��رکت در آینده به ای��ن کاربر نمایش 
می دهد، به کار می روند. به عبارتی دیگر، شرکت تبلیغاتی 
عالیق کاربر را استنتاج کرده و تبلیغات کاالها و خدمات 

مرتبط با عالیق هر کاربر را برای وی نمایش می دهد.

تبلیغات پرزرق و برق کارگر نیس�ت

م��دل اس��تفاده از محصوالت س��لولزی می��ان اکثر 
مش��تریان با ویژگی های مختلف، یکسان است. معموال 
قش��ر کمی از مصرف کنندگان این محصول روی مدل 
یا کیفیت آن حساس هستند. محصولی مثل دستمال 
کاغذی مانند ش��امپو نیس��ت که مصرف کننده در پی 
کیفی��ت آن باش��د و محص��والت بی کیفی��ت از بازار 
حذف ش��ود. به خاطر همین دالیل، تولید و عرضه این 

محصول مشکل است. 
تجرب��ه توزی��ع و پخ��ش محصولی مانند دس��تمال 
کاغذی در مناطق باالی ش��هر تهران نشان داده است 
که مشتریان این مناطق نیز به سمت محصوالت فله ای 
گرایش پیدا کرده اند و به همین دلیل اکثر ش��رکت ها 
درصدد تولید این دس��ت محصوالت هستند. دستمال 
کاغذی محصولی نیست که مشتری از طریق تبلیغات 
به س��مت آن جذب ش��ود و ش��رکت ها ب��رای جذب 
مش��تری باید روی قیمت خود کار کنند. شرکتی هایی 
که در چنین بازاری می خواهند با تبلیغات گس��ترده و 
پرزرق و ب��رق و به زور جوایز رنگارنگ مش��تری را به 
س��مت خود ج��ذب کنند، راه به جای��ی نخواهند برد. 
این کار نه فایده ای برای ش��رکت دارد نه فایده ای برای 

مشتری به همراه خواهد داشت. 
شرکت چشمک قبال در فروشگاه ها یکی از محصوالت 
خود را به صورت مجانی به مش��تری ارائه می داد یعنی 
ب��ه ازای خرید س��ه محص��ول دس��تمال کاغذی یکی 
به صورت رایگان به مش��تری تعل��ق می گرفت. به این 
منظ��ور نواری نیز اطراف این محصوالت پیچیده بودند 
که مش��تریان حین خرید راحت تر باشند. این شرکت 
از ای��ن طریق ب��ازار خوبی را به خ��ود اختصاص داده 
بود و همین مس��ئله باعث شد رقبای دیگر نیز به فکر 
انجام اقدامی مش��ابه این ش��رکت برآیند اما حاال این 
شرکت تنها به دلیل احساس خطری که از طرف دیگر 
شرکت های رقیب کرده، دست به برگزاری یک کمپین 
تبلیغاتی پرزرق و برق زده اس��ت و می خواهد با دادن 
جایزه، مش��تریانی را که به سمت ش��رکت های رقیب 
با قیمت پایین تر رفته اند، به س��مت خ��ود بازگرداند، 
غافل از اینکه ای��ن روش تبلیغاتی در این بازار چندان 
کارگر نیست. چشمک باید مراقب تاثیرگذاری اقدامات 

تبلیغاتی خود باشد و کمی سنجیده تر عمل کند. 

 Swatch تقویم خالق 
با 317 نوار رنگی برای هر روز

یک طراح ارتباطات به نام پیتر فون فریهولد یک تقویم 
خ��الق رنگارنگ را دیزاین کرده ک��ه می تواند به راحتی 
پس از عب��ور روز ها و ماه ها بار دیگر مورد اس��تفاده قرار 
بگیرد. تقویم رنگی Swatch  شامل 317 رنگ منتخب 
 ،)Cyan( فیروزه ای(CMYK  با توجه به مدل چهاررنگ
س��رخابی )Magneta(، زرد )Yellow( و رنگ کلیدی 
)key یا همان س��یاه( اس��ت که البته این رنگ ها بیشتر 
برای کارهای چاپی مورد استفاده قرار می گیرند. این 317 
رنگ روی نوار های مختلف کاغذی پوش��ش داده شده و 
بدون پوش��ش خودنمایی می کنند. برای مشخص کردن 
روز هایی که س��پری ش��ده اند، فقط کافی است یک نوار 
رنگ��ی را از بقیه جدا کنید و آن را ن��زد خود نگه دارید. 
بعدها این نوار های رنگی می توانند با هم ترکیب ش��وند 
و یک بادبزن رنگی زیبا را تش��کیل بدهند. در این بادبزن 
پیچ های کتاب ساز در قسمت باالی تقویم قرار می گیرد. 
ای��ن تقویم جالب و خالق یک ابزار دس��تی با ترکیبی از 

رنگ های مختلف برای طراحان به شمار می رود. 

دیدگاه

ایستگاه تبلیغات 

کافه تبلیغات

آیا می دانستید

محمد مهدی تشرفی
کارشناس ارشد بازاریابی

 نرگس فرجی

حسین محمدیان

تبلیغات خالق

منتخبی از تبلیغات اجتماعی موفق - شعار: حفظ کاغذ، حفظ سیاره  خاکی
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ه��ر صاح��ب کس��ب وکاری 
می داند ک��ه چگونه چند کار را 
همزم��ان با هم انجام دهد، زیرا 
ابتدا که کس��ب وکار خود را راه 
می اندازد یک دست در مدیریت 
در  ی��ک دس��ت  دارد،  مال��ی 
بازاریابی، یک دست در طراحی 
محص��ول  و در هر چیز دیگری 
ک��ه در این میان وج��ود دارد، 
اما رفته رفته که ش��رکت رشد 
می کند الزم است این توانایی به 
کارمندان هم داده شود تا همان 
درکی را که صاحب کسب وکار 
از استقالل دارد آنها نیز داشته 

باشند. 
در هر شرکتی افراد بااستعداد 
پیدا می شوند. این افراد معموال 
دوس��ت ندارند بر آنها ریاس��ت 
شود و منتظر گرفتن دستورات 
گا م به گام و تایی��د در هر نوبت 
باش��ند و ب��ه همی��ن منظ��ور 
برای  از کس��ب وکارها  برخ��ی 
به کار گرفتن این گون��ه افراد و 
همچنین افزایش خالقیت درون 
س��اختارهای  از  سازمان ش��ان 
ب��دون رییس یا س��اختارهای 
هم سطح استفاده می کنند. این 
ساختارها با کاهش کنترل های 
سنتی معین اما ایجاد اطمینان 
در اینکه اس��تقالل افراد طوری 
مه��ار و کنترل  ش��ود که برای 
کس��ب وکار اث��ر مفید داش��ته 
باش��د، کار می کنن��د. در ادامه 
درب��اره مزایای دادن اس��تقالل 
به کارمندان صحبت خواهد شد 
و راهکارهای��ی به طور مختصر 
ارائه می ش��ود که به کمک آنها 
می ت��وان بدون از دس��ت دادن 
کنترل به کارکنان استقالل داد. 

مزایای دادن استقالل به 
کارکنان

حس استقالل یا خودمختاری 
یکی از نیازهای بنیادی انسان و 
از مولفه های ضروری محیط های 
کاری است. این حس به نیازی 
ک��ه ما ب��رای انگی��زش درونی 
برانگیخته شدن توسط  )یعنی 
لذت و عالقه ش��خصی( داریم 
پاس��خ می دهد. کارمندانی که 
احساس می کنند به آنها اختیار 
داده شده کارمندان راضی تری 
هس��تند، در کارش��ان انگی��زه 
بیش��تری دارن��د، متعهدترند و 
همچنین اس��ترس کمتری در 

کار دارند. مورد آخر به خصوص 
برای محیط های کاری دش��وار 
و پرمس��ئولیت بس��یار صادق 
اس��ت، چراکه حس اس��تقالل 
به  اس��ترس زا  در وضعیت های 
کارکن��ان درک��ی از کنترل را 

می دهد. 
فوای��د دادن اس��تقالل ب��ه 
صاحب��ان  ب��رای  کارکن��ان 
اس��ت:  روش��ن  کس��ب وکار 
اس��تقالل بیش��تر می تواند به 
کاهش از دست دادن کارکنان 
و افزایش خالقی��ت، نوآوری و 
حتی عملکرد منجر ش��ود، اما 
از طرف��ی این موض��وع مطرح 
می ش��ود که چگونه می توان به 
کارمندان استقالل الزم را داد، 
درحالی که کنت��رل بر آنها و بر 
امور را از دست ندهیم. سه نکته 
زیر را ب��رای انجام چنین کاری 

درنظر بگیرید: 

1- هدف را مشخص کنید
نه وسیله را

رفته رفته کسب وکار شما رشد 
اگ��ر نمی خواهید  خواهد کرد. 
آن دس��ته  از  س��ازمان تان 
سلس��له مراتبی  س��ازمان های 
ش��ود که اف��راد خیل��ی راحت 
خ��ود را ب��ا آن انطب��اق داده و 
ب��ه کارمندانی کام��ال معمولی 
تبدیل ش��وند و دوس��ت دارید 
که در آن افراد به کسب تجربه 
پرداخته و توانایی تصمیم گیری 
در زمان های حس��اس را داشته 
باش��ند، باید هدف را مشخص 
کنید و وس��یله را چندان مهم 
نشمارید. همچنین برای تشویق 

خالقی��ت در می��ان کارمندان، 
و  مش��خص  راهنمایی ه��ای 
الزم را درخص��وص کیفی��ت و 
ویژگی های پروژه، زمان اتمام و 
هدف آن به کارمندان بدهید و 
باقی کار را به خودش��ان واگذار 
کنی��د. ای��ن انتظار را نداش��ته 
باشید که تیم شما دقیقا مانند 
خودتان کاره��ا را انجام  دهند، 
اما اس��تراتژی ای که آنها به کار 
می گیرند ممکن است استراتژی 
خوبی بوده یا حتی از استراتژی 

شما هم بهتر باشد. 

و  کنت�رل  سیس�تم   -2
توازن را به کار بگیرید

اگر می خواهید به افرادی که 
وارد کس��ب وکارتان می کنی��د 
اس��تقالل دهید و آن را کنترل 
کنی��د بای��د توانای��ی پذیرش 
نظ��رات و مش��اوره دیگ��ران و 
همچنین اش��تباهات خ��ود را 

داشته باشید. 

مس��لم اس��ت ک��ه به عنوان 
صاحب کس��ب وکار باید نسبت 
به ایده هایتان ش��ور و اش��تیاق 
داش��ته باش��ید، ام��ا زمانی که 
جایی ب��رای گزینه ه��ای دیگر 
و ش��نیدن ایده های س��ایرین 
باقی نمی گذارید این اش��تیاق 
و عالق��ه می توان��د برای ش��ما 
برای  ایجاد مس��ئولیت کن��د. 
انج��ام چنی��ن کاری از جم��ع 
کردن اف��رادی که فقط ش��ما 
را تایی��د می کنن��د، در اطراف 
خود خودداری کنید. ش��ما به 
مشاوران مطمئنی نیاز دارید که 
حتی گاهی اوقات ش��ما را پس 
زده و کمک  کنند تا ایده هایتان 
را بهبود بخش��یده و نواقص آن 
را برط��رف کنید، نه اینکه فقط 
کارهای ت��ان را تایید و از ش��ما 

تعریف و تمجید کنند. 
هر رهبری در معرض انحراف 
و خط��ا ق��رار دارد، بنابرای��ن 
الزم اس��ت مکانیزمی را ایجاد 
کنید ک��ه توس��ط آن بتوانید 
ب��ه اش��تباهات خود پ��ی برده 
و آزادان��ه اس��تراتژی های دیگر 
را نیز س��بک و سنگین کنید. 
برای ای��ن کار مکانیزم کنترل 
و ت��وازن را در س��ازمان تان راه 
بیندازی��د. ای��ن سیس��تم یک 
مکانی��زم کنترل درونی اس��ت 
که از س��ازمان در برابر تقلب و 
خطاهای��ی ک��ه به خاطر غفلت 
محفاظ��ت  می افت��د  اتف��اق 
در سسیس��تم هایی  می کن��د. 
که از مکانی��زم کنترل و توازن 
برخوردارن��د قدرت در دس��ت 
اف��راد ی��ا گ��روه خاص��ی قرار 

ن��دارد و اختیار تصمیم گیری و 
مسئولیت های  مربوط به آن که 
ب��ر اجرای صحی��ح آن تصمیم 
صحه می گذارند در بخش های 
مختلف س��ازمان توزیع شده و 
هیچ بخشی نمی تواند به تنهایی 

کاری را انجام دهد. 

3- خود را بشناسید
همان ط��ور ک��ه ب��ه دیگران 
مس��ئولیت  و  آزادی  اج��ازه 
بیشتر می دهید، درک درستی 
از خودتان داش��ته باش��ید. این 
کار به ش��ما کم��ک می کند تا 
بتوانید از این مرحله  گذار که در 
آن دیگران را به کسب وکارتان 
پذیرفت��ه و می خواهید به آنها 
هم اس��تقالل دهید به آس��انی 
عبور کنید. زیرا زمانی فرا خواهد 
رسید که کسب وکار شما رشد 
می کند و نیاز خواهید داشت در 
برخی زمینه ه��ا مانند مدیریت 
مال��ی اف��راد دیگ��ری را به کار 
بگیری��د ک��ه در آن تجرب��ه و 
تخصص بیشتری از شما دارند 
و به همی��ن دلیل نمی توانید از 
هر کاری که آنها انجام می دهند 
نزد خودتان  باید  سر در بیاورید. 
خیل��ی احس��اس امنیت کنید 
ک��ه بتوانی��د چنان اف��ردای را 
به کار گرفته، کار را به او واگذار 
کنید و به آنها اس��تقالل کافی 
بدهید. بهتر اس��ت پیش از این 
کار یک تست شخصیتی از خود 
بگیرید تا نقاط قوت و ضعف تان 
را ارزیاب��ی کنی��د و چنانچه به 
نقاط ضعف و ناتوانی در برخی 
زمینه ها پی بردی��د، با برطرف 
کردن آنها و مس��لط ش��دن بر 
خ��ود به ای��ن توانایی برس��ید 
ک��ه برخی کاره��ا را به دیگران 
بس��پارید، به آنها اعتماد کنید 
و استقالل دهید و در  عین حال 
کنترل امور را از دست ندهید. 

به عالوه باید فهم درس��تی از 
احساس��ات خود داشته باشید 
و احساس��ات دیگ��ران را نی��ز 
به خوبی درک کنید که به این 

کار هوش عاطفی می گویند. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب می توانید 
از  هر ی��ک  ک��ه  دریابی��د 
کارمندان ت��ان چگون��ه و با چه 
برانگیخته می ش��وند و  چیزی 
چگون��ه می توانید با روش هایی 
ک��ه به ای��ن اف��راد احس��اس 
موفقیت و کامیابی می دهد، آنها 

را توانمند سازید. 

رمز محبوبیت Levi's در امریكا
چرا اوباما شلوار جیمز دین را 

می پوشد؟ 

بعد از 141 س��ال، Levi's 501 هنوز محبوب ترین 
شلوار جین در امریکا به شمار می رود. در سال 1873، 
جاکوب دیویس ش��ماره ثبت اختراع 139, 121 را نه 
برای شلوارهای جین Levi's بلکه برای پرچ های مسی 
که درز ها را محکم نگه می داش��ت، به دس��ت آورد. به 
گفت��ه او، ن��وآوری جاکوب با یک چفت و بس��ت برای 
دهانه ه��ای جیب و ایجاد درز های دوخته ش��ده برای 
جلوگیری از پارگی جیب با فش��ار مک��رر ارتباط پیدا 
می کرد و ش��امل استفاده از یک پرچ یا روزنه فلزی در 
هر لبه دهانه جیب برای ممانعت از پاره ش��دن درز ها 

در این نقاط می شد. 
در ماه مه س��ال 2001، سروصدای راه اندازی سایت 
حراج��ی جدید eBay رس��انه های جه��ان را پر کرد. 
کاربران اینترنت با چش��مانی باز و متعجب شاهد ارائه 
پیشنهاد خرید یک جفت شلوار جین Levi's به ارزش 
25 و س��پس 35 هزار دالر بودند که در نهایت در این 
حراجی به قیمت 46 هزار و 500 و 32 دالر به فروش 
رف��ت. این کاال یک جفت ش��لوار جین پاره و مندرس 
ب��ود که قدیمی ترین نمونه موجود در جهان به ش��مار 
Levi Strauss & Co م��ی رود. خریدار آن ش��رکت

بود. 
این یک پایان مناس��ب ب��رای حراج بود. س��رانجام 
مش��خص ش��د که Levi›s ای��ن ش��لوار های جین را 
121 س��ال قبل تولید نکرده، اما می تواند مدعی باشد 
محبوب ترین ش��لوار را در تاریخ مدرن به جهانیان ارائه 
داده است. اینها ش��لوار های جین denim نیست، اما 
Levi's Button- ن��وع خاصی از این جین ها به ن��ام

blues 501 fly ب��ه ش��مار م��ی رود. ای��ن جین ها را 
رییس جمهور ه��ای مختلف��ی پوش��یده اند و با وجود 
تغیی��رات روزمره در رویکرد دنیای مد، جین های 501 
 برای مدت 141 س��ال ج��زء اصلی کم��د لباس همه 

باقی مانده اند. 

حال این س��وال مطرح می ش��ود که رمز محبوبیت 
این جین ها چیس��ت؟ نکته جالب این است که آنها از 
دهه 50 تاکنون تصویر شورشیان را به یاد ما آورده اند. 
در شش دهه نخست حضور ش��لوار های جین 501، 
آنها فقط لباس کار به حس��اب آمده و در معادن طالی 
کالیفرنی��ا ظهور کردن��د. Levi Strauss و ش��ریک 
تجاری وی، جاکوب دیویس، حق ثبت اختراع پرچ های 
محکم کننده درز را در س��ال 1873 به دست آورده و 
»XX Waist Overall« در س��ال 1890 »501« 
ن��ام گرفت، اما در حالی ک��ه امریکایی های دوران پس 
از جن��گ – به خصوص نوجوانان بی قرار آن- قهرمانانی 
نظی��ر مارل��ون براندو و جیم��ز دی��ن را می دیدند که 
ب��ا جین ه��ای 501 در پ��رده نق��ره ای ب��ه هنرنمایی 
می پردازند، ناگهان ش��لوار های لی 501 تبدیل به نماد 
فردگرایی ش��دند، در واقع دموکراس��ی قدرت در این 

شلوارها تجسم یافت. 
اکنون ش��لوار های لی Levi's به محصولی مناس��ب 
ب��رای چن��د ده��ه تبدیل ش��ده و جین ه��ای 501 با 
کمک چهره های مش��هور در دنی��ای مد باقی مانده اند. 
محصوالت Levi's ح��اال دیگر در میان امریکایی ها به 
نماد ملی و عش��ق به میهن تبدیل شده است؛ تا حدی 
که حتی رییس جمهور اوباما نیز از این قافله جا نمانده 

است و ترجیح می دهد Levi's بر تن کند. 
www.adweek.com

سیستم تولید ناب
آیا می دانس��تید بهره گی��ری از سیس��تم تولید ناب 
می توان��د راهکاری در جهت باال بردن بهره وری نیروی 

کار باشد؟ 
مدیری��ت ب��دون ضایعات ی��ا تولید ن��اب حاصل از 
به کارگی��ری تفکری جدید در تولید اس��ت که مزایای 
تولی��د انب��وه و تولید سفارش��ی را ب��ا یکدیگر ترکیب 
می کن��د. در تولی��د انبوه، تنوع محصوالت بس��یار کم 
اس��ت، اما توجه تولید ناب به تن��وع محصول و عرضه 
طرح های بیشتر محصول، همزمان با افزایش بهره وری 
فرآین��د طراح��ی محص��ول اس��ت. کنت��رل کیفیت، 
تضمی��ن کیفیت و جنبه های انس��انی، از اهداف فرعی 
سیستم تولید ناب هس��تند. هدف اصلی این سیستم، 
کاهش هزینه ها از طری��ق حذف اتالفات )تولید مازاد، 
جابه جای��ی، ضایعات فرآیند، موج��ودی کاال، حرکات 
اضافی، محصوالت معیوب، انتظار( اس��ت. ژاپنی ها که 
پیش��گام به کارگیری سیس��تم های تولید ناب هستند، 
 )Muda( ب��ه فعالیت های فاق��د ارزش افزوده، م��ودا
می گویند و سیس��تم تولی��د ناب س��عی دارد که این 

فعالیت ها را حذف کند. 

هر که بامش بیش، برفش بیشتر

پول زی��اد هزینه زیادی دارد. این واقعیتی پنهان در 
پس پرده پر زرق و برق پولداری اس��ت. میلیونر و بلکه 
میلیاردر بودن لذتی دارد وصف ناش��دنی، اما از آنجایی 
عصب های درد و لذت در آدم ها یکی اس��ت، اساسا در 
کنار هر لذت یک درد هم وجود دارد. پس شگفت انگیز 
نیس��ت که پولداری هزینه های زیادی را به فرد پولدار 

تحمیل کند. 

خدم و حشم! 
پولدارها اصوال خانه ب��زرگ می خواهند. اگرچه همه 
پولداره��ا در خانه های آنچنانی زندگ��ی نمی کنند،  اما 
طبیعی است که بسیاری از آنها خانه ها و پنت هاوس های 
خیره کننده ای برای اقامت دارند. در عکس هایی که ما 
از ای��ن خانه ها می بینیم همه چیز ب��رق می زند و انگار 
همین االن وس��ایل خان��ه را از کارخان��ه آورده اند! اما 
واقعیت این است که داشتن خانه ای به این تمیزی نیاز 
به هزینه دارد. چنین خانه هایی نیازمند خدم و حش��م 
هس��تند. مجموعه ای از افراد باید باش��ند تا به خانه و 
 زندگی برسند وگرنه میلیاردر محترم که خودش خانه را 

تمیز نمی کند! 

مدرسه غیرانتفاعی و بلكه خیلی غیرانتفاعی! 
تحصیل فرزندان بخش بزرگی از فکر پدر و مادرهای 
میلیونر را اشغال می کند. آنها عالوه بر اینکه مثل سایر 
پدر و مادرها دلش��ان بچه های تحصیلکرده می خواهد، 
دوست دارند فرزندان ش��ان در باکالس ترین مدرسه ها 

تحصیل کنند. 
بعض��ی از این مدرس��ه ها امکانات عجی��ب و غریبی 
دارند و شهریه های نجومی هم می گیرند. از استخرهای 
ب��زرگ گرفته تا فرآیند کش��ف اس��تعداد؛  امکانات و 
تس��هیالتی است که در این مدارس به بچه پولدار ارائه 

می شود. 

مبلمان سلطنتی، خنزر پنزرهای عتیقه
ب��رای یک خان��ه میلی��ارد تومانی وس��ایل میلیون 
تومان��ی نیاز اس��ت. به هر حال خانه و کاش��انه باید به 
ه��م بیایند. در نتیج��ه پولدارها باید پول خرج کنند تا 
خانه ش��ان با پول شان متناسب باش��د. واضح و مبرهن 
اس��ت که ایجاد توازن میان خانه و وس��ایلی که در آن 
هس��ت مس��تلزم هزینه های باالیی اس��ت. از مبلمان 
س��لطنتی گرفته تا انواع وس��ایل عتیقه و مجسمه های 
 ب��زرگ و کوچک، گزینه های پولداره��ا برای پر کردن 

خانه شان است. 
از طرف��ی خرج هایی مثل قبض آب، برق، گاز و تلفن 

و نیز خرج های روزانه هم به این ترتیب باال می رود. 

ماشین آخرین مدل
نمی ش��ود فض��ای خانه پ��ر از عتیقه باش��د، اما در 
پارکینگ خانه یک خودروی معمولی پارک شده باشد. 
یکی از نخس��تین مکمل ه��ای یک خان��ه اعیانی یک 
ماش��ین آخرین مدل است. تازه گاهی این ماشین نیاز 
به راننده هم دارد. پس می بینید که این هم هزینه های 

باالی خاص خودش را دارد. 
پول��دار بودن آنقدره��ا هم که در نظر ع��ام می آید، 
 کم هزین��ه نیس��ت. اینک��ه اف��راد بتوانن��د خ��ود را 
در وضعیت��ی ثاب��ت ن��گاه داش��ته و با وج��ود چنین 
 خرج های س��نگینی پول��دار بمانند، باید م��ورد توجه 

قرار گیرد. 

همان طور که به 
دیگران اجازه آزادی 
و مسئولیت بیشتر 

می دهید، درک درستی 
از خودتان داشته 

باشید. این کار به شما 
کمک می کند تا بتوانید 
از این مرحله  گذار که 
در آن دیگران را در 

کسب وکارتان پذیرفته 
و می خواهید به آنها 
هم استقالل دهید 
به آسانی عبور کنید

حکایت برندها

آیا می دانستید

فیس بوک به دنبال توسعه اینترنت 
در هند

مارک زاکربرگ، بنیانگذار شبکه اجتماعی فیس بوک 
در نظر دارد به توس��عه ش��بکه اینترنت در هند کمک 
کند. فیس بوک برای گسترش خود در هند با پتانسیل 
بسیار باال، در توس��عه اینترنت در این کشور نقش ایفا 

خواهد کرد. 
م��ارک زاکربرگ ب��ه زودی برای بررس��ی چگونگی 
کم��ک فیس بوک ب��ا نارندرا مودی، نخس��ت وزیر هند 
و یکی از ش��یفتگان دنیای تکنول��وژی مالقات خواهد 
ک��رد. از یک میلی��ارد و 200 میلی��ون نف��ر جمعی��ت 
 هن��د تنه��ا 243 میلی��ون نف��ر ب��ه ش��بکه اینترن��ت 

دسترسی دارند. 
از ای��ن بین یکص��د میلی��ون نفر عض��و فیس بوک 
هس��تند. یکی از چالش های فیس بوک در هند مسئله 
زبان است. در این کشور فقیر مردم به 22 زبان رسمی 

تکلم می کنند. 

از میان خبرها
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نستوه نوچیان
کارشناس ارشد کارآفرینی

وقتی  کارش�ناس:  پاس�خ 
ش��ما ای��ده خود را ب��ا دیگری 
درمی��ان بگذاری��د، دیگر هیچ 
تضمینی وج��ود ندارد که ایده 
لو ن��رود، اما در ه��ر صورت با 
یکسری تمهیدات می توان این 

احتمال را کم کرد. 
نکت��ه اول اینکه یک دایره از 
افراد خانواده، فامیل و دوس��ت 
را ک��ه نس��بت به آنه��ا اعتماد 
نس��بی دارید به یک رستوران 

ی��ا تاالر دعوت کنی��د و درباره 
محصول خود برایشان صحبت 
کنید، از نظرات آنها یادداش��ت 
برداری��د و اگر  نظ��رات افراد را 
ضبط کنید بسیار بهتر خواهد 
را  ب��ود. حساس��یت موض��وع 
ب��رای آنها تش��ریح و صمیمانه 
درخواس��ت کنید که راجع به 
محصول ش��ما ج��ای دیگری 

صحبت نکنند. 
نکته دوم اینک��ه فقط نکات 

اصلی را بیان کنی��د. جزییات 
محص��ول را ک��ه ب��رای تولید 
آن مه��م هس��تند ام��ا ربطی 
ب��ه مصرف کنن��ده ندارن��د، به 
هیچ عن��وان بیان نکنید. هرگز 
ب��ه جزیی��ات کس��ب وکار این 

محصول نپردازید. 
نکته س��وم اینکه زمانی این 
نظرس��نجی را انج��ام دهی��د 
ک��ه مطمئ��ن باش��ید فاصل��ه 
زی��ادی بین تحقیقات ش��ما و 

تولی��د محصول وج��ود ندارد. 
اگ��ر آمادگ��ی الزم را نداری��د 
ک��ه کار را ش��روع کنید دلیلی 
هم ن��دارد که درب��اره ایده تان 
با کس��ی صحبت کنید. وقتی 
مطمئن هس��تید ک��ه اگر نظر 
مردم مثبت ب��ود، کار را حتما 
ش��روع می کنی��د و در حداقل 
زمان ممک��ن نیز تولی��د آغاز 
 خواه��د ش��د، نظرس��نجی را 

انجام دهید.

تولید انبوه 
ایده جدید 

پرس�ش: ایده محصول جدیدی را در ذهن دارم و می خواهم با اندک سرمایه ای که جمع آوری کرده ام، آن را به تولید 
انبوه برسانم. چطور می توانم بدون لو رفتن ایده، نظر مصرف کنندگان را درباره محصول پیش از تولید آن بدانم و وضعیت 

بازار آن را پیش بینی 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�كل 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)78(

مرضیه فروتن

چگونه کارمندان مستقل را مدیریت کنیم 

یک دست مدیریت مالی و یک دست بازاریابی... 

با توجه به گزارش های دریافتی، غول دنیای تکنولوژی  اچ پی  قصد تقسیم شدن 
به دو شرکت مجزا، هر یک با هویتی جداگانه و مخصوص به خود را دارد. 

نش��انه های پیش��رفت  اچ پی  در سال 2011 توسط ش��رکت برندینگ خالق و 
جهانی Moving Brands مش��اهده شد اما در آن زمان مورد قبول قرار نگرفت 
البته حاال به گزارش وال اس��تریت ژورنال،  اچ پی  برای جدا کردن کس��ب و کار 
کامپیوت��ر و چاپگر از عملیات س��خت افزار و خدمات ش��رکتی خ��ود برنامه ریزی 
می کند.  نتایج کسب و کار  اچ پی  در سه ماه سوم سال که در ماه آگوست منتشر 
ش��د، نش��ان داد درآمد حاصل از فروش سیستم های کامپیوتری 12 درصد رشد و 
درآمد حاصل از خدمات ش��رکتی و نرم افزار به ترتیب 6 و 5 درصد کاهش داش��ته  
است.  با رجوع به گذشته، در سال Moving Brands ،2011  از تغییر خدمات 
خود برای  اچ پی  رونمایی کرد که در پی انتصاب آن به عنوان مشاور ارشد در سال 

2008 صورت گرفت. 
به گفته مدیر اجرایی Moving Brands، مت هینل چنین تغییری براس��اس 
ای��ن ای��ده صورت گرفت که  اچ پی  ب��ه دنبال »تکیه بر آینده ب��ا نوآوری« با یک 
داس��تان برند بر مبنای »پیشرفت بشر« اس��ت. دیزاین لوگوی جدید این شرکت 
هم شامل استفاده از یک زاویه 13درجه، براساس زاویه لوگوی اورجینال موسسان  

 Dave Packard و Bill Hewlett ،اچ پی
می شود. به هر حال، عناصر برند سازی مجدد، 
یک »مدل خاص پیشرفت« را در بر می گیرد 
ک��ه توس��ط Moving Brands به وجود 
آمده و توسط هیچ شرکتی اتخاذ نشده است. 

اظهارات س��اتیا نادال، مدیرعامل مایکروسافت در مورد زنان و میزان حقوقی که 
آنها باید توقعش را داشته باشند، باعث انتقادها و اعتراضات تند خانم ها شده است. 
به گزارش فارس به نقل از رویترز، نادال گفته اس��ت: زنان ش��اغل در حوزه فناوری 
نباید خواس��تار افزایش حقوق خود شوند و در عوض باید به سیستمی که در آن کار 
می کنند ایمان داش��ته باشند. این اظهارات با چنان واکنش های تندی همراه شد که 
باعث ش��د مدیرعامل مایکروس��افت از آن عقب نشینی کند. وی که در فوریه گذشته 
جایگزین استیو بالمر شده است، در جریان سخنرانی خود در کنفرانس سه روزه ای در 
فونیکس آریزونا در پاس��خ به س��والی در این مورد که چگونه زنان می توانند در حوزه 
فناوری پیش بیفتند، گفت: مس��ئله فقط درخواست افزایش حقوق نیست، شما باید 
سیس��تمی را که در آن کار می کنید بشناس��ید و به آن ایمان داشته باشید و بدانید 
این سیس��تم، افزایش حقوق مناس��ب را در طول زمان برای ش��ما در نظر می گیرد. 
وی همچنین تبعیت از چنین کرداری را برای زنان مناس��ب دانس��ت. بالفاصله پس 
از این اظهارات ماریا کالو یکی از اعضای هیات مدیره مایکروس��افت که در این جلسه 
حاضر بود با وی مخالفت کرد و با تش��ویق حضار هم مواجه ش��د. نادال که پس از این 
صحبت ها در فضای مجازی نیز با اعتراضات ش��دیدی مواجه شده بود برای رفع و رجوع 
این صحبت ها در توییتر خود نوشت: من صحبت هایم را در مورد اینکه زنان چگونه باید 

خواستار افزایش حقوق شوند، خوب بیان نکردم. 
صنعت فناوری باید شکاف در پرداخت های مالی 
براساس جنسیت را از بین ببرد. بنابراین با توجه 
به اینکه تبعیض یک طرفه ای وجود ندارد افزایش 

پرداخت الزم نیست. 

کنایه مدیر مایكروسافت به زنان دردسرساز شداچ پی به دو شرکت مجزا تقسیم می شود

مسیر ثروت

ترجمه: سارا گلچین
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ماجرای خصوصی س�ازی شبکه های مخابراتی ایران 
داس�تانی طوالن�ی اس�ت. از زمانی که دول�ت تصمیم 
گرفت نام وزارت پس�ت، تلگ�راف و تلفن را به وزارت 
ارتباط�ات و فن�اوری اطالع�ات تغییر ده�د، حرکت 
به س�مت خصوصی ش�دن ش�بکه های مخابراتی نیز 
آغاز ش�د. البته در حوزه تلفن ثابت یکی دو ش�رکتی 
بودن�د ک�ه ک�ژدار و مری�ز خدم�ات ارائ�ه می کردند 
ام�ا هیچ کدام ب�ه ان�دازه مخابرات درخ�ت تنومند با 
ریش�ه های گسترده ش�ده در سراسر کش�ور نبودند. 
دولت تصمی�م گرفت این درخت بزرگ با ریش�ه های 
گسترده ش�ده را خصوصی کند تا بخش خصوصی هم 
کورسوی امیدی برای حضور و فعالیت داشته باشد. با 
ابالغ سیاس�ت های اصل 44 به نظر می رسید راه برای 
فعالیت بخش خصوصی باز ش�ده اس�ت. اما مخابرات 
ج�دای از دیگ�ر حوزه ها ب�ود که به راحت�ی به بخش 
خصوصی س�پرده ش�ود ی�ا دیگر ش�رکت های بخش 
خصوصی بتوانند به رقابت با آن بپردازند. هر ش�رکتی 

که پا به حوزه ش�بکه های مخابراتی می گذاش�ت باید 
تجهیزات خود را در درون مخابرات راه اندازی می کرد. 
از طرف�ی با توجه به اینکه مخاب�رات در همه زمینه ها 
فعالی�ت کرده بود باید ش�رکت های خصوصی روش�ی 
دیگر برای ج�ذب مخاطب در نظر می گرفتند. هرچند 
مس�ئوالن مخاب�رات معتقدند این ش�رکت خصوصی 
ش�ده و به عنوان یک ش�رکت بخ�ش خصوصی تلقی 
می ش�ود، اما افکار عمومی هنوز نتوانسته است با این 

مسئله کنار بیاید.
در کن�ار حض�ور بخش خصوص�ی و مدیریت آن در 
بخش مخابراتی، حضور اپراتورهایی که ش�اید با اعالم 
خصوصی بودن س�ایه دولتی بر سر آنها افکنده شده، 
باز نتوانس�ته اند حداق�ل در برخی حوزه ه�ا از جمله 

اینترنت با مخابرات به رقابت بپردازند.
در همین حال در میان اپراتورهای تلفن همراه نیز 
رقابت در بازار بیش�تر به جدال بر س�ر سهم خواهی 
تبدیل شده است. با همه این موارد براساس اظهارات 

مدی�ران بخش مخابرات کش�ور اع�م از خصوصی یا 
دولتی، 80 درصد کل بازار در اختیار بخش خصوصی 
ب�وده ک�ه از 80 درصد بخ�ش خصوص�ی، 60 درصد 
س�هم مخابرات بوده و مابقی سهم دیگر شرکت های 
خصوصی اس�ت. حال ای�ن ش�رکت های خصوصی یا 
در حوزه تلف�ن ثابت، یا تولید تجهی�زات یا اینترنت 

فعالیت می کنند.
ش�اید ای�ن آمار ب�ه ظاه�ر بگوید که س�هم بخش 
خصوص�ی در مدیریت توس�عه ش�بکه های مخابراتی 
چقدر اس�ت، اما توجه به این اعداد شاید گمراه کننده 
باش�د. برای یافتن پاسخ مناسب مبنی بر اینکه بخش 
خصوص�ی در مدیریت توس�عه ش�بکه های مخابراتی 
در کش�ور چقدر نقش داش�ته یا اساس�ا نقشی دارد، 
اظهارنظ�ر فعاالن این صن�ف قابل توجه اس�ت. آنجا 
که هم مس�ئوالن مخابرات تلویح�ا و همچنین بخش 
خصوص�ی بیان می کنند که س�هم بخش خصوصی در 

مدیریت مخابرات کشور اندک است. 

رگوالتور مستقل 
نیاز ورود بخش خصوصی 

پیش تر مسئوالن ش��رکت ارتباطات زیرساخت بیان 
کرده بودند که محدوده کاری ش��رکت زیرس��اخت به 
توس��عه، مدیریت، نگه��داری و بهره برداری از ش��بکه 
مخابراتی ش��امل مراکز بین شهری، مراکز بین المللی، 
ایس��تگاه های ماهواره ای زمینی، دیتا و س��رویس های 
مرب��وط ب��ه آنها مربوط می ش��ود؛ در واقع م��ا در این 
حوزه های اصلی فعالیت و س��رویس های مربوط به آن 

را نیز ارائه می کنیم.
به اجمال می توان حدس زد که مسئوالن زیرساخت 
با این تفس��یر خود، هم��ه فعالیت های بخش مخابرات 
را از ن��وع زیرس��اخت تلق��ی می کنن��د؛ زی��را عبارت 
»سرویس های مربوطه« به حدی بدون محدودیت است 
که تمامی فعالیت های در ح��ال انجام بخش خصوصی 
را هم ش��امل می ش��ود. مسئوالن زیرس��اخت مفاهیم 
جدی��دی را نیز به ادبیات مخابرات��ی اضافه کرده اند و 
آن ش��بکه اصلی و ش��بکه های داخلی استانی است و 
بخش خصوص��ی را تنه��ا مج��از به فعالیت در ش��بکه 
داخل��ی اس��تانی می دانن��د، در حالی که به ش��هادت 
مق��ررات موجود و پروانه های ص��ادره چنین مفاهیمی 
نه تعریف شده اند و نه معنای خاصی را به ذهن متبادر 
می سازند. حال با این ادبیات آیا عملکرد مدیریت یکی 
از مهم ترین بخش های کش��ور می تواند نتیجه مطلوب 
به همراه داشته باشد؟ بدون اینکه قضاوتی در این باره 
صورت گرفته باشد، تنها کافی است مروری بر کیفیت 
اینترنت در کشور بیندازیم که پاسخگوی قطعی مکرر 
اینترن��ت در کش��ور کیس��ت و آیا در هم��ه جای دنیا 
متولی��ان امر این گون��ه خود را ارزیاب��ی می کنند؟ اگر 
ظرفیت شبکه خالی است چرا درخواست تامین پهنای 
باند کش��ور توسط ش��رکت های مخابراتی و زیرساخت 
یا پاس��خ داده نمی ش��ود یا ماه ها به تاخی��ر می افتد؟ 
نکته جالب این اس��ت که مجموع��ه تحت مدیریت را 
که تنها متولی ش��ناخته ش��ده حوزه زیرساخت است 
مبرا می دانند یا بخش خصوصی داخلی را مقصر قلمداد 
می کنن��د یا طرف خارجی را، بهتر اس��ت مفاد قرارداد 
با ش��رکت های خارجی را منتشرکنند تا همگان مطلع 
ش��وند که چگونه از حقوق کشور در قراردادها حفاظت 
می ش��ود؟ در مورد ش��رکت های داخلی هم، باید گفت 
که مدیران دولتی باید س��عی کنن��د یک طرفه به نزد 
قاضی نروند و بهتر اس��ت در ی��ک فضای منصفانه این 

اتهامات بررسی شود. 
در عین حال بارها مس��ئوالن ش��رکت زیرس��اخت 
نس��بت به ورود بخش خصوصی به تامی��ن پهنای باند 
کش��ور اظهاراتی را مطرح کرده اند. اما آنها در خصوص 
پیش��نهاد بخش خصوصی برای ورود به فعالیت تامین 
پهنای باند کش��ور با بیان دو موضوع، مشکالت قانونی 
و ناتوان��ی بخش خصوصی س��عی کرده ان��د تنها راه و 
بهترین راه را نحوه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت 
معرفی کنند. باید متذکر ش��د که متاس��فانه از متون 
قانونی و مقرراتی برداش��ت های یکجانبه می ش��ود و از 
س��ویی دیگرعالوه براینکه هیچ گاه ح��د و مرزی برای 
فعالیت های حاکمیتی مش��خص نمی شود، همواره در 
فضایی غیرش��فاف این مفاهیم به کار می رود. از سویی 
دیگ��ر تمامی این مواد قانونی یا مقررات یا اساس��نامه 
توس��ط مدیران در بخش دولتی تهیه و دفاع می شود، 
خب معلوم است مدیرانی که نسبت به بخش خصوصی 
چنی��ن دیدگاه��ی دارند چگونه در خص��وص فعالیتی 
که یک طرف آن بخش خصوصی اس��ت پیشنهاد تهیه 

می کنند و چگونه هم از آن دفاع می کنند. 
در م��ورد اصل 44 نیز مس��ئوالن دولتی اظهاراتی را 
مطرح کرده بودند که جای تامل دارد. آنها در خصوص 
توجه به بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی مخابرات بیان 
کرده ان��د که بخش خصوصی موف��ق، از ابتدا خصوصی 
ب��وده و از آنجا که در ح��ال حاضر 70 درصد مخابرات 
خصوصی ش��ده اس��ت باید درباره 30 درصد باقیمانده 
پس از تجربه 70 درص��دی تصمیم گیری کرد. باید به 
ایشان عرض کنیم اوال تاکنون فقط پنج درصد از شبکه 
مخابراتی دولتی خصوصی ش��ده است و نه 70 درصد 
و س��هامدار آن پنج درصد ه��م در حال حاضر کاره ای 
نیس��ت تا نتیجه فعالیت بخش خصوصی قلمداد ش��ود 
و دیگر اینک��ه تا زمانی که نگاه مدی��ران بخش دولتی 
به بخش خصوصی، متناس��ب با نگاه مسئوالن رده اول 
کش��ور، اصالح نشود، نه تنها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد 
بلک��ه بخش خصوصی موجود که با هزاران مش��کل در 

حال فعالیت است نیز از بین خواهد رفت.
از طرفی دولت بعضا بخش خصوصی را به کم فروشی 
در ح��وزه اینترنت متهم می کند. از این رو نس��بت به 
تحوی��ل مدیریت ای��ن حوزه ب��ه بخش خصوصی اکراه 
دارد. هرچند س��عی می کنند ش��رکت زیرساخت را از 

اتهام های وارده در این حوزه مبرا کنند. 
ام��ا نمودارکیفی��ت و می��زان دریافت پهن��ای باند 
خریداری ش��ده از ش��رکت زیرس��اخت توسط هر یک 
از ش��رکت های خصوصی در یک بازه زمانی به تنهایی 
گویای صدق کالم مس��ئوالن اس��ت. نکته تاس��ف آور 
اینجاس��ت ک��ه بخش خصوصی یک نه��اد رگوالتوری 
بی طرف و مقتدر را نمی بیند تا شکایات خود را به آنجا 
منعکس کند. معلوم اس��ت برای مجموعه ای که قاضی 
و طرف دعوای آن یکی اس��ت نتیج��ه ای بهتر از وضع 

موجود متصور نباشد.
باید در نظر بگیرند که »رگوالتوری« تعریف استاندارد 
خود را دارد و چنین موجودیتی هنوز در کش��ور نهادینه 
نشده است. وجود نابسامانی های بخش در نبود رگوالتوری، 
تعجبی هم ندارد. نخستین نارسایی را باید در نام رسمی 
این س��ازمان در ایران یعنی »س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی« جس��ت وجو کرد. بر این اس��اس که 
بخش خصوصی معتقد اس��ت که تا تشکیل رگوالتوری و 
آماده شدن شرایط تشکیل رگوالتوری مستقل در کشور، 
اوضاع همین است که هست. رگوالتوری مستقل که ناظر 
ب��ر مدیریت دولت و نحوه حضور بخش خصوصی باش��د، 
ش��رایطی از جمله بودجه دولتی نداش��تن رگوالتوری و 
از درآمده��ای صدور مجوز و فروش پهن��ای باند خود را 
اداره کردن،غیر انتفاعی بودن و عمل کردن و جدا بودن و 
منفک شدن از دولت و فعالیت کردن به عنوان یک نهاد 

مردمی  )NGO( دارد.

برشی کوتاه 
از سهم بخش خصوصی 

هیات وزیران در جلس��ه م��ورخ 17 دی ماه 1385 
بنا به پیش��نهاد مش��ترک وزارتخانه های امور اقتصاد و 
دارایی و ارتباطات و فناوری اطالعات و به منظور اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل )44( قانون اساس��ی، ابالغیه 
مق��ام معظم رهب��ری، در بخش ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات و اح��کام مندرج در برنامه چهارم توس��عه و 
به اس��تناد اصل یکصد و سی و هش��تم قانون اساسی، 
چارچوب کل��ی نحوه واگذاری ش��رکت های مخابراتی 
قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود 45 
روز بعد، جهت اجرا ابالغ ش��د. براس��اس مصوبه دولت 
مقرر شد ش��رکت های مخابراتی به صورت یکپارچه و 
در قالب واگذاری سهام شرکت مادرتخصصی مخابرات 

ایران، در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند. 
انتظار همگان بر این بود با ابالغ این سیاس��ت ها شاهد 
شکوفایی بخش خصوصی در حوزه زیرساخت، مخابرات 
و اینترنت باش��یم. اما تا حدودی امیدها نس��بت به روند 
خصوصی س��ازی، به ناامیدی تبدیل شد. مخابرات ایران 
با هم��ان ترکیب - فقط با تغییر ن��ام - به عنوان بخش 
خصوصی معرفی ش��د. زیرس��اخت دولت��ی ماند و حوزه 
اینترن��ت با وجود فعالیت چندین ش��رکت خصوصی اما 
مدیری��ت و گلوگاه آن همچنان در ید بخش دولتی ماند. 
ب��ا نگاهی گذرا به فعالیت های ح��وزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات ایران می توان به خوبی جایگاه بخش خصوصی 

در حوزه مخابرات کشور را مورد ارزیابی قرار داد. 

مخابرات )تلفن ثابت(
در ح��وزه تلفن ثابت تع��داد ش��رکت های ارائه دهنده 
خدمات بس��یار اندک و بعضا به تعداد انگش��ت های یک 
دست هم نمی رس��د. در این حوزه مخابرات تنها یکه تاز 
میدان بوده و ش��رکت های دیگر ب��ه دلیل هزینه بر بودن 
ی��ا فعالیت ندارند یا در ش��رف واگ��ذاری تجهیزات باقی 
مانده خود به مخابرات هس��تند. البته مسئوالن مخابرات 
مدعی اند که این شرکت خصوصی است، اما دیگران واژه 

خصولتی را برای مخابرات انتخاب کردند. 

مخابرات، شبکه کابلی فیبرنوری
شرکت های تولیدکننده کابل فیبرنوری در کشور تنها 
سه شرکت هستند که بزرگ ترین آنها شرکت کارخانجات 
مخابراتی شهید قندی است. در حال حاضر ظرفیت کابلی 
کش��ور 12 هزار کیلومتر بوده ک��ه 10 هزار کیلومتر آن 
توسط این کارخانه و مابقی توسط دو شرکت دیگر تامین 
می ش��ود. وزارت ارتباطات نیاز کابلی کش��ور را 25 هزار 
کیلومتر عنوان کرده که به گفته بخش خصوصی مابقی 

این نیاز از خارج تامین می شود. 

)ADSL(  مخابرات، حوزه اینترنت پرسرعت
در این حوزه تعداد ش��رکت های دارای پروانه حدود 
11 ش��رکت هس��تند که کمتر از این تع��داد فعالیت 
گس��ترده دارن��د. مهم ترین ش��رکت های ای��ن حوزه، 
پارس آنالین، ش��اتل، آزادنت، داتک و آس��یاتک است. 
مخاب��رات نیز در این حوزه فعالیت چش��مگیری دارد. 
با توجه به اینکه ش��رکت های این حوزه باید تجهیزات 
خ��ود را در مخابرات نصب و از این طریق خدمات خود 
را ارائه دهند، عمدتا در توس��عه ش��بکه خ��ود بعضا با 
دس��ت اندازی هایی از س��وی مخابرات مواجه می شوند. 
مخابرات با داش��تن تمامی تجهی��زات و امکانات مورد 
نیاز توانس��ته مش��تریان این ش��رکت ها را به مرور به 

سمت خود جذب کند. 

حوزه تجهیزات ماهواره و فناوری های برتر
این حوزه به دلیل حساس��یت های موجود هرچند با 
نام های بخش خصوصی مطرح می ش��ود، اما عمده این 
ش��رکت ها توس��ط نهادهای نظامی مدیریت می شوند. 
ش��رکت هایی مانند زعیم، صنایع الکترونیک ش��یراز، 
صنام و ص��ا ایران از مهم ترین ش��رکت های این حوزه 

به حساب می آیند. 

اپراتورهای مخابراتی
س��ه ش��رکت همراه اول، ایرانس��ل و رایتل به عنوان 
مهم ترین ش��رکت های خصوصی ح��وزه اپراتوری تلفن 
همراه محسوب می شوند. البته شرکت تالیا به عنوان یک 
اپرات��ور البته با مدیریت مخابرات ایران نیز مطرح اس��ت 
اما تا کنون نتوانس��ته س��هم چندانی در میان مشترکان 
تلفن همراه داش��ته باشد. سه ش��رکت یاد شده اعضای 
هیات مدیره ش��ان عمدتا از مدی��ران مخابراتی و دولتی 
هس��تند. اپراتور دیگری تحت عنوان کنسرسیوم ایرانیان 
نت - اپراتور چهارم !  که مش��خص نیس��ت از چه منظر 
اپراتور چهارم به حساب می آید- نیز وجود دارد که اعضای 
هیات مدیره آن باز از میان نیروهای دولتی و نظامی است. 

IPTV حوزه
ای��ن حوزه به دلیل انحصاری بودن خدمات و داده ها 
تنها در اختیار مخابرات ایران، صداوسیما و کنسرسیوم 

ایرانیان نت است. 

تجهیزات مخابراتی )دکل، آنتن، سوئیچ و...(
مجموع ش��رکت هایی که در ای��ن حوزه تحت عنوان 
س��ندیکای صنعت مخابرات ش��ناخته می شوند، به دو 
گروه خصوصی و شبه خصوصی تقسیم بندی می شوند. 
زیرا در میان اعضای این گروه شرکت هایی هستند که 
اعضای هیات مدیره آن را نمایندگان بخش های دولتی 
یا نظامی تشکیل می دهند. تعداد شرکت های فعال در 
این حوزه با توجه به واردات قابل توجه ایران از چین و 
ورود برندهایی مانند هووآوی، زایکسل و ZTE کار را 

برای فعالیت شرکت های داخلی دشوار کرد. 
در دیگر حوزه ها از جمله ش��رکت هایی که خدمات تلفن 
بین الملل یا شرکت های ISP  به دلیل فعالیت های مخابرات و 
همچنین شرکت هایی که دارای پروانه PAP هستند، آنقدر 
محدود ش��ده که عمدتا یا ورشکست شده یا از گردونه بازار 
خارج ش��ده اند.  با مروری بر حوزه فعالیت های گوناگون و 
نحوه ورود و فعالیت  ش��رکت ها به خوبی می توان تصویری 
نسبتا روشن از سهم بخش خصوصی - به معنای واقعی کلمه 
- ترسیم کرد. بنابراین، تنها با حضور در بازار می توان رقمی 

نزدیک به واقعیت را به دست آورد. 

دیدگاه یادداشت
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امیرحسین ناصری
مدیرعامل شرکت بهین دانش دوران

حامد شفیعی

از حوزه هایی  مخابرات، یکی 
اس��ت ک��ه عمدت��ا از س��وی 
دولت ها بس��یار مورد توجه قرار 
می گی��رد. به همی��ن دلیل هم 
عمدتا مخابرات ها در کشورهای 
در حال توس��عه تحت مدیریت 
دولت��ی ق��رار دارن��د. ام��ا در 
ایران س��عی ش��د که مخابرات 
خصوصی و ب��ا انجام این عمل 
حضور بخش خصوصی در حوزه 
اما  مخابرات گس��ترده تر شود. 
رفتارهای مخابرات، س��رمایه و 
تجهیزاتش همچنان مانعی برای 
رقابتی ش��دن است. در این باره 
مدیرعامل  صی��دی،  علیرض��ا 
ش��رکت مخابرات استان تهران 
از س��هم مخابرات به عنوان یک 
شرکت خصوصی شده با دیگر 
شرکت های خصوصی می گوید. 
در  سهم بخش خصوصی 
مدیریت توسعه شبکه های 
مخابراتی در کش�ور چقدر 

است؟ 
اگر ش��ما مخابرات ایران را 
ب��ا بخش ه��ای دیگ��ر در نظر 

بگیری��د، می ت��وان گف��ت که 
س��هم بخش خصوصی نسبت 

به دولتی، 80 به 20 است. 
تصور این است که مخابرات 

دولتی است.  
دولتی نیست. 

تص�ور ع�ام ای�ن اس�ت 
ک�ه اگ�ر دولت�ی نیس�ت، 
خصوص�ی ه�م نیس�ت. از 
نظ�ر بیرون�ی س�هم بخش 
خصوصی چه میزان است؟ 
انجام  را  ای��ن دس��ته بندی 
نمی دهد. زیرا درس��ت نیست. 
اما از 80 درصد سهم مخابرات 
را می گوی��م. از ای��ن می��زان 
می ت��وان گفت ح��دود 50 تا 

60 درصد مخابرات است. 
مقایس�ه ای  ص�ورت  در 
میان ای�ران و کش�ورهای 
منطق�ه ای، رویک�رد دولت 
به حضور بخ�ش خصوصی 
در حوزه مخاب�رات چگونه 

است؟ 
مق��داری نگاه کلی داش��ته 
باشیم. باید بررسی کنیم. مثال 

اپراتوری مانند مخابرات ایران 
در قطر و کش��ورهای دیگر به 
لحاظ ساختاری با آنها مقداری 
شرکت  اینجا  اس��ت.  متفاوت 
زیرساخت داریم، به عنوان یک 
ش��رکت دولت��ی و حاکمیتی 
اگر اپراتورهای دیگر کش��ورها 
را مورد بررس��ی ق��رار دهید، 
می بینید که یک اپراتور است 
که از صفر تا صد یک سرویس 
در آن کش��ور ارائ��ه می دهد. 
اپراتورهای��ی وج��ود دارند که 
در الیه س��رویس هستند. اما 
اپراتورهایی که شبیه مخابرات 
نداری��م  این گون��ه  هس��تند، 
ک��ه قس��متی از آن برعه��ده 

زیرساخت باشد و بخش دیگر 
در اختی��ار مخاب��رات. اینه��ا 
معم��وال یکپارچه اس��ت. زیرا 
این شباهت را جایی نداریم و 

نمی توانیم مقایسه کنیم. 
ش�رکت  تع�داد  چ�ه 
خصوصی در حوزه مخابراتی 

رقیب شما هستند؟ 
در حوزه تلفن ثابت پروانه ها 
داده ش��ده و چند اپراتور تلفن 
ثابت داریم، ولی عمال فعالیتی 
ندارند. زیرا در ح��وزه فناوری 
سرمایه گذاری های  ثابت  تلفن 
باالی��ی نی��از اس��ت و چ��ون 
مخابرات بدنه بزرگی داش��ته و 
سال های  از  س��رمایه گذاری ها 
است،  گرفته  گذش��ته صورت 
نمی توان��د برگردد و باید کار را 
ادامه دهد. اما برای شرکت های 
جدی��د به صرفه نیس��ت که با 
افزایش قیمت ها سرمایه گذاری 
کنند. اما در حوزه  ای دی اس 
11 ش��رکت خصوصی هستند 
که فعالیت می کنن��د و انصافا 
رقابت خوبی بی��ن مخابرات و 

ش��رکت های PAP در ح��ال 
انجام است. 

س�هم مخاب�رات از بازار 
چند درصد است؟ 

س��هم مخابرات االن حدود 
50 درصد است. مابقی مربوط 
 PAP به مجموع شرکت های

است. 
در حوزه تلفن ثابت چگونه؟ 
اپراتوره��ای  ته��ران  در 
تلف��ن ثابت تع��دادی ندارند. 
یک��ی دو تا از ش��رکت هایی 
هم که حضور داش��تند اعالم 
کردند که امکانات خود را به 
زیرا  کنند،  واگ��ذار  مخابرات 
هزینه نگهداری و پش��تیبانی 
در مراکز بس��یار باالس��ت و 
ش��رکت ها نتوانستند این کار 
را انجام دهن��د. اما در حوزه 
اینترنت ای دی اس ال، سهم 
مخابرات کمتر از شرکت های 
در  زی��را  اس��ت،  خصوص��ی 
ما  هس��تند.  قدیمی تر  تهران 
در ح��وزه پش��تیبانی از آنها 

ضعیف تر هستیم. 

مخاب��رات از جمل��ه صنایع 
پربازده و س��ودده به حس��اب 
می آید. نی��از روزافزون به ابزار 
به روز شده برای ارائه خدمات 
مخابرات��ی نی��ز موجب ش��ده 
ش��رکت های فعال، بازار مورد 
این  باشند.  اطمینانی داش��ته 
شرکت ها عمدتا در حوزه های 
مخابراتی،  کابل ه��ای  تولی��د 
همراه،  تلف��ن  آنتن  دکل های 
دیگ��ر  و  تجهی��زات س��وئیچ 
موارد هستند. اما اینکه بخش 
خصوصی ما تا چه حد در این 
بازار س��هم داشته و همچنین 
توان تولی��د تجهیزات مطابق 
ب��ا اس��تانداردهای بین المللی 

را دارد، محمدرض��ا مجیدی، 
مدیرعامل شرکت کارخانجات 
تولیدی ش��هید قندی در این 

باره پاسخ می دهد. 
در  سهم بخش خصوصی 
مدیریت توسعه شبکه های 
مخابراتی چه میزان است؟ 
یکی از اقدامات زیرساخت به 
منظور انجام امور زیربنایی، تهیه 
باند وسیع برای انتقال اطالعات 
با اس��تفاده از کابل نوری است. 
زیرساخت باید این کابل نوری 
را ی��ا از خارج وارد ک��رده یا از 
ش��رکت های داخلی تهیه کند. 
در این باره نیز بخش خصوصی 
اعالم ک��رده به هر می��زان که 

دولت نی��از دارد، می تواند کابل 
تولید کن��د. در ای��ن میان اگر 
کس��ی کابل م��ورد نی��از را از 
خارج وارد کند، سیاس��ت های 
نظام جمهوری اس��المی ایران 
را زیرس��وال ب��رده اس��ت. زیرا 
سیاست نظام بر ایجاد اشتغال 
توس��ط بخش خصوصی است. 

براس��اس اص��ل 44 دولت تنها 
تس��هیل کننده خواهد بود. در 
حال حاضر، بخ��ش خصوصی 
اس��تانداردهای  ب��ا  می توان��د 
مختلف��ی ب��ه تولی��د امکانات 

مخابراتی کشور اقدام کند. 
بخ�ش خصوص�ی چن�د 

درصد سهم بازار را دارد؟ 
کاب��ل در کش��ور  مص��رف 
چیزی حدود 12 هزار کیلومتر 
است. در حال حاضر 10 هزار 
کیلومتر آن توسط شرکت ما و 
مابقی توسط دو شرکت دیگر 

تولید می شود. 
آی�ا ای���ن ش��رکت ها 

خصوصی هستند؟ 

همه این شرکت ها خصوصی 
هستند. 

آی�ا ای�ن تع�داد ش�رکت 
پاسخگوی نیاز کشور هستند 
یا نی�از به ورود ش�رکت های 

دیگری هم هست؟ 
بله. پاسخگوس��ت. ما اعالم 
کردیم که اگر کشور تا 25هزار 
کیلومتر مصرف داش��ته باشد، 
بخش خصوصی می تواند تولید 
کند. رس��ما اعالم می شود که 
می توانی��م 25 ه��زار کیلومتر 
کابل نوری با استاندارد اروپا و 
امریکا تولید  کنیم. چرا با این 
وارد  وضعیت همچن��ان کابل 

می کنند؟ 

در  مخاب��رات  ک��ه  زمان��ی 
حال گذار از دولتی به خصوصی 
ب��ود، صاب��ر فیضی س��کان دار 
این روند بود و س��عی داش��ت 
از عملک��رد پیش آم��ده دفاع 
دیدارهای  در  کن��د. هرچن��د 
خصوصی و بعضا غیررس��انه ای 
انتقادهایی ب��ه روند خصوصی 
شدن مخابرات داش��ت اما در 
ظاهر س��عی می کرد وجهه ای 
قابل قبول به فرآیند خصوصی 
ش��دن مخابرات بده��د. او در 
ش��رکت  مدیر عاملی  کس��وت 
توس��عه اعتم��اد مبی��ن یکی 
زیرمجموع��ه  ش��رکت های  از 

نهاده��ای حاکمیت��ی و فعال 
در ح��وزه فن��اوری اطالعات و 
ارتباط��ات، هن��گام گفت وگو 
چن��دان از وضعیت پیش آمده 
راضی نیست و حتی صحبت از 
رفتن می کند، زیرا معتقد است 

با روحیاتش سازگار نیست. 
در  سهم بخش خصوصی 
مدیریت توسعه زیرساخت 
چ�ه  مخابرات�ی  ش�بکه  و 

میزان است؟ 
بخ��ش خصوص��ی در ای��ن 
حوزه هیچ نقشی ندارد. حتی 
در حوزه شبکه های مخابراتی 
نیز س��هم ن��دارد. تنها حضور 

به  مرب��وط  بخ��ش خصوصی 
م��واردی اس��ت ک��ه در نقش 

پیمانکار عمل کرده است. 
زمان ش�ما مخاب�رات به 
ش�دن  خصوص�ی  س�مت 
پی�ش رف�ت، ام�ا چ�را باز 

شاهد رشد بخش خصوصی 
نیستیم؟ 

و  ن��گاه  ن��وع  ب��ه  ای��ن 
اظهارنظرهایی که در این حوزه 
مطرح شده، برمی گردد. بخش 
خصوصی در ایران محدود شده 

است. 
دلیل ع�دم حضور جدی 

بخش خصوصی چیست؟ 
از ابت��دا حضور ج��دی نبوده 
اب��الغ  از  اس��ت، حت��ی بع��د 
سیاس��ت های اص��ل 44 قانون 
اساس��ی و وجود قوانین دیگر، 
به گونه ای  نظرات ش��خصی  اما 
موجب شده که بخش خصوصی 

توان حضور نداشته باشد. 
با کش�ورهای  در مقایس�ه 
در  ای�ران  رتب�ه  منطق�ه، 
حض�ور بخ�ش خصوص�ی 

چگونه است؟ 
فک��ر کنم آخر باش��یم. زیرا 
در اکث��ر کش��ورهای منطق��ه 
توسعه زیرساخت و شبکه های 
مخابرات��ی در اختی��ار بخ��ش 
حت��ی  اس��ت.  خصوص��ی 
زیرس��اخت که به عنوان حوزه 
حاکمیت��ی و در ایران به عنوان 
امنیتی ش��ناخته  یک ح��وزه 
بخ��ش  اختی��ار  در  می ش��ود 

خصوصی است. 

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران: 

از 80 درصد سهم بخش خصوصی، 60 درصد سهم مخابرات است

مدیرعامل شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی: 

بخش خصوصی توان پاسخ به نیاز کشور را دارد

مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین: 

بخش خصوصی هیچ نقشی ندارد

مدیریت شبکه زیرساخت و مخابراتی در اختیار دولت است

بخش خصوصی؛ بودن یا نبودن



در س��ال 1343، ش��رکت صنعتی بوتان به صورت یک 
ش��رکت مستقل از شرکت بوتان با مسئولیت محدود جدا 

شد و بدین گونه به ثبت رسید:
ش��رکت س��هامی صنعتی بوتان در تاریخ ششم مهرماه 
1342 تحت ش��ماره 9466 در این اداره به ثبت رس��یده 

است. 
1- نام و نوع شرکت: شرکت سهامی صنعتی بوتان 

2- موض��وع ش��رکت: تاس��یس و ب��ه کار انداخت��ن و 
بهره ب��رداری کارخانجات س��ازندگی س��یلندر و مخازن 
ذخیره سازی گاز و ساختن هر نوع وسیله مربوط به لوازم 
گازس��وز و مونتاژ آنها اع��م از صنایع فلزی و لعاب کاری و 
فروش آن در داخل کش��ور و در صورت امکان صدور آن 
به خارج از کشور و ورود ماشین آالت و مواد اولیه و لوازم 

کار مربوطه
3- مرکز اصلی ش��رکت: تهران، خیابان سعدی، شماره 
672. کارخانه: تهران، جاده س��اوه، جنب ایستگاه راه آهن 

تپه سفید 
4- مدت شرکت: از تاریخ بیستم شهریورماه یک هزار و 

سیصد و چهل و سه به مدت نامحدود
5- تابعیت شرکت: ایرانی

م��ن به رغم ضعفی ک��ه در اثر بیماری قن��د در وجودم 
ایجاد ش��ده بود، مرتب ب��ه محل تپه س��فید می رفتم تا 
از نزدیک ش��اهد ساخت وس��از اتاق ه��ا و انبارها و نصب 
دس��تگاه ها باش��م. هرگ��ز آن روز را فرام��وش نمی کنم 
ک��ه با ذوق فراوان خب��ر نصب پرس بزرگ فرانس��وی را 

ب��ه منزل بردم. خوش��حالی از دیدن ای��ن انبوه کارگر در 
مح��ل کارخانه – کارگرانی که م��ن را »آقاجان« خطاب 
می کردند- چنان س��رحال و شادم می کرد که برای مدتی 

اثری از بیماری در من دیده نمی شد.
روزی به فرزندانم که همکارم ش��ده بودند اعالم کردم 
که باید به کارگران ناهار داد. اگر کارگر در روز یک وعده 
غذای کافی و سالم بخورد هم کارش را بهتر انجام می دهد 
و ه��م از خلق و خو و روحیه بهتری برخوردار خواهد بود 
و واقع��ا همین طور هم بود. کارگران��ی که به کرات دچار 
ع��وارض ناش��ی از بدغذایی و س��وء تغذیه ی��ا کم غذایی 
می شدند، دیگر پس از صرف روزانه یک وعده غذای سالم 
سرحال و بانشاط سرکار می آمدند و با روی خوش تا آخر 
وقت به خدمت اشتغال داشتند. در این موقع روزانه برای 
1200 نفر، در تپه سفید غذا تهیه می شد. چیزی نگذشت 
که تصمیم گرفتم نانوایی ای هم در همان محل ایجاد کنم 

که کارگر غروب با بغلی از نان گرم به خانه برود.
همزمان با ای��ن تصمیم��ات، در آن منطقه بیماری ای 
س��بب مرگ و میر تعداد زیادی از احش��ام ش��ده بود. از 
نماینده بوتان در مش��هد خواستم فورا 20 رأس گوسفند 
سالم به تهران بفرستد. دیدن این تعداد گوسفند در محل 
کارخان��ه که قرار بود تع��داد آنها باز هم افزایش پیدا کند 
همه را هراسان کرده بود و باید محلی برای نگهداری آنها 
در نظر گرفته می ش��د. دامپزش��ک مرتب آنها را زیرنظر 
داش��ت و یونج��ه و علوفه هم تدارک دیده می ش��د، ولی 
دس��تور من ب��ود و باید انجام می ش��د تا مب��ادا یک روز 
 هم به کارگر غذای بدون گوش��ت یا با گوش��ت ناس��الم 

داده شود.
ادامه دارد...

لغو تحریم یک شرکت مهم
رویت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
اتحادی��ه  تحریم ه��ای 
اروپا علیه ش��رکت ملی 
نفتک��ش ایران ب��ا توجه به حک��م دادگاه عال��ی اروپا و 
عدم اعتراض اتحادیه اروپا به این حکم لغو ش��ده اس��ت. 
یک مقام ارش��د اتحادیه اروپا روز سه شنبه در گفت وگو 
ب��ا رویترز اظهار کرد: اتحادیه اروپ��ا در حال تالش برای 
حل این مسئله اس��ت. اگرچه زمان تجدیدنظر گذشته، 
اما تالش ها برای حفظ نام این شرکت در لیست تحریم ها 
ادام��ه دارد. ش��رکت ملی نفتکش ایران ک��ه بزرگ ترین 
شرکت انتقال دهنده نفت این کشور به شمار می آید پیش 
از این علی��ه تحریم های اتحادیه اروپ��ا اعتراض و تاکید 
کرده بود که منابع این شرکت خصوصی از صندوق های 
بازنشستگی تامین می شود. این شرکت هرگونه ارتباط با 
س��پاه پاسداران انقالب اسالمی و دولت را رد کرده است. 
دادگاه عالی اتحادیه اروپا مس��تقر در لوکزامبورگ در ماه 
ژوئیه اعالم کرد: هیچ دلیلی برای قرار دادن نام ش��رکت 
ملی نفتکش ایران در لیس��ت تحریم ها وجود ندارد. این 
حکم به دلیل وجود امکان درخواست تجدیدنظر اتحادیه 
اروپا دو ماه در حالت تعلیق قرار داشت. علی اکبر صفایی، 
مدیر اجرایی این ش��رکت بزرگ ایرانی در این باره گفت: 
ما از لغو این تحریم ها خرسند هستیم. ما همیشه روابط 
تجاری خوبی با ش��رکایمان در اتحادیه اروپا داش��تیم و 
هم��واره به دنبال باز گرداندن این روابط بوده ایم. صفایی 
افزود: اکنون به نظر می آید که این دوره س��خت به پایان 
رسیده است. براساس این گزارش، اتحادیه اروپا در سال 
2012 به بهانه برنامه هسته ای ایران تحریم هایی را علیه 
این کش��ور وضع کرد که به موج��ب آن هرگونه ارتباط 
تجاری میان اتحادیه اروپا، ش��رکت ها و شهروندان آن با 

شرکت ملی نفتکش ایران ممنوع شد. 

با ارزش ترین برند ورزشی دنیا
به گزارش مجل��ه فوربز، لبران 
جیمز، فوق س��تاره تیم بسکتبال 
کلیولن��د کاوالیرز باالت��ر از تایگر 
وودز، گلف باز مش��هور امریکایی 
ب��ه باارزش تری��ن برن��د در بی��ن 
ورزشکاران جهان تبدیل ش��ده است. این عنوان از سال 
2007 در اختیار تایگر وودز بود. ارزش برند لبران جیمز، 
رقم��ی ح��دود 37 میلیون دالر اس��ت ک��ه البته درآمد 
غیر بس��کتبالی او از میانگین 10ورزشکار پردرآمد لیگ 
بسکتبال حرفه ای امریکا نیز بیشتر است. نایکی با ارزش 
برند 19 میلیارد دالر و ارزش اس��می 52 تا 71 میلیارد 

دالر، باارزش ترین شرکت ورزشی جهان است. 

قیمت جهانی طال
به .گزارش ل��س آنجلس 
تایمز، در حالی که کاهش 
افزای��ش  ارزش س��هام و 
نگرانی ها از اقتصاد جهانی، موجب تقویت بازار طال ش��ده 
اس��ت، فلز زرد روز جمعه افزایش قیمت های چهار جلسه 
اخیر را حفظ کرد و در مسیر ثبت بهترین عملکرد هفتگی در 
طی حدود چهار ماه اخیر قرار گرفت. براساس این گزارش، 
قیمت هر اونس طال دیروز در رقم 1223 دالر و 20 سنت 
ثابت بود. قیمت فلز زرد دیروز به 1233 دالر و 20 س��نت 
 رس��یدکه باالترین رقم دو ماه و نیم اخیر به شمار می رود. 
قیم��ت ط��ال در هفت��ه ج��اری بی��ش از 7. 2 درص��د 
افزای��ش یافته اس��ت ک��ه بهتری��ن عملک��رد هفتگی از 
هفت��ه منتهی ب��ه 20 ژوئن تاکنون اس��ت. ای��ن در حالی 
اس��ت ک��ه قیمت ط��ال روز دوش��نبه ب��ه پایین ترین رقم 
 در 15 م��اه اخی��ر یعن��ی زی��ر 1200 دالر رس��یده ب��ود. 
قیم��ت نق��ره، پالتی��ن و پاالدی��وم نی��ز در مس��یر پاره 
 ک��ردن نوار کاهش��ی پنج هفت��ه اخیر قرار گرفته اس��ت. 
چ��ن می��ن، تحلیلگر بازار ط��ال گفت: »ب��ا توجه به حس 
حاک��م بر ب��ازار پس از انتش��ار صورت مذاکرات نشس��ت 
اخی��ر ف��درال رزرو، م��ن فک��ر می کن��م در کوتاه م��دت 
ب��ود. خواه��د  دالر   1220 ح��دود  در  ط��ال   قیم��ت 

 احتماال طال سطح مقاومت در رقم 1240 دال را نیز می آزماید 
و قبل از پایان سال به زیر 1200 دالر بر می گردد.« صورت 
مذاکرات نشس��ت 16 و 17 سپتامبر فدرال رزرو امریکا که 
روز چهارش��نبه منتشر شد، نشان داد که مقامات این بانک 
در مورد نحوه فائق آمدن بر تهدیدات دوگانه ناشی از تقویت 
ارزش دالر و کاهش رش��د اقتصاد جهانی با یکدیگر هم نظر 
نیس��تند. وضعیت نامس��اعد اقتصادی در اروپا و آسیا نیز از 
 دیگر نگرانی های مهم مقامات بانک مرکزی امریکا بوده است. 
این صورت مذاکرات س��رمایه گذاران را به این نتیجه گیری 
رهنمون ساخته است که فدرال رزرو پس از سال ها سیاست 
پولی انبس��اطی، عجل��ه ای برای منقبض کردن سیاس��ت 

پولی اش ندارد. 

مقامات ارش��د دولت��ی می گویند تا قفل های بس��ته 
ش��ده بر دس��ت و پای اقتصاد ایران باز نش��ود، خبری 
از اش��تغالزایی نخواهد بود. در واقع قرار گرفتن اقتصاد 
ایران در طول یکی دو دهه اخیر در ش��رایط نامناس��ب 
اقتصادی، باعث انباش��ت صدها هزار تقاضای ش��غل در 
کشور شده اس��ت. طبق آخرین اعالم مرکز آمار ایران، 
تعداد بیکاران مطلق کش��ور دو میلیون و 530 هزارنفر 
اس��ت، اما برخی مقامات ارشد دولت تدبیر و امید خبر 
از بیکاری شش میلیون نفری نیز می دهند. هشدارهای 
فراوانی در طول یک س��ال گذشته در این باره داده شده 
و بس��یاری از مقام��ات دولت از احتم��ال وقوع بیکاری 
بزرگ در کش��ور اب��راز نگرانی کرده ان��د. برخی مقامات 
ارش��د دولت مانند وزیر کشور به تازگی عنوان کرده اند 
در صورت ادامه ش��رایط فعلی، اقتص��اد ایران در هفت 
سال آینده و در آستانه سال 1400 با 11میلیون نیروی 
فارغ التحصیل دانش��گاهی متقاض��ی کار روبه رو خواهد 
ش��د. به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر، مسئوالن 
وزارت کار نیز عنوان کرده اند تعداد جمعیت فعال کشور 
از 22 میلیون نفر فعلی در س��ال 1400 به 35 میلیون 
نفر بالغ خواهد ش��د که این موضوع به صورت بالقوه 13 
میلیون تقاضا برای ش��غل را به همراه خواهد داش��ت؛ 
بنابراین در یک دوره چند ساله اقتصاد کشور باید برای 

ورود میلیون ها نیروی جدید به بازار کار مهیا شود.
در تازه تری��ن اظهارنظ��ر، عل��ی طیب نی��ا، وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی یکی از مهم تری��ن اهداف دولت در 
ش��رایط فعلی را تامین اشتغال مولد برای نیروی جوان 
کش��ور عنوان کرد و گفت: در آین��ده نزدیک باید برای 

هشت میلیون نفر شغل ایجاد کنیم. 

تأسیس شرکت سهامی صنعتی بوتان 

عمده صادرکنندگان گندم به ایران

بعض��ی از مش��اغل هس��تند ک��ه بیش��تر از اینکه 
انجام ش��ان اذیت کننده و سخت باشد، شروع کارشان 
دردس��ر دارد. یعنی اگر بتوانید شروع شان کنید، بعید 
اس��ت که در آینده اش به مش��کلی بر بخورید. منتها 
برخ��ی کارها هس��تند که اصال نباید ش��روع ش��وند. 
یعنی اگر هم ش��روع ش��وند سراس��ر ضررند! بعدش 
 ش��روع نش��دنش را ربط می دهند به هزاران شرایط و 

دولت و...
نزدی��ک غروب جوانی اعصاب خ��راب به خودپرداز 

آمد و به من گفت: »شما نفر آخری؟«
گفتم: »نه من اصال تو صف نیستم!«

چون��ان س��یلی محکم��ی روان��ه گ��وش م��ا کرد 
 ک��ه هن��وزم که هن��وزه صدای س��وتش در گوش��م 
چهچه می زند. خالصه بعد از کش و قوس های فراوان، 
توانس��تم کمی آرامش کنم و س��واالتم را به خوردش 

دهم. 
گفتم: »چت��ه؟ چرا اینقدر خودت��و اذیت می کنی؟ 

مشکلی پیش اومده؟«
گفت: »20 س��ال منتظرم یک کار راه بندازم، االن 

که دیگه وقتش شده، همه چی پیچیده به هم!«
گفتم: »چه کاری می خوای راه بندازی؟«

گفت: »یه کارگاه تولیدی کوچیک!«
گفتم: »خب چرا نمیش��ه! چرا پیچیده!؟ مشکل کار 

کجاست؟«
گفت: »این سررس��یدم رو بگی��ر، کل روند ماجرا و 

هزینه هایی که کردم رو این تو نوشتم.«
گفتم: »چقدر سرمایه داشتی؟«

گفت: »20 میلیون!«
خالصه اینکه سررسیدش را باز و لیست هزینه هایش 

را مروری کردم که تعدادی از آنها به قرار زیر بود:
1(  ی��ک میلیون تومان جه��ت تهیه طرح توجیهی 

برای کارگاه. 
2( 50هزار تومان پرینت طرح توجیهی. 

3(  دو میلی��ون تومان هزینه ب��رای گرفتن وقت و 
ارائه طرح توجیهی )ظاهرا بعدش فهمیده اس��ت که 

همینط��وری هم می توانس��ت وقت بگی��رد و نیاز به 
هزینه نبود(.

4( 15هزار تومان فالفل با ترشی در روز ارائه طرح 
)ما کال فالفل باالی 3 توم��ان ندیدیم، نمی دونم چه 

جوری 15 تومان فالفل خورده!(
5-  پنج ه��زار تومان زیره! )قاعدت��ا به فواید گیاهی 

زیره نیاز داشتند(.
6-  500هزار تومان هزینه آژانس جهت جست وجو 

برای مکان کارگاه. 
7- چه��ار ماه انتظار جهت گرفتن تاییدیه طرح که 

نمی توان با عدد و رقم مادی مقایسه اش کرد. 
8-  پنج میلی��ون تومان دیه طبق گزارش پزش��کی 
قانونی)احتم��اال در رون��د گرفت��ن تاییدی��ه دچ��ار 

اختالالت عصبی شدند(.
9-  چ��ون از کارم به امید این طرح و کارگاه بیرون 
آمدم، هشت میلیون تومان خوردن از جیب به خاطر 

چهار ماه بیکاری!
10-  سیب زمینی سه کیلوگرم؛ شش هزار تومان!

11-  خرابی واش��ر س��ر س��یلندر به خاط��ر رفت و 
آمد های متوالی و در نهایت قاطی ش��دن آب و روغن؛ 

یک میلیون تومان!
12- در گی��ری با نگهبانی محل تایید طرح و س��ه 

میلیون تومان دیه، طبق گزارش پزشکی قانونی. 
13-  300هزار تومان پول تلفن در چهار ماه. 

14-  100هزار تومان هزینه کافی نت. 
15-  چهار میلیون تومان هزینه بیمارس��تان )ظاهرا 
در نهای��ت هم تاییدیه را نگرفتن��د و به همین خاطر 

سکته قلبی کردند(.
این گزیده ای از لیس��ت هزینه های این دوس��تمان 
بود که در سررس��یدش نوشته بود. از ایشان پرسیدم: 

»حاال طرحت راجع به چی بود؟«
گفت: »تهیه گازوئیل از بنزین!«

گفت��م: »خب مرد حس��ابی بنزین ک��ه از گازوئیل 
گرون تره! این چه طرحه مزخرفیه آخه!«

با یک سنگ به سمتم آمد تا بهم نشان دهد که آیا 
طرحش مزخرف هس��ت یا نه و من هنوزم که هنوزه 
غرق این پندارم که چرا این دوس��تمان انتظار داشت 

طرحش تایید بشه!

دبیر کانون دانش و صنعت برنج از تولید 2 میلیون و 300 هزار تن برنج سفید در سال جاری خبر داد. 

قاب

خودپرداز

کیوسک

سودوکو

پاورقی

نمودار امروز

کارگاه های هیچ بازده!

چه زمانی تئاتر موفق است؟
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ب��ا ارزش تری��ن منبعی که در اختی��ار داریم، زمان 
اس��ت. اغلب مردم، به دلیل اینکه حس��اب زمان آنها 
هر روز ش��ارژ می ش��ود، کمترین کنترل را روی این 

سرمایه بزرگ دارند. 
در این یادداش��ت، به معرفی راه هایی س��اده  برای 

کنترل این سرمایه ارزشمند می پردازیم. 
عل��ت ه��در رفت��ن وق��ت در زندگ��ی اغل��ب ما، 
نداش��تن برنامه ریزی ی��ا تعیی��ن اولویت های کاری 
اس��ت. م��ا هنگام��ی می توانی��م روی زم��ان و وقت 
 خود کنترل داش��ته باش��یم که ب��رای کارهای خود 

برنامه ریزی داریم. 
به این معنی که کارها را بشناس��یم، اولویت انجام 
آنه��ا را تعیین کنیم و با توجه به ش��ناختی که از آن 
کار داریم، زمانی را تخمین بزنیم و در برنامه کارهای 

خود بگنجانیم. 
ب��ه این منظور نیز ابتدا بای��د اهداف خود را به طور 
کوتاه  م��دت، میان مدت و بلندم��دت )حتی االمکان( 

تعیین کرده باشیم. 
اش��خاصی که اهداف خود را به روش��نی مشخص 
کرده ان��د، می توانند اولویت ه��ا را تعیین و با حداکثر 
توان به سوی اهداف مطلوب حرکت کنند، حتی اگر 

با انبوهی از کارهای متنوع روبه رو باشند. 
تعیی��ن اه��داف در کار و زندگی روزم��ره ما آنقدر 
زیاد است که اگر ما نتوانیم هدفی برای کارهای خود 
تعیی��ن کنیم، ناچار خواهیم ش��د با تندباد حوادث و 

رویدادها به این سو و آن سو حرکت کنیم. 

در حالی که وقتی هدف از پیش تعیین شده ای برای 
خود تعیین و برنامه نیل به آن را نیز ترسیم کرده ایم، 
بس��یار بعید اس��ت که با هر پیش��نهاد نسنجیده ای، 

مسیر خود را تعویض کنیم. 
مراحل هدف گذاری و ترس��یم برنامه دس��تیابی به 
هدف، با اندک��ی تغییر، تقریبا در اغل��ب موارد )اعم 
از اهداف و برنامه ه��ای کاری و زندگی( با الگوی زیر 

قابل استفاده است:
1-  ه��دف را واض��ح، مش��خص، قابل دس��تیابی و 

منطقی تعیین کنید. 
2-  اینک��ه ی��ک ه��دف را در ذه��ن خود داش��ته 
باش��یم، آغاز راه اس��ت، ولی برای اینک��ه بتوانیم آن 
را بررس��ی و سپس برای دس��تیابی به آن، برنامه ای 
 تدوین و ترس��یم کنیم، بایس��تی آن را مکتوب کرده 

باشیم. 
بعضا از من س��وال می ش��ود که چ��ه لزومی برای 

نوشتن و مکتوب کردن وجود دارد؟ 
علت بسیار واضح و منطقی این است که اوال کنترل 
برنامه و هدف مکتوب ش��ده، بسیار راحت تر از هدف 
یا برنامه ای اس��ت ک��ه در ذهن داری��م، همچنین با 
ای��ن کار،بار بزرگی را از روی ذهن خود برداش��ته اید 
و می توانی��د ذهن تان را برای رس��یدن ب��ه کارهای 

مهم تری باز بگذارید. 
همچنی��ن مکت��وب ک��ردن اه��داف و برنامه ه��ا، 
توانایی ه��ای ش��ما را در ام��کان انج��ام ی��ا ع��دم 
انج��ام کاره��ای مختلف نش��ان خواه��د داد، به این 
منظ��ور، س��وابق این اه��داف و برنامه ه��ای مکتوب 
 را نگه��داری و ه��ر از چندگاه��ی، آنه��ا را م��رور 

کنید. 

زمان��ی می توانی��م بگویی��م تئاتر موفق اس��ت که 
توانس��ته باش��د فرهن��گ ش��هری را در مخاطبانش 

گسترش دهد. 
باید نمایش های بیش��تری برگزار شود و مخاطبان 
بیش��تری را ببینی��م و بتوانی��م درب��اره آنه��ا و نوع 
ن��گاه آنها به تئات��ر نظر دهیم. معیار م��ا از مخاطب 
هم،مخاط��ب فع��ال اس��ت و ن��ه منفع��ل. کث��رت 
 تماش��اچی در ی��ک نمای��ش تعیین کنن��ده کیفیت 

آن نیست. 
کیفیت، زمانی تعیین کننده اس��ت که تماش��اچی 
فع��ال و در اج��را تاثیرگذار باش��د و همچنین تئاتر 
اجرا ش��ده نیز در او تاثیر گذاش��ته باش��د. به عنوان 
یک امر س��اده، یک تئاتر باعث یک اتفاق باید باشد. 
مثال ما ته س��یگارمان را روی زمی��ن نیندازیم، مثال 

آداب آپارتمان نش��ینی و فرهنگ زندگی ش��هری را 
بیاموزیم، یا در زمینه اقتصاد خانواده و کش��ور تاثیر 
مثبت داشته باش��یم. اگر تئاتر بتواند این امور ساده 
اجتماعی را در مخاطب زنده کند،آن وقت می توانیم 

بگوییم دارای مخاطب فعال بوده است. 
نمی خواه��م حضور مخاط��ب فع��ال را نفی کنم. 
می گوی��م ب��ا اهدافی ک��ه تئات��ر دارد، به س��ادگی 
نمی توانی��م بگویی��م تا کن��ون موفق بوده اس��ت یا 
 خی��ر. بای��د ببینیم تا چه ان��دازه بر مخاط��ب تاثیر 

داشته است. 
به ط��ور مث��ال اجراه��ای خیابانی اوای��ل انقالب 
می توانس��ت مخاطبان را حتی ب��ه تظاهرات وا دارد. 
برای نمونه در سطح جهانی تئاتر اپیک برشت،تئاتری 
اس��ت که ان��گاره در مخاطب ایج��اد می کند. هدف 
همین ایجاد تغییر است تا رفتارهای شهری ساکنان 

کالنشهرها را در سطح گسترده تغییر دهد. 

نگاه آخر

منطقه آزاد

مقدمه ای در باب مدیریت زمان

گسترش فرهنگ اجتماعی

آرمین خوشوقتی 
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سوئیس، کانادا، آلمان، امارات، روسیه، امریکا، استرالیا، قزاقستان، هلند، اتریش، ازبکستان، آرژانتین، 
برزیل، فرانسه، لبنان، انگلیس، سنگاپور، لتونی، آذربایجان، ترکمنستان، دانمارک، کره جنوبی، اوکراین، 

قبرس و مکزیک 25کشوری هستند که از سال 1384تا پایان شهریور 91به ایران گندم فروخته و ارز 
نفتی برده اند. البته سهم هر یک متفاوت است که می توانید سهم کشورها را در نمودار ببینید. اما اکنون از 
مسئوالن وزارت جهادکشاورزی باید پرسیدکه چه کردید و چه راهی برای خودکفاشدن دوباره در ذهن 
دارید؟ این سال ها و سال های پیش رو را باید دوران تنش در امنیت غذایی کشورها دانست و ایستادن بر 
توان داخلی کشور و استقالل در محصوالت کشاورزی استراتژیک، نه فقط از منظر اقتصادی صرف که 

از زاویه امنیت جامعه از اهمیت دوچندان برخوردار است و بعید نیست با بروز خشکسالی و نمایان شدن 
پس لرزه های آن ضریب آسیب پذیری کشور افزایش یابد. 


