روزنـامه اقتصــادی  -مدیریتـی

کلید دستیابی به موفقیت
ساختن یک تیم مدیریتی
قوی و مستحکم است.

رونمایی آیپد ایر  2و نکسوس جدید

گوگل و اپل دوباره به میدان نبرد رفتند
اپل و گوگل این دو رقیب دیرین اخیرا در کنفرانسهای جداگانهای به معرفی آخرین دستاوردهای خود پرداختند تا
دوباره شاهد چنگ و دندان نشان دادن این دو غول فناوری به یکدیگر باشیم .با توجه به اینکه برگزاری کنفرانسهای
اپل نسبت به سایر رقیبان از تعداد بسیار کمتری در سال برخوردار است؛ مسئوالن اپل...
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صادرکنندگان در آستانه روز صادرات از دولت خواستار شدند

سرمقاله

ثبات قوانین
وفای به عهد

فرشهای روستاییباف
گزینه ایدهآل خرید
سیدمجتبیعراقچی

رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران

تا همین چند سال پیش فرش دستباف
ای��ران ب��ه نوعی ح��رف اول را به لحاظ
ارزآوری کااله��ای غیرنفتی میزد .هم
بازاره��ای صادراتی فعالی داش��ت و هم
خری��داران زیادی در داخل کش��ور ،اما
امروز باید بپذیریم که حال و هوای این
کاالی فرهنگی اصال خوب نیست .هنوز
س��نتیگرایی بر این بازار حاکم است و
باید قب��ول کنیم که به نوعی از اس��ب
افتاده است هر چند هنوز از اصل نیفتاده
باشد .راهکارهای جدیدی باید اندیشیده
ش��ود که به تولید فرشهای ارزانتری
برای ب��ازار داخلی منجر ش��ود .قدرت
پایی��ن خرید مردم موجب ش��ده دیگر
کسی سراغی از حجرههای فروش فرش
نگیرد .این در حالی است که همگی ما
از می��زان عالقه مردم ب��ه این کاال آگاه
صفحه 10
هستیم.

صادرکنن��دگان نمون��ه ف��ردا گرد هم
میآیند تا در حض��ور رییسجمهور از
آنها در روز ملی صادرات تجلیل ش��ود.
مراسمی که دو سال پیش متوقف شد و
سرنوشت جوایز و تشویقهای صادراتی
که ب��رای صادرکنندگان قابلتوجه بود
نامعلوم ماند .صادرکنندگانی که س��هم
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با هدف شفاف سازی عملیات بانکی

عضو هیأت علمی بنیاد دایرهالمعارف
اسالمی گفت :برخی اقتصاد مقاومتی
را با اقتصاد ریاضتی اشتباه گرفتهاند و
حال آنکه در منویات رهبری این دو با
هم متفاوتاند.
به گزارش ایرن��ا ،دکتر «رضا نصیری
حام��د» در نشس��ت تخصص��ی
راهبردهای تحقق اقتص��اد مقاومتی
و سبک زندگی اس��المی در مجتمع
آموزش عالی اس��فراین اظه��ار کرد:
اجرای برنامه اقتصاد ریاضتی سیاست
یک نظام است که نقش دولت در آن
برجسته است ،اما در اقتصاد مقاومتی
نقش اصلی را مردم بر عهده دارند.
وی اف��زود :اقتص��اد ریاضتی برخی از
مطلوبیتهای اقتصادی افراد را کاسته
و در آن ح��ق انتخاب��ی وجود ندارد و
حال آنکه در اقتص��اد مقاومتی که با
محوریت مردم اجرا میشود ،آنان حق
انتخاب دارند و لزوما محدودیتآفرینی
در آن صورت نمیگیرد.
این پژوهشگر گفت :اقتصاد مقاومتی
ناظ��ر ب��ه دغدغه جمعی اس��ت و در
ش��رایطی که امکان انتخاب را داریم
میتوان��د عامل��ی برای همبس��تگی
اجتماعی باشد ،یعنی بعد آسیبزای
س��بک زندگی را میتوان��د مورد نقد
قرار دهد.
نصیری حامد اف��زود :اگر جامعهای در
شرایط اقتصاد مقاومتی آگاهانه ،ارادی و
با تقوای اجتماعی که نمود آن در جامعه
قناعتپیشهاست،جلوبرخیآسیبهای
سبک زندگی و ریختوپاشها را بگیرد،
در ش��رایط اضط��راری نی��ز میتواند
مشکالتش را حل کند.
وی آغ��از تحقق اقتصاد مقاومتی را از
خانواده دانست و گفت :در این زمینه
نقش زنان ،بس��یار پررنگ است و به
دلیل تربیت نس��ل آین��ده ،مدیریت
دخل و خ��رج ،مصرف و بازار ناش��ی
از سبک زندگی که توسط زنان انجام
میگیرد ،نقش موثری در کنترل این
امر دارند.

در صورت نگاه ویژه وزارت نیرو

علی علیزاده

ظرفیت برای
سرمایهگذاری
بسیار زیاد است
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| تابناک|

بتهجقههایی
که قیمت دارند

گفتوگو با علیمحمد بساقزاده
مدیر کنترل تولید شرکت ملی
صنایعپتروشیمی

اقتصاد مقاومتی
ریاضت کشیدن نیست

بانکداری الکترونیک ،آب و جارو می شود

گزارش «فرصت امروز»
از بازار فرش دستباف ایران
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عضو بنیاد دایرهالمعارف اسالمی:

قابلتوجه��ی در رقاب��ت در بازاره��ای
بینالمللی دارند و نقششان در ارتقای
تولی��د داخل��ی اجتناب ناپذیر اس��ت.
ش��عار دولت در عرصه اقتصادی تمرکز
به ص��ادرات غیرنفتی ب��وده و با ایجاد
امکانات و تس��هیالتی سعی کرده است
بر قولش وفادار بمان��د .صادرکنندگان

نیز اعتمادش��ان را دوباره جمع کردند
ت��ا در نگاه جدید دول��ت بخت خود را
بیازماین��د .ام��ا جوای��ز صادرات��ی چه
کمکی به صادرکنن��دگان خواهد کرد،
چرا که صحبت از تشویقها ،تسهیالت
و معافیته��ای مالیاتی در یک س��ال
گذشته کم نبوده و همچنان ادامه دارد.
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مستنداتی از رشد اقتصادی مثبت  4.6درصد
رش��د اقتص��ادی مثب��ت  4.6درصدی
اعالمی در هفتههای اخیر ،در حالی بین
کارشناسان و برخی مسئوالن به چالش
کش��یده ش��د که نگاهی به مس��تندات
آم��اری بان��ک مرک��زی از آنچ��ه که به
این تغییر انجامیده از رش��د بس��یاری از
بخشه��ای مختل��ف و خال��ی مان��دن
حوزههای عمده دیگر خبر میدهد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،بنابر محاس��بات
مقدمات��ی و اولیه بانک مرک��زی تولید
ناخالص داخلی در بهار امس��ال از حدود
 925ه��زار و  45میلیارد تومان در بهار
س��ال  1392با رشد  4.6درصدی به 48
هزار و  49میلی��ارد تومان افزایش یافته
است.
در حالی رش��د اقتصادی در بهار س��ال
گذشته نسبت به بهار سال  1391حدود
 4.1درص��د کاه��ش یافته و ب��ه رکود
فرورفته بود که تحوالت رخ داده در طول
یک سال گذشته حداقل از نظر آماری و
روی کاغذ میتواند بیانگر آن باش��د که
اقتصاد ایران پس از یک دوره قابل توجه
از رکود ،در فصل اول سال جاری تاحدی
بهبود را تجربه کرده است.
بررسی رش��د افزوده بخشهای مختلف
نشان میدهد که تمامی گروههای اصلی
اقتصادی اعم از کشاورزی ،نفت ،صنایع،
معادن و خدمات در سه ماهه اول امسال
رشد مثبت داش��تهاند که البته مقایسه
این بخشها با مدت مش��ابه س��ال قبل
حاکی از رشد منفی ارزش افزوده آنها به
جز بخش کشاورزی خواهد بود.
همچنی��ن بررس��ی س��هم فعالیتهای
مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص
داخل��ی نش��ان میده��د ،ارزش افزوده
زیرگ��روه صنعت با س��هم  1.5درصدی
بازرگانی ،رس��توران و هتلداری با سهم
یک درصدی نقش عمدهای در رشد 4.6
درصدی تولید ناخالص داخلی داشتهاند.
اما ش��اخص تولید در کارگاههای بزرگ
صنعتی که حدود  70درصد ارزشافزوده
بخش صنعت را تامین میکنند ،در بهار
س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال
قبل  10درصد افزایش یافت.

براین اس��اس ،در می��ان  22گروه عمده
صنعتی ،شاخص  13گروه که در مجموع
 87درص��د از وزن ش��اخص را ب��ه خود
اختصاص میدهند ،در سه ماهه ابتدایی
س��ال جاری نس��بت به همین مدت در
سال قبل رشد مثبت داشته است.
در عی��ن ح��ال ،نگاهی به ارق��ام اجزای
هزینه نهایی یعنی در س��ویی که طرف
تقاضای اقتصاد قرار دارد از رشد در این
بخش خبر میدهد.
ای��ن درحالی اس��ت که اق��الم مصرفی
خصوص��ی 6.1درص��د ،اق��الم مصرفی
دولتی  8.3درصد ،تشکیل سرمایه ثابت
ناخال��ص  5.7درصد ،ص��ادرات کاالها و

خدمات  2.5درصد و واردات  4.3درصد
در بهار از رشد برخوردار بودهاند.
اما در تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص
واقع��ی در فص��ل ابتدایی س��ال 1393
بخش ماش��ینآالت  17.7درصد رش��د
داشت و در مقابل بخش ساختمان رشد
منفی ح��دود  1.1درصد را تجربه کرده
است.
جدولهای آماری و ارقامی که از س��وی
بانک مرکزی منتش��ر ش��ده ،بر مبنای
دادههای خزانهداری کل کشور ،گمرک،
وزارتخانهه��ای اقتص��اد ،صنعت ،جهاد
کش��اورزی ،نیرو و نفت همچنین طرح
آمارگیری از کارگاههای صنعتی و سایر
شاخصهای بانک مرکزی است؛ بنابراین

اعتماد به این آمار میتواند تاکید کند که
اقتصاد کشورمان از مسیر سخت گذشته
تا حدودی خارج شده ،کمی رونق گرفته
و در مسیر بهبود قرار گرفته است.
این در حالی اس��ت که مقایس��ه تولید
ناخال��ص داخلی ب��ه قیمت پایه س��ال
 1383در فص��ل اول س��ال  1391ب��ا
47ه��زار و  873میلی��ارد تومان ،س��ال
گذشته با  45هزار و  925میلیارد تومان
و امسال با رقم بیش از  49هزار میلیارد
تومانی توانسته کمی افت سالهای قبل
را جبران کند.
مقایسه آمار تولید ناخالص داخلی بدون
نفت هم بیانگر آن است که از  41هزار و
 543میلیارد تومان در بهار سال 1391
به  40هزار و  981میلیارد تومان کاهش
یافت��ه ،اما در بهار امس��ال به  42هزار و
 801میلیارد تومان میرسد که نسبت به
سال گذشته  4.4درصد و نسبت به سال
 1391سه درصد افزایش یافته است.
اما با وجود رش��د اقتص��ادی مثبت 4.6
درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل
ابت��دای س��ال  1393که نش��اندهنده
رونق نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل
اس��ت باید یادآور شد که این رقم نسبت
ب��ه فصل اول س��ال  1390ح��دود 8.7
درصد کمتر بوده اس��ت ،به بیانی دیگر
همچن��ان ظرفیته��ای قاب��ل توجهی
در اقتص��اد ایران وج��ود دارد که خالی
مانده اس��ت؛ ظرفیتهایی که به اعتقاد
راغفر-اقتصاددان -آنقدر زیادند که حتی
اگر دولتها هیچ اق��دام ایجابی نکرده و
از کارهای س��لبی دست بردارند ،اقتصاد
ای��ران را به رش��د بیش از ارق��ام فعلی
خواهد رساند.
بناب��ر آمار و ارقام بانک مرکزی در حالی
دوران رک��ود اقتص��اد ای��ران ب��ه اتمام
رسیده و در مس��یر رشد قرار گرفته که
ادامه سیاس��تهای درست و ثباتبخش
همچنی��ن رون��ق فضای کس��بوکاری
ک��ه همواره وزی��ر اقتصاد از آن س��خن
میگوید ،میتواند بهبود هر چه بیش��تر
فعالیتهای اقتصادی را به همراه داشته
باشد.

در دستان مشا

نیروگاه زمینگرمایی توسط بخش خصوصی توسعه مییابد
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کافه مدیران در گفت و گو با حیدر احمدی مدرس دانشگاه ،مدیریت ایده را بررسی می کند

خالقیتی که باید مدیریت شود
15

مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور عنوان کرد

استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در کوتاهمدت امکانپذیر نیست
مش��اور معاونت برنامهری��زی و نظارت
راهبردی رییسجمهور گفت :اس��تقرار
نظ��ام بودجهریزی مبتن��ی بر عملکرد
نیازمند عزم اجرا است و در کوتاهمدت
امکانپذیر نیس��ت .به گزارش ایس��نا،
محمد کردبچه گفت :در س��ال گذشته
دو اقدام مقدماتی تهیه برنامه س��االنه
توسط دستگاههای اجرایی و هزینهیابی
توسط چهار دستگاه انجام گرفت .وی
ادامه داد :ولی متاسفانه به دلیل فرصت
کم در سال گذشته برنامه ساالنه توسط
 62دس��تگاه تهی��ه ش��د و هزینهیابی
توس��ط  26دس��تگاه به انجام رس��ید.
کردبچ��ه با اش��اره ب��ه اینکه در س��ال
جدید قرار بر این شده که بودجهریزی
را برای تمامی دس��تگاهها شروع کنیم،
خاطرنشان کرد :نکته مهم این است که
این کار در کوتاهمدت قابل انجام نیست
و نیازمند عزم اجراست.
مش��اور معاونت برنامهری��زی و نظارت
راهب��ردی رییسجمه��ور در خصوص

مهمتری��ن مفه��وم بودجهریزی مبتنی
بر عملک��رد گف��ت :برنام��ه اجرایی از
مهمتری��ن مفاهی��م اس��ت ک��ه بحث
برنامهه��ای میانم��دت را ب��ا بح��ث
برنامهریزی بودجههای س��االنه مرتبط
میکن��د .وی در مورد دیگ��ر مفاهیم
ادام��ه داد :دس��تگاههای اجرای��ی
نمیتوانند برنامهای داش��ته باش��ند که
خ��ارج از حوزه عملکردش��ان باش��د و
فعالیتهای دس��تگاههای اجرایی باید
کمیتپذی��ر و مبتنی بر یک هدف و در
راستای نیل به آرمانها باشد.
کردبچ��ه ویژگ��ی کلی��دی ای��ن نظام
بودج��های را تخصی��ص اه��داف نظام
مدیریت بودجه با پاس��خگویی مناسب
دانس��ت و عنوان کرد :مس��ئوالن باید
اختی��ارات الزم را به مدی��ران اجرایی
واگ��ذار کنند و س��پس از آن��ان انتظار
پاس��خگویی داش��ته باش��ند .کردبچه
خاطر نش��ان کرد :مدی��ران واحدهای
اجرایی با وجود پاسخگویی به مسئوالن

باید پاسخگوی عموم مردم باشند .وی
گفت :بودجهریزی مبتن��ی بر عملکرد
عوامل صرفهجویی و اثربخشی اعتبارات
را به ابعاد س��نتی بودجهری��زی اضافه
میکن��د و ای��ن نظ��ام بی��ن کارایی و
اثربخشی تمایز قائل میشود.
مش��اور معاون��ت برنامهری��زی و نظارت
راهب��ردی رییسجمه��ور مهمتری��ن
بحث در نظ��ام بودجهری��زی مبتنی بر
عملک��رد را مدیری��ت عملک��رد خواند و
گفت :شاخصهای عملکردی که تعیین
میش��ود ،بای��د منعکسکنن��ده کارایی
دادهها ،زمان مورد نی��از ،کیفیت کاالها
و خدم��ات ،تقاضا ب��رای کاال و خدمات،
در دس��ترس بودن کاال و خدمات باشد.
وی با اشاره به اینکه استانداردها جایگاه
مهم��ی در اندازهگیری عملک��رد دارند،
اظهار ک��رد :از ای��ن اس��تانداردها برای
قض��اوت در خصوص کیفی��ت دادهها و
محصول فعالیته��ا و برنامههای اجرایی
استفاده میشود.

طیبنیا ،در مصاحبه با شبکه سیسیتی وی چین:

مدیریت کارآمد اقتصاد ،تحریمها را ناکارآمد کرد

وزیر امور اقتصاد و دارایی در مصاحبه با
شبکه سی سی تی وی چین گفت :رمز
موفقیت ای��ران در مقابله با تحریمهای
غرب ،اعمال مدیریت کارآمد اقتصادی
اس��ت که تجربه یکسال گذشته نشان
داد غ��رب نمیتوان��د نی��ات سیاس��ی
خ��ود را از طریق تحری��م اقتصادی بر
کش��ورمان تحمیل کند .گزارش پایگاه
اطالعرسانی سازمان س��رمایهگذاری و
کمکهای اقتصادی و فنی ایران حاکی
اس��ت ،شبکه سی سی تی وی چین در
حاش��یه اجالس پایی��زه بانک جهانی و
صندوق بینالمللی پول در گفت و گو با
علی طیبنیا ،وزیر امور اقتصاد و دارایی
کش��ورمان به بررس��ی وضعیت اقتصاد
ایران ،تحوالت بینالمللی و روابط ایران
و چین پرداخت.
طی��ب نیا گف��ت :وقتی دول��ت جدید
در س��ال گذش��ته روی کار آم��د ،ب��ه

دلیل مش��کالت س��اختاری اقتصادی
و تصمیم��ات نامناس��ب ،ن��رخ ت��ورم
 40درص��د و همراه با رک��ود بود ،ابتدا
دالیل بروز تورم و رکود ش��دید تحلیل
و منش��أ آن مشخص ش��د .وی افزود:
وجود تحریمها سبب شد تا تصمیمات
مناس��ب اتخاذ ش��ده و بهویژه انضباط
پولی و مال��ی دولت ،تورم تحت کنترل
درآمد و با اتخاذ سیاست بهبود محیط
کس��بوکار ،تقویت بخ��ش خصوصی،
کاه��ش هزینهه��ای دول��ت ،افزایش
درآمده��ای غیرنفتی و تالش برای رفع
مش��کل نقدینگی بنگاههای خصوصی،
نرخ رش��د در فصل اول س��الجاری به
 4.6درصد رس��ید .طیبنیا ،در ارتباط
با نس��بت کاهش تحریمه��ا و موفقیت
بهدس��ت آمده به آث��ار منفی تحریمها
بر اقش��ار کم درآمد جامعه اشاره کرد و
گفت :تاثیر لغ��و موقت برخی تحریمها

آنقدر قاب��ل مالحظه نب��ود .وزیر امور
اقتصاد و دارایی ،در پاسخ به پرسشی در
خص��وص نقش رفع تحریمها بر اقتصاد
کش��ور تاکید ک��رد ،برنام��ه دولت این
است که اشتباهات گذشته تکرار نشود
و درآمدهای نفتی برای بودجه دولت و
هزینههای جاری به مصرف نرسد.
به گفت��ه وی ،دولت تصمیم دارد که با
اجرای سیاس��تهای اقتص��اد مقاومتی
ابالغ شده توس��ط رهبر معظم انقالب،
وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و
آسیبپذیری در مقابل تنشها و شوک
خارجی را برای همیشه ریشه کن کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاس��خ به
اینکه چه صنایعی در ایران در ش��رایط
رفع تحریم موجب جذب سرمایهگذاری
خارج��ی خواهد ش��د ،گف��ت :اقتصاد
ای��ران مزیتهای بس��یاری برای جذب
سرمایهگذاری خارجی دارد.

سازمانآگهیها
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پاالیشگاه
معاون وزیر نفت در بازدید از پاالیشگاه شهید
تندگویان تهران:

طرحهایکیفیسازیپاالیشگاهها
امنیت بازار سرمایه را تضمین میکند

با اجرای طرحهای کیفیس��ازی پاالیشگاهها سه اصل
امنیت عرضه انرژی ،محیطزیست و امنیت بازار سرمایه
رعایت میشود.
به گزارش ش��انا ،مع��اون وزیر نفت در ام��ور پاالیش و
پخش در بازدید از پاالیشگاه شهید تندگویان تهران گفت:
ش��رکت ملی پاالیش و پخش بهعنوان نماینده دولت در
بخش انرژی به هر سه مبحث امنیت انرژی ،محیطزیست
و بازار سرمایه توجه دارد.
عباس کاظم��ی تاکید کرد :درصورتیکه س��هامداران
بخواهند س��رمایه آنها پایدار باقی بمان��د ،باید طرحهای
کیفیسازی را در اولویت قرار دهند.
وی با بی��ان اینک��ه مطالب��ات دول��ت و م��ردم نیز از
پاالیش��گاهها عالوه ب��ر عرضه ان��رژی توجه به مس��ائل
زیستمحیطی اس��ت ،افزود :طرحهای کیفیسازی یک
اقدام لوکس بهشمار نمیآید و الزام است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش ایران ادامه داد:
بهطور کلی حاشیه سود پاالیشگاهها در همه جای جهان
خیلی باال نیست و کار پاالیشگاهداری عالوه بر تخصص،
ایثارگری نیز میخواهد.
کاظمی با بیان اینکه در مبح��ث اصل  ،44مقام معظم
رهب��ری فرمودهاند ک��ه س��رمایهگذاران خصوصی باید
اقدامهای توسعهای را انجام دهند ،تصریح کرد :زمانیکه
خصوصیس��ازی در پاالیش��گاهها انجام ش��د هیچگونه
مزایدهای صورت نگرفت و بیش��تر سهام پای رفع دیون و
عدالت واگذار شد؛ این در حالی بود که ما بهعنوان نمونه
هیچگونه بدهی به صندوق شس��تا یا خدمات کش��وری
نداشتیم.

وی افزود :به هر شکل ،خصوصیس��ازیها انجام شده
اس��ت و هماکنون س��هامداران باید برای حفظ حاش��یه
سود و پایداری سرمایه خودش��ان هم که شده طرحهای
کیفیس��ازی را انجام دهن��د .مدیرعامل ش��رکت ملی
پاالیش و پخش گف��ت :با راهان��دازی کامل پاالیش��گاه
س��تاره خلیجفارس و ورود محصوالت ی��ورو  4و  5آن به
کشور ،محصوالت بیکیفیت پاالیشگاهها در داخل کشور،
خریداری نخواهد داشت .کاظمی اظهار کرد :مردم از ما
مطالبات زیس��تمحیطی دارند و ما موظفیم برای انجام
ای��ن مطالبات محصوالت س��وختی باکیفیت در کش��ور
توزیع کنیم .وی به س��فر اخیر بیژن زنگنه ،وزیر نفت به
شهر مقدس مشهد اش��اره کرد و گفت :یکی از مطالبات
مردم مشهد از وزیر نفت توزیع بنزین یورو 4در این شهر
بود که نشاندهنده این اس��ت که توزیع بنزین یورو 4در
تهران و بعضی شهرها اثر مثبت داشته است و مردم دیگر
شهرها نیز خواستار توزیع این محصول باکیفیت هستند.
توزیع بنزین پاالیشگاه شهید تندگویان در
تهران در صورت ارتقا به یورو٤
کاظمی در بخ��ش دیگری از س��خنانش با بی��ان اینکه
پاالیشگاه ش��هید تندگویان تهران با  50سال سابقه یکی
از مهمترین پاالیش��گاههای نفت کشور بهش��مار میرود،
گفت :این شرکت که نخستین پاالیشگاه پس از ملی شدن
صنعت نفت است ،سالهای زیادی در امنیت عرضه انرژی به
پایتخت و شمال کشور سهم بسزایی داشته است .وی افزود:
این پاالیشگاه توانس��ت در بحث فلرها اقدام مفیدی انجام
دهد و هماکنون همه فلرهای پاالیش��گاه خاموش هستند؛
همچنین این شرکت توانست مشکل پساب را حل و بخشی
از آب پاالیشگاه را از بازیافت تامین کند .مدیرعامل شرکت
ملی پاالیش و پخش تاکید کرد :درصورتیکه پاالیش��گاه
شهید تندگویان تهران بتواند طرحهای کیفیسازی را هرچه
سریعتر به نتیجه برساند ،میتواند بهعنوان یک پاالیشگاه
موفق و پایدار در کش��ور فعالیت داشته باش��د .کاظمی با
بیان اینکه هماکنون بنزین این پاالیش��گاه به خارج از شهر
تهران ارسال میشود ،گفت :درصورتیکه بنزین تولیدی آن
بهطور کامل به استاندارد یورو 4ارتقا یابد ،برای پاالیشگاه
مفید خواهد بود و سبب از میان رفتن هزینه ارسال بنزین
پاالیشگاه اراک به تهران میش��ود .وی همچنین پیشنهاد
داد :این ش��رکت برای تامین آب خود ب��ه فاضالب تهران
متصل ش��ود تا در آینده مش��کل کمبود آب نداشته باشد.
کاظمی تاکید کرد :همچنین برای افزایش سود شرکت بهتر
است طرحهای کاهش مازوت از محصوالت هرچه سریعتر
در برنامههای این پاالیشگاه قرار گیرد.

تولید برق

راندمان تولید برق نیروگاه
شهیدرجایی افزایش مییابد

عملی��ات نص��ب پ��روژه «طراح��ی ،س��اخت و نصب
خنککاری هوای ورودی توربی��ن گازی» در یک بلوک
سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدرجایی قزوین آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری توانیر ،به منظور افزایش ظرفیت
و راندمان واحدهای نیروگاهی ،سابا در مهرماه سال جاری،
عملیات اجرایی نصب سیستم خنککاری هوای ورودی
توربین گازی در یک بل��وک از نیروگاه س��یکل ترکیبی
شهیدرجایی قزوین را آغاز کرد.
در این طرح قرار اس��ت نصب نازله��ای تولیدکننده
مه (فاگ) جهت خن��ککاری هوای ورودی کمپرس��ور
در واحدهای س��ه و چهار گازی س��یکل ترکیبی نیروگاه
شهیدرجایی انجام شود.
با نصب و بهرهبرداری از این سیستم ،راندمان و ظرفیت
تولید واحدهای مذکور در ماههای گرم س��ال همزمان با
رشد مصرف برق افزایش مییابد.
این گزارش میافزاید :با انجام این پروژه ،توان تولیدی
در این بل��وک ترکیبی در ماهه��ای گرم س��ال ،بیش از
20مگاوات افزایش خواهد داشت.

شمــاره 79
نفت خام

در صورت نگاه ویژه وزارت نیرو

نیروگاهزمینگرماییتوسطبخشخصوصیتوسعهمییابد

الهه ابراهیمی

بخ��ش خصوص��ی تمای��ل
دارد در تولی��د ان��رژی بهویژه
انرژیهای نو پیش��گام باش��د،
اما در این میان زیرساختهای
این امر باید توس��ط وزارت نیرو
مهیا ش��ود ،زیرساختهایی که
به دلیل هزینه ب��اال کمتر مورد
توجه دولت ق��رار میگیرد ،این
در حالیاس��ت که دولت حاضر
است یارانه باالیی را برای تولید
برق فس��یلی پرداخت کند ،اما
ب��رای انرژیهای ن��و همچون
«زمین گرمای��ی» بودجهای را
اختصاص نمیدهد.
الکتریسیته زمین گرمایی به
تولید انرژی الکتریکی از انرژی
زمینگرمایی اطالق میشود که
یافتن آن  10تا  15س��ال زمان
میب��رد .خوش��بختانه نیروگاه
زمینگرمایی مشکینش��هر در
کمتر از  10سال اکتشاف شده
است و هماکنون  11حلقه چاه
به عمق  3هزار متر مربع حفاری
ش��ده ک��ه از این تع��داد هفت
حلقه با عمق بیش از س��ه هزار
متر حفر ش��ده اس��ت و پس از
انجام تس��تهای به عمل آمده
مش��خص ش��د که هر کدام از
چاهها به طور متوس��ط قادر به
تولید پنج مگاوات برق هستند.
هماکنون کار اکتش��اف تمام
ش��ده و مخزن ژئوترمال ،محل
گس��لها نیز مش��خص شده و
مناقص��ه خرید توربی��ن انرژی
زمین گرمایی نیز در حال اجرا
اس��ت و تا دو م��اه دیگر تکلیف
آن مشخص میشود ،با این کار

یکی از چاههای مش��کین شهر
با پنج مگاوات تولی��د برق وارد
مدار میشود.
یوس��ف آرمودلی ،مدیرعامل
س��ازمان انرژیهای ن��و ایران
در این باره ب��ه «فرصت امروز»
میگوی��د« :هزینه اکتش��اف و
حفاری چاههای زمین گرمایی
بسیار باالس��ت این کار به دلیل
تحریم ها توسط ش��رکت ملی
حف��اری نفت انجام ش��د ،البته
این فرصتی بود ت��ا توان علمی
و مهندسی اکتش��اف و حفاری
چاهه��ا در کش��ور ارتق��ا یابد.
هماکنون این توان برای توسعه
پروژه وجود دارد ک��ه عالوه بر
شناس��ایی چاهها به تولید برق
نیز دست یابیم .در حقیقت ،در
صورت تزری��ق بودجه میتوان
در نق��اط دیگ��ر کش��ور کار
پتانسیلس��نجی را انج��ام داد
و از ظرفی��ت بخ��ش خصوصی
برای تولید برق از نیروگاههای
زمینگرمایی بهره گرفت».
توجه به تولید برق از
منابع فسیلی
توجه به تولید ان��رژی زمین
گرمای��ی اق��دام قاب��ل دفاعی
اس��ت ،اما باید دید ک��ه چرا با
وجود ظرفی��ت باال در کش��ور
توسعهای در این بخش صورت
نگرفت��ه اس��ت .در حقیق��ت،
نگاهها برای تولید برق از منابع
فس��یلی موجب ش��ده تا توجه
ب��ه تولی��د ب��رق از انرژیهای
تجدیدپذیر کمرنگ ش��ود ،این
تفکر غلط است و نیاز به اصالح

دارد ،ش��اید در نگاه اول تولید
برق فسیلی ارزان باش��د ،اما از
دید کارشناسان محیط زیست
ب��ه دلی��ل آس��یب های
زیس��تمحیطی این تولید برق
فس��یلی مقرونبهصرفه نیست.
متاسفانه ،با وجود اینکه تالشها
برای تولید برق از انرژیهای نو
در دنیا مرسوم شده است ،اما در
کشور ما به دلیل سوبسیدی که
برای تولید برق فسیلی از سوی
دولت پرداخت میشود ،مانع از
آن شده است تا س��رمایهگذار
به تولید انرژیه��ای نو گرایش
داشته باشد.
ب��رای نمون��ه ،در کش��ور ما
ت��وان تولید  40ه��زار مگاوات
برق بادی وج��ود دارد ،اما تنها
 200مگاوات تولی��د داریم ،در
حقیقت استان های سیستان و
بلوچستان ،س��منان ،شاهرود،
دامغ��ان ،منجی��ل ،خلخ��ال،
اردبیل ،جنوب تبریز ،کردستان،
فالت مرکزی ،اطراف استانهای
اصفهان و کرمان ،حاشیه خلیج
فارس ،جزایر کش��ور و اس��تان
خوزستان مناطق بادخیز کشور
هس��تند .اس��تان خوزستان به
قدری بادخیز است که میتوان
تمام برق مورد نی��از آن را از باد
به دس��ت آورد ،اما خروجی کار
بسیار ناچیز است.
بدون شک ،با توجه به وجود
آبهای گرم در کشور میتوان
اس��تنباط کرد که ت��وان تولید
انرژی زمینگرمایی بسیار است.
دماوند ،سهند ،طبس ،محالت،
بندرعباس ،بوشهر و سیستان و

بلوچس��تان یکی از این مناطق
است.
موانع بخش خصوصی
آرمودل��ی ،در خص��وص
اینکه چه زمان��ی نیروگاه های
زمین گرمایی توس��عه مییابد،
می افزاید« :توس��عه نی��روگاه
زمین گرمای��ی زمان��ی محقق
میش��ود که مس��ئوالن وزارت
نیرو ن��گاه وی��ژهای ب��رای آن
داش��ته باش��ند .حال که توان
علم��ی و مهندس��ی در ای��ن
ح��وزه در کش��ور وج��ود دارد
باید دول��ت به ظرفیتس��ازی
اق��دام کند .متاس��فانه به دلیل
باال بودن هزینههای اکتش��اف
و حف��اری ،بخ��ش خصوص��ی
نمیتواند از ابتدا وارد کار شود.
برای نمونه اکتش��اف و حفاری
نخستین نیروگاه زمینگرمایی
 70میلی��ارد توم��ان هزین��ه
داشته اس��ت .البته باید تالش
کنی��م ت��ا بخ��ش خصوص��ی
ب��ه س��رمایهگذاری تولید برق
از چاه ه��ای زمین گرمای��ی
عالقهمند شود».
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه
بخش خصوصی تمایل دارد که
در این ح��وزه س��رمایهگذاری
کن��د ،میافزای��د« :از آنجا که
دولت ب��رای هر م��گاوات برق
 460تومان پرداخ��ت میکند
و نیروگاهه��ای زمی��ن گرمایی
تولید باالیی دارد قطعا با اقبال
بخش خصوصی مواجه میشود،
فقط کافی اس��ت دولت هزینه
اکتشافات اولیه را پرداخت کند

و مخازن را ب��رای تولید برق به
بخ��ش خصوصی واگ��ذار کند.
دولت در چند س��ال گذش��ته
بودج��های را ب��رای اکتش��اف
چاههای جدید تخصیص نداده
و این به دلیل نبود بودجه کافی
است».
با این شرایط باید دید که آیا
بخ��ش خصوصی ک��ه در چند
سال گذشته نتوانس��ته بدهی
خود را از دول��ت ،از محل تولید
برق دریاف��ت کن��د ،تمایل به
سرمایهگذاری دارد؟
هزینه باالست
علی اصغر میرشکرایی ،دبیر
س��ندیکای صنعت برق در این
باره به «فرصت امروز» میگوید:
«هزین��ه ایج��اد نیروگاهه��ای
زمین گرمایی بس��یار باالست و
اگر قرار باش��د بخش خصوصی
به سرمایهگذاری در این بخش
راغب ش��ود ،بای��د وزارت نیرو
زیرس��اختهای آن را فراه��م
کند ،اما نکته مهمتر اینجاست
که بای��د ب��رای س��رمایهگذار
توجی��ه اقتص��ادی داش��ته
باش��د ».این در حالیاست که
در بس��یاری از کشورها با توجه
به کمبود منابع فس��یلی و آثار
زیس��تمحیطی و نیروگاههای
هس��تهای و فس��یلی به سمت
نیروگاه ه��ای تجدیدپذی��ر
رفتهان��د و برنامهریزی کردهاند
ک��ه ت��ا س��ال  2020میالدی
30درصد از انرژی مصرفی خود
را از انرژیه��ای تجدیدپذی��ر
تامین کنند.

گزارش 2

پوتین اروپا را به کاهش صادرات گاز تهدید کرد
والدیمیر پوتین ،رییسجمهور
روس��یه اعالم کرد که در زمستان
پی��ش رو به رغ��م بهره ب��رداری
غیرقانونی اوکراین از خط لولهای
که گاز روسیه را به اروپا میرساند
هیچگونه خللی در صادرات گاز از
روسیه به کش��ورهای غرب اروپا
اتفاق نخواهد افتاد .وی در سفری
که به صربستان داشت اعالم کرد
که کشورش تحت هیچ شرایطی
در بحرانهای ناش��ی از صادرات
ان��رژی دخیل نخواهد ب��ود اما به
گفته وی ریس��ک به وجود آمدن
چنین بحرانهایی به دلیل شرایط
اوکراین در حال افزایش است.
پوتین افزود :اگر مشاهده کنیم
که ش��رکای م��ا در اوکراین نظیر
س��ال  2008اقدام به بهرهبرداری
غیرقانون��ی از خ��ط لوله ارس��ال
گاز روس��یه به اروپ��ا میکنند ما
نی��ز درس��ت مانند س��ال 2008
میزان گاز س��رقت ش��ده را از گاز
صادراتیمان به کشورهای اروپایی

کم خواهیم کرد.
گفتن��ی اس��ت ت��ا پی��ش از
اولتیماتوم پوتین ش��رکت نفتی
روسی گازپروم که روابط نزدیکی با
ساکنان کاخ کرملین دارد از میزان
صادرات خود به دلی��ل پرداخت
نشدن بدهیهای معوقه اوکراین
به این ش��رکت کاسته بود .حال با
نزدیک ش��دن زمس��تان بسیاری
نگران آن هس��تند ک��ه اوکراین
با س��رد ش��دن هوا از خط لولهای
که ب��رای ص��ادرات گاز روس��یه
ب��ه اروپ��ا اختصاص یافته اس��ت
بهرهبرداری کند .روس��یه در حال
حاضر بزرگترین صادرکننده گاز
برای اتحادیه اروپا بهشمار میآید
و کش��ورهای عضو ای��ن اتحادیه
30درصد از گاز مورد نیاز خود را از
طریق روسیه تامین می کنند که
 15درصد از این می��زان از طریق
اوکراین ب��ه این کش��ورها انتقال
پیدا میکند.
پیش از این دوبار در س��الهای

 2006و  2009ص��ادرات گاز
روس��یه به غرب اروپا قطع ش��ده
بود اما اینبار احتمال قطع شدن
یا کند ش��دن جریان ص��دور گاز
روس��یه به اروپای غربی بیشتر از
قبل شده اس��ت .الحاق یکجانبه
شبهجزیره کریمه به خاک روسیه
و اتهام کش��ورهای غرب��ی به این
کش��ور در زمینه حمایت نظامی،
مال��ی از جدایی طلب��ان ش��رق
اوکراین و واکن��ش غرب و ایاالت
متحده به ای��ن اتفاقات که عموما
با تحریمهای سختگیرانه صنعت
انرژی روس��یه همراه بوده اس��ت
ریس��ک به وجود آم��دن بحران
انرژی میان این کشور و کشورهای
غرب اروپا را افزایش داده است.
با این وج��ود والدیمیر پوتین،
رییسجمه��ور روس��یه میگوید
کشورش هراقدامی که الزم باشد
برای جلوگی��ری از قطع یا مختل
ش��دن صادرات گاز این کشور به
اروپ��ای غربی انج��ام خواهد داد.

بررسی کیفیت سوخت در جلسه کمیسیون اصل 9۰

اعضای کمیسیون اصل  90قانون اساسی مجلس با حضور مسئوالن مربوطه کیفیت
س��وخت را مورد بررس��ی قرار میدهند .به گزارش ایس��نا ،اعضای این کمیسیون طی
نشستی با رییس سازمان حفاظت محیطزیست ،مدیرعامل صنایع پتروشیمی ،مدیرعامل
شرکت کنترل کیفیت هوا و نمایندگان کمیسیونهای بهداشت و درمان و انرژی مجلس
در مورد کیفیت سوخت بررسیهای الزم را انجام میدهند.
کارگروهه��ای فرهنگی و اجتماعی ،اقتص��اد و فنی ،ارتقای س��المت اداری ،قضایی،
سیاسی و نظامی این کمیس��یون نیز برای رسیدگی به ش��کایت واصله تشکیل جلسه
میدهند.
همچنین جلسه کارگروه ویژه با استاندار چهارمحال و بختیاری درباره پرونده مطروحه
نیز تشکیل میشود.
براس��اس این گزارش اعضای کمیس��یون تدوین آییننامه داخلی مجلس نیز ضمن
ادامه بررسی طرح اصالح ماده  103قانون آییننامه داخلی ،طرح اصالح موادی از قانون
آییننامه داخلی را مورد بررسی قرار میدهند.

وی در همین زمینه اذعان داشت:
ما خواهان ایجاد بحران در زمینه
صدور گاز در زمستان آینده نبوده
و روسیه همواره یک تامینکننده
قابل اعتماد در زمینه انرژی بوده
اس��ت .وی ادامه داد که کشورش
به ان��دازه کاف��ی از مناب��ع گازی
الزم برای تامی��ن مصرف داخلی
و پاس��خگویی به افزایش تقاضای
مش��تریانش در اروپا و آس��یا دارا
است.
پوتین گفته اس��ت که چنانچه
اروپاییها مایل به کاهش احتمال
ایجاد اخالل و قطعی در صادرات
گاز روسیه هس��تند بهتر است از
مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
این درحالی اس��ت که هماکنون
بخش��ی از گاز صادراتی روسیه از
طریق دری��ای بالتیک ب��ه آلمان
میرس��د و گزینه دیگ��ر در حال
حاضر استفاده از خط لوله جنوبی
اس��ت که گاز روس��یه را از طریق
دریای س��یاه به اروپای مرکزی و

غربی انتقال میدهد.
پوتین در مصاحبهای با روزنامه
پلیتی��کا در صربس��تان گفت :از
آنجا ک��ه اوکراین هم��واره درگیر
مش��کالت ب��وده و ای��ن موضوع
همواره بهعنوان مانعی در صادرات
گاز روس��یه ب��ه اروپ��ای غرب��ی
عمل ک��رده ،بهتر اس��ت که برای
کاهش احتمال ایج��اد بحران در
زمینه ص��دور گاز به اروپای غربی
مس��یرهای انتق��ال گاز ب��ه این
کش��ورها متنوع و متعدد باشند.
گفتنی است رییسجمهور روسیه
قرار اس��ت در هفده��م اکتبر در
می��الن ایتالیا با پترو پروش��نکو،
رییسجمه��ور اوکرای��ن مالقات
داشته و در مورد مناقشات داخلی
اوکرای��ن و اختالف��ات دوجانب��ه
خصوص��ا اختالف نظره��ای دو
کشور در مورد گاز به بحث و تبادل
نظر بپردازند.
مترجم :معراج آگاهی
منبعoilprice. com :

دور جدید عرضه نفت خام در بورس از اواخر آبان

مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت با بیان اینکه قصد ما این است بدون تعجیل کار
پختهای انجام دهیم تا عرضه نفت خام در بورس این بار موفقیتآمیز باشد ،گفت :تصور
میکنم با فراهم ش��دن پیشنیازها نخس��تین عرضه نفت خام در بورس انرژی در دور
جدید ،اواخر آبانماه انجام شود.
علی کاردر در گفتوگو با فارس اظهار داشت :برای شروع دور جدید عرضه نفت خام
در بورس انرژی در حال رایزنی و برگزاری جلس��اتی با بورس انرژی و تهیه آییننامهها
و ضوابط مورد نیاز هس��تیم تا عرضه نفت خام در بورس این بار موفقیتآمیز باشد .وی
افزود :قصد ما این اس��ت که بدون تعجی��ل کار پختهای انجام دهی��م و به همین دلیل
در داخل ش��رکت ملی نفت نیز بررس��یهای کاملی در این باره انج��ام میدهیم .مدیر
سرمایهگذاری ش��رکت ملی نفت اضافه کرد :تصور میکنم با فراهم شدن پیشنیازها،
نخس��تین عرضه نفت خام در بورس انرژی در دور جدید در اواخر آبانماه انجام ش��ود.
در دور جدید س��قف عرضه نفت خام از  2920بش��که در روز به  100هزار بشکه در روز
افزایش مییابد.

نخستین محموله نفت خام ایران به
ایتالیا ارسال شد

مدیر امور بینالملل ش��رکت ملی نفت ایران از ارسال
نخستین محموله نفت خام ایران به مقصد ایتالیا خبر داد
و گفت :رقم دو میلیارد دالری طلب شرکت ایتالیایی انی
از ایران مورد تایید نیست.
به گزارش ایرنا ،سیدمحس��ن قمصری با تایید ارس��ال
نخستین محموله نفت خام ایران برای شرکت انی ،اظهار
کرد :نخس��تین محموله نفت خام ایران ب��ه ایتالیا صادر
شده است.
روزنامه وال استریت ژورنال با انتشار این خبر اعالم کرد:
شرکت ایتالیایی انی نخس��تین محموله نفتی خود را در
ماه ژوئیه از ایران دریافت کرد و این موضوع نشاندهنده
کاهش محدودیته��ا علیه تهران به دلی��ل توافق موقت
هس��تهای ایران و کش��ورهای عضو گروه  5+1در نوامبر
سال  2013است.
این روزنامه امریکایی مدعی شد که تحویل این محموله
نفتی براس��اس معافیت اتحادیه اروپا به انی در راس��تای
دریافت طلبش از ایران صورت گرفته اس��ت .این شرکت
ایتالیایی در سال  ،2012در قبال توسعه میدانهای نفتی
ایران ،دو میلیارد دالر از تهران طلب داشته است.
به گزارش وزارت نفت ،مدیر امور بینالملل شرکت ملی
نفت درباره طل��ب دو میلیارد دالری ان��ی از ایران گفت:
رقم طلب شرکت انی از ایران مورد تایید نیست .براساس
گزارش وال اس��تریت ژورن��ال ،از ژوئن س��ال  2012که
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران آغاز شد ،این نخستین
محموله نفتی از ایران است که وارد ایتالیا میشود.
اتحادی��ه پاالیش��گاههای ایتالی��ا نی��ز دریاف��ت این
محموله را که ش��امل  600هزار بش��که نفت میش��ود،
تایید کرده است.

پتروشیمی
در نیمه نخست امسال محقق شد

افزایش ٧درصدی ارزش محصوالت
پتروشیمی صادراتی ایران

مدیر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت:
در نیمه نخست امس��ال صادرات محصوالت پتروشیمی
کش��ور به لح��اظ وزن��ی 14درص��د و به لحاظ ارزش��ی
هفتدرصد نسبت به پارسال باالتر بوده است.
علی محمد بساقزاده در گفتوگو با شانا ،افزود :تولید
محصوالت پتروشیمی ایران در نیمه نخست امسال نسبت
به پارسال چهاردرصد افزایش داشته است.
وی افزای��ش می��زان خ��وراک ،برداش��ته ش��دن
محدودیتهای صادراتی از روی بعضی محصوالت مانند
الپیجی ،متان��ول ،امایجی و اقدامه��ای تعمیراتی در
مجتمعهای پتروشیمی را از عمده دالیل افزایش تولید و
صادرات محصوالت پتروشیمی کشور عنوان کرد.
مدیر تولید ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران با
بیان اینکه هماکنون ظرفیت تولید محصوالت کش��ور از
مرز  60میلیون تن در سال گذشته است ،گفت :براساس
برنامهریزی صورت گرفته تا پایان سال  1404این میزان
دوبرابر میشود .بساقزاده با اشاره به مزیت تامین خوراک
ارزان و زیاد در ایران نسبت به دیگر کشورهای دنیا برای
سرمایهگذاران ،گفت :از س��ال  1389تا امسال به تدریج
افت تولید محصوالت پتروش��یمی در ایران روند کاهشی
داشته اس��ت ،اما امس��ال با توجه به ورود فازهای گازی
پارس جنوبی ،وضع کاهش تولید بهتر میشود؛ از طرفی با
توجه به گشایشهای سیاسی و افزایش محسوس صادرات
محصوالت پتروش��یمی ،باال بودن موجودی انبارها رو به
پایین است.

ان.جی.ال

اختصاص  ۸۰۰میلیون دالر از صندوق
توسعه ملی به ان.جی.ال خارک

مدیرکل بهداش��ت ،ایمنی و محیطزیست وزارت نفت
با اعالم اینکه  800میلیون دالر از صندوق توس��عه ملی
به طرح ان.جی.ال خارک اختصاص یافته اس��ت ،گفت:
در صورت تامین منابع مالی این طرح سال آینده تکمیل
میشود.
محمدحسین اردش��یری در گفتوگو با تسنیم ،درباره
تکمیل ط��رح ان.جی.ال خارک گفت :ه��ر زمان که پول
مورد نیاز به این طرح تزریق ش��ود میتوان زمانی را برای
بهرهبرداری از آن اعالم کرد.
وی با اعالم اینکه از صندوق توس��عه ملی  800میلیون
دالر به طرح ان.جی.ال خارک اختصاص یافته است ،گفت:
عالوه بر این رقم  -که قرار است در آینده نزدیک به طرح
تزریق شود 200 -تا  300میلیون دالر دیگر نیز نیاز است؛
در این صورت تا سال آینده طرح به اتمام میرسد.
وی با اشاره به اینکه طرح ان.جی.ال خارک  50درصد
پیش��رفت داش��ته اس��ت ،گفت :یکی از دالیل تاخیر در
تکمیل این طرح ،اجرای آن طی یک فاز است درحالیکه
اگر این طرح به دو یا سه فاز تقس��یم میشد میتوانست
پیشرفت بهتری داشته باشد.
هدف از طراحی ،س��اخت ،نص��ب و راهان��دازی کامل
ان.ج��ی.ال خارک جلوگی��ری از س��وختن روزانه 600
میلی��ون فوتمکع��ب گازهای هم��راه نف��ت در منطقه
خلیجفارس است .بر این اساس با اجرای طرح ان.جی.ال
خارک ،مشعل گاز (فلر) سکوهای نفتی ابوذر ،هندیجان،
بهرگانسر ،رسالت ،بالل و سروش خاموش میشوند.
همچنین با راهاندازی ان.جی.ال خارک عالوه بر تولید
محصوالتی مانند اتان ،پروپان ،پنتان ،بوتان و گاز طبیعی،
یک زنجیره ارزش از محصوالت پایین دستی نیز حاصل
میشود.

کار و تولید

شمــاره 79
فوالد

تولید فوالد آلیاژی کشور در نیمه
نخست امسال  17درصد رشد یافت

تولید فوالد آلیاژی در نیمه نخست سال جاری به رقم
 225هزار تن رس��ید که در مقایس��ه با مدت مشابه سال
گذشته رشد  17درصدی را نشان میدهد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) اعام کرد :تولید فوالد آلیاژی در نیمه نخست
س��ال جاری به رقم  225هزار تن رس��ید که در مقایسه
با مدت مشابه س��ال گذشته رش��د  17درصدی را نشان
میدهد.
فوالد آلیاژی تولی��دی از انواع عملی��ات حرارتپذیر،
سختشونده سطحی ،میکروآلیاژ ،فنر ،ابزار سردکار ،ابزار
گرمکار ،بلبرینگ ،خوشتراش ،زنگنزن و صنعتی بود.
می��زان تولید محص��والت نامب��رده در مدت مش��ابه
سال 1392بالغبر  193هزار تن اعام شده بود.
طی ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال  192هزار تن فوالد
آلیاژی به ارزش  411میلیارد تومان به بازارهای مختلف
داخلی عرضه شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از
لحاظ وزنی بیش از  32درصد و از نظر ارزش  34درصد در
مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته رشد نشان میدهد.
تولیدات شرکت فوالد آلیاژی ایران (واقع در استان یزد)
بهعنوان مواد اولیه صنایع مختلف کشور از جمله صنایع
خودروس��ازی ،ماشینس��ازی ،ابزارس��ازی و در ساخت
تجهیزات نفت ،گاز ،پتروشیمی ،ریلی و ساختمانسازی
مورد استفاده قرار میگیرد.
جمهوری اس��امی ایران پانزدهمین کشور فوالدساز
جهان محسوب میشود و سال گذشته  15.6میلیون تن
فوالد خام و  16.5میلیون تن انواع تولیدات فوالدی به بازار
مصرف عرضه کرد.
مجموع فوالد خام تولیدی در س��ال گذشته نسبت به
سال  91رشد  8 .8درصدی داشت و تولیدات فوالدی در
پایان  1392در مقایسه با سال  1391کاهش  5درصدی
را نشان داد.

خودرو

راهاندازی آزمون جادهای برای
خودروهای تولید داخل

رییس سازمان ملی اس��تاندارد ایران گفت :راهاندازی
آزمون جادهای ب��رای خودروهای تولید داخل کش��ور از
برنامههای اولویتدار این سازمان در سال جاری است.
به گزارش ایسنا ،نیره پیروزبخت در مراسم گرامیداشت
روز جهانی استاندارد در بندرعباس اظهار کرد :در آزمون
جادهای ،خودروها در شرایط مختلف آبوهوایی از جمله
رطوبت ،باران ،گلوالی و ش��رایط جادهای سنگی مورد
آزمایش قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه درحال حاضر آزمون جادهای در ایران
اجرا نمیشود و فقط خودروهای تولید داخل پس از قبولی
در شاخصهای پنجاه و دوگانه استاندارد ،تایید میشوند
ادامه داد :در این طرح خودروه��ا پس از قبولی در آزمون
جادهای تایید میشوند و به دست مصرفکننده میرسند.
پیروزبخت با اش��اره به اینکه در بیشتر کشورهای دنیا
آزمون جادهای اجرا میشود ،اما در ایران که تولیدکننده
خودرو اس��ت طرح هنوز اجرایی نش��ده افزود :هماکنون
اجزای خ��ودرو بهص��ورت جداگانه از جمل��ه لنت ،برف
پاککن ،موتور و شیشه مورد آزمایش قرار میگیرد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد :اکنون
هم��ه خودروهایی ک��ه دارای پاک هس��تند از نظر این
سازمان دارای استانداردهای الزم هستند.
پیروزبخت تصریح کرد :تحول در نظام استانداردسازی
و پیاده ک��ردن نظ��ام اس��تاندارد یکپارچه در کش��ور از
دیگر برنامههای این س��ازمان در س��ال  1393اس��ت و
پکپارچهسازی نظام استاندارد و از بین بردن موازیکاری
تاثیر بسیار مهمی در توسعه تجارت و درآمد کشور دارد.

دانشگاههامعادنرابهعقبمیرانند

عسل داداشلو

« ب��ا وج��ود اینکه ای��ران از
نظر ذخایر معدنی بس��یار غنی
است و سابقه شش هزارساله در
مع��دنکاری دارد فعالیتهای
معدنی در زمین��ه معدنکاری
مدرن نسبت به س��ایر کشورها
عقب تر اس��ت ک��ه امیدواریم
بتوانیم به یک رشد شایسته در
این حوزه برسیم ».این آخرین
اظهار نظر در زمینه معدن است
که از زبان رییس سازمان نظام
مهندسی معدن ایران بیان شده
است.
عقبماندگی بخش معدن در
ایران ،صحبت تازهای نیس��ت.
این موضوع بارها از زبان فعاالن
بخش خصوصی معدن و گاهی
هم از زبان مس��ئوالن ش��نیده
شده اس��ت .در چنین شرایطی
دالیل عقبماندگی بخش معدن
و راهکارهایی که میتوان برای
پیش��رفت این ح��وزه و جبران
عقبماندگیها ب��ه کار گرفت،
از مواردی است که باید بررسی
شود.
دلیل اصلی عقبماندگی
معدن در دانشگاه ها
ضعف در بخ��ش آکادمیک،
ش��اید نخس��تین نقط��ه ای
باش��د که بت��وان در دالیل این
عقبماندگ��ی روی آن دس��ت
گذاش��ت .آن چیزی که شواهد
نشان میدهد ،مباحث تدریس
ش��ده در دانش��گاههای کشور
با آنچه ام��روز در کش��ورهای
پیش��رفته معدن��ی تدری��س
میشود ،فاصله معناداری دارد.
کام��ران وکیل ،دبی��ر اتحادیه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان
م��واد معدنی ،در گف��ت و گو با
«فرصت ام��روز» درب��اره این
ضعف بیان میکند« :اصلیترین
دلی��ل در عقبماندگ��ی بخش
معدن ،در دانش��گاهها اس��ت.
در دنیا نش��ر علم به روز ش��ده
اس��ت و اگر ی��ک دانش��جوی
کارشناسی ارشد در بخشهایی
احس��اس ضعف کند ،دانشگاه
با همکاری دانش��گاههای دیگر
یک دوره تحصی��ات تکمیلی
در ع��رض یک هفته ،تاس��یس
میکن��د و اگر ای��ن دوره مفید
ب��ود دانش��گاههای دیگ��ر نیز
ای��ن راه را دنب��ال میکنند اما
در کش��ور ما اینگونه نیس��ت.
پدر من سال  1342از دانشگاه

طب��ق آم��ار صندوق
ب�ی�ن ال�ملل��ی پ��ول
 100میلی��ارد دالر از
درآمدهای فروش نفت
خام ایران و سایر کاالها
در بانک ه��ای خارجی
مسدود شده است که آزادسازی این منابع در صورت رفع
تحریمها میتواند در خارج کردن کشور از شرایط کنونی
تاثیر داشته باشد.
به گزارش ایلنا ،یک کارش��ناس اقتص��ادی با بیان این
مطلب که با عملیاتی شدن یک س��ری پیش شرطها در
س��ال  94میتوان در امر اش��تغال موفق بود ،گفت :رفع
تحریمها ،عملکرد مناسب صندوق توس��عه ملی ،بیرون
آمدن بخشهای ریالی کش��ور از رکود و رس��یدن به نرخ
رش��د اقتصادی هش��ت درصدی میتواند در امر اشتغال
مفید و اثرگذار باشد.
بهمن آرمان ،رس��یدن به نرخ رش��د اقتصادی هش��ت
درصدی را برای نرخ بی��کاری مانند آبی روی آتش خواند
و در خصوص پیششرطهای رس��یدن به این میزان نرخ
رش��د اقتصادی ،گفت :رفع تحریمها ،عملکرد مناس��ب
صندوق توسعه ملی ،بیرون آمدن بخشهای ریالی کشور
از قبیل راهآهن ،س��اختمان ،کشاورزی و آبیاری ،سدها و
نیروگاههای جدید برق در رسیدن به نرخ رشد اقتصادی
هشت درصدی موثر خواهند بود.
وی با اشاره به رشد نرخ اقتصادی طی یک سال گذشته
و تاثیر آن روی میزان اشتغال ،اظهارکرد :باید به این نکته
توجه کرد ،آنچه بهعنوان رش��د اقتصادی عنوان میشود
رشد اقتصادی واقعی نیست ،میزان تولید و سرمایهگذاری
در بخشهای پتروشیمی ،فوالد ،آلومینیوم و سایر صنایع
روند صعودی داشته است ،اما اثر چندانی بر میزان اشتغال
کشور نداشته است.
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی با اش��اره ب��ه تاثیر رفع
تحریم ها روی اقتصاد کشور ،افزود :طبق آمار صندوق
بینالمللی پول  100میلیارد دالر از درآمدهای فروش
نفت خ��ام ایران و س��ایر کاالها در بانکه��ای خارجی
مسدود شده است که آزادس��ازی این منابع در صورت
رفع تحریم ها می تواند در خارج کردن کشور از شرایط
کنونی تاثیر داشته باشد.

تهران در رشته مهندسی معدن
فارغالتحصی��ل ش��ده و اکنون
بعد از  50سال فقط  10واحد از
دروسی که پدرم گذرانده تغییر
کرده است و این یعنی ما 100
سال از دنیا عقب هستیم».
او میافزای��د« :وقت��ی از نظر
تحصی��ات م��ا به ای��ن میزان
عقب هستیم یعنی متخصصان
ما  100س��ال عقب هس��تند و
اینگون��ه میش��ود ک��ه علوم
تدریس ش��ده در دانشگاهها در
نهایت  30درص��د میتواند در
فضای عمل��ی کاربردی ش��ود
و م��ا از  70درصد دیگ��ر غافل
هستیم ».توس��عه علم یکی از
پی��ش نیازهای توس��عه در هر
زمینهای اس��ت بنابراین وقتی
کشوری در چارچوب تحصیات
حرفی برای گفتن ندارد طبیعتا
در مابق��ی فضاه��ا در مقیاس
جهان��ی ،هم نمیتواند س��خن
بگوید .وکیل ب��ا تاکید بر توجه
به ای��ن عقبماندگی میگوید:
«در ایتالیا معادن سنگ تزئینی
بهگون��های طراح��ی ش��ده که
خط��وط اس��تخراج در جهت
سنگها باشد این اتفاق موجب
میش��ود ک��ه س��نگ ترئینی
استخراج ش��ده از این معادن،
از بهترین نوع س��نگ باشد اما
مش��ابه همین معادن س��نگ
در ایران وج��ود دارد که اکنون
تعطیل اس��ت زیرا دانش کافی
برای استخراج وجود نداشته و
موجب شده که س��نگهایی با
کیفیت پایین استخراج شود».
نبود تکنولوژی دلیلی
برای عقبماندگی

بارها از س��وی فعاالن بخش
خصوصی در معدن شنیده شده
که به دلی��ل کمبود تکنولوژی،
بخ��ش مع��دن نتوانس��ته ب��ه
پیش��رفت مناسب دس��ت پیدا
کند .تکنولوژی همواره واژهای
بوده که در کارنامه معادن ایران
نقش مهمی را بازی کرده است.
خس��رو خندان ،کارش��ناس
بخش مع��دن ،در این ب��اره به
«فرص��ت ام��روز» میگوی��د:
«به دلی��ل اینک��ه مع��ادن ما
خیلی بزرگ نیس��تند استفاده
از ماش��ینآالت در آنه��ا کمی
دشوار است از سوی دیگر امکان
جذب سرمایه نیز فراهم نیست
به همین دلیل نرخ اس��تفاده از
نیروی انس��انی باالتر میرود .از
س��وی دیگر در برخی از معادن
ماهیت ذخایر بهگونهای اس��ت
که ب��ردن ماش��ینآالت صرفه
اقتصادی ندارد».
او محدودی��ت در وارد کردن
ماش��ین آالت را دلیل دیگری
برای کمبود تکنولوژی میداند
و میافزاید« :ما حدود سه هزار
و  500مع��دن فعال در کش��ور
داری��م که اگ��ر از آنه��ا حدود
 20معدن ب��زرگ دولت��ی که
زیرس��اخت و تکنول��وژی را به
حد کفایت دارند ،کنار بگذاریم
در مابق��ی مع��ادن ک��ه بخش
خصوص��ی س��رمایه گذار آنها
اس��ت تعداد انگش��ت شماری
از مع��ادن را پی��دا میکنیم که
دارای زیرس��اخت و تکنولوژی
استاندارد باشند».
در مقاب��ل این نظ��ر ،کامران
وکیل اعتقاد دیگ��ری دارد ،او
درب��اره ضع��ف تکنول��وژی در

معادن ایران میگوید« :من باز
هم همان مثال س��نگ تزئینی
را میزن��م .در کش��ور م��ا 90
درصد کارخانه های سنگ بری
دس��تگاههای ایتالیایی دارند و
 10درصد دس��تگاههای چینی
در ترکی��ه این قضی��ه برعکس
است .اما به این دلیل که ما علم
فرآوری و بهینهس��ازی نداریم
نمیتوانیم کارنامه درخش��انی
داش��ته باش��یم ام��ا ترکی��ه با
وجود اینک��ه فق��ط 10درصد
کارخانه های��ش دس��تگاه
ایتالیایی دارن��د کارنامه خوبی
در این زمین��ه دارد ».او معتقد
اس��ت« :داش��تن تکنول��وژی
و ج��ذب س��رمایه گذاری
ش��رط اس��ت اما متاس��فانه ما
در جاهای��ی ک��ه تکنول��وژی
را هم داریم س��واد اس��تفاده از
آن را نداریم».
چگونه عقبماندگی
معادن جبران میشود
نبود سرمایه مناسب در بخش
معدن ،محدودی��ت در واردات
ماش��ین آالت ،ضعف اساس��ی
در دانشگاهها ،وجود معادن در
مناطق دورافتاده و بس��یاری از
دالی��ل دیگر ک��ه در پرداختن
به آنها در این بحث نمیگنجد،
از جمل��ه دالی��ل عقبماندگی
فعالیت معدنی در کشوری است
که در میان  15کش��ور معدنی
دنیا قرار دارد.
کش��ور ما از نظ��ر دارا بودن
ذخای��ر معدنی رتب��ه خوبی در
جهان دارد هرچند که کوچک
مقی��اس ب��ودن این مع��ادن،
دلیل دیگری برای نبود توجیه

اقتص��ادی در جذب س��رمایه
آنهاست .حاال اما در شرایطی که
بخش معدن تنها یک درصد از
تولید ناخالص ملی را به خودش
اختصاص میدهد ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت از سه برابر کردن
ای��ن س��هم س��خن میگوید و
رییس س��ازمان نظام مهندسی
معدن از جب��ران عقبماندگی
این بخش .در چنین ش��رایطی
که دول��ت برای افزایش س��هم
بخش معدن در تولید ناخالص
مل��ی خی��ز برداش��ته ،چگونه
میتوان عقبماندگی این بخش
را جبران کرد؟
ص�ح�ب���ت از ج�ب���ران
عقبماندگی در شرایطی مطرح
است که بخش معدن ایران در
مقایس��ه با کش��ورهای معدنی
دیگ��ر از نظر حرف��های حرفی
برای گفتن ن��دارد و این حرف
میتواند سنگ بزرگی باشد که
به نزدنش اعتماد بیشتری است
تا زدنش.
وکی��ل درباره راه��کار جبران
عقبماندگ��ی موج��ود در این
بخش ،بیان میکند« :تا زمانیکه
سیس��تم دانش��گاهی ما اصاح
نشود وضعیت به همین صورت
خواهد بود .شما وقتی یک ماشین
آخرین مدل را هم به یک راننده
ناش��ی بدهید ،به دی��وار میزند.
اگر واقعا ارادهای ب��رای خروج از
این عقبماندگی است ابتدا باید
دانشگاهها درست شود».
خندان نیز درب��اره راهکارهها
میگوید« :به اهدافی که در سند
چش��مانداز برای بخ��ش معدن
پیشبینی شده در طول سالهای
گذشته خیلی توجه نشده است.
در سالهای گذش��ته نیز دولت
به معادن اهمیت نداده است اما
اکنون توجه دولت به بخشهای
غیرنفتی معطوف است ،بنابراین
اگ��ر دول��ت میخواه��د معدن
نق��ش موثرت��ری را در تولی��د
ناخالص مل��ی ایفا کن��د باید به
ج��ذب س��رمایههای خارج��ی
توجه کند».
ح��اال دول��ت قص��د دارد به
بخش معدن نقش پررنگ تری
از گذاشته واگذار کند اما در ابتدا
نیاز است که عقبماندگیهای
ای��ن بخ��ش برط��رف ش��ود.
نیازی ک��ه به نظر میرس��د به
ی��ک برنامهری��زی بلندمدت با
همکاری بخشه��ای دیگر نیاز
داشته باشد.

گزارش 2

اشتغال

نرخ رشد اقتصادی 8درصدی برای
توسعه و ایجاد اشتغال ضروری است
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مزایای خودروهای برقی به معایبش میچربد؟
مانند هر چیز دیگری در زندگی
خودروهای برقی نیز نقاط قوت و
ضعف مختص به خودشان را دارند.
شاید بسیاری بر این عقیده باشند
که مزایای این ماش��ینها بس��یار
بیشتر از معایب آنها باشد ،ولی این
چیزی نیست که بتوان با قاطعیت
به آن اشاره کرد و توصیهای دقیق
در این زمینه به مشتریان احتمالی
این خودروها ارائ��ه کرد .در اینجا
بهصورت اجمالی نگاهی خواهیم
داشت به برخی از مزایا و معایب:
سریع و باز هم سریع
تنها کافی است که یک بار سوار
خودروهای برقی ش��وید تا تفاوت
چش��مگیری بین ای��ن خودروها
و خودروه��ای بنزین��ی ک��ه از
موتورهای احتراق درونی استفاده
میکنند ،از حیث کیفیت سواری
مش��اهده کنید .خودروهای برقی
بسیار ساکت و نرم بوده و اینطور
القا میکنند که دیگر خودروها که
از سوخت های فس��یلی استفاده
میکنند ،بس��یار کهن��ه و از رده
خارج هس��تند .به مح��ض اینکه
پایت��ان را روی پ��دال گاز فش��ار
میدهید ،نیرو ب��ه چرخها منتقل
شده و تجربه بسیار هیجان انگیزی
را از رانندگی به شما ارائه میکند.
شارژ شدن در خانه
این خودروها شما را از مراجعه
به پمپ بنزین بینی��از میکنند.
تنها کاری که باید بکنید این است
که با اتومبیلت��ان وارد پارکینگ
منزل شده و س��یم برقی که برای
شارژ ش��دن خودرو درنظر گرفته
شده را به پریز برق بزنید ،اینکار

میخورد .این موضوع در مقایسه
با م��دت زم��ان کمی ک��ه برای
بنزین زدن در پمپ بنزین صرف
میش��ود ،نقطه ضعف مهم دیگر
این خودروها را آشکار میکند.

تنه��ا  15ثانیه از زمان ش��ما را به
خود اختص��اص خواهد داد .صبح
روز بعد خودرو ش��ما کاما شارژ
ش��ده و آماده طی مسافتی حدود
 80تا  100مایل است.
این برای بسیاری مسافت قابل
توجهی است ،به استثنای کسانی
که روزانه مس��افت طوالنی را طی
میکنند.
هزینه نگهداری پایین
در بیش��تر جاهای دنی��ا انرژی
برق بس��یار ارزان و همهگیر بوده
و بس��یار ارزانتر از س��وختهای
فس��یلی نظی��ر بنزین اس��ت .با
درنظ��ر گرفتن مزایای اس��تفاده
از خودروه��ای برق��ی نس��بت به
مدلهای��ی ک��ه از س��وختهای
فسیلی استفاده میکنند و با توجه
به اینکه این ماش��ینها سیس��تم
اگزوز نداش��ته و نیاز ب��ه تعویض
روغن ندارند ،هزینه نگهداری آنها
به طور متوس��ط یک سوم هزینه
نگهداری خودروهایی اس��ت که
از بنزین برای به حرکت درآمدن

استفاده میکنند.
دوست محیطزیست
بسیاری از متخصصان و محققان
معتب��ر معتقدند ک��ه خودروهای
برق��ی از میزان آالیندگی بس��یار
پایینتری نس��بت به خودروهای
معمولی برخوردارند .در مناطقی
که از انرژیهای تجدیدپذیر نظیر
انرژی خورش��یدی و باد استفاده
میش��ود ،تاثیرات مثبت استفاده
از ای��ن نوع خودروها بس��یار قابل
توجه است .ممکن است بسیاری
از کارشناس��ان صنع��ت خودرو
ایده ه��ای متفاوت��ی در م��ورد
تواناییه��ای خودروه��ای برقی
داشته باشند ،ولی در زمینه تولید
آالیندگی بر س��ر آالینده نبودن
این ماش��ینها تقریب��ا اتفاق نظر
وجود دارد.
معایب:
عدم توانایی در طی
مسافتهای طوالنی
اکث��ر منتق��دان و مال��کان

خودروه��ای برق��ی ی��ک نگرانی
مش��ترک دارن��د :بعد مس��افت.
هماکنون بس��یاری از خودروهای
برقی موج��ود در بازار مس��افتی
بی��ن  80ت��ا  100مای��ل را
می توانن��د ط��ی کنن��د و مدت
زم��ان طوالنی را باید برای ش��ارژ
مج��دد بات��ری ای��ن خودروه��ا
صرف کرد.
تولیدکنندگان ای��ن خودروها
معتقدن��د ک��ه  100مای��ل برای
بسیاری از رانندگان این خودروها
بسیار مناسب است و این دست از
رانندگان که بیش از این مسافت
را طی نمیکنند ،به ندرت نگران
اتمام ش��ارژ باتری خ��ودرو خود
میشوند.
نیاز به زمان طوالنی برای
شارژ باتری
نگرانی از میزان مس��افت قابل
پیمایش توس��ط این خودروها با
نگرانی دیگری ک��ه همانا نیاز این
خودروها به زم��ان طوالنی برای
شارژ ش��دن مجدد باتریها پیوند

قیمت باال
قیمت بس��یاری از خودروهای
برقی موجود در ب��ازار بین  30تا
 40هزار دالر است که در مقایسه
با خودروهای بنزین��ی که گاهی
از امکان��ات بهت��ر و قاب��ل قبولی
نیز برخوردارند قیم��ت باالیی به
نظر میرس��د .وقتی پای مقایسه
قیمت و امکانات این ماش��ینها با
ماشینهای بنزین س��وز به میان
می آید ،خودروهای برقی مجددا
نمره قاب��ل قبولی در ای��ن زمینه
دریافت نمیکنند.
محدود بودن انتخاب
مصرف کننده
ح��دود  20م��دل خ��ودروی
برق��ی هماکنون در ب��ازار موجود
اس��ت که اغلب آنه��ا خودروهای
کوچک یا س��واریهای متوس��ط
هستند .متاسفانه طراحی بیشتر
این خودروه��ا بهگونهای اس��ت
که یا دوست داش��تنی هستند یا
نفرت انگیز ،همین کمبود س��بب
میش��ود بس��یاری از م��ردم در
خرید این قبی��ل خودروها مردد
ش��وند که این موضوع ب��ا وجود
برندهای بسیار معتبر و مدلهای
بسیار متنوع ماش��ینهایی که از
س��وختهای فس��یلی اس��تفاده
میکنند ،قابل درک است.
ترجمه :معراج آگاهی
منبعplugincars. com :

3

قطعهسازان

الزام قطعهسازان به پرداخت نقدی
مالیات بر ارزش افزوده

عضو هیاتمدیره انجمن قطعهس��ازان با بیان اینکه در
سالهای گذشته قطعهسازان باید تنها 30درصد از مبلغ
مالیات بر ارزش افزوده را بهصورت نقدی و 70درصد آن
را بهصورت اقس��اط پرداخت میکردند ،گفت :هماکنون
قطعهس��ازان باید 100درصد مالیات ب��ر ارزش افزوده را
بهصورت نقدی پرداخت کنند.
به گزارش مهر ،فرهاد بهنیا در نشس��ت خبری خود با
خبرنگاران با اشاره به مشکات قطعهسازان در موضوعات
مالیاتی و جرایم بانک��ی بیان کرد :متاس��فانه اگرچه هر
سال ،سازمان امور مالیاتی به قطعهسازان اجازه میداد که
30درصد از مالیات بر ارزش افزوده خود را بهصورت نقدی
و 70درصد آن را بهصورت اقس��اط بپردازن��د ،اما اکنون
این س��ازمان 100درصد بدهی را بهصورت نقدی طلب
میکند و این در حالی است که به دلیل تعلیق در فعالیت
هیاتمدیره انجمن قطعهس��ازان با حک��م جدید وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،فرصت رایزنی این تش��کل با
سازمان امور مالیاتی یا بانکها فراهم نیست.
عض��و هیاتمدی��ره انجمن قطعهس��ازان با اش��اره به
حکم اخیر مدیرکل س��ازمانهای کارگری و کارفرمایی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر توقف فعالیت
هیاتمدیره جدید انجمن قطعهسازان به دلیل رأی دیوان
عدالت اداری ،افزود :تا زمانی که رأی قطعی از سوی دیوان
عدال��ت اداری به دلی��ل درخواس��ت تجدیدنظر انجمن
قطعهس��ازان صادر نش��ود ،به انجمن اجازه فعالیت داده
نخواهد شد.
وی تصریح کرد :از س��وی دیگ��ر ،بانکها نی��ز جرایم
س��نگینی ب��رای واحده��ای قطعهس��از به دلی��ل عدم
بازپرداخت بدهی خود تعیین کردهان��د و در مواردی در
مقابل 300میلی��ون تومان بده��ی 800 ،میلیون تومان
جریمه تعیین شده است ،درحالیکه اگر انجمن هماکنون
فعال بود ،میتوانس��تیم این موارد را به نفع قطعهسازان
پیگیری کنیم.
بهنی��ا گف��ت :انجم��ن اکنون بای��د پیگیر مش��کات
قطعهسازان به دلیل فضای موجود بر تولید کشور باشد ،به
همین دلیل به نظر میرسد که اعضای انجمن باید هرچه
سریعتر با اعام درخواس��ت خود و رسیدن به حدنصاب
یکسوم اعضا برای برگزاری انتخابات مجدد اقدام کنند.
وی اظهار کرد :برخ��ی البته به دنب��ال انحال انجمن
قطعهسازان هستند و تشکیات موازی راهاندازی کردهاند
که ب��ه نظر میرس��د ک��ه هیاتمدیره متخل��ف انجمن
قطعهسازان نیز با آنها همراه شده و قصد دارند تا انجمنی
با  700نفر عضو را منحل و به انجمن��ی با  25تا  30عضو
بپیوندند که به نظر میرسد به صاح قطعهسازان نیست.

شهرک صنعتی

آشنایی مدیران سازمان ثبت اسناد
با چالشهای شهرکهای صنعتی

معاون وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت از تعامل بیش��تر
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرکهای صنعتی ایران با
مدیران سازمان ثبت اسناد کشور خبرداد و گفت :آشنایی
و پیوند بیشتر مدیران و کارشناسان ثبت اسناد و اماک
کش��ور با چالشها و مش��کات ش��هرکهای صنعتی از
نزدیک سبب تعامل بیشتر طرفین خواهد شد.
ب��ه گ��زارش «فرص��ت ام��روز» ،س��یدمحمدعلی
سیدابریشمی در نشست مشترک مدیران حقوقی شرکت
شهرکهای صنعتی و مدیران سازمان ثبت اسناد کشور
که در مشهد برگزار شد ،اظهار کرد :این گردهمایی برای
نخس��تینبار در راس��تای اجرای قانون نح��وه واگذاری
مالکیت و مدیریت شهرکهای صنعتی و همچنین برخی
از موانع و مشکات پیش روی شرکتهای استانی سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و آشنایی با مسائل،
مش��کات و یافتن راهکارها به منظور تعامل بیش��تر در
شهرکهای صنعتی سراسر کشور برگزار شد.
معاون وزیر صنع��ت ،معدن وتجارت با اش��اره به لزوم
واگذاری ام��ور عمومی ش��هرکها و نواح��ی صنعتی به
بخش خصوصی و تحقق اجرای اصل  44قانون اساس��ی
در این س��ازمان ،گفت :واگذاری امور عموم��ی و دارایی
ش��هرکها و نواحی صنعتی به واحدهای مستقر در قالب
تعیین هیاتمدیره ش��رکت خدماتی ،خواستار تعامل و
همکاری بیش��تر توس��ط ادارات کل ثبت اسناد و اماک
استانها هستیم.

خبر استانی

نوسازی اسکروبرهای کوره بلند
شماره  1ذوبآهن اصفهان

بازسازی و نوسازی اسکروبرهای مکنده گرد و غبار کوره
بلند شماره  1به همت تاشگران ذوبآهن در حال انجام
و رو به اتمام است .قائم مقام کوره بلند شرکت ذوبآهن
اصفهان به حساسیت بازسازی این اسکروبرها اشاره کرد
و گفت :وظیفه اصلی این اس��کروبرها کشیدن گرد وغبار
نوارهای نقاله حمل مواد به بونکرهای کوره بلند اس��ت،
همچنین انتقال آگلومره و س��نگ آهن از آگلومراسیون
و کک از واحدککسازی دیگر وظیفه اصلی این نوارهای
نقاله اس��ت .عباس��علی قیصری گفت :از ب��دو راهاندازی
کورهها این اسکروبرها نوسازی نشده بود و با بررسیهای
انجام شده از دو سال پیش نیاز به نوسازی این اسکروبرها
احساس ش��د که با توجه به قدمت این تاسیسات تنها از
65درصد ظرفیت استفاده میشد .وی افزود :با همکاری
مهندسی نت مکانیک قطعات توسط شرکت مرات پوالد
ساخته شد و برنامهریزی الزم انجام و توسط شرکت یکتا
نصب ،پیمانکار فرعی شرکت برق آرا تعویض آنها در حال
اجرا است .هم اکنون دو اسکروبر نوسازی و دو عدد باقی
مانده تا  40روز آینده به اتمام خواهد رسید.
مرتضی ابراهیمی فورمن ،مدیریت انرژی کوره بلند نیز
در این خصوص گفت :وزن هر اسکروبر  12500کیلوگرم
اس��ت که جمعا  50هزار کیلوگرم دمونت��اژ و مونتاژ این
تاسیسات است .وی افزود :با اضافه کردن کمربند آب در
باالی این اس��کروبرها توانستیم غبار خروجی دودکش را
کمتر کنیم.
وی به مقرون به صرفه بودن این تاسیسات اشاره کرد و
گفت :این اس��کروبرها نیاز به تعمیرات ساالنه دارند که با
افزایش آب ارسالی از بخش آگلومراسیون این تاسیسات
بازدهی باالتر خواهد داشت.
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پول و سرمایه
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بانک
سیف :دریافت کارمزد از کارتخوانها
قطعی است

در حال��ی قرار بود از اول آبان کارم��زدی از کارتخوانهای
فروش��گاهی اخذ ش��ود که با ماموریت بررسی این طرح به
ش��ورای پول و اعتبار اجرای ط��رح تا پنج روز دیگر منتفی
اس��ت اما س��یف ،رییس کل بانک مرکزی اخذ این کارمزد
را قطعی اعام کرد .ولیاهلل س��یف ،رییس کل بانک مرکزی
چهارش��نبه اخیر در حاشیه جلسه هیاتدولت در ارتباط با
مس��ئله کارمزدها ،توضیح داد :مس��ئله کارمزد خدماتی که
از بانکداری الکترونیک ارائه میش��ود ،اجتنابناپذیر است و
اگر بخواهیم سیستمهای ما بهروز شود و استمرار پیدا کند،
ناگزیر باید هزینه آن را استفادهکننده از این خدمات متقبل
ش��ود ،از این رو براس��اس بحثی که در دولت انجام شد این
موضوع منتفی نش��ده و این کار عملیاتی خواهد شد .نظام
بانکی زیرساختهای الکترونیک و ابزارهای سختافزاری و
نرمافزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند به موقع تامین هزینه
شود ،بنابراین این اقدام بهناچار صورت میگیرد .پستبانکها
بزرگترین تامینکننده خدمات مالی خرد در دنیا هستند.
عل��ی نعمت��ی ،عض��و هیاتمدیره پس��تبانک ای��ران در
گفتوگویی با بیان مطلب فوق بیان داشت :پستبانکهای
دنیا با توجه به ظرفیتهایش��ان درآمدزا هس��تند و عموما
درآمده��ای آنان از مح��ل کارمزدها و خدمات غیرمش��اع
اس��ت .وی افزود :همه مسئوالن به ظرفیتهای پستبانک
ایران اعتقاد دارند که گستردهترین شبکه بانکی را داراست.
نعمتی تصریح کرد :همواره باید تفکرات و رویههای کاری را
مطابق با استانداردهای جهانی بهروز کنیم چون یک شبکه
اقتصادی نیازمند روشهای نوین اس��ت .عضو هیاتمدیره
پستبانک ایران با اشاره به تقویت تعلق سازمانی در اجزای
بانک خاطرنشان کرد :نظامهای پرداختهای غیرمستمر را
دگرگون خواهیم کرد که قطعا با این کار بهرهوری و اثربخشی
نیز بیش��تر خواهد ش��د .وی درپایان بر رعایت شاخصهای
تعیینش��ده توسط مدیریتهای ش��عب و همچنین شعب
و دفاتر تاکید کرد و خواس��تار مش��ارکت جدی کارکنان و
کارگزاران در نظام پیشنهادها و ارائه طرحها و ایدههای جدید
برای بهبود امور بانک شد.

طال و ارز
افزایش ۳میلیارد دالری
ذخایر ارزی ایران

موسس��ه مالیه بینالمللی در گزارش��ی از شاخصهای
کان اقتصاد ایران ،رش��د  ۱.۶و تورم ۱۵.۸درصدی را
برای اقتصاد ایران طی امسال پیشبینی و ذخایر ارزی
ایران در پایان این س��ال را ۸۰میلیارد دالر برآورد کرد
که سهمیلیارد دالر بیش��تر از سال قبل است .موسسه
مالی��ه بینالمللی که مقر آن در امری��کا قرار دارد کل
درآمد نفتی ایران در س��ال گذش��ته را  ۶4 .7میلیارد
دالر اع��ام و پیشبین��ی کرده اس��ت ای��ن رقم برای
امسال ۶۱.۶ ،درصد کاهش یابد.

طالی جهانی به  ۱۲۳۴دالر
در هر اونس رسید

قیمت طا در معامات بازار جهانی اندکی افزایش یافت و
به  ۱۲34دالر در هر اونس رس��ید .درحالیکه ارزش دالر
افزایش یافت و قیمتهای نفت به کاهش خود ادامه داد،
قیمت طا به س��مت  ۱۲34دالر پی��ش رفت .نگرانیها
از رش��د اقتصاد جهانی مانع از کاهش قیمت شد .قیمت
طا پس از رس��یدن به پایینترین رقم از اواس��ط ۲۰۱3
تاکنون ،در هفته گذشته افزایش یافت ،اما با تقویت دالر،
نتوانست رشد قیمت خود را ادامه دهد .ترمیم قیمت فلز
زرد روز سهش��نبه در رق��م  ۱۲37دالر و  9۰س��نت که
باالترین رقم چهار هفته اخیر بود متوقف ش��د و س��پس
رون��دی معکوس را در پیش گرفت .قیمت هر اونس طا
دیروز با دو دالر افزایش به  ۱۲34دالر در هر اونس رسید.
نگرانیها از سامت اقتصاد جهانی به تازگی افزایش یافته
و به ش��اخصهای بازار بورس آسیب زده است .آمارهای
اقتصادی از اروپا همچنان ضعیف است و وضعیت بدتر از
پیشبینی تورم در چین به نگرانیها افزوده است.
متیو ترنر ،تحلیلگر بازار ط��ا در این باره به رویترز گفت:
«طا دارد از مزیت افت بازارهای دیگر منتفع میش��ود...
اینج��ا دو نظر وجود دارد :اینکه افت فعلی ش��اخصهای
اقتصادی موقتی اس��ت یا اینکه این یک افت بزرگ دیگر
است و بانکهای مرکزی قدرت متوقف کردن آن را ندارند».

روابط عمومی س��ازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص
اظه��ارات مدیرعامل ش��رکت مدیریت طرح و توس��عه
آینده پویا مبنی بر نقل و انتقال بخشی از سهام شرکت
ایرانترانس��فو به شرکت س��ینافرآیندنیرو شفافسازی
ک��رد .در اطاعی��ه روابط عمومی س��ازمان بورس آمده
است :در پی مطالب منتشره به نقل از مدیرعامل شرکت
مدیری��ت طرح و توس��عه آینده پوی��ا درخصوص نقل و
انتقال بخشی از سهام ش��رکت ایرانترانسفو به شرکت
س��ینافرآیندنیرو به این وسیله اعام میدارد .۱ :در پی
اختافنظ��ر طرفهای دخیل در معامله س��هام مذکور
مراتب در هی��ات داوری بورس مطرح و منجر به صدور
رأی توسط آن هیات شده که باتوجه به مفاد تبصره ()۵
ماده  37قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسامی ایران،
رأی ص��ادره آن هیات قطعی و الزماالجرا بوده و باتوجه
ب��ه اباغ رأی مذکور از س��وی دبیرخان��ه هیات داوری
بورس به ش��رکت س��پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه ،نسبت به اجرای آن مطابق با قانون مذکور
اقدام شده است .۲ .رسیدگی به پروندههای اختافی در
هیات داوری بورس از جمله پرونده مذکور امر ترافعی و
صرفا در صاحیت هی��ات داوری بورس بوده و خارج از
حیطه نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار است .مفاد
رأی ص��ادره نیز به طرفهای پرون��ده و نهاد ذیصاح
جهت اجرا اباغ میش��ود که در پرون��ده مطروحه نهاد
ذیصاح شرکت س��پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و
تس��ویه وجوه بوده اس��ت .3 .هرگونه ادعا و اختافنظر
طرفهای دخی��ل در پرونده درخص��وص نحوه اجرای
رأی یا اختاف درخصوص س��ایر ابع��اد پرونده نیز قابل
رسیدگی در هیات داوری بورس است.

نرخنامه

با هدف شفاف شدن عملیات بانکی

رشد اندک نرخ دالر
و کاهش قیمت سکه تمام

بانکداری الکترونیک ،آب و جارو می شود
سیدمحمد صدرالغروی

س��ازمانی بانک��ی را مربوط به
تقل��ب و ه��ک سیس��تمهای
بانک��ی و سوءاس��تفادههای
حقوق��ی و مالی عن��وان کرد
و ادام��ه داد :در عی��ن ح��ال،
بانکداری الکترونیکی میتواند
فس��ادها و تخلف��ات داخل��ی
بانک��ی را بهش��دت کاه��ش
ده��د ،وی در انته��ا ب��ر لزوم
فعالیتهای توسعهای بانکها
در بخش بانکداری الکترونیکی
تاکید کرد.

چندی پیش اسحاق جهانگیری
مع��اون اول رییسجمه��ور،
توس��عه فناوریه��ای نوی��ن
تقوی��ت و اجرای س��امانههای
الکترونیک��ی ش��بکه بانک��ی
کش��ور را از مهمترین اقدامات
ب��رای س��امت اداری در نظام
بانکی کش��ور برشمرد و گفت:
بیتردید اجرای این س��امانهها
گام موث��ری در پیش��گیری و
مقابله ب��ا تخلف��ات اقتصادی
خواهد ب��ود .همچنین ولی اهلل
سیف ،رییس کل بانک مرکزی
پی��ش از ای��ن از طراح��ی و
اجرای سامانههای الکترونیکی
چون س��امانه ص��دور یکپارچه
الکترونیک دسته چک ،سامانه
پیامرس��انی الکترونیک مالی،
س��امانه جام��ع تس��هیات و
س��امانه یکپارچه اس��تعامات
مالی خبر داده بود .وی از جمله
مزایای اجرای این س��امانهها را
کمک به شفافیت نظام بانکی،
جلوگیری از تخلفات و تقویت
ت��وان نظارت��ی بان��ک مرکزی
برش��مرد و گفت :این سامانهها
زمین��ه رصد ،کنت��رل و اعمال
محدودیت را ب��رای بدهکاران
بانکی تسهیل میکند.

گرایش روزافزون به اس��تفاده
از فناوریه��ای نو این اس��ت
که در بانک��داری الکترونیک،
س�ی�س���ت�مهای جزی��رهای
یکپارچه میش��ود و در عین
حال ،مدیریت اطاعات بهبود
مییاب��د .حس��ین صلوات��ی،
ریی��س اداره بانک��داری
الکترونی��ک بان��ک س��په در
این باره میگوی��د :جزیرهای
و مج��زا ب��ودن تش��کیات و
همچنی��ن پیشبینی نکردن
سازوکارهای الزم برای کشف
تخلفات در حوزههای اعتباری
و همچنین گردش غیرقانونی
وج��وه ،از مهمتری��ن عوامل
بروز تخلفهای مالی بهشمار
میآیند و زمینه را برای بروز
اختاس ،پولش��ویی و سایر
تخلفات مس��اعد میس��ازد.
بانک��داری الکترونی��ک ،از
جمل��ه گزینههایی اس��ت که

اس��تاندارد کردن و یکپارچگی
در ص��دور دس��ته چ��ک و
پ��ردازش الکترونیک��ی چکها
از طریق فناوری تصویربرداری،
ع��دم نیاز ب��ه گردش الش��ه
چک ،افزایش سرعت پردازش
و نقدش��وندگی چکه��ا و
انس��جام و یکپارچگی با سایر
سامانههای ملی پرداخت نظیر
س��اتنا و پایا از جمل��ه مزایای
سامانه چکاوک است.

عملیاتی شدن مبادله
الکترونیکی چک
در همین زمینه سامانه مبادله
الکترونیکی چک (چکاوک) از
پنجم مهرماه جاری در ش��عب
بانکهای اس��تانهای زنجان،
قم ،الب��رز و قزوی��ن عملیاتی
ش��د .در س��امانه چ��کاوک به
دلیل اینکه چکه��ا بهصورت
الکترونیکی مبادله میش��وند،
اس��ناد دیگر بانکها به راحتی
تشخیص داده میشود و امکان
سوءاس��تفاده کاه��ش مییابد.

یکپارچگی سیستم های
جزیره ای در بانکداری
الکترونیک
امروزه با گس��ترش رقابت در
عرص��ه بانک��داری و تجارت
الکترونی��ک ،فناوریه��ای
ن��و ب��ر روشه��ای س��نتی
غال��ب آم��ده و نظ��ام بانکی
در جه��ان را متح��ول کرده
اس��ت .مهمتری��ن عام��ل در
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دوشنبه
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دالر:
یورو:
پوند:
درهم:

چالش های نظام بانکی
الکترونیک
از مس��ائل مهم در پیادهسازی
بانک��داری الکترونی��ک در
کشورهایی مانند ایران فراهم
آوردن زمینههای تکنولوژیک
و آموزش��ی بهعن��وان پی��ش
نیاز اس��ت تا س��رمایهگذاری
در این عرص��ه را توجیه کند.
در عص��ر حاضر و ب��ا توجه به
حاکم ب��ودن بازارهای جهانی،
ب��رای ورود ب��ه ای��ن عرص��ه
و نهادهای��ی چ��ون س��ازمان
تجارت جهانی ،داش��تن نظام
بانک��ی الکترونی��ک مبتنی بر
دقت ،س��رعت و تکنولوژی در
سطح جهانی ضروری است .از
جمله چالشهای اساسی نظام
بانک��ی الکترونی��ک در ایران
چنانک��ه در همایش بانکداری
الکترونی��ک نیز ب��ر آن تاکید
ش��د عدم ش��فافیت مبادالت
مالی مخصوصا تبادالت بانکی،
نظارت و افزایش حساس��یت
نظ��ارت سیس��تم بانک��ی به
منظور مطابقت دستورالعملها
با اقدامات صورت گرفته ،بازار
غیرمتشکل پولی و اهمیت آن
در ح��وزه مفاس��د اقتصادی و
همچنین ناکارآمدی سیس��تم
اطاعاتی نظارتی است.

در ص��ورت فراه��م ک��ردن
زیرس��اختهای مناسب برای
آن ،از قابلیت شناسایی و مهار
تخلفات مالی برخوردار است.
کاهش تخلفات بانکی با
بانکداری الکترونیک
از س��وی دیگ��ر ،غامحس��ن
تقینتاج ،مدیرعامل بانک مهر
اقتص��اد در این رابط��ه اظهار
داش��ت 43 :درص��د تخلفات
نظ��ام بانکی به سیس��تمهای
بان�ک���داری ال�ک�ت�رونیک��ی
برمیگ��ردد ،ب��ه نح��وی ک��ه
بانک��داری الکترونیکی میزان
تخلف��ات خ��ارج س��ازمانی را
تا چه��ار درص��د افزایش داده
است و براین اس��اس استفاده
از سیس��تمهای بوم��ی ب��رای
جلوگی��ری از ای��ن می��زان
تخلف��ات بهش��دت احس��اس
میش��ود .وی تخلف��ات خارج

بازارهای مــــالی در هفـته گذشته

دلـار در بازار آزاد

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته
تاریخ

شاخصکل

شاخص50شرکتبرتر

شاخصشناور آزاد

9۳/6/۲9

7۱,77۱

۲,995

80,8۳۲

25000

پنجشنبه

3248
4121
5244
888

دالر:
یورو:
پوند:
درهم:

20000
15000

3251
4158
5224
889

10000
5000

9۳/6/۳۱

7۱,79۱

۲,995

80,8۴7

9۳/6/۳0

9 ۳ /7 /۱

9 ۳ /7 /۲

۲,995

7۱,79۱

7۱,89۳

۲,996

7۱,987

8۱,095

۲,997

1200000
800000

93/6/29

شاخص شناور آزاد

0

93/7/2

93/7/1

93/6/31

93/6/30

93/6/29

شاخص  50شرکت برتر

81.300
81.200

5 0 0

60000

40000
30000

81.600

93/7/2

93/7/1

93/6/31

93/6/30

93/6/29

93/7/2

93/7/1

93/6/31

93/6/30

93/6/29

شاخص کل

72.050

پنجشنبه

چهارشنبه

71.850

71.800
71.750

93/7/2

93/7/1

93/6/31

93/6/29

71.650

روزهایهفته

شنبه

۱۲۲۴

یکشنبه

۱۱8۱,70

سه شنبه

۱۲۳۴,50

۴,۱70,000

۱۲۴۱,۴0

۴,۱80,000

دوشنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

۱۱89,80

۱۲۲7,60

۴,۱۱0,000

۴,۱۲0,000

۴,۱65,000

دالر امریکا

3۲43۰

3۲۵۱۰

یورو

4۱3۸۰

4۱۵۰۰

پوند انگلیس

۵۱7۰۰

۵۱9۵۰

درهم امارات

۸۸۲۰

۸۸7۰

لیر ترکیه

۱434۰

۱44۸۰

رینگت مالزی

99۰۰

۱۰۱۰۰

یوآن چین

۱۰۲۰۰۰

۱۰7۰۰۰

روپیه هند

۵3۰۰

۵4۰۰

دینار عراق

4۵۰

۶۰۰

نماگر بورس
رشد آهسته شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفتهای که گذشت
با افزایش  ۰.۲7درصدی به  7۱هزار و  97۸واحد رسید.
در عین حال ش��اخص صنعت در آخر هفته ،روی عدد
 ۶۱هزار و  ۵۸واحد ایس��تاد که در قیاس با هفته قبل،
 ۰.۲۲درصد افزایش را نش��ان میداد .شاخص بازار اول
در هفته گذش��ته با  ۰.47درص��د افزایش به  ۵۲هزار و
 934واحد و شاخص بازار دوم با  ۰.۱9درصد کاهش به
 ۱4۲هزار و  ۱۶۰واحد رسید.
بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل

7۱.97۸.۶۰

میزان تغییر

۸۵.4۸

ارزش بازار

3.۲47.7۶۲.۵۵۲ B

ارزش معامات

۱.49۵.۸9۸ B

حجم معامات

497.۶۶۰ M
تاثیر در شاخص

قیمت پایانی

نماد

پتروشیمی تامین
گروه توسعه ملی

۲.۸۰۸
4.۶۲۸
برترین تقاضا

فرآوردههاينسوزآذر

خرید

ارزش

۶.۸۵3

۱۶.7۲۱

شیشهرازي

۵.۰۸۵

9.۵۵۲

کاغذسازيکاوه

فروش

ارزش

۲۸.۶۱۰

4.473

فوالد امیرکبیر

۱۱.۸7۵

برترین عرضه

قیمت

938.5

938.5

937.5

937.5

939

938

937

3.۶۲۵
درصد

فوالد آلیاژي ایران

3.47۶

۱۲.۱3

شهد ایران

۲.۱۱۸

9.۵۱

قیمت

درصد

صنعتي آما

۵.3۸7

()۸.۰9

ح  .سرمایهگذارينیرو

۵۰9

()7.4۵

نام کامل شرکت
940

تاثیر
()۲4.۱
()۲4.۰۶

حجم

ارزش
47.397 B

۲4.۱۵۸ B 3۰.۵۲۰ M

بیشترین ارزش معامله

939.5

حجم

ارزش

مپنا

۱7.۵7۵ M

۱۱4.9۰۸ B

عمران و توسعه فارس

۲۱.۶۵7 M

97.۵۶۲ B

بیشترین سهام معامله شده

نام کامل شرکت

قیمت

تعداد

936.5

936.5

عمران و توسعه فارس

4۵۰۵

3۲۲۲

935.5

935.5

سرمایهگذاریخوارزمی

۱4۸۱

۲۸۲۵

936

پنجشنبه

قیمت طال در ایران و جهان
قیمت هر اونس طالی جهانی(دالر)

نوع ارز

خرید

بانک صادرات ایران

71.700

93/6/30

فروش

سرمایه گذاری خوارزمی 3۱.999 M

939.5

هر مثقال طالی  ۱7عیار(ریال) هر گرم طالی  ۱8عیار (ریال)

۴,۱70,000

نرخ ارز نقدی

نام کامل شرکت

71.900

936

سه شنبه

طای  ۱۸عیار گرمی

947۰۰

9۶۵۰۰

بیشترین حجم معامله

71.950

937

دوشنبه

سکه بهار آزادی

93۶۰۰۰

72.000

939

یکشنبه

سکه طرح جدید

93۶۰۰۰

94۲۰۰۰
94۲۰۰۰

نام کامل شرکت

0

938

شنبه

سکه نیم

4۶۸۰۰۰

474۰۰۰

بیشترین کاهش قیمت

10000

سکه طرح قدیم  -سکه طرح طرح جدید

940

سکه ربع

۲۵7۰۰۰

۲۶۵۰۰۰

20000

2.998

2.994

سکه یک گرمی

۱7۰۰۰۰

۱7۵۰۰۰

نام کامل شرکت

50000

2.995

81.700

سکه طرح قدیم

6 0 0

2.995

81.800

93/7/2

تعداد معامالت
70000

0

عنوان

فروش

بیشترین افزایش قیمت

2.996

81.900

93/7/1

5,۴5۱,۴۴۴

2.996

81.000

93/6/30

۲۴۳,85۴

2.997

81.100

93/6/29

۱۴676۱7

۲,006

59۲06

1 0 0

200000

93/6/31

9 ۳ /7 /۱

۱۱۱۳7۴9

2 0 0

400000

93/7/2

9 ۳ /7 /۲

۴97

5۱۳

خرید

نام کامل شرکت

5۲867

300

600000

93/7/1

9۳/6/۳۱

۳05

88۱005

۴۳9۴۳

۳05

نرخ سکه و طال

۴۳9۴۳

4 0 0

1000000

93/6/31

9۳/6/۲9

۳86

۱۱08068

حجم معامالت به میلیون
1400000

93/6/30

تاریخ

حجممعامالتبهمیلیون

ارزشمعامالت(میلیونریال)

88۱005

صراف��ان بازار ارز و س��که در آخری��ن روز هفته نرخ
هر دالر امریکا را س��ه هزار و  ۲۵۱تومان و هر قطعه
س��که تمام به��ار آزادی طرح جدی��د را  94۲هزار
توم��ان تعیین کردن��د .قیمت هر ی��ورو در بازار ارز
چهار ه��زار و  ۱۵۰توم��ان بود و هر پون��د انگلیس
پنج هزار و  ۱9۵تومان معامله ش��د.

نام کامل شرکت

۴۳895

جمع

ارزش معامالت به میلیون

دوشنبه

شنبه

تعدادمعامالت

9۳/6/۳0

8۱,۲08

1600000

یکشنبه

0

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

دالر در مرز  3250تومان
سکه در مرز  940هزار تومان
هر گرم طال در مرز  96هزار تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز  1340دالر

80,8۴7

35000
30000

پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه

بورس اوراق بهادار
شفافسازی سازمان بورس درباره
انتقال بخشی از سهام ایرانترانسفو
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96۲,650

قیمت سکه در هفته گذشته (هزار تومان)
روزهایهفته سکه طرح قدیم سکه طرح جدید

شنبه

نیم سکه

ربع سکه

9۳8

9۳8

۴7۲

۲68

۱7۲

9۳7

9۳7

۴7۱

۲67

۱7۲

9۴8,۳۴0

یکشنبه

96۲,650

سه شنبه

9۳9

96۴,960

پنجشنبه

96۱,۴90

نام کامل شرکت
سکه  ۱گرمی

9۳7

95۱,800

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

باالترین نسبت P/E

دوشنبه

چهارشنبه

9۳7
9۴0

9۳7
9۳9

9۳7
9۴0

۴7۱

۴7۲

۴۳7
۴7۲

۲67
۲66
۲70

۲65

۱7۲
۱7۱

۱7۳
۱7۱

محورسازان

قیمت

P/E

۲4۶9

۲4۶9

سایپا شیشه

33۸۶

۱۶93

کمترین نسبت P/E

سرمایه گذاری پردیس

قیمت

P/E

نام کامل شرکت

۱۰9۶

۱.۵۱

ص .بازنشستگی بانک ها

۱۱9۲

۱.۶7

تجارت و خدمات
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مناطق آزاد
مشاور ارشد رییسجمهور:

تطبیق با فناوری ،دروازه ورود کاال
به بازارهای جهانی است

مشاور ارشد رییسجمهور با برش��مردن چهار ویژگی
عم��ده مناطق آزاد کش��ور برای س��رمایهگذاران داخلی
و خارجی گف��ت :تطبیق با فناوری روز دنیا و مهندس��ی
پیشرفته ،راه ورود به بازارهای جهانی است.
به گزارش مهر ،اکب��ر ترکان گفت :یک��ی از مهمترین
ویژگیهای توس��عه ،اقتصاد درونزایی اس��ت که در این
میان ،اتکا به تواناییه��ا و قابلیتهای درونی از مهمترین
اصول دوام و پایداری توسعه است.
مشاور ارش��د رییسجمهور افزود :از پتانسیل مناطق
آزاد باید برای توس��عه صادرات بهره گرفت .این در حالی
اس��ت که مناطق آزاد یکی از مهمترین مراکز برای انجام
فعالیتهای تجاری مبلمان و دکوراس��یون با س��ود قابل
توجه اس��ت ،زیرا این مناطق ،ویژگ��ی معافیت مالیات،
قوانین گمرکی ،مستثنا بودن از قانون کار ،پول و بانک و
عدم نیاز به ویزا را دارا بوده و میتوانیم با اس��تفاده از این
پتانس��یل به افزایش ظرفیت تجارت مبلمان برسیم ،زیرا
جاذبههای اقتصادی در مناطق آزاد قابل توجه است.
وی تصریح کرد :امروز در ایران فعالیتهای گستردهای
در عرصه مبلمان صورت میگیرد ،ول��ی این تولید هنوز
به عرصه تولید انبوه و تمام صنعتی نرس��یده است .برای
رشد و پیشرفت بیشتر صنعت مبلمان و ورود به بازارهای
جهانی باید در جهت توسعه و صنعتی شدن حرکت کنیم.
مشاور ارش��د رییسجمهور تصریح کرد :برای ورود به
بازارهای جهانی باید در درجه اول با فناوری و مهندس��ی
روز تطبیق پیدا کنیم .امیدوارم روند رو به رش��د صنعت
مبلمان ادامه داشته باشد و بهزودی شاهد چنین روزی در
بازار تجاری باشیم.

صادرات

نشست شورایعالی صادرات غیرنفتی

ماموریت  4عضو کابینه
درباره صادرات

معاون اول رییسجمهور خواستار تشکیل کارگروهی
متش��کل از وزارتخانههای صنع��ت و راه ،بانک مرکزی و
معاون��ت برنامهریزی رییسجمهور برای بررس��ی و ارائه
راهکار مناسب برای حل مسائل مربوط به ضمانتنامههای
بانکی صادرکنندگان در اس��رع وقت شد .به گزارش مهر،
جلسه ش��ورایعالی توس��عه صادرات غیرنفتی عصر روز
چهارشنبه  24مهر به ریاس��ت معاون اول رییسجمهور
برگزار شد .اس��حاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به
بازدید خود از س��امانه جامع گمرکی ،از اقدامات صورت
گرفته در گمرک جمهوری اس��المی ایران برای تسریع و
تسهیل در امر صادرات تقدیر کرد و از سایر دستگاههای
مرتبط با صادرات و تجارت خارجی خواس��ت تمام تالش
خود را برای فراهم شدن بستری در جهت توسعه صادرات
کش��ور به کار گیرند .معاون اول رییسجمهور همچنین
با تاکید براینکه تصمیمگیری و سیاس��تگذاری صحیح
برای توسعه صادرات نیازمند اطالعات مشخص و روشن
است ،بر لزوم گردآوری و تجمیع دقیق اطالعات از میزان
صادرات ،اقالم صادراتی و مقایسه آن با گذشته تاکید کرد.
جهانگیری در ادامه این جلس��ه با اش��اره به گزارشهای
ارائه ش��ده درخصوص مش��کالت مربوط به ضمانت نامه
بانکی برای صادرکنندگان ،خواستار تشکیل کارگروهی
متشکل از وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و راه و
شهرسازی ،بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رییسجمهور برای بررسی و ارائه راهکار مناسب
برای حل این مسائل در اسرع وقت شد.

ارز
شافعی در گفتوگو با ایسنا عنوان کرد

نتایج حذف دالر از مبادالت
ایران و روسیه

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
گفت :اگر دالر در مبادالت ایران و روس��یه حذف ش��ود
مبادالت تسهیل میشود و وابستگیها کاهش مییابد.
غالمحس��ین ش��افعی درگفتوگو با ایس��نا با اشاره به
اهمیت حذف ارز از مبادالت ایران و روس��یه ،اظهار کرد:
کاهش وابستگی و تسهیل مبادالت بین ایران و روسیه از
مزیتهای این طرح است.
وی ادامه داد :حذف دالر از مبادالت نهتنها در روس��یه
بلکه در کش��ورهای اطراف ای��ران نیز اگر اجرا ش��ود در
تسهیل مناسبات اقتصادی اثر مثبت دارد.
ش��افعی با تاکید بر اینکه حذف دالر در مبادالت ایران
و روس��یه در حال حاضر تنها بهصورت طرح است ،عنوان
کرد :قرار اس��ت بانک مرکزی برای کارشناسی مسائل و
مشکالت این طرح آن را مورد بررسی قرار دهد.
رییس ات��اق بازرگانی ای��ران همچنین بر ل��زوم ایجاد
نهادی هماهنگ بین صادرکنندگان و واردکنندگان کشور
تاکید کرد و گفت :با توجه به مش��کالت صادرکنندگان و
واردکنندگان درخصوص ورود و خروج ارز از کشور ،ایجاد
یک نهاد هماهنگ ضروری است.
شافعی تصریح کرد :ایجاد نهادی هماهنگ برای تقابل
کاال بین ایران و کش��ورهای اطراف پیش��نهادی بوده که
میتواند مورد توجه قرار گیرد.
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صادرکنندگان در آستانه روز صادرات از دولت خواستار شدند

ثبات قوانین ،وفای به عهد

مینوگله

صادرکنن��دگان نمونه ،فردا
گرد ه��م میآیند ت��ا در حضور
رییسجمه��ور از آنه��ا در روز
مل��ی ص��ادرات تجلیل ش��ود.
مراس��می ک��ه دو س��ال پیش
متوقف ش��د و سرنوشت جوایز
و تشویقهای صادراتی که برای
صادرکنن��دگان قابلتوجه بود
نامعلوم مان��د .صادرکنندگانی
که سهم قابلتوجهی در رقابت
در بازاره��ای بینالمللی دارند
و نقشش��ان در ارتق��ای تولید
داخل��ی اجتناب ناپذیر اس��ت.
شعار دولت در عرصه اقتصادی
تمرکز به صادرات غیرنفتی بوده
و با ایجاد امکانات و تسهیالتی
س��عی کرده اس��ت ب��ر قولش
وف��ادار بمان��د .صادرکنندگان
نیز اعتمادش��ان را دوباره جمع
کردند تا در ن��گاه جدید دولت
بخ��ت خ��ود را بیازماین��د .اما
جوایز صادراتی چ��ه کمکی به
صادرکنن��دگان خواه��د کرد،
چرا ک��ه صحبت از تش��ویقها،
تس��هیالت و معافیت ه��ای
مالیاتی در یک س��ال گذش��ته
کم نبوده و همچنان ادامه دارد.
مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت
ص��ادرات ایران نی��ز در آخرین
اظهارات��ش درب��اره جزیی��ات
راهاندازی کمپی��ن تامین مالی
بخش ص��ادرات کش��ور گفته
است ،با مذاکراتی که با بانکها
در قالب این کمپین انجام شده،
تا س��ه درصد س��ود تسهیالت
صادراتی از طری��ق بانک و دو
درصد از طریق پرداخت یارانه
سود تسهیالت صادراتی از سوی
صندوق ،به صادرکننده تخفیف
داده میشود که در این صورت،
پنجدرصد از س��ود تس��هیالت
صادراتی کاهش خواهد یافت.
اما صادرکنندگان چه انتظاری
دارن��د و این تس��هیالت چقدر

عملی شده است.
رییس اتحادیه ف��رش ایران
معتق��د اس��ت ،ص��ادرات ب��ه
معنی حضور و دیده ش��دن در
ب��ازار رقابت ه��ای بین المللی
اس��ت .اکبر کریم��ی اصفهانی
ب��ه «فرصت ام��روز» میگوید:
آنچ��ه ص��ادر کنن��دگان نیاز
دارند ثب��ات قوانی��ن در زمینه
صادرات اس��ت .اینکار نه فقط
ب��رای ما که ب��رای مش��تریان
م��ا در بازاره��ای بینالملل��ی
یک ضرورت است.
این فعال اقتصادی میافزاید:
متاس��فانه بی ثبات��ی باع��ث
شده اس��ت در بس��یاری موارد
خری��داران م��ا اعتمادش��ان را
از دس��ت بدهند .ب��ه گفته وی
آنچ��ه صادرکنن��دگان ب��ه آن
احتی��اج دارند تثبی��ت قوانین
در طوالن��ی م��دت و پایبندی
دول��ت ب��ه تعهداتش اس��ت.
کریمی اصفهان��ی در خصوص
اظهارنظ��ر اخی��ر مدی��ر عامل
صندوق ضمانت صادرات ایران
میگوید :برای ما مهم است که
اگر قرار اس��ت تسهیالتی باشد

همزمان ب��ا تنظی��م اظهارنامه
باش��د ،این تخفیف همزمان به
ما کمک بزرگی خواهد کرد زیرا
میتوانی��م اعتم��اد طرفهای
تجاری م��ان را که به واس��طه
قول های ب��دون عم��ل دولت
نه��م و ده��م از دس��ت دادیم،
بازگردانیم.
تبلیغات و کاالی ایرانی
رییس اتحادیه ف��رش ایران
تسهیل س��فرهای تجاری ،ویزا
و ایج��اد فرصت ه��ای تجاری
بین المللی را بهترین تش��ویق
برای صادرکنندگان برشمرد و
افزود :آنچه م��ا صادرکنندگان
در بازگرداندن هویت کاالهای
ش��ناخته ش��ده مث��ل ف��رش
نمیتوانیم به تنهایی به دس��ت
بیاوریم و نیاز ب��ه کمک دولت
اس��ت ،تبلیغات کارشناس��ی و
مدیریت ش��ده در صادرات ،در
رقابت با تبلیغات هوش��مندانه
و مدرن رقبای ماست .به گفته
کریمی اصفهانی تبلیغات عالوه
ب��ر بازگردان��دن بازارهای قبل
میتواند بازارهای جدیدی برای

ما ایجاد کند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان
آبزیان ای��ران ارائه تس��هیالت
صادراتی را برای خارج ش��د ن
از رک��ود و تکاپ��و در این بخش
ضروری میدان��د و در خصوص
اظه��ارات اخی��ر مدیرعام��ل
صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات
ای��ران ب��ه «فرص��ت ام��روز»
می گوی��د :ت��ا پی��ش از ای��ن
بیش��تر صادرکنندگان از بانک
توس��عه ص��ادرات وام دریافت
میکردند و اگر قرار است تمامی
بانکها این خدم��ات را بدهند
بس��یار تاثیرگذار است .حسن
احمدی جزن��ی می گوی��د :اما
متاسفانه در اجرا این تسهیالت
دیر اتف��اق میافت��د .احمدی
جزنی به وعدههای عملی نشده
دولت قبل اشاره میکند و ادامه
میدهد :به طور مثال سه سال
اس��ت که یارانه صادرات میگو
پرداخت نشده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان
آبزیان ایران تشویقها و جوایز
صادراتی را در ه��ر قالبی برای
صادرکنندگان تاثیرگذار عنوان

میکند و میگوید :خوشحالیم
که جوایز صادراتی دوباره برقرار
میشود ،پیش از این قول داده
بودند که ردیف بودجهای برای
این جوایز تعیین میشود و این
اقدام دول��ت را باید به فال نیک
گرفت.
به گفته معاون وزیر صنعت،
مع��دن و تج��ارت ،حض��ور
رییسجمهوری در مراسم روز
ملی صادرات نشان از ارج نهادن
دولت به ای��ن روز و تاییدی بر
گفته ه��ای دول��ت اس��ت .به
گزارش مهر برای قطعی شدن
حضور رییس جمهوری در این
مراسم ،این مراسم دو روز زودتر
از  29مهرماه ،روز ملی صادرات
در تقویم خورش��یدی کش��ور
برگزار خواهد شد.
افخمیراد در تش��ریح نحوه
انتخاب صادرکنن��دگان نمونه
به این خبرگزاری گفته اس��ت:
آییننامه تشویق صادرکنندگان
نمونه مصوب هی��ات وزیران و
اصالحات وارد بر آن ،مبنای کار
کمیته انتخاب صادرکنندگان
نمونه است و طبق این آییننامه
صادرکنن��دگان منتخ��ب
در س��ه گ��روه صادرکنن��ده
ممت��از ،صادرکنن��ده نمونه و
صادرکنن��ده برت��ر کش��وری
معرفی میش��وند .به گفته این
مقام از  50بن��گاه صادراتی در
روز ملی صادرات تجلیل خواهد
ش��د و به صادرکنندگان ممتاز
تندیس بلورین اهدا ش��ده و از
صادرکنن��دگان نمونه با اهدای
تندیس طالی��ی تجلیل خواهد
ش��د .همچنین کارگروه هایی
در استانها تشکیل شده است
ت��ا براس��اس ضواب��ط ابالغی
سازمان توس��عه تجارت ایران،
صادرکنندگان نمونه استانی را
حداکثر تا دو ماه آینده مشخص
و معرفی کنند.

گزارش 2

رونمایی آیپد ایر  2و نکسوس جدید

محمد ممتازپور

گوگل و اپل دوباره به میدان نبرد رفتند

اپل و گوگل این دو رقی��ب دیرین اخیرا در
کنفرانسهای جداگانهای ب��ه معرفی آخرین
دس��تاوردهای خود پرداختند تا دوباره شاهد
چنگ و دندان نشان دادن این دو غول فناوری
به یکدیگر باشیم.
با توجه به اینکه برگزاری کنفرانسهای اپل
نسبت به سایر رقیبان از تعداد بسیار کمتری
در س��ال برخوردار است؛ مس��ئوالن اپل ،این
فرصتها را غنیمت میشمارند تا از هر روشی
به رقیبان خود ضربه بزنند.
کرای فدریگی ،مدیر بازرگانی اپل در مراسم
رونمای��ی از چند محصول جدی��د خود IOS
را محبوبتری��ن سیس��تمعامل تلفنهم��راه
دانس��ته و اعالم ک��رد که 54درص��د کاربران
اندروید از سیستمعامل دو سال قبل استفاده
میکنند و گفت :تنها پس از  2۶روز از معرفی
 8IOSبیش از 4۸درصد اس��تفادهکنندگان
این سیستمعامل دس��تگاه خود را به نسخه ۸
ارتقا دادهاند.
فدریگ��ی به ارق��ام کاربران سیس��تمعامل
اندروید هم سری زده و به گفته وی هماکنون
تنه��ا 25درصد کارب��ران اندروی��د از آخرین
نسخه آن یا همان کیتکت بهرهمند شدهاند.
وی افزود :در حال حاضر ،بی��ش از 54درصد
کاربران سیس��تمعامل اندروید از نس��خه دو
سال پیش ،یعنی جیلی بیلی استفاده میکنند.
این در حالیاست که نس��خه  ۸سیستم عامل
 IOSکه اخیرا روانه بازار شده بود ،مشکالتی
را با خود ب��ه همراه داش��ت و اپلدرصدد رفع
آنهاست.
در کنفرانس اپل چه گذشت؟
اپل ،در کنفران��س خود از چن��د محصول
جدی��دش رونمایی کرد ک��ه از مهمترین آنها
میتوان به آیپ��د  2و آیپد مینی  3اش��اره
کرد .آیپد  2ک��ه تغییرات و پیش��رفتهای
قابل توجهی نس��بت به نس��خه پیشین خود
کرده ،از ظاهری زیباتر و ش��یکتر برخوردار
بوده و اپل در این محصول خود توانسته رکورد
تولید باریکترین تبلت دنی��ا با ضخامت ۶.1
میلی مت��ر را از آن خود کن��د و جالب اینکه با
پیشرفته ش��دن تجهیزات آن وزن این تبلت
نسبت به نسخه پیشین کاهش یافته و به 437

گرم رسیده است.
اپل یک پردازنده قدرتمند  A8Xکه نسخه
ارتقا یافته پردازنده آیفون  ۶اس��ت ،در تبلت
جدید خود تعبیه کرده است که گفته میشود
نسبت به پردازنده آیفون 40درصد سریعتر و
قدرت گرافیکی آن نیز  2.5برابر شده است .در
آیپد ایر ،از کمکپردازنده  M8استفادهشده
که بهتر از مدل قبلی اس��ت و میتواند تفاوت
میان راه رفتن و دوچرخهسواری را تشخیص
دهد .وجود سنس��ور ارتفاعسنج (بارومتر) نیز
خبری خوش��حالکننده ب��رای عالقهمندان
به ورزش خواه��د ب��ود .کم��ک پردازندهها
وظیفه پردازشهای مربوط به سنس��ورهای
مکانسنج و حرکتسنج ش��امل شتابسنج،
ژیروسکوپ ،ارتفاعسنج ،قطبنما و  GPSرا بر
عهده میگیرند تا توان پردازنده اصلی دستگاه
ب��رای کارهای مهمت��ر صرف ش��ود .دوربین
این دس��تگاه از پنج به هشت مگاپیکسل ارتقا
یافته که ب��ا نرمافزارهای پیش��رفته امکانات
بیش��تری را به کاربر خود میدهد .آیپد ایر
 2ب��ا حافظهه��ای  ۶4 ،1۶و  12۸گیگابایتی
عرضه میش��ود که به ترتی��ب  599 ،499و
 ۶99دالر قیمت دارند .اگر بخواهید مدلهای
س��یمکارتخور را خریداری کنید باید ،۶29
 729و  ۸29دالر بپردازی��د .پیشفروش این
تبلت از دیروز  17اکتبر آغاز شده و گفتهشده
عرض��ه آن اواخ��ر هفت��ه آینده خواه��د بود.
آیپدهای مینی اپل هم که توانس��تهاند تا به
حال خ��ود را در دل اکثر کارب��ران جا کنند،
در نسخه س��وم تغییرات چندانی را با خود به
همراه نداشتهاند و در طراحی آنها سعی شده تا
از همان امکانات سریهای پیش استفاده شود.
اما از تغییراتی که در آیپد مینی  3مش��اهده
ش��ده میتوان به باریکتر و س��بکتر شدن،
بهبود کیفیت صفح��ه نمایش ،افزایش قدرت
پردازش��ی با ارتقای پردازنده و  RAMاشاره
کرد .نسخه جدید آیپدمینی از قابلیت اسکن
اثرانگشت نیز برخوردار است.
نوبرانه گوگل برای به چالش کشیدن
آیپد
گوگل نیز طی برگ��زاری کنفرانس خود از
نس��خه جدید تبلت خود موسم به نکسوس 9
پرده برداش��ت تا به جنگ آیپد اپ��ل و البته

گلکسیتب اس سامسونگ برود تا شاید بتواند
سهم بیشتری از بازار تبلت را به خود اختصاص
دهد .نکسوس جدید از یک صفحه  9.۸اینچی
با رزولوشن  153۶در  204۸پیکسل با کیفیت
 ppi 22۸بهره برده است .دوربین این دستگاه
هشت مگاپیکس��لی اس��ت که کیفیتی برابر
 1920در  10۸0را برای کاربر خود به ارمغان
میآورد.
پردازنده نکس��وس جدید  2300مگاهرتز
ق��درت دارد ک��ه در مقابل پردازن��ده 1400
مگاهرتزی آیپ��د حرف زیادی ب��رای گفتن
دارد .طراحان نکس��وس  9این دس��تگاه را با
ابعادی براب��ر  ۸.99در ۶.05در  0.31اینچ به
بازار معرفی کردهاند .گفتنی اس��ت ،س��اخت
س��ختافزار این تبلت را ش��رکت  HTCبر
عهده گرفته است.
گوگل اندروید جدی��د خود را نی��ز در این
مراسم بهصورت رس��می و با نام «اللی پاپ»
یا هم��ان آبنبات چوب��ی به کارب��ران معرفی
کرد که نس��بت به نس��خه کیت کت یا نسخه
 4.4تغییرات نس��بتا زیادی کرده که امکانات
بیشتری را به کاربر خود میدهد .از قابلیتهای
این سیس��تمعامل میتوان به بهبود عملکرد
نوتیفیکیشن ،بهبود امنیت و گرافیک سادهتر
و روانتر اشاره کرد.

جدا از پیشرفتهایی که گوگل در اندروید5
برای رابط کاربری اعمال کرده اس��ت ،شاهد
افزایش قدرت س��ختافزاری دس��تگاههای
مبتنی بر اندروید  5خواهیم بود .سیستم عامل
جدید توانایی ای��ن را دارد تا چهار برابر نیروی
س��ختافزاری و بازدهی سیستمی را افزایش
دهد که این خود رقمی باال محسوب میشود.
پش��تیبانی به مرات��ب بهتر از دس��تگاههای
۶4بیتی و پردازش تصوی��ر بهتر برای نمایش
گرافی��ک باالت��ر ،از مزیته��ای خارقالعاده
اندروی��د  5خواهد بود .الزم به ذکر اس��ت که
این بهینهس��ازیها میتواند اث��ر عمدهای در
بازار فروش نکس��وس پلیر باش��د تا بازیها و
برنامهه��ای بهت��ری را در صفحهنمایشهای
خانگی به اجرا بگذارد.
گ��وگل اصالح��ات زی��ادی ب��رای بخش
دسترس��یهای س��ریع اعمال کرده اس��ت تا
سهولت کار و دسترس��ی کاربر به این ابزارها
بیشازپیش شود .برای مثال ،دسترسی راحت
به امکان روش��ن و خاموشک��ردن وایفای،
بلوتوث و مکانیاب از تغییراتی است که گوگل
در نوار تنظیمات س��ریع اعمال کرده اس��ت.
همچنین بهصورت خودکار قابلیتهایی مانند
چراغ قوه ،هات اسپات و کنترل اسکرین کست
نیز به این نوار اضافه شدهاند.
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گفتوگو
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران:

اتاقهای بازرگانی باید برای بازآفرینی
هویت خود برنامه داشته باشند

اس��فندماه امس��ال انتخابات اعضای هیات نمایندگان
ات��اق بازرگانی برگزار میش��ود .ب��ه دلی��ل اهمیت این
انتخاب��ات روزنام��ه فرصت ام��روز در نظ��ر دارد تا زمان
انتخاب��ات نظر فع��االن بخ��ش خصوص��ی را درج کند
ب��رای ش��روع ،س��راغ محمدحس��ین برخ��وردار ،عضو
هیات رییس��ه اتاق بازرگان��ی و صنایع و مع��ادن تهران
رفتی��م و نظ��ر او را در ای��ن ب��اره جوی��ا ش��دیم ک��ه
از نظرتان میگذرد.
انتخابات امسال اتاق بازرگانی را چگونه ارزیابی
میکنید؟
حرکت به س��مت اقتصاد مبتنی ب��ر بخش خصوصی
و رقابت بازار نیازمن��د نهادهای غیردولت��ی قدرتمندی
اس��ت که بتوانند بهعن��وان کانون مدیریت و مش��ارکت
بخ��ش خصوص��ی عم��ل کنن��د و مجال��ی ب��رای بروز
نگرانیه��ا و محدودیته��ای بخ��ش خصوص��ی باق��ی
نگذارن��د .مس��لما کار هماهنگی بین بخ��ش خصوصی
و دولت��ی در ش��رایط فعلی بس��یار حس��اس ،پرچالش
و دشوار است.
به نظرم ترکیب معقول��ی از پیشکس��وتان و جوانان با
تجربه میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت و چالشها
باش��د و موجب افزایش کارآمدی ات��اق بازرگانی و ایجاد
تکامل در فرآیند تصمیمس��ازیهای اتاق بازرگانی شود
تا ص��دای بخشخصوصی رس��اتر از همیش��ه به گوش
مسئوالن برسد.

به نظر ش�ما منتخبان چه کاری را باید در اولویت
قرار دهند؟
در ی��ک کلم��ه ات��اق نی��از ب��ه کارب��ردی ک��ردن
قوانی��ن و اس��تراتژیهای مدیری��ت فضای کس��بوکار
بخشخصوصی دارد و این در س��ایه تدبیر پیشکس��وتان
و خالقیت و ن��وآوری جوانان و ب��ه دور از تنشآفرینیها
و سیاسیبازیها قابل تحقق اس��ت ،ضمن اینکه اتاق به
بازآفرینی انرژی خود در جهت اصالح س��اختار درونی و
ش��جاعت نقد درونی عملکرد خود و ش��فافیت در زمینه
توازنبخش��ی به حوزهه��ای مختلف اقتصاد نی��از دارد.
تجربه دوره فشار تحریمها نش��ان داد که اگر ما اتاقهای
بازرگانی فعال و پویا داش��ته باش��یم ،بخ��ش خصوصی
میتواند ب��ا تکیه بر رایزنیه��ا ،تدابیر و پش��تیبانیهای
آن ،مس��یرهای بین الملل��ی ب��رای رف��ع بس��یاری از
محدودیتها را بپیماید.
آیا شاهد تغییرات ساختاری در اتاق خواهیم بود؟
بعد از انقالب تغییرات زیادی در عرصه اقتصاد و تجارت
داشتهایم .طبیعتا پیامد این تغییرات در اتاقهای بازرگانی
قابل مشاهده اس��ت .اوایل انقالب برخی مخالف فعالیت
اتاق بازرگانی بودند و فشار میآوردند که اتاق باید تعطیل
شود ،اما کمیته هشت نفرهای که با نامهای به امضای امام
خمینی (ره) به اتاق بازرگانی رفت تا امور را سروس��امان
دهد ،توانست بر اوضاع مسلط شود.
آن زمان همه به دلیل فضای خیرخواهانه اول انقالب،
برای بهبود ش��رایط اقتصادی پا پیش گذاش��ته بودند و
تالش میکردند مشکالت پیش روی اقتصاد کشور را مهار
کنند .شرایط اقتصادی دوره جنگ تحمیلی را نباید از یاد
ببریم؛ بس��یاری از کارخانجات از هم پاشیده بود و کسی
هم جرات نداشت به صراحت از تقویت بخش خصوصی و
کارآفرینی و ثروتآفرینی سخن بگوید .اما اکنون شرایط
کامال تغییر کرده و هم��ه باور کردهاند ک��ه دولتها ذاتا
نمیتوانند بهترین تولید را با کمترین هزینه انجام دهند و
بخش خصوصی را بهعنوان موتور محرکه اقتصاد میبینند.
بهینهسازی ش��رایط اقتصادی و توس��عه کارآفرینی در
اولویت سیاستگذاریها قرار گرفته است.
به اعتقاد من ،اتاق بازرگانی هم مانند سایر سازمانها و
نهادها برای رسیدن به نقطه مطلوب ،باید مسیر تکاملی
را طی کند .بخشی از این تکامل در محتوا و ماهیت اتفاق
میافتد و بخش��ی نیز در شکل و س��اختار .تغییرات اتاق
باید بهگونهای باش��د که بتواند همگام با تحوالت داخلی
و بینالملل��ی و مبتن��ی بر ش��اخصههای اقتص��اد بومی
و اقتصاد جهانی ،ش��رایط را ب��رای فعالی��ت کارآفرینان
بخش خصوصی فراه��م کند تا تولید و تج��ارت ما بتواند
از ظرفیتهای داخلی و همچنین فرصتهای بینالمللی
بهرهبرداری حداکثری کند .نکته اساسی در این میان آن
است که ما در این دوره ممکن است شاهد گسست بیش
از پیش تحریمها باشیم ،بنابراین اتاقهای بازرگانی باید
برای بازآفرینی هویت خود برنامهریزی داشته باشند.
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بیمه کیفیت ساختمانها نیازمند
همکاری بانکها و بیمهها است

به گزارش ایس��نا ،اکبر ت��رکان ،رییس س��ازمان نظام
مهندسی کشور در جمع خبرنگاران درباره بیمه کیفیت
ساختمانها اظهار کرد :برای اجرایی شدن بیمه کیفیت
ساختمان باید تمام زنجیرهها مانند بانک ،بیمه و بازرسی
فنی با هم یکصدا شوند.
وی افزود :بیمه کیفیت زنجیرهای از بانک ،بازرسی فنی
و بیمه اس��ت یعنی در افق و چشماندازی که ما به آن فکر
میکنیم باید تس��هیالت بانکی ارائه شود و منوط به بیمه
ساختمان باشد.
ترکان با بیان اینکه همه این زنجیرهها باید یکصدا و با
هم کار کنند ،افزود :به این ترتیب میتوانیم ساختمانها
را بیمه کنیم و در مقابل خطراتی که ممکن اس��ت آنها را
تهدید کند بدون ارتقا بازرسی فنی و کیفیت ساختوساز
ملزم به ارتقا و پیشرفت است.
رییس س��ازمان نظاممهندسی کش��ور در ادامه تاکید
کرد :خود بیمه به معنای تضمین کردن خطاهایی اس��ت
که ممکن است اتفاق بیفتد یا اثربخش نباشد .وی افزود:
بیمه زمانی معنا پیدا میکند که سیستم و اعتبار مهندسی
باعث کاهش خطرها و ریسکپذیری شود و میزان کیفیت
افزایش یابد.

کشتی  5هزار تنی روسیه وارد بندر
آستارا شد

برای نخستینبار کش��تی پنج هزار تنی روسیه پس از
طی مسیر  21روزه از بندر آستراخان در دریای خزر وارد
بندر خصوصی آستارا در استان گیالن شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی ،رییس
اداره بندر و دریانوردی آس��تارا اعالم کرد :این نخستین
کشتی با این حجم بار اس��ت که وارد این بندر در شمال
استان گیالن میشود.
رسول بهرامی با اشاره به مبدا حرکت این کشتی از بندر
آستراخان ،افزود :این کشتی با نام  pyotr strelkovبه
طول  140متر و حامل یک هزار و  175بس��ته ام.دی.اف
خام در اسکله آستارا پهلوگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه این کش��تی در ردیف بزرگترین
اندازه کشتیهای دریای خزر محس��وب میشود ،اضافه
کرد :زیرس��اختهای موج��ود ،وجود حوضچ��ه و کانال
مطمئن ،تجهیزات باربری و س��رویس بارگیری از جمله
تجهیزات بندر آس��تارا به حس��اب میآید که باعث رونق
بیش از پیش نخس��تین بندر خصوصی کشور شده است.
بهرامی ،مس��یر حرکت کش��تی را دریای س��یاه  -خلیج
اوزو  -رودخانه ولگا دون و سپس دریای خزر عنوان کرد.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون  40فروند
کشتی در بندر آستارا تخلیه و بارگیری شده است ،اظهار
کرد :امس��ال رش��د چندین برابری را از لح��اظ واردات و
صادرات در بندر آستارا شاهد هستیم بهطوریکه تاکنون
 100هزار تن کاال در سال جاری در تنها پست اسکله 140
متری این بندر تخلیه و بارگیری شده است.

شمــاره 79
گزارش

باالخره پس از  ۱سال سکوت وزارت راه و شهرسازی

سیاستهای جدید مسکنی دولت رونمایی شدند
جواد هاشمی

محمدباق��ر نوبخ��ت و عب��اس آخوندی
پس از جلس��ه روز چهارشنبه هفته گذشته
هیات دولت به جمع خبرن��گاران آمدند تا
از سیاس��تهای جدید دول��ت یازدهم در
حوزه مسکن رونمایی کنند .سیاستهایی
که از یکس��و به افزایش قدرت خرید مردم
از طریق تسهیالت بانکی اختصاص یافته و
از سوی دیگر به نوسازی بافتهای فرسوده
شهری میپردازد.
برخ��الف وعدههای پیش��ین وزی��ر راه و
شهرس��ازی ،در طرح مس��کنی دولت تنها
تحریک بخش تقاضا دیده میش��ود و هنوز
خبری از سیاستهای حمایتی از سازندگان
خانه دیده نمیش��ود .این موضوع شاید به
این معناست که دولت به دستهای پنهان
بازار اعتم��اد کرده و افزای��ش قدرت خرید
مردم را به مثابه خارج ش��دن بخش مسکن
از رکود و بازگشت توان سرمایهگذاران برای
ساخت واحدهای مسکونی جدید به حساب
آورده است.
در طرح جدید دولت ،دو سقف تسهیالتی
 50میلیون تومانی در نظر گرفته ش��ده ،که
تفاوت آن با دیگر وامها سهمی است که در
سود تس��هیالت به یارانه دولتی اختصاص
یافته است .به عبارت دیگر دولت با اجرایی
کردن طرحه��ای تس��هیالتی جدید خود
متعهد میشود بخشی از س��ود وامها را در
قال��ب یارانه پرداخت کند تا ب��ه این ترتیب
توان بازپرداخت اقساط برای اقشار کمدرآمد
جامعه مهیا شود.
در چارچوب مصوب��ه جدید هیات دولت،
می��زان س��قف تس��هیالت تامین مس��کن
در کالنش��هرها  50میلیون توم��ان ،مراکز
اس��تانها و ش��هرهای باالی  200هزار نفر
جمعیت  40میلیون تومان و س��ایر شهرها
 ۳0میلیون تومان تعیین شد.
این تسهیالت بناس��ت مابهالتفاوت سود
آن از سوی دولت به بانکها پرداخت شود،
در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت
از تولید و عرضه مس��کن اجرایی میش��ود
و دولت در قالب آن س��االنه ب��ه  ۳00هزار
متقاضی ،تسهیالت مس��کن اعطا میکند و
در صورت تغییر نکردن آن این روند تا شش
س��ال ادامه خواهد داش��ت و به این ترتیب
کمکهزینه خرید یک میلیون و ۸00هزار
واحد مسکونی تامین میشود.

تمرکز دولت بر بافت فرسوده است
وزیر راه و شهرسازی که از روزهای نخست
آغاز به کار خود بارها ب��ر لزوم ایجاد تغییر و
تحوالت عمده در بافت فرسوده شهرها تاکید
کرده بود این بار با دستی پر آمد تا مقدمات
ابتدایی نوسازی در این مناطق را کلید بزند.
به گفته آخوندی «هماکنون  11میلیون
نفر در بافتهای فرسوده زندگی میکنند و
 22هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده
است و عالوه بر آن نزدیک به  54هزار هکتار
بافت فرسوده در کشور وجود دارد».
این گس��تردگی نش��ان از اهمیت اجرای
سیاس��تهای جدی��د در این زمین��ه دارد.
مسئلهای که از چش��مان دولت یازدهم دور
نمانده و بر مبنای مصوب��ه هیات وزیران بنا
شده وامی  50میلیون تومانی برای ساخت
و نوسازی بافت فرسوده اختصاص یابد .این
وام نیز س��ودی  ۹درصدی خواهد داش��ت
و مابقی از س��ود دولت به بانکها پرداخت
میشود.
ب��ا توجه ب��ا ثاب��ت مان��دن بس��یاری از
سیاستهای مسکنی در طول یک سالی که
از عمر دولت یازده��م میگذرد ،تصمیمات
روز چهارش��نبه سرآغازی اس��ت بر اجرای
سیاس��تهای دول��ت روحانی در تس��هیل
خان��هدار کردن م��ردم ،طرحهای��ی که در
دولتهای گذش��ته چارهس��از نش��ده و به
آیندگان به ارث رسیده است.
دول��ت یازدهم در کنار پیگیری س��اخت

مسکن مهر در سال گذش��ته ،طرح مسکن
اجتماعی را نیز مطرح کرد که البته با توجه
به ابهامات گس��ترده آن به نظر میرسد در
آیندهای نزدیک عملی نباشد.
هرچند ارائ��ه وام  50میلیون��ی نیز بعید
است گرهای از کار اقشار کمدرآمد جامعه باز
کند ،زیرا از یکسو بازپرداخت چنین مبلغی
حتی با وجود تقبل بخشی از سود به وسیله
دولت کاری دشوار است و از طرف دیگر در
کالنشهرها برای خرید خانه در کنار این 50
میلیون به پسانداز جداگانهای احتیاج است
که بسیاری از خانوارهای کمدرآمد از نعمت
آن محروماند.
با این وج��ود بس��یاری از کارشناس��ان
اظهارنظ��ر قطع��ی درب��اره سیاس��تهای
مس��کنی دولت یازدهم را به زم��ان اجرا و
البته شفاف شدن زوایای مختلف آن موکول
میکنند.
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس
ش��ورای اس��المی ط��رح جدید دول��ت را
در مجموع مفید ارزیاب��ی میکند و معتقد
است آنچه درنهایت به ایجاد بازخورد منفی
یا مثبت در این سیاست منجر میشود ،نحوه
اجرای آن است .آنچه نمایندگان دولت اعالم
کردهاند طرحی کلی است که در زمان اجرا
نقاط ضعف و قوت خود را نشان میدهد.
مهرداد الهوتی در گفتوگ��و با «فرصت
امروز» به دو سیاست تس��هیالتی متفاوت
دولت یازدهم در یک سال گذشته اشاره کرد

و گفت :در ابتدا بنا ش��د دولت  50درصد از
کل هزینه خرید مسکن تا سقف  ۸0میلیون
تومان را پرداخت کند و حاال طرح جدیدی
بر مبنای محل خرید مس��کن مصوب شده
که تا  50میلیون تومان وام میدهد .دولت
تاکنون جدا از ادامه دادن کار ساخت مسکن
مهر که انصافا عملی شایس��ته تقدیر است،
کار خاصی را آغاز نکرده و طرح تصویب شده
نقطه شروع است.
این عضو کمیس��یون عم��ران مجلس به
مش��کالت مردم در دریافت وام مس��کن از
بانکها در س��الهای گذشته اش��اره کرد و
افزود :باید مشخص شود که آیا بازهم برای
دریافت وام مردم به س��پردهگذاری احتیاج
دارند یا پول در زمان عق��د قرارداد دریافت
میکنند .حتی این تس��هیالت میتواند به
انبوهسازان ارائه ش��ود .هرچند تقبل کردن
بخشی از س��ود وامها توس��ط دولت عاملی
مثبت در افزایش قدرت خرید خواهد بود.
الهوتی به توانایی پایین اقشار کمدرآمد
در بازپرداخت وام مس��کن نیز اش��اره کرد
و توضیح داد :هرچند دولت طرح مس��کن
اجتماع��ی را ب��ه منظ��ور حمای��ت از این
اقش��ار مطرح کرده ام��ا تا زمان ب��ه نتیجه
رس��یدن این ط��رح بعید به نظر میرس��د
گروههای پایی��ن درآمدی جامع��ه امکان
استفاده از این تس��هیالت را داشته باشند،
زیرا در کالنش��هری مانند تهران حتی این
وام 50میلیون��ی نی��ز نمیتوان��د موجبات
خری��دن خانه را ب��دون پساندازهای قبلی
فراهم کند.
در سالهای گذش��ته یکی از اصلیترین
معضالت بخش مس��کن پایین بودن تعداد
واحدهای مسکونی در مقابل تقاضای جدید
خرید بود ،مشکلی که دولتهای نهم و دهم
تالش کردند با ساخت انبوه مسکن مهر آن
را حل کنند .مس��کنی که به دلیل استقبال
پایی��ن م��ردم هرگ��ز نتوانس��ت جایی در
برنامهریزیهای مسکنی جامعه پیدا کند.
هرچند دولت یازدهم نیز با وجود انتقادات
گس��ترده از مس��کن مهر هنوز جایگزینی
مطمئن برای آن پیدا نکرده اس��ت اما شاید
پرداخت تس��هیالت جدید بتواند بار دیگر
چرخهای بخش مسکن را به حرکت وادارد،
بخش��ی که باوج��ود تمام مش��کالت هنوز
سهم عمدهای از سرمایهگذاریهای بخش
خصوصی را در خود جای داده است.

عمران

رییسجمهور بر اجرای طرح مسکن حمایتی تاکید کرد

وزیر راه و شهرسازی در ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی گزارشی از وضعیت مسکن شهری و
روستایی و پیشبینی نیازهای آینده در افق  15ساله با توجه به رشد جمعیت و پیشبینی رشد
اقتصادی کشور ارائه کرد که در این جلسه رییسجمهوری بر عملیاتی کردن طرح مسکن حمایتی
با اولویت زوجهای جوان تاکید کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت راه و شهرسازی ،ستاد هماهنگی اقتصاد
مقاومتی روز پنجشنبه به ریاست حجتاالسالم دکتر حسن روحانی تشکیل جلسه داد و در این
جلسه رییسجمهوری بر عملیاتی کردن طرح مسکن حمایتی با اولویت زوجهای جوان تاکید کرد.
در این جلسه که به بررسی سیاستهای بخش مسکن و راهکارهای ایجاد رونق در این بخش
اختصاص داشت ،وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت مسکن شهری و روستایی و پیشبینی
نیازهای آینده در افق 15ساله با توجه به رشد جمعیت و پیشبینی رشد اقتصادی کشور ارائه کرد.
همچنین در این جلس��ه اقدامات الزم ب��رای بهبود فض��ای س��رمایهگذاری در این بخش و
سیاستهای حمایتی دولت مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
رییسجمهوری با توجه به اهمیت برنامهریزی در افزایش بهرهوری در این بخش ،بر ضرورت اقدام
هماهنگ در بهسازی بافت فرسوده شهری تاکید کرد و از وزارت راه و شهرسازی خواست مقدمات
اجرای طرحهای نمونه در تجمیع و تبدیل واحدهای غیراستاندارد با تامین مسکن مناسب برای
ساکنان و ایجاد فضای سبز مناسب را با تشویق بخش خصوصی فراهم کند.
روحانی با تاکید بر مصوبه اخیر دولت دستور داد ،با عملیاتی کردن طرح مسکن حمایتی ،نیاز
زوجهای جوان به مسکن مورد توجه قرار گیرد .همچنین مصوبه مربوط به مسکن روستایی با تامین
تسهیالت الزم اجرایی شود .رییسجمهوری همچنین بر اصالح طرح مسکن مهر و تامین خدمات
زیرساخت برای واحدهایی که آماده تحویل شده و میشوند ،تاکید کرد.

بنیاد مسکن تعهدات مسکن مهر را
تا سال آینده تحویل میدهد

رییسبنیادمسکنانقالباسالمیکشورازتکمیلساختتمامیواحدهایمسکنمهرنیمهکاره
این بنیاد تا اواسط سال آینده در کشور خبر داد.
به گزارش مهر ،علیرضا تابش ،ظهر پنجش��نبه در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی استان
گیالن افزود :تمامی واحدهای نیمهکاره مسکن مهر در شهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت تا اواسط
سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی همچنین با اشاره به اینکه مجموع واحدهای مسکونی مسکن مهر در شهرهای زیر 25
هزار نفر جمعیت کشور  14۸هزار واحد است ،اظهار کرد :از این تعداد  ۶۸هزار واحد تاکنون
تحویل متقاضیان شده و تا پایان سال جاری نیز  40هزار واحد مسکونی دیگر افتتاح میشود.
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور با بیان اینکه در مجموع  ۳0هزار واحد مسکونی
مسکن مهر از مشکالت زیرساختی و نبود امکاناتی مانند آب و برق رنج میبرند ،گفت :سایر
واحدهای مس��کن مهر نیمهکاره افزون بر  70درصد پیش��رفت فیزیکی دارند .وی با اذعان
اینکه سقف وام مسکن روس��تایی از  12.5به  15میلیون تومان افزایش یافته ،یادآورشد :در
حال حاضر سه هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی نیز به این مسئله اختصاص پیدا کرده است.

بانک مسکن  ۲000میلیارد تومان به مسکن مهر بدهکار است

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه چهار هزار میلیارد تومان اقساط مسکن مهر وصول
شده است ،گفت :بیش از 2000میلیارد تومان از خط اعتباری 45هزار میلیارد تومانی مسکن مهر
باقیمانده که بانک مسکن هنوز آن را پرداخت نکرده است.
به گزارش تس��نیم ،احمد اصغری مهرآبادی با تاکید بر اینکه افزایش پنج میلیون تومانی
سقف تس��هیالت مس��کن مهر به تکمیل پروژههای این طرح کمک میکند ،افزود :از محل
وصول اقساط مسکن مهر درخواست افزایش سقف تسهیالت را دادهایم تا تاثیری روی تورم
نداشته باشد.
وی با بیان اینکه حدود چهار هزار میلیارد تومان وصولی اقساط مسکن مهر داریم ،تصریح کرد :از
خط اعتباری طرح مسکن مهر نیز بیش از 2000میلیارد تومان باقی مانده که بانک مسکن هنوز آن
را پرداخت نکرده است .اعالم کردهایم که از این محل به تکمیل پروژههای مسکن مهر کمک شود تا
با واریز آورده نیز از سوی مردم بتوانیم پروژههای این طرح را تکمیل کنیم.
وی با بیان اینکه افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر شامل همه واحدهای نیمهتمام یعنی700
هزار واحد میشود ،یادآور شد :درخواس��ت تامین  1500میلیارد تومان را نیز برای آمادهسازی و
محوطهسازی واحدهای مسکن مهر دادهایم که با احتساب درخواست افزایش سقف تسهیالت
( ۳500میلیارد تومان) در مجموع درخواست  5000میلیارد تومان را به دولت دادهایم.

جزییات وام  50میلیون تومانی خرید
مسکن اعالم شد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصویب وام  50میلیون
تومانی ساخت در کالنش��هرها در هیأت دولت به منظور
حمایت از احیا ،نوسازی و بهس��ازی مسکن در بافتهای
فرسوده اظهار داش��ت :مصوبه هیأت وزیران جهتگیری
جدید و تغییر استراتژیک را در برنامه مسکن و شهرسازی
نشان میدهد ،البته بحث بافتهای فرسوده و بافتهای
ناکارآمد همواره مطرح بوده ،اما هیچگاه بهصورت جدی
مورد توجه ق��رار نگرفته و در مکانیابی مس��کن مهر نیز
شاهد آن بودیم که این پروژه در حاشیه شهرها و فضاهایی
اجرا شد که سابقه سکونت در آنجا کمتر بوده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت راه
و شهرسازی ،عباس آخوندی در برنامه زنده گفتوگوی
ویژه خبری در ش��بکه دو س��یما ادامه داد :در چارچوب
این مصوبه ،میزان س��قف تس��هیالت تامین مس��کن در
کالنشهرها 500میلیون ریال ،مراکز استانها و شهرهای
باالی  200هزار نفر جمعیت  400میلیون ریال و س��ایر
شهرها  ۳00میلیون ریال تعیین شد.
وی با تاکید بر اینکه حتما یک��ی از برنامههای محوری
برنامه ششم توس��عه بحث نوس��ازی بافتهای فرسوده
خواهد ب��ود ،بر احیای معماری ایرانی -اس��المی با توجه
به هویت فرهنگ��ی و تاریخی در این بافته��ا تاکید و بار
دیگر با ی��ادآوری تعهد این وزارتخانه بر تکمیل س��اخت
مس��کن مهر اعالم کرد :در این دوره ساخت حدود 4۶0
هزار واحد مسکونی به اتمام رس��یده که برای  2۶0هزار
واحد مس��کونی به دنبال وصل کردن برق ،آب و ش��بکه
فاضالب هستیم.
 ۱۱میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی میکنند
وی در پاسخ به ذکر مشخصات و وس��عت بافت فرسوده
در کشور توضیح داد :با حوزه بس��یار بزرگی طرف هستیم،
بافتهای تاریخ��ی ایران که ارزش تاریخی دارند ،از س��وی
وزارتخانه شناسایی شده و در شورای معماری و شهرسازی
کش��ور نیز به تصویب رس��یده ،چیزی حدود  22هکتار در
سرجمع ش��هرهای قدیمی مانند تهران ،مش��هد ،گرگان،
اصفهان ،شیراز و تبریز است.
وزیر راه و شهرسازی افزود :در کنار این بافتهای تاریخی
که ارزش تاریخی دارند ما بافتهایی داریم که دارای قدمت
هستند ،ولی لزوما ارزش معماری و تاریخی ندارند ولی آنها هم
باز دارای قدمت هستند که این بافتها نیز چیزی حدود 54
هکتار را شامل میشوند و در مجموع این دو چیزی حدود 7۶
هزار هکتار بافت شهری است و جمعیتی حدود  11میلیون
نفر در این بافتها زندگی میکنند.
یکسوم جمعیت شهری در بافتهای فرسوده و
ناکارآمد
آخوندی در ادامه گفت :متاسفانه به دلیل اینکه به این
بافتها توجه کمتری شده و بیشتر توجه به حاشیه شهرها
بوده ،متاسفانه این بافتها که روزی مرکز شهرهای ایران
را تش��کیل میدادند ،به تدریج رو به فرس��ودگی رفته و
جمعیت از این بافته��ا به تدریج خارج ش��ده ،لذا ما در
برخی از این بافتها تراک��م  50نفر در هکت��ار را داریم،
یعنی در واقع بخش زیادی از این بافتها خالی از س��کنه
شده است.
این عضو هیأت دولت تصریح کرد :در کنار این بافتها ما
یکسری بافتهای غیررسمی در حاشیه شهرها داریم که
آنها هم جزو این مصوبه ما ق��رار میگیرند که هم کیفیت
نازلی دارند و هم تراکم بسیار زیادی دارند و در برخی جاها
تا  700نفر در هکتار هم داریم ،یعنی در واقع ما دارای یک
نوع کارآمدی و عدم تعادل جدی در بین مرکز و پیرامون
ش��هرها هس��تیم که این ایجاد تعادل خود نکته بس��یار
مهمی است که مورد توجه ما قرار دارد که این بافتها نیز
چیزی حدود ۹میلیون نفر را دربرمیگیرد و سر جمع این
دو چیزی حدود  20میلیون جمعیت است و بیش از یک
سوم جمعیت شهری ایران را شکل میدهد.
تسهیالت 70هزار میلیاردی دولت به مسکن
وی در ادامه در پاسخ به س��وال دیگری مبنی براینکه
ارقام و نحوه پرداخت این وام قرار اس��ت تغییراتی داشته
باش��د و منابع افزایش وام برای بافتهای فرسوده از کجا
تامین خواهد ش��د ،اظهارداش��ت :همانطور که رییس
کل بانک مرکزی در مصاحبه خود گفتن��د ،از نظر بانک
مرکزی در حالت ایدهآل باید  25درصد تسهیالت بانکی
به حوزه مسکن پرداخت شود که در عملکرد سنوات قبل
هم -پیش از آنکه دولت مداخله جدی در بحث مس��کن
داشته باشد -وجود داشته است و کل تسهیالت بانکی در
بخش تسهیالت وام مسکن حدود  25درصد بود که این
تسهیالت به تدریج با مداخالت گسترده که صورت گرفت
به  12/5تا  1۳درصد رس��ید ،بنابراین ،اگر بانک مرکزی
بخواهد به درص��د قبلی بازگردد چیزی ح��دود  70هزار
میلیارد تومان در حوزه مسکن تسهیالت داده شود .وی
ادامه داد :نکته بسیار مهم برای بانک مرکزی این است که
ما به بانکها دستور میدهیم که چه کار کنند و آنها باید
بتوانند خودش��ان قدرت انتخاب داشته باشند ،اگر دولت
بخواهد سیاستگذاری کند باید هزینه سیاستگذاری را
از طریق یارانه پرداخت کند.
ساخت ساالنه ۳00هزار واحد مسکونی
در بافت فرسوده
وزیر راه و شهرسازی در پاس��خ به اینکه تعداد واحدهای
مس��کونی هدف در بافتهای فرس��وده به چه میزان است،
اعالم کرد :هیأت وزیران در راستای تحقق قانون ساماندهی
و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،تصویب کرد که به مدت
شش سال متوالی ،ساالنه به  ۳00هزار نفر تسهیالت بانکی
اعطا شود.
وی توضیح داد :حدود یک سوم جمعیت شهری ،در این
محدوده هستند و فرض ما براساس برنامهریزی صورت گرفته
ایناستکهدروضعیتمطلوببتوانیمچیزیحدودمیانگین
یک میلیون واحد مسکونی در س��نوات آتی ساخته شوند؛
بنابراین ما برای س��اخت ۳00هزار واحد مسکونی در بافت
فرسوده هدفگذاری کردیم که برای شش سال متوالی این
رقم یک میلیون و ۸00هزار واحد مسکونی خواهد بود که این
رقم بسیار موثر است که میتواند کل اقتصاد ایران و هم بخش
بازار مسکن ایران را متحول کند .آخوندی ابراز داشت :میزان
تسهیالتی که باید به این  ۳00هزار بافت فرسوده اختصاص
یابد ،س��االنه  12هزار میلیارد تومان است که یک رقم قابل
توجه محسوب میشود.

آب و غذا
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پدافندغیرعامل درحوزه امنیت
غذایی ضروری است

مدی��رکل پدافند غیرعام��ل اس��تانداری آذربایجان
ش��رقی ،گفت :باید به پدافند غیرعامل درحوزه امنیت
غذایی بهعنوان ضروریات زندگی امروزی بنگریم.
س��ردار احمد جهانس��ری اظهار کرد :اگر بتوانیم به
ای��ن موضوع بپردازیم ،از خطرات مصون خواهیم ماند.
در ای��ن صورت جامعه در امنی��ت خاطر کامل و بدون
هیچ مش��کلی به کار خود ادامه خواهد داد و در مواقع
خط��ر از آس��یبها پیش��گیری و در نهای��ت خطرها و
آسیبها کاهش خواهند یافت.
وی با بیان اینکه در کش��ورهایی مانند س��وئد ،نروژ
و کان��ادا که دچار جنگ نش��دهاند ،به پدافند غیرعامل
دیدگاه عمیقتری نسبت به ایران دارند ،افزود :پدافند
غیرعام��ل جزو اولویت آنهاس��ت و ای��ن موضوع را در
دانش��گاهها تدریس میکنند .با وجود ای��ن ما باید به
موضوع بیش��تر توجه ک��رده و دیدگاه خ��ود را عوض
کنیم.
جهان س��ری تصریح ک��رد :کش��ورهای غربی معنی
پدافند غیرعامل را از دیدگاه آمایش سرزمین مینگرند
و پدافند بحث پایداری ،تهدیدها و آس��یبهایی است
ک��ه اگر یک مدیر محیط را بهخوبی بشناس��د ،قطعا از
آسیبهای پیش رو جلوگیری خواهد کرد.
وی ب��ه تش��ریح پدافند غیرعام��ل پرداخت و گفت:
در چرخ��ه پدافند غیرعامل مرحله اول مصون س��ازی،
کاهش آسیب ،شناسایی آسیبها ،شناسایی تهدیدات،
به روزرس��انی اقدامات ،پایش و تولید آمادگی است که
ه��دف این چرخه در کالبد کش��ور ،جامعه ،حفاظت و
امنیت مردم ،نظ��ام مدیریتی و ارتقای ضریب آمادگی
خالصه میشود.
زنجیره تولید
نقش اساسی در پدافند غیرعامل دارد
کریم مه��ری ،در خصوص پدافن��د غیرعامل ،گفت:
طرحهای تملک دارایی آت��ی باید با رعایت ماده 215
قانون برنامه پنجم ،پیوس��ت پدافند غیرعامل داش��ته
باشد.
وی اظه��ار ک��رد :جهاد کش��اورزی به دلیل س��ابقه
درخشان در پشتیبانی از جبهههای جنگ و همچنین
نقش بارز آن در سازندگی و تامین موادغذایی بهعنوان
یک��ی از فاکتورهای تعیینکنن��ده در افزایش پایداری
مل��ی در زمان بح��ران و جنگ ،جایگاه وی��ژهای برای
ارتقای توانمندیهای دفاعی در حوزه پدافند غیرعامل
به خود اختصاص داده است.
رییس سازمان جهادکش��اورزی استان با بیان اینکه
اقتص��اد مقاومتی دایره وس��یعی دارد ،ادامه داد :تمام
مس��ائل پدافند غیرعامل در داخل ای��ن مجموعه قرار
گرفته است.
وی با بیان اینکه زنجیره تولید میتواند نقش اساسی
در پدافند غیرعامل داش��ته باش��د ،اف��زود :باید تالش
کنیم با تحقق کامل زنجیره تولید در بخش کشاورزی
به اهدافمان در حوزه پدافند غیرعامل دست یابیم.

غذا

برنامه ویژه وزارت بهداشت برای کنترل سموم
موادغذایی

نگرانی از نیترات باال در گوجه فرنگی

رییس س��ازمان غ��ذا و دارو از برنام��ه جامع وزارت
بهداش��ت برای کنت��رل س��موم در فرآوردههای اصلی
موادغذای��ی و کش��اورزی خب��ر داد و گف��ت :برخ��ی
مطالع��ات حاک��ی از وجود نیت��رات باال و س��موم در
گوجهفرنگی است و برنامه مفصلی برای آن داریم.
رسول دیناروند ،معاون وزیر بهداشت ،اظهار کرد :در
زمینه کنترل س��موم در فرآوردههای اصلی موادغذایی
و کش��اورزی امس��ال در کل کش��ور و بهوی��ژه در
دانشگاههای علوم پزشکی قطب نمونهگیریها در حال
انجام و بررس��ی اس��ت .به این ترتیب ،سال  94تصویر
نس��بتا جامعی از وضعیت آالیندهه��ا در فرآوردههای
اصلی غذایی و کشاورزی ارائه خواهیم داد.
وی همچنین ب��ه امضای تفاهمنام��های برای پایش
س��موم و آالیندهها در بازار میوه و تره بار تهران اشاره
ک��رد و گفت :البته کارگروه مش��ترکی را نیز با وزارت
جهاد کشاورزی تش��کیل دادهایم و به نتایج خوبی هم
رس��یدهایم .بهعنوان مثال ،امسال برنامه مفصلی برای
گوجه فرنگی داری��م ،چرا که برخی مطالعات حاکی از
وجود نیترات باال و سموم در این کاالی پرمصرف است.
بنابرای��ن ،به منظور ارتقای س��المت این کاال اقدامات
الزم در دست انجام است.
به گزارش ایس��نا ،دیناروند با اشاره به برنامههای در
دست اجرا و همچنین تفاهم نامه امضا شده با معاونت
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ه منظور افزایش
قدرت نظارت و برخورد با تقلبات در حوزه غذا اش��اره
کرد و گفت :به این ترتیب ،زیرس��اختهای پیش��رفته
برای کنترل س��ریع و دقی��ق آالیندهها و تقلب غذایی
در آزمایش��گاههای مرجع و قطب س��ازمان غذا و دارو
ایجاد میشود تا نظارتها و کنترلها با دقت و سرعت
بیشتری پیش رود.

خبر

تصویب  450میلیارد تومان یارانه
برای شیر

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد :یارانه  450میلیارد
تومانی برای خرید شیر خام از دامداران در شش ماهه دوم امسال
تصویب شده و در حال ابالغ است .عبدالمهدی بخشنده ،اظهار
کرد :براساس پیگیریهای صورت گرفته مقرر شد از اول مهر
تا پایان سال  1393یارانه  450میلیارد تومانی برای خرید شیر
خام از دامداران در نظر گرفته شود که این یارانه در دولت مصوب
شد و در حال ابالغ است .به گزارش ایسنا ،براساس این مصوبه،
صنایع لبنی موظف هستند از ابتدای مهر ماه هر کیلوگرم شیر
خام را از دامداران  1300تومان خری��داری کنند که با یارانه
 140تومانی دولت از محل این مصوبه قیمت شیر خام در شش
ماهه دوم به  1440تومان میرسد .گفتنی است؛ پیش از این
نیز  300میلیارد تومان یارانه برای خرید هر کیلوگرم شیر خام
از دامداران در بهار امسال مصوب شده بود که تاکنون بخشی از
آن پرداخت نشده است.
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گزارشی از وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی کشور

مکانیزاسیون کشاورزی پشت چراغ آموزش و آگاهی
شکوفه میرزایی

نزدی��ک ب��ه نی��م ق��رن از
س��رآغاز ماش��ینی ش��دن
کش��اورزی ایران با تش��کیل
«بنگاه توس��عه ماش��ینهای
کش��اورزی» میگذرد .امروزه
ایران در جامعه جهانی چنین
عن��وان میکند ک��ه در بخش
مکانیزاس��یون کش��اورزی به
خودکفای��ی اصولی رس��یده،
ام��ا ب��ا وج��ود ای��ن ادع��ا،
هن��وز در بس��یاری از اراضی
کش��اورزی پتپت تراکتورها
و کمباینه��ای س��ال 1345
ساخت کشور رومانی به گوش
میرسد.
اوض����اع ن��اب��س���ام�ان
مکانیزاس��یون کش��اورزی
در کش��ور ما مس��ئله تازهای
نیس��ت ،بهگون��های ک��ه در
دههه��ای اخیر حت��ی اهداف
برنامهه��ای اول ،دوم و س��وم
را نی��ز محق��ق نکرده اس��ت.
میزان تزریق ماش��ینآالت به
بخش کشاورزی در سالهای
اخی��ر ن��ه تنها باع��ث تحقق
برنامهه��ای مکانیزاس��یون
بخش نش��ده ،بلکه جوابگوی
میزان اس��تهالک ماشینآالت
موجود نیز نبوده اس��ت .نتایج
تحقیق��ات نش��ان میده��د:
میزان تامین ماش��ینآالت در
برنامهه��ای توس��عه اقتصادی
با برنامههای مص��وب ،از نظر
تعداد و ترکی��ب تفاوت دارد.
البت��ه اینگون��ه تفاوته��ا و
تناقضها تا حدودی در بخش
کش��اورزی برای هم��ه عادی
شده است.
همچنی��ن رش��د قیم��ت
ماشینآالت کشاورزی بیشتر
از رش��د ش��اخص قیم��ت
تضمینی محصوالت کشاورزی
بوده اس��ت ،با وجود همه این
مس��ائل ،در دو س��ال اخی��ر
گامهای متفاوت و تاثیرگذاری
در ح��وزه مکانیزاس��یون
کشاورزی در کش��ور برداشته
شده ،اما متاس��فانه مشکالت
این حوزه به ی��ک یا دو مورد
خالصه نمیش��ود ک��ه به این
راحتی مرتفع شود.
در این بین کشاورزان سنتی
ه��م به دنب��ال حداکثر کردن
مطلوبی��ت از طری��ق کاهش
ریس��ک و هزینهه��ای خ��ود
هستند .همچنین عدم ترویج
مطلوب ،نب��ود آگاهی صحیح
و ع��دم وج��ود انگی��زه کافی

برای پذیرش مکانیزاس��یون با
چاش��نی ت��رس از هزینههای
ِ
ناشی از اش��تباهات احتمالی،
موجب شده تا کشاورز سنتی
همچن��ان راه خود را از س��یر
پیش��رفت جامعه کش��اورزان
صنعت��ی ج��دا کن��د و تن به
ریسک و همگامی با تکنولوژی
روز ندهد .مشکالت این بخش
و جرقهه��ای امیدوارکننده در
دو س��ال اخیر بهانهای شده تا
گزارشی در خصوص وضعیت
کنونی مکانیزاسیون کشاورزی
در کش��ور تهی��ه کنی��م.
صحبته��ای «فرصت امروز»
با کامبیز عباس��ی ،مدیر مرکز
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
در پی میآید.
ضریب مکانیزاسیون به
چند درصد رسیده است؟
با نگاه��ی به روند توس��عه
مکانیزاس��یون در ای��ران و
بررس��ی ضری��ب ای��ن مهم،
درمییابی��م ک��ه در فاصل��ه
زمان��ی بین س��الهای 1386
ت��ا  1390یعن��ی در ط��ول
چهار س��ال مقدار این ضریب
از ح��دود  0/9ب��ه حدود 1/1
درصد رس��یده و توسعه نسبتا
مناسبی داشته است .از طرفی
چن��دی پی��ش ریی��س مرکز
توس��عه مکانیزاس��یون وزارت
جهاد کشاورزی اظهار داشت:
ب��ا س��اماندهی ش��رکتهای
خدم��ات مکانیزاس��یون طبق
برنامه پنجم توسعه ،با افزودن
حدود 77میلیون اسب بخار به
میزان اسب بخار فعلی ،ضریب
مکانیزاس��یون از ی��ک اس��ب
بخار در هکتار را به  1/5اسب

بخ��ار در هکتار میرس��انیم.
عباس��ی در خص��وص ضریب
مکانیزاسیون میگوید :ضریب
فعلی مکانیزاس��یون در کشور
 1/26اس��ت ک��ه ما ب��رآورد
میکنیم ای��ن ضریب تا پایان
سال  93به  1/38برسد.

غالت با راهاندازی مجدد ستاد
برداشت غالت کشور بهصورت
برنامهری��زی ش��ده تزریق و با
جابهجای��ی نزدیک به هش��ت
هزار دس��تگاه کمباین ،امکان
برداش��ت با ضایع��ات کمتر از
هفت درصد مهیا شد.

دوران طالیی
مکانیزاسیون
عباسی در خصوص وضعیت
مکانیزاس��یون در کش��ور
میگوید :ما از دو س��ال اخیر
در حوزه توسعه مکانیزاسیون
با عن��وان «دوران طالیی» یاد
میکنی��م چ��را ک��ه گامهای
بزرگی در طول این دو س��ال
برداشته شده و وضعیت تامین
نیرو محرکه کش��ور ارتقا پیدا

اعتبارات تخصیص یافته
وی در خص��وص تع��داد
ماشینآالت بخش میگوید :در
حال حاضر بی��ش از 400هزار
دس��تگاه ان��واع تراکت��ور و
کمباین در بخش مکانیزاسیون
کش��اورزی فعال هس��تند ،اما
عمر نیمی از این ماش��ینآالت
و ادوات بی��ش از  13س��ال
اس��ت و نیاز اس��ت با توس��عه
خطوط اعتباری مکانیزاسیون
و تامین مناس��ب ،این ناوگان
به روزرس��انی ش��ود .عباس��ی
در خص��وص می��زان اعتبارات
میافزای��د :مبل��غ 1550
میلیارد تومان تسهیالت برای
حوزه مکانیزاس��یون در س��ال
گذش��ته و امس��ال تخصیص
پیدا کرده که س��ال گذش��ته
یک خط750میلی��ارد تومانی
در قالب س��تاد مکانیزاس��یون
ایجاد شده و بیش از  90درصد
آن جذب ش��ده است که رقم
باالیی به عرضه مکانیزاس��یون
اس��ت .در سال جدید هم خط
اعتب��اری 800میلیاردتومانی
راهاندازی شده که 600میلیارد
تومان معرفی به بانکها صورت
گرفته و تا دو م��اه آینده تمام
این مبلغ جذب میشود.

در حال حاضر بیش
از 400هزار دستگاه
انواع تراکتور و
کمباین در بخش
مکانیزاسیون
کشاورزی فعال
هستند ،اما عمر نیمی
از این ماشینآالت
و ادوات بیش از 13
سال است

ک��رده اس��ت ،بهگون��های که
بیش از 18هزار دستگاه انواع
تراکتور در حوزه مکانیزاسیون
در اختی��ار کش��اورزان ق��رار
گرفت .بهعنوان مثال در بخش
برنج بیش از  1000دستگاه به
عرصه مزارع ش��الیزاری کشور
ورود پیدا کرد و بیش از 420
دس��تگاه در ح��وزه برداش��ت
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 3دهه انتظار به پایان رسید
عباس��ی یک��ی دیگ��ر از

اقدام��ات مهم این ح��وزه در
دوران طالی��ی را پالکگذاری
م�اش���ی�نهای ک�ش���اورزی
خودگردان موجود در کش��ور
ِ
میدان��د و در ای��ن خصوص
میافزای��د :پ��س از س��ه دهه
انتظار در سال  92با تعامالت
گسترده با پلیس ناجا ،ابالغیه
مذکور به راهور ناجا در سراسر
کش��ور ارسال ش��د و تاکنون
نزدی��ک به  36هزار دس��تگاه
ان��واع ماش��ینهای موج��ود
در بخ��ش ،تش��کیل پرون��ده
داده و پالکگذاری ش��دهاند.
همچنین با توج��ه به اهمیت
تولی��د محص��والت آب محور
کش��ور توسعه کش��ت نشایی
مکانی��زه ذرت ،چغندرقن��د،
پنب��ه و کل��زا در دس��تور کار
مرکز توس��عه مکانیزاس��یون
کش��اورزی قرار گرفته و برای
نخس��تین بار بهصورت الگوی
کشت مکانیزه نشایی ذرت ،در
منطقه پاسارگاد استان فارس
بهص��ورت موفقیت آمیز انجام
شده است.
وی در خص��وص برداش��ت
مکانیزه پنبه نیز میگوید :پس
از  25س��ال انتظ��ار کمبای��ن
مناس��ب پنب��ه به تع��داد 12
دس��تگاه در مناط��ق پنبه خیز
کشور با محوریت تقاضا و اعمال
سیاستهای حمایتی تامین شد
و پیشبینی میش��ود برداشت
مکانیزه پنبه کش��ور در یکی تا
دو سال بهصورت مکانیزه انجام
ش��ده و مش��کل برداش��ت آن
بهصورت کامل حل شود.
با توجه به خط��وط اعتباری
در س��ال ج��اری ،ب��رای
اس��تانهای سراسر کش��ور از
مبلغ هش��ت میلیارد تومان تا
 52میلیارد تومان تس��هیالت
تخصی��ص یافته ک��ه میتواند
موجب��ات تولی��د اقتص��ادی و
انبوه محصوالت کش��اورزی در
کش��ور را مهیا کنن��د .وی در
پای��ان در خصوص به کارگیری
ماشینآالت و ادوات کشاورزی
تولی��د داخل تصری��ح کرد :در
ش��رایط فعلی بی��ش از  90تا
 95درص��د نیازهای ماش��ینی
حوزه مکانیزاس��یون کشاورزی
از صنعت داخلی تامین میشود
و صرفا در برخی از موارد مانند
ماشینآالت زراعت برنج ،باغبانی
و برخی ماشینهای خاص نظیر
ماشینهای برداشت پنبه و غیره
نیاز به واردات احساس میشود.

اول از زیرساختها شروع کنید!
محمد مسعودی

کارشناس کشاورزی

مکانیزاس��یون کشاورزی در ایران مسئلهای است که
از س��ال  ،1345پی��رو قرارداد بین ای��ران و جمهوری
رومان��ی برای خرید تراکتور و برخی ادوات کش��اورزی
مطرح ش��ده و همواره مورد بحث متخصصان فن بوده
است .اصلیترین مس��ئله در دست داشتن یک تعریف
درست و اصولی از این مبحث است.
درواقع باید بدانیم که مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی
صرفا به معنی تزریق ماش��ینآالت و ادوات نیس��ت بلکه
مجموع��های از علوم و فنون کاربردی اس��ت که مطالعه،
شناخت و بهکارگیری انواع مختلف ماشین و ابزار نیروی
محرک را شامل میشود اما متاسفانه برخی مسئوالن ما
مکانیزاس��یون را تنها به معنی افزایش تع��داد تراکتور و
ماشینآالت پیشرفته به بخش کشاورزی میشناسند و از
جنبههای دیگر مکانیزاسیون مانند کاربرد صحیح ماشین،
تناس��ب ماشین با عملکرد
تاثیر برکاهش مصرف انرژی،
ِ
محصول ،کاهش تلفات ماشینی و تولید رقابتی محصول
غافل ماندهاند.
برای سروسامان دادن به وضعیت کنونی مکانیزاسیون
کش��اورزی باید زیرساختهای الزم را فراهم آوریم .یکی
از ضروریترین نیازهای مکانیزاسیون ،ایجاد فضای الزم
برای حرکت و مانور ماش��ین و نیروی محرکه آن اس��ت
که درواقع یکپارچهس��ازی اراضی مهمترین زیرس��اخت
برای توسعه مکانیزاسیون بهشمار میآید .با یکپارچهسازی
اراضی ضمن تس��طیح زمین و ایجاد شیب مناسب برای
کش��ت گیاه ،راههای بین مزارع ایجاد میشود ،همچنین
اندازه و ابعاد قطعات زراعی افزایش یافته و فضای بس��یار
مناسبی برای کا ِر مطلوب ماشین فراهم میشود.
در کنار این موضوع کارشناسان معتقدند واگذاری
اختی��ارات به وزارت جهاد کش��اورزی یا دس��تکم
ورود و توج��ه بیش��تر وزارت صنایع ب��ه بحث تولید
ماش��ینهای کشاورزی میتواند از محرکههای اصلی
ب��رای این بخش باش��د .پ��س از مرتفع ک��ردن این
مش��کالت موضع مهم دیگر ،بومیسازی ماشینآالت
کش��اورزی است ،نوع خاک و مدل کاشت و برداشت
در کش��ور ما تفاوت بس��یاری با س��ایر کشورها دارد
از اینرو نیاز اس��ت که ماش��ینآالت مورد اس��تفاده
بهص��ورت بومی طراحی یا وارد ش��وند تا بیش��ترین
میزان انطباق با ش��رایط اقلیمی و کاشت و برداشت
کشور را داشته باشند.
در این بین کشاورزان هم اطالعات کافی درخصوص
کاربردهای مکانیزه ش��دن ام��ور ندارند و ممانعت آنها
گاهی برای پذیرفتن ماش��ینآالت به این دلیل اس��ت
که تصور میکنند برخی افراد ،با ماش��ینی ش��دن امور
به اصطالح از ن��ان خوردن می افتند و کارگرهایش��ان
بیکار میش��وند درحالیکه پیشرفت تکنولوژی همواره
نتیجه برد برد برای دو طرف دارد.
در واق��ع میتوان افراد مختلف را برای پیش��برد امور
به کار برد ،از جمله راننده انواع ماش��ینآالت کشاورزی،
تکنس��ین و تعمیرکار ماش��ینآالت و حتی افرادی که
طریقه کار با دس��تگاهها و ماش��ینها را به کش��اورزان
س��نتی آموزش دهند ب��ه انضمام س��رویس نگهداری
و پش��تیبانی اصولی از دس��تگاهها ک��ه میتواند انگیزه
کش��اورزان برای پذیرش تکنولوژی را باال ببرد تا هم در
مصرف انرژی صرفهجویی ش��ود و هم هزینههای تولید
کاهش چش��مگیری پیدا کند .باشد که ما نیز بتوانیم با
توسعه زیرساختها و همگامی با شرایط جهانی ،شرایط
مطلوبتری را برای کش��اورزان و تولیدکنندگان کشور
فراهم کنیم.

بازار
افزایش قیمت میوه در ابتدای فصل پاییز

موز گران شد

تجارت

راهاندازی معامالت آتی کنجاله سویا در بورس کاال

مدیر کاالی��ی کارگزاری بانک
کش��اورزی گف��ت :راهان��دازی
معام��الت آتی کنجاله س��ویا و
مدیری��ت ریس��ک قیمت��ی این
محصول در ب��ورس کاال نگرانی
مرغ��داران و دام��داران را رف��ع
خواهد کرد.
محمود حسینیپور اظهار کرد:
تم��ام بورسه��ای کاالی��ی دنیا
معام��الت آت��ی را از محصوالت
کشاورزی آغاز کردند و در کشور
م��ا نیز نبود س��ازوکاری کارآمد
ب��رای مدیریت ریس��ک قیمتی
محص��والت کش��اورزی بیش از
گذشته احساس میشود.
وی گف��ت :یکی از نگرانیهای
اصل��ی مرغ��داران و بخش��ی از
دامداران ،افزایش قیمت کنجاله
س��ویا اس��ت .آنها مجبورند این

نگرانی مرغداران و دامداران پایان مییابد

محص��ول را ب��ه ه��ر قیمتی که
باش��د برای ادامه فعالیتش��ان
تهی��ه کنند که در برخی مقاطع
شاهد نوس��ان شدید قیمتی این
کاال و ایج��اد مش��کالت فراوان
برای مرغداران بودهایم.
وی ادام��ه داد :در ای��ن میان
راهان��دازی معامالت آتی کنجاله
س��ویا و مدیریت ریسک قیمتی
ای��ن محص��ول در ب��ورس کاال
به راحتی مشکل فوق را برطرف
میکند و مرغداران در حاش��یه
امن قیمتی به فعالیت خود ادامه
میدهند.
حس��ینیپور تصری��ح ک��رد:
اگ��ر قیم��ت کنجاله س��ویا در
هر کیلوگرم هزار تومان باش��د،
مرغ��داری ک��ه برای ش��ش ماه
آین��ده ب��ه حجم مش��خصی از

این محص��ول نی��از دارد نگران
افزای��ش یکباره قیمت و رش��د
هزینههایش است.
ب��ا راهان��دازی معام��الت آتی
کنجال��ه س��ویا ،این مرغ��دار به
راحتی میتوان��د محصول مورد
نی��ازش را برای چن��د ماه آینده
تامی��ن کن��د و به هی��چ عنوان
نگران نوسان شدید قیمتها در
بازار نباشد.
مدیرکاالیی کارگ��زاری بانک
کشاورزی گفت :در طرف مقابل
تولیدکنن��دگان و واردکنندگان
کنجال��ه س��ویا نی��ز از معامالت
آتی س��ود میبرند ،زی��را آنها با
فروش محصوالتشان در بازههای
زمانی مشخص ،از افت قیمتها
و زیانه��ای هنگف��ت مص��ون
میمانن��د .همچنین دیگر نگران

کشاورزان در کشت پاییزه گندم و جو شتاب کنند

معاون رییس س��ازمان و مدیر جهاد کشاورزی مرند به
کش��اورزان توصیه کرد ،هرچه زودتر کشت گندم پاییزه
خود را شروع کنند تا با کاهش عملکرد مواجه نشوند.
ج��الل رحی��مزاده ،ب��ا اش��اره ب��ه تقویم زراع��ی این
شهرس��تان ،گفت :کش��ت پاییزه از اول مهر ش��روع و تا
 15آب��ان م��اه ادامه مییاب��د و براس��اس پیشبینیهای
هواشناس��ی و تجارب گذشته باران پاییزه مهرماه بهترین
زمان برای کشت است.
وی ب��ا بی��ان اینکه برای کش��ت پاییزه گن��دم و جو در شهرس��تان مرند تمامی
نهادههای الزم آماده اس��ت ،خاطر نش��ان کرد :با تمهیدات و تدابیر اتخاذ ش��ده در
س��ال زراعی  93-94و با بارشهای به هنگام و تامین بذرهای مناس��ب ارقام گندم
دیم امیدواریم عملکرد مناسبی در این زمینه داشته باشیم.
وی اظهار کرد :میزان مورد نیاز س��موم ضدعفونی بذور خود مصرفی گندم و جو
نیز در کلینیکهای گیاهپزش��کی و فروشگاههای سموم کشاورزی تهیه و در اختیار
نمایندگان روستاها قرار داده شده است.

فروش به موقع محصوالتش��ان و
هزینههای انب��ارداری نخواهند
بود ،زیرا کاالیش��ان را چند ماه
زودتر در معامالت آتی به فروش
رساندهاند.
به گزارش ایس��نا ،وی با بیان
اینک��ه بخ��ش بزرگ��ی از نیاز
کشور به کنجاله سویا از طریق
واردات تامین میش��ود ،اظهار
ک��رد :واردکنن��دهای ک��ه یک
کش��تی کنجاله س��ویا را برای
مثال به مق��دار  50هزار تن از
برزی��ل روانه کش��ورمان کرده،
حت��ی در صورت اف��ت چندده
تومانی قیم��ت در هر کیلوگرم
نیز ب��ا زی��ان بزرگ��ی روبه رو
میشود که اگر این واردکننده
قبل از واردات ،محموله خود را
برای تحویل دو م��اه آینده در

معامالت آتی و با قیمت معقول
به فروش برس��اند ،در زمان دو
ماهی که کش��تی به کشورمان
میرس��د ،هیچ نگرانی نخواهد
داشت.
حس��ینیپور در پای��ان ب��ا
امی��دواری ب��ه رون��ق معامالت
کنجاله سویا در قراردادهای آتی
بورس کاال گفت :این مکانیس��م
به نفع صنعت کش��اورزی است
و تش��کلهای مختلف همچون
اتحادی��ه مرغ��داران گوش��تی،
اتحادیه مرک��زی دامداران ایران
و انجمن صنف��ی تولیدکنندگان
جوجه یک روزه و غیره میتوانند
نیاز اعضای خود به کنجاله سویا
را از طری��ق معام��الت آتی این
محص��ول در ب��ورس کاال تامین
کنند.

برداشت  85تن سیب از یک هکتار باغ در شهرستان میانه

مدیر جهادکشاورزی شهرستان میانه از برداشت  85تن
سیب از یک هکتار باغ شاخص این شهرستان خبر داد.
ش��هرام ایرانیپ��ور ،با بیان ای��ن مطلب اف��زود :مقدار
عملکرد  85تن در هکتار در ش��رایطی حاصل شده که به
خاطر سرمای دیررس بهاره بیشتر محصوالت سردرختی
از بی��ن رفته و در منطقه میزان خس��ارت بیش��تر از 80
درصد است.
وی با بیان اینکه راندم��ان حاصله نتیجه رعایت دقیق
دس��تورات فن��ی در مرحله داش��ت و هماهنگی باغ��دار با مروجان و کارشناس��ان
شهرستان و کشت مکانیزه باغ و استفاده از ارقام نیمه پاکوتاه که تحمل به سرما در
آنها بیشتر و سالآوری کمتری دارند ،ادامه داد :استفاده از سیستم آبیاری قطرهای
و هرس اصولی و تغذیه مناسب از دیگر عوامل این موفقیت بوده است.
ایرانیپور گفت :محصول س��یب در شهرستان میانه در سطح  6هزارو  500هکتار
در دامنههای رش��ته کوه بزگوش شهرستان با کیفیت عالی تولید میشود به طوری
که از لحاظ ماندگاری و صادراتی رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است.

در روزهای اخیر و با س��ردتر ش��دن هوا ،قیمت موز
و لیموترش افزایش چش��مگیری در سطح شهر تهران
داشته تا حدی که موز بین  6500تا هشت هزار تومان
به فروش میرسد.
برپایه گزارشهای تازه از سطح شهر تهران همچنان
قیمت میوه از جنوبیترین نقطه تا ش��مالیترین نقطه
پایتخت تفاوت چش��مگیری دارد تاحدی که قیمت هر
کیلوگرم سیب سفید در منطقه میدان امام حسین(ع)
س��ه هزار تومان برچس��ب قیمت خورده ،اما این میوه
پرمص��رف در منطقه قله��ک تا هفت ه��زار تومان به
فروش میرسد.
همچنی��ن ه��ر کیلوگ��رم م��وز ک��ه هفت��ه پی��ش
4500توم��ان ب��ود ،اکن��ون به ش��ش ه��زار تومان و
گاهی تا هش��ت هزار توم��ان در نقاط مختلف پایتخت
قیمتگذاری شده است.
میوهفروش��ان علت گران ش��دن آن را کمیاب شدن
این میوه در بازار بارفروش��ان عنوان میکنند و سردتر
شدن هوا را به دلیل ماندگاری بیشتر این میوه بیدلیل
نمیدانند.
همچنی��ن گفت��ه میش��ود ب��ا تمام ش��دن فصل
برداش��ت لیمو ت��رش ،قیمت این قلم از ش��ش هزار
به 12هزار تومان در برخی نقاط ش��هر افزایش یافته
است.
به گ��زارش فارس ،نکت��ه قابل توج��ه در مراکز
عرض��ه میوه این اس��ت که با وجود وعده ش��ورای
اصن��اف که قرار ب��ود بارفروش��ان در میدان اصلی
می��وه و تره بار ملزم به داش��تن فاکتور با نش��ان و
مه��ر اصناف ایران باش��ند ،ام��ا همچنان خبری از
اج��رای این ط��رح نبوده و به گفته میوه فروش��ان،
 70درص��د فروش می��وه در میدان اصلی توس��ط
دالالن صورت میگیرد.

یک خبرگزاری غربی با اشاره به وجود
موارد اختالف در مذاکرات هستهای ایران
و کش��ورهای  5+1در وین از دس��تیابی
طرفین به پیش��رفتهایی در این دور از
مذاکرات با وجود اختالفات اساسی خبر
داده اس��ت .به نقل از رویت��رز ،مذاکرات
ایران و کشورهای  5+1در وین در حالی
روز پنجش��نبه پایان یاف��ت که طرفین
ضم��ن تاکید ب��ر برخی پیش��رفتها ،از
وجود نقاط اختالف اساس��ی خبر دادند.
دو طرف همچنین ابراز امیدواری کردند
که تا پایان مهلت تعیین ش��ده برای این

دور از مذاکرات در 24نوامبر (سوم آذر) و
با وجود اختالف��ات موجود به یک توافق
جام��ع ب��رای پای��ان دادن ب��ه یک دهه
منازعه بر سر برنامه هستهای ایران دست
یابند .جان کری ،وزیر خارجه آمریکا روز
پنجشنبه پس از دیداری شش ساعته با
محمد جواد ظریف همت��ای ایرانی خود
ک��ه با حضور کاترین اش��تون ،مس��ئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام شد،
وی��ن را ترک کرد ،ام��ا معاونان وی برای
شرکت در ادامه مذاکرات ماندند .ظریف
پس از ای��ن دیدار به خبرن��گاران گفت:

گفتوگوها فش��رده و جدی ب��ود با این
ح��ال ما به جای تمرکز بر نقاط اختالف،
راه حله��ا را مورد بحث ق��رار دادیم .به
گفته وی ،مذاکرات وین در تمام زمینهها
پیش��رفتهایی داشته اس��ت .در همین
حال طرف امریکایی نیز از دس��تیابی به
پیشرفتهایی در این مذاکرات خبر داد.
بر این اساس در فرصت باقیمانده تا پایان
مذاکرات احتم��ال دیدار مجدد ظریف با
کری و اش��تون وجود دارد .مذاکرات روز
پنجشنبه با دیدار مقامات بلندپایه ایران
و ش��ش کش��ور حاضر (امریکا ،فرانسه،

انگلیس ،چین ،روس��یه و آلم��ان) ادامه
یافت .ب��ه گفته مایکل مان ،س��خنگوی
اش��تون ای��ن مذاک��رات در مرحل��های
حس��اس قرار دارد ،با این حال دو طرف
با تم��ام توان برای حرک��ت رو به جلو و
دستیابی به توافقی جامع میکوشند .این
رسانه غربی آورده است :مقامات امریکایی
میگویند احتمال کاسته شدن از میزان
اختالفات در صورت «اطمینان بخش��ی
از این طریق که راه دس��تیابی به ساخت
سالح اتمی بسته میش��ود» وجود دارد.
همانگونه که س��رگئی ریابکوف ،معاون

وزیر خارجه روسیه عنوان میکند موارد
اصل��ی اختالف حول س��ه محور اس��ت:
غنیس��ازی اورانیوم ،سرنوش��ت رآکتور
تحقیقاتی اراک و چگونگی رفع تحریمها
که تاکنون به راه حل قابل قبول دو طرف
منتهی نشده است.
از سوی دیگر علیاکبر صالحی ،رییس
سازمان انرژی اتمی گفت :آینده مذاکرات
ایران با  5+1روش��ن اس��ت و به سرانجام
خوبی خواهد رس��ید .ایران کلید طالیی
خاورمیانه و قدرت اول منطقه است و دنیا
چارهای جز تعامل با ایران ندارد.

مقاماتبلندپایهجهاندوبارهدورمیزمذاکره

ایران کلید طالیی
خاورمیانه

دبیر کارگ��روه پیشنویس س��ند ملی
ازدواج در م��ورد مزیته��ای اج��رای
فلوچارت همسرگزینی در موسسه تبیان،
گفت :با اج��رای کامل این ط��رح ،دیگر
سایتهای همس��ریابی جایگاهی ندارند.
محمدرض��ا کمن در گفتوگ��و با مهر با
بیان اینکه در طرح همس��ان گزینی فرد
طبق فلوچارت تعریف ش��ده باید از ابتدا
تا انتها چندین نوبت با مش��اوره حضوری
راهنمایی ش��ود ،افزود :تفاوت سایتهای
همس��ریابی با طرح همس��ان گزینی که
توسط موسس��ه تبیان در حال اجراست
این اس��ت که در این طرح ابت��دا از فرد
تس��ت گرفته ش��ده و بعد کار مش��اوره
آن ه��م در چند بخش انجام میش��ود و
ای��ن ارتباط میان مش��اور و فرد متقاضی
همراه با بس��تههای آموزش��ی و تستها
موج��ب موفقیت اجرای طرح خواهد بود.
طرح همس��ان گزینی بخش��ی از اجرای
طرح بزرگ س��ند ملی مش��اوره و ازدواج

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 عمومی88895433 :
سازمان آگهی ها 88896074 :و 88895434
سامانه پیامکی50001243 :
ایمیلinfo@forsatnet.ir :
سایتwww.forsatnet.ir :
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هنوزراهیبرایازبینبردن
مگسسفیدمزاحمپیدانشده

توضیحاتیدربارهسایترسمیهمسریابییاهمسانگزینی

طرحبزرگسندملیمشاورهوازدواج

اس��ت .این س��ند به تصویب کلی شورای
عالی جوانان رس��یده و معاونت راهبردی
ریاس��ت جمهوری بای��د ایدههای مطرح
ش��ده را برای تکمیل طرح جمعآوری و
ارائ��ه کند و این مه��م هماکنون در حال
اجراست.
به گفته دبیرکارگروه پیشنویس س��ند
مل��ی ازدواج ،در فلوچارت طرح همس��ان
گزین��ی فرد ابتدا اقدام ب��ه ثبت نام کرده
و مش��خصات اولیه خود را تکمیل میکند
ک��ه در این بخش فرد پس از ثبت نام باید
آزمون س��المت خ��ود را تکمیل و پس از
آن به واس��طین برای بررس��ی سالمت و
صالحیت ارجاع داده ش��ود که فرد در هر
کدام از مراحل یاد شده اگر صالحیت الزم
را کس��ب نکند به منظور بررس��ی بیشتر

روزنامه اقتصادی -مدیریتی

س��المت و آمادگی به مش��اور ارجاع داده
میش��ود .در صورت تایی��د متقاضی ،فرد
باید در مرحله بعد بس��ته آموزش��ی یک
را بررس��ی و وارد آزمون مرحله اول شود.
در بس��ته آموزش��ی یک مباحثی از قبیل
وضعیت کنونی خانوادهها ،علل گسستگی
و آش��فتگی ،اهمی��ت انتخاب مناس��ب،
اهداف ازدواج و اهمیت آزمون و مش��اوره
مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .در این
آزمونها به خوبی تناسب شخصیت افراد
با یکدیگر ،اعتقادات دینی و . . .مش��خص
میش��ود تا فرد مناس��ب طرفین انتخاب
شود .ممکن است فردی برونگرا و فردی
دیگر درونگرا باشند که در آزمون شماره
یک به این مسائل به خوبی توجه میشود
چرا که چنی��ن افرادی مناس��ب یکدیگر

نیس��تند .در مرحل��ه بع��دی محاس��بات
هوشمند همس��انگزینی انجام میشود و
فرد مناسب پیدا میش��ود .سپس قبل از
معرفی به خانواده فرد بس��ته آموزشی دو
را میگذران��د و پ��س از آن آزم��ون دوم
باید انجام ش��ود .در بس��ته آموزشی دوم
نی��ز مباحثی از قبی��ل :م��دت و مراحل
آش��نایی تا عقد ،آسیبشناس��ی انتخاب،
تصمیم احساس��ی -عاقالنه گنجانده شده
اس��ت .مرحله بعدی معرفی به خانوادهها
توسط واس��ط و ارجاع به مشاور به همراه
ارائه بسته آموزشی س��وم است .در بسته
آموزش��ی س��وم درخص��وص روشه��ای
ش��ناخت ،بایدها و نبایده��ا در گفتوگو،
بایده��ا و نبایده��ا در تحقی��ق و محقق و
اشتباهات رایج فرآیند آشنایی آورده شده

اس��ت .در این مرحله در صورت رد توسط
خانواده یا مشاور ،فرد جهت بررسی بیشتر
برای س��المت و آمادگی به مش��اور ارجاع
داده میشود ولی در صورت تایید خانواده
و مش��اور برای عقد وارد بس��ته آموزشی
چه��ارم و گ��ذران آموزشه��ای دوران
عقد میش��ود .ش��ش ماه پس از عقد نیز
پیگیریهای الزم در این خصوص انجام و
نوبت به آزمون شماره سوم میرسد که در
صورت مشکل متقاضی باید بسته آموزشی
پنجم را که ش��امل آموزشهای استحکام
خانواده اس��ت را بگذراند و در صورت بروز
مش��کل به مش��اور متخصص ارجاع و در
کنار آن نیز باید بس��ته آموزشی پنجم را
بگذراند .مرحله بعدی نیز پیگیری  12ماه
پس از عقد و آزمون چهارم اس��ت که در
این مرحله در صورت وجود مش��کل ،افراد
به مشاور متخصص برای زوجدرمانی ارجاع
داده میش��وند و در صورت عدم مش��کل
وارد زندگی موفق و پایدار خواهند شد.

مس��ئول بخش حش��رات دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی
سازمان حفاظت محیطزیست گفت :مگسهای سفید پس از گذشت
زمس��تان و در فصول گرم سال دوباره در س��طح شهر تهران طغیان
خواهند کرد .به گزارش ایلنا ،مگس س��فید آفتی گیاهی است که در
تابس��تان امس��ال خیابانهای پایتخت را فراگرفت و موجب نگرانی و
مزاحمتهای بس��یاری برای شهروندان ش��د ،این در حالی است که
مس��والن همواره بر این مس��ئله تاکید داش��تند که این آفت زراعی
خطری برای انس��ان ندارد و با س��رد ش��دن هوا و بارش باران از بین
خواهد رفت.
اکن��ون پ��س از گذش��ت  25روز از فص��ل پایی��ز که هم��راه با
کاه��ش قابل مالحظ��ه دما و بارش باران در پایتخت بوده اس��ت،
همچن��ان این مگسها در س��طح ش��هر دیده میش��وند ،هرچند
ک��ه به نظ��ر میآید تعداد آنها بهش��دت کاهش پیدا کرده اس��ت.
«علیرضا نادری» ،مس��ئول بخش حشرات دفتر موزه تاریخ طبیعی
و ذخای��ر ژنتیکی س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت ،در گفتوگو با
ایلن��ا در ای��ن رابطه گفت :هنوز هوا آنقدر س��رد نش��ده که دیگر
ش��اهد وجود این حشرات در ش��هر نباشیم ،اما کامال مشهود است
که ب��ا کاهش دما و بارش باران تعداد آنه��ا نیز کاهش پیدا کرده
اس��ت .این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره
به اینکه این حش��رات در زمستان گذرانی میکنند و در فصلهای
گرم دوباره ش��اهد طغیان آنها در سطح ش��هر خواهیم بود ،افزود:
ب��ا توج��ه به اینک��ه هنوز هیچ راه��ی برای حل این مش��کل پیدا
نشده است ،از سازمان حفاظت محیطزیست درخواست دادهایم تا
کمیتهای تخصصی متش��کل از کارشناسان این حوزه را برای پیدا
کردن بهترین راهحل ،تش��کیل دهد .وی با بیان اینکه جمعآوری
برگه��ای ریخته ش��ده درختان از زمین میتواند تاثیر بهس��زایی
در کاهش تعداد این حش��رات داش��ته باشد ،اظهار کرد :برای حل
این مش��کل راههایی همچون آبشویی گیاهان و مکانهای آلوده
پیش��نهاد شده بود که با توجه به گس��تردگی حضور این حشرات
در سطح ش��هر ،امکان آبش��ویی تمامی گیاهان و ساختمانهای
ش��هر وجود ندارد.

فرهنگ

ورزش

جامعه

سیاست

حادثهاتمیغیرنظامینیروگاه«چرنوبیل»اوکراینسوژهمهرداد
خطاییبرایبرپایییکنمایشگاهنقاشی،ویدئوآرتوچیدمانشد

میشلپالتینی،رییساتحادیهفوتبالاروپا(یوفا)اظهارکرد:بالتردیگر
رییسفیفانیست.اوخودفیفااستودیگربهفوتبالخدمتنمیکند

دکترایرجفاضل،رییسجامعهجراحانگفت:رتبهاولجراحی
زیباییبینیدرجهانمتعلقبهایراناست

محمدهاشمیرفسنجانیازاعضایبلندپایهحزبکارگزاراناز
عضویتدراینحزباستعفاداد

مینگذاریدرزمینخودی

موافقتشوراباسفراستقاللبهامریکا

چرا2ایستگاهمترویخط3افتتاحنمیشود

مسئلهسیستانوبلوچستانوامنیتملی

ابوالحسن داوودی ،رییس ش��ورای صنفی نمایش معتقد است:
تضعی��ف مجوزهای��ی که توس��ط وزارت ارش��اد صادر میش��ود،
مینگذاری در زمین خودی اس��ت که گس��ترش هنر زیرزمینی و
غیرقانونی را به دنبال خواهد داش��ت .داوودی در گفتوگو با ایلنا،
با اش��اره به زمزمههایی که پیرامون اکران نشدن بعضی فیلمهای
سینمایی شنیده میشود؛ گفت :نهادهای قانونی همچون مجلس
ش��ورای اسالمی و کمیسیون فرهنگی حق دارند که نظارت کنند
و نظارت آنها نیز کمک بسیاری میکند اما باید این نظارت از سر
دلسوزی باشد .وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد بعضی رفتارها
امروز با وزارت ارش��اد بهاصطالح از حب علی نیست بلکه از بغض
معاویه اس��ت ،گفت :دوستان قانونگذار در مجلس شورای اسالمی
ناخودآگاه و ناخواس��ته تن به پذیرش یکس��ری از نگاهها و امیال
افرادی میدهند که امروز از دور خارج شدهاند و میخواهند به هر
قیمتی خود را در صحنه فعال نشان دهند.

شوالیههایجشنوارهفجرامسال

جشنواره فیلم فجر امسال هم شاهد حضور نامهای شناخته شده در
عرصه سینماست و هم قرار است سنگ محکی برای جوانترها باشد؛
جوانهایی که تا امروز خبرهای زیادی از فیلمهایش��ان منتشر شده
است .کمتر از چهار ماه دیگر به برگزاری سی و سومین جشنواره فیلم
فجر باقیمانده و سینماگران این روزها در تالشند تا بتوانند فیلم خود
را در مهلت مقرر ،به این جش��نواره برسانند .به گزارش ایسنا احتماال
بتوان «محمد (ص)» و مجید مجیدی را معروفترین فیلم و چهرهترین
کارگردانان حاضر در فجر س��ی و س��وم دانس��ت که البته پس از اما و
اگرهای زیاد ،قرار شد این فیلم بدون حضور در بخش مسابقه ،در فجر
نمایش داده شود .در بین کارگردانان پرسابقه سینمای ایران هم خسرو
س��ینایی با «جزیره رنگین» ،بهمن فرمانآرا با «دلم میخواد» ،کمال
تبریزی با «دردسرهای شیرین» ،عبدالحسن برزیده با «مزارشریف»،
مجید جوانم��رد با «آدم باش» ،ابوالحس��ن داوودی ب��ا «رخ دیوانه»،
محمدعلی طالبی با «قول» ،مس��عود جعفریجوزانی با «ایران برگر»،
ی��داهلل صمدی ب��ا «پدر آن دیگری» و علیرضا رییس��یان ب��ا «دوران
عاشقی» برای حضور در فجر دورخیز کردهاند.
عبدالجبارکاکاییمعتقداست،ترانههایاجتماعیبهشدتممیزی
میش�وندوازترانههایعاشقانههمکلمههاییچونبوسه،آغوشو
گرفتندستحذفمیشود.
جوادمجابیباگالیهازپرداختهنشدنبهآثارپیشکسوتانادبیاتدر
نشریهها،آنهارامحفلیو ُمدگراخواند.
اس�نودنگوگلوفیسبوکراخطرناکخواندوازشرکتاپلبرای
تالشدرکدگذاریپیامهاقدردانیکرد.

سیدس��عید افج��های ،عضو هیاتمدیره و س��خنگوی باش��گاه
اس��تقالل تهران از موافقت ش��ورای برون م��رزی وزارت ورزش و
جوانان با س��فر آبیپوش��ان به امریکا در تعطیالت نوروز  94خبر
داد .افزود :روز یکشنبه هفته جاری ،افشارزاده ،مدیر عامل باشگاه
با شورای برون مرزی در خصوص سفر آبیپوشان به امریکا جلسه
داشت که این ش��ورا موافقت اولیه خود را برای اخذ روادید اعالم
کرد .افجهای درباره سفر استقالل به امریکا در تعطیالت نوروز 94
گفت :این س��فر بنا به دعوت یک ش��رکت برگزارکننده تورنمنت
انجام میش��ود و هنوز تیمهای حاضر در این تورنمنت مش��خص
نیس��ت .این مقام مسئول در باشگاه اس��تقالل تهران اضافه کرد:
تعدادی از بازیکنان روادید خود را در اردوی چهار روزه ارمنستان
دریاف��ت کردهاند و مابقی نیز پس از بازگش��ت از اردوی تیم ملی
برای دریافت روادید به ارمنستان خواهند رفت.

فروشدر20دقیقه

روزنام��ه مارکا از ف��روش تم��ام بلیتهای الکالس��یکو ظرف
 20دقیق��ه خبر داد .رئال مادرید و بارس��لونا هش��ت روز دیگر در
دیدار رفت خود در لیگا باید در ورزش��گاه س��انتیاگوبرنابئو ش��هر
مادرید برابر هم به میدان بروند؛ دیداری که اهمیت بس��یار زیادی
نه تنها برای اس��پانیا بلکه برای تمام فوتبالدوس��تان جهان دارد.
روزنامه مارکا اس��پانیا خبر داد :تمام بلیتهای سانتیاگوبرنابئو که
بهص��ورت اینترنتی در اختیار عالقهمندان ب��ه فوتبال قرار گرفته
ب��ود ظ��رف  20دقیقه به فروش رفت تا رک��وردی دیگر برای این
بازی حس��اس ثبت ش��ود 84 .هزار هوادار فوتبال در اسپانیا بازی
الکالس��یکو را از نزدیک تماش��ا خواهند کرد .این بازی ش��اید با
الکالسیکوهای قبلی فرق داشته باشد و آن هم حضور معجونی از
فوتبالیستهای سطح اول جهان در این بازی است.
از طرفی حضور لوئیس سوآرس اروگوئهای اهمیت این دیدار را
باال برده اس��ت .تقابل س��وآرس و پپه دو بازیکن فوتبال جهان در
این دیدار و از طرفی تقابل مس��ی و نیمار در مقابل رونالدو و بیل
جذابیت زیادی به این بازی بخشیده است.
سازمانلیگبس�کتبالامریکاقصدداردزمانبازیبسکتبالرادر
NBAکاهشدهد.
تیموالیبالنوجواناندخترزیر۱7سالایراندربازیمقابلویتنام،
بهدلیلشرکتسهبازیکنتیمویتنامدردورهگذشتهاینرقابتها
بابردفنی3برصفرپیروزمسابقهشناختهشد.
۱2کارتقرمزحاصلدرگیریش�دیدبازیکن�انوهواداراندوتیم
باشگاهیدرآرژانتینبود.

عضو هیات رییس��ه شورای اسالمی ش��هر تهران در مورد عدم
افتتاح دو ایستگاه مترو و پله برقی خاموش زیرگذر ولیعصر (عج)
توضیحاتی را ارائه کرد .ابوالفضل قناعتی در پاس��خ به چرایی عدم
افتتاح و بازگشایی دو ایس��تگاه متروی عبدلآباد و شریعتی واقع
در جن��وب خط  3مترو گفت :ما مخالف بازگش��ایی نیس��تیم؛ اما
اگر این ایس��تگاهها بدون پله برقی افتتاح ش��ود ،مردم خودش��ان
اعت��راض میکنن��د .وی با بی��ان اینکه در حال حاض��ر پله برقی
وارد ش��ده اس��ت ،افزود :در حال حاضر مشخص ش��ده که سازه
ی��ا محل جانمایی پلهبرقی هم خوانی ندارد و باید در آن س��ازه و
محل برپایی پله برقی اصالحات��ی صورت گیرد .وی با بیان اینکه
م��ردم عبدل آباد باید از ظرفیت حملونقل ریلی اس��تفاده کنند،
اظهارکرد :در حال حاضر ،نصب پلهبرقیها با اولویت ایستگاههای
پرتردد در حال انجام است.

تاییدممنوعیتتنبیهبدنیدرمدارس

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری درخواست
ابط��ال ماده  77آیین نامه اجرایی مدارس مبنی بر ممنوعیت اعمال
تنبیه در م��دارس را رد کرد و به این ترتیب ،تنبیه بدنی در مدارس
ممنوع اس��ت .در گردش کار این پرونده آم��ده که فردی به موجب
دادخواس��تی به طرفیت ش��ورای عالی آموزش و پ��رورش ،ماده 77
آیین نامه اجرای��ی مدارس که طی آن اعمال هر گونه تنبیه از قبیل
اهانت ،تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی را که جهت تنبیه ممنوع
ش��ده ،خالف شرع دانس��ته و توضیح داده که در شرع تنبیه به قصد
تادیب بالاش��کال ،بلکه در جهت رش��د واجد تجویز شرعی است ،به
همین جهت خواهان ابطال آن ش��ده اس��ت .این موضوع در جلسه
هیات تخصصی پژوهش��ی و فرهنگی دیوان عدال��ت اداری مطرح و
نظریه هیات به ش��رح زیر اعالم شده است :با عنایت به اینکه شورای
محت��رم نگهبان بن��د  77آییننامه م��ورد اعتراض را خالف ش��رع
تش��خیص نداده و با عنایت به اینکه جهت درخواست ابطال از سوی
شاکی مخالفت با شرع بوده و مغایرت با قانون مطرح نشده است.
سرماخوردگیوکوفتگیعضالنیدرصدرمراجعاتحجاجبهحساب
میآید.تاکنون۱3حاجیایرانیفوتکردهاند
علیاصغرفانی،وزیرآم�وزشوپرورشدرخصوصحذفبخاریهای
نفتیازمدارس،اظهارداشت:هماکنونحدود۱20هزاربخارینفتیدر
مدارسوجوددارد،امااعتبارکافیبرایحذفآنهارادراختیارنداریم.
بانکیمون،دبیرکلسازمانمللمتحدگفت:هنوزازهرپنجنفرمردم
کشورهایدرحالتوسعه،یکنفریابهعبارتدیگریکمیلیاردو220
میلیوننفربادرآمدیکمترازیکدالرو25س�نتودومیلیاردو400
میلیوننفربادرآمدیکمترازدودالردرروززندگیمیکنند.

مدیرکل اطالعات سیستان و بلوچستان گفت :با تمام توان حافظ
امنیت مردم هستیم .به گزارش ایسنا ،حقپرست در همایش تجلیل
از مجاهدتهای اطالعات که به مناس��بت سیامین سالگرد تاسیس
وزارت اطالعات در زاهدان برگزار ش��د ،تصریح کرد :دش��منان نظام
به دنبال ایجاد تفرقههای قومی و مذهبی در اس��تان هس��تند .مردم
استان بدانند فرزندان آنها در اداره اطالعات با تمام توان حافظ امنیت
آنها هستند .وزارت اطالعات در مجاهدتهای خاموش خود مسئول
برقراری آرامش در جامعه است .دشمنان در تالش هستند تا امنیت
نظام را مختل کنند ،ولی سربازان گمنام هرگز اجازه تحقق این خیال
باطل را ب��ه آنها نمیدهند .وظیفهای که س��ربازان گمنام در وزارت
اطالعات دارند ،اقدامات و فعالیتهای پیش��گیرانه در سطح جامعه و
دفاع از نظام مقدس جمهوری اسالمی است.

خرابیهواپیمایجانکری

روزنامه نیویورک تایمز با اش��اره به ماجرای نقص فنی در هواپیمای
وزی��ر امور خارجه امریکا در فرودگاه وین نوش��ت ک��ه به نظر میآید
هواپیمای جان کری که نتوانست از وین پرواز کند ایرانیها را به واکنش
واداشت .به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ،جان کری ،وزیر امور خارجه
امریکا صبح روز پنجشنبه پس از مذاکرات با محمدجواد ظریف ،همتای
ایرانیاش و کاترین اشتون ،نماینده گروه  5+1در مذاکرات هستهای با
ایران قصد بازگشت به واشنگتن را داشت که به دلیل نقص فنی در باک
هواپیمای شخصیاش مجبور شد از یک پرواز تجاری استفاده کند .تیم
مذاکرهکننده ایرانی که برای بازگشت به تهران به فرودگاه وین مراجعه
ک��رده بود از این ماجرا باخبر ش��د در حالی که نقص فنی هواپیمای
کری هنوز برطرف نشده بود .محمدجواد ظریف به یکی از خبرنگاران
پایگاه خبری المانیتور گفت که پس ،فقط هواپیماهای ما نیستند که
دچار مشکل میش��وند .به نوشته این روزنامه امریکایی این نخستین
باری نیست که هواپیمای شخصی جان کری دچار نقص فنی میشود.
وی پیش از این در ماه اوت نیز به دلیل بروز یک مشکل الکتریکی در
هواپیمایش مجبور شد برای بازگشت از یک پرواز دیگر استفاده کند.
هواپیمای وزیر امور خارجه امریکا همچنین در ماه ژانویه در سوئد دچار
نقص فنی شده بود.
بهدعوتوزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلحکشورمان،وزیردفاع
لبنانشنبهبهایرانسفرمیکند.
توگوباایلناگفت:محمدخاتمیبهترینگزینهنظام
بادامچیاندرگف 
برایفرستادنبهاروپاست.
ریابکوفمعاونوزیرخارجهروس�یهبااش�ارهب�هاحتمالهمکاری
هس�تهایایرانوروس�یهدرآیندهتاکیدکردکهاینهمکاریهادر
انطباقکاملباقوانینبینالمللیخواهدبود.

گزارش «فرصت امروز» از بازار فرش
دستباف ایران

بتهجقههایی که
قیمت دارند

وارد ب�ازار ف�رش ته�ران ک�ه میش�وی ،نقشه�ای بته جقه
مسحورت میکند.
10

گفتوگوی «فرصت امروز» با امیر صالحی،
کارشناس ارشد بازاریابی

چه تكنیکهایی استفاده
کنیم تا بیشتر بفروشیم

دغدغه اکثر ش�رکتهای بزرگ و کوچک بازار ،بحث فروش و
اجرای تكنیکهای فروش است.
12

راهنمای تبدیل پیامکهای تبلیغاتی
مزاحم به تبلیغات اثربخش

رسانهای کمهزینه با
قابلیت بسیار

باره�ا پی�ش آمده که ب�ا زنگ یک پیام�ک تبلیغاتی از خواب
بیدار شدهایم...
13

گزارش «فرصت امروز» از فعالیت در
فروشگاه دوچرخه

چرخ زندگی بر روی
دوچرخه

چند سالی است فروشگاههایی که فقط دوچرخه میفروشند،
کمت�ر به چش�م میخورد و اغلب ای�ن مغازهها جای خود را به
موتورفروشیها دادهاند.
14
کافه مدیران در گفت و گو با حیدر احمدی مدرس دانشگاه،
مدیریت ایده را بررسی می کند

خالقیتی که باید
مدیریت شود

پی�شت�ردرای�نصفحهدربارهمدیریتن�وآوریبازصحبت
کرده ایم؛ اما اساس رسیدن یک سازمان به نوآوری ،مدیریت
ایده است.

گفتوگوباعلیمحمدبساقزاده
مدیرکنترلتولیدشرکتملیصنایعپتروشیمی

ظرفیتبرایسرمایهگذاری
بسیارزیاداست
صفحه 11
تخصیص 3100میلیارد تومان برای سیستم نوین آبیاری در کشور
معاون آب و خ��اک وزیر جهاد کش��اورزی گفت :برای
توسعه شیوه نوین آبیاری ،امسال دولت  1300میلیارد
تومان اعتبار به این مهم تخصیص داده است .به گزارش
ایسنا ،سیدرحیم سجادی ،در هفتمین نمایشگاه ملی
تخصص��ی تکنولوژی زیرس��اختهای کش��اورزی که

22مهر در نمایش��گاه بینالمللی کرج برگزار ش��د ،در
جمع خبرنگاران گفت :یکی از مهمترین محدودیتها
برای توسعه بخش کشاورزی آب اس��ت که با توجه به
کمبود بارندگی در کشور الزم اس��ت حداکثر استفاده
از منابع مح��دود آب صورت پذیرد و با دقت بیش��تر از

بهترین روشهای آبیاری که بتوان به وس��یله آن با آب
کم ،مساحت بیشتری از زمینهای کشاورزی را آبیاری
کرد و با مقدار کم آب بیشترین محصول را به دست آورد،
اس��تفاده کرد .وی افزود :درحالحاضر با توجه به اینکه
اکثر نقاط کشور در قسمت خشک و نیمهخشک قرار دارد

15

سرنخ

ایجاد شهرکهای سالمت

رسانه

11

پل زدن بین تبلیغات مكتوب
و دیجیتال

بوکار
کلینیککس 

13

بازگرداندن اعتماد مشتری

و منابع از جمله آبهای شیرین ،زمینهای کشاورزی و
خاکهای حاصلخیز ناکافی و محدود است به کارگیری
روشهای مناسب با هدف بهبود و افزایش بهرهوری الزم
به نظر میرسد.
صفحه 11

پاورقی

14

داستان زندگی محمود خلیلی

16

10

مدیریت زندگی
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یادداشت

قیمت فرشهای
مناطق مختلف ایران

فرشهای روستاییباف،
گزینه ایدهآل خرید
سیدمجتبی عراقچی

رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران

ت��ا همین چند س��ال پیش ف��رش دس��تباف ایران
ب��ه نوعی ح��رف اول را ب��ه لح��اظ ارزآوری کاالهای
غیرنفت��ی میزد .هم بازارهای صادراتی فعالی داش��ت
و هم خریداران زیادی در داخل کش��ور ،اما امروز باید
بپذیری��م که ح��ال و هوای ای��ن کاالی فرهنگی اصال
خوب نیست .هنوز سنتیگرایی بر این بازار حاکم است
و باید قبول کنیم که به نوعی از اس��ب افتاده است هر
چند هنوز از اصل نیفتاده باشد.
راهکارهای جدیدی باید اندیشیده شود که به تولید
فرشه��ای ارزانتری ب��رای بازار داخلی منجر ش��ود.
ق��درت پایین خرید مردم موجب ش��ده دیگر کس��ی
سراغی از حجرههای فروش فرش نگیرد .این در حالی
اس��ت که همگی ما از میزان عالقه م��ردم به این کاال
آگاه هستیم.
فرش دس��تباف گران اس��ت و این مس��ئله را قبول
داریم .اما این گرانی دالیل متعددی دارد.
یک��ی از مهم تری��ن دالی��ل این امر رک��ود در حوزه
صادرات این کاالس��ت .در واقع به خاطر تورمی که در
داخل کش��ور اس��ت و به خاطر اشباع شدن بازار فرش
دستباف و عدم رقابت با کشورهایی چون چین و هند،
تقریبا صادرات به صفر رسیده است.
از دیگر دالیل گرانی فرش باید به گرانی دستمزدها
اش��اره کنم ،زیرا بیش از 80درصد از هزینههای فرش
مربوط به دستمزد است.
با 20درصد اضافه دس��تمزدی هم که دولت امسال
برای کارگران در نظر گرفت ،مس��ائل و مشکالت فرش
چند برابر شده است.
از طرف��ی هزینههای تولید موجب ش��ده قیمت باال
ب��رود و از طرفی قیمت باال موجب کاهش مش��تریان
داخلی شده است.

وقتی صادرات راکد باش��د ،ف��روش داخلی هم راکد
میش��ود.حتی فرشهایی هم که خریداران میخرند،
بعد از چند س��ال اس��تفاده ،باز به عنوان دس��ت دوم
میفروش��ند و خریداران این فرشهای دست دوم نیز
کس��ی نیس��ت جز صادرکنندگان ،زیرا این فرشهای
مستعمل در خارج از کشور خریدار دارند.
اما وقتی راههای صادراتی مسدود باشد ،کسانی که
بخواهن��د فرشهای خود را با ف��رش جدیدی تعویض
کنند هم باید منتظر خریدار باشند چون کسی خریدار
نیست.
ب��رای اینکه فرش دس��تباف به خانهه��ای مردم راه
یابد ،راهکارهای��ی وجود دارد؛ مث��ال خرید فرشهای
روستاییباف.
چون در ح��ال حاضر فرشهایی در روس��تاها بافته
میش��وند که قیمتهای مناسبی هم دارند .فرشهای
همدان و بختیاری از این جملهاند.
خانوادهه��ا و به ویژه افرادی که قرار اس��ت زندگی
مش��ترکی را ش��روع کنن��د ،میتوانند مش��تریان این
فرشها باشند.
اما از آنجایی که ذائقه مصرفکننده داخلی با طرحها
و رنگها و کیفیت برتر عادت کرده اس��ت ،خریدار این
فرشها نیستند؛ در حالی که این فرشها تفاوت قیمت
اندکی با فرشهای ماش��ینی دارن��د و مردم به راحتی
میتوانند آنها را خریداری کنند.
یک��ی دیگ��ر از مس��ائل و مش��کالتی ک��ه موجب
ش��ده کال م��ردم رغبت��ی به خری��د فرش دس��تباف
نداشته باش��ند این مسئله اس��ت که تولیدکنندههای
فرش ماش��ینی هم��ه نقش��ههای فرش دس��تباف را
ب��ه راحت��ی کپی و از آنه��ا در تولی��د محصوالت خود
استفاده میکنند .قیمت کمتر این محصوالت و نقش
و ن��گار نقش��ههای اصلی در آنها موجب ش��ده اس��ت
خریداران ترجیح دهند که فرش ماش��ینی را جایگزین
فرش دستباف کنند.
البت��ه قبول دارم که م��ردم اطالع زی��ادی از تولید
فرشهای دستباف با قیمت پایین ندارند و هنوز تصور
همگان بر این اس��ت که هزینهه��ای چندین میلیونی
بابت خرید فرش دستباف بپردازند.
در این زمینه تبلیغ و اطالعرسانی هم بسیار ضعیف
است .چون فروش��ندگان فرش دس��تباف بودجههای
کالن تبلیغ در رادی��و و تلویزیون را ندارند و در عوض
برنده��ای فرش ماش��ینی حض��ور بس��یار پررنگی در
برنامههای صدا و سیما دارند.
در این حوزه باید اطالعرس��انی بیش��تر و دقیقتری
صورت بگیرد.

گزارش «فرصت امروز» از بازار فرش دستباف ایران

بتهجقههایی که قیمت دارند
تهمینه سهرابی

وارد ب��ازار فرش ته��ران که
می ش��وی ،نقش های بته جقه
مس��حورت میکند .جلوتر که
میروی ،فرشهایی را میبینی
که مش��تریان با نوعی طمأنینه
ورقش��ان میزنن��د .قیمتها
باالس��ت ،اما باز هم خریدارانی
وجود دارند .بعد از دو س��اعت
پی��اده روی در داالن ه��ای
تودرتوی ب��ازار ب��زرگ تهران
و رس��یدن به بازار ف��رش ،حاال
س��اعت ش��ده 2بعدازظهر ،اما
چ��راغ حجرهه��ا به س��رعت و
یکی پ��س از دیگ��ری خاموش
میش��وند .صاحب��ان حجرهها
به س��مت در خروجی میروند.
از یکی از آنها که حوصله حرف
زدن دارد ،در م��ورد تعطیل��ی
زودهنگام بازار میپرسم و او از
کسادی بازار میگوید .اینکه این
فرشهایگران باید صادر شوند
تا س��ودی نصیب فروشندهاش
بکنند .مش��تریان داخلی توان
خرید ندارند و باید فکری کرد.

به جرات می ت��وان گفت که
هیچ نقط��های از ایران نیس��ت
که ب��ه نوع��ی تولیدکننده این
گستردنی زیبا نباشد اما با توجه
به ش��یوه های باف��ت در میان
مردمان شهرهای مختلف ،فرش
هر منطق��ه دارای ویژگیهای
منحصر به فرد خود اس��ت .اما
از میان دستبافتههای مناطق
مختل��ف ای��ران چند ش��هر به
باف��ت بهتری��ن و مرغوبترین
قالی مشهور هستند و در سطح
جهان نیز آنه��ا را با نقش و نگار
و خط و خالش��ان شناس��ایی
میکنند.
چه چیزهایی قیمت قالی را
باال میبرد
یک��ی از مهم ترین مس��ائلی
ک��ه در قیمتگ��ذاری نهای��ی
ف��رش دس��تباف تاثی��ر دارد و
حتی ب��ه نوع��ی تعیین کننده
به��ای اصل��ی ف��رش اس��ت،
تع��داد رج اس��ت .رج بی��ن
 50ت��ا  70در نوس��ان اس��ت و
بهترین رج همان  70اس��ت که

معم��وال در قالیهای��ی که چله
ابریش��م دارند ،کاربرد بیشتری
دارد .جن��س م��واد اولی��ه و به
ویژه جنس چله قال��ی از دیگر
عواملی اس��ت که بهای فرش را
تحت تاثیر ق��رار می دهد .چله
قالی یا از ابریش��م است یا از نخ
معمولی .اگر از ابریش��م باش��د،
قیمت ی��ک قال��ی را میلیونها
توم��ان افزای��ش میدهد .یکی
دیگر از ویژگیهایی که موجب
افزایش قیمت قالی می ش��ود،
ریزبافت یا درش��ت بافت بودن
آن اس��ت .ریزبافت ب��ودن یک
قالی مره��ون تع��داد گرههای
موجود در هر س��انتیمتر مربع
است .هر چه تعداد گرهها بیشتر
باش��د ،بافت ریزتر میشود و در
نتیجه قیمت قال��ی نیز افزایش
مییاب��د ،زی��را زم��ان بس��یار
بیش��تری نس��بت به قالیهای
درش��ت بافت ب��رای آن صرف
میشود .با نگاهی به پشت قالی
و توجه به تراکم گرهها میتوان
به ریزبافت یا درشتبافت بودن
آن پی برد.

ریز بودن موجب قیمت باال
میشود
اما چرا فرش ه��ای ریزبافت
قیم��ت بیش��تری دارن��د یکی
از دالیل این اس��ت ک��ه هر چه
بافت ریزتر باش��د ،نقش��ه قالی
بهت��ر و زیباتر اجرا میش��ود و
در نتیج��ه زیبای��ی دوچندانی
به قال��ی میبخش��د .همچنین
نقشه قالیهای ریزبافت قیمت
باالتری نسبت به درشتبافتها
دارد .دلیل دیگر این اس��ت که
بافت ریز دوام بیشتری به فرش
میدهد و ماندگاری آن را باالتر
میبرد .چنین فرشی سالهای
سال طرح و رنگ خود را حفظ
میکند و در برابر آس��یبهای
احتمالی مقاومت باالتری دارد.
بهترینهای بازار
فرشفروشان
در ب��ازار ف��رش دس��تباف،
فرش بعضی از ش��هرهای ایران
همیشه نامشان ورد زبانهاست
و انگار با کیفی��ت برتر و زیبایی
منحصربهف��رد پیوندی دیرینه

دارن��د .ب��ه همین خاط��ر هم
هس��ت ک��ه همیش��ه نامهایی
چون تبریز ،نایین ،قم ،اصفهان،
مشهد ،کرمان ،سیرجان و غیره
به عنوان بهتری��ن مراکز بافت
قالی معرفی میشوند .عالوه بر
نام شهرها همیش��ه از بعضی از
طرحها نیز به عنوان یک مزیت
رقابتی در هنگام معرفی قالی به
خریدار اس��تفاده میشود .مثال
فرش تبریز با طرح هریس برای
خریدار حرف��های قالی چیزی
دیگر و یادآور زیبایی و ظرافت
اس��ت .دقیقا به همی��ن خاطر
هم بوده که «هرمس» کمپانی
فرانسوی تولیدکننده پوشاک،
در زمین��ه م��د و لب��اس خود
از ای��ن طرح ظری��ف و ماندگار
اس��تفاده ک��رده اس��ت .طرح
ماهی ،افشان ،ترنج و جوشقان
نیز از دیگ��ر طرحهای محبوب
در بازار فرش به شمار میروند.
اس��تفاده از رنگه��ای طبیعی
و غیرش��یمیایی نی��ز از دیگ��ر
مزیت هایی اس��ت ک��ه قیمت
قالی را باال میبرد.

راسته

گزارش «فرصت امروز» از بازار کاشیفروشان مالصدرا

طنین کاشی ایران آبی میماند؟
یک مصرع ش��عر شفیعی کدکنی کافی
اس��ت تا عمق زیبایی و قدمت یک کاالی
امروزیش��ده را بهراحت��ی بفهمیم .آنجا
که میگوید :تا کج��ا میبرد این نقش به
دیوار م��را ...که در این ش��عر تاریخ ایران
را در نقوش یک کاش��ی م��رور میکند و
الجورد اف��ق صبح نش��ابور و هری را که
در کاش��ی چهارگ��وش کوچک��ی متراکم
شده است ،تماش��ا میکند .همین قدمت
و اصالت موجب شده تا امروزه ایران یکی
از صادرکنندگان کاش��ی منطقه باش��د و
به نوعی طنین کاش��ی ایران آبی باش��د و
ص��دای آژیر قرمزی در این بازار ش��نیده
نشود .البته از آنجایی که همیشه خطراتی
بازاره��ا را تهدید میکند ،بازار کاش��ی و
سرامیک ایران نیز اگر به خود نجنبد ،باید
شاهد ورود کاشیهای خارجی بیشتری به
بازار داخلی باش��د و اگر این اتفاق بیفتد،
طنین کاش��ی ایرانی دیگر آب��ی نخواهد
بود .هرچند فروش��ندگان بازار کاشی فعال
ایرانیه��ا را آقای ب��ازار میدانند .خیابان
مالصدرا مرکز بورس کاش��ی و س��رامیک
تهران اس��ت که همیش��ه هم بازار خوبی
دارد .نامه��ای ایرانی یک��ی بعد از دیگری
ردی��ف ش��دهاند .تبری��ز ،اصفه��ان ،یزد،
میبد ،الون��د ،مرجان و خالصه آدم کیفور
میش��ود از اینکه عم��ده کاالی این بازار،
ایران��ی اس��ت .البته از کش��ورهایی چون
اس��پانیا و ایتالیا هم کاشی در بازار عرضه
میش��ود که بیش��تر مصرف خاص دارد و
سفارشی محسوب میشوند ،وگرنه مصرف
عمومی از همان کاش��یهای ایرانی است.
با گش��تی که در راس��ته کاشیفروش��ان
خیابان مالصدرا میزنم ،با چند فروشنده

همصحبت میش��وم تا از چندوچون بازار
خبری بگی��رم و خالصه این گزارش را به
جایی برسانم.
خارجیهای مالصدرا
محصوالت کش��ورهایی چون اسپانیا و
ایتالیا در بازار ایران خریدار دارند .هرچند
خ��ود این کش��ورها نی��ز از واردکنندگان
کاش��ی ایران محس��وب میش��وند .دلیل
واردات ای��ران از ای��ن کش��ورها ،لوکس
بودن کاشیهای آنهاست .بهخاطر صنعت
پیش��رفتهتری ک��ه دارند و دس��تگاههای
بهروز خ��ود میتوانند برشه��ای فنیتر
و زیبات��ری روی کاش��ی پی��اده کنند که
همی��ن امر مورد توجه مرفهان ایرانی قرار
گرفته اس��ت .پرس��النزا و الکل از اسپانیا
و اب از ایتالی��ا دو برن��د پرفروش خارجی
هس��تند .فروش��ندگان این راسته کاشی
تبری��ز را باکیفیتتری��ن کاش��ی ایران��ی

ب��ازار میدانن��د .همچنی��ن ویژگیهای
کاش��یهای گرانقیم��ت و باکیفی��ت را
چنین برمیش��مارند :طراحی خوب ،سایز
مناسب و نداشتن مشکالت فنی.
محدوده قیمتها
قیمت کاشیهای ایرانی در هر مترمربع
بین 18ه��زار توم��ان تا 30ه��زار تومان
است .کاش��یهای خارجی که لوکسهای
بازار محس��وب میشوند ،هر مترمربع بین
150هزار تومان تا 300هزار تومان است.
بازار سرامیک
در بازار س��رامیک داس��تان ت��ا حدود
زی��ادی متف��اوت اس��ت و از آنجایی که
همیش��ه پای چی��ن هم در میان اس��ت،
س��رامیکهای چینی بهوفور حضور دارند.
اص��وال چی��ن را مولد صنعت س��رامیک
میدانن��د و بهنوعی بازار جهانی را هم در
کاال (هر مترمربع)

قبضه قدرتش دارد .اس��پانیا دیگر کش��ور
صادرکننده س��رامیک به ایران اس��ت که
محصوالت��ش گرانترینه��ای ب��ازار هم
هستند .البته برندهای ایرانی هم در بازار
به چشم میخورند .برندهایی چون الوند،
تبریز ،سینا و آسیا.
محدوده قیمت سرامیکهای ایرانی در
هر مترمربع بین هش��تهزار ت��ا 60هزار
توم��ان اس��ت .چینیها بین 50ه��زار تا
80ه��زار تومان و محص��والت ترکیه بین
100هزار تومان ت��ا 400هزار تومان برای
هر مترمربع قیمتگذاری ش��دهاند .البرز،
گلدیس و تامر مشهورترین س�رامیکهای
ایرانی بازار هستند.
ویژگیهای س��رامیک خوب این اس��ت
که با شستوش��و و اس��تفاده از اس��ید و
جوهرنمک رن��گ و لعاب آن از بین نرود،
در مقابل سرما و گرما مقاوم باشد و ترک
برندارد .همچنین ج��ذب آب ندارد ،تاب
ندارد ،کیفیت لعابش باالست و تنوع رنگ
و سایز دارد.
بهترین کش��ور تولیدکننده س��رامیک
از لح��اظ تن��وع و کیفی��ت چین اس��ت.
کیفیت یک کاش��ی خوب ه��م به عوامل
زیادی بس��تگی دارد .از جمله س��ایز ،نوع
لعاب ،رنگ و م��دل و تحت واحد کنترل
کیفی��ت تولید ش��دن .همچنین برخی از
کاش��یهای تبریز تحت لیس��انس اسپانیا
تولید میش��وند و به همین دلیل بهلحاظ
فنی از کیفیت قابل قبولی برخوردارند .تا
جایی ک��ه در زمره محص��والت صادراتی
ای��ران هم ق��رار دارند .طرحه��ای متنوع
کاش��یهای ایرانی از جمل��ه دالیل اقبال
مشتریان به آنهاست.
قیمت

کاشی تبریز

بین  20تا  50هزار تومان

کاشی کوروش

 25تا  38هزار تومان

سرامیک خارجی

 67تا 190هزار تومان

سرامیک البرز ایران

 46تا  57هزار تومان

سرامیک اسپانیا

 300تا  700هزار تومان

سرامیک کف

 8هزار تومان

تنوع در بازار فرش دستباف به شدت زیاد است ،زیرا
ش��هرهای مختلفی در ایران به تولید فرش میپردازند
ام��ا کیفیت و طرح و نقشش��ان معموال تفاوتهایی با
هم دارن��د ،به همین دلیل قیمتی که رویش��ان درج
میش��ود متنوع اس��ت .مناطق مختلف ایران با تولید
انواع فرشها حتی در س��طح جهان هم نامی و آوازهای
برای خود کس��ب کردهاند .مثال وقتی صحبت از فرش
قم میش��ود ،هم��ه آن را ب��ا کیفیت ب��اال و چلههای
ابریش��مش به یاد میآورند .فرش تبریز نماد زیبایی و
ظرافت و فرش اصفهان یادآور نگارگریهای سحرآمیز
و تحس��ینبرانگیز است .همین عوامل در قیمت نهایی
و میزان محبوبیت این فرشها تاثیرگذار است .در این
گزارش با فرشهای مناطق مختلف ایران و قیمتشان
آشنا میشوید.
فرش تبریز بس��ته به اینکه چند رج باشد ،چند متر
باش��د و چله آن ابریش��م باش��د یا نخ معمولی ،قیمت
متنوعی دارد؛ سه متری آن بین یک میلیون و 400هزار
تومان تا 7میلیون تومان6 ،متری بین 3میلیون تومان
تا 15میلیون تومان9 ،متری بین 4میلیون و  500هزار
توم��ان تا 20میلیون تومان12 ،متری  7میلیون تومان
تا 40میلیون تومان .این فرشها همه با بهترین کیفیت
از نظر مواد اولیه ،چله ابریشم و با رج  70بافته شدهاند
که باالترین رجش��مار در بافت قالی به ش��مار میرود.
همچنین قالیهای تبریز با رج ش��مار  60از سه متری
تا  12مت��ری نیز بین یک میلیون تومان تا 21میلیون
تومان قیمتگذاری شدهاند.
فرشهای تبریز در رج شمار  50هم بافته میشوند.
برای این رجش��مار اغلب چلههای نخ به کار میرود که
طبیعتا قیمت پایینتری نس��بت به چلههای ابریشم و
رج ش��مارهای ب��اال دارند .این قالیها از س��ه متری تا
 12مت��ری بین  600هزار تومان تا یک میلیون و 500
هزار تومان قیمت دارند و به نظر میرسد که خریداران
داخلی قدرت خریدشان را دارند.

زیرا فرشهای ابریشم بیشتر مصرف صادراتی دارند
و کمت��ر در بازار داخلی به فروش میرس��ند و افرادی
از طبقات خاص خریدارش��ان هستند .قالیهای تبریز
ب��ا طرح هریس و ماهی و رجش��مار  50نیز در بازار از
محبوبیت باالیی برخوردار هس��تند .چله این فرش اگر
از نخ باشد با طرح هریس از سه متری تا  12متری آنها
بین 450هزار تومان تا 9میلیون تومان قیمت دارد .اما
طرح ماهی قیمتی به مراتب باالتر دارد و س��ه متری تا
12متری آن بین 700هزار تومان تا 11میلیون تومان
قیمتگذاری میشود.
قالی دیگری که در بازار فرش دس��تباف ایران قیمت
ب��اال و کیفیتی برت��ر را به خود اختصاص داده اس��ت،
قالی نایین ( 9ال) اس��ت که قیمتش از ش��ش متری 2
میلیونی تا  12متری 5میلیونی در نوس��ان است .فرش
کرک کاش��ان نیز از دیگر قالیهای برتر بازار است .سه
مت��ری آن تا  2میلیون قیمت دارد و قیمت  12متری
آن تا 5میلیون هم میرس��د .فرش پش��م کاش��ان هم
قیمت باالیی دارد و شش متری تا 12متری آن بین 2
تا 4میلیون تومان قیمت دارد.
فرش دیگری که از بهترینهای بازار به شمار میرود،
فرش ترکباف تمام ابریش��م قم است که 3متری تا 12
مت��ری آن بین 10میلیون تا 24میلی��ون قیمت دارد.
فرش قم در ح��ال حاضر حجم وس��یعی از فرشهای
صادراتی ایران را به خود اختصاص داده و در بازارهای
جهانی طرفداران زیادی دارد .طرح هریس روس��تایي
اردبیل نیز نمونهای دیگر از بهترین فرشهای دستباف
ایران اس��ت .یک میلی��ون و 500ه��زار تومان قیمت
3متری آن اس��ت که تا 3میلی��ون تومان برای 9متری
آن باال میرود.
وقتی س��خن از ف��رش دس��تباف اس��ت ،نمیتوان
از اصفهان حرفی نزد؛ فرش��ی که س��الهای س��ال از
پایههای صادراتی ایران بوده اس��ت .قالیچه اصفهان تا
یک میلیون و 500ه��زار تومان قیمت دارد .همچنین
6مت��ری تا 12مت��ری آن بین  5ت��ا 22میلیون تومان
قیمتگذاری شده است.
از دیار کویرنش��ینان هم اردکان پش��م نماینده یزد
اس��ت .قیمت 6مت��ری آن از 3میلیون تومان ش��روع
میش��ود و تا 9میلیون برای 12متری میرس��د .قالی
کرمان و نمایندهای به نام س��یرجان سوزنی پشمی که
از گرانترینهای بازار به ش��مار م��یرود ،از 3متری تا
6مت��ری آن بی��ن 2میلیون تومان ت��ا 7میلیون تومان
قیمت دارد.

مدیریت سرمایه گذاری
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امروز بهار اس�ت...
شکوفه میرزایی

هم��ه افراد در زندگی خود اش��تباه میکنند و به قول
قدیمیها بش��ر جایزالخطاس��ت اما مس��ئله اینجاست
که گاهی یک مس��یر اش��تباه را بارها و بارها میرویم
بدون اینکه اس��تراتژی یا حداقل نگاهمان به مس��یر را
تغییر دهیم.
برای حل یک مش��کل یا مس��ئله ممکن است راههای
زیادی وجود داشته باشد ولی اغلب ما معموال راههایی
را میروی��م ک��ه در آن تجرب��ه قبل��ی داریم ی��ا بهتر
میشناسیم.
مثال در مسیری سرمایهگذاری میکنیم که قبال آن را
آزمودهایم و نتیجه مثبت گرفتهایم.
ب��ه واقع اغلب ما ریس��کپذیری کم��ی در مواجهه با
تصمیمات مالی خود داریم ،در حالیکه ممکن اس��ت
راههای جدید کارایی بیشتری داشته باشند.
ممکن اس��ت کس��بوکار پ��در و پدربزرگم��ان برای
موقعیت زمانی و مکانی خودش��ان جوابگو بوده باشد و
ادامه مسیر آنها برای ما چندان کارساز نیفتد.
ش��اید با بررسی بازار روز به عالوه در نظر گرفتن عالقه
و تمایل خود ،بتوانیم در مشاغل بهتری سرمایهگذاری
کنیم ،البته همیشه نیازی به تغییر کسبوکار یا محل
س��رمایهگذاری نیس��ت ،گاهی با تغییراتی در سازوکار
شغل خود یا حتی در نگاه خود و محیطمان میتوانیم
گزینههای دیگر را هم بررس��ی کنیم تا هر روز نتیجه
بهتری از زندگی و کسبوکار خود بگیریم.
شاید بازگو کردن این داستان معروف دلیلی باشد برای
گفتههای این یادداشت :روزی مرد کوری روی پلههای
س��اختمانی نشس��ته و کاله و تابلویی را در کنار پایش
قرار داده بود .روی تابلو نوش��ته بود« :من کور هستم،
لطفا کمکم کنید».
مدیر خالقی از کنار او میگذشت؛ نگاهی به او انداخت
فقط چند سکه در داخل کاله بود.
او چند س��که داخل کاله انداخت و بدون اینکه از مرد
ک��ور اجازه بگیرد تابلوی او را برداش��ت آن را برگرداند
و اعالن دیگری روی آن نوش��ت و تابلو را کنار پای او
گذاشت و آنجا را ترک کرد.
عص��ر آن روز مدی��ر از مح��ل کارش به س��مت خانه
برمیگش��ت که متوجه ش��د کاله مر ِد کور پر از سکه
و اس��کناس شده است .کنارش ایس��تاد و گفت :امروز
چطور بود؟ مرد کور از او خیلی تش��کر کرد و پرس��ید:
روی تابلو من چه نوش��تی که امروز این همه محبت از
رهگذران دیدم؟ مدیر پاس��خ داد :چیز خاص و مهمی
نبود ،من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و
لبخندی زد و به راه خود ادامه داد.
او روی تابل��و نوش��ته بود« :امروز بهار اس��ت ،ولی من
نمیتوانم آن را ببینم».

خبر

آغاز عملیات ساخت نیروگاه برقآبی
«بسته» در شهرستان اردل

عملیات ساخت پروژه نیروگاه برقآبی «بسته» اردل
با انعقاد قرارداد مش��ارکت ش��رکتهای ماشینسازی
ویژه و  NFCچین آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت توس��عه منابع آب
و نی��روی ای��ران ،مجری طرح نیروگاههای متوس��ط و
کوچک ش��رکت توسعه منابع آب و نیروی ایران دراین
خص��وص گفت :قرارداد پروژه نیروگاه برق آبی بس��ته
اردل بهص��ورت طرح ،س��اخت و تامی��ن منابع مالی با
مشارکت شرکتهای ماشینسازی ویژه و  NFCچین
بس��ته شده که مدت زمان س��اخت این طرح 3/5سال
پیشبینی شده است.
محمد رهب��ری اضافه کرد :ظرفی��ت نصب کل این
نیروگاهه��ا در ح��دود 19/9مگاوات اس��ت ک��ه از این
مقدار 5/6مگاوات به نیروگاه عزیزآباد (بهعنوان نیروگاه
اول)2/3 ،مگاوات به نیروگاه آبس��رده (نیروگاه دوم) و
12مگاوات به نیروگاه دوپالن (نیروگاه سوم) اختصاص
دارد و تولید انرژی س��االنه این ط��رح  103گیگاوات
ساعت خواهد بود.
وی تصری��ح ک��رد :نیروگاهه��ای آب��ی کوچ��ک به
نیروگاهه��ای با ظرفی��ت کمتر از 10مگاوات س��اعت
اطالق میش��ود که در زمره نیروگاههای پاک و سازگار
با محیط زیست محسوب میشود.
رهب��ری تصریح ک��رد :وضعیت مناب��ع آب رودخانه
ش��امل ارتفاع و دبی از مشخصههای اصلی تعیین نوع
توربین این نیروگاههاس��ت و معموال به مجموعه چند
نیروگاه که به ش��کل زنجیرهای روی یک رودخانه قرار
دارند یک «بسته» گفته میشود.
بس��ته نیروگاه��ی اردل یک��ی از ای��ن مجموع��ه
نیروگاههاس��ت ک��ه در اس��تان چهارمح��ال و
بختی��اری در  10کیلومت��ری شهرس��تان اردل واق��ع
شده است.
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گفتوگو با علیمحمد بساقزاده ،مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ظرفیت برای سرمایهگذاری بسیار است

فاطمه عبدالعلیپور

صنعت پتروش��یمی ای��ران،
امس��ال  50ساله ش��د؛ صنعتی
که موت��ور محرکی اس��ت برای
بس��یاری از بخشهای تولیدی
کش��ور .از تولید قطعات خودرو
و انواع محصوالت الس��تیکی و
پالس��تیکی گرفته تا پودرهای
رختش��ویی و حت��ی کوده��ای
ش��یمیایی ،چرخه حیاتش��ان
به همین صنعت وابس��ته است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایران متعلق به وزارت نفت است
و وظیفه گسترش تمام عملیات
صنعت پتروش��یمی در کشور را
برعهده دارد .در خصوص ظرفیت
سرمایهگذاری برای رشد صنعت
پتروشیمی در ایران و طرحهای
توسعهای این حوزه ،با علیمحمد
بساقزاده ،مدیر کنترل تولید این
شرکت گفتوگویی انجام دادهایم
که در ادامه میخوانید.
صنع�ت پتروش�یمی در
ای�ران چق�در گنجای�ش
سرمایهگذاری دارد؟
با توجه به اینکه خوراک فراوان
و ارزانی ب��رای تولید محصوالت
پتروش��یمی در ایران مهیاست،
بنابرای��ن این صنع��ت در حوزه
تولی��د و س��رمایهگذاری جای
کار بس��یاری دارد .میدانید که
محصوالت صنایع پتروش��یمی،
تن��وع زی��ادی در جه��ان دارند.
ب��ه عبارت دیگ��ر ،کارب��رد مواد
پتروشیمی را در همه جا میتوان
دید؛ از البسهای که با نخ پلیاستر
تهیه میشود گرفته تا تولید شانه
سر ،بدنه گوش��ی تلفن همراه و
قطعات خودرو که تمامش��ان از
مواد پتروشیمی به وجود میآیند.
کارخانجات هم هر چقدر از این
م��واد بیش��تر اس��تفاده کنند،
هزینههای تمام شدهشان کمتر
میشود .محصوالت پتروشیمی،
معموال از خوراکهای مختلفی
تولی��د میش��وند ک��ه یک��ی از
ارزانترین آنها گاز طبیعی است.
منظورتان این است که یکی
از خوراکه�ای عم�ده مورد
استفادهدرصنایعپتروشیمی
ایران ،گاز است؟
بله! گاز میتوان��د محصوالت

پتروش��یمی مختلفی با قیمت
تمامش��ده کمت��ری تولید کند.
ایران تقریبا یک��ی از بزرگترین
تولیدکنندههای گاز پس از ایاالت
متحده امریکا و روسیه محسوب
میش��ود ،اما بس��یاری از دیگر
کشورها که به اندازه ما گاز ندارند،
محصوالت پتروشیمیشان را با
خوراکی غیر از گاز طبیعی تولید
میکنند .مث��ال چین ب��ا وجود
تولید مواد پتروشیمی در تناژ باال
از زغالس��نگ بهعنوان خوراک
مجتمعه��ای پتروش��یمیاش
اس��تفاده میکند یا کشورهای
اروپایی معموال از میعانات گازی
یا  LPGمواد پتروشیمی تولید
میکنند ،آن هم ب��ا وجود اینکه
قیمت تمام شده مواد پتروشیمی
به عمل آم��ده از زغالس��نگ و
میعانات گازی بسیار باالتر از گاز
طبیعی اس��ت .بنابراین ایران به
لحاظ دارا بودن خوراک باارزشی
چون گاز ،مزیتهای خوبی دارد.
از س��وی دیگر با توجه به اینکه
ایران در مقایس��ه با کش��ورهای
خاورمیان��ه ،جمعی��ت نس��بتا
باالیی دارد ،س��رانه مصرف مواد
پتروش��یمی نیز در کش��ورمان
میتواند باالتر باشد .در نتیجه فکر
میکنمیکیازصنایعمناسبیکه
میتوان روی آن سرمایهگذاری
کرد ،صنعت پتروشیمی است.
در ح�ال حاض�ر چق�در
در صنع�ت پتروش�یمی
س�رمایهگذاری میش�ود و
تا چه ان�دازه ظرفیت جذب
سرمایهگذاریهای جدید در
این بخش وجود دارد؟
صنای��ع پتروش��یمی ای��ران،
س��االنه بیش از  54میلیون تن
ظرفیت تولی��د دارد ک��ه از این
حجم ،غالب س��رمایهگذاریها
داخلی و مقداری هم خارجی بوده
است .با این حجم تولید ،نیازهای
کشور مرتفع شده و مازاد آن صادر
میش��ود .با این وجود ،به تازگی
پروژهه��ا و طرحهای جدیدی به
تصویب رسیده که با اجرای آنها
 50تا  60میلیون تن به ظرفیت
فعلی تولید مواد پتروشیمیمان
افزوده میش��ود .یعنی با اجرایی
شدن این طرحها تا سال 1404
خورش��یدی میتوانیم س��االنه
ح��دود  120میلیون ت��ن انواع

محصوالت پتروش��یمی را تولید
کنیم .با چنین حج��م تولیدی،
عالوه بر تامی��ن زنجیره نیازهای
داخلی میتوان م��ازادش را نیز
صادر کرد.
ای�ن طرحه�ا کج�ا تصویب
ش�دهاند و از چه زمانی برای
اجرا به جریان میافتند؟
این طرحه��ا را ش��رکت ملی
صنایع پتروشیمی با توجه به انواع
خوراکهای موجود کشور تعریف
کرده که بخش��ی از آن ،در فاز دو
منطقه ویژه عس��لویه در جریان
است ،بخشی در چابهار و تعدادی
از طرحها در ل��ردگان ،زنجان و
گلستان در حال اجراست .البته
اجرای تع��دادی از طرحها نیز در
منطقه جاسک تعریف شده که در
حال نهایی شدن است.

صنایع پتروشیمی
ایران ،ساالنه بیش
از  54میلیون تن
ظرفیت تولید دارد که
از این حجم ،غالب
سرمایهگذاریها
داخلی و مقداری هم
خارجی بوده است

اش�اره کردید به س�ال 1404
که قرار است حجم تولیدات
محص�والت مجتمع ه�ای
پتروش�یمی تقریبا دو برابر
شود .چقدر فرصت برای ورود
سرمایهگذاران جدید به این
عرصه وجود دارد؟
تعدادی از سرمایهگذاران این
پروژهها ،مش��خص ش��دهاند که
اکثرشان داخلی هستند.
ای�ن س�رمایهگذاران چ�ه
کسانیهستند؟
ه��م مجتمع ه��ای فعل��ی
جزوشان هس��تند که حاضر به
سرمایهگذاری ش��دهاند و هم در
بورس اعالم ش��ده و سهامداران
عام برای سرمایهگذاری پیشقدم
ش��دهاند .تعدادی از پروژهها نیز
به شرکتهای خارجی از جمله
ونزوئال ،عمان و هندوستان برای
سرمایهگذاری ارائه شده است.
چ����ه رابط���هایمی�ان

پاالیش�گاه های نف�ت و
مجتمع ه�ای پتروش�یمی
وجود دارد؟
معموال شرکت ملی پاالیش و
پخش مسئولیت احداث و اجرای
پروژههای پاالیشگاهی را به عهده
دارد و یکی از ش��اخههای اصلی
غلظت نفت ب��ر دوش این بخش
است اما مجتمعهای پتروشیمی
بعضی از تولیدات پاالیش��گاهها
را بهعن��وان خوراک اس��تفاده و
زنجیره مواد پتروشیمی را تولید
میکنند.مثالمجتمعپتروشیمی
تبریز از پاالیشگاه تبریز خوراک
میگی��رد و آن را تبدیل به اتیلن
و پلیمره��ای مختل��ف میکند.
ی��ا اینک��ه یک��ی از محصوالت
پاالیشگاه کرمانشاه ،نفت سفید
است که به مجتمع پتروشیمی
بیس��تون میدهد و ب��ا آن یکی
از م��واد اولیه پودر رختش��ویی
تولی��د میش��ود .همینط��ور
پاالیشگاه اصفهان که یک شاخه
از تولیدات��ش پالتفرمی��ت (از
مشتقات نفت خام) است که آن
را به پتروشیمی اصفهان میدهد
و آنجا آروماتیک تولید میشود .یا
مثال پاالیشگاه آبادان که بخشی
از موادش را به پتروش��یمی بندر
ام��ام میده��د و آنجا ه��م مواد
پتروشیمیتولیدمیشود.بنابراین
پاالیشگاهها زنجیرهای باالدستی
از پتروشیمیها هستند.
ایرانچندمجتمعپتروشیمی
دارد؟
حدود  44مجتمع پتروشیمی
در ایران داریم.
آی�ا ای�ران ظرفی�ت احداث
مجتمع ه�ای پتروش�یمی
جدیدتری دارد؟
صد درص��د دارد .ب��ا توجه به
پاالیش��گاههایی که ب��ه تدریج
راه ان��دازی می ش��وند مث��ل
پاالیش��گاه آناهیتا در کرمانشاه
یا پاالیشگاههای س��تاره خلیج
فارس و هرمز ،تمام این طرحهایی
که تعریف میشوند ،خروجیشان
تولید محصوالت جدید اس��ت و
میتوانند زنجیره مواد پتروشیمی
را تامین کنند.
مجتمع ه�ای پتروش�یمی
بیشتر در کدام نواحی ایران
متمرکزند؟
بیشترمجتمعهایپتروشیمی

در کنار دریا هس��تند .چون آب
و خوراک کافی آنجا مهیاس��ت و
هم اینکه ص��ادرات محصوالت
از آن نواحی س��ادهتر اس��ت اما
مجتمعهای پتروش��یمیای در
برخی شهرها که فاصله زیادی با
دریا دارند هم داریم؛ مثل شازند
اراک ،تبری��ز و اصفه��ان .البت��ه
نیازهای داخلی و صادراتی ،مکان
احداث پتروشیمیها را مشخص
میکنند.
چن�د درص�د تولی�دات
مجتمعهایپتروشیمیایران
صادر میشود؟
ح��دود  50درص��د م��واد
پتروش��یمی داخ��ل ای��ران
اس��تفاده و  50درصد آن صادر
میشود که با اجرای طرحهای
جدید ،درصد صادرات بیش��تر
خواهد شد ،چون با توجه به رشد
پتروشیمیها در آینده ،مسلما
حجم مصرف داخلی این اندازه
نخواهد بود.
بنابرای�ن از همی�ن ح�اال
بای�د ب�رای  10س�ال آینده
برنامهری�زی صادراتی انجام
دهید؟
درست است.
بیش�تر کدام بازارها خریدار
محصوالت پتروشیمی ایران
هستند؟
خوش��بختانه چ��ون م��واد
پتروشیمی ،الیس��نس جهانی
دارند ،محصوالتی هم که تولید
میشود مطابق با استانداردهای
جهان��ی اس��ت ،در نتیج��ه هر
تولیدی که انج��ام میگیرد به
راحتی جذب بازارهای جهانی
میشود؛ چه آس��یای دور باشد
نظی��ر چی��ن و هندوس��تان و
چه در رابط��ه با افریق��ا و اروپا.
محصوالتم��ان ج��ذب ای��ن
کشورها که جزو بازارهای غالب
فروش مواد پتروشیمی هستند،
میشود.
ص���ادرات محص��والت
پتروشیمی چقدر برای ایران
ارزآوری دارد؟
س��ال گذش��ته  9/6میلیارد
دالر ص��ادرات داش��تیم و
انتظارم��ان ای��ن اس��ت ک��ه
امس��ال باالی  12میلیارد دالر
صادرات محصوالت پتروشیمی
داشته باشیم.

تخصیص  1300میلیارد تومان برای سیستم نوین آبیاری در کشور
مع��اون آب و خاک وزی��ر جهاد
کش��اورزی گفت :برای توس��عه
شیوه نوین آبیاری ،امسال دولت
 1300میلیارد توم��ان اعتبار به
این مهم تخصیص داده است.
به گ��زارش ایس��نا ،س��یدرحیم
س��جادی ،در هفتمین نمایشگاه
مل��ی تخصص��ی تکنول��وژی
زیرس��اخت های کش��اورزی
ک��ه 22مه��ر در نمایش��گاه
بینالمللی کرج برگزار ش��د ،در
جمع خبرنگاران گف��ت :یکی از
مهمتری��ن محدودیته��ا برای
توسعه بخش کشاورزی آب است
که با توجه به کمبود بارندگی در
کشور الزم است حداکثر استفاده
از مناب��ع مح��دود آب ص��ورت
پذیرد و با دقت بیشتر از بهترین
روشه��ای آبیاری ک��ه بتوان به
وس��یله آن با آب کم ،مس��احت
بیشتری از زمینهای کشاورزی
را آبیاری کرد و ب��ا مقدار کم آب

بیش��ترین محصول را به دس��ت
آورد ،استفاده کرد.
وی افزود :درحالحاضر با توجه به
اینکه اکثر نقاط کشور در قسمت
خشک و نیمهخشک قرار دارد و
منابع از جمله آبهای ش��یرین،
زمینهای کشاورزی و خاکهای
حاصلخیز ناکافی و محدود است
به کارگیری روشهای مناسب با
هدف بهب��ود و افزایش بهرهوری
الزم به نظر میرسد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد:
استفاده از روشهای نوین آبیاری
یکی از راهکارهای مهم برونرفت
از بحران کمآب��ی و مصرف بهینه
آب در بخش کشاورزی محسوب
میشود.
وی ادام��ه داد :آبیاریهای نوین
به شکل تحت فشار و به دو شکل
کلی آبیاری قطرهای و بارانی انجام
میشود که راندمان آبیاری بارانی
ت��ا  70درصد و آبی��اری قطرهای

ت��ا  95درص��د اس��ت ،یعنی در
سیستم آبیاری بارانی تا 20درصد
و در سیس��تم آبیاری قطرهای تا
 5درص��د آب تلف میش��ود ،در
حالی که در آبیاری مزارع به روش
سطحی حتی با انجام هزینههای
گزاف و تس��طیح اراضی راندمان
آبی��اری از  50درص��د تج��اوز
نمیکن��د و در وضعیت س��نتی
آبیاری ،این میزان حتی کمتر از
 35درصد است.
سجادی یادآورش��د :برنامهریزی
برای اس��تفاده از ش��رایط مدرن
و آبی��اری تحت فش��ار در بخش
کش��اورزی برای صرفهجویی در
مصرف آب بس��یار ضروری است
و ما باید تمام تالش خود را برای
اس��تقرار تجهیزات آبیاری مدرن
در اراض��ی کش��اورزی و باغ��ات
داشته باشیم تا پس از رسیدن آب
به زمین ،بهصورت تخصصی از آن
استفاده شود.

ای��ن مق��ام مس��ئول در ادامه از
اقدامات دول��ت یازدهم در زمینه
گس��ترش آبیاری نوین س��خن
ب��ه می��ان آورد و گفت :امس��ال
1300میلیارد تومان اعتبار برای
سیس��تمهای نوین آبیاری تحت
فشار مصوب شده که براساس آن
85درصد هزینه تجهیز زمینهای
کشاورزی به سیستم نوین آبیاری
برعهده دولت و تنه��ا  15درصد
بر عهده کشاورز است.
وی در بخش دیگری از س��خنان
خ��ود ب��ه برگ��زاری نمایش��گاه
مل��ی تخصص��ی تکنول��وژی
زیرساختهای کش��اورزی اشاره
کرد و افزود :فضای این نمایشگاه
در اختی��ار تولیدکنن��دگان
ماش��ینآالت کش��اورزی ق��رار
گرفته و تولیدکنندگان با هزینه
ش��خصی خود این نمایش��گاه را
برگ��زار کردهاند ک��ه امیدواریم
دس��تاوردهای خوب��ی ب��رای

کارشناس��ان و فع��االن بخ��ش
کشاورزی داشته باشد.
مع��اون آب و خاک وزی��ر جهاد
کشاورزی خاطرنشان کرد :یکی
از ویژگیهای این نمایش��گاه این
است که اکثر لوازم و تجهیزات ارائه
شده در این نمایشگاه مورد تایید
دفتر تخصصی معاونت آب و خاک
است و بنابراین در این نمایشگاه
میتوانیم هم ت��وان علمی و هم
توان عملیاتی را ب��اال ببریم و در
بحث مص��رف بهین��ه آب از این
تجهیزات استفاده کنیم.
س��جادی در پای��ان گف��ت90 :
درصد تجهی��زات ارائه ش��ده در
ای��ن نمایش��گاه تولی��د داخل و
10درصد وارداتی اس��ت و بخش
واردات��ی به ای��ن دلی��ل در این
نمایشگاه مورد بازدید عموم قرار
گرفته ت��ا از نزدیک فع��االن این
بخش ب��ا تکنولوژیه��ای جدید
آشنا شوند.
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سرنخ

ایجاد شهرکهای سالمت
کالف اول:
یک خبر خ��وب برای
کارآفرینان��ی داری��م
ک��ه دوس��ت دارن��د در
حوزهه����ای مختل���ف
کس��بوکار و مدیری��ت،
اطالعات خود را افزایش
دهن��د .ق��رار اس��ت تور
وی��ژهای مخص��وص کارآفرینان برای س��فر ب��ه آلمان
ترتیب داده شود که از تاریخ  26آذر تا 3دی ماه طول
خواهد کش��ید .این تور به هشت میلیون تومان هزینه
ب��ه عالوه مدارک کارآفرینی احتی��اج دارد .کارآفرینان
در این س��فر امکان بازدید از دس��تاوردهای این کشور
و ای��ده گرفت��ن از نوآوران را دارن��د و میتوانند از این
فرصت برای بهبود کسبوکار خود در ایران بهره ببرند.
تفک��ر اس��تراتژیک و جای��گاه آن در کارآفرین��ی،
فرصته��ای موج��ود در فن��اوری اطالع��ات ب��رای
کارآفرینان ،چالشهای تامی��ن مالی برای کارآفرینان
و نحوه غلب��ه بر آنها و مهارته��ای مختلف مدیریتی
و سرمایهگذاری آش��نا شوند .بنابراین اگر تمایل دارید
در این اردوی علمی ش��رکت کنید ،فرصت را از دست
ندهید و برای کس��ب اطالعات بیش��تر با دفتر روزنامه
تماس بگیرید.
کالف دوم:
مدیر امور تش��کلهای
ات��اق بازرگان��ی ،صنایع،
مع���ادن و کش����اورزی
ای��ران گفته ب��ا قول وزیر
بهداشت ،طرحهای بخش
خصوص��ی ب��رای ایج��اد
ش��هرکهای سالمت که یکی از تکالیف قانونی و انجام
نش��ده برنامه پنجم اس��ت ،در مدت زم��ان باقیمانده
برنامه پنجم توسعه پیگیری خواهد شد.
این مقام مس��ئول که با ایسنا گفتوگو کرده ،افزوده
اس��ت :بخ��ش عمده اج��رای برنامه پنجم توس��عه در
دولت دهم اتفاق افتاد که مش��کالت بس��یاری هم به
همراه داش��ت .یکی از مهمترین این مش��کالت بحث
ش��هرکهای س��المت اس��ت که تکلیف قانونی برنامه
پنجم توسعه بوده اما به آن پرداخته نشد.
وی ادام��ه داده :در صبحانه کاری مش��ترک اعضای
اتاق بازرگانی با وزیر بهداش��ت این بحث مطرح ش��د
و وزیر بهداش��ت هم اذعان داش��ت باید در مدت زمان
باقیمانده به این برنامه رس��یدگی ش��ود .تش��کلهای
تخصصی س��المت ات��اق بازرگانی ب��هزودی طرحهای
خود را در رابطه با ش��هرکهای سالمت ارائه میکنند.
ش��هرداری و وزارت بهداش��ت نیز بای��د از این طرحها
حمایت کنند.
آی��ا خبر از این موثقت��ر و آمادهتر میخواهید؟ پس
چ��را معطلید؟ هرچ��ه زودتر برای س��رمایهگذاری در
تشکیل شهرکهای س��المت اقدام کنید؛ وزیر از شما
حمایت میکند.

خبر

حمایت ازبخش خصوصی
برای توسعه گردشگری کردستان

معاون عمرانی اس��تاندار کردس��تان گفت :در راس��تای
توس��عه گردش��گری از بخش خصوصی دارای صالحیت و
شرایط الزم حمایت میکنیم.
به گزارش ایس��نا ،امی��ر ق��ادری ،در کارگروه تخصصی
گردشگری اس��تان کردستان در اس��تانداری ،اظهار کرد:
گردش��گری بحث بسیار مهمی است که در کشور ما نیز از
اهمیت باالیی برخوردار است .وی افزود :گردشگری ثروتی
پنهان اس��ت که در کل دنیا نفش کلیدی در ثروتافزایی
دارد .قادری با اش��اره به اینکه بسترهای توسعه گردشگری
باید در کشور توسط دولت فراهم شود ،عنوان کرد :تواناییها
و پتانس��یلهایی بهصورت بالقوه در س��طح کشور و استان
وجود دارد که باید به فعل درآید .وی اعالم کرد :اقلیم زیبا و
آداب و رسومی که در استان کردستان وجود دارد از جمله
بسترهای مهم گردشگری اس��ت .معاون عمرانی استاندار
کردس��تان با بیان اینکه نباید همه کارها را بردوش دولت
انداخت ،تصریح کرد :باید گردشگران را عالقهمند به حضور
در اس��تان کنیم و از ظرفیتهای گردش��گری کردس��تان
حداکثر استفاده را ببریم .وی عنوان کرد :استان کردستان
دارای نقاط نمونه گردش��گری بس��یاری اس��ت که از آنها
میتوان برای توسعه روستاها و شهرها استفاده الزم را برد.
قادری در ادامه سخنان خود ،کوه آبیدر و طبیعت آن را از
مناطق نمونه گردشگری استان برشمرد و عنوان کرد :آبیدر
جزو خطوط قرمز ما اس��ت که کارهایی ک��ه در آن صورت
میگیرد باید در راستای حفظ طبیعت آن باشد .وی تصریح
کرد :باید به سبز بودن تفرجگاهها و فضاهای سبز توجه شود
و هرگونه اتفاقی در کوه آبیدر به تصویب کارگروه گردشگری
استان رسیده باشد.
معاون عمرانی اس��تاندار کردس��تان ادام��ه داد :در نقاط
دیگری از استان نیز مناطق نمونه گردشگری وجود دارد که
باید همه دست به دست هم دهیم تا توانمندیهای استان را
بیش از پیش آش��کار کنیم .وی خاطرنشان کرد :در راستای
توس��عه گردش��گری از بخش خصوص��ی دارای صالحیت
حمای��ت میکنیم .ق��ادری در پایان یادآور ش��د :دفتر فنی
استانداری ،اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری،
منابع طبیعی ،راه و شهرسازی کردستان و شهرداری سنندج
را مامور میکنم در خصوص طرحهای توسعه گردشگری و
همچنین معرفی نقاط دارای قابلیت گردشگری با همدیگر
همکاریهای الزم را داشته باشند.
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بازاریابی مجانی

نکاتی برای تهیه یک خبرنامه
ایمیلی پرخواننده
جیم کوکروم

ترجمه :حامد تقوی

در ش��مارههای قبل��ی به مزایای تهی��ه یک خبرنامه
ایمیلی برای کس��بوکار اشاره کردیم و ویژگیهای یک
خبرنام��ه خوب را برش��مردیم .در ادامه به برخی نکات
مهم برای تهیه یک خبرنامه پرخواننده اشاره میکنیم.
* هنگامی که مطمئن هستید مشتریان از شما انتظار
دارن��د که خبرنامههای خود را در کنار محصول خود به
آنها بفروش��ید ،نس��بت فروش و ارائه محتوای رایگان را
در حد  20به  80حفظ کنید .این بدان معنی اس��ت که
 80درصد از آنچه در خبرنامه است ،باید صرفا محتوای
علمی داش��ته یا آگاهیدهنده باش��د .هر زمان که پیام
خود را از طریق خبرنامه ایمیلی انتقال دادید ،میتوانید
 20درص��د دیگ��ر را که مربوط به فروش اس��ت ،در آن
بگنجانید.
از موض��وع خبرنامه منحرف نش��وید .بس��یاری از
کس��انی که از طری��ق ایمیل بازاریاب��ی میکنند ،تصور
میکنند مش��ترکان آنها به تمام موضوع��ات ولو اینکه
با محتوای اصلی که برای آن مش��ترک شدهاند مرتبط
نباشد ،عالقهمند هستند .در مورد اینگونه موضوعات با
احتیاط کامل عمل کنید .قبل از اینکه یک مقاله مبهم را
منتشر کنید یا به اعضای لیست ایمیل خود ارسال کنید،
باید در ابتدا آن را با تعدادی از مشترکانتان به اشتراک
بگذارید تا با پاس��خها و عکسالعملهای آنها ش��ناخت
پیدا کنید .صرفا به این دلیل که این حق را دارید که بر
یکی از جوانب زندگی مش��ترکان خود تاثیرگذار باشید،
نمیتوانید در دیگر ابعاد مرتبط یا غیرمرتبط نیز دخالت
داشته باشید .به حریم و حدود خوانندگان خود احترام
بگذارید؛ اگرنه آنها ش��ما را ترک میکنند یا بدتر اینکه
روی دکمه  spamکلیک میکنند.
اگ��ر موضوع جدیدی دارید و دوس��ت دارید آن را
ب��ا خوانندگان خ��ود مطرح کنید ،به آنه��ا اجازه دهید
که داوطلبانه به لیس��ت جدید ایمیل ملحق شوند .این
نوع تفکیک ،برقراری ارتباط با اعضای لیس��ت ایمیل را
تس��هیل میکند .البته نباید این تفکیک را بیش از حد
انجام دهید .قانون تفکیک یک قاعده کلی برای بازاریابی
از طریق ایمیل است.

لزومی ندارد یک برنامه از پیش تدوین ش��ده برای
خبرنامه خود داش��ته باش��ید .در حال��ی که من تالش
میکنم هر هفته خبرنامه خود را منتشر کنم ،اگر گهگاه
یک یا دو هفته خبرنامهای ارسال نکنم ،با هیچ شکایت و
نارضایتی مواجه نمیشوم .مردم بسیار درگیر و پرمشغله
هستند و به این مسائل اهمیتی نمیدهند .تعداد بسیار
اندکی ب��ه این موضوع توجه میکنند که خبرنامه را در
زمان مقرر دریافت نکردهاند.
اگر خبرنامه درآمدی برای ش��ما نداش��ته باشد یا
موجب تثبیت وفاداری در مشتریان نشود (که در نهایت
افزایش فروش را در بر داش��ته باش��د) ،در نتیجه فقط
زمان را از دس��ت میدهی��د و باید در مورد فعالیتهای
خ��ود در این زمینه تجدید نظر کنید .اگ��ر بازاریابی از
طریق ایمیل بهدرس��تی انجام پذیرد ،درآمدزایی باالیی
خواهد داشت.
زمانی ک��ه ویرایش جدید خبرنامه خ��ود را آماده
میکنید ،آن را در مکانی از فضای مجازی قرار دهید که
موتورهای جستوجو بتوانند آن را ببینند و نشانهگذاری
کنند .س��رویس مدیریت ایمیلی که من از آن استفاده
میکن��م ،همانند دیگر ابزار ارس��ال ایمی��ل ،این کار را
بهصورت اتوماتیک برای من انجام میدهد.
در شماره بعدی بخوانید:
افزایش سریع تعداد مشترکان خبرنامه

ایستگاه بازاریابی

سرویس چایخوری خالق برای دو نفر

طراحی خالق به نام سباستین ارازوریز یک سرویس
چایخ��وری خالق دونفره را ب��ا طراحی منحصربهفرد
ب��رای افراد و نیمه گمشدهش��ان طراحی کرده اس��ت.
ای��ن ماگ خ��الق با دو دس��تگیره خاص خ��ود به دو
نیمه مس��اوی تقسیم میشود .به این ترتیب میتوانید
ضمن نوش��یدن چای یا قهوه گفتوگوهایی خصوصی
با ش��خص مقابل خود نیز داش��ته باش��ید .این س��ت
چای خوری از چینی س��اخته شده و دو فنجان و یک
بشقاب را دربر میگیرد.

شمــاره 79
بیمه و مشتری مداری

گفتوگوی «فرصت امروز» با امیر صالحی ،کارشناس ارشد بازاریابی

از چه تکنیکهایی استفاده کنیم تا بیشتر بفروشیم
نرگس فرجی

ب�رای ش�روع کم�ی درباره
تکنیکهای پیشبرد فروش
توضیحبدهید؟
در دنیای امروز ب��ه کار بردن
تکنیکی که بتواند باعث اثرگذاری
کوتاهمدت روی مصرفکنندگان
نهای��ی ش��ود به ط��وری که به
افزایش ارزش محسوس��ی برای
محصول ی��ا برند منجر ش��ود،
دغدغه بس��یاری از ش��رکتها
ش��ده اس��ت که آن را پیشبرد
فروش مینامن��د .نمونههایی از
این تکنیکها عبارتند از :جایزه
دادن ،کاهش قیمتهای فصلی،
ارائه کوپ��ن ،اجرای مس��ابقات
ب��رای مش��تریان ،ش��رکت در
نمایشها و جش��نها ،استرداد
وج��ه و ...اگ��ر از این تکنیکها
درست استفاده شود ،رکوردهای
فروش قطعا شکس��ته میشود
و ن��ه تنها ش��رکتها به س��ود
زیادی میرسند ،بلکه مشتریان
از دریاف��ت کاال و خدمات��ی که
درست از پیشبرد فروش استفاده
کردهاند ،بیش��تر نفع میبرند و
راضیتر خواهند بود.
ش�ما تحقیقی انجام دادهاید
درب�اره نق�ش تکنیکهای
پیش�برد ف�روش ب�ر تمایل
مش�تریان ب�ه خری�د کاال و
خدم�ات؛ عل�ت انج�ام این
تحقیق چه بوده است؟
وقت��ی نگاهی ب��ه تحقیقات
گذش��ته در م��ورد تکنیکهای
پیشبرد فروش میاندازیم ،حتی
کتابهایی را ک��ه در این زمینه
مطلب��ی نوش��تهاند میخوانیم
متوجه خواهیم شد که هیچکدام
اشارهای به اینکه این تکنیکها را
در چ��ه نوع ب��ازار هدفی و با چه
گروهبن��دی از کاال و خدماتی که
در اختیار داریم (برند یا غیربرند)
باید استفاده کنیم ،نکردهاند .برای
مث��ال میتوان به کت��اب اصول
بازاریابی از کاتلر اشاره کرد که به
نوعی کتاب مرجع افرادی است
ک��ه در ح��وزه بازاریابی فعالیت
میکنند .بگذارید برای روشنتر
ش��دن مطلب یک مث��ال بزنم.
ش��رکتی را که کاال و خدماتش
برند نیس��ت ،یعنی م��ردم هنوز
احساس��ی ذهنی ب��رای در نظر
گرفتن آن بهعن��وان برند ندارند
در نظر بگیرید .اگر این ش��رکت
بخواهد وارد بازار رقابت ش��ود از
چه تکنیک پیشبرد فروشی باید
اس��تفاده کند تا از ش��رکتی که
شناخته شده اس��ت و مردم آن
را بهعن��وان برند در نظ��ر دارند،
فروش��ش کمتر نش��ود و حتی
فروش بیش��تری داش��ته باشد؟
فرض کنید ش��رکتی ک��ه برند
اس��ت کاال ی��ا خدمات خ��ود را
 1000تومان به فروش میرساند
و جایزه هم برای مشتریانش در
نظر گرفته اس��ت ،حال شرکتی
میخواهد تازه وارد عرصه رقابت
با این برند ش��ود ،ف��رض کنید
همان ن��وع کاال و خدمات را در
اختی��ار دارد با هم��ان کیفیت،
طبیعی اس��ت اگر قیمت خود را
بیش��تر از یکهزار تومان در نظر
بگیرد کسی از آن نمیخرد ،اگر
هم قیمت خود را همان یکهزار
تومان بگذارد و از پیشبرد فروش
استفاده نکند ،باز مردم از او خرید
نخواهن��د ک��رد ،چراکه طبیعی
اس��ت مردم خری��د از برندها را
ترجی��ح میدهن��د ،ح��اال این
شرکت باید متناسب با بازار هدف
خود از تکنیک فروش مناس��بی
اس��تفاده کند که گوی رقابت را
برباید و برنده این عرصه شود که
ما در تحقی��ق حاضر ،اینکه چه
تکنیکی با هر گروهبندی کاال یا
خدمات (برند یا غیربرند بودن) و
هر بازار هدفی متناس��ب با سن،
درآم��د ،تحصیالت و جنس��یت
مشتریان ،موثرتر و کارسازتر است
را سنجیدهایم و راهکارهای عملی
از آن استخراج کرده ایم یعنی به
طور خالصه در س��ه دستهبندی
زیر تکنیکهای پیشبرد فروش
را برای استفاده موثرتر شرکتها
اولویتبندی کردی��م -1 :کاال یا
خدمات برند ،جایی که برندها با
یکدیگر رقابت میکنند -2 .کاال
ی��ا خدمات غیربرن��د؛ جایی که
هن��وز آن کاال یا خدمات تبدیل
به برند نش��ده اس��ت و با کاال یا

دغدغ�ه اکث�ر ش�رکتهای ب�زرگ و
کوچ�ک ب�ازار ،بح�ث ف�روش و اجرای
تکنیکهای فروش اس�ت .ب�ازار مدرن
ام�روز ب�ه تکنیکهای�ی نی�از دارد که
قابل اجرا ب�وده و از صفحههای کتابها
و پژوهشه�ای مه�م روز بی�رون آمده
باش�د .البت�ه بس�یاری از کتابها هم از
تکنیکهای�ی صحبت میکنن�د که در
بس�یاری از موارد در ب�ازار داخلی قابل
اجرا نیس�تند و فقط اساتید دانشگاهی
در کنفرانسها از آن اس�تفاده میکنند.
روزانه پژوهشهای زی�ادی در خصوص
خدمات غیربرند دیگر در رقابت
هس��تند -3 .کاال ی��ا خدم��ات
شرکت غیربرند است و اکنون با
یک ش��رکتی که کاال یا خدمات
برند دارد ،وارد رقابت شده است.
اصلیترین هدف این تحقیق
چیست؟
هدف اصلی تحقیق ،بررس��ی
میزان تاثیر تکنیکهای فروش
بر تمایل مش��تریان به خرید و
اس��تفاده از کاالها ی��ا خدمات
بوده اس��ت که ب��ه اولویتبندی
تکنیکه��ا منجر ش��ده اس��ت
تا بدانیم ش��رکتها ب��ه ترتیب
از ک��دام تکنیکها متناس��ب با
بازار ه��دف خود باید اس��تفاده
کنند .همچنین م��ا در تحقیق
حاضر دو تکنیک جدید پیشبرد
ف��روش نیز پیش��نهاد دادیم که
در نهایت با استفاده از مطالعات
آماری به این نتیجه رسیدیم این
تکنیکهای جدی��د نیز در اکثر
مواقع بهتر از تکنیکهای موجود
در این حوزه ،روی مشتریان اثر
دارند .به علت وجود تکنیکهای
گسترده در حوزه پیشبرد فروش
و همچنی��ن ناکارآم��دی برخی
روشه��ا در حصول اطمینان در
اثرات مناس��ب روی مش��تریان
جه��ت ترغی��ب ک��ردن آنها به
خرید و همچنین مقطعی بودن
هرک��دام ،ارائه موثرترین ش��یوه
در ح��وزه بازاریاب��ی ض��روری
ب��ه نظ��ر میرس��ید .همچنین
ریسکهای گس��تردهای بر سر
راه تکنیکهای موجود است که
از جمل��ه میتوان به م��وارد زیر
اشاره کرد :جهتگیری در مورد
یک قیمت به خص��وص ،باعث
امکان کاهش ارزش برند در ذهن
مشتری میشود ،منحرف کردن
مش��تریان ،زمانب��ر و هزینهبر
بودن .پس اس��تفاده از شیوهای
جه��ت کاه��ش ریس��کهای
موجود و افزای��ش درآمد پایدار
ب��رای ش��رکتها ض��روری به
نظ��ر میرس��د .همچنین پس
از اجرای این تحقیق مش��خص

می�زان اثرگذاری تکنیکه�ای فروش و
بومی سازی این تکنیک ها انجام میشود
که فقط تعداد کم�ی از مدیران به نتایج
آنها توجه نشان میدهند .امیر صالحی،
کارشناس ارشد بازاریابی  MBAاز جمله
افرادی است که در تحقیقی کاربردی به
بررسی نقش تکنیکهای پیشبرد فروش
بر تمایل مش�تریان ایرانی به خرید کاال
و خدمات پرداخته اس�ت .این کارشناس
در ادامه بر مبنای نتایج پژوهش خود ،به
سواالت فرصت امروز درباره تکنیکهای
فروش پاسخ میدهد.

شد که مش��تریان بیشتر به چه
تکنیکهای��ی راغب هس��تند و
همچنین ش��رکتها میتوانند
آگاهانهتر برای اس��تفاده از این
تکنی��ک برنامهری��زی داش��ته
باش��ند که باعث میشود حجم
ف��روش و در آمد کلی باال رود و
هزینههای ناشی از عدم استفاده
از تکنیکهای پیش��برد فروش
غیرموث��ر کاهش یابد .به عبارت
دیگر ،میت��وان اینگونه عنوان
ک��رد ک��ه در دوران رک��ود که
کش��ور ما در هر مقطع زمانی با
آن روبهرو میش��ود ،ش��رکتها
اگر به وضع کنونی
بازار نگاهی بیندازیم،
متوجه خواهیم شد
که شرکتها در واقع
نمیدانند از چه تکنیکی
برای پیشبرد فروش
استفاده کنند و بیشتر
از روی دست رقبا و
تجربههای قبلی خود
که بعضا سود کمی
گرفتهاند،کپیمیکنند

میتوانند از تکنیکهای موثری
متناس��ب با ب��ازار ه��دف خود
اس��تفاده کنند که ای��ن وضع را
بهبود بخشند و در نهایت کشور
نیز از این بحران بیرون بیاید.
میتوانید کمی بیشتر درباره
این تکنیکهای بومیش�ده
توضیحبدهید؟
تمامیتکنیکهایمعرفیشده
در کتب مرجع بازاریابی ،اکنون
با این تحقیق متناس��ب با بازار
ای��ران درآمدهان��د ،یعن��ی در
هر ب��ازار هدفی ب��ا متغیرهای
جمعیتش��ناختی گوناگ��ون
مثل ،س��ن ،درآمد ،تحصیالت و
جنسیت ،ما میدانیم شرکتها با

توجه به برند ی��ا غیربرند بودن
کاال ی��ا خدماتش��ان باید چه
تکنیکهایی را برای نتیجهگیری
موث��ر اس��تفاده کنن��د .ابت��دا
اولوی��ت اس��تفاده از تکنیکها
را خدمتت��ان ع��رض میکنم.
فرض کنید ش��رکتی که کاال و
خدماتش برند است ،اگر بخواهیم
یک تکنی��ک اثربخ��ش را به او
معرفی کنیم ،اگر محدودیتی در
انتخاب بازار هدف خود از لحاظ
متغیره��ای جمعیتش��ناختی
نداشتهباشد،تکنیک«برنامههای
تکرارشونده» را به آنها پیشنهاد
میکنیم ،یعن��ی برنامههایی که
مش��تریان را در خریدهای آتی
درگی��ر خود میکن��د و به نفع
آنهاس��ت .بدیهی اس��ت ،بسته
به نوع ش��رکت ارائهدهنده کاال
و خدم��ات ،ای��ن برنامهه��ای
تکرارشونده متفاوت است .حال
ش��رکتی را ک��ه محدودیت در
انتخاب بازار هدف خود دارد مورد
بحث قرار میدهیم .فرض کنید
همین شرکت که کاال و خدمات
برن��د دارد ،ب��ازار هدفش عمدتا
خانمها هس��تند ،در اینصورت
اگر تکنیک��ی اثر بخش بخواهد،
این شرکت بهتر است از تکنیک
«اس��ترداد وجه» استفاده کند،
یعنی اگر مش��تری از آن کاال یا
خدمات راضی نبود ،بسته به نوع
کاال و خدمات ،کل وجه پرداخت
شده یا قسمتی از آن به مشتری
عودت داده ش��ود .ب��ه صراحت
بگویم اگر شرکتها هوشمندانه از
این تکنیک استفاده کنند فروش
فوقالعادهای خواهند داشت.
چ�ه مش�کلی درب�اره نحوه
اجرای تکنیکه�ای موجود
در ب�ازار ح�س کردید که به
سراغ این تحقیق رفتید؟
اگر به وضع کنونی بازار نگاهی
بیندازیم ،متوجه خواهیم ش��د
که ش��رکتها در واقع نمیدانند
از چ��ه تکنیکی برای پیش��برد
فروش اس��تفاده کنند و بیشتر
از روی دس��ت رقبا و تجربههای

چگونه شرکتها بین تبلیغات و ترفیع فروش ،انتخاب خود را انجام میدهند
اثر روی تخصیص بودجه
مرحله چرخه عمر
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قبلی خود که بعضا س��ود کمی
گرفتهاند ،کپی میکنند ،چراکه
اگر از این تکنیکها به درس��تی
اس��تفاده ش��ود هیچگاه شاهد
کس��ادی ب��ازار ب��ه این ش��کل
نخواهیم بود ،جالب است بدانید
که بعضی از ش��رکتهای فعلی
ک��ه از این تکنیکها اس��تفاده
میکنند ،اگ��ر از هیچ تکنیکی
هم اس��تفاده نمیکردند همان
س��ود و نتیجه را میگرفتند ،در
واقع فقط آنها منابع خود را تلف
میکنند ،همچنین شرکتهایی
را میبینیم که بیش از حد برای
معرفی محص��ول خود تبلیغات
میکنن��د و بر ای��ن باورند که با
تبلیغ بیشتر مشتریان بیشتری
به دست میآورند ،در صورتی که
فقط پول خ��ود را دور میریزند.
تبلیغات هم اگر حس��اب ش��ده
نباش��د ،تاثی��ر مناس��بی روی
مش��تریان ندارد ،ول��ی اگر آنها
به ج��ای تبلیغات بیش��تر روی
پیشبرد فروش هم سرمایهگذاری
میکردند ،سودی به مراتب باالتر
برای آنها ایجاد میکرد.
دراینتحقیقآیاتکنیکهای
ف�روش را بهص�ورت عملی
اج�را کردهاید؟ ب�رای عملی
کردن چه ابزارهایی را به کار
بردهاید؟
س��الیان س��ال اس��ت ک��ه
تکنیکهای پیش��برد فروش نه
تنها در ایران ،بلکه در تمام دنیا
اجرا میشود .ما در تحقیق حاضر
این تکنیکها را برای شرکتها
متناس��ب با بازار هدف و برند یا
غیربرند بودن کاال یا خدماتشان
اولویتبندی کرده ایم و بهصورت
دستورالعملی جامع و کاربردی
درآوردهایم.
درباره نتایج تحقیق و کمکی
که به ب�ازار داخلی میتواند
بکندبگویید؟
شرکتها با استفاده از نتایج این
تحقیق میتوانند به کس��بوکار
خ��ود رونق بیش��تری بدهند .با
بومیس��ازی تکنیکهای فروش
دیگ��ر نگران��ی در م��ورد رقابت
محصوالت خارجی با محصوالت
داخلی کمتر میش��ود .زیرا اگر
یک ش��رکت داخل��ی بخواهد با
شرکت مش��ابه خارجی خود در
ای��ران رقاب��ت کن��د ،در صورت
اس��تفاده از تکنیکهایی که ما
اکن��ون بهصورت دس��تورالعمل
در اختی��ار داری��م ،مطمئنا اگر
کیفیتشان تفاوت زیادی با نمونه
خارجی نداشته باش��د ،از رقیب
خارجی خود پیش��ی میگیرند.
در م��ورد کاال یا خدماتی هم که
کیفیت محصول پایینتر از نمونه
خارجی دارند اگر به طور صحیح
از این تکنیکها اس��تفاده کنند،
ش��اید نتوانند از آن ش��رکتها
پیش��ی بگیرند ،ول��ی میتوانند
در موض��ع رقابتی باقی بمانند و
نباید نگران حذفشدنش��ان از
بازار باش��ند .در نتیجه میتوانند
در عین رقابت ،کیفیت محصول
خود را باالتر ببرند و درچند سال
آتی به شرکتهای برتر آن حوزه
تبدیل ش��وند .به ط��ور کلی اگر
شرکتهای داخلی تکنیکهای
بوم��ی را ب��ه کار ببرن��د ،دیگر
ش��اهد رک��ود در بازارهای فعلی
نخواهیم بود و رونق کسبوکارها
و شکوفایی اقتصادی را مشاهده
خواهیم کرد.
در پای�ان ه�ر آنچ�ه را ک�ه
احس�اس میکنید میتواند
ب�رای افزای�ش ف�روش
کسبوکارها مفید باشد بیان
کنید؟
به نظ��ر من هنوز ش��رکتها
گاه��ی رعایت ت��وازن در ترفیع
ف��روش و تبلیغ��ات را اش��تباه
می گیرن��د .جدول��ی ک��ه ارائه
میکنم ،گویای این خواهد بود که
چه زمانی شرکتها باید پیشبرد
(ترفی��ع) فروش انج��ام دهند و
چه زمانی فقط باید تبلیغ کنند.
همانطور که در جدول مشخص
اس��ت در دوران بل��وغ محصول
یعنی پ��س از اینکه محصول به
م��ردم معرفی ش��د و خریداران
اولیه مراجع��ه کردهاند ،افزایش
تبلیغات موثر نیست و شرکتها
اگ��ر بخواهند بودج��ه بازاریابی
خود را روی تبلیغ��ات بگذارند،
ضرر خواهند کرد ،چرا که باید به
پیشبرد فروش رو بیاورند.

ساالد «بیمه» با سس «مشاوره»

تخفیف و انتقال آن
در بیمهنامههای شخص ثالث
رضا رایین

کارشناس بیمه

نمیدان��م چقدر با من موافقید که توضیح بعضی قاعدهها،
دستورالعملها و قوانین ،س��ختتر از رعایت خود آنهاست؟!
بهخصوص وقتی بخواهیم درباره موضوع کس��التآوری مثل
بیمه صحبت کنیم .اینکه میگویم کسالتآور ،به خاطر این
اس��ت که موضوع بیم��ه عموما درباره نگرانی اس��ت ،آن هم
نگرانیهایی که مربوط به آینده هس��تند نه حال حاضر .مثل
این میماند که بخواهیم از همین االن درباره احتماالت خطر
بیآبی در پنج سال آینده صحبت کنیم ،آن وقت حدس بزنید
چه کسالتهایی که ایجاد نمیشود و چه حوصلههایی که سر
نمیرود! در نتیجه به دالیلی ناچار میش��ویم به جای انتقال
اس��ترس و نگرانی به این و آن ،از چیزهای خوب و قش��نگ
صحبت کنیم! تا بلکه ،ش��اید س��ر صحبت اصلی باز شود و
بش��ود کمی هم برنامهریزی علمی کرد .یکی از این چیزهای
خ��وب و قش��نگ در بیمه ،موض��وع تخفیف��ات و انتقال آن
است .اما متاسفانه گاهی ،حتی همین توضیحات ،آن هم در
بیمهنامههای اش��خاص ثالث ،آنقدر مشکل و پیچیده به نظر
میرسد که مشتری از خیر آن میگذرد و میگوید« :آقا جان
خر ما از کرگی دم نداش��ت ،لط��ف فرموده عطای تخفیف و
بهخصوص انتقالش را به لقایش ببخش��ید!»آنوقت است که
ما باید وارد عمل ش��ویم و به مشتری خود خاطرنشان کنیم،
اینطور نیست و موضوع بسیار ساده و از این قرار است که:
اوال ،در بیمهنامههای اش��خاص ثالث فقط یک نوع تخفیف
داری��م که به آن تخفیف عدم خس��ارت میگویند .یعنی اگر
بیمهگذار محترمی در طول یک س��ال بیمهای ،از کوپنهای
بیمهنامه شخص ثالث خود استفاده نکند ،در بیمهنامه متصل
یا غیرمتصل سال دوم خود ،میتواند مشمول یک سال تخفیف
عدم خس��ارت ش��ود و به همین ترتیب ،اگر مثال ،پنج سال
متوالی یا غیرمتوالی ،از کوپنهای پنج بیمهنامه خود استفاده
نکرده باشد ،آنگاه میتواند از پنج سال تخفیف عدم خسارت،
در ششمین بیمهنامه شخص ثالث خود ،بهرهمند شود .دوم
اینکه ،سقف تخفیفهای عدم خس��ارت70 ،درصد است .به
عبارت دیگر ،اگر بیمهگذاری مشمول حداکثر تخفیفات عدم
خسارت هم شود ،در هر حال نمیتواند کمتر از 30درصد حق
بیمه پایه آن سال را پرداخت کند.

س��وم اینکه ،کل تخفیفات عدم خس��ارت ،از یک سال تا
هشت سال یا بیشتر در صورت استفاده حتی یک کوپن و برای
پرداخت حتی  50هزار تومان خسارت یا کمتر! از بین میرود
و مشتری ناچار میشود ،راه رفته را ،دوباره و از ابتدا بپیماید.
از ای��ن رو ،حقوق «ش��هروندی -بیمهای» مش��تری ایجاب
میکند توجیه ش��ود که قبل از تحویل کوپن بیمهنامه خود
به خس��ارت دیده ،حتما از مشاور بیمهای خود استعالم کند
که صرفه ،در تحویل کوپن اس��ت یا پرداخت نقدی خسارت،
آنهم از جیب مبارک .و چهارم اینکه مشتری باید بداند تمام
تخفیفهای عدم خسارت وی ،از یک شرکت بیمه به شرکت
دیگر قابل انتقال اس��ت( .گرچه در برخی موارد بسیارخاص و
بعضی زمانهای بسیار محدود ،ممکن است شرکت بیمهای ،به
دالیلی ،این انتقال را انجام ندهد که بایستی به اطالع مشتری
برسد و حق انتخاب وی محترم شمرده شود)اما آن بخشی از
ماجرا ،که بیش از س��ایر موارد خلق مشتری را تنگ میکند،
ماجرای انتقال تخفیف عدم خسارت ،از خودروی فروخته شده
به خودروی خریداری شدهاش است .در اینگونه موارد کافی
است به مشتری یادآوری کنیم که انتقال تخفیف از یک خودرو
به خودروی دیگر ،تنها زمانی امکانپذیر اس��ت که اوال نقل و
انتقاالت در دفتر اسناد رسمی انجام شود و ثانیا بیمه گذار ،تعداد
سیلندر ،نوع و مورد استفاده خودرو  -در هر دو بیمهنامه ،تغییر
نکند .در این صورت مشتری میتواند به نمایندگی صادرکننده
بیمهنامه خودروی فرخته شده مراجعه کرده ،مابهالتفاوتی را
پرداخت کند و الحاقیه پرداخت آن را تا زمان انتقال تخفیف به
بیمهنامه خودروی جدید ،نزد خود نگهدارد .برای اینکه مشتری
نگران مبلغ مابهالتفاوت نش��ود نی��ز بدترین و بهترین حالت
ممکن را برای او محاسبه کنید ،زیرا همه مبالغ دیگر بین این
دو مبلغ حداقلی و حداکثری قرار میگیرد .سپس این مبلغ را
با مبلغ تخفیفی که از دست میدهد (در صورتی که عملیات
انتقال تخفیف را انجام ندهد) مقایسه کنید و حق انتخاب را
به عهده خود مشتری بگذارید .والسالم ،نقل و انتقال تخفیف
بیمهنامه ش��خص ثالث هم ،تمام .مثالی از بدترین و بهترین
حالت ممکن :فرض کنید مشتری قصد دارد  Aسال تخفیف
عدم خس��ارت بیمهنامه شخص ثالث خودروی فروخته شده
خود را ،به بیمهنامه شخص ثالث خودروی خریداری شده خود،
انتقال دهد ،بهترین حالت ممکن این است که تاریخ انقضای
بیمهنامه خودروی فروخته شده ،پس از تاریخ انقضای بیمهنامه
خودروی خریداری شده باشد .در این صورت مبلغ تخفیفی که
عاید مشتری میشود ،قطعا بیش از مبلغ مابهالتفاوت است و
این به نفع مشتری است .بدترین حالت ممکن نیز زمانی است
که بیمهنامه خودروی فروخته ش��ده ،نزدیک به  12ماه قبل
از انقضای بیمهنامه خودروی خریداری شده ،منقضی شود ،یا
اینکه اقدام برای خرید خودروی جدید ،بیش از یک سال طول
بکشد .در این صورت مشتری ناچار میشود عالوه بر پرداخت
مابهالتفاوت ،جریمه نزدیک به  12ماه دیرکرد انتقال تخفیف
را البته در زمان صدور بیمهنامه خودروی جدید ،پرداخت کند.
در این صورت ممکن است در سال اول ،سودی عاید مشتری
نش��ود و حتی ضرر کند ،اما در اکثر م��واردی که این فاصله
زمان��ی ،کمتر از  12ماه باش��د ،این ضرر در همان س��ال اول
یا از سال دوم به بعد جبران خواهد شد و بایستی محاسبه و
مقایس��ه شود .در هر حال حق انتخاب با مشتری خواهد بود.
البته ریزه کاریهای فراوان دیگری نیز وجود دارد که باید مورد
توجه مش��اور بیمه قرار گیرد ،مثال در نظر گرفتن محاسبات
مربوط به کهنگی خودرو (از  15سال به بعد) یا اضافه نشدن
یک سال تخفیف عدم خسارت در خصوص بیمهنامههایی که
س��ه ماهه یا شش ماهه یا کمتر از یک س��اله ،صادر شدهاند
یا ...بنابراین ،نتیجهای که میگیریم این است :بهترین روش
فروش بیمهنامه ،عبارت است از اطالعرسانی درست و بهنگام
به مش��تری ،به عالوه رعایت دقیق دس��تورالعملها و قوانین
بیمهای( .و البته بدون توضیحات اضافی)!

مدیریت تبلیغات

شمــاره 79
رسانه

رسانهای کمهزینه با قابلیت بسیار

منیژه صادقی

نرگس فرجی

بارها پیش آمده که با زنگ یک
پیامک تبلیغات��ی از خواب بیدار
شدهایم؛ پیامکی که نه محتوای
آن ب��ه گروه س��نی م��ا مرتبط
اس��ت و نه جنسیت ما در ارسال
پیامک تبلیغات��ی در نظر گرفته
ش��ده .وقتی پیام��ک را بیموقع
دریافت میکنیم ،به هیچچیز جز
اینکه به سرعت آن را از صندوق
دریافتهای گوشی همراهمان
پاک کنی��م فک��ر نمیکنیم.
همیش��ه در ای��ن مواق��ع با
خ��ود میگویی��م چنی��ن
ش��رکتهایی که بیهدف
پیامکهای تبلیغاتی خود
را از طریق این رس��انه به
مشتریان ارسال میکنند،
در پ��ی چ��ه نتیجهای
هس��تند؟ آی���ا
خاص���یت

رسانهای مانند پیامک تبلیغاتی
فقط همین اس��ت که ش��رکتی
بیه��دف پیام��ی را ب��ا متن��ی
بیمحت��وا و بیموقع به مخاطب
ارسال کند؟ یا اینکه شرکتهایی
که از آن استفاده میکنند ،شیوه
درست مصرف آن را نمیدانند؟

چراکه باید راهی برای کاهش هزینهها اندیش��یده شود
ت��ا در هر صفحه از یک اثر مکتوب که چندین میلیون
نس��خه از آن منتش��ر میش��ود ،بتوان آن را در اختیار
داش��ت .مزیت استفاده از  NFCبه جای کدهای QR
در این است که شما فقط باید دستگاه را نزدیک به کاغذ
بگیرید تا فعل و انفعاالت بهراحتی انجام شود .در حال
حاضر نقطه ضعف سیستم  NFCدر این است که هنوز
همه تلفنهای همراه تکنولوژی الزم برای اس��تفاده از
آن را در اختیار ندارند .در این بین هم شرکت Apple
از ای��ن تکنولوژی دوری میکن��د و به جای آن ترجیح
میدهد با دسترس��ی به تکنولوژی  iBeaconگوشی
 IOS7را ب��ه یک تکنولوژی منحصربهفرد تجهیز کرده
و با این حرکت تاثیرگذار ،امکان دسترسی iPhoneرا
ب��ه  NFCفراهم کند .البته بای��د گفت در حال حاضر
ای��ن تکنولوژی انگار بیش��تر م��ورد توج��ه اپراتورها و
خردهفروشان قرار گرفته است تا ناشران مکتوب.
منبعinma :

ایستگاه تبلیغات

خودنمایی بهاره «لویی ویتون» با
نمایشپوسترهایحشراتغولپیکر

یک ابزار تبلیغاتی مفید برای
کسبوکارهایکوچک
امیرغفاری که مدتهاست در
حوزه مدیریت و مش��اوره فروش
پنلهای پیامکی مشغول به کار
است ،درباره این رسانه تبلیغاتی به
«فرصت امروز» میگوید :چنین
پنلها و نرمافزارهایی در تجارت
جدید با نام اساماس مارکتینگ
ش��ناخته میش��وند .این رسانه
تبلیغات��ی در خدم��ت اف��راد،
سازمانها و ش��رکتهایی است
که قص��د دارن��د در مدت زمان
کوتاه و با ص��رف حداقل هزینه،
تبلیغات گستردهای در کسبوکار
خود داشته باشند .در واقع ابزاری
تبلیغاتی است که به کارفرما این
اج��ازه را میدهد که به نس��بت
مابقی رسانههای تبلیغاتی ،پیام
خود را س��ریعتر ب��ه مخاطبان
برس��اند .در ای��ران موج��ی از
گرایش شرکتها و سازمانها به
استفاده از این ابزار تبلیغاتی به راه
افتاده اس��ت و این موج به سمت
رسانههای ارسال پیامک رایگان
مانند وایبر و تانگو نیز درحرکت

است.
ام������روز
جه��ان در عصر
فراصنعتی قرار دارد
و تمام کس��بوکارهای
جهانی به س��مت استفاده
از رسانههای مجازی با امکان
ارتباطات س��ریع پیش میروند.
هرچن��د در ای��ران ای��ن روند با
کندی صورت میپذی��رد ،اما در
سالهای اخیر شاهد رشد کشور
در این حوزه بودهایم.
نقش منبع اطالعاتی در
ارسال پیامهای درست
غفاری درمورد منابع اطالعاتی
میگوی��د :درح��ال حاض��ر
شرکتهای زیادی در زمینه ارائه
خدمات و فروش پنلهای پیامکی
در سطح کشور فعالیت میکنند،
اما نکته حائز اهمیت این است که
بسیاری از شرکتهای ارائهدهنده
خدم��ات پنله��ای پیامک��ی
دارای بان��ک اطالعات��ی جامع و
بهروزرسانیش��دهای نیس��تند.
اس��تفاده از پنله��ای پیامک��ی
نامناس��ب نه تنها منجر به سود
کارفرما نمیشود بلکه هزینههای
فراوان��ی را در درازمدت به همراه
خواه��د داش��ت .درحالحاض��ر
کمتر شرکتی میتواند یک بانک
اطالعات��ی جام��ع را در اختی��ار
ش��رکتهای متقاض��ی دریافت
پنلهای پیامکی بگ��ذارد .منابع
اطالعات��ی نقش مهم��ی در این
رسانه تبلیغاتی ایفا میکنند.
اهمیت تقسیمبندی بازار در
رسانههایپیامکی
ب��ه گفت��ه غف��اری ،پنلهای
پیامک��ی تبلیغات��ی قابلیتهای
زیادی دارند .یکی از قابلیتهای
مهم آن تقسیمبندی بازار هدف
براساس جنس��یت ،سن ،مکان،
شغل و ...است .این تقسیمبندی

بهکارفرمای
ای��ن رس��انه
کم��ک میکن��د
راحتت��ر ب��ه مخاطب
خود دسترسی داشته باشد.
درحال��ی که رس��انههای دیگر
این قابلیت را ندارند .ش��رکتها
بیلبورده��ای تبلیغات��ی را در
سطح کشور نصب میکنند ،ولی
مطمئن نیس��تند که مخاطبان
هدف آنه��ا دقیقا در معرض دید
ق��رار گیرند .در صورتی که اگر از
رسانه پیامکی به درستی استفاده
شود به راحتی میتوان به بخش
موردنظ��ر از بازار هدف دس��ت
پیدا ک��رد .برای مثال در صورتی
که مخاطب��ان ش��ما خانمهای
 18تا  25س��ال درمنطقه غرب
تهران باشند این رسانه بهراحتی
میتواند آنها را شناس��ایی کند و
پیام موردنظر ش��رکت شما را به
آنها برس��اند .تقس��یمبندی بازار
هدف از آن جنب��ه اهمیت دارد
که شرکتها و سازمانها خدمات
و محصوالت خ��ود را جهت ارائه
به قش��ر خاصی ارائ��ه میکنند.
با تقس��یمبندی ب��ازار ،راحتتر
ب��ه گروههای هدف دسترس��ی
خواهی��م داش��ت البت��ه نبای��د
فراموش کرد که بانک اطالعاتی
مناسب و بهروزرسانیشده نقش
پررنگت��ری را در تکمی��ل روند
اثربخش��ی اس��تفاده از این ابزار
تبلیغاتیایفامیکند.
مشاوران تا لحظه آخر با
شرکتهابمانند
این مش��اور پنلهای پیامکی
در ادام��ه میگوی��د :دربرخ��ی
موارد ش��رکتها بازار هدف خود
را بهخوبی شناس��ایی نمیکنند
یا اینکه پن��ل را خریداری کرده
ولی آموزش درستی درباره نحوه
استفاده از آن نمیبینند .حتی در
برخی موارد شرکتها در رابطه با
ارائه محصوالت خود تنها از طریق
ارس��ال منطقهای اطالعرس��انی
میکنند و جنسیت ،سن و سایر
پارامترهای مهم مصرفکنندگان
خود را در نظ��ر نمیگیرند .این
اش��کاالت هم از جانب ش��رکت
فروشنده پنلهای پیامکی و هم

از جانب شرکتهای مصرفکننده
رخ میدهد .نتیجه این اشتباهات
نارضایتی مش��تریان و باال رفتن
آمار پیامهای تبلیغاتی حذف شده
از تلفنهای هم��راه خواهد بود.
برای مثال اگر پیام تبلیغاتی درباره
کاش��ت مو اس��ت ،باید به سراغ
افرادی که دغدغه کاش��ت مو را
دارند ،رفت .در این شرایط باید به
سراغ مردانی رفت که درباره این
موضوع خواهان س��رمایهگذاری
هستند ،در غیراینصورت اگر این
پیامک به یک خانم یا پسرجوان
ارسال شود نتیجهای عاید شرکت
نخواهد ش��د .همه این موارد به
دلیل آم��وزش و مش��اوره غلط
از طرف ش��رکتهای فروش��نده
پنلهای پیامکی پیش میآید .در
نتیجه شرکتهای حرفهای باید تا
لحظه آخر به مصرفکننده خود
مشاوره بدهند.
مشتری را بیموقع بیدار
نکنید
غفاری با اشاره به اینکه انتخاب
زمان مناس��ب ارسال پیامکهای
تبلیغاتی ،نقش بس��یار مهمی را
در ج��ذب مخاطبان ایفا میکند،
میگوید :شرکتها باید به این نکته
توجه کنند که پیام��ک را زمانی
ارسال کنند که پویایی و اثربخشی
الزم را داشته باشد .ارسال پیامک
تبلیغات��ی در س��اعت  7صبح به
احتمال زیاد باعث خواهد شد که
همه مشکالت موجود
در تبلیغات پیامکی
به دلیل آموزش و
مشاوره غلط از طرف
شرکتهای فروشنده
پنلهای پیامکی پیش
میآید .در نتیجه
شرکتهای حرفهای
باید تا لحظه آخر به
مصرفکننده خود
مشاوره بدهند

مخاطب با صدای تلفنهمراه بیدار
شود .زمانبندی نامناسب ارسال
پیامکه��ای تبلیغات��ی مطمئنا
نارضایتی مخاطب��ان را به همراه
خواهند داشت .او اضافه میکند:
سازمانها و ش��رکتها ،در حوزه
فعالیته��ای بازاریابی و تبلیغات
خود میتوانند حداکثر استفاده را
از پنلهای ارس��ال پیامک داشته
باشند .متن پیامهای ارسالی باید
با هدفگذاری مناس��ب ارس��ال
شود .پیامهای تبلیغاتی باید کوتاه،
مختص��ر و اثربخش باش��ند .اگر
شرکتها در استفاده از این کانال
تبلیغاتی در زمانهای نامناس��ب
زیادهروی کنن��د ،موجب بیزاری
مخاطبان خواهند شد.
مزایا و معایب اصلی
پیامکهایتبلیغاتی
از معای��ب اصلی این رس��انه،

تبلیغات خالق

در بهار  2013پوس��ترهایی از حشرات غولپیکر که
از محصوالت به هم گره خ��ورده لویی ویتون طراحی
ش��ده بودند ،در کنار ویترین فروشگاههای این شرکت
به نمایش درآمد که نش��اندهنده زندگ��ی دوباره در
به��ار و تقلید از طبیع��ت بود.به گ��زارش مارکتینگ
نیوز ،هدف لویی ویتون از طراحی این پوسترها جذب
مشتریان دیوانه مد در نمایش بهاره خود بود.
مجری کمپین:
آژان��س تبلیغات��ی  ، Ogilvy& Matherپاریس،
فرانسه
مدیر اجراییChris Garbutt:
مدیر هنریGeneviève Hardy:
عکاسDan Tobin Smith:

کافه تبلیغات

راهنمای تبدیل پیامکهای تبلیغاتی مزاحم به تبلیغات اثربخش

پل زدن بین تبلیغات مکتوب
و دیجیتال

در طول چند س��ال گذش��ته ،ناش��ران روزنامهها و
نش��ریات تمرکز خود را بر حل کردن این مس��ئله قرار
داده بودن��د که بتوانن��د راهی پیدا کنند ت��ا از دنیای
تبلیغات مکتوب به جهان تبلیغات دیجیتالی برس��ند.
البته دلیلی که آنان برای این کار خود داشتند هم کامال
قان��ع کننده بود .امروز تعداد کس��انی که تبلت دارند و
به جم��ع عالقهمندان خواندن کتابهای الکترونیکی و
استفاده از فضای دیجیتال اضافه میشوند ،بسیار است.
من همین االن که در حال نوش��تن این مقاله هس��تم،
در قطار نشس��تهام .هشت نفر در خط دید من هستند.
سه نفر از آنها عمیقا در فکر فرورفتهاند و پنج نفر دیگر
مشغول خواندن چیزی در تبلتهای خود هستند.
ام��ا در میان تمام کس��انی که به تبل��ت اعتیاد پیدا
کردهاند هم کس��انی پیدا میش��وند که هنوز معتقدند
مطالعه به ش��کل س��نتی و از روی یک کتاب حقیقی،
لذت دیگری دارد .دقیقا به همین دلیل است که ناشران
نباید جه��ان مکتوب را با دنیای دیجیتال عوض کنند،
بلک��ه آنان باید به دنبال راهی باش��ند که به کمک آن
بتوانن��د آثار مکتوب خود را ب��ه کمک جهان دیجیتال
تقویت کنند .راههای شما برای رسیدن به چنین هدفی
کم نیس��تند .کدهای  QRیکی از بزرگترین خدمات
دنیای دیجیت��ال به جهان مکتوب بود که توس��ط آن
گوش��یهای هوش��مند با فعالکردن دوربینهای خود
میتوانس��تند اطالعات بیشتری از س��وژه مکتوبشده
را بخوانن��د .ام��روز اگر ب��ه خیابان بروی��د و از  50نفر
درباره کدهای  QRبپرس��ید ،مطمئن باشید اکثر آنها
با این تکنولوژی آش��نایی دارند اما متاسفانه باید شاهد
باش��یم که ای��ن کدهای  QRچگونه زی��ر پای خود را
خالی میکنند ،چراکه آنها با استفاده از تکنولوژی خود
تصاویری را به مخاطب نشان میدهند که برای اجرا در
تلفن همراه به وجود نیامدهاند.
البت��ه باید گفت ک��ه کدهای  QRهم ام��روز دیگر
قدیم��ی ش��دهاند و ارتباطات ح��وزه نزدیک ()NFC
جایگزین آن میشود ،یا بهتر است بگوییم خواهد شد،
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محدودیتی اس��ت ک��ه در نحوه
گفتار و بیان مطل��ب وجود دارد.
همچنی��ن محدودی��ت تع��داد
کاراکتر و محدودیت تعداد لغات
در این رسانه از دغدغههای اصلی
کارفرمایان اس��ت .وقت��ی تعداد
لغات باال برود هزینه برای کارفرما
نیز افزایش مییابد .از معایب دیگر
این رس��انه عدمام��کان نمایش
خدمات و محصوالتی اس��ت که
باید بهصورت عینی دیده شوند،
آرایش��گاهها ،تاالره��ا ،کاغذهای
دیواری و تم��ام خدمات تزئینی
از این قبیل محصوالت هس��تند.
از مزای��ای این کانال ارتباطی نیز
میتوان به امکان اطالعرس��انی
س��ریع و ارزان به مشتریان بازار
هدف ،کارایی مناسب با توجه به
هزینه سایر کانالهای تبلیغاتی
مانند بیلبورد ،بروش��ور ،تراکت،
ایمیل مارکتینگ و افزایش اقبال
مردم جامعه نس��بت به تبلیغات
مدرن ،تبلیغات دهان به دهان و...
اشاره کرد.
مراقب شرکتهای فروشنده
پنلهایپیامکیباشید
غف��اری در پای��ان میگوی��د:
کارفرمایان توجه داشته باشند که
گزارش های ارس��ال پیامکهای
انب��وه بای��د براس��اس پیامهای
دریافت ش��ده توس��ط مشتریان
باش��د و ن��ه براس��اس پیامهای
ارسالشده .در واقع معیار گزارش
 Deliver baseبودن ارس��الها
اس��ت و نه  Send baseبودن.
ش��رکتها بای��د در زم��ان تهیه
پنلهای ارس��ال پیامک انبوه ،از
به روز بودن بانک اطالعاتی پنل
و نح��وه گزارشده��ی پیامهای
ارسالشده اطمینان حاصل کنند،
زی��را در نهایت تمام سیاس��تها
و هدفگذاریه��ای تبلیغات��ی
شرکت وابسته به بانک اطالعاتی
پن��ل خری��داری ش��ده اس��ت.
طبق گزارشهای منتش��ر شده
75درصد از کارب��ران تلفنهای
همراه در س��طح دنیا ،دسترسی
دریافت پیامکه��ای بازاریابی را
فعال کردهاند .از آمار عنوان شده
79درصد از کاربران فعال از طریق
دریافتپیامکهایتبلیغاتیاقدام
به خرید میکنند .درآمد حاصل
از بازاریاب��ی پیامکی  3/2میلیارد
دالر در س��ال  2012ب��وده ک��ه
این مقدار ب��ه  16/8میلیارد دالر
در س��ال  2017افزایش خواهد
داشت .س��ازمان BIA/Kelsey
پیشبینی ک��رده اس��ت که در
سال  2017با استفاده از تکنیک
بازاریابی پیامکی رش��د درآمدی
40درصد به دس��ت خواهد آمد.
ای��ن آمارها بیانگر ای��ن واقعیت
است که ارسال پیامهای تبلیغاتی
از بستر تلفنهمراه در سطح دنیا
با اقبال باالیی مواجه ش��ده است
و نوید پیشرفت در آینده نزدیک
را میدهد.

بایدها و نبایدهای تبلیغات پیامکی

متخلفان به سرعت جریمه میشوند

روزبه روز گرایش ش��رکتها به اس��تفاده از رس��انه
پیامکهای تبلیغاتی بیشتر میشود ،چرا که شرکتها
ب��ا اس��تفاده از قابلیته��ای این رس��انه و با ارس��ال
پیامکهای فراوان به سرعت میتوانند مخاطبان را در
جریان عملکرد خود قرار دهند.
حتم��ا به یاد داری��د که این رس��انه در زمان بحران
ش��یرهای پرچ��رب ب��ه داد بس��یاری از ش��رکتهای
تولیدکنن��ده لبنی��ات رس��ید و فع��االن ای��ن عرصه
بهتری��ن رس��انه را ب��رای اطالعرس��انی به مش��تریان
خ��ود از بابت پ��اک ب��ودن محصوالتش��ان ،پنلهای
پیامکی دانستند.
عل��ت این موض��وع نیز روش��ن بود ،چ��ون فقط از
این طریق به س��رعت میتوانس��تند با مشتری ارتباط
برقرارکنن��د و آنه��ا را در جریان کار ق��رار دهند .البته
بودند ش��رکتهایی که از این وسیله برای نشان دادن
ضعف رقیب نیز استفاده کردند.
عوامل مهمی در اس��تفاده بهینه از این رس��انه نقش
دارن��د .امیرغف��اری ،فع��ال و کارش��ناس ای��ن عرصه
ب��ه «فرصت ام��روز» میگوی��د :معموال ش��رکتهای
ارائهدهن��ده خدم��ات ب��ه مش��تریان نهای��ی گرایش
بیش��تری نس��بت به اس��تفاده از این اب��زار تبلیغاتی
دارن��د .این ش��رکتها از دوجنبه این رس��انه را مورد
اس��تفاده قرار میدهند ،ی��ک :معرفی خدمات و جذب
مش��تری جدید؛ دو :حفظ مش��تریان قدیمی و جلب
رضایت آنها.
نقش اثرگذار هوش کارفرما در افزایش اثربخشی
تبلیغات پیامکی
ای��ن مش��اور میگوی��د :اکث��ر پنله��ای پیامک��ی
قابلیت های مش��ترکی دارند .ارس��ال زماندار ،قابلیت
ارس��ال ب��ر اس��اس دکل ،منطق��ه ،س��ن ،جنس��یت،
کدپستی ،هدفمندی مش��اغل ،نوبتدهی و ...از جمله
قابلیته��ای دیگ��ر ارس��ال پی��ام انبوه ب��ه مخاطبان
اس��ت .در کن��ار تم��ام امکان��ات و قابلیته��ای قابل
ارائه توس��ط کاناله��ای تبلیغاتی ،مهمتری��ن پارامتر،
ه��وش و ذکاوت کارفرم��ا در نح��وه اس��تفاده از این
رسانه است.

ب��ه بیان دیگر اینکه کارفرما ب��ه چه نحوی در زمان
مناس��ب با ارس��ال یک مت��ن مناس��ب از قابلیتهای
موجود در پنلهای پیامکی استفاده کند ،در اثربخشی
و کارایی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
جریمههای سنگین برای متخلفان
غف��اری در ادامه میگوی��د :روزانه تع��داد زیادی از
پنلهای تبلیغاتی به دلیل اس��تفاده س��وء کارفرمایان
توس��ط شرکت زیرس��اخت مسدود میش��وند .ارسال
مطال��ب نامناس��ب ،تبلیغات س��وء نس��بت به س��ایر
ش��رکتها و ارائ��ه خدم��ات ب��ا مبالغ دروغی��ن تنها
بخش��ی از دالی��ل ای��ن نوع برخورد اس��ت .اس��تفاده
نامناس��ب از ابزاره��ای تبلیغات��ی از گذش��ته وج��ود
داشته است.
جه��ت رعایت م��وارد اخالقی و حرف��های و نظارت
ب��ر روند اجرای��ی صنعت تبلیغات ،همواره س��ازمانها
و ارگانهایی مس��ئولیت نظارت دقیق ب��ر این فرآیند
را ب��ر عهده داش��تهاند .با این ح��ال در این میان نحوه
استفاده کارفرمایان باید ،از این رسانه به گونهای باشد
که باعث بیاعتمادی مش��تریان نس��بت به آنها نشود،
زیرا س��ود مقطعی با وعدههای غیر قابل انجام منجر به
نارضایتی و بیاعتبار شدن برند یک سازمان خواهد شد
که ممکن اس��ت جبران آن با صرف هزینههای بس��یار
زیاد نیز میسر نباشد.
در ه��ر صورت ش��رکت مخاب��رات به عن��وان ناظر
استفاده بهینه از پنلهای تبلیغاتی ،امکان سوء استفاده
کارفرمای��ان را از ای��ن کان��ال ارتباطی مح��دود کرده
اس��ت و در ای��ن راس��تا جرای��م س��نگین از جمل��ه
مسدود ش��دن دسترس��ی پنل کارفرما در نظر گرفته
شده است.
روی خوش نشان ندادن مشتریان
رس��انه ارسال پیام انبوه در کش��ور ما به عنوان یک
کانال ارتباطی نوظهور شناخته میشود .به گفته غفاری،
هر چند در س��الهای اخیر س��ازمانها و شرکتهای
زیادی به س��مت استفاده از این کانال ارتباطی رفتهاند
اما تاکن��ون تنها از 30درصد از پتانس��یل موجود این
نرمافزار در هدایت متقاضیان و حفظ مشتریان استفاده
شده است.
بهرغم پیشرفتهای قابل توجه شرکتها در استفاده
از ای��ن اب��زار تبلیغاتی ،همچنان با س��ایر کش��ورهای
دنیا اختالف زیادی داریم .هنوز با زمانی که مش��تری
حرفهای ش��ده باشد و از این رسانه به درستی استفاده
کند فاصله داریم.
طبق آمارهایی که از کش��ور امریکا منتشر میشود،
اس��تفاده از این رس��انه جایگاه خوبی میان مردم دارد
و اف��راد بیش��ترین خرید خود را از طری��ق این کانال
ارتباط��ی انجام میدهند .مش��تریان حرفهای حتی در
برخی موارد اساماسهای اطالعرسانی و تبلیغاتی خود
را در تلفن همراه ذخیره میکنند تا در زمان مناس��ب
از پیامهای دریافتی اس��تفاده کنن��د اما در ایران هنوز
چنی��ن فرهنگی در میان مردم ایجاد نش��ده و از تمام
پتانسیلهای این رسانه استفاده نمیشود.
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الگوهای طالیی
درسهایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی ()25

ارزیابی عملکرد کارکنان

ترجمه :معراج آگاهی

کلینیک کسبوکار

()79

بازگرداندن
اعتماد
مشتری
اگر ش�ما ه�م در کس�بوکار
خ�ود ب�ا چالش�ی روب�هرو
هس�تید ،در ص�ورت تمای�ل
مش�کل خود را از طریق ایمیل
 business@ forsatnet.irبا ما
در میان بگذارید و پاسخ خود را
درهمینبخشپیگیریکنید.

تحقیقات اخیر نش��ان میدهد یک ش��رکت تجاری
متوس��ط  40درص��د از درآمد خ��ود را در موضوعات
مرب��وط به مردم س��رمایهگذاری میکند ،در حالی که
 92درصد مدیران مالی معتقدند این س��رمایه انسانی
اس��ت که تاثیر بزرگی بر رضایت مشتری و سودآوری
دارد .با این حال تنها  16درصد از ش��رکتهای تجاری
هس��تند که ش��ناخت صحیحی از بازگش��ت س��رمایه
ناش��ی از س��رمایهگذاری روی نی��روی انس��انی دارند.
راهحل این مس��ئله آن است که بازگشت سرمایه ناشی
از س��رمایهگذاری روی نیروی انس��انی را محاس��به و
اندازهگیری کنید.
ایده
با توج��ه به مبالغی ک��ه در فعالیته��ای مربوط به
س��رمایهگذاری روی نیروی انس��انی هزینه شده است
بهوی��ژه در زمینه آموزش و توس��عه و ارتباط روش��نی
که بین س��رمایهگذاری روی کارمندان و اثربخشی آنها
وج��ود دارد ،نی��از مبرمی به نظام محاس��به و ارزیابی
عملک��رد نیروی انس��انی وجود خواهد داش��ت .طبق
نظر مدیر اجرایی س��ابق جنرال الکتریک ،جان ولش،
سه چیز بس��یار مهم برای ارزیابی در هر کسبوکاری
عبارتند از :رضایتمندی مش��تری ،خشنودی کارمندان
و جری��ان پول نقد ،اگرچه ولش بعدها گزینه س��وم را
با ارزش��مندی سهامداران جایگزین کرد اما اهمیت دو
نکت��ه دیگر به قوت خود باقی ماند چرا که ارتباط بین
این دو موضوع بسیار محکم و استوار است.
مدیران به طور کلی با ارزیابی عملکرد کارکنانشان
با یک یا چند مشکل مواجه میشوند:
 محاس��بات بیش از حد ،موضوعات مهم را پنهان وتوجه را از مسائل مهم دیگر منحرف میکند.
 ارزیابیه��ای منقطع که به اس��تراتژی ش��رکت واولویتهای آن بیارتباط است.
 نتایج قطعی بهنظر میرس��ند ب��دون آنکه ضرورتاتوضی��ح قانعکنندهای در م��ورد چگونگی حصول این
نتایج و اهداف ارائه کنند.
 پاداشها معموال همخوانی چندانی با نتایج ارزیابیعملکرده��ا ندارن��د در نتیجه عملکرد م��ورد انتظار از
کارمندان حاصل نمیشود.
 ارزیابیها و محاسبات عمدتا جداگانه عملکرد افرادرا بررس��ی میکنند و این با روح کار تیمی ،همکاری و
تشریک مساعی در تناقض است.
 دید کوتاهمدت ارمغان محاسبه و ارزیابی کارکناناست و موجب تمرکز ش��دید روی بهبود نتایج در سه
ماه آینده میشود.
راهنمای س��رمایههای انسانی واتس��ون و وایتس با
اش��اره به پنج موردی که مس��تقیما سوددهی را تحت
تاثیر ق��رار میدهند تاثیر ش��یوههای مدیریت نیروی
انسانی را آشکار میکند:
 مجموعه پاداش و پاسخگویی احساس راحتی کارمندان در محل کار استخدام و حفظ کارکنان ارتباطات شفاف و صادقانه اس��تفاده از فناوری جهت ارائه خدمات و مش��اورهبه منابع انسانی
یک��ی از روشهای محاس��به و ارزیاب��ی ارتباط بین
سرمایهگذاری روی منابع انسانی و عملکرد آنها برنامه
تعهد کارمند اس��ت که توسط فروشگاههای زنجیرهای
بیاندکیو ارائه ش��ده اس��ت .این برنامه تعهد شغلی و
وفاداری مش��تری را در اولویت خ��ود قرار میدهد .هر
مدی��ری بهطور معمول یک گ��زارش یکصفحهای در
اختی��ار دارد که خالص��های از وضعیت را در دو حیطه
مدیریت س��رمایه و منابع انس��انی و کنترل محاسبات
سنتی مالی ارائه میدهد.
در نتیجه گ��ردش مالی کارمن��دان از  35درصد به
 28درص��د کاهش یاف��ت (هر درصد کاه��ش هزینه
ناشی از جایگزین نش��دن کارمندان یک میلیون پوند
هزینه دربر دارد) س��وددهی افزوده شد و گردش مالی
هر یک از کارکنان از  87هزار پوند در س��ال 1998به
 106ه��زار پوند در س��ال  2002رس��ید .الزم به ذکر
اس��ت که نقش تیم اقتص��ادی در موفقیت این فرآیند
یعنی طراح��ی تامین بودجه و مدیریت برنامه بس��یار
مهم اس��ت .س��ایر ویژگیهای این برنامه نظیر ارتباط
نزدیکتر بین نیروی انس��انی و عملیات خردهفروش��ی
و ارزیابی هدفمند اس��ت که مس��تقیما روی اقداماتی
که موجب بهبود عملکرد و تعه��د کارمندان به برنامه
میشود ،تمرکز دارد.
آنچه باید در عمل انجام دهیم
مطمئن شوید که اقدامات انجام گرفته در بنگاههای
تجاری موجب افزایش بهرهوری منابع انس��انی است و
تمرک��ز مدیریت را تضمین میکند .فراموش نکنید که
فرآین��د آموزش نیروی انس��انی و افزایش رضایتمندی
مش��تری و نتایج مالی ب��ا یکدیگر مرتبطن��د .انتخاب
ش��یوههای مناس��ب در جهت توس��عه منابع انس��انی
موجب برقراری ارتب��اط بین افزایش انگیزه کارکنان و
دس��تیابی به اهداف مهم تجاری نظیر مس��ائل مربوط
به نوآوری محصول ،ایمنی و رضایت مشتری میشود.
همچنین حص��ول اطمینان از یافت��ن این اطالعات
و اس��تفاده از آنها ،ارائه پش��تیبانی فع��ال و موثر برای
مدیران��ی که در خط مق��دم ارتباط با مش��تریان قرار
دارن��د و اهمیت و تاثیر تصمیم��ات اختیاری را از نظر
دور نکنید.
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پرسش :کسبوکاری دارم که نه به دلیل بروز اشتباهی در عملکرد شرکت ،بلکه صرفا به خاطر حوزه فعالیتش دچار
بحران اعتماد مصرفکنندگان شده است .چطور میتوانم اعتماد مشتریان را به کسبوکارم برگردانم؟
پاسخ کارشناس :شرکتهای
ب��زرگ در حالی که س��عی در
حفظ منافع خود و شرکایشان
دارن��د ،ب��رای جل��ب اعتم��اد
مش��تریان هم تالش میکنند.
برق��راری تعادل می��ان این دو
مس��ئله کار دشواری است .گاه
ش��رکتها دس��ت به هر کاری
میزنن��د ت��ا مناف��ع خ��ود را
حت��ی به بهای از دس��ت دادن
مشتریان و کارمندانشان حفظ
کنند .بنابرای��ن نه تنها اعتماد
خود را از دست میدهند ،بلکه

ضوابط اخالقیشان هم کاهش
پیدا میکند.
این مسئله بیشتر خاص دوران
رکود اقتصادی اس��ت .بهترین
روش برای کسب اعتماد ،نشان
دادن اعتماد است .برای کسب
اعتماد بیرون��ی ،محیط درونی
ش��ما بای��د سرش��ار از اعتماد
باشد.
برخی از شرکتها به جای آنکه
کارمندان خ��ود را برای ایجاد
ارتباطی دوستانه تشویق کنند،
تم��ام تالشش��ان را در جهت

بهب��ود تصویرش��ان در ذه��ن
مش��تری ب��ه کار میگیرند که
بعضا نتیج��ه معکوس میدهد.
یک��ی از راهه��ای مهم کس��ب
اعتماد این اس��ت ک��ه مدیران
رده ب��اال با برخی از مش��تریان
خود ارتباط کامل برقرار کنند.
هر چه ارتباط با مشتری کمتر
باش��د ،احتمال شیوع شایعات
بیشتر خواهد بود.
تیم اجرایی شما باید فعاالنه با
افراد در هر سطحی در ارتباط
باش��د و نظریات مثبت و منفی

آنه��ا را جم��عآوری و منعکس
کند و به آنها پاسخ بگوید.
ای��ن پاس��خگویی میتوان��د
از طری��ق ارتب��اط مس��تقیم،
سخنرانی زنده یا پیام ویدئویی
انجام ش��ود .این رویکرد حسن
نیت ش��ما را به مش��تریانتان
اثب��ات میکن��د و دغدغههای
آنها را کاهش میدهد.
تاکی��د میکنیم ک��ه صراحت،
صداق��ت و ش��جاعت پذیرش
اش��تباهات ،به خل��ق اعتماد و
حفظ آن منجر خواهد شد.

چرخ زندگی بر روی دوچرخه

چند سالی است فروشگاههایی
که فقط دوچرخه میفروشند،
کمت��ر به چش��م میخ��ورد و
اغلب ای��ن مغازهها جای خود
را به موتورفروش��یها دادهاند.
از س��ویی در بازار امروز بسنده
ک��ردن ب��ه ف��روش دوچرخه
پاس��خگوی هزینههای باالی
فروش��گاه نیس��ت و دیگ��ر
کودکان و خردس��االن هم به
عن��وان مش��تریان اصلی این
کس��ب و کار ،ب��ازی در خانه
را به ب��ازی با دوچرخه ترجیح
میدهند و بیشتر به بازیهای
کامپیوت��ری عالق��ه دارند .اما
همچنان افرادی هس��تند که
از این وس��یله به عنوان وسیله
تفریح یا وسیله نقلیه استفاده
کنن��د .هم��ه م��ا در س��طح
ش��هر با تابلوه��ای بزرگی که
در خصوص آلودگی هوا نصب
شده اس��ت برخورد کردهایم.
در ای��ن تابلوها ذکر ش��ده که
دوچرخه دیگر یک پیش��نهاد
نیست ،بلکه یک راهکار است.
از زمان��ی هم که ای��ن تابلوها
در س��طح ش��هر نصب شدند
ایس��تگاههای دوچرخه توسط
ش��هرداری تهران تعبیه ش��د
تا اف��راد برای جاب��ه جایی از
این وسیله اس��تفاده کنند .اما
ای��ن دوچرخهه��ای کرایهای
به دلیل س��ادگی و همچنین
ت��ک دنده بودنش��ان چندان
م��ورد اس��تقبال اف��راد ق��رار
نگرفتهان��د .در نتیج��ه ،ای��ن
تبلیغ��ات مجانی بازار خوبی را
برای فروش��گاههای دوچرخه
ایجاد کرده است .در این میان
برخی فروش��گاهها ب��ا عرضه

کتابخانه
زنان بهجز موانعی که جامعه
پیشروی آنها ق��رار میدهد،
با برخی موان��ع درونی روبهرو
هستند که مانع پیشرفت آنها
میشود .آنها به طرق مختلف
خ��ود را عقب نگ��ه میدارند:
ب��ا نداش��تن اعتمادبهنفس ،با
باال نب��ردن دس��ت و با عقب
کش��یدن به جای جلو راندن.
زن��ان پیامهایی را که در طول
زندگیشان دریافت میکنند،
درونی میکنند؛ پیامهایی که
به آنها میگویند :رک و صریح
ب��ودن زش��ت اس��ت ،مهاجم
ب��ودن بد اس��ت و قدرتمندتر

کعباالخبار!
علی معروفی

گزارش «فرصت امروز» از فعالیت در فروشگاه دوچرخه

علی سهرابی

چرکنویس های یک مدیر اینجایی

دوچرخههای سبک توانستهاند
س��هم قابل توجه��ی از بازار را
به خود اختص��اص دهند .اگر
فروشگاهی دارید که دوچرخه
ی��ا محص��والت مش��ابه ارائه
میدهد ،با تمرکز بر عرضه این
محص��ول میتوانی��د از طریق
فروش دوچرخ��ه اقتصاد خود
را سر و سامان دهید.
مراجعان  3ساله تا  70ساله
ش��ما ب��ه عنوان ی��ک مدیر
در فروش��گاه دوچرخهفروشی
باید در نظر داش��ته باشید که
مشتریان دوچرخه در بازه سنی
خاصی قرار نمیگیرند و ممکن
اس��ت کودکان و بزرگساالن به
مغازه شما برای خرید مراجعه
کنند .توجه داش��ته باشید که
در فروش��گاه خ��ود دوچرخه
برای س��نین مختل��ف را برای
عرض��ه ب��ه نمای��ش بگذارید.
برخ��ی از مصرفکنن��دگان
محصوالت ش��ما کودکان سه
س��اله هس��تند و باید مطابق
س��ن آنها دوچرخهای را برای
عرضه داش��ته باشید .برخی از
مصرفکنندگان ی��ا خریداران
شما نیز ممکن است بزرگسال
باشند و باید برای این افراد هم
محصولی برای فروش در مغازه
باشد .دوچرخههای موجود در
ب��ازار جهانی معموال س��اخت
چی��ن و تایوان اس��ت .هرچه
باشد باید محصوالتی را عرضه
کنید که دوام باالیی دارد .سعی
کنید برای خریداران راهنمای
خوبی باش��ید تا بعد از خرید با
دیدن مدل دیگری از دوچرخه
از خرید خود پش��یمان نشوند.
از دهه  80به بعد دوچرخههای
دندهای س��هم قابل توجهی از

بازار را به خ��ود اختصاص داد
و از این زمان بود که س��لیقه و
توقع خریداران برای خرید این
دوچرخهه��ا افزایش یافت .این
روزها بیشتر دوچرخههایی که
تولید میش��ود دندهای است و
ش��ما باید محصوالتی را عرضه
کنید ک��ه دوام باالی��ی دارد و
حداقل تا شش ماه به سرویس
نیاز پیدا نمیکند .دوچرخهها
در س��ایزهای مختلف در بازار
محصوالتی را ارائه
کنید که بتوانید تا مدتی
کاالهای فروخته شده را
خارج از بحث خدمات
پس از فروش یا
گارانتی که دارد ،تحت
گارانتی داخل مغازه قرار
دهید .زمانی که این
کار را با اطمینان انجام
دهید اعتماد مشتری به
مغازه شما و همچنین
اطمینان وی برای خرید
کاال بیشتر میشود

یافت میشود .س��عی کنید از
هم��ه مدله��ای روز دنی��ا در
مغازه حداقل یک نمونه داشته
باش��ید ،چرا که این کار باعث
میشود خریداران این محصول
ب��ه مغازه ش��ما بیش��تر توجه
کنند.
دوچرخههای حرفهای
اغل��ب افراد بر ای��ن تصورند
ک��ه دوچرخهفروش��ی ش��غل
کم درآمدی اس��ت و نمیتوان
از ای��ن راه زندگ��ی را گذراند.
ای��ن افراد بهتر اس��ت چرخی
در ب��ازار دوچرخ��ه بزنن��د و
قیم��ت دوچرخههای معمولی

و حرف��های را جوی��ا ش��وند.
همانط��ور که پیش ت��ر گفته
ش��د از همه مدلهای روز دنیا
باید نمونههایی در مغازه داشته
باشید که دوچرخههای سبک
و حرف��های یکی از آنهاس��ت.
این دوچرخهها نسبت به سایر
محص��والت این ح��وزه گران
هستند و هر کسی توان خرید
این کااله��ا را ندارد .افرادی به
س��راغ این دسته از محصوالت
میآیند که قص��د دارند از آن
ب��ه عن��وان یک وس��یله نقلیه
اس��تفاده کنند .دوچرخههای
حرف��های گاهی اوق��ات تا 15
میلی��ون توم��ان ه��م در بازار
داخلی معامله میش��وند .البته
قیمتهای باالت��ر و همچنین
پایینت��ر از ای��ن هم ب��وده اما
م��وارد ذکر ش��ده مش��اهدات
خبرن��گار «فرصت ام��روز» در
بازار است.
کیفیت محصوالت؛
رمز ماندگاری
اگ��ر بتوانید محص��والت با
کیفیتی را به مش��تری عرضه
کنید حتما برای شما مشتریان
دیگ��ری را خواه��د آورد ،ی��ا
اینکه ب��رای خری��د بعدی به
مغازه ش��ما مراجع��ه میکند.
اگ��ر محصوالت ب��یکیفیت را
به دست مشتری بدهید برای
خرید بع��دی به مغازه دیگری
مراجعه خواه��د کرد و ممکن
اس��ت کاالی خریداری ش��ده
را مرج��وع کند و ش��ما هم از
پذیرفتن این موضوع ممانعت
کنید و مش��کالتی پیش آید.
در نتیج��ه محصوالتی را ارائه
کنی��د ک��ه بتوانید ت��ا مدتی
کااله��ای فروخت��ه ش��ده را

موفقیت حرفهای زنان،آسیب ها و راهکارها
از مردان ش��دن برای یک زن
بیمعناست.
شریل س��ندبرگ ،نویسنده
کت��اب «موفقی��ت حرف��های
زن��ان ،آس��یبها و راهکارها»
معتقد است که زنان با آگاهی
از انتظ��ارات جامع��ه و روابط
کلیش��های حاکم ب��ر آن و از
بین بردن موان��ع درونی خود
میتوانند اوضاع را به نفع خود
که بیتردید نفع جامعه را نیز
ب��ه هم��راه دارد ،تغییر دهند.

ای��ن کت��اب روش��ن میکند
ک��ه چرا باید به جل��و برانیم و
بلندپرواز باشیم.
س��ندبرگ در ای��ن کت��اب
بسیاری از مسائل و مشکالتی
را ک��ه زن��ان در راس��تای
دستیابی به موفقیت حرفهای
ب��ا آن روبهرو میش��وند مورد
بح��ث ق��رار داده و خ��ود در
بخش��ی از کت��اب میگوی��د:
این کتاب هرچه هس��ت برای
زنانی اس��ت ک��ه میخواهند

بخت خود را برای رس��یدن به
مرات��ب عالی در حوزه مطلوب
خ��ود ،یا هر هدف��ی که دارند
افزایش دهند و فرقی نمیکند
که درکدام مرحل��ه از زندگی
یا حرفه ق��رار دارند .در ضمن
این کتاب برای مردانی اس��ت
ک��ه میخواهن��د بفهمند یک
زن ،که ممکن اس��ت همکار،
همس��ر ،م��ادر یا دخترش��ان
باشد ،چه چالشهایی پیشرو
دارد؛ مردانی که میخواهند به

خ��ارج از بح��ث خدمات پس
از فروش ی��ا گارانتی که دارد،
تح��ت گارانتی داخ��ل مغازه
قرار دهی��د .زمانی که این کار
را ب��ا اطمین��ان انج��ام دهید
اعتماد مش��تری به مغازه شما
و همچنین اطمینان وی برای
خرید کاال بیشتر میشود .اگر
کاالی ب��ا کیفیت را به خریدار
عرضه کنید نوعی تبلیغ برای
مغ��ازه خ��ود انج��ام دادهاید.
ممکن اس��ت برخ��ی خانوارها
توانایی پرداخت مبلغ دوچرخه
را ب��ه ص��ورت یکجا نداش��ته
باشند .در این صورت اقساطی
را برای آنها در نظر بگیرید که
بتوانن��د به راحتی کاالی مورد
نظر را تهیه کنند .البته فکری
به ح��ال تضمی��ن بازپرداخت
اقساط هم بکنید تا به مشکل
چکهای برگشتی و طلبهای
وص��ول نش��ده دچار نش��وید.
س��عی کنید هرچ��ه دوچرخه
دارید در مقابل دید مش��تری
قرار دهی��د .میتوانید ویترین
اصلی فروشگاه خود را با نصب
یک دوچرخه قدیمی و خاطره
انگیز مزین کنید تا بیشتر افراد
را ب��ه همین بهان��ه وارد مغازه
کنی��د .فعالیت در این ش��غل
پیچ و خمه��ای چندانی ندارد
و میتوانید به صورت تک نفره
فروش��گاه را مدیری��ت کنید و
نیازی ب��ه کارمند ی��ا افرادی
ک��ه در مغازه فعالیت داش��ته
باشند نیست .از سوی دیگر از
آنجا که تعداد رقبا در این بازار
چندان زیاد نیس��ت ،به راحتی
میتوانی��د نام خود را به عنوان
فروش��گاه تخصص��ی ف��روش
دوچرخه در منطقه فعالیتتان
مطرح کنید.

سهم خود برای داشتن جهانی
عادالنهتر تالش کنند.
این کتاب در  175صفحه و
با ترجمه آزاده رادنژاد و قیمت
هش��ت ه��زار تومان توس��ط
انتشارات اوان به چاپ رسیده
است.

فضولی با این ش��خص معنا پیدا میکند .دانای مطلق به
همه خفیات شرکت .هر رابطه هرچقدر پنهانی (از هر نوع)،
هر دلخ��وری و دعوا و کدورت هرچقدر جزئی و هر تغییر و
تحول پروژهای و نیروی انس��انی و غیره هرقدر بیاهمیت ،از
نگاه همچون عقاب ایشان پنهان نمیماند .قد کوتاه است و
خپل .با موهایی کمپشت و سبیلی عجیب .سبیلی که نه دراز
اس��ت (یعنی این سر تا آن س��رش خیلی بلند نیست) و نه
کلفت است (یعنی باال تا پایینش هم زیاد نیست) بلکه عمیق
است (یعنی جلو تا عقبش زیاد است) و همراه حرف زدن و
خندیدنش و چیز خوردنش باال و پایین میرود .او همانقدر
از اسرار شرکت و بعضی شرکتهای همکار و رقیب آگاه است
که هرکدام ما به اس��رار داخ��ل خانههایمان آگاهیم .انگار او
مرزهای منزل خود را توس��عه داده ،در حدی که این مرزها
حاال آنطرف مرزهای شرکت و شرکتهای همکار و رقیب
قرار دارد و حوزه استحفاظی این مرزها دقیقا مطابق الگوی
تئوری اتساع عالم هر لحظه در حال گسترش در تمامی ابعاد
ممکن است .همانطور که ما داخل منزل یکدیگر را به اسم
کوچک ص��دا میزنیم ،او هم داخل مرزهای محروس��هاش
همه افراد را به اس��م کوچک صدا میزن��د .اطالعات او گاه
دامنهای ش��گفتانگیز را دربرمیگیرد و از دقتی مثالزدنی
برخوردار است .در زمینه مهارتهای شغلی من چیز خاصی
از او ندیدهام و با نگاه فنی و جوانانه من زیاد هم برای پست
مدیریتی خودش مناسب به نظر نمیرسد.
اینجانب هم چنانچه تاکنون بارها عنوان کردهام جوانم و
جویای نام .پیش خودم اس��تدالل کردهام و خودم استدالل
خودم را پذیرفته و چهبس��ا احس��نت و حبذا هم به هوش و
ذکاوت خودم گفتهام که این جناب کعباالخبار آنقدرها هم
اخبار درست و درمانی ندارد ،یحتمل از این شهرت خوشش
میآید و یک تأثیراتی در ش��یوههای مدیریتی و شغلیاش
هم دارد (مدیر یکی از بخشهای تخصصی اس��ت) ،فهکذا
تاح��دودی خودش با کمک جع��ل اخبار به ظاهر صحیح و
پس و پیش گفتن بعضی شنیدههای ناقصش پیش بعضی
از کماطالعان بر آتش این ش��هرت میدمد .در همین افکار
هستم تا ناگهان جلسه .به اتفاق رییس و یکی دو نفر دیگر با
جناب آقای کعباالخبار جلسهای داریم .به جلسه میرویم و
کار به خوبی پیش میرود .در یکی از فرازهای جلس��ه بحث
قیمت فلزات پیش میآید و همگی با گوشهای غیرمسلح
خود جملهای بیربط از جناب کعباالخبار میشنویم:
 این اکبر بود ،یه چند وقت بود همش این دور و بر دنبالمس اسقاطی میگشت ،این چی کار کرد؟ کارخونه زد ،نزد؟
نفهمیدیم چی شد.
بعد از جلس��ه از رییس میپرسم که ماجرای اکبر و مس
اس��قاطی چیس��ت؟ رییس اظهار بیاطالعی میکند .قیافه
فیلسوفانهای به خودم میگیرم و تئوری خودم مبنیبر شهرت
بیبنیاد جناب کعباالخبار را ارائه میدهم و ماجرای اکبر و
مس اسقاطی را به عنوان یکی از مصادیق این امر برمیشمرم.
رییس طبق معمول لیچاری در مایههای اینکه بچهها بزرگ
میشوند و بهتر است در سن رشدشان شیر بیشتری بنوشند
نثارم میکند و قضیه میگذرد.
یکسال و اندی بعد
برای حل مش��کلی پیش رییس رفتهام و در حال کلنجار
رفتن با هم هستیم که فالنی که در بیسار شرکت بهمان کار
را انجام میدهد به دردبخور هس��ت یا نه .من میگویم نه و
رییس طبق معمول میگوید آری .درکشاکش بحث هستیم
که رییس تکخالش را رو میکند.
 بچهج��ون برو ،برو برا من ژاژخایی نک��ن ،برو آقا برو ردکارت .یادته اون ماجرای کعباالخبارو.
 کدوم رییس؟ هم��ون اکبر و مس اس��قاطی و این حرفا که میگفتیاین آقای کعباالخبار اشتباه میگه و نمیدونم جعل میکنه
و اینا؟
 بلهبله ،چی شد مگه؟ تازه کاشف به عمل اومده که اکبر اسم کوچک یه شاهزادهاماراتی بوده که اس��م کاملش شیخ اکبر نمیدونم چیچی
نمیدونم چیچی آل نمیدونم چیچیه .اون دوره داشته تو
کشورای منطقه دنبال مس میگشته برای تأسیس کارخونه
کابل ،مس از همهجور ،نو ،کهنه ،اسقاطی .حاالم کارخونهاش
افتتاح شده مثل بنز داره تولید میکنه و میفروشه ،فهمیدی
بچهجون؟ فکت افتاد؟ فهمیدی کعباالخبار به کی میگن؟
برو ،برو آقاجون ،برو...

از میان خبرها

نایک باارزشترین برند ورزشی
جهان شد

در ردهبن��دی مجله فوربس از ب��ا ارزشترین برندهای
ورزشي جهان ،نایک قهرمان شد .این ردهبندی همچنین
ب��ا ارزشترین تیمها ،ورزش��کاران و رویداده��ا را در دنیا
معرف��ي میکند.به گ��زارش امبیای نی��وز ،در ردهبندی
 ،Forbes Fab40ارزش نای��ک  19میلی��ارد دالر
( 1.9میلی��ارد دالر بیش��تر از س��ال گذش��ته) تخمی��ن
زده ش��ده و ای��ن برند را برت��ر از  ESPNو آدیداس قرار
داده است.
به منظور ش��رح دلیل انتخاب این برند ،فوربس به این
نکته اش��اره میکند که ش��رکت نایک تقریبا 20درصد از
بازار کفشهای ورزش��ي در سرتاس��ر جهان را در اختیار
داشته و قیمت س��هام آن تا 50درصد در طول پنج سال
گذشته نسبت به ش��اخص کفش ورزشي امریکایي «داو
جونز» از عملکرد بهتري برخوردار بوده است .این رشد در
حالي خود را نشان داده که یک مطالعه جدید حاکي از آن
اس��ت که نایک با پرداخت پول کمتر در مقایسه با رقباي
خ��ود یعني  Under Armourو آدیداس در معامالت
ورزشي دانشگاهي خود صرفهجویي کرده است.
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کافه مدیران در گفت و گو با حیدر احمدی
مدرس دانشگاه ،مدیریت ایده را بررسی میکند

خالقیتی که باید مدیریت شود

مدرس دانشگاه

علیرضا کریمی مقدم
| فرصت امروز|

هر س��ازمانی برای ادامه حیات خود به بازسازی نیاز دارد.
بازسازی سازمانها با هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز
و اص��الح و بهبود روشهای رس��یدن به این هدفها انجام
میش��ود .یعنی بدون بازسازی ،یک سازمان نمیتواند دوام
زیادی داشته باشد .هرسازمانی محصولی را عرضه میکند تا
نیازهای مشتریان را برآورده سازد .نیاز مشتریان با گذر زمان
تغییر میکند ،باید محصول عرضه شده نیز با قیمت و کیفیت
مناسب روز عرضه شود تا متناسب با نیازهای مشتریان باشد.
اگر این شرکت نتواند تغییرات الزم را ایجاد کند ،ممکن است
ضمن اینکه دچار هزینههای زیاد ش��ود به اهداف از پیش
تعیین ش��ده سازمانی نیز نرسد والجرم برای ادامه حیات با
مشکل و چالش برخورد میکند.
خالقیت برای بقای هرسازمانی الزم است .در طی زمان،
سازمانهای غیرخالق از صحنه محو میشوند .خالقیت
چیس��ت؟ نقش مدی��ران در خالقیت س��ازمانی چگونه
اس��ت؛ چه عواملی موجب خالقیت سازمانی است؛ موانع
خالقیت کدامها هستند؟ در تعریف خالقیت میگویند،
خالقیت عبارت اس��ت از :به کارگیری تواناییهای ذهنی
ب��رای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدی��د؛ خالقیت در یک
عبارت ساده فرآیند مستمر مسئلهیابی و چارچوبی برای
حل مسائل است .توانایی اندیشیدن به راههای دیگر انجام
کار بهگون��های اثر بخشتر و کاراتر را خالقیت میگویند.
حال باید گفت ،مدیر یا فردخالق چه کس��ی اس��ت .فرد
خالق کس��ی اس��ت که در فعالیتهای خ��ود ،نرمش و
انعطافپذیری خاصی دارد و همواره آماده است در نظرات
خ��ود تجدید نظر کند .بین فرد خ��الق و باهوش تفاوت
اس��ت فرد خالق به جس��توجوگری و کنجکاوی عالقه
دارد و تالش میکند در حوزههای نامش��خص وارد شود.
به وضع موجود سازمان رضایت نمیدهد و به دنبال تغییر
است .در چارچوبهای فکری تعییننشده بند نمیشود .از
استقالل فکری برخوردار است .خود رأی نیست ،تعارض
درونی کمتری دارد ،دارای اعتماد به نفس باالیی است.
به هر حال ،ایدهها تنها زمانی سودمند هستند که به طور
عملی به کارگرفته ش��وند .شیوههای تفکر انسانی به انواع
مختلف صورت میگیرد که یکی از آ نها خالقیت است و آن
شیوه اندیشیدنی است که ذهن به طور عمیق با یک مسئله
درگیر میشود .در خالقیت واقعیات به کار گرفته میشود
و با توجه به اینکه فکر خالق به این موضوع آگاهی دارد که
واقعیتها آن چنان که باید ش��ناخته نشدهاند و اطالعات
موجود تنها بخشی از دانش مربوط به وضعیت موجود است،
اقدام به شناس��ایی و کشف آنها میکنند و با حذف برخی
واقعیتها و ترکیب آنها به ارائه فکر جدید کمک میکند.
عواملی در خالقیت فردی اهمیت دارند ،این عوامل عبارتند
از :داش��تن تجربه ،دانش و تخصص ،توانایی ارائه ایدههای
خالق از طریق تعریف مجدد مس��ائل و برق��راری ارتباط
بین آنها ،داشتن انگیزه برای عملیکردن ایدهها ،داشتن
ویژگیهای شخصیتی خاص مثل مقاوم بودن و غیره.
کس��ی که اشتباه نمیکند کسی اس��ت که هیچ کاری
نمیکند .مدیران خالق و خطپذیر مدیرانی هستند که در
بیان نظر خود جس��ارت دارند ،مسئولیت و تعهد باالیی در
انجام وظایف دارند ،بدون ترس فکر میکنند و آمادگی الزم
را برای شکس��ت و رس��یدن به موفقیت دارند .بدین جهت
نقش مدیر در خالقیت این است که خود ذهن خالق داشته
باشد و بپذیرد که این خصلت مختص خودش نیست و به
زیردس��تان خود اجازه دهد ت��ا ایدههای خود را بیان کنند،
بدون اینکه بخواهد آنها را م��ورد ارزیابی قرار دهد .مدیران
اثربخش این قابلیت را دارند که برای حل مش��کل سازمان
هم از ش��یوه تفکر عقالنی و هم از ش��یوه تفکر خالق برای
حل مس��ائل س��ازمانی بهره گیرند .حل مسئله بهصورت
منطقی و عقالنی روش��ی است که همواره از سوی مدیران
به صورت مس��تمر مورد توجه است ولی روش تفکر خالق
برای حل مشکل کمتر توس��ط مدیران مورد استفاده قرار
میگیرد .چراکه به کارگیری تفکر خالق در حل مس��ائل از
خصلتهای مدیران جسور و موفق است .مدیرانی که در امر
تصمیمگیری عجله میکنند ،هیچگاه به ضرورت خالقیت و
ابداع را درک نمیکنند .خالقیت به توانایی و قدرت ایجاد فکر
یا ایده جدید گفته میشود ،ولی ابداع به معنی به کارگیری
ایدههای نوین ناش��ی از خالقیت اس��ت .از نقشهای دیگر
مدیر در خالقیت سازمانی ،تش��ویق نیروهای خالق است.
خالقیت از وظایف مدیریت نیست ،بلکه خالقیت عملکردی
است که باید در پایینترین سطح سازمان تا باالترین سطح
مدیریت بهصورت مستمر و فعال جریان یابد .بنابراین مدیران
عالی سازمان باید فعالیتهای خالق را از باالترین سطح تا
پایینترین سطح سازمانی شناسایی و مورد تایید و تشویق
قراردهند.کارکنانخالقهموارهترجیحمیدهند،ضمنآنکه
مورد تشویق مادی قرار گیرند از حمایت معنوی سازمان نیز
برخوردار شوند .مدیریت سازمان باید به کسانی که در طلب
کمال هستند ،احترام بگذارد ،چون آنها از دیگران خردمندتر
هستند .مدیران باید بدانند ،ادامه فعالیت خالق در سازمان
تنهاتمرکزسازمانیوتعیینبودجهکافینیست،بلکهنیازمند
حمایت و برگزاری جلسات مشاورهای است که در آن همه
عقاید امکان بروز پیداکنند تا از میان آنها فکر تازه به ظهور
برسد و به ادامه حیات سازمان کمک کند .مدیری که خالق
اس��ت و میتواند در یک س��ازمان خالقیت را ایجاد کند ،از
چنینویژگیهاییبرخورداراست.یک:آیندهنگراستوقدرت
تجزیهوتحلیلباالییدارد؛دوم :سنتشکنبهصورتمنطقی
و عقالنی اس��ت؛ سوم :از نظریات مخالف استقبال میکند؛
چهارم :دارای اعتماد به نفس باالیی در زندگی ش��خصی و
سازمانی است؛ پنجم :توانایی برقراری روابط اجتماعی باالیی
دارد؛ ششم :جسارت الزم در زمینه بیان عقاید علمی و حقایق
را دارد؛ هفتم :قدرت ذهنی باالیی برای پاس��خدهی آنی به
سواالت را دارد .هماگونه که گفته شد وجود خالقیت و افراد
خالق در سازمانها برای ادامه فعالیت ضروری است و وجود
مدیران حامی تفکرات خالق ضروریتر است .با فرض وجود
عوامل گفته ش��ده در یک سازمان ،خالقیت دارای مراحلی
بدین صورت اس��ت .مرحله اول در خالقیت نترس��یدن از
شکست و دریافت دیدگاههای موافق نسبت به ایدههای نو
و جدید مطرح شده در سازمان است؛ مرحله دوم جمعآوری
اطالعات الزم در خصوص موضوع اس��ت؛ مرحله سوم ،ارائه
دیدگاه خالق با استفاده از اطالعات جمعآوری شده؛ مرحله
چهارم انتظام بخشیدن به امور برای دست یافتن به اهداف
سازمانی تعیین شده مرحله پنجم جمعبندی دیدگاههای
مختلف یا ایدههای جدید و مرحله آخر یافتن پاسخ سوال
از ایدههایی که در یک جا جمع شده و میتواند متناسب با
خواستهسازمانیباشد.

ایدهپردازی ،از صندوق انتقاد و
پیشنهاد تا مدیریت ایده

پیش تر در این صفحه درباره مدیریت نوآوری باز
صحبت کرده ایم ،اما اساس رسیدن یک سازمان
به نوآوری ،مدیریت ایده است .در مدیریت ایده
س�ازمان ها سیاست گذاری هایشان را در جهتی
تدوی�ن میکنند که همه افراد س�ازمان در یک
ابتدا درباره مدیریت ایده
و چگونگی شکلگیری آن
توضیح دهید؟
در گ�ذش���ت�ه م�دیری��ت
س��ازمانها به این نحو بود که
تنها مدیر ابراز عقیده میکرد
و دیگر افراد مجال ابراز عقیده
نداش��تند .با گذر زمان کمکم
نیازها تغیی��ر کرد و محیط به
سمتی رفت که عقیده تک تک
افراد ارزش��مند ش��د .در این
جایگاه بود ک��ه مدیریت ایده
ش��کل گرفت .در این جایگاه
مدیران سازمان به این سمت
رفتن��د که چگون��ه میتوانند
از این ایدهها اس��تفاده کنند.
در ای��ن رون��د زمان��ی ک��ه
درباره مدیری��ت ایده صحبت
میکنیم ،در اصل س��ه مفهوم
را مدنظ��ر داریم؛ ابت��دا خود
مقول��ه ایده مطرح میش��ود،
پس از آن خالقیت اس��ت که
در نهایت این ایده و به دنبال
آن خالقی��ت ایجاد نوآوری در
س��ازمان میکند .ترکیب این
س��ه مفهوم ،مدیریت��ی به نام
مدیریت ایده را شکل میدهد.
در واق��ع مدیریت ایده از ارائه
ایده جدید ش��روع ش��ده و به
ن��وآوری ختم میش��ود .برای
اینکه این سه مفهوم را بتوانیم
از ه��م مجزا کنیم نیاز اس��ت
که آنه��ا را تعریف کنیم :ایده
( )Ideaدر حقیقت یک طرح
ذهنی اس��ت .شاید بتوان ایده
دادن را نخس��تین گام ب��رای
حل یک مش��کل یا ب��رآورده
ک��ردن ی��ک نیاز دانس��ت .به
عبارت دیگر ایده س��ادهترین
راه حلی اس��ت که انس��ان در
برابر یک مس��ئله یا نیاز به آن
فکر میکند .هر چند میتوان
یک ایده را بسط داد و پیچیده
کرد .خالقیت ()Creativity
فرآین��د ذهنی کش��ف ایدهها
و مفاهی��م یا آمی��زش ایدهها
و مفاهی��م موج��ود اس��ت
ک��ه توس��ط فرآین��د بین��ش
خودآگاه یا ناخودآگاه تحریک
میش��ود .در واق��ع خالقی��ت
یعنی بهکارگیری تواناییهای
ذهن��ی ب��رای ایجاد ی��ا تبلور
یک فکر یا مفه��وم جدید که
برخی نی��ز آن را ب��ه ترکیب
ایدهه��ا ی��ا ایجاد پیوس��تگی
بین ایدهه��ا تعبی��ر کردهاند.
در تعریف��ی دیگ��ر خالقی��ت
ب��ازی ب��ا تخی��ل و امکان��ات
اس��ت که در حی��ن تعامل با
عقاید ،اف��راد و محیط ،منجر
به ارتباط��ات و نتایج جدید و
معنادار میش��ود و در نهایت
نوآوری ( ،)Innovationبه
کارگیری ایدههای نوین ناشی
از خالقی��ت ()Creativity
اس��ت .در واق��ع ب��ه پی��اده
ساختن ایده ناشی از خالقیت
که بهص��ورت ی��ک محصول
( )Productی��ا خدم��ت
( )Serviceتازه ارائه ش��ود،
نوآوری گویند.
از سه جزء ایده ،خالقیت
و ن�وآوری ن�ام بردی�د ،در

پروسه خلق ایده قرار بگیرند تا سازمان بتواند با
تکیه بر آنها به هدف کلی سازمان که ماندگاری
و پیشی بر رقباست دست یابد.
سیاست برخی س�ازمانها استفاده از ایده های
داخل�ی س�ازمان و برخ�ی ایده ه�ای خ�ارج از

بحث مدیریت ایده چگونه
این روند طی میشود؟
در اساس مدیریت ایده باید
در جه��ت اه��داف س��ازمانی
ص��ورت گی��رد .ای��ده اولی��ه
براس��اس ی��ک جرق��ه ذهنی
اس��ت و س��بب میش��ود که
ن��گاه س��ازمانی تغیی��ر کند
و چش��مانداز خ��ود را ج��ور
دیگ��ری ببیند .پ��س از آنکه
ای��ن جرقههای ذهن��ی اتفاق
افت��اد ،ایدهه��ای متع��ددی
مطرح میش��ود که با کنار هم
چی��دن این ایدهه��ا و ترکیب
آنه��ا ب��ا یکدیگر در س��ازمان
خالقی��ت ایجاد میش��ود که
عملیاتی کردن این خالقیتها
به ن��وآوری میانجامد .در این
روند اس��ت ک��ه مدیریت ایده
تصمی��م میگیرد ک��ه چگونه
ای��ن ایدهه��ا و جرقهه��ای
ذهن��ی اولی��ه را جم��عآوری
کند و با چ��ه راهبردی آنها را
با یکدیگ��ر ترکیب و از طریق
چه مکانیزمی آنها را عملیاتی
کن��د .در اصل ای��ن مدیریت
ایده اس��ت که تعیین میکند
که چ��ه ایدههایی برای جذب
مناس��ب هس��تند .حتی دیده
میش��ود ک��ه ب��رای انگیزش
کارکن��ان ب��رای ارائ��ه ای��ده
یکس��ری برنامهها نیز در نظر
گرفته میش��ود و ب��ا در نظر
گرفتن پ��اداش برای ایده برتر
کارکنان را به ارائه ایده تشویق
میکنند.
پیش�ینه مدیریت ایده را
میتوانی�م در صندوقهای
پیش�نهادها و انتقاده�ا
دنب�ال ک�رد ،ب�ا گذش�ت
زمان دیده میشود که این
س�اختار تغییراتی داش�ته
و ایدهها به ش�کل دیگری
جذب س�ازمان میش�ود،
ش�ما ای�ن س�اختارها را
چگونه ارزیابی میکنید؟
همانط��ور ک��ه گفتم دیگر
مدیری��ت س��ازمانها مانن��د
گذش��ته نیس��ت که یک نفر
دس��تور بدهد و دیگران پیرو
او باش��ند ،اکنون مکانیزمهای
مدیریتی ش��کل دیگری پیدا
ک��رده و به نوعی مش��ارکتی
ش��ده اس��ت .در ابت��دا ای��ن
س��اختار مش��ارکتی از طریق
صن��دوق پیش��نهادات ب��ود،
اکنون با رش��د تکنولوژی این
صندوقه��ا به ش��کل نرمافزار
درآم��ده اس��ت .مدی��ران این
نظ��رات را کنار هم میگذارند
و آنهای��ی ک��ه ب��ا اه��داف
سازمانیش��ان همسو است را
انتخاب میکنن��د و روی آنها
مانور میدهند .میتوان گفت
که مفاهیم��ی مانند مدیریت
مش��ارکتی ،نظام پیشنهادات،
مدیری��ت تن��وع و مدیری��ت
ای��ده و غیره محص��ول تغییر
تفکر مدیری��ت از تک صدایی
ب��ه چن��د صدایی اس��ت .این
مفاهی��م متفاوت هس��تند اما
ماهیت��ا ی��ک ه��دف را دنبال
میکنن��د و آن هم اس��تفاده

از نظ��رات و دیدگاههای همه
اعضای سازمان است.
با توجه ب�ه اینکه گفتید
اس�اس مدیری�ت ای�ده به
مکانی�زم مفه�وم مدیریت
مش�ارکتی ب�از میگ�ردد،
در س�ازمانهای ایرانی که
همچنان اساس بر مدیریت
س�نتی اس�ت آیا مدیریت
ایده مجال بروز دارد؟!
متاس��فانه در س��ازمانهای
ایران��ی همچن��ان آن تغییرات
مدیری��ت س��اختاری اتف��اق
نیفتاده و هن��وز حتی مدیر از
اینکه ب��ا کارمندانش یکجا غذا
صرف کند ،اجتن��اب میکند؛
بنابراین همچنان نوعی شکاف
میان مدیران و کارکنان وجود
دارد .از سوی دیگر هم بسیاری
از ش��رکتهای م��ا ب��ه لحاظ
نرمافزاری خیلی قوی نیستند
و هنوز سیس��تم ارائ��ه ایده در
آنها فعال نیست .شاید آن نظام
پیش��نهادات بهصورت صوری
وجود داشته باشد ،اما همچنان
مانن��د س��ازمانهای جهان��ی
از آن ایدهه��ا به��ره نمیب��رد.
البته ش��اید در س��ازمانهای
تخصصیتر مانند شرکت نفت
به ناچ��ار مدیران به دلیل عدم
تخصص مجبور ش��وند از این
سیس��تم به��ره ببرن��د؛ اما در
س��ازمانهایی که چندان قائم
به تخصص نیستند این مقوله
چن��دان جایگاه��ی ن��دارد .به
نظر م��ن اس��تفاده از مفاهیم
نوین مدیریت��ی که پیشتر به
بعضی از آنها اش��اره ش��د نیاز
ب��ه زیرس��اختهایی دارد که
اگ��ر بخواهیم خوشبینانه نگاه
کنیم به س��مت آم��اده کردن
ای��ن زیرس��اختها حرک��ت
میکنیم و طبیعی است تا این
زیرس��اختها و بس��ترها مهیا
نباش��د این تغییرات نیز اتفاق
نخواهد افتاد.
آی�ا ای�ن ع�دم توج�ه
ب�ه مدیری�ت ای�ده فق�ط
ب�ه مدی�ران بازمیگ�ردد
ی�ا کارکن�ان نی�ز چندان
اعتنایی به این امر ندارند؟!
ای��ن مقول��ه ب��ه کارکنان و
جایگاه آنها نیز مربوط میشود.
گاه کارکن��ان ورودش��ان ب��ه
س��ازمان کامال تصادفی است
و فق��ط ب��رای ادام��ه بق��ا به
س��ازمان وارد میشوند .کسی
هم که برای بقا وارد س��ازمان
میشود چندان تمایلی به ارائه
ایده و خالقیت ندارد .بنابراین
در زمان ج��ذب کارکنان باید
به ای��ن امر توجه داش��ت که
آنه��ا را در حیطهه��ای مورد
عالقه ش��ان جذب ک��رد تا به
فراخ��ور عالقهمندی ب��ه ارائه
ای��ده متمای��ل باش��ند .اصوال
برای ش��کلگیری ای��ده نیاز
به بس��ترهای خاصی است که
یک��ی از آنها مدیریت و تمایل
آنها به اس��تفاده از ایدههاست
که پیش تر به آن اش��اره شد
و دیگری مرب��وط به کارکنان
اس��ت .اگر کارکنان به شغلی

سازمان است که براساس نوع سیاست راهبردی
هر س�ازمان این سیاس�ت تعریف می ش�ود .در
زمینه مدیری�ت ایده با حی�در احمدی ،مدرس
دانش�گاه گفت وگویی داش�تهایم ک�ه در ادامه
پیش رو دارید...

وارد ش��وند که عالقه داش��ته
باش��ند و بدانند ک��ه ایدههای
آن��ان م��ورد توج��ه و حت��ی
تش��ویق قرار میگی��رد حتما
ب��ه س��مت ارائ��ه ایدهه��ای
جدید حرکت میکنند .اما در
کشور ما چند درصد کارکنان
واقع��ا ب��ا عالق��ه و اش��تیاق
کار میکنن��د .پ��س یک��ی از
مهمترین فاکتورهای ارائه ایده
و خالقیت در کشور ما مفقود
است .از همه مهمتر اصوال آیا
ارائه ایده جدید در سازمانها
مهم است که کسی بخواهد به
ایده جدید فکر کند؟
در ای�ران دیده میش�ود
ک�ه در عرصههای نظامی به
ایده و خالقیت توجه ویژهای
میش�ود ،چ�را در عرص�ه
نظام�ی ای�ن توج�ه وجود
دارد؛ اما در عرصههای دیگر
این امر نتوانسته خود را جا
بیندازد؟
مهمتری��ن مقول��های که به
عملیات��ی ش��دن ای��ده منجر
میش��ود ،بودجه کاف��ی برای
عملیاتی ش��دن آن ایده است.
در س��ازمانهای ایران��ی بیش
از آنکه به رش��د توجه ش��ود،
هدف بقا اس��ت .همانطور که
پی��ش از این نی��ز گفتم هدف
ش��رکتها در مدیری��ت ای��ده
بس��یار اهمی��ت دارد .وقت��ی
هدف س��ازمانی بقا و نه رش��د
است در این سازمان نیازی به
خالقیت و نوآوری وجود ندارد
یا اگ��ر هم وجود دارد بس��یار
محدود اس��ت و نیازی به رویه
سیس��تماتیکی مانند مدیریت
ایده احس��اس نمیشود .زمانی
که در سازمانهای ایرانی نوعی
انحصارگرایی به چشم میخورد
که در نتیجه آن رقابت معنایی
ندارد ،بنابرای��ن منابع مصرف
خواس��تههای مدی��ر و ن��ه
ایدهه��ای جدید میش��ود .در
حیطه نظامی اما داستان فرق
میکند ،هدف آنها دس��تیابی
به تکنولوژیهای جدید اس��ت
و این هدف اس��ت ک��ه آنها را
به س��مت مدیریت ایده سوق
میدهد .به نوعی اجبار عرصه
نظام��ی و رقابت موج��ود آنها
را ب��ه توجه ب��ه مدیریت ایده
واداش��ته اس��ت چرا که ما در
عرصه نظامی بهشدت در حال
رقابت هس��تیم ای��ن در حالی
است که تحریمها اجازه تعامل
و اس��تفاده از تکنولوژیه��ای
روز را ب��ه م��ا نمیدهد ضمن
اینک��ه باید خاطرنش��ان کنیم
که ما در اکثر حوزههای عرصه
نظامی چیزهای جدیدی کشف
نمیکنیم بلکه تکنولوژیهایی
ک��ه قبال اختراع ش��ده و به ما
نمیدهن��د را تولی��د میکنیم
در واقع مدیری��ت ایدههای ما
نیز ب��رای بقاس��ت .البته باید
توجه داشت که عرصه نظامی
م��ا نیز زی��ر نظر دول��ت اداره
میش��ود و چن��دان مس��تقل
عمل نمیکند .در امریکا حتی
عرصه نظامی نیز رقابتی است.

مثال در صنعت اسلحهس��ازی،
چندین شرکت به تولید اسلحه
میپردازند و با هم رقابت دارند
و دول��ت از آنهایی که تولیدات
جدیدتر و ب��ا کیفیتتری دارد
حمایت میکند و بقیه تولیدات
در کش��ورهای دیگر به فروش
میرس��د .ولی تولیدات نظامی
ما همه دولتی اس��ت و رقیبی
در ای��ن عرص��ه وجود ن��دارد.
بنابرای��ن مدیریت ایده در یک
ساختار دولتی چندان معنایی
ندارد و این اقتصاد آزاد و الزام
اساس��ی آن رقابت اس��ت که
شرکتها را به سمت مدیریت
ایده میکشاند و نیاز بیشتری
به آن احساس میشود.
در هم�ه کش�ورها دی�ده
میش�ود که جایگاهی برای
خریداری و ثبت ایده وجود
دارد ،در ای�ران هرچن�د
س�ازمان ثبت اختراع وجود
دارد؛ ام�ا اف�راد همیش�ه
نگ�ران آن هس�تند ک�ه
ایدهش�ان دزدیده ش�ود و
قانون مالکیت ایده در ایران
چندان قانون اجرایی ندارد.
حت�ی جدیدا خان�ه صنعت
طرحی برای ج�ذب ایدهها
تدارک دیده؛ اما باز هم این
نگران�ی که ایدهه�ا دزدیده
نشوند وجود دارد؟!
در همه کش��ورها بحث ایده
و ایدهپ��ردازی ی��ک صنع��ت
اس��ت .ایده یک مقول��ه قابل
خریدوف��روش اس��ت؛ ام��ا به
دلی��ل نبودن قان��ون مالکیت
معنوی ایدهها ،بس��یاری بیم
آن را دارن��د ک��ه ایدهش��ان
دزدیده ش��ود .در ای��ران این
ضمان��ت وجود ن��دارد و فقط
یک ثبت اختراع است .همین
امر نوعی ترس در افراد ایجاد
میکند که بیم داش��ته باشند
که ایدهش��ان را به جایی ارائه
کنن��د .در حالیک��ه ش��ما به
راحت��ی ایدهت��ان را در خارج
از کشور ارائه میکنید و حتی
زمان��ی که آن ایده اجرا ش��د
همچنان نام ش��ما را بهعنوان
برن��د ب��ا خ��ود دارد .بنابراین
برای تبدیل ایده به صنعت در
ایران نیز الزم است تا مالکیت
معن��وی ای��ده جایگاهی برای
ثبت و حمایت داش��ته باش��د
تا افرادی که ب��ه آن ایده نیاز
دارن��د آن را خری��داری کنند
و از طری��ق آن ن��وآوری و به
تب��ع آن ی��ک مزی��ت رقابتی
ایجاد ش��ود .هنوز در کشور ما
این تفک��ر وجود دارد که عدم
رعایت حقوق مالکیت معنوی
به دلیل اینکه باعث میش��ود
م��ا ب��دون هی��چ هزین��های
تولیدات جدید س��ایرین را به
دس��ت آوریم به نفع ماس��ت
غاف��ل از اینک��ه اگ��ر قان��ون
مالکیت معنوی رعایت میشد
ش��اید اکنون صادرکننده ایده
بودیم نه واردکننده آن .یعنی
قانون مالکی��ت معنوی باعث
تولی��د ایده میش��ود نه عدم
رعایت آن.

همه ما با صندوق پیشنهادها و انتقادها آشنا هستیم.
این صندوق که حاال در هر اداره و س��ازمانی میتوانید
پیدایش کنید ،از بیش از  100س��ال پیش عضو ثابت
سازمانها شد .حتما با خود میگویید کاغذهایی که به
صندوق انتقادها و پیشنهادها ریخته میشوند ،مستقیم
سر از سطل زباله درمیآورند .متاسفانه این حرف کامال
درس��ت است ،اما ظهور اینترنت این فضا را فراهم کرد
تا پیشنهادها کمی جدیتر فرصت عرض اندام بیابند و
در طول  10س��ال گذشته فرآیندی رو به جلو را پشت
سر گذاشتهاند.
روند تبدیل ش��دن صندوق انتقادها و پیشنهادها به
مدیری��ت ایده را میتوان با س��ه نس��ل توضیح داد .از
نسل صفر یا همان نسل صندوق انتقادها و پیشنهادها
تا نسل سه که مدیریت ایده را ارائه کرد.
نسل صفر
صن��دوق انتقاده��ا و پیش��نهادها در ابت��دا روش��ی
موفقیتآمیز بود و ه��دف آن صرفهجویی در هزینهها
تعری��ف میش��د .درواق��ع ای��ن صن��دوق سیس��تمی
کنشپذیر ب��ود که ایدهها را جم��عآوری میکرد .این
ایدهها البته اغلب شکایت و انتقاد بود.
گذر زمان اما ثابت کرد که این صندوق دیگر کارایی
الزم را ن��دارد و دیگ��ر ایدهای درخ��ور ارائه نمیدهد.
بنابرای��ن در س��ال  1995بود که صن��دوق انتقادها و
پیشنهادها در دنیا از رونق افتاد و شرکتهای گوناگون
در پ��ی راهکار دیگ��ری ب��رای جم��عآوری ایدههای
کارمندان خود رفتند.
نسل یک
ب��ا ورود اینترنت به زندگی مردم ،برخی ش��رکتها
فرمهای��ی را بهص��ورت اکس��س ،لوت��وس یا اکس��ل
روی س��ایتهای خ��ود قرار دادند تا به این وس��یله از
پیش��نهادهای کاربران استفاده کنند .بیشتر این فرمها
به دس��ت بخش فن��اوری اطالعات ش��رکتها طراحی
میش��د و پیشبینی خاصی برای موفقیت و آیندهاش
وجود نداشت.
نسل اول پیش��نهادها البته مشکالت خاص خودش
را داش��ت .انتقاده��ای تک��راری ،بازخورده��ا یا خیلی
دیر گرفته میش��د یا اصال گرفته نمیش��د و بسیاری
از ایدههای بیمورد از جمله مش��کالت پیش��نهادهای
اینترنتی بود.
نسل دو
اواخ��ر ده��ه  1990بود ک��ه کارمن��دان گروههای
مش��ارکتی و منابع انس��انی درصدد یافتن راهی برای
پیادهس��ازی فرآیند دریافت پیشنهاد بهصورت خودکار
برآمدند.
در طول چندین س��ال ،برخی ش��رکتهای نرمافزاری
مانن��د  Imaginatikو  General Ideaنرمافزارهایی
را ب��رای این کار معرفی کردند .کمپین ایده متولد ش��د.
فرآیند مرور خودکار اضافه شد .پاداش و جایزه از راه رسید
و از همه مهمتر ،بازخوردها ایمیلی ش��د .هدف بسیاری
از این سیس��تمهای نسل دوم صرفهجویی در هزینهها و
توس��عه فرآیندها بود .در اوایل دهه  2000مدیریت ایده
به یک نیاز ضروری تبدیل شد ،اگرچه توسعه آن سخت
و پیچیده به نظر میرس��ید .نسل دوم هم مثل نسل اول
در ابتدا عالی بود .ایدهها و بازخوردها عالی اما به مرور این
نسل هم افت کیفیت از خود نشان داد.
نسل سه
فناوری بهتنهایی نمیتوانست گره مشکل مدیریت ایده
را باز کند پس نوبت نسل سه بود که وارد شود .بین پنج تا
10سال گذشته شرکتهایی که قبال نرمافزار برای این کار
طراحی میکردند به فکر راههای تازهتر افتادند.
راه تازهتر را چند سال پیش شرکتهایی ارائه دادند
که آن هم توفان مغزی بود .درواقع راهکار نس��ل سوم
برتری دادن خالقی��ت به فناوری بود .توفان مغزی که
ب��دون در نظر گرفتن مق��ام افراد به آنها اج��ازه ارائه
پیش��نهاد میدهد باعث میشود مردم فکر کنند و فکر
بیشتر به مفهوم ارائه ایدههای بهتر است.
اما این دو پدیده یعنی استفاده از فناوری و خالقیت
با هم جمع نشدند و اینجا بود که نیاز به راهاندازی یک
ش��رکت مش��اورهای برای جمع کردن این دو پدیده با
هم احساس شد.
هدف نسل سوم افزایش مش��ارکت کارمندان است.
درواقع در نس��ل س��وم ش��رکتها ت��الش میکنند تا
با کم��ک کردن ب��ه کارمندش��ان در مس��یر پرورش
خالقیتها به شکلگیری ایدههای بهتر کمک کنند.
نویسنده Bill Shockly
مترجم :سارا گلچین

نگاه

مدیران ،زیردستان خالق میسازند

هرمدیری که قصد دارد س��ازمان خالق داشته باشد باید
زیردس��تان خالق خود را تقویت کند و مخاطرات ناشی از
اتخاذ تصمیم توس��ط آ نها را جبران کند .پس خالقیت در
سازمانها دارای موانعی است که شناخت آن برای هر مدیر
سازمانی الزم است .این موانع به طور مختصر عبارت است
از :موانع ادراکی که به طورس��اده قابل تش��خیص نیستند،
ضرورتا افراد باهوش ،افرادخالق نمیتوانند باشند و خالقیت
یک مهارت پرورشی است نه هوشی ،نگرش افراد در پرورش
مهارت خالقیت مهمتر است ،حدی از هوش شرط الزم برای
خالقیت تلقی میشود؛ نظارت بیش از اندازه و راهنمایی بیش
از حد کارکنان در انجام وظایف س��ازمانی ،کنترل خالقیت
در مدیریت ،عدم توجه به خالقیتهای زیردس��تان در ارائه
راهحلهای مسئله در سازمان ،عدم اعتماد به نفس ،ترس از
شکست ،عدم تمرکز ذهنی و...
به یاد داشته باشیم میتوان دیدگاههایی که توسط افراد
مختلف بهصورت نامربوط با موضوعات و مس��ایل سازمانی
ارائه میش��ود را بهصورت یک ایده مش��خص در آورد .افراد
در صورتی به ارائه ایدههای جدید تمایل خواهند داشت که
دریابند ایده آنها موردتوجه مدیران س��ازمانی قرار میگیرد.
افراد ش��وخطبع خالقند و به افراد خالق بایدکمک کرد تا
جسارت خود را حفظ کنند ،افراد خالق به خاطر دیدن نتایج
ایده خود به فعالیتشان ادامه میدهند.

کیوسک

قاب
مایکروس�افت با سنتش�کنی بزرگی که انجام داد ،در حضور کارشناس�ان کمتر از تعداد انگشتان دست
نسخه بتای ویندوز بعدی  -ویندوز – 10را به همگان نشان داد.

منطقه آزاد

نقطه ضعف اول ،نمایشنامه است

مستعد اما نیازمند آموزش
ایرج راد

| بازیگر و کارگردان|

اس��تعدادهای خوب و حتی فوقالعادهای در تئاتر ما وجود
دارند ،اما این استعدادهای ذاتی برای به فعل رسیدن نیازمند
آم��وزش و تمرین کردن هس��تند .باید برای افزایش س��طح
کیفی��ت آنها تالش کرد و هزینههایی هم باید متقبل ش��د.
کارهایی که ما بعضا در جش��نوارهها داوری میکنیم از میان
کارهای مختلفی انتخاب ش��ده ،اما من احساس میکنم که
تفاوت��ی میان اغلب کارها وجود ن��دارد .بزرگترین ایراد بارز
در اجراهای تئاتر ضعف نمایشنامه است .ایرادات دیگری هم
وجود دارد اما آن چیزی که بیشتر بهعنوان نقطهضعف اجراها
به نظر میرس��ید ،نمایشنامه اس��ت .جوانان ما در این حوزه
مشکل جدی دارند .حتی جالبتر آنکه انگار نمایشنامهها از
روی هم نوشته شده است .دیالوگ که از مهمترین عناصر تئاتر
است کم اس��ت و بهجای آن از مونولوگها استفاده میشود.
وج��ود مفهوم و جهانبینی در تئاتر اهمی��ت خاصی دارد .از
لحاظ مفهوم کارها یکنواخت هستند .موضوعات مرتبط با نیاز
تماشاگران نیست .از لحاظ موضوعی ،مسائل روز ،فکر و اندیشه
مخاطب با جهانبینی خاصی روبهرو نمیشود .میتوان گفت

که سطح مفهومها بسیار سطحی شده است .این مشکلها با
برگزاری کارگاههای آموزشی برای افرادی که تازه وارد دنیای
تئاتر ش��دهاند برطرف میشود .برگزاری این کارگاهها هم که
این روزها خرج دارد و کمتر دیده میشود که ارگانها با هزینه
خود این دورهها را برگزار کنند .اگر رویه اصالح نشود نتیجه
مناسبی در آینده نخواهد داشت .باید از نقطهضعف اصلی یعنی
همان نمایشنامه هم شروع کرد .اگر نمایشنامه ضعیف باشد
و از لحاظ مفهومی دیدگاه قوی نداشته باشد مسلم است که
بازیگر نیز ضعیف خواهد بود .در این صورت عمر بازی بازیگر
کوتاه خواهد بود .حتی کار کارگردانها نیز میزانس��نی در بر
نداشت و کارها را به طرز تکراری صحنه به صحنه با خاموشی
چراغ عوض میکردند که این کار خالقیت خاصی الزم نداشت.
باید برای مش��کالت تئاتر فکری ک��رد .البته در بین کارهای
جدید کارهای خوب با کارگردانیه��ای بهتر نیز وجود دارد
که نشان میدهد اگر هنرمندان بخواهند میتوانند جدیتر
و حرفه ایتر در این جشنواره حضور پیدا کنند .استعدادهای
ذاتی خوبی هس��ت که فکر میکنم با آموزش دیدن و بیشتر
کار کردن میتوانند در سالهای آینده حضور تاثیرگذارتری
داشته باشند.

تفاوت دیدگاه تاجر و دیپلمات

نگاه آخر

قبل از خرید ،به جابهجایی فکر کنید
نوشین پیروز | روزنامه نگار و جهانگرد|

با افزایش آپارتماننشینی و کوچک شدن متراژ خانهها و
اسبابکشیهای متعدد ،شیوه انتخاب و خرید اسباب داخل
خانهها تغییر کرده است .اگر از سلیقه شخصی افراد بگذریم،
ب��ا توجه به هزینههای زندگی و از نظر اقتصادی برای مثال
کتابخان��های بخریم که )1 :ارتف��اع و تعداد طبقههای آن را
بتوان با توجه به نیاز و فضای موجود تغییر داد  )2بتوان آن
را در وقت اسبابکشی ،به راحتی از هم باز ،جدا و جمع کرد
 )3دوباره بتوان آن را در مکان جدید بدون احتیاج به ابزاری
خاص به هم وصل کرد؛ این بسیار بهصرفهتر است تا خرید
یک کتابخانه از چوب مرغوب با طبقههای ثابت ،هرچند که
محکمتر بوده و زیباتر ساخته شده باشد .یکی از فروشگاههای
معروف در دنیا که به قابلیت جابهجایی و جایگزینی اشیا و
انعطافپذیری آنها در خانههای امروزی توجه کرده ،فروشگاه
«آیکیا»( )IKEAاست .روش عرضه به شکل پیشساخته
با بستهبندیهای مس��طح « Flat packآیکیا» که در آن
قطعههای پیش ساخته کاال ،جدا شده از هم در یک بسته
قرار دارند و برای مصرف و استفاده نیاز به سرهم شدن دارند،
شهرت جهانی دارد .تحویل کاال به این روش کمک میکند
مش��تری به راحتی بس��تهها را با خود به منزل حمل کرده
و ب��ا کمترین نیاز به ابزار یا تخصص خ��اص ،به راحتی آن
را نص��ب و وصل کند .برای مثال ،وقت��ی یک چهارپایه از
«آیکیا» میخریم ،یک کارتن مس��تعطیل سبک را با خود
به خانه میآوریم که داخل بسته ،رویه اصلی ،چهارعدد پایه،
پیچها و آچار مخصوص و یک شرح تصویری بسیار واضح از
مراحل سرهم کردن چهارپایه وجود دارد .یکی از بزرگترین
محاسن «آیکیا» آن است که اگر خرید مطابق میل و سلیقه
یا اس��تفاده نبود ،به هرشعبهای در دنیا میتوان کاال را پس

داد و پول را فورا پس گرفت .در روش سنتی برای خرید باید
چند روز به چند محله مختلف یا مغازههای گوناگون رفت،
معموال از زمان انتخاب کاال و سفارش تا زمان تحویل چند
هفته یا ماه طول کشیده و باید هزینهای جدا برای حمل و
نصب بپردازیم .گاهی اوقات مثال وقتی مبل خریده شده در
اتاق قرار میگیرد ،با وجود زیبایی ،کامال مشخص است که
مناسب فضا یا نوع استفاده مورد نظر نیست اما معموال امکان
پس دادن یا پس گرفتن پول وجود ندارد.
از دیگر محاسن خرید لوازم خانه به شیوه مدرن آن است
که بدون س��ر زدن به همه فروش��گاههای شهر ،میتوان به
صورت آنالین ،کاالهای متنوع را تماش��ا یا کاالی خاصی را
جستوجو کرد و با استفاده از امکان درشتنمایی ،میتوان
جن��س ،بافت و رنگها را بس��یار واضح دید و قیمتها را با
هم مقایسه کرد .یا برای انتخاب کابیت آشپزخانه ،میتوان
بهصورت آنالین ،با وارد کردن اندازههای دیوارها و محل در
و پنجره ،نقشهای سه بعدی از آشپزخانه را ترسیم کرده ،بعد
از انواع کابینت ،دستگیره و پایهها ،یکی را انتخاب و یخچال
و اجاق گاز را در نقش��ه سه بعدی قرارداد یا جابهجا کرد تا
درآخر تصویری تقریبا دقیق از فضای آشپزخانه ،قبل ازخرید
داشت؛ حتی میتوان قیمت را هم با جابهجا کردن گزینهها،
متناسب با بودجه موردنظر تنظیم کرد.
دوران خرید لوازم منزل بزرگ و سنگین تمام شده است؛
این روزها ،مردم مجبورند برای ادامه تحصیل یا پیدا کردن
فرصت ش��غلی مناسبتر در طول زندگی خود بارها و بارها
خانه عوض کرده و جابهجا ش��وند .از طرفی ،عده بیشتری
بر این عقیدهاند که انسان نباید در خدمت اشیا و خدمتکار
آنها باشد و قرار است اسباب و اثاثیه برای راحتی و آسایش
انسانها در خدمت ما باشد .میز و صندلی خراب و کهنه را
میتوان تعویض یا تعمیر کرد ،اما مهره گردن انسان را خیر!

خودپرداز

چالش  2میلیون تومان
سعید هوشیار | طنز نویس|

به نظر شما با  2میلیون تومان چه کارهایی میتوان کرد؟ اگر
در مسابقهای شرکت کنید که در آن باید دو میلیون تومان را
به سرعت خرج کنید ،چه میکنید؟ ما این سوال و چالش را در
صف خودپرداز مطرح کردیم و به جوابهای جالبی رسیدیم .از
شما هم میخواهیم سه نفر را به چالش دو میلیون تومان دعوت
کنید تا ببینید چه نتیجهای حاصل میشود .حداقلش این است
که از نتیجه آن میتوانید به رویکرد اقتصادی دوس��تانتان پی
ببرید .دیروز بعد از ظهر بود که به خودپرداز رس��یدم و دیدم
تعداد افراد زیادی در صف خودپرداز ایستادهاند ،همین شد که
تصمیم گرفتم س��والی مطرح کنم تا نظر مردم را در آن رابطه
بفهمم.
س��وال :در صورتی ک��ه دو میلیون تومان پول داش��تید و
مجبور بودید آن را در چند ساعت خرج کنید ،با آن پول چه
میکردید؟ بهزاد 2۸ ،س��اله و متولد تهران و کارشناس ارشد
علوم آزمایشگاهی است .بهزاد میگوید« :به بازار سیاه اسلحه
میروم و یک کلت کمری میخرم و به س��رعت به خودپرداز
برگشته و منتظر مینشینم تا تو بیایی! سپس سر فرصت یک
گلوله در مغزت خالی میکنم تا دست از سر کچل ما برداری».
نسترن 29 ،ساله و متولد تهران است ،از احسان خواجه امیری
خوش��ش میآید و کارشناس ارش��د علوم کتابداری است .او
میگوی��د« :یک میلیون تومان را لوازم آرایش میخرم و 500

هزار تومان را مانتو میخرم و باقی را نیز چکمه زمستانی خواهم
خرید ».هرمز 34 ،س��اله و متولد ش��یراز است ،از بانکیمون
بدش میآید و در عوض عاشق سباستیانو دیفرانچسکو است.
بالش��ک کارشناس ارش��د است و زیستشناس��ی مولکولی
میخواند .او نیز میگوید« :من اول از همه با دو میلیون تومان
یک آیفون میخرم و س��پس باقی را به دوستانم شام خواهم
داد ».ارسطو  43س��اله و متولد ایالم است .به فنگشویی در
چیدمان معتقد و از طالعبینی بیزار است .هندوانه دوست دارد و
آب گریپ فروت را نمیپسندد .او میگوید« :خفه شو ،آشغال!»
س��میرا 36س��اله و متولد رشت اس��ت .از لکسوز خوشش
میآید ولی خودش پراید دارد .از طرفداران بنگاههای زود بازده
اس��ت و طبعا کارش��ناس ارشد هم هس��ت .او میگوید« :من
دو میلی��ون تومان را هزینه دس��تمزد بهترین فالگیر میکنم
تا تاریخ دقیق ازدواجم را مش��خص کند ».آنتونی 15س��اله و
متولد پراگ است .هنوز دانشآموز است و طبیعتا کارشناسی
ارشد ندارد .اگرچه هنگام ورود به ایران در فرودگاه تحت فشار
میخواستند به او کارشناسی ارشد بدهند ،منتها ایشان قبول
نکردند و زیر بار نرفتند .ایش��ان بهصورت دس��ت و پا شکسته
گفتند« :من با دو میلیون تومان دو سکه freedom spring
(احتم��اال منظورش بهار آزادیه) میخرم و پسانداز میکنم تا
ببین��م بعدا یک جایی بدردم بخوره ».من ماندهام که در پراگ
به آنتون��ی چه چیزی ی��اد میدهند که این می��زان بیعقل
اس��ت .باید کارشناسی ارش��د بگیرد تا بفهمد از پولش چطور
استفاده کند.

دور دنیا

هیجان تازه در دنیای اسپورتها
یکی از هیجانانگیزترین اتفاقات اخیر در صنعت خودرو
رونمای��ی از سوپراس��پورت  AMG GTتوس��ط کمپانی
مرس��دس بنز اس��ت .جیتی ک��ه در موتورش��وی پاریس
 2014نیز به نمایش گذاش��ته شده ،یکی از تماشاییترین
خودروهای این نمایش��گاه اس��ت و هوش از سر خبرنگاران
و بازدیدکنندگان برده اس��ت .نخستین مدل مرسدس یک
خودروی مس��ابقهای بوده و مدل جدید آن هم این میراث
را حفظ کرده اس��ت .این زیبای نفس��گیر دومین خودروی
سوپراسپورت است که بهطور کامل در زیرمجموعهAMG

ساخته و پرداخته شده است .چیدمان هوشمندانه موتور و
ساختار آلومینیومی و سبکوزن جیتی یک تجربه رانندگی
بسیار پویا را برای دوستداران مرسدس به ارمغان میآورد تا
جایی که کمپانی ویژگی بارز مدل جدید را چابکی بس��یار
زیاد آن توصیف میکند .نسبت توزیع وزن در این مدل 47
به ( 53در جلو و عق��ب) و وزن کل آنهم  1540کیلوگرم
است .جیتی بیهمتا از یک قلب نیرومند و کامال جدید 4
لیتری ۸ ،س��یلندر و  Vش��کل مجهز به توربوشارژر دوقلو
سود میجوید.

یک بازی فوقالعاده

ب��ه گ��زارش فایننش��ال تایم��ز،
ب��ازی آن.الین لیگ اس��طوره ها
( )Leage of Legendsب��ه
تازگی به ش��هرت جهانی رسیده
و در عی��ن اینک��ه کام��ال مجانی
اس��ت در یک س��ال اخیر یک میلیارد دالر درآمد کسب
کرده اس��ت .این بازی در ح��ال حاضر  27میلیون کاربر
روزان��ه و  67میلی��ون کاربر ماهانه دارد .ش��رکت Riot
 Gamesکه سازنده این بازی آنالین است سال گذشته
در امریکا مسابقات قهرمانی لیگ اسطورهها را برگزار کرد
و به تی��م برنده که از کرهجنوبی ب��ود یک میلیون دالر
جای��زه داد .مارک مریل ،مدیر ش��رکت رایوت میگوید
برگزاری مس��ابقات با وجود فروش بلیت  50دالری برای
این ش��رکت ضرر مالی دارد ولی این شرکت به دید یک
سرمایهگذاری برای جذب بیشتر بازیکن آنالین به آن نگاه
میکند .نکته جال��ب دیگر اینکه این بازی به طور کامل
مجانی است و هر کسی میتواند آن را از طریق کامپیوتر
و با دسترس��ی به اینترنت بازی کند .در داخل بازی هم
میت��وان پول خرج کرد ولی این امر باعث افزایش قدرت
تیمها نمیشود و تنها لباس و زره شخصیتهای بازی را
تغییر میدهد .با این حال بر اس��اس پیشبینی ش��رکت
تحلی��ل بازار  ،SuperDataلیگ اس��طورهها در س��ال
 2014نزدیک به یک میلیارد دالر درآمد خواهد داشت.
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پاورقی

استقالل شرکت صنعتی بوتان
محمود خلیلی | بنیانگذار صنایع بوتان |

ش��رکت صنعتی بوتان پس از استقالل یافتن و به ثبت
رس��یدن ،با سرعت بیشتری توسعه یافت .در سال 1347
ظرفیت تولید س��یلندر در ش��رکت صنعتی بوتان روزانه
 100عدد بود که البته هنوز نظامات سیلندرسازی و کلیه
عملیات آن به صورت مکانیزه درنیامده بود.
در س��ال  1354تولی��د مخ��زن دوکیلوی��ی معروف به
پیکنیک با ظرفیت روزانه  200عدد از خط تولید سیلندر
جدا ش��د و تولید هر دو محصول با نرخ سریعی رشد کرد
به طوری که در سالهای  60بهرغم محدودیتهای ارزی
ک��ه مانع تولید ب��ا ظرفیت کامل میش��د ،مجموع تولید
این دو محصول به 900هزار عدد رس��ید و چنانچه تولید
سیلندر پیکنیک در ش��رکت خدمات مهندسی بوتان را
که با مجوز این شرکت در مشهد تولید میشد به حساب
آوری��م تولید دو نوع س��یلندر  11کیلوی��ی و دو کیلویی
در گروه بوتان ب��ه متجاوز از یکمیلیون و 200هزار عدد
در س��ال رس��ید که بزرگترین رقم تولید در آس��یا بود.
ش��رکت صنعتی بوتان سرافرازانه این ادعا را داشت که در
ساخت کلیه لوازم گازسوز خانگی و تجاری فعالیت کرده
و متجاوز از  200نوع لوازم گازس��وز را غالبا برای اولینبار
در کش��ور تولید و به بازار عرضه ک��رد .انواع اجاقهای 2
ش��عله و  2/5شعله ،پلوپز دوشعله ،سه شعله ،چهار شعله،
فرهای کابیندار با پایلوت ،انواع اجاقهای فردار و چندین
نوع بخاری بسیار شکیل و ...ساخت این شرکت به فراوانی
به دست مشتریانش رسید.
ش��رکت صنعتی بوتان عالوه بر س��یلندرهایی که برای

ش��رکت بوتان میس��اخت ،س��یلندرهای موردنیاز سایر
ش��رکتهای توزیعکننده گاز مای��ع را هم تولید میکرد.
رگوالتور گاز برای اولینبار در ایران توس��ط شرکت بوتان
س��اخته ش��د .ش��رکتی که در ابتدای کار ،تمامی وسایل
توزیع و لوازم گازس��وز را از خارج از کش��ور وارد میکرد،
چنان با شتاب پیش رفت که 95درصد قطعات آبگرمکن
به دس��ت توانای کارگر ایرانی و در داخل کش��ور ساخته
ش��د و با افتخار اعظم نیاز آبگرمک��ن مملکت را برآورده
کرد.تولید آبگرمکن دیواری نقطه عطفی در تاریخ شرکت
بود ،زیرا ش��رکت با تولید این محصول استراتژیک تولید
خود را تغییر داد.
قبل از این استراتژی تولید در شرکت مبتنیبر ساخت
حداکثر قطعات در داخ��ل کارخانه بود .همزمان با تولید
آبگرمکنهای دیواری ،روش تولید قطعات توسط دیگران
م��ورد توجه قرار گرف��ت .این اس��تراتژی انعطاف و توان
بیش��تری را برای شرکت به ارمغان آورد .ظرف مدت 13
س��ال تولی��د آبگرمکن بیش از  10برابر ش��د و محصولی
که غالب قطعاتش از خارج از کش��ور تأمین میشد فقط
5درصد آن از خارج وارد میشد.
کیفیت ارتقا پیدا کرد و قیمتها نیز در مقیاس جهانی
رقابتی ش��د .راهاندازی کارخانه مس سرچش��مه و تولید
انواع ورقهای مسی ،تسمههای مسی و لولههای مسی در
این کارخانه و ارزبری باالی واردات مبدل ،شرکت صنعتی
بوتان را بر آن داش��ت که با استفاده از این امکانات ،طرح
تولید مبدل مس��ی را در دس��تور کار خ��ود قرار دهد و
بار دیگر در جهت منافع مل��ی گام بردارد و خدمتگزاری
خویش را به این آب و خاک به اثبات رساند.
ادامه دارد...

نمودار امروز

مقاصد عمده صادرات ایران

 2۹میلیارد و ۵2۴میلیون دالر واردات ،در برابر 1۵میلیارد و ۶0۴میلیون دالر صادرات و تراز تجاری
منفی 1۳میلیارد و ۹20میلیون دالری نتیجه مبادالت تجاری کشورمان در شش ماه نخست سال جاری
است .این به آن معناست که از مجموع ۴۵میلیارد و 12۸میلیون دالر ارزش مبادالت تجاری کشورمان
در این مدت  ۶۵درصد به واردات و  ۳۵درصد به صادرات اختصاص داشته است .بر اساس آماری که
گمرک جمهوری اسالمی ایران منتشر کرده است ،بازهم اقالم کشاورزی نظیر برنج ،دانه ذرت دامی،
گوشت ،سویا و ...جزو اقالم عمده وارداتی بوده است و در مقابل ،محصوالت معدنی عمده صادرات
کشورمان را تشکیل میدهد .اگرچه با گنجاندن اقالمی نظیر انواع گازها ،قیر نفت ،مواد شیمیایی و
معدنی نظیر سنگ آهن ،اثبات شده که صادرات غیرنفتی رشد داشته است ،با این حال در بین 10قلم
عمده صادراتی شش ماه اول امسال ،مثل مدت مشابه سال قبل ،فرش و پسته حضور ندارند.

به گزارش والاس��تریت ژورنال،
ماه آینده س��الروز امضای توافق
موقت ژنو درباره برنامه هستهای
ایران اس��ت ک��ه بر اس��اس این
تواف��ق در قب��ال تعلی��ق برخی
فعالیتهای ایران ،برخی از تحریمها علیه تهران لغو شد
و دول��ت اوباما به کنگره این ضمانت را داد که تحریمها
قابل برگش��ت و به صورت محدود لغو ش��دهاند و جان
کری ،وزیر امور خارجه این کشور اعالم کرد هنوز ایران
برای تجارت درهای خود را باز نکرده است .اما بسیاری
از تجار تصور دیگ��ری دارند .کنفرانس ایران – اروپا در
لن��دن  15اکتب��ر به مدت دو روز برگزار ش��د و در این
کنفرانس ش��رکتهای حقوقی جهانی ،مشاوران تجاری
ش��رکتهای بازاریابی و مزایدهگران حضور داشتند که
درب��اره چارچوب تجارت در دوران پ��س از تحریمها و
فرصتهای س��رمایهگذاری در ای��ران گفتوگو کردند.
بر اس��اس برنامه این کنفرانس ،جک استراو ،وزیر امور
خارجه پیش��ین بریتانی��ا و هوبرت ودری��ن ،وزیر امور
خارجه پیشین فرانسه سخنرانی کردند .همچنین پیامی
از س��وی محمد نهاوندیان ،رییس دفتر حس��ن روحانی
رییسجمهور ایران قرائت ش��د .بخشی از این پیام روی
بروشور کنفرانس نوشته شده بود.

ورزشکاران پر درآمد دنیا

به گزارش فوربز ،ورزشکاران پرآمد
دنیا در فهرستی به شرح زیر معرفی
ش��دند:فلوید میودر ،بزرگترین
بوکس��ور امریکایی در دهه حاضر
اس��ت .م��یودر 37س��اله ،رکورد
39پیروزی پیاپ��ی را در کارنامه خود دارد .این قهرمان با
درآمد س��االنه  105میلیون دالر ،پردرآمدترین ورزشکار
جهان اس��ت .کریس��تیانو رونالدو یکی از بااستعدادترین
فوتبالیس��تهای دنیا اس��ت .حتی اگر 90دقیقه در بازی
بیوقفه بدود ،هنوز یکی از بهترینها به نظر میآید .درآمد
وی با احتس��اب محل تبلیغات این ستاره فوتبال ،ساالنه
 ۸0میلیون دالر است .بسکتبالیست سرشناس امریکایی،
درس��ال  ،2004در سن  19سالگی جایزه بهترین بازیکن
جوان س��ال اتحادیه ملی بسکتبال ( )NBAرا از آن خود
کرد .در تاریخ بسکتبال ،او جوانترین بازیکنی است که تا
به حال به این افتخار نائل آمده اس��ت .لقب او شاه جیمز
اس��ت .جیمز تاکنون عنوان قهرمانی  NBAرا به دس��ت
نی��اورده اس��ت .او از دی��دگاه تحلیلگران لی��گ به عنوان
کاربردیترین و تاثیرگذارترین بازیکن لیگ معرفی ش��ده
اس��ت .جیمز تاکنون چهار بار در تیم اول منتخب NBA
و دو بار در تیم منتخب دفاعی قرار گرفته اس��ت .در آمد
ساالنه وی  72/3میلیون دالر است .لیونل مسی چهارمین
ورزش��کار پردرآمد دنیا اس��ت که توجه مردم را به س��ن
جوانش معطوف داشته است .این فوتبالیست حرفهای اهل
آرژانتین و عضو بارس��لونای اسپانیا است که در پستهای
هجوم��ی بازی میکند .او اکنون کاپیتان تیم ملی فوتبال
آرژانتین است و به عنوان جوانترین فوتبالیست آرژانتین
به تیم بارس��لونا ملحق ش��د .او امروز به عنوان ستاره ای
جهانی ش��ناخته شده است .وی س��االنه  64/7میلیون
دالر بدون مالیات درآمد دارد.

سودوکو
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
گفته اس��ت :کمیته دستمزد کانون به طور فعال هزینه
س��بد خانوار کارگری را مورد بررس��ی و محاس��به قرار
میدهد و مبنای محاس��بات ما ب��رای آنکه یک کارگر
بتوان��د امرار معاش معمولی داش��ته باش��د مولفههایی
همچ��ون خط فق��ر و افزای��ش نرخ تورم اس��ت .وی با
بیان اینکه در س��ه ماه اول امسال رقم سبد هزینه یک
خانوار کارگری به  2میلیون و  200هزار تومان رس��یده
اس��ت ،ادامه داد :این رقم در مقایس��ه با س��ال گذشته
ک��ه یک میلی��ون و  700هزار تومان ب��ود افزایش پیدا
ک��رده و اکنون ک��ه در برج هفتم ق��رار داریم این رقم
بیشتر ش��ده اس��ت ،این در حالی اس��ت که نرخ تورم
براب��ر اعالم مس��ئوالن بی��ن  20ت��ا  22درصد گزارش
میشود.
اب��وی افزود :با توجه به زمزمههای آزادس��ازی بنزین
پیشبینی افزایش هزینههای حملونقل و ایاب و ذهاب
و س��رویس مدرس��ه فرزندان دور از انتظار نخواهد بود
و افزایش همین یک قلم روی س��بد هزینه خانوارهای
کارگری تاثیر خواهد گذاشت.
وی گفت :هم اکنون برخی مراکز دولتی در بخشهای
خدماتی جلودار افزایش قیمتها شدهاند ،از سوی دیگر
قیمت برخی مواد لبنی و پروتئینی هم افزایش داش��ته
است و همین امر موجب شده خانوارهای کارگری دچار
فقر غذایی و سوء تغذیه شوند.
ب��ه گفت��ه دبیرکل کان��ون عالی انجمنه��ای صنفی
کارگ��ران ایران افزایش رقم س��بد هزینه ی��ک خانوار
کارگری در ش��رایطی صورت گرفته که کشور نرخ ترم
 22درصدی را تجرب��ه میکند و یک کارگر با حقوق و
دستمزد فعلی قادر به امرار معاش نیست.

