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عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام با بیان 
اینک��ه در آخرین جلس��ه مجم��ع فقط کلیات 
طرح نحوه اداره بانک مرکزی به تصویب رسید، 
گفت: موارد مربوط به عزل، نصب، دوره فعالیت 
و نظارت بر عملکرد رییس کل بانک مرکزی در 
جلس��ه ش��نبه دو هفته آینده بررسی می شود.  
علی آقا محمدی، با اشاره به بررسی طرح نحوه 
اداره بانک مرکزی، اظهار کرد: در جلسه دیروز 
تنها کلیات طرح به تصویب مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام رسید و جزییات طرح در جلسه 

آینده مورد بررسی قرار می  گیرد. 
وی اف��زود: فعال به صورت مش��خص نمی توان 
درب��اره جزیی��ات این ط��رح صحب��ت کرد و 

پیش��نهادات مختلفی ه��م ارائه ش��ده که در 
جلسه بعدی مجمع که ش��نبه دو هفته آینده 
برگزار می ش��ود، رس��یدگی خواهد شد.  عضو 
مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام تصریح کرد: 
بحث های مختلفی برای نح��وه انتخاب رییس 
کل بان��ک مرک��زی و دوره ریاس��ت آن مطرح 
شد، اما هیچ کدام نهایی نشد؛ اصال مجمع وارد 

بررسی هیچ پیشنهادی نشد. 
آقا محمدی با بیان اینکه دس��تور کار جلس��ه 
بعدی مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام ادامه 
بررس��ی طرح نحوه اداره بانک مرکزی اس��ت، 
گفت: تنها مواردی که توسط مقام معظم رهبری 
به مجمع ارجاع شده، مورد بحث و بررسی قرار 

می گیرد؛ در این طرح پیشنهاداتی درباره دوره 
زمانی مدیریت، عزل، نصب و نظارت بر عملکرد 

رییس کل بانک مرکزی ارائه شده است. 
نح��وه انتخ��اب رییس کل بان��ک مرکزی، بند 
مراع��ا مان��ده از قان��ون برنامه پنجم توس��عه 
اس��ت که تاکنون نهایی نشده اس��ت. با توجه 
به اتم��ام اعتبار قان��ون برنامه چهارم توس��عه 
ک��ه در آن انتخ��اب ریی��س کل به پیش��نهاد 
رییس جمه��ور و تایی��د مجم��ع عمومی بانک 
مرکزی بود، س��ال گذش��ته ریی��س کل بانک 
مرکزی به پیش��نهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع 
 عمومی بانک مرک��زی و موافقت هیأت وزیران

 انتخاب شد. 

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی 
کش��ور گفت: آخرین مهلت ارس��ال فهرس��ت 
ص��ورت معامالت فصل تابس��تان 1393، پایان 

مهرماه سال جاری است. 
حسین وکیلی خاطرنش��ان کرد: تمام اشخاص 
حقوق��ی و همچنین اش��خاص حقیقی موضوع 
بند )ال��ف( و )ب( ماده 95 قان��ون مالیات های 

مس��تقیم، برای ارس��ال ص��ورت معامالت دوره 
دوم )تابستان( سال جاری، تا 30 مهرماه 1393 

فرصت دارند. 
بنابر این گزارش، در اجرای دس��تورالعمل ماده 
169 مک��رر قانون مالیات های مس��تقیم، تمام 
اش��خاص مش��مول باید صورت معامالت دوره 
تابس��تان سال 1393 را به صورت الکترونیکی از 

طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR یا با 
لوح فشرده)CD(  تا پایان مهرماه ارسال کنند. 
به گزارش س��ازمان امور مالیات��ی، طبق قانون 
مهلت ارس��ال صورت معامالت، یک ماه پس از 
پای��ان هر فصل اس��ت؛ از این رو مهلت ارس��ال 
ص��ورت معامالت دوره تابس��تان نیز ت��ا پایان 

مهرماه 1393 است. 

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی مطرح کرد
تسریع در تصویب الیحه رفع موانع تولید

رییس جمهور در جلس��ه س��تاد هماهنگ��ی اقتصاد مقاومت��ی از معاونت 
برنامه ری��زی و نظارت راهبردی خواس��ت با توجه ب��ه ظرفیت های قانون 
برنامه پنجم توس��عه، نس��بت به اس��تفاده از حس��اب ذخیره ارزی برای 
تداوم طرح های عمرانی دولت اقدام کند.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
ریاست جمهوری، حسن روحانی در این جلسه همچنین خواهان تسریع در 
روند تصویب الیحه قانونی »رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام 
مالی کشور«، با همکاری مجلس شد.  در این جلسه همچنین پس از ارائه 
گزارش مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت از تحوالت بازار جهانی نفت و تغییر 
در قیمت ها، علل اقتصادی و سیاسی این تحوالت مورد بررسی قرار گرفت. 

 مجلس با کلیات الحاق موادی به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مخالفت کرد

نمایندگان مجلس با کلیات الیحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت مخالفت کردند. 

نماین��دگان مجلس در جلس��ه علنی دیروز خود الیح��ه الحاق موادی به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در دستور کار داشتند که به 

کلیات آن رأی ندادند. 
مجلس ب��ا 104 رأی موافق، 94 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به کلیات 

این الیحه رأی نداد. 
در این الیحه بخشی از مقررات مالی دولت از بودجه ساالنه جدا می شود. 

تحق��ق  از  مالیات��ی  ام��ور  س��ازمان  ریی��س 
145درص��دی تع��داد اظهارنامه ه��ای مالیاتی 
پیش بینی ش��ده ب��رای س��ال ج��اری در برخی 

استان ها خبر داد. 
ب��ه گزارش ش��بکه اخب��ار اقتص��ادی و دارایی 
در  س��خنانی  در  عس��کری،  عل��ی   )ش��ادا( 
سی و یکمین همایش سراسری جامعه اسالمی 
کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی و س��ازمان 
امور مالیاتی کش��ور اظهار کرد: وقتی صحبت از 
بهبود شاخص های اقتصادی در کشور می شود، 
این انتظار وج��ود دارد که درآمدهای دولت نیز 
افزایش یابد و مهم ترین منبع آن پس از صادرات 

نفت، درآمدهای مالیاتی است. 
وی با بیان اینکه امس��ال خوش��بختانه ش��اهد 

افزای��ش درآمده��ای مالیاتی بوده ای��م، گفت: 
پیش بینی ها برای درآمده��ای حوزه مالیات در 
سال 1393 بالغ بر 59 هزار و 600 میلیارد تومان 
بوده که طی ش��ش ماهه نخست سال جاری، از 
این رقم، مع��ادل 28 هزار میلیارد تومان، یعنی 

نزدیک به 95درصد محقق شده است.  عسکری 
افزود: این رقم حدود 53 درصد نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل افزایش نشان می دهد.  رییس 
سازمان امور مالیاتی کش��ور، با بیان اینکه طی 
چند س��ال اخیر تالش زیادی برای شناسایی و 
ثبت ن��ام مودیان مالیاتی صورت گرفته اس��ت، 
اظهار کرد: موفقیت طرح خوداظهاری درحدی 
بوده که امس��ال در برخی از اس��تان ها تا 145 
درصد تحقق تس��لیم اظهارنامه، رشد داشته ایم 
و بخش اعظم این افراد کس��انی هستند که قبال 
حتی یک بار هم مالیات نداده بودند.  وی افزود: 
در عی��ن حال، هن��وز فعاالن اقتص��ادی زیادی 
هستند که خودش��ان را معرفی نکرده اند و باید 

از سوی ما شناسایی شوند. 

مجمع تا دو هفته آینده درباره چگونگی عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی تصمیم می گیرد

پایان مهرماه، آخرین مهلت ارسال صورت معامالت فصل تابستان 93

تحقق 145 درصدی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در برخی استان ها
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13 راهکار دولت
برای توسعه صادرات

یکشنبه 27 مهر صادر  کنندگان نمونه و 
نمایندگان دولت در سالن اجالس سران 
گ��رد هم آمدن��د تا با گرامیداش��ت روز 
ملی صادرات حرف هایش��ان را به گوش 
ه��م برس��انند. 50 صادر کننده  نمونه و 
موفق در این نشس��ت حضور پیدا کرده 
تا به نمایندگی از دیگر صادر کنندگان و 

با حمایت دولت گام ه��ای بلندی را که 
در حوزه صادرات برداش��ته شده، ادامه 
دهند.  مع��اون اول ریاس��ت جمهوری 
در این نشس��ت س��خنانش را با اش��اره 
به فض��ای فراهم ش��ده در میان دولت 
و بخش خصوصی، در یک س��ال گذشته 
آغ��از کرد. اس��حاق جهانگی��ری گفت: 

در این م��دت کوت��اه تالش های جدی 
مدی��ران در نزدیکی با فعاالن و نخبگان 
کمک کرد که سیس��تم اجرایی و اداری 
کش��ور در مس��یر اصلی خ��ودش قرار 
بگیرد. معاون اول دولت افزود: ما خروج 
از رک��ود را ب��ا تکیه ب��ر توانمندی های 

بخش خصوصی اتخاذ کردیم. 

بازار ارز چشم به راه خبرهای مذاکرات هسته ای است

ارز، آرام اما منتظر

»فرصت امروز« بررسی می کند

کاهش یا افزایش بهای  نفت در بودجه سال آینده؟
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اوضاع بخور نمیر کتابفروشی در کشور

 بحران خاموش فروش کتاب
روشن می شود
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پاسخ به گالیه های صادرکنندگان در روز ملی صادرات
 کور سوی

آینده کتابفروشی ها

سرمقاله

 آیا منافع وایبر
برمضار احتمالی اش می چربد؟

روی خوب
ابزارک های پیام رسان

پارسا بزرگمهر

تصور کنید فردی که هشت ماه از کارخانه 
حقوقی دریافت نکرده اس��ت و بعد از این 
مدت زندگی توأم با س��ختی و مشقت هم 
خبر ورشکس��تگی کامل کارخانه خود را 
دریافت می کند، مس��لما این ف��رد دیگر 
پول و روحیه ای ندارد که برود کتاب تهیه 
کند و مثال ش��رح مثن��وی و رمان جنگ 
و صل��ح را بخوان��د. البته این ن��گاه خیلی 
بدبینانه اس��ت. نگاه خوش��بینانه هم این 
اس��ت که میزان حقوق دریافتی یک فرد 
ب��ا هزینه های ج��اری زندگ��ی روزمره به 
اندازه ای نیست که مجالی برای خرید کتاب 
به کس��ی بدهد. حال سری هم به تعدادی 
از کتابفروشی های منطقه و محل سکونت 
خود بزنی��د، ببینی��د چند کتابفروش��ی 
وجود دارد؟ البت��ه اگر خیاب��ان انقالب و   
کریم خان را اس��تثنا قرار دهی��م. در این 
صورت چند مغازه در منطقه ش��ما وجود 
دارد که همچنان کت��اب کاالی فرهنگی 
و محوری فروش بوده و چند کتابفروش��ی 
هم پس از مدتی تغییر ش��غل داده یا آرام 
آرام قفسه های کتاب را به حداقل رسانده 
و جای آن را لوازم التحریر و اسباب بازی و 
فتوکپی گرفته است؟                       صفحه 15

تهران چگونه شخصیتی دارد؟
گزارش »فرصت امروز« از مراحل برندسازی یک شهر

مدیریت ثابت و استوار
رمز پیروزی و موفقیت است. 

تام لندری
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نفت و نیرو2

بودجه  کس��ری  از  نگران��ی 
س��ال 93 ب��ه دلی��ل کاهش 
معن��ادار قیم��ت نفت خ��ام از 
سوی دولت و مجلس به خوبی 
احس��اس می ش��ود و تالش ها 
ب��ر ای��ن اس��ت که دول��ت به 
کس��ری بودجه نرس��د. از دید 
کارشناسان حوزه نفت و انرژی 
و حتی کارشناس��ان اقتصادی 
تعیی��ن ه��ر بش��که نفت خام 
ب��ا 100 دالر ام��ری اش��تباه 
بود، بدون ش��ک ای��ن تجربه 
و ش��رایط اقتصادی حاکم در 
دنیا مانع از آن خواهد شد که 
قیمت نفت خام در بودجه سال 

94 افزایش داشته باشد. 
قیمت س��بد نفت��ی اوپک در 
ادامه کاهش های خود به 17. 81 
دالر در هر بشکه سقوط کرد که 
رکورد جدیدی به لحاظ کمترین 
قیمت این نوع نفت در سال جاری 
میالدی محس��وب می شود. این 
کاهش جهانی قیمت نفت موجب 
ش��د تا جلس��ه ویژه کمیسیون 
برنامه  و بودجه مجل��س با وزیر 

نفت تشکیل شد. 
این کاهش قیمت ها موجب 
تا سیاس��ت کش��ورها  ش��ده 
تغییر  بودج��ه ای  تنظی��م  در 
اساس��ی داش��ته باش��د. برای 
ونزوئال  رییس جمهوری  نمونه 
از تنظیم بودجه س��ال ٢01٥ 
ب��ر ف��رض نف��ت ٦0 دالری 
خبر می ده��د و دولت نیجریه 
بودج��ه  را در  نف��ت  قیم��ت 
س��ال آینده میالدی 78 دالر 
برای هر بش��که در نظر گرفته 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 
روسیه خواستار  رییس جمهور 
نفت  مدیریت کاه��ش قیمت 
ش��ده و معتق��د اس��ت نفت 
فروپاشی  معنای  به  80دالری 

اقتصاد جهانی است. 

روند افزایش قیمت 
نفت خام 

در  ده��م  دول��ت   
 1389 سال  بودجه نویس��ی 
به��ای ه��ر بش��که نفت خام 
را ٦٥ دالر تعیی��ن ک��رد، اما 
ب��ه یکباره در در س��ال 90، 
نفت خام  بش��که  ه��ر  قیمت 
ب��ا افزای��ش 1٥ دالری ب��ه 
80 دالر رس��ید. ای��ن دولت 
ه��ر  قیم��ت   91 س��ال  در 
دربودجه  را  نفت خام  بش��که 
ب��ه 8٥ دالر رس��اند ت��ا در 
نهای��ت قیمت هر بش��که در 
به  آخرین س��ال دولت دهم 
9٥ دالر افزای��ش یابد.  دولت 
یازدهم نیز در نخس��تین سال 
قیمت  خ��ود  بودجه نویس��ی 
هر بش��که نفت خ��ام را 100 
تعیی��ن ک��رد. کاه��ش  دالر 
ش��دید قیمت در چه��ار ماه 
گذشته و رس��یدن آن به مرز 
80 دالر نش��ان داد که نباید 
به  نسبت  نگاه خوش بینانه ای 
ف��روش نفت خام داش��ت آن 

هم در ش��رایطی که کشور در 
تحریم به س��ر می ب��رد. البته 
دولت یازدهم به نتیجه بخشی 
مذاک��رات ژنو بس��یار امیدوار 
ب��ود و ش��اید این امی��دواری 
موجب ش��د که قیمت فروش 
هر بش��که نفت خام 100 دالر 

تعیین شود. 
ح��ال بای��د دی��د ک��ه در 
ای��ن وضعیت، سیاس��ت کلی 
دول��ت ب��رای تعیی��ن قیمت 
نفت خام در هر بش��که چقدر 
خواهد بود؟ آی��ا باز با همان 
به  امی��دواری  و  خوش��بینی 
مذاک��رات ژنو عم��ل خواهد 
ک��رد ی��ا ق��دری منطقی ت��ر 
ش��ک،  بدون  ب��ود.  خواه��د 
ای��ن ش��رایط نمایندگان  در 
مجلس مانع از آن می ش��وند 
ک��ه بهای نفت خام را افزایش 
دهند و حت��ی انتظار می رود 
از  کمت��ر  ن��رخ  ای��ن   ک��ه 
100 دالر ش��ده و به قیمت 
80 ت��ا 90دالر تخمی��ن زده 

شود. 

تالش برای بازگرداندن 
آرامش به بازار

منص��ور معظم��ی، مع��اون 
وزی��ر در برنامه ریزی و نظارت 
هیدروکرب��وری  مناب��ع  ب��ر 
وزارت نف��ت درباره سیاس��ت 
تعیین  ب��رای  وزارتخانه  ای��ن 
قیم��ت در بودجه س��ال 94، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
تعیی��ن  درب��اره  »مطالعات��ی 
قیم��ت نفت خ��ام در بودج��ه 
س��ال 94 در حال انجام است، 
تمامی تالش ما بر این اس��ت 
ک��ه ب��ازار را آرام کنی��م تا به 
یک ثبات دس��ت یابیم، اما در 
حال حاضر اعالم قیمت نهایی 
قدری س��خت و دور از انتظار 
اس��ت و نمی توانی��م نرخی را 

اعالم کنیم.«
ارتب��اط  همی��ن  در  ام��ا 
کاتب، س��خنگوی  غالمرض��ا 
و  بودجه  برنامه،  کمیس��یون 
ش��ورای  مجلس  محاس��بات 
اس��المی با اش��اره به تبعات 
کاه��ش قیم��ت جهانی نفت 

ب��ه »فرصت امروز« می گوید: 
»ب��دون ش��ک ای��ن کاهش 
ب��ر بودجه س��ال تاثیر منفی 
خواه��د داش��ت، از ای��ن رو 
الزم اس��ت ب��رای جلوگیری 
از کس��ری بودجه س��ال 93 
معاونت برنامه ریزی و نظارت 
جمهوری  ریاس��ت  راهبردی 
ب��ا هماهنگ��ی وزارت نفت از 
ابزاره��ای قانون��ی در اختیار 
اعتب��ارات  تخصی��ص  ب��رای 
اس��تفاده کن��د ت��ا کس��ری 

بودجه مدیریت ش��ود.«
اع��الم  ه�م�چ�نی��ن  وی 
می کند: »ب��رای تعیین قیمت 
اس��ت  نفت خام دولت موظف 
قیمت واقعی نفت را براس��اس 
مع��ادالت جهان��ی پیش بینی 
کند و الیحه بودجه مناسبی را 
به مجلس ارائه دهد. الیحه ای 
که منج��ر به کس��ری بودجه 

نشود.«
 جعف��ر ق��ادری، دیگر عضو 
بودجه  و  برنام��ه  کمیس��یون 
ب��ه  ب��اره  ای��ن  در  مجل��س 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
»پیش بین��ی ک��ردن قیم��ت 
نفت خ��ام در ه��ر بش��که در 
بودجه س��ال 94 کاری سخت 
اس��ت، اما بدون ش��ک ناچار 
خواهی��م ب��ود ک��ه قیمت هر 
بش��که را به 80 دالر برسانیم. 
تبع��ات  کار  ای��ن  می دانی��م 
س��نگینی ب��ر اقتصاد کش��ور 
چ��اره ای  اما  داش��ت،  خواهد 
براس��اس  باید  زی��را  نداری��م 

واقعیت ها بودجه را ببندیم.«
این ش��رایط سال آینده  با 
بودج��ه کش��ور ب��ا کاه��ش 
ش��دیدی مواجه خواهد شد، 
مگر اینکه تالش ش��ود دست 
به  و  برداریم  از خام فروش��ی 
حرکت  سرمایه گذاری  سمت 

کنیم. 

»فرصت امروز« بررسی می کند

کاهش یا افزایش بهای  نفت در بودجه سال آینده؟
 کمبود آب، تولیدات پتروشیمی را

با چالش مواجه می کند

بهتری��ن مکان ب��رای احداث واحدهای پتروش��یمی 
خلی��ج ف��ارس و دریای عمان اس��ت؛ زیرا ه��م آب را 
می توان راحت ت��ر تهیه کرد و هم به لحاظ صادرات به 

مشکل بر نمی خوریم. 
ش��رکت های  کارفرمای��ان  انجم��ن صنف��ی  دبی��ر 
پتروش��یمی با بیان اینکه از گذش��ته تا به امروز برای 
تامین آب واحدهای پتروشیمی مشکالتی وجود داشته 
و دارد، گفت: در احداث واحدهای جدید پتروش��یمی 
دو فاکتور تامین آب و س��هولت در صادرات محصوالت 

باید در نظر گرفته شود. 
احم��د مه��دوی، دبیر انجم��ن صنف��ی کارفرمایان 
شرکت های پتروشیمی در گفت و گو با ایلنا در خصوص 
لزوم احداث واحدهای پتروش��یمی در کنار س��واحل، 
گفت: با توجه به اینکه پتروشیمی ها مصرف آب باالیی 
داش��ته و جنب��ه صادراتی هم دارند بای��د در مناطقی 
احداث شوند که مش��کل تامین آب نداشته و صادرات 

نیز به راحتی صورت گیرد. 
وی تصری��ح ک��رد: در ح��ال حاض��ر هی��چ ی��ک از 
محصوالت پتروش��یمی به صورت صد درصد به مصرف 
داخلی نمی رسند، لذا حتما باید در محلی احداث شوند 

که امکان صادرات به راحتی مهیا باشد. 
مه��دوی تصریح ک��رد: بهترین مکان ب��رای احداث 
واحدهای پتروش��یمی خلیج فارس و عمان است؛ زیرا 
ه��م آب را می توان راحت تر تهی��ه کرد و هم به لحاظ 

صادرات به مشکل بر نمی خوریم. 
وی با بیان اینکه مکان یابی واحدهای احداث پتروشیمی 
زیر نظر ش��رکت ملی پتروشیمی است، خاطرنشان کرد: 
واحدهایی مثل تولید اوره که نیاز داخلی کشور نیز است و 
مجبور به احداث آنها در نقاط مرکزی کشور شده ایم آب 

مورد نیاز را از سد ها تهیه می کنیم. 
ش��رکت های  کارفرمای��ان  انجم��ن صنف��ی  دبی��ر 
پتروش��یمی یادآور ش��د: در گذشته مس��ئله چگونگی 
تامین آب واحدهای پتروشیمی در برخی نقاط رعایت 

نشده و مشکالتی به وجود آورده است. 
وی تاکی��د ک��رد: از ای��ن به بعد با توج��ه به کمبود 
آب به خص��وص در مناطق مرکزی ای��ران و اکثر نقاط 
کش��ور باید حتما در کنار سواحل احداث شوند تا برای 

صادرات و تامین آب به مشکل بر نخوریم. 
مهدوی در خصوص س��رانجام تعیی��ن نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها نیز گفت: در زمینه تعیین نرخ خوراک 
گازی منتظ��ر رأی نهایی مجلس��یم ت��ا بدانیم مصوبه 

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به کجا می رسد. 
وی خاطرنش��ان کرد: قیمت خ��وراک طی فرمولی و 
برای مدت 10 س��ال تعیین می شود و به نرخ محصول 
مرتبط است؛ یعنی اگر قیمت محصول باال برود قیمت 
گاز کاه��ش می یابد و اگر قیم��ت گاز افزایش یابد نرخ 
خوراک نیز افزایش خواهد یافت، ولی آنچه مسلم است 

اینکه حداقل ٢٥درصد IRR را در نظر گرفته اند. 

 جزییات کشته شدن یک کارگر
در پاالیشگاه فجر جم 

دو روز پیش )شنبه، ٢٦ مهر( حادثه ای در پاالیشگاه 
فجر جم واقع در اس��تان بوش��هر به کش��ته شدن یک 

کارگر و زخمی شدن دو کارگر دیگر منجر شد. 
یک منبع خبری در پاالیشگاه جم در مورد جزییات 
این حادثه به ایلنا گفت: یکی از لوله های انتقال گاز در 
پاالیش��گاه جم دچار نشتی شد و سه کارگر به نام های 
عبداهلل س��تاری، حاتم زرافشان و سعادتی برای تعمیر 

آن در ارتفاع شش متری مشغول تعمیر شدند. 
ای��ن کارگر ب��ا بیان این مطلب که فش��ار گاز داخل 
لوله ٦٥ بار بود، توضیح داد برای درک بهتر الزم است 
بدانیم که فش��ار درون ش��لنگ های آب شست وشوی 
اتومبیل )کارواش ( که قادر است پوست دست انسان را 

بشکافد فقط ٢0 بار است. 
وی در ادامه با بیان جزییات حادثه گفت: معموال در 
این گونه مواقع فش��ار درون لوله را به صفر می رس��انند 
و پ��س از تعمیر کامل و رفع نش��تی، دوب��اره آن را به 
کار می اندازن��د، اما در این مورد با توجه به اینکه گفته 
شده پاالیشگاه جم قرار است به رکورد تولید گاز روزانه 
1٢0 میلیون متر مکعب برس��د و برای اینکه تولید گاز 
متوقف نش��ود، فش��ار داخل لول��ه را تغیی��ر ندادند و 
کارگران روی لوله گاز ناامن با فش��ار ٦٥ بار مش��غول 

به کار شدند. 
این منبع خبری خاطر نش��ان کرد: با وجود خطراتی 
که این مس��ئله داشت، مجوز ایمنی صادر شد مبنی بر 
اینکه اگر فش��ار گاز درون لوله به صفر نرسد، وضعیت 
کار روی آن از ایمنی برخوردار است و خطری کارگران 

را تهدید نمی کند. 
ب��ه گفته این منبع آگاه، در ادامه تعمیرات لوله و در 
نتیجه فشار گاز درون آن یک واشر فلزی شکسته شده 
و فش��ار گاز کارگران را از درون کمربندهای ایمنی که 

بسته بودند، به بیرون پرت کرد. 
ای��ن کارگ��ر در ادامه و در م��ورد وضعیت همکاران 
صدمه دی��ده اش اف��زود: در نتیجه ای��ن حادثه یکی از 
کارگ��ران به نام »عبداهلل س��تاری« دچار ضربه مغزی 

و سوراخی کبد شد و فوت کرد. 
وی تصری��ح ک��رد، پس از اع��زام کارگ��ران صدمه 
دیده به درمانگاه پاالیش��گاه، دکتر حاضر در درمانگاه 
ب��ه دلیل کمبود امکانات از پذی��رش مصدومان حادثه 
خ��ودداری کرد. به گفته این منب��ع خبری، هم اکنون 
حاتم زرافش��ان مش��کل حادی ندارد و در بیمارستان 
ش��هید رجایی اهواز بس��تری اس��ت و کارگر دیگر نیز 
دچار شکس��تگی پا ش��ده و در بیمارستان توحید واقع 

در پاالیشگاه جم بستری است. 

عقد قرارداد تبدیل 8000 مگاوات 
نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی

مع��اون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از عقد قرارداد 
تبدیل هش��ت هزار م��گاوات نیروگاه گازی به س��یکل 

ترکیبی از ابتدای امسال خبر داد. 
هم اکن��ون 1٥ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم 
که در حال تعمیر اساسی هستند یا در حالت کم باری 

قرار دارند؛ بنابراین این برق را می توانیم صادر کنیم. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو، هوشنگ 
فالحتیان در جمع خبرن��گاران گفت: صادرات برق به 
عراق کم یا متوقف نش��ده اس��ت و صادرات برق فقط 
در تابس��تان به دلیل تامین برق داخل کش��ور مقداری 

محدود شده بود اما هم اکنون برق اضافه داریم. 
وی اف��زود: در زمان حاضر مش��کلی ب��رای صادرات 
برق وجود ن��دارد و قراردادهای موج��ود تبادل برق با 

کشورهای همسایه هم ادامه دارد. 
وی ادام��ه داد: از نیمه دوم ش��هریورماه هر س��ال با 
کاه��ش دمای هوا، میزان مص��رف برق کاهش می یابد 
به طوری ک��ه هم اکنون میزان مصرف برق در کش��ور از 
٥0 ه��زار مگاوات ب��ه 3٢ هزار م��گاوات کاهش یافته 

است. 
وی اظهار داشت: هم اکنون 1٥ هزار مگاوات ظرفیت 
نیروگاه��ی داریم که در حال تعمیر اساس��ی هس��تند 
یا در حال��ت کم باری قرار دارن��د، بنابراین این برق را 

می توانیم صادر کنیم. 
مع��اون وزی��ر نیرو درب��اره وضعیت تامین س��وخت 
ن�ی�روگ�اه ه��ا، گ�ف��ت: تعامل ه��ای مس��تمری بی��ن 
وزارتخانه های نیرو و نفت در حال انجام است تا بتوانیم 

سوخت نیروگاه ها را به موقع تامین کنیم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه وزارت نفت وعده تامین بیش��تر 
گاز برای نیروگاه ها درمقایس��ه با س��ال گذشته را داده 
اس��ت، اظهار داشت: ما خوش بین هستیم که همکاران 
ما در ش��رکت ملی گاز موفق به انجام این کار ش��وند 
زیرا اس��تفاده از گاز طبیعی، کمک به محیط زیس��ت و 

پایداری و افزایش طول عمر نیروگاه ها است. 
وی تاکی��د کرد: مخ��ازن مازوت نیروگاه ها مش��کل 
ج��دی ندارن��د و درباره مخازن گازویی��ل، وزارت نفت 
وعده داده اس��ت که با تامین گاز بیشتر نسبت به سال 

گذشته، سوخت موردنیاز نیروگاه ها تامین شود. 
وی اف��زود: از ابتدای س��ال جاری تاکن��ون، افزون بر 
هش��ت هزار م��گاوات ظرفی��ت نیروگاه ه��ای گازی را 
ب��ا بخ��ش خصوصی به منظ��ور تبدیل آنها به س��یکل 
ترکیب��ی عق��د ق��رارداد کرده ای��م و 3730 م��گاوات 
ظرفی��ت نیروگاهی دیگر را نیز با اس��تفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی با سرمایه گذاران عقد قرارداد کردیم تا 
ظرف س��ه سال آینده این نیروگاه ها به سیکل ترکیبی 
تبدیل ش��ود، به عبارت دیگر م��ا 3730 مگاوات برق را 

بدون استفاده از سوخت، برق تولید می کنیم. 
وی یادآور ش��د: ظرف س��ه تا چهار ماهه آینده نیز 
قرارداد تبدیل بخش دیگر نیروگاه های گازی به سیکل 
ترکیبی به ظرفیت هشت هزار مگاوات منعقد می شود. 

احداث 4 نیروگاه زباله سوز در کشور
مدی��ر دفتر انرژی زیس��ت توده س��ازمان انرژی های 
نو ایران )س��انا( از احداث چهار نیروگاه زباله س��وز در 
کش��ور خبر داد و گفت: طرح های احداث نیروگاه های 
زباله سوز در تهران، س��اری، رشت و نوشهر درمجموع 
به ظرفیت 1٥ مگاوات در حال اجرا هستند که نیروگاه 
زباله سوز تهران در مراحل پایانی و راه اندازی قرار دارد. 
اح��داث  ب��ه گفت��ه ج��واد نصی��ری، طرح ه��ای 
نیروگاه های زباله س��وز در تهران، س��اری، رش��ت و 
نوش��هر درمجم��وع به ظرفیت 1٥ م��گاوات در حال 
اجرا هس��تند که نیروگاه زباله سوز تهران در مراحل 

پایان��ی و راه ان��دازی ق��رار دارد. 
او ب��ه پایگاه اطالع رس��انی وزارت نی��رو گفت: منبع 
انرژی زیس��ت توده از زایده های کش��اورزی و جنگلی، 
ک��ود دامی، زباله و فاضالب انس��انی، پس��اب صنایع و 

گیاهان انرژی زا به دست می آید. 
وی افزود: زیست توده در بین انرژی های تجدیدپذیر 
اهمیت بس��یاری دارد، زیرا در عین حال که انرژی پاک 
مش��ابه سایر تجدیدپذیرها تولید می کند، رافع آلودگی 

حاصل از رهاسازی این منابع در طبیعت است. 
وی ب��ا بیان اینکه زیس��ت توده به روش های مختلف 
می توان��د به ما انرژی تحویل دهد، گفت: تحویل منابع 
ان��رژی جامد همچون زغ��ال، مایع مانن��د بیودیزل و 
بیواتان��ول، گاز ازجمله بیوگاز، برق و حرارت، س��وخت 
خ��ودرو، م��واد تجدیدپذی��ر و حت��ی تامی��ن خوراک 

پتروشیمی ها از مزیت های ویژه این انرژی است. 
نصیری ،یکی از دالیل بی توجهی به انرژی زیست توده 
را دسترسی به منابع فسیلی دانست و گفت: این انرژی 
به خوبی ش��ناخته نشده و قوانین شفافی برای استفاده 
از این انرژی و صاحبان منابع آن وجود ندارد، اما با این 
حال در برخی زمان ها و مکان ها مجبور به اس��تفاده از 

این نوع انرژی در کشور شده ایم. 
وی بیش��ترین منبع مورداستفاده انرژی تجدیدپذیر 
در جه��ان را انرژی زیس��ت توده عنوان ک��رد و گفت: 
استفاده از انرژی زیست توده به روش سنتی و پیشرفته 
پس از زغال س��نگ، گاز و نف��ت چهارمین منبع انرژی 
بش��ر اس��ت که به تنهایی 80 درصد س��هم انرژی های 

تجدیدپذیر را در جهان دارد. 
وی افزود: جهان در حال حرکت به س��مت استفاده 
پیشرفته از انرژی زیست توده است که حاصل آن تولید 
برق، س��وخت خودرو، مواد تجدیدپذیر و کود مرغوب 

است. 
وی اظهار داش��ت: براساس گزارش IRENA اگر ما 
بخواهی��م دمای جو در قرن حاضر بی��ش از دو درجه 
افزایش پیدا نکند، باید سهم انرژی های تجدیدپذیر به 
باالی ٢0 درصد و س��هم انرژی زیس��ت توده پیشرفته 
از مجموع انرژی ه��ای تجدیدپذیر به باالی ٥0 درصد 
برس��د. وی اف��زود: دو ش��هر مش��هد و ش��یراز دارای 
نیروگاه لندفیل )دفن گاه زباله( هس��تند که درمجموع 

1٦00 کیلووات ظرفیت دارند. 
وی از اجرای چهار نیروگاه زباله س��وز در کشور خبر 
داد و گف��ت: طرح های احداث نیروگاه های زباله س��وز 
در تهران، س��اری، رشت و نوشهر درمجموع به ظرفیت 
1٥ مگاوات در حال اجرا هس��تند که نیروگاه زباله سوز 

تهران در مراحل پایانی و راه اندازی قرار دارد.

نیروگاه پتروشیمی

پاالیشگاه
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به منظور تامی��ن انرژی مورد 
نیاز، عربستان سعودی اعالم کرد 
که قصد دارد با ارائه مشوق هایی 
به بخش های عمومی و خصوصی 
میزان س��رمایه گذاری در منابع 
ان��رژی غیر فس��یلی را افزای��ش 
دهد. خاندان سلطنتی این کشور 
طبق برنام��ه ای که تدوین کرده 
اس��ت رقمی بی��ن 80 تا ٢00 و 
40 میلیارد دالر را طی مدت ٢0 
سال به سرمایه گذاری در انرژی 
هسته ای و خورشیدی اختصاص 
دهد ک��ه هر یک از این بخش ها 
1٥ درصد از نیاز این کش��ور به 

انرژی را تامین خواهند کرد. 
ب��ه نظ��ر می رس��د ک��ه این 
س��وی  از  اعالم��ی  سیاس��ت 
س��عودی ها به زودی ب��ه مرحله 
عم��ل درآید چرا که نخس��تین 
رآکتور هسته ای این کشور ظرف 
مدت هشت سال آینده وارد مدار 
خواهد شد. جدا از بحث کاهش 
آالینده ه��ای کربن��ی، فعالیت ها 
ای��ن کش��ور  ان��رژی  تولی��د  و 
اس��تاندارد های  با  بسیار سازگار 
محیط زیستی بوده که به موجب 
آن روش ه��ای تولی��د انرژی در 
عربستان بس��یار منحصر به فرد 
و س��ازگار با شیوه های مصرف و 
مناطقی اس��ت که نف��ت در آن 

استخراج و تولید می شود. 
گفتنی اس��ت اخی��را مقامات 
در  س��عودی  عربستان  رس��می 
بخش انرژی اع��الم کرده اند که 
قصد دارند به یکی از اصلی ترین 
کش��ورهای برخ��وردار از انرژی 
هس��ته ای تبدیل شوند. به گفته 
این مقامات از انرژی هس��ته ای 
فق��ط ب��رای اه��داف صلح آمیز 
س��اخت  و  می ش��ود  اس��تفاده 
نخس��تین نیروگاه هسته ای این 
کش��ور در انتهای س��ال جاری 

میالدی آغاز خواهد شد. 
عربس��تان  س��لطنتی  خاندان 
امیدوارن��د با اس��تفاده از انرژی 
هسته ای بتوانند حدود 1٥درصد 
از نی��از ای��ن کش��ور ب��ه انرژی 
)رقمی در ح��دود 1٥ گیگاوات( 
را از ای��ن طری��ق تامی��ن کنند. 
همچنی��ن قرار اس��ت 1٥درصد 
دیگ��ر از ان��رژی مصرف��ی ای��ن 
کش��ور )40 گیگاوات( از طریق 
انرژی خورش��یدی تولید ش��ود. 
سعودی ها قصد دارند با اختصاص 

80میلی��ارد دالر ب�ه س���اخ�ت 
نیروگاه ه��ای هس��ته ای تع��داد 
قاب��ل توجهی از ای��ن نیروگاه ها 
را ب��ه س��رعت احداث ک��رده و 
نخس��تین نی��روگاه را در ظرف 
هش��ت س��ال وارد فاز عملیاتی 
کنند. همچنین عربس��تان روی 
تولی��د ان��رژی خورش��یدی نیز 
حس��اب ویژه ای باز کرده و برای 
توس��عه ای��ن بخش  بای��د برای 
نیروگاه های  راه اندازی  و  ساخت 
خورش��یدی رقم��ی نزدی��ک به 
اختص��اص  دالر  میلی��ارد   ٢40
ده��د. البت��ه ای��ن رق��م ممکن 
تکنولوژی های  پیشرفت  با  است 
مرتب��ط در دهه آین��ده به نصف 

کاهش پیدا کند. 
 ش��کی نیس��ت ک��ه ان��رژی 
هس��ته ای و خورش��یدی جهت 
تولید برق و گرما برای ش��یرین 
کردن آب روش��ی بسیار مناسب 
ب��وده و به ه��دف اصلی مقامات 
عربس��تان تبدیل ش��ده اس��ت. 
اس��تفاده از انرژی خورشیدی و 
س��رمایه گذاری روی آن مس��یر 
است  عربس��تان  برای  صحیحی 
چرا که این کش��ور ب��ا دراختیار 
داش��تن بیش از ٥00 هزار مایل 
مرب��ع زمی��ن خش��ک و بی اب��ر 
ش��رایط بس��یار مناس��بی برای 
تولید انرژی از گرمای خورش��ید 
دراختی��ار دارد. البته انرژی های 
تجدید پذیر به یک منبع بار پایه 
نظیر انرژی هسته ای نیاز دارد تا 

از آنها پشتیبانی کند. 
نکت��ه قاب��ل تام��ل دیگ��ری 
ک��ه درک سیاس��ت های جدید 
عربس��تان در بخ��ش ان��رژی را 
امکان پذی��ر می کن��د آن اس��ت 
که مصرف انرژی در این کش��ور 
رش��د بسیار سریع تری نسبت به 
دارد  خاورمیانه  کشورهای  دیگر 

طوری که میزان مصرف برق در 
عربستان به بیش از ٢00 میلیارد 
کیلووات در هر ساعت می رسد و 
انتظار می رود این مقدار تا سال 
٢030 به میزان دو برابر افزایش 

پیدا کند. 
نکت��ه ای ک��ه می ت��وان گفت 
کمتر مورد توجه قرار گرفته آن 
اس��ت که بخش قابل توجهی از 
ان��رژی مصرف��ی در خاورمیان��ه 
برای ش��یرین کردن آب و خنک 
کردن منازل مسکونی اختصاص 
می یاب��د. هم اکن��ون عربس��تان 
س��عودی س��االنه ٢٥0 میلیارد 
گال��ن از آب دری��ا را ش��یرین 
می کند که این رقم تا 10س��ال 
دیگر با توجه به افزایش جمعیت 
و س��رعت گرفتن صنعتی شدن 

این کشور دو برابر خواهد شد. 
الزم به ذکر است که ٥0درصد 
از انرژی تولید شده در عربستان 
ب��ه مناطق مس��کونی اختصاص 
می یاب��د که ب��ه طور متوس��ط 
هر ش��خص ساالنه ش��ش هزار 
کیل��ووات برق مص��رف می کند 
که این رقم مردم این کش��ور را 
دریک طبقه متوس��ط قدرتمند 
قرار می ده��د. البت��ه ایجاد این 
طبقه متوس��ط قوی چندان کم 
هزینه نب��وده و افزایش جمعیت 
ای��ن  در  شهرنش��ینی  رش��د  و 
کش��ور فش��ار قابل توجهی را به 
منابع عظیم نفتی عربستان وارد 

می کند. 
با توجه به وضعیت جغرافیایی 
عربس��تان و با در اختیار داشتن 
س��رزمینی خش��ک و بی ابر این 
کش��ور مکان بس��یار مناس��بی 
برای اس��تفاده از تکنولوژی های 
نیروگاه ه��ای  و  فوتوولتائی��ک 
به  خورش��یدی متمرکز اس��ت. 
منظ��ور تولی��د ان��رژی از منابع 

تجدید پذیر و ب��ا توجه به اینکه 
مناطق آفتابی و بیابانی عربستان 
فاصل��ه ای قابل توجه ب��ا مناطق 
شهری این کشور دارند باید یک 
ظرفیت بار پایه قابل توجهی برای 
پشتیبانی وجود داشته باشد که 
در اینجا انرژی هسته ای به میان 
آمده و چنی��ن ظرفیتی را ایجاد 

می کند. 
اعتق��اد مقامات رس��می  ب��ه 
بخش انرژی عربس��تان سعودی، 
اس��تفاده از ان��رژی اتم��ی برای 
پاس��خگویی به نی��از روز افزون 
این کش��ور به تولید برق شیرین 
ک��ردن آب و کاهش وابس��تگی 
به تخلی��ه مناب��ع هیدروکربنی 
بسیار مهم اس��ت. گفتنی است 
مناط��ق احتمالی ب��رای احداث 
رآکتور های نس��ل س��وم شامل 
جوبَیل در خلیج فارس، وجیزان 
و ربوک در دریای س��رخ اس��ت. 
این رآکتورها ان��رژی الزم برای 
نیروگاه ه��ای تولید آب ش��یرین 
خودشان را تامین خواهند کرد. 
ک��ه  اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
س��عودی ها تنها کسانی نیستند 
که در منطقه خواهان اس��تفاده 
از ان��رژی هس��ته ای هس��تند، 
امارات  در  ابوظبی  امیر نش��ین 
عرب��ی متح��ده نیز قص��د دارد 
ت��ا چه��ار نی��روگاه هس��ته ای 
برای اس��تفاده صلح  بَرَک��ه  در 
آمی��ز از ان��رژی اتم��ی احداث 
کند. امیرنش��ین دوب��ی نیز در 
ط��رح ٢0 س��اله خ��ود در نظر 
دارد ت��ا ٢0 درص��د از ان��رژی 
مصرفی خود را از طریق انرژی 

هس��ته ای تامین کند. 
ب��ا توج��ه ب��ه تع��داد زی��اد 
رآکتورهایی که مقامات سعودی 
قص��د س��اخت و بهره ب��رداری 
از آن را دارن��د رقاب��ت بس��یار 

س��ختی در جهان برای امضای 
نیروگاه ها  این  س��اخت  قرارداد 
درگرفت��ه اس��ت. در س��پتامبر 
ش���رک�ت های   ٢013 س���ال 
توش��یبا  هیتاچی،  اتمی  صنایع 
و وس��تینگ هاوس با ش��رکای 
خ��ود در اکس��لون ق��راردادی 
امض��ا کردن��د ک��ه ب��ه موجب 
آن بتوانن��د معامالت��ی جه��ت 
س��اخت رآکتورهای هسته ای با 
عربستان س��عودی انجام دهند. 
ش��رکت های آِروا و ایی دی اف 
فرانس��ه نیز موافق��ت نامه هایی 
دانش��گاه های  و  ب��ا ش��رکت ها 
کرده ان��د.  منعق��د  عربس��تان 
گفتنی اس��ت مقامات عربستان 
نی��ز قراردادهایی را با آرژانتین، 
ک��ره جنوبی، جمه��وری چک، 
بریتانی��ا در زمین��ه  روس��یه و 
ب��ه  هس��ته ای  همکاری ه��ای 
همچنی��ن  رس��انده اند.  امض��ا 
امض��ای ق��راردادی در زمین��ه 
میان  هس��ته ای  همکاری ه��ای 
عربستان و ش��رکت ملی انرژی 
هسته ای چین بسیار محتمل به 

نظر می رسد. 
عل��ت انعقاد ای��ن قرارداد ها با 
کشورها و ش��رکت های مختلف 
و متعدد آن اس��ت که عربستان 
مرغ ها  تخ��م  نمی خواه��د همه 
را در یک س��بد ق��رار دهد و به 
دنبال تامی��ن کننده های متعدد 
و متفاوتی برای تامین تجهیزات 
اصلی مورد نیاز این کشور نظیر 
رآکتوره��ا، ژنراتوره��ای تولی��د 
بخ��ار، توربین ها و س��اختمان ها 

است. 
دلی��ل  ب��ه  اس��ت  گفتن��ی 
متحده  ایاالت  پیش ش��رط های 
که براساس آن کشورهای حوزه 
خلی��ج ف��ارس ب��رای همکاری 
هسته ای با شرکت های امریکایی 
سازنده نیروگاه و تجهیزات مورد 
نی��از آن  بای��د موافقت نامه های 
خاص��ی را ب��ا ای��ن کش��ور ب��ه 
امض��ا برس��انند و ع��دم تمایل 
کش��ورهای عربی به امضای آن، 
ش��رکت های امریکایی از امضای 
قرارداد با عربس��تان س��عودی و 
دیگر کش��ورهای عربی خواهان 
هس��ته ای  ان��رژی  از  اس��تفاده 

محروم هستند. 
ترجمه: معراج آگاهی
Oilprice منبع

برنامه عربستان برای دستیابی به انرژی هسته ای طی بیست سال آینده
بین الملل

الهه ابراهیمی
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بس��ته ای که قرار بود محرک 
اقتصاد کشور باش��د این روزها 
در دست مجلس��ی ها مسکوت 
مانده اس��ت. زمزمه های تدوین 
بسته »سیاس��ت های اقتصادی 
برای خروج غیر تورمی از رکود« 
از ابتدای تابس��تان سال جاری 
ش��روع ش��د و در مرداد ماه به 
دست مجلسی ها سپرده شد اما 
مجلسی ها هنوز تصمیم جدی 

درباره این بسته نگرفته اند. 
هدف از تدوین بس��ته خروج 
از رکود توسط دولت این بود که 
تحرکی به تقاضا با در نظر گرفتن 
بخش عمده اختیارات دولت در 
عرصه اقتصاد و به خصوص اعمال 
سیاست های پولی، مالی و ارزی 
تازه تر، آسان س��ازی روندهای 
اداری و کاه��ش مالیات ه��ا، 

ببخشد. 
این بسته در 177 بند تدوین 
و بخشی از آن در ش��هریور ماه 
ب��ا تصویب هی��ات وزی��ران به 
بخش ه��ای مربوط ابالغ ش��د 
اما حدود 30 بن��د از آن نیاز به 
تصویب قانون در مجلس شورای 
اسالمی داشت و به همین دلیل 
دولت در نیمه دوم شهریور ماه 
بس��ته پیش��نهادی خ��ود را به 
مجلس تقدیم کرد. مجلس نیز 
تا پایان شهریور درباره بندهایی 
از این بس��ته از جمل��ه بندهای 
مالیات��ی تصمیم گرف��ت اما با 
گذش��ت بیش از یک م��اه هیچ 
خب��ری از تصمیم گیری درباره 

سایر بندها نیست. 
س��کوت مجلس درباره بسته 
خروج غیرتورمی از رکود آن قدر 
طوالنی شد تا در نهایت صدای 
دولتی ها را درآورد. روز گذشته 

اس��حاق جهانگی��ری، مع��اون 
اول رییس جمه��ور، رس��ما از 
مجلسی ها خواس��ت تا عملکرد 
خ��ود را درب��اره تصمیم گیری 
درباره بس��ته پیشنهادی دولت 

تسریع کنند. 
بس��ته خ��روج غیرتورمی از 
رکود توسط »س��تاد هماهنگی 
امور اقتصادی دول��ت« تدوین 
شده و طبق آن چیزی که دولت 
پیش بینی کرده بود قرار بود این 
بسته در ش��ش ماهه دوم سال 
جاری به اجرا دربیاید. اما اکنون 
یک ماه از ش��ش ماهه دوم هم 
گذشته و همچنان هیچ خبری 
از اجرایی شدن کامل این بسته 

نیست. 
این اتفاق در ش��رایطی است 

که بخش ه��ای مختلف جامعه 
از رکود موجود رنج می برند. این 
رکود بیش از ه��ر چیز در میان 
صنعتگ��ران دیده می ش��ود که 
دلیل برجس��ته آن نبود تقاضا 
در بازار اس��ت. ب��ه همین دلیل 
تصمیم گیری درب��اره بندهای 
دیگر این بس��ته ضروری به نظر 
می رسد تا شاید این بسته بتواند 
با اجرایی شدن، بخشی از هدف 
اصلی آن که تحریک تقاضا است 
را محق��ق کند اما مجلس��ی ها 
همچن��ان درب��اره آن س��کوت 

کرده اند. 
محم��د حس��ن ن��ژاد، عضو 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
شورای اس��المی در گفت و گو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« درب��اره 

عل��ت تعل��ل مجل��س درب��اره 
بس��ته  ای��ن  تصمیم گی��ری 
می گوی��د: »در ط��ول روزهای 
گذشته موضوع تنظیم مقررات 
مالی دولت در صحن مطرح بود 
که پس از اتمام این کار موضوع 
بس��ته خروج از رکود در دستور 
کار مجلس قرار خواهد گرفت.«

حسن نژاد در پاس��خ به اینکه 
تعل��ل مجل��س در ای��ن زمینه 
را قب��ول دارد؟ بی��ان می کند: 
»ان ش��اءهلل به زودی درباره این 

بسته تصمیم گیری می شود.«
کمیس��یون حمایت از تولید 
مل��ی، کمیس��یونی اس��ت که 
ماموریت بررس��ی این بسته بر 
عهده آن گذاشته شده، بنابراین 
اعضای این کمیس��یون ش��اید 

تنها کسانی باش��ند که بتوانند 
پاس��خی موجه درباره س��کوت 

مجلس ارائه کنند. 
ج�ع�ف���ر ق���ادری، عض��و 
کمیس��یون حمای��ت از تولید 
ملی مجلس ش��ورای اس��المی 
به »فرصت ام��روز« در این باره 
می گوید: »کمیس��یون حمایت 
از تولید ملی درحال بررسی این 
بسته است اما به دلیل اینکه یک 
الیحه از س��وی دولت ارائه شده 
و پیش از ای��ن نیز چند طرح در 
مجلس در همی��ن رابطه وجود 
داشته است، طبیعتا بررسی همه 

این موارد زمان بر است.«
او در پاسخ به اینکه پیش بینی 
می شود تا چه زمانی بررسی این 
بس��ته به طول بینجامد؟ بیان 
می کن��د: »پیش بین��ی زم��ان 
کمی دشوار اس��ت زیرا مجلس 
تعطیلی های��ی را در پیش دارد. 
البته م��وارد مربوط ب��ه الیحه 
دولت در کارگروه آماده اس��ت 
و گمان می کنم تا روز سه شنبه 
برای رأی گیری آماده شود، اما 
تصمیم گی��ری درب��اره مابقی 
موارد در ط��ول دو هفته آینده 

کمی دشوار به نظر می رسد.«
با توج��ه به تقاض��ای دولت 
از مجل��س ب��ه نظر می رس��د 
که مجلس��ی ها بای��د کمی در 
تصمیم گیری درباره این بسته 
تعجیل کنن��د زی��را فقط این 
دولتی ها نیس��تند که چشم به 
راه این بسته نشس��ته اند بلکه 
تولیدکنن��دگان، کش��اورزان 
و بخش های مختل��ف اقتصاد 
کشور در انتظار اجرایی شدن 
این بس��ته هس��تند تا ش��اید 
تحرکی را در فضای راکد تولید 

ایجاد کند. 

بع��د از یک افزای��ش قیمت در 
روزه��ای پایان��ی ماه س��پتامبر 
خصوص��ا افزایش قیمت��ی که در 
روز دوشنبه گذشته صورت گرفت 
قیمت س��نگ آهن ب��ار دیگر در 
بازار کاهش یافت. بع��د از تجربه 
مبلغ 158. 90 دالر در ماه فوریه 
صنعت تولید س��نگ آهن در دهم 
ماه م��ارس با یک ش��وک روبه رو 
ش��د و با یک کاهش بی سابقه در 
قیمت از زمان بحران مالی س��ال 

2009-2008 مواجه شد. 
گفتن��ی اس��ت ک��ه بازیاب��ی 
قیمت ها از س��قوط قبلی بس��یار 
س��ریع اتفاق افتاد، ام��ا در میانه 
ژوئن س��قوط قیمت س��نگ آهن 
به دلی��ل نگرانی ه��ای موجود از 
تولید مازاد بر نیاز در بازار و کاهش 
تقاضای بزرگ ترین مصرف کننده 
این محصول یعنی چی��ن دوباره 

آغاز شد. 
پس از افزایش قیمت سنگ آهن 
به دلی��ل افزایش تقاضا از س��وی 

چین و افزایش صادرات و رسیدن 
قیمت ای��ن محصول ب��ه جایگاه 
قبل��ی خ��ود تحلیلگ��ران انتظار 
کاهش دوباره قیمت را پیش بینی 

می کردند. 
چی��ن که ب��ا مصرف دو س��وم 
سنگ آهن تولید ش��ده در جهان 
بزرگ تری��ن مصرف کنن��ده این 
محص��ول در جه��ان ب��ه ش��مار 
م��ی رود و میزان مص��رف آهن و 
فوالد این کش��ور تقریب��ا با تمام 
کش��ورهای دنیا براب��ری می کند 

میزان واردات س��نگ آهن خود را 
در 9ماه ابتدایی امسال 17درصد 
افزایش داده است. همچنین میزان 
تولید سنگ آهن توس��ط معادن 
چین با وجود همه دش��واری ها و 
هزینه های باال 15درصد افزایش 
یافت.  گفتنی است دو سال پیش 
120 دالر کف قیمت ب��ازار برای 
سنگ آهن محس��وب می شد، در 
آن زمان تحلیلگران معتقد بودند 
چنانچ��ه قیمت ای��ن محصول به 
کمتر از این مقدار در بازار برس��د 

تولید کنندگان عرضه سنگ آهن 
به بازار را متوقف می کنند. پس از 
رسیدن قیمت به 100 دالر در هر 
تن، تحلیل ها حاکی از آن بود که 
تولید کنندگان چنانچه قیمت ها 
به کمتر از این مقدار برسد عرضه 
آن را به بازار متوقف خواهند کرد. 
هم اکن��ون و ب��ا رس��یدن قیمت 
س��نگ آهن به 80 دالر در هر تن 
پیش فرض ها در مورد بازار داخلی 
چین که ساالنه رقمی بین 350 تا 
400 میلیون تن سنگ آهن تولید 

می کند ش��دیدا در بوته آزمایش 
قرار گرفته است. 

طب��ق گزارش ه��ا و تحقیقات 
اخی��ر کارخانه ه��ای تولید فوالد 
درچین رقمی در حدود 35 درصد 
بیش��تر از س��ایر تولید کنندگان 
س��نگ آهن در جهان ح��ق بیمه 
پرداخت می کنن��د. در حالی که 
ظرفی��ت تولی��دی کارخانه های 
ف��والد در چی��ن تنه��ا ام��کان 
ص��دور 300 میلیون ت��ن را برای 

صادر کنندگان فراهم می کند. 
بای��د دی��د ب��ا برنامه ه��ای 
ج���دی���د  ری�ی�س ج�مه��ور 
چین »ژی جینگ پین��گ« برای 
ایجاد اصالحات به منظور دستیابی 
به بازار آزاد و بهبود وضعیت صنایع 
سنگین و دولتی این کشور، تا چه 
زمانی تولید کنندگان سنگ آهن 
در چی��ن می توانن��د از قیم��ت 
100 دالر در ه��ر ت��ن در مقابل 

دولت این کشور دفاع کنند. 
  mining.com :منبع

تقاضای دولت برای تسریع در بررسی بسته خروج از رکود از مجلسی ها

سکوت مجلس درباره بسته خروج از رکود شکسته شود

سقوط دوباره قیمت سنگ آهن

پروژه نورد بردسیر با سرمایه گذاری 
خارجی کلنگ خورد

نماینده مردم بردسیر و س��یرجان در مجلس از افتتاح 
پروژه نورد بردس��یر در روز گذش��ته با حضور مسئوالن 
خب��رداد و گف��ت: پ��روژه ن��ورد بردس��یر با مش��ارکت 

سرمایه گذاران ایتالیایی و هندی ساخته می شود. 
شهباز حس��ن پور بیگلری، در گفت وگو با خانه ملت، با 
بیان اینکه این کارخانه پس از بهره برداری ظرفیت تولید 
500 هزار تن میلگرد در سال را دارد، گفت: سرمایه گذاری 
20 میلیون دالری و هزار میلیارد ریالی برای ساخت این 

پروژه پیش بینی شده است. 
وی با بیان اینکه قرارداد س��اخت این پروژه در تیر ماه 
س��ال جاری به س��رمایه گذار خارجی تنفیذ شده است، 
 گفت: عملیات اجرایی این پ��روژه از مهرماه آغاز خواهد 
شد که مدت اجرای آن 18 ماه اس��ت و تا پایان سال 94 
راه اندازی خواهد شد. به گفته این عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس، میزان اشتغالی که این پروژه 
ایجاد می کند 250 نفر خواهد بود و بخشی از سرمایه این 

پروژه توسط منابع و اعتبارات بانکی تامین می شود.

پیش نیاز توسعه معدن
وجود بخش خصوصی قدرتمند است

رییس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران از شرکت های خصوصی، بخش معدن 
و صنایع معدنی خواست برای حضور در پروژه های ملی و 

فراملی کنسرسیوم های بزرگ تشکیل دهند. 
 به گزارش روابط عمومی این شرکت، مهدی کرباسیان 
که در صبحانه کاری با اعضای هیات رییس��ه خانه معدن 
ایران و کمیسیون معدن اتاق ایران سخن می گفت، پس 
از تشریح تحوالت مثبت یک سال اخیر در بخش معدن و 
صنایع معدنی تصریح کرد: مذاکراتی که در ماه های اخیر 
با کش��ورهای همسایه داشته ایم، ش��رایط همکاری های 
معدنی را فراهم کرده اما پیش نیاز توس��عه بخش معدن، 

وجود بخش خصوصی قدرتمند است. 
به گفته وی، یکی از راه ه��ای حضور بخش خصوصی 
در پروژه هایی که از مقی��اس جهانی برخوردارند ایجاد 
کنسرس��یوم متش��کل از بنگاه ه��ای خصوصی اس��ت. 
معاون وزی��ر صنعت، مع��دن وتجارت ادام��ه داد: قرار 
است براس��اس تفاهمنامه ای که با قزاقس��تان به امضا 
رسیده دو معدن بزرگ س��نگ آهن را برای استخراج و 
فرآوری در اختیار بگیریم. برای این منظور شرکت های 
خصوصی می توانند با ایجاد ش��رکت های س��هامی عام 

وارد طرح های عظیم شوند. 
رییس هیات عامل ایمیدرو، نقش اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن و کشاورزی ایران را در این مسیر سازنده خواند. 

وی یکی از مشکالت س��رمایه گذاری در بخش معدن 
را برخی موانع س��اختاری مانند عدم تثبت نرخ انرژی، 
برق��راری عوارض بر م��واد معدنی و تغیی��رات پی در پی 
آن و دریافت ه��ای دیگ��ر از مع��ادن دانس��ت و افزود: 
س��رمایه گذاران حوزه های صنعتی و معدنی به مشخص 
نبودن به��ای گاز به عن��وان مانع عمده س��رمایه گذاری 
اش��اره می کنند، چون قادر نیس��تند برآورد مش��خصی 
از هزینه های خود به عمل آورند، در صورتی که کش��ور 
اکنون آماده جهش اقتصادی است و باید این مسائل به 

طور قانونی و شفاف مشخص شود. 
کرباس��یان آموزش مدی��ران بخش مع��دن را یکی 
از وظای��ف ایمیدرو خوان��د و افزود: آم��اده همکاری با 
تشکل های بخش خصوصی از جمله خانه معدن هستیم 
تا طرحی را با هدف توانمندس��ازی مدیران این بخش 

تدوین و اجرا کنیم. 
وی به سیاست های کالن دولت در زمینه هموارسازی 
راه برای رشد تولید و تجارت اش��اره کرد و گفت: با توجه 
به اینکه سیاس��ت های دول��ت در تعامل با دنیا از س��وی 
مقام معظ��م رهبری پش��تیبانی می ش��ود و مجلس نیز 
همراهی می کند فعاالن بخش خصوصی نیز برای کسب 
نتیجه مطلوب در راستای منافع ملی، پشتیبانی های خود 

را از برنامه های دولت گسترده تر می کند. 
در این نشس��ت  نایب رییس خانه معدن و عضو هیات 
نمایندگان اتاق ایران با ابراز خرس��ندی نس��بت به فعال 
ش��دن طرح های بخش معدن و صنای��ع معدنی در یک 
سال اخیر گفت: یکی از نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد، 
نشان دادن جایگاه واقعی بخش معدن در اقتصاد و تولید 
ناخالص داخلی اس��ت. به گفته محمد رضا بهرامن، اعالم 
س��هم یک درصدی معدن در اقتصاد، ظلم به این بخش 
است به این دلیل که سهم واقعی بخش معدن بین پنج تا 

شش درصد است. 
وی افزود: برای باالبردن ت��وان حمایتی صندوق بیمه 
سرمایه گذاری های معدنی باید همکاری نزدیک تری بین 
این صندوق و صندوق توسعه ملی صورت گیرد و قوانین 

الزم از طریق مجلس تصویب شود. 

بررسی روابط ایران و ارمنستان در 
زمینه های صنعتی، معدنی و تجاری

راه های افزایش همکاری ها میان ایران و ارمنستان در 
زمینه های صنعتی، معدنی و تجاری مورد بررس��ی قرار 
گرفت و آمادگی برای توسعه مناسبات در بخش مناطق 

آزاد نیز اعالم شد. 
محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
کش��ورمان در دیدار با »برواند زاخاری��ان« وزیر انرژی و 
منابع طبیع��ی جمهوری ارمنس��تان گفت: ای��ران برای 
تحکیم روابط با ارمنس��تان تالش می کند و امیدوار است 
حجم روابط دو کش��ور در بخش ه��ای مختلف صنعتی، 

معدنی و تجاری افزایش یابد. 
به گزارش ایرنا وی افزود: ظرفیت های خوبی در بخش 
صنعت و معدن جمهوری اس��المی ایران وج��ود دارد و 
می توانیم در بیش��تر ای��ن زمینه ها با یکدیگ��ر همکاری 

داشته باشیم. 
نعمت زاده، آمادگی ایران را برای توس��عه همکاری در 
زمینه انرژی های تجدید پذیر و منطقه آزاد تجاری ارس با 

منطقه آزاد ارمنستان اعالم کرد. 
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران با همسایگان 
شمالی خود در بخش های مختلف همکاری خوبی دارد و 
امیدوار است فعالیت های اقتصادی در یوراسیا به صورت 

مشترک با ارمنستان دنبال شود. 

براس��اس این گزارش، وزیر ان��رژی و مناب��ع طبیعی 
جمهوری ارمنس��تان نیز ضمن ابراز خرسندی از امکان 
گسترش روابط دو کشور گفت: ارمنستان به تاریخ، مردم و 
کشور ایران احترام می گذارد و کمک های ایران را در سال 

2008 فراموش نمی کند. 
به گفته این مقام ارمن��ی، قابلیت های این کش��ور در 
بخش ه��ای اقتصادی و تج��اری به ش��کل مطلوب مورد 

استفاده قرار نگرفته است. 
وی اظهار کرد: برطرف شدن مشکالت بانکی ارمنستان 

می تواند حجم مبادالت دو کشور را توسعه دهد. 
وی گفت: ایران کش��وری بزرگ و توانمن��د در منطقه 
محسوب می شود و می توانیم روابط خوبی به خصوص در 
زمینه شیمیایی، معدن و نیروگاه آبی با آن داشته باشیم. 
جمهوری اسالمی ایران در پنج ماهه نخست امسال به 
میزان 53.5 میلیون دالر صادرات به این کش��ور داشته و 
حجم واردات از این کش��ور در این م��دت به 5.1 میلیون 

دالر رسیده است. 

برگزاری استارتاپ ویکند در 7 شهر 
ایران همزمان با 250 نقطه دنیا

استارتاپ ویکند ها در سرتاس��ر جهان به طور همزمان 
برگزار می ش��ود، اما در ایران به علت اینکه تعطیالت آخر 
هفته متفاوتی داریم از 28 ت��ا 30 آبان ماه برگزار خواهد 

شد. 
به گفته نایب رییس کان��ون کارآفرینی ایران، در هفته 
کارآفرینی، همزمان با تمامی نقاط جهان، در هفت شهر 

ایران به طور همزمان استارتاپ ویکند برگزار می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت حمیدرضا احمدی، 
عض��و هیات برگ��زاری اس��تارتاپ ویکند ته��ران درباره 
برگزاری رویداد اس��تارتاپ ویکند در هفت��ه کارآفرینی 
اظهار کرد: هرس��اله در هفته جهان��ی کارآفرینی، 150 
کش��ور مختلف دنیا اس��تارتاپ ویکند های مخصوصی را 
برگزار می کند. اس��تارتاپ ویکند ها نقش پررنگی در این 
هفته دارند، به طوری که در 250 شهر دنیا برگزار می شود. 

سهم ایران از این میزان هفت شهر است. 
به گفته نایب رییس کانون کارآفرینی ایران، شهرهایی 
که در آنها اس��تارتاپ ویکند برگزار می ش��ود عبارتند از: 
تهران، ساری، مشهد، تبریز، اصفهان و قزوین. در ارومیه 
هم برنامه ریزی ها برای برگزاری استارتاپ ویکند در حال 

انجام است، اما هنوز قطعی نشده است. 
وی در ادامه بی��ان کرد: ای��ن اس��تارتاپ ویکند ها در 
سرتاسر جهان به طور همزمان برگزار می شود. اما در ایران 
به علت اینکه تعطیالت آخر هفته متفاوتی داریم، از 28 تا 

30 آبان ماه برگزار خواهد شد. 
نماینده استارتاپ ویکند جهانی در ایران، درباره شرایط 
برگزاری این دوره استارتاپ ویکندها گفت: نحوه برگزاری 
این رویدادها در هفته کارآفرینی همچون دیگر استارتاپ 
ویکندها اس��ت. با این تفاوت که برگزیدگان می توانند با 
برنده های ش��هرهای دیگر و حتی برگزیدگان جهانی به 

رقابت بپردازند. 
وی افزود: در نهایت تیم های اول، دوم و س��وم جهانی 
جایزه های بزرگی خواهند داش��ت. جایزه امس��ال هنوز 
مشخص نشده اس��ت. اما سال گذش��ته 200 هزار دالر 
کمک برای مارکتینگ ایده برگزیده به اضافه تور سفر به 

ساختمان گوگل بود. 
احمدی در پای��ان عنوان کرد: س��ال گذش��ته از بین 
15 نامزد برای ش��رکت در مرحله آخر، چهار گروه ایرانی 
بودند. اما موفق نش��دند رتبه ای کس��ب کنند. امس��ال 
امیدواریم حداقل یک گ��روه در س��طح خاورمیانه حائز 

رتبه شود. 
براس��اس این گزارش، از تیرماه س��ال جاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری همراه با راه اندازی مرکز 
شتاب دهی نوآوری زیر نظر پارک فناوری پردیس معاونت 
علمی، شش رویداد استارتاپ ویکند در شهرهای تهران، 

زنجان، مشهد و ارومیه و شیراز برگزار کرده است. 
طب��ق پیش بینی ه��ای ص��ورت گرفت��ه، قرار اس��ت 
100 برنامه استارتاپ ویکند با حمایت معاونت علمی در 
طول سه سال برگزار شود که طی آن، 10 هزار نفر دانشجو 
تحت آموزش های کارآفرینی و کسب و کار قرار می گیرند. 

تجارت

کارآفرینی 

نورد 

صنعت 

معدن
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عسل داداشلو

ایده پردازان و طراحان حوزه گردشگری و 
صنعت توریسم حمایت می شوند

توجه به جذب مناسب توریسم، اشتغالزایی، توجیه پذیری مناسب طرح و ایده ارائه 
شده ونوآورانه بودن آن از جمله ش��رایط در نظر گرفته شده برای تحت حمایت قرار 

گرفتن ایده پردازان و طراحان حوزه گردشگری محسوب می شود. 
س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری در راستای تحقق بند چهارم سیاست های علم و فناوری با اعالم فراخوان، 
از ایده پردازان و طراحان حوزه گردش��گری و صنعت توریسم حمایت مالی و معنوی 

به عمل می آورد. 
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری های نرم 
و هویت ساز معاونت علمی در راستای ترویج فرهنگ توریسم ایرانی و احیای فرهنگی 
ایرانی اسالمی در حوزه گردشگری با اعالم فراخوان از ایده پردازان و طراحان این حوزه 

حمایت مادی و معنوی به عمل می آورد. 
بنابراین گزارش، این اقدام در راس��تای تحقق بند چهارم سیاست های کلی علم و 

فناوری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری به اجرا در می آید. 
توجه به جذب مناسب توریسم، اشتغالزایی، توجیه پذیری مناسب طرح و ایده ارائه 
شده ونوآورانه بودن آن از جمله ش��رایط در نظر گرفته شده برای تحت حمایت قرار 

گرفتن ایده پردازان و طراحان حوزه گردشگری محسوب می شود. 
س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در نظر دارد به منظور توسعه بازار و صادرات آثار فرهنگی و هنری ایران 
زمین از برپاکنن��دگان حراجی های آثار فاخر ایران زمین در کش��ورهای مختلف 

دنیا حمایت کند. 
حمایت های این ستاد عالوه بر موارد یاد شده، سازندگان فیلم های مستند فناورانه 

و بهره گیرنده از فناوری های جدید را شامل می شود. 
عالقه مندان برای اعالم آمادگی و دریافت اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 
83532296 تماس بگیرند یا به پایگاه اطالع رس��انی ستاد توسعه فناوری های نرم و 

هویت ساز معاونت علمی به آدرس www.stdc.isti.ir مراجعه کنند. 

حفاری های اکتشافی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران 4 برابر شد

مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعالم ک��رد: میزان حفاری های 
اکتشافی این ش��رکت در نیمه نخست س��ال 93 به 39 هزار و 320 متر رسید که در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل )9125متر( بیش از چهار برابر شده است. 
وجیه اهلل جعف��ری گفت: میزان حفاری های اکتش��افی ش��ش ماهه اول امس��ال 
همچنین از کل حفاری های انجام ش��ده در س��ال 92 که 38750 متر بود، بیش��تر 
است که رکورد جدیدی محسوب می شود.  به گزارش ایمیدرو، وی افزود: در اجرای 
سیاست های س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
فعالیت های اکتش��افی ش��رکت تهیه و تولید در س��ال جاری به ویژه در مناطق کم 
برخوردار افزایش یافته است.  جعفری ادامه داد: در چند نقطه از کشور از جمله استان 
سیستان و بلوچستان موفق به دریافت گواهی کشف ش��دیم و در حوزه آنتیموان به 
ذخایر جدیدی دس��ت یافتیم.  وی اظهار امی��دواری کرد ب��ا برنامه ریزی های انجام 
شده در س��ال 1394 در اس��تان سیستان و بلوچس��تان به تولید ش��مش آنتیموان 
به صورت پایلوت دست پیدا کنیم.  به گفته جعفری، کار اکتشاف و پی جویی در دیگر 
محدوده های معدنی مانند استان های خراس��ان جنوبی و اصفهان نیز در دست اقدام 
است.  مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران تصریح کرد: این شرکت در 
نیمه نخست س��ال جاری در بخش تولید به اهداف پیش بینی شده دست یافته و در 
تولید برخی مواد معدنی مانند سرب و روی و نفلین سینیت به ارقامی باالتر از هدف 
دست یافته اس��ت.  وی یکی دیگر از برنامه های ش��رکت تهیه و تولید را فعال کردن 
واحد پتاس خور با همکاری و پش��تیبانی ایمیدرو ذکر کرد و گفت: حمایت ایمیدرو 
باعث شده تا بتوانیم این واحد را در چهار ماه آینده فعال و تولید محصول را آغاز کنیم.  
جعفری استفاده از توان بخش خصوصی و مش��ارکت آنها برای فعال کردن بعضی از 
واحدهای تابعه مانند کک سازی زرند، زغال سنگ خمرود، فروکروم جغتای، سرب و 
روی نخلک و... را از سیاست های شرکت تهیه و تولید برشمرد و اظهار امیدواری کرد، 
سرمایه گذاران بخش خصوصی با سرمایه گذاری در این واحدها بتوانند نسبت به ایجاد 

صنایع فرآوری اقدام کنند. 
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پول و سرمایه4

در روزه��ا و هفته های اخیر 
ب��ازار ارز ب��ا س��کون قیمت 
مواجه شده است و بسیاری از 
کارشناسان معتقدند اين بازار 
بازارهای  از  بس��یاری  چ��ون 
پول��ی و مالی در حالت انتظار 
به س��ر می برد چن��ان که در 
روزهای گذشته خريدوفروش 
چندان��ی در ب��ازار ارز صورت 
نگرفته اس��ت. بنا ب��ر ديدگاه 
مختلفی  عوامل  کارشناس��ان 
چ��ون آغ��از رايزنی های دو و 
مذاکره کننده  تیم  س��ه جانبه 
ايرانی در دور جديد مذاکرات 
را  ب��ازار  فع��االن  هس��ته ای، 
ب��ه نوع��ی در انتظ��ار نتايج 
مذاکرات گذاش��ته اس��ت. در 
صورتی که مذاکرات با توافق 
احتمال  مقدماتی همراه شود 
اينک��ه قیم��ت دالر ب��از هم 
کاه��ش يابد باال م��ی رود. اما 
بس��یاری از کارشناس��ان هم 
ب��ر اين عقیده ان��د که کاهش 
قیمت دالر بیش از همه ناشی 
از سیاس��ت های بانک مرکزی 
اس��ت زيرا عرضه کننده اصلی 
دالر در ب��ازار بان��ک مرکزی 
بانک  بنابراين همواره  اس��ت. 
مرک��زی بازيگ��ر اصل��ی اين 
بازار خواهد ب��ود، زيرا درآمد 
ارزی حاص��ل از ف��روش نفت 
ورودی  بزرگ تري��ن  خ��ام 
تصمی��م  و  اس��ت  ارز  ب��ازار 
اينکه در  بان��ک مرک��زی در 
ه��ر زم��ان چق��در از ذخاير 
را وارد ب��ازار کن��د می توان��د 
حداق��ل در کوتاه م��دت تاثیر 
قابل توجهی ب��ر عرضه ارز در 
بازار داش��ته باشد. در صورتی 
ک��ه اي��ن گمانه زن��ی صحت 
داش��ته باش��د، در روزه��ای 
پی��ش روی هفت��ه جاری هم 
قیمت ها همچنان روی شیب 
با  می کنن��د.  حرکت  نزول��ی 

اين حس��اب، بازار ارز چش��م 
به مذاکرات هس��ته ای دوخته 
اس��ت تا مسیر حرکت خود را 

مش��خص کند. 

وضعیت باثبات بازار ارز
گ�ذش���ته  روزه���ای  در 
ول��ی اهلل س��یف، ريی��س کل 
در خصوص  مرک��زی  بان��ک 
نوس��انات ن��رخ ارز بیان کرد: 
بسیار  وضعیت  خوش��بختانه 
با ثبات��ی را در خصوص بازار 
ارز داشتیم، يک ساله منتهی 
ب��ه پايان ش��هريورماه 93 در 
مقايس��ه با سال مش��ابه قبل 
قیمت متوس��ط دالر در بازار 
ارز 7,5 درصد کاهش داشته 
اس��ت مهم ت��ر از آن دامن��ه 
نرخ دالر است که  نوس��انات 
57,5 درصد کاهش داشته و 
اين نشان دهنده اين است که 
ما نس��بت به گذشته وضعیت 
باثبات و همراه با آرامش��ی را 
داشتیم و پیش نیازهای ورود 
ب��ه مرحله خ��روج از رکود و 
رش��د اقتصادی اس��ت. سیف 

همچنین در خصوص موضوع 
تقويت دالر و برخی نوسانات 
ن��رخ ارز اظهار ک��رد: بعضی 
ارزها نرخ برابری ش��ان با هم 
تفاوت هايی دارد و اين چیزی 
اس��ت ک��ه در فعالیت ه��ای 
بین الملل��ی در ح��ال ايج��اد 
اس��ت، م��ا آن تع��دادی که 
اشاره شد در قیمت و در بازار 
داريم و مق��دار مختصری که 
در ب��ازار افزايش پیدا ش��ده 
به دلی��ل تقويت دالر  عمدتا 
اس��ت و بازار کامال از آرامش 
الزم برخوردار است و با توجه 
ب��ه تحوالتی که پیش می آيد 
مق��داری کاهش ه��م وجود 
داش��ته باش��د و طبق تحلیل 
مرک��زی  بان��ک  نظ��ارت  و 
غیر طبیعی  مقول��ه  ب��ازار  در 
مش��اهده نمی کنی��م. رون��د 
بررسی قیمت گذاری دالر در 
بازار تهران نشان می دهد که 
ولی اهلل  اظهارنظرهای  از  پس 
بان��ک  کل  ريی��س  س��یف، 
مرک��زی در مورد ايجاد ثبات 
در ب��ازار ارز، رون��د معامالت 

توقف  ب��ا  و قیمت گذاری ه��ا 
فعاالن  اس��ت.  روبه رو ش��ده 
ريیس  اظهارنظره��ای  ب��ازار 
کل بانک مرکزی را به معنای 
توق��ف روند افزايش��ی قیمت 
براين  کرده اند.  تحلی��ل  دالر 
س��رمايه گذاری های  اس��اس 
خ��رد در اي��ن ب��ازار متوقف 

ش��ده اس��ت. 

تاثیرات شگرف 
اظهارنظرها و جو روانی

ب��ه طور کل��ی قیمت دالر 
غیر قاب��ل  کوتاه م��دت  در 
پیش بینی اس��ت زيرا اظهار 
نظرها و ج��و روانی متاثر از 
آن می تواند بر بازار تاثیرات 
ش��گرفی بگ��ذارد و در حال 
حاضر سیاست بانک مرکزی 
اين اس��ت که روند آرامی بر 
بازار ارز حاکم باش��د. دکتر 
مهدی تقوی، اس��تاد اقتصاد 
دانش��گاه عالم��ه طباطبايی 
معتقد اس��ت: در جامعه اين 
تلقی وجود دارد که با مثبت 
بودن نتیج��ه مذاکرات روند 

بهتر خواهد شد  عرضه دالر 
ي��ا برعکس، با برهم خوردن 
دالر  قیمت  مذاک��رات  ج��و 
از قیمت های پیش��ین  بیش 
خواهد ب��ود. وی بر اين نظر 
اس��ت ک��ه افزاي��ش قیمت 
ارز اگرچ��ه منجر به کاهش 
ارزش پول ملی می ش��ود اما 
اي��ن موضوع از س��وی ديگر 
می تواند به نفع اقتصاد تمام 
ش��ود و آن وقتی اس��ت که 
باشد.  داشته  وجود  صادرات 
در مقابل ام��ا کاهش قیمت 
ارزش  به س��ود  اگرچه  دالر 
اما  تمام می ش��ود  پول ملی 
صادرات را تحت الشعاع قرار 
می دهد. دکتر تقوی با اشاره 
به کاهش ص��ادرات نفتی و 
مش��کالت درياف��ت دالر در 
افزود:  بین المللی  معام��الت 
برای کش��وری که با کاهش 
است  مواجه ش��ده  صادرات 
افزاي��ش قیم��ت ارز چندان 
در  داش��ت.  نخواهد  تاثیری 
مقاب��ل کاه��ش قیمت دالر 
می توان��د به نف��ع واردات و 
کاهش قیمت ها تمام ش��ود. 

دیگر عوامل تاثیرگذار
از س��وی ديگر کارشناسان 
واري��ز  اع��الم  ارز،  ب��ازار 
دالر  400 میلی����������ون 
از طلب نفتی ايران از س��وی 
مناب��ع خبری هندوس��تان و 
همچنی��ن اظهارات مقام های 
ديپلماتی�������ک در مثب��ت 
مذاک��رات  ک��ردن  ارزياب��ی 
در  را  دش��واری ها  باوج��ود 
مهم ترين  از  گذشته  روزهای 
عوام��ل تاثیرگ��ذار ب��ر بازار 
ک��ه  می کنن��د  قلم��داد  ارز 
و  بهبود  نهاي��ت موج��ب  در 
افزايش می��زان خريدوفروش 
و سرمايه گذاری در اين بازار 

خواهد شد. 

بازار ارز چشم به راه خبرهای مذاکرات هسته ای است

ارز، آرام اما منتظر

تازه ترین تصمیمات ارزی
دولت یازدهم

اس��حاق جهانگیری، مع��اون اول ريیس جمهور با اعالم 
تازه تري��ن تصمیمات ارزی دول��ت تدبیر و امید از تصمیم 
جدي��د برای کاهش نرخ س��پرده قانونی بانک ها نزد بانک 
مرکزی ت��ا 10 درصد خبر داد و گف��ت: امکان فروش ارز 
حاص��ل از صادرات به نرخ آزاد به سیس��تم بانکی تصويب 
شد. وی از ايجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ 
آزاد به نظام بانکی خبر داد و تصريح کرد: براساس تصمیم 
دولت اين موضوع در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، 
ضمن اينکه قرار است تسهیالت بانکی به خريداران کاالهای 
بادوام به روش »اعتب��ار خريدار« صورت گیرد. معاون اول 
ريیس جمهور افزود: براساس مصوبه دولت، کاهش پلکانی 
س��پرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در اختیار ريیس 
کل بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده ها 
و تس��هیالت نیز متناسب با نرخ تورم کاهش يابد. در حال 
حاضر، نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی حدود 
17 درصد اس��ت که با کاهش پلکان��ی آن به 10 درصد، 

قدرت وام دهی بانک ها نیز افزايش می يابد. 

نشست پاییزه بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول بازارها را تکان داد

پاي��گاه خبری ش��ورای روابط خارج��ی امريکا در يک 
گزارش جمع بندی از نشس��ت مش��ترک بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول، اين نشست را مثبت ارزيابی کرد. 
در نشست امس��ال، وزرای دارايی و رؤسای بانک مرکزی 
سراس��ر جهان نگرانی عمیق خود را از کاهش نرخ رشد 
اقتصاد جهانی اعالم کردند. صندوق بین المللی پول نرخ 
رشد اقتصادی جهان در س��ال های 2014 و 2015 را به 
ترتی��ب 3. 3 و 3. 8 درصد پیش بینی ک��رد، اما بیماری 
نگران کنن��ده ابوال چش��م انداز ضعیف اقتص��اد جهانی را 
تحت الش��عاع قرار داد. بانک توس��عه افريقا تاکنون 210 
میلی��ون دالر برای مبارزه با اين بیماری پرداخته اس��ت. 
صن��دوق بین المللی پول در اين نشس��ت موافقت کرد از 
کشورهايی که در مرکز درگیری با اين بیماری قرار دارند، 
حماي��ت کن��د و بانک جهانی يک بس��ته حمايتی 105 

میلیون دالری برای مبارزه با اين بیماری تصويب کرد. 

سایر بانک ها هم مانند بانک دی
 به صادرات توجه کنند

ريیس س��ازمان توس��عه تجارت با تقدير از بانک دی 
به عن��وان حامی هماي��ش روز ملی ص��ادرات اظهار کرد: 
اينکه يک بانک خصوصی عالقه مندی خود را برای حضور 
پررنگ در برنامه های توسعه اقتصادی کشور اعالم کرده، 
يک آغاز خوب اس��ت. ولی اهلل افخمی راد گفت: صادرات 
غیر نفتی در برنامه های توسعه ای کشور، سند چشم انداز، 
اقتص��اد مقاومت��ی و دوره خروج از رک��ود به عنوان يک 
ش��ريان اصلی نقش مهمی ايفا می کن��د و حمايت از آن 
حتما ارزش آفرين اس��ت. به گفته وی استمرار اين گونه 
حمايت ها می تواند پشتوانه ای قوی برای تجار و بازرگانان 
کش��ور باشد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اينکه انتظارهای متفاوتی از بانک ها داريم، ابراز امیدواری 
کرد حضور بانک دی به عنوان نخس��تین بانک خصوصی 
حامی صادرات موجب ش��ود که ساير بانک ها هم به اين 
موضوع ورود کنند. افخمی راد يکی از مش��کالت و موانع 
صادراتی کش��ور در شرايط کنونی را نقل و انتقال پول از 
طريق بانک ها اعالم کرد و گفت: امیدواريم سهم بانک ها 
در توس��عه صادرات غیرنفتی بیش ازپیش افزايش يابد و 
بانک ها بتوانند برای تسهیل صادرات در چند نقطه مرزی 
شعبه  داشته باشند تا جابه جايی پول و ارز به راحتی و با 

امنیت باال صورت پذيرد. 

 سیستم نوین نرم افزار جدید
بانک دی با موفقیت راه اندازی شد

سیس��تم جامع نوين بانک��داری بانک دی که همزمان 
با عید س��عید قربان راه اندازی ش��ده بود، فعالیت رسمی 
خود را از روز گذش��ته آغاز کرد. در اين سیستم که تمام 
نرم افزار های بانک به روز شده و از سیستم های جديد بهره 
خواهند گرفت، ش��رايط بسیار مناسبی را برای مشتريان 
فراهم آورده اس��ت. براس��اس اطالعی��ه معاونت فناوری 
اطالع��ات بان��ک دی، امکانات و ويژگی ه��ای جديد اين 
نرم افزار که فرصت نوينی را برای مشتريان فراهم خواهد 

آورد، متعاقبا به خدمت مشتريان عرضه خواهد شد. 

ارائه خدمات کارگزاری در 2 شعبه 
دیگر بانک پاسارگاد

در ادام��ه پیاده س��ازی ط��رح موفق ارائ��ه خدمات 
کارگزاری در ش��عبه های بانک پاسارگاد و به منظور رفاه 
حال مش��تريان، اين خدمات در شعبه  های ستارخان و 
ش��هرک اکباتان ارائه خواهد شد. براساس اين گزارش 
در راس��تای تکريم مشتريان و تس��ريع در انجام امور، 
کارشناس��ان ش��رکت کارگ��زاری بانک پاس��ارگاد، در 
تاريخ های ذکرش��ده، در شعبه های ستارخان و شهرک 
اکبات��ان، ضمن ارائه نام کاربری و رمز عبور برای انجام 
معام��الت برخط کارگزاری و س��اير خدمات مربوط به 
آن، پاس��خگوی س��واالت مراجعه کنندگان نیز خواهد 

بود. 

»شیران« همگام 
با پیش بینی هایش عمل کرد

ش��رکت س��رمايه گذاری صنايع ش��یمیايی ايران در 
دوره 9ماه��ه منته��ی به 31 ش��هريورماه 93 با تحقق 
75 درصدی »EPS« خود، همگام با پیش بینی هايش 
عمل کرد. شرکت سرمايه گذاری صنايع شیمیايی ايران 
پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی 93 را با سرمايه 
771 میلی��ارد و 498 میلیون ري��ال در آبان و دی ماه 
92 به صورت حسابرس��ی ش��ده مبلغ 4031 ريال، در 
فروردين ماه 93 مبلغ 4011 ريال و با سرمايه دو هزار 
و 314 میلی��ارد و 494 میلیون ريال مبلغ 1671 ريال 
و در مهرماه س��ال جاری مبلغ 1720 ريال اعالم کرده 
است و در دوره 9ماهه منتهی به 31 شهريور ماه 93 با 
اختصاص 1284 ريال سود به ازای هر سهم معادل 75 

درصد از پیش بینی هايش را محقق کرد. 

افت اندک نرخ دالر و سکه در بازار آزاد
صرافان بازار ارز و س��که يکشنبه نرخ هر دالر امريکا 
را با 11 تومان افت نسبت به روز شنبه 3 هزار و 239 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جديد را 
با 2500 تومان کاهش 939 هزار و پانصد تومان تعیین 
کردن��د. هر يورو در بازار آزاد ب��ا 15 تومان افت چهار 
ه��زار و 135 تومان و هر پوند نیز با 10 تومان کاهش 

پنج هزار و 210 تومان قیمت خورد. 

نرخنامه بانک

شرکت ها
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فروش خرید نوع ارز 

3229032390دالر امريکا

4120041350يورو

5190052100پوند انگلیس

88008850درهم امارات

1435014490لیر ترکیه

990010100رينگت مالزی

53005400يوآن چین

450600روپیه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

175,000  170,000  سکه يک گرمی
262,000  255,000  سکه ربع
472,000  467,000  سکه نیم

940,000  935,000  سکه طرح جديد
939,500  934,500  سکه بهار آزادی

96,300  94,500  طالی 18 عیار گرمی

نماگر بورس

رشد چشمگیر حجم و ارزش معامالت
ضمن تحقق پیش بینی های فرصت امروز، در معامالت 
روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران بیش از 
617 میلیون س��هم و حق تقدم را در بازار دست به دست 
کردند که ارزش مبادالت بیش از يک هزار و 819 میلیارد 
ري��ال بود. به اين ترتیب، حجم و ارزش معامالت نس��بت 
به روز گذش��ته نزديک به دو برابر رش��د ک��رد. همچنین 
ش��اخص کل توانس��ت با صع��ودی 264 واحدی در عدد 

72هزار و 281 بايس��تد. 

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین سهام معامله شده

رشد دارویی ها با شیوع ابوال
بازاره��ای اروپايی با بیش��ترين میزان افزايش 
نس��بت به سه س��ال گذش��ته روبه رو شد و افت 
چن��د روزه خ��ود را جب��ران کرد. در اي��ن بین، 
ش��یوع بیماری ابوال و همه گیر ش��دن آن موجب 
رش��د قیمت س��هام ش��رکت های دارويی ش��ده 

قیم��ت س��هام ش��رکت  اس��ت. 
ب��ا    Astrazeneca داروي��ی 
0.4 درصدی روبه رو شد و  رشد 
Sanofi شاهد  ش��رکت دارويی 
رش��د 2.3 درصدی قیمت سهام 

شد. 

مس لندن به نزول اندک قانع شد
خري���د نق��دی مس در ب�ورس لن��دن با کاهش 
اندک��ی روبه رو ش��د و ب��ا نرخ 6 ه��زار و 628.50 
دالر بر تن معامله ش��د. همچنین س��فارش خريد 
مس برای س��ه ماهه آينده به مبلغ 6 هزار و 578 
دالر معامله ش��د. در اين بین، خريدوفروش نقدی 

آلومینی��وم با قیم��ت يک هزار و 
929 دالر و يک هزار و 929.50 
دالر معامله ش��د. قل��ع هم با نرخ 
19 ه��زار و 300 دالر خريداری 
شد و به هر نرخ 19 هزار و 305 

دالر در هر تن فروخته ش��د.

بورس های عربی در فصل خزان
خ��زان بورس های عربی در هفته گذش��ته کاری به 
ثبت رس��ید و بازارهای اين منطق��ه يک به يک با افت 
شاخص ها روبه رو شدند. شاخص تمام 10 بورس عرب 
در اين هفته منفی بود و غالب بورس های اين منطقه 
ب��ا افت دو رقمی معامالت هفت روزه خود را به پايان 

هفتگی شاخص  رساندند. سقوط 
امری  ع��رب  بورس های  تمام��ی 
کم س��ابقه به ش��مار م��ی رود، در 
حالی که، شاخص بورس عربستان 
12 درص��د و دو ب��ورس دوبی و 

مصر 10 درصد سقوط کردند. 

نحوه اداره  بانک مرکزی ايران 
صبح ديروز در دستور کار مجمع 
قرار  نظ��ام  تش��خیص مصلحت 
گرف��ت و کلی��ات آن به تصويب 
رس��ید. يک��ی از اعض��ای اصلی 
حاضر در جلسه روز شنبه مجمع 
درب��اره جزيیات اين جلس��ه به 
تسنیم گفت: به طورکلی در اين 
پیرامون  تمامی بحث ها  جلس��ه 
اداره بان��ک مرک��زی و انتخاب 
ريیس کل اين بانک مطرح شد. 
وی با بیان اينکه احتماال شنبه 
آين��ده مجمع تش��خیص  هفته 
مصلحت نظ��ام جزيی��ات نحوه 
اداره و انتخ��اب ريیس کل بانک 
مرک��زی را تصويب خواهد کرد، 
امروز درباره سازوکارهای  افزود: 
اداره بان��ک مرک��زی و مباحث 
به  عموم��ی صحبت هايی ش��د. 
گفته اين عضو مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظ��ام، حاض��ران در 
جلس��ه ديروز درباره اس��تقالل 
بان��ک مرکزی و ارتب��اط ريیس 
کل اين بانک با ريیس قوه مجريه 

بحث هايی را مطرح کردند. 
وی البت��ه اي��ن را ه��م گفت: 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
مصوب ک��رده تا م��دت فعالیت 
ريی��س کل بانک مرک��زی پنج 
سال باش��د. درباره ساير مسائل 
شنبه آينده تصمیم گیری خواهد 
ش��د. اين عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظ��ام همچنین تاکید 
ک��رد: يکی ديگر از مس��ائلی که 
در جلس��ه امروز قطعی شد اين 
بود که ريیس کل بانک مرکزی 
انتخاب  ريیس جمهوری  با حکم 

شود. 
 همزم��ان ب��ا بررس��ی برنامه 
پنج��م توس��عه در مجل��س در 

دی ماه سال 89 مجلس و دولت 
وق��ت بع��د از کش وقوس ه��ای 
فراوان نتوانس��تند درب��اره نحوه 
انتخاب ريیس کل بانک مرکزی 
به تصمیم واحدی برس��ند و اين 
موض��وع ب��ه مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام کش��یده ش��د. در 
آن مقطع اختالف بین مجلس و 
دولت وقت بر س��ر نحوه تعیین 
ريیس کل بان��ک مرکزی بود و 
جايی ش��دت گرفت که مجلس 
اصرار داش��ت ريی��س کل بانک 
مرکزی بايد توس��ط رؤسای سه 
قوه انتخاب شود و دولت مخالف 

اين پیشنهاد بود. 
نگهب��ان  ش��ورای  درنهاي��ت 
گنجان��دن اين بن��د را در برنامه 
پنج��م نپذيرف��ت و ب��ا اص��رار 
مجل��س بر نظر قبلی، موضوع به 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
رف��ت و درنهاي��ت مجمع با نظر 
مجل��س موافقت ک��رد. در ادامه 
اين ماجرا محم��ود احمدی نژاد، 
ريیس جمه��ور وق��ت به ش��دت 
از اي��ن موض��وع انتق��اد کرد و 
انقالب  رهبر معظ��م  درنهاي��ت 
تصمیم گی��ری در م��ورد بان��ک 
مرک��زی را به عن��وان معضل به 
مجمع تشخیص مصلحت واگذار 

کردند. 
براس��اس نظ��ر رهب��ر معظم 
انقالب درباره تبص��ره يک ماده 
80 و موضوع��ات مرتبط با نحوه 
استقالل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ايران، بنا شد اين موضوع 
جداگانه و به ص��ورت معضل در 

مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
مورد بحث و بررس��ی قرار گیرد 
و متعاقب��ا نظ��ر مجم��ع اعالم 
شود. برهمین اساس در ماه های 
اخی��ر کمیس��یون اقتصاد کالن 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
به صورت جدی بحث و بررس��ی 
درباره انتخ��اب ريیس کل بانک 
مرک��زی را در دس��تور کار قرار 
داده و پی��رو همی��ن بررس��ی ها 
بود که ام��روز کلیات اداره بانک 
مرکزی در مجمع تش��خیص به 

تصويب رسید. 
ک��ه  ش��نبه  روز  جلس��ه  در 
عالوه بر رؤس��ای ق��وای مجريه 
اعض��ا،  اکثري��ت  و  قضايی��ه  و 
وزرای امور اقتص��ادی و دارايی، 
صنعت، معدن و تجارت، ريیس 
ريی��س  و  مرک��زی  بان��ک  کل 
کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س 
حضور داش��تند، پس از بحث و 
بررسی در خصوص اين موضوع، 
در مجموع کلیات آن به تصويب 
رس��ید و مقرر ش��د در جلسات 
آت��ی جزيیات آن به همراه س��ه 
پیش��نهاد ارائه ش��ده در جلسه 

مورد بررسی قرار گیرد. 
بناس��ت کمیس��یون اقتص��اد 
کالن بررسی های خود را درباره 
انتخاب ريیس کل بانک مرکزی 
ادامه ده��د و گزارش خود را در 
اين خص��وص به مجم��ع ببرد. 
مجید قاسمی، ريیس کمیسیون 
اقتص��اد کالن مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام همزم��ان با آغاز 
بررس��ی ها در اي��ن زمینه گفته 

بود: نح��وه انتخ��اب ريیس کل 
بان��ک مرک��زی در کمیس��یون 
اقتص��اد کالن مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام در حال رسیدگی 
است و امیدواريم هرچه زودتر به 

جمع بندی برسد. 
وی با بیان اينکه پیشنهادهای 
بس��یاری درباره مدت فعالیت و 
نحوه مديري��ت ريیس کل بانک 
مرکزی مطرح اس��ت، افزود: اما 
تغییری در حکم انتخاب ريیس 
نخواهی��م  مرک��زی  بان��ک  کل 
داش��ت زي��را در ابالغی��ه مقام 
معظم رهبری برای اعالم معضل 
به مجم��ع تش��خیص مصلحت 
نظام درب��اره اينک��ه ريیس کل 
بانک مرکزی توس��ط قوه مجريه 
انتخاب شود ايرادی وجود ندارد 
ام��ا درب��اره چگونگ��ی انتخاب 

درحال بحث هستیم. 
غالمرضا مصباحی مقدم نیز در 
ارتباط با آخرين وضعیت رسیدگی 
ب��ه نحوه انتخاب ريیس کل بانک 
اقتصاد  مرک��زی در کمیس��یون 
کالن مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام، گفته بود: يکی از مسائلی که 
آنجا مطرح شد چگونگی پیشنهاد 
ريی��س کل بانک مرکزی اس��ت 
ک��ه البته دراين باره س��ناريوهای 

مختلفی مطرح شد. 
تش��خیص  مجم��ع  عض��و 
مصلحت نظام ادامه داد: يکی از 
پیش��نهادهايی که در کمیسیون 
اقتص��ادی مجمع مطرح ش��د و 
به ظاه��ر نتیجه ه��م گرفت اين 
گروه  پیش��نهاد دهنده  ک��ه  بود 

کارشناسی باش��ند که آنها با در 
نظ��ر گرفت��ن صالحیت هايی از 
جمله داشتن دکترای اقتصاد يا 
دکترای مديري��ت مالی، حداقل 
پنج سال سابقه بانک مرکزی يا 
هفت سال سابقه بانکی و حسن 
شهرت و عدم سوءپیشینه گزينه 
رياس��ت بانک مرکزی را معرفی 

کنند. 
به  ادام��ه  در  وی همچنی��ن 
ب��رای  مط��رح  پیش��نهادهای 
مدت رياس��ت ريیس کل بانک 
مرک��زی اش��اره ک��رد و گفت: 
برای م��دت فعالیت ريیس کل 
بان��ک مرک��زی پیش��نهادهای 
مختلف��ی وج��ود دارد از جمله 
اينک��ه دوره فعالیت سه س��اله، 
ي��ا  شش س��اله  پنج س��اله، 
هفت س��اله باش��د. البت��ه هنوز 
در اي��ن م��ورد تصمیم گی��ری 
نش��ده اس��ت. مصباحی مق��دم 
ب��ا بی��ان اينک��ه نص��ب ريیس 
کل بان��ک مرک��زی به ص��ورت 
ريیس جمهور  توس��ط  مستقیم 
اما  انجام می شود، تصريح کرد: 
نس��بت به عزل پیش��نهادهايی 
اينک��ه  از جمل��ه  دارد  وج��ود 
ريی��س کل بانک مرکزی بدون 
تخل��ف ي��ا ب��دون اينک��ه وی 
باشد که ديگر  بیماری داش��ته 
قادر ب��ه ادامه فعالیت نباش��د، 

نبايد از سمت خود عزل شود. 
وی ضم��ن تاکی��د ب��ر اينکه 
شرايط جديد  تصويب  درصورت 
ريیس کل بانک مرکزی با تغییر 
ريیس جمهور تغییر نخواهد کرد، 
افزود: البته اينها در حد پیشنهاد 
اس��ت و بايد دي��د چه چیزی در 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

به تصويب خواهد رسید. 

پیشنهاد افزایش دوره ریاست به 5 سال

رییس جمهور رییس بانک مرکزی را منصوب می کند
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5 تجارت و خدمات

یکش��نبه 27 مهر صادر  کنن��دگان نمونه و 
نمایندگان دولت در س��الن اجالس سران گرد 
هم آمدند تا با گرامیداش��ت روز ملی صادرات 
حرف هایش��ان را به گ��وش هم برس��انند. 50 
صادر کنن��دگان نمونه و موفق در این نشس��ت 
حض��ور پیدا ک��رده تا ب��ه نمایندگ��ی از دیگر 
صادر کنندگان و با حمایت دولت گام های بلندی 
را که در حوزه صادرات برداش��ته ش��ده، ادامه 
دهند.  معاون اول ریاس��ت جمه��وری در این 
نشست س��خنانش را با اش��اره به فضای فراهم 
ش��ده در میان دول��ت و بخ��ش خصوصی، در 
یک سال گذش��ته آغاز کرد. اسحاق جهانگیری 
گف��ت: در این م��دت کوت��اه تالش های جدی 
مدیران در نزدیکی با فع��االن و نخبگان کمک 
کرد که سیستم اجرایی و اداری کشور در مسیر 
اصلی خودش قرار بگیرد. معاون اول دولت افزود: 
ما خروج از رک��ود را با تکیه ب��ر توانمندی های 
بخش خصوصی اتخاذ کردی��م.  وی ادامه داد: 
من به دلیل شناختی که از بخش خصوصی در 
کشور دارم و مطمئن هستم اگر بخش خصوصی 
احساس کند که ضرورت دارد وارد صحنه اقتصاد 
کشور شود  قادر است حرکت های مهمی انجام 
دهد که مهم ترینش در حال حاضر خروج از رکود 
و ورود به دوره رونق اس��ت.  به گزارش »فرصت 
امروز«، جهانگیری با اش��اره ب��ه واکنش های 
مختلف ب��ه ش��نیدن آمارهای اعالم ش��ده در 
ماه های اخیر، تاکید کرد: از آغاز دولت تاکنون، 
حتی برای یکبار هم پیش نیامده که ما مسئوالن 
را ملزم کرده باش��یم که آمارها را اعالم نکنند. 
بلکه ما الزام کرده ایم ک��ه آمارها حتما دقیق و 

واقعی در اختیار مردم قرار گیرد. 
معاون اول ریاست جمهوری در این نشست به 
صادر کنندگان از ایجاد امکان فروش ارز حاصل 
از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانکی خبر داد و 
افزود: با در اختی��ار دادن تنخواه به گمرک این 
امکان ایجاد می شود تا حقوق ورودی و مالیات 
ب��ر ارزش دریافت��ی از صادرکنن��دگان به آنها 

بازگردانده شود. 
وی با بیان اینکه با اصالح سیاست های کشور 
و با امیدواری و اعتماد بخش خصوصی به دولت، 
خروج از رک��ود اتف��اق افتاده اس��ت، گفت: ما 
معتقدیم بخش خصوصی باید مدار توسعه کشور 
باشد، بخش تجارت کش��ور در تحریم ها بیشتر 
مورد هدف قرار گرف��ت و صادرکنندگان ما در 
یک مبارزه جدی در یک میدان سخت توانستند 
ادامه بدهن��د. جهانگیری ب��ه صادرکنندگان 
وعده داد که ب��ه زودی و با حض��ور رییس کل 
بانک مرکزی، 50 صادرکننده و تمامی بانک ها 
جلسه ای خواهد داش��ت و به بررسی عمیق تر 
مشکالت صادرات خواهند پرداخت. معاون اول 
ریاست جمهوری از مجلس خواست در بررسی 
بسته خروج از رکود تعجیل کند.  وزیر صنعت 
معدن و تجارت از دیگر سخنرانان گرامیداشت 

روز ملی صادرات با بی��ان اینکه دولت در جهت 
ایجاد تس��هیالت برای صادرکنندگان در یک 
سال گذشته جلسه های شورای عالی صادرات را 
برگزار کرده و در آن مشکالت این حوزه را بررسی 
کرده است، به مزیت های صادرات در کشور اشاره 
کرد و گفت: ما در زمینه خودرو با صادرات یک 
میلیون دستگاه می توانیم 10 تا 15 میلیارد دالر 
منابع ارزی داشته باشیم. محمدرضا نعمت زاده 
با بیان اینک��ه در این مزیت ه��ا می خواهد نظر 
صادرکنن��دگان را داش��ته باش��د، ادام��ه داد: 
صادرات 10 تا 20 میلیون تنی فوالد می تواند، 
6 تا 7 میلی��ارد دالر درآم��د صادراتی به دنبال 
داشته باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت مس، 

نساجی و پوشاک، صنایع معدنی، ماشین آالت 
و تجهیزات فنی، مهندسی را از دیگر مزیت های 

صادرات عنوان کرد. 

سازمان جهانی تجارت در چشم انداز 
توسعه

به گزارش »فرصت امروز« رییس س��ازمان 
توس��عه تجارت در این نشس��ت با بیان اینکه 
نمی توانی��م از فعاالن بخ��ش خصوصی انتظار 
داشته باشیم در یک فضای بی ثبات و ناعادالنه 
در بازار رقابت با بازار های جهانی توفیقی داشته 
باشند، گفت: تجربه ها در کشورهای موفق نشان 
می دهد که موفقیت بدون ایجاد فضای سالم به 

دست نمی آید. افخمی راد با اشاره به تاریخچه 
س��ازمان جهانی تجارت و با تاکی��د بر ضرورت 
پیوست ایران به این سازمان ادامه داد: عضویت 
در این س��ازمان به دالیل متع��دد به خصوص 
تحریم برای کش��ور ما فراهم نشد. در حالی که 
گام های اولیه در دولت هش��تم برداشته شد و 
ما توانس��تیم عضو ناظر در این سازمان باشیم. 
معاون وزیر صنعت، تجارت و معدن افزود: این 
س��ازمان به معنای واقعی کلمه جهانی ش��دن 
را به ذهن متب��ادر می کند و بای��د ببینیم چه 
مضرات��ی از بابت بی��رون ماندن از این ش��بکه 
به هم تنی��ده اقتصاد جهانی به کش��ور ما وارد 
شده اس��ت.  افخمی راد گفت: نگاه به موقعیت 
تجاری کش��ور ما در منطقه نشان می دهد، اگر 
اصالحاتی انجام نشود و عضویت ما در سازمان 
جهانی تجارت فراهم نشود، دستیابی به اهداف 
سند چشم انداز نه تنها در سال 1404 که در 10 
سال بعد هم با چالش های جدی روبه رو خواهد 
شد.  رییس اتاق ایران در این روز به نمایندگی 
از صادرکنندگان، تقاضای آنها را به گوش دولت 
رساند. غالمحسین ش��افعی، در تش��ریح این 
خواسته ها گفت: بنگاه های کوچک و متوسطی 
که در روند رو به رش��د هس��تند نیز باید مورد 
توجه و تش��ویق قرار گیرند. رییس اتاق ایران از 
دولت خواس��ت امکان ایجاد یک بانک یا ادغام 
بانک توسعه صادرات با صندوق توسعه صادرات 
بررسی شود تا عالوه بر اعطای تسهیالت برای 
صادرکنندگان، انجام خدمات رسانی به آنها نیز 
فراهم شود.  توجه جدی به سیستم حمل و نقل، 
تمرکز تصمیم گیری ها در یک سازمان و تفویض 
اختیارات س��ازمان های متولی در این حوزه به 
یکدیگر از دیگر خواسته های صادر کنندگان بود 

که غالمحسین شافعی به گوش دولت رساند. 
در این نشس��ت از ش��ش صادر کننده نمونه 
سال 93 خواس��ته ش��د تا به بیان مشکالت و 
پیشنهاداتشان بپردازند. عظیم زاده صادر کننده 
ف��رش ایرانی از دولت خواس��ت ب��ه فعاالن در 

حوزه فرش دس��تباف توجه بیش��تری شده و 
تالش ش��ود فرش دس��تباف ایرانی با حمایت 
دولت، جایگاه همیش��گی اش را بازیابد.  احمد 
طاهری، مدیر عامل ش��رکت نوین بافان پرنگ 
دیگر صادر کننده نمونه گفت: مجموعه مالیاتی 
که از صادر کنندگان پوشاک دریافت می شود، 
از مجموعه مالیاتی که واردکنندگان پوش��اک 
می پردازند کمتر است. این فعال اقتصادی نیز از 
دولت خواست تسهیالت الزم به صادر کنندگان 

پوشاک داده شود. 

دولت، بخش خصوصی در رقابت سالم
محمدرض��ا انص��اری ریی��س هیات مدیره 
ش��رکت کیس��ون،  صادرات موفق ایرانی ها در 
س��ال های اخیر را هم��وار کردن بس��تر روابط 
سیاس��ی عنوان کرد و گفت: پتانسیل صادرات 
خدمات فنی مهندس��ی کش��ور امروز بیش از 
20 میلی��ارد دالر و این دس��ت یافتنی اس��ت. 
انصاری ادام��ه داد:  صادرکنندگان ما از س��ال 
1373 تا به امروز خوشنامی آوردند، ما از 650 
ضمانت نامه که تا به امروز داش��تیم، فقط یکی 
ضبط ش��ده و این یک رکورد در دنیاست.  وی 
در اهمیت و ضرورت جایزه صادراتی گفت: اگر 
در جایزه صادراتی صادر کننده بداند که دولت 
هش��ت درصد به او تخفیف می دهد می تواند به 
مشتری تا هشت درصد تخفیف دهد. در حالی 
که االن ایرانی ها با دو درصد، سه درصد از رقابت 
حذف می شوند. وی روند صعودی رشد از 12 به 
45 درصد را نتیجه تشویق ها و جوایز صادراتی 
عنوان کرد.  صندوق توس��عه ملی ابزار بس��یار 
مناسبی است اما بوروکراتیک و با بهره باالست، 
جواب نمی دهد باید اصالح ش��ود.  مدیر عامل 
ش��رکت س��ینوژن تولید کننده داروی ام اس و 
دیگ��ر صادر کننده موفق از ص��رف بودجه های 
ملی برای واردات مش��ابه تولید داخلی توسط 
نهادهای دولتی گالیه کرد و گفت: رقابت نا سالم 
بخش دولتی و خصوصی چه منفعتی جز از بین 
بردن انگیزه های کار آفرینان دارد. در خواست ما 
بستن بازار نیست بلکه جلوگیری از نقاب تولید 
بر چهره واردات است.  مدیر شرکت پویندگان 
راه سعادت دیگر صادر کننده نمونه سال جاری 
گفت: صادرات به اروپا برای هر صادرکننده ای 

شش سال است خاطره شده. 
عبدالرضا یعقوب زاده طاری افزود: شرکت های 
دانش بنیان با رنج و مشقت و سرمایه بسیاری کار 
را به سرانجام می رسانند و به یک باره شرکت های 
دولتی به فکر رقابت با بخش خصوصی و تولید 

محصول شرکت می افتند. 
وی ادامه داد: پیشنهاد می کنم، همان طور که 
با ورزش��کاران و هنرمندان جلسه می گذارند با 
صادرکنندگان هم جلسات خصوصی بگذارند. 

روز ملی صادرات یکش��نبه 27 مهر با حضور 
معاون اول ریاس��ت جمه��وری، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، وزی��ر نیرو، اس��تاندار تهران، 
رییس س��ازمان توس��عه تج��ارت، رییس اتاق 
ایران و صادر کنندگان نمونه و ممتاز و تعدادی 
از مقامات و مسئوالن در س��الن اجالس سران 
برگزار ش��د. در پایان از 50 صادر کننده برتر با 

اهدای تندیس و لوح تقدیر شد. 

پاسخ به گالیه های صادرکنندگان در روز ملی صادرات
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چند س��ال پیش واگذاری شماره های 
رند ب��ه متقاضی��ان خاص، ب��ازار گرم و 
جذابی را برای تلفن ه��ای ثابت و همراه 
ایجاد کرده بود که به یکب��اره به دالیل 
نامعل��وم ای��ن کار از س��وی اپراتورها و 
ش��رکت مخابرات ایران متوقف ش��د و 
البته چند شماره رند که قرار بود به دلیل 
ترتیب بسیار مناسب به موزه سپرده شود 
سرنوشت نامعلومی پیدا کردند و به گفته 
مس��ئوالن هنوز به هیچ ف��ردی واگذار 
نش��ده اند.به تازگی کمیس��یون تنظی��م 
مق��ررات و ارتباطات قانون��ی را تصویب 
کرد که طب��ق آن به مزایده گذاش��تن 
شماره های رند توس��ط اپراتور ها قانونی 
شناخته شده و ازاین پس همه اپراتورها 

می توانند ش��ماره های خاص خود را به 
مشترکان خاص خود واگذار کنند. 

این کمیسیون در جلسه شماره 198 
خود، دستورالعمل واگذاری شماره های 
تلفن هم��راه و ثاب��ت رند و مناس��ب را 
بررس��ی و تصویب کرد که این مقررات 
پ��س از ابالغ ب��ه اپراتوره��ا، الزم االجرا 
خواهد بود. براس��اس این دستورالعمل، 
شماره رند به ش��ماره های تلفن همراه و 
ثابت اطالق می ش��ود که به دلیل روان 
بودن یا داشتن موسیقی لفظی یا روابط 
عددی، به راحت��ی در ذهن اف��راد ثبت 
می شوند و این ش��ماره ها توسط دارنده 
پروان��ه )اپراتورها( تعیین می ش��وند. در 
همین حال ش��ماره مناسب شماره هایی 
هس��تند که براساس نوع ش��ماره دارای 

متقاض��ی خ��اص ب��وده و قیم��ت آنها 
متفاوت از قیمت معمول در بازار باش��د 
ک��ه این ش��ماره ها نی��ز توس��ط دارنده 
پروانه مشخص خواهد شد. براین اساس 
دارندگان پروانه فعالیت در ارائه خدمات 
موبایل و تلف��ن ثابت می توانند نس��بت 
به تهیه دس��تورالعملی اجرای��ی اقدام و 
ش��ماره های تلفن همراه و ثاب��ت رند و 
مناسب را باالتر از قیمت های تعیین شده 
در پروانه و مصوبات کمیس��یون واگذار 
کنن��د. در دس��تورالعمل تهی��ه ش��ده 

ش��رایط اطالع رس��انی عمومی، شرایط 
رقابتی عادالن��ه و روش واگ��ذاری باید 
به صورت شفاف تعیین ش��ده باشد؛ این 
دس��تورالعمل قبل از اجرا توسط دارنده 
پروان��ه، باید ب��ه تایید س��ازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی برسد. 
داوود زارعی��ان، مع��اون ش��رکت 
 مخاب��رات ای��ران درباره ای��ن مصوبه به 
»فرص��ت ام��روز« گف��ت: ت��ا ب��ه حال 
ابالغیه ای در این خصوص به دس��ت ما 
نرس��یده اس��ت اما در کل می تواند خبر 

خوبی برای اپراتور ها باش��د.  وی افزود: 
فکر نمی کنم این طرح قوانین پیچیده ای 
داش��ته باش��د و گمان نمی رود سازمان 
تنظیم مقررات نظارت خاص��ی را برای 
قیمت گذاری این ش��ماره ها در دس��ت 
برنامه داش��ته باش��د زیرا در اکثر مواقع 

نظام دهی ها به نفع اپراتورها است. 
 زارعی��ان درباره علت متوقف ش��دن 
برگزاری مزایده ها در ماه های گذش��ته 
گفت: هی��چ گاه این ط��رح به طور کامل 
متوقف نش��ده ب��ود بلکه ب��ا روش های 

جایگزین این خطوط به متقاضیان واگذار 
می ش��د.   وی درباره اینکه نوع استقبال 
مردم از برگ��زاری ای��ن مزایده ها گفت: 
معموال هیجان ه��ا در بازار ای��ران تاثیر 
بسزایی دارد و گمان نمی رود با تصویب 
این قانون مثل گذش��ته از این مزایده ها 

استقبال شود. 
معاون ش��رکت مخابرات ایران درباره 
گران ترین خط��وط رند تا ب��ه امروز نیز 
گفت: طبق گزارش هایی ک��ه به ما داده 
شده اس��ت گران ترین ش��ماره در حال 
حاضر یک میلیارد تومان قیمت دارد که 

در بازار آزاد به فروش رفته است. 
وی افزود: شماره هایی که از این طریق 
به فروش می روند می توانند در بازار آزاد 
بدون محدودیت قیمتی توس��ط صاحب 

خط به فروش برسند.  سخنگوی شرکت 
مخابرات درباره سرنوشت شماره همراه 
09123456789 که ق��رار بود به موزه 
مخابرات منتقل ش��ود گفت: این شماره 
به هیچ شخصی واگذار نشده و هنوز برای 

آن تصمیم قطعی گرفته نشده است. 
گفتنی اس��ت در س��ال های گذش��ته 
مزایده ه��ای مختلف��ی ب��رای واگذاری 
خطوط ثابت و هم��راه مخابراتی صورت 
گرفت که با اس��تقبال خوبی از س��وی 
مردم مواجه ش��ده بود. در این مزایده ها 
شماره 09122222222 به عنوان یکی 
از گران ترین شماره ها با قیمت حدود 44 
 میلیون تومان و شماره 09123333333 
  به قیم��ت ح��دود 43 میلی��ون تومان 

فروخته شد. 

فروش سیم کارت یک میلیارد تومانی در بازار

شماره های رند دوباره به مزایده گذاشته می شوند
محمد ممتازپور 

مینو گله

دادن تنخواه به گمرک برای بازگرداندن حقوق ورودی و مالیات بر ارزش دریافتی 1
از صادرکنندگان به آنها 

ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانکی2

افزایش قدرت وام دهی بانک ها3

کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیالت متناسب با نرخ تورم 4

کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی تا 10 درصد5

تسهیل صدور ضمانت های بانکی6

ایج��اد ردی��ف در بودجه س��ال 94 ب��رای پرداخت جوای��ز صادراتی و توس��عه 7
زیرساخت های آن

افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران8

فعال سازی دیپلماسی اقتصادی9

لغو تعهد سپاری ارزی و مالیات بر درآمد10

حذف مقررات دست و پاگیر اداری11

حذف استانداردهای اجبار ی برای کاالهایی که عالمت استاندارد دارند12

رفع محدودیت های مرزی13

برنامه های دولت برای توسعه صادرات

افزایش 8/5 درصدی تولیددرمنطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس

مدیرعامل منطقه ویژه اقتص��ادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس از افزایش 86 درصدی ص��ادرات از لحاظ وزنی 
و افزای��ش 8/5 درصدی تولیدات این منطقه در ش��ش ماه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 92 خبر داد.  
مسعود هندیان گفت: درشش ماه اول سال جاری در مجموع 
دو میلیون و 35 هزار و 92 تن محصول ش��امل اسلب؛ آهن 
اسفنجی، شمش آلومینیوم، شمش روی و شمش فوالد در 
شرکت های مستقر در این منطقه تولید شد که نسبت به سال 
قبل آن به میزان 1876476 تن از لحاظ وزنی رش��د داشته 
است.  وی افزود: در این مدت فوالد هرمزگان 575 هزار و887 
تن اسلب، 732 هزار و179تن آهن اسفنجی، »هرمزآل« 35 
هزار و 313 تن شمش آلومینیوم، آلومینیوم المهدی 50 هزار 
و 562 تن شمش، شرکت روی 3 هزار و 734 تن شمش روی، 
شرکت فوالد کاوه جنوب 637 هزار و417 تن آهن اسفنجی 
تولید داشتند.  هندیان تصریح کرد: حضور شرکت های عظیم 
فوالدی و س��رمایه گذاران در بخش های صنعتی، معدنی و 
تولیدی، این منطقه را در آینده نزدیک به یکی از بزرگ ترین 
مناطق اقتصادی کشور تبدیل می کند.  وی افزود: مجموع 
محصوالت تولیدی صادر شده شرکت های مستقر در شش 
ماهه اول سال جاری رقم 221 هزار و 362تن به ارزش 179 
میلیون و 761هزار و 845 دالر اس��ت که به لحاظ وزنی 86 
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته که معادل 

119065 تن بود، نشان می دهد. 

خروجی هر نوع گردشگری در ایران 
باید فرهنگی باشد

معاون گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری با بیان اینکه گردشگری باید ماهیت 
فرهنگی داشته باشد، گفت: خروجی هر نوع گردشگری 

در ایران باید فرهنگی باشد. 
به گزارش رواب��ط عمومی اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری، مرتضی رحمانی موحد با 
بیان ای��ن مطلب در نشس��ت صمیمی با کارشناس��ان و 
کارکنان معاونت گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری خراس��ان رضوی در مشهد 
مقدس افزود: استان خراس��ان رضوی یکی از مهم ترین 
و ارزشمندترین استان ها در حوزه گردشگری است و این 
اس��تان در هر دو حوزه گردش��گری داخلی و گردشگری 
خارجی اهمی��ت فراوانی دارد. وی اظه��ار کرد: همه باید 
کمک کنیم تا اهداف و ماموریت های س��ه گانه س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به خوبی پیش 
رود.  معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در بخش 
دیگری از سخنان خود افزود: یکی از مهم ترین موضوعاتی 
که می تواند در آینده پیگیری شود، ایجاد و راه اندازی دفاتر 
و اتاق هایی در هتل ها برای معرفی جاذبه های گردشگری و 
نیز آثار و ابنیه های فرهنگی و تاریخی و همچنین معرفی 

آداب، سنن و رسوم مردم است. 

مناطق آزاد 

گردشگری 



عمران و مسکن6

10 ه��زار و 500 کیلومت��ر 
خط آهن فع��ال، 9 ه��زار و 500 
کیلومت��ر خ��ط آهن در دس��ت 
ساخت، یک هزار و 800کیلومتر 
راه آهن دو خط��ه، 185 کیلومتر 
خ��ط آهن ش��هری )مت��رو(، 22 
ه��زار واگن باری و 1736 س��الن 
مسافربری دارایی های کشورمان 
در صنع��ت ریلی اس��ت ک��ه در 
ای��ن موجودی ها خ��أ قطارهای 
سریع الس��یر، خطوط ریلی برقی، 
قطاره��ای حوم��ه ای به ش��دت 
احساس می شود، هرچند صنعت 
ریلی از صنایعی اس��ت که قدمت 
زیادی دارد و همه دولت ها تاکید 
ویژه ای ب��ه این صنع��ت دارند اما 
اینکه بخش عم��ده ای از خطوط 
ریلی کشورمان متعلق به 60 سال 
گذشته است و دولت ها در چندین 
سال گذشته دستاورد قابل توجهی 
نداش��تند،  بخ��ش  ای��ن  در 
غیر قابل انکار اس��ت و مدیرعامل 
راه آه��ن کش��ورمان ه��م روز 
گذشته در ش��انزدهمین همایش 
 حمل و نقل ریلی ب��ه این موضوع 

اذعان داشت. 
وزارت راه و شهرس��ازی دولت 
یازده��م اقدامات خ��ود در بخش 
راه را با اولویت توسعه حمل و نقل 
ریلی شروع کرد و همواره به نقش 
قابل توجهی که ری��ل در اقتصاد 
کش��ور دارد، تاکی��د می کند اما 
توسعه حمل و نقل ریلی تنها شعار 
کاری این وزارتخانه نیس��ت. روز 
گذش��ته محسن پورس��یدآقایی، 
مدی��ر عام��ل راه آه��ن کش��ور 
روایتی از توج��ه و تاکیدات مقام 
معظم رهب��ری، رییس جمهور و 
رییس مجلس ش��ورای اس��امی 
و وزیر راه و شهرس��ازی به توسعه 
حمل و نقل ریلی بازگو کرد، اینکه 
مقام معظ��م رهب��ری 20 دقیقه 
از ماق��ات 30 دقیق��ه ای با وزیر 
راه و شهرس��ازی را ب��ه پیگیری 
پروژه ه��ای ریلی اختص��اص داد، 
اینک��ه رییس جمهور کش��ورمان 
یکی از دغدغه های روزانه خود را 
توسعه ش��بکه ریلی عنوان کرده، 
اینک��ه ریی��س مجلس ش��ورای 
اس��امی س��اماندهی حمل و نقل 
ریلی در بودجه کشور را هم ردیف 
بحث س��امت و درمان در بودجه 
می داند و اینکه وزیر تصدی خود 
در وزارتخانه را با ش��عار توس��عه 

ش��بکه حمل و نقل ریلی ش��روع 
کرده است. 

روز گذش��ته در نخستین روز از 
شانزدهمین همایش صنعت ریلی 
که با حضور وزیر راه و شهرسازی 
و مس��ئوالن ریل��ی ش��هری و 
بین شهری کشورمان برگزار شد، 
معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه 
تسهیات جدید به سرمایه گذاران 
ای��ن بخ��ش خب��ر داد و وزیر هم 
تجاری س��ازی و نگاه بازرگانی را 

برای این صنعت تجویز کرد. 
 سرمایه گذاران ریلی 110 
میلیون تخفیف می گیرند

محس��ن  پی��ش  چن��دی 
پورسیدآقایی، مدیرعامل راه آهن 
کش��ورمان از ارائ��ه تس��هیات 
باع��وض ی��ک میلی��ارد تومانی 
در بخ��ش ورود ن��اوگان جدید به 
سرمایه گذاران این حوزه خبر داد، 
هر چند این وعده معاون وزیر، آن 
تسهیاتی نبود که سرمایه گذاران 
و فع��االن ریل��ی انتظ��ارش را 
داشتند و پیشنهاد کردند که ارائه 
تس��هیات کم بهره به ازای ورود 
هر واگن جدی��د را جایگزین این 
تس��هیات یک میلی��ارد تومانی 
کنند اما این وعده پورس��یدآقایی 
س��رفصل جدیدی بی��ن دولت و 
بخش خصوصی باز کرد تا فعاالن 
این حوزه هم پیگیری های دولت 

در این حوزه را جدی بگیرند. 
روز گذش��ته هم مع��اون وزیر 
از ارائه تس��هیات جدی��د دولت 
ب��رای س��رمایه گذاران ریلی خبر 
داد و گفت: مقرر ش��ده اس��ت که 
تا سه سال هر سرمایه گذار بخش 
خصوصی ب��ه ازای ورود هر واگن 
باری جدید بابت 3.5 تا 4 میلیون 
ت��ن کیلومتر ب��ار از پرداخت حق 
دسترس��ی به راه آهن معاف شود 
که در واقع هر سرمایه گذار در این 
م��دت از پرداخ��ت 110 میلیون 
تومان حق دسترس��ی به راه آهن 
معاف خواهد بود و به عبارت دیگر 
دولت به فعاالن ای��ن حوزه 110 
میلیون تومان تخفیف داده است. 

اختصاص بودجه 7.5 
میلیاردی وزارت نفت به 

توسعه شبکه ریلی 
ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل راه آهن 
کش��ور با تصحیح بند )ق( قانون 
صنعت ریلی کش��ورمان از محل 

صرفه جویی س��وخت توانس��ت 
بودجه 7.5 میلیارد تومانی داشته 
باشد که این بودجه در بخش های 
مختلف صنعت تقسیم خواهد شد. 
وی ادامه داد: از مهم ترین مزایای 
حمل و نقل ریلی صرفه جویی آن 
در سوخت است اما از آنجایی که 
در کش��ورمان نرخ سوخت بسیار 
پایین است، این ارزش ریلی دیده 
نمی ش��ود اما با تصوی��ب بند )ق( 
قانون توانس��تیم اعتبارات��ی را از 
مح��ل صرفه جویی در س��وخت 

دریافت کنیم. 
معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی 
با اش��اره به تس��هیاتی که از این 
بودجه در اختی��ار فعاالن صنعت 
ریلی گذاش��ته می ش��ود، تصریح 
کرد: با وزارت نفت ب��ه این توافق 
رسیده ایم که تا سال 1403، 7/5 
میلیارد دالر بودجه ب��رای ریل و 
راه آهن اختص��اص یابد که در این 
مدت زمان به ازای افزایش هر تن 
کیلومتر بار دو سنت دالر و به ازای 
افزایش ه��ر نفر کیلومتر مس��افر 
یک س��نت دالر اختص��اص داده 
می ش��ود و همچنین مقرر ش��ده 
در بخش مت��رو ب��ه ازای افزایش 
 هر نف��ر مس��افر 12 س��نت دالر 

پرداخت شود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با 
بیان اینکه در واقع هر سرمایه گذار 
در کمتر از شش سال با 500 هزار 
کیلومتر س��یر به س��رمایه  اولیه 
خود در خرید واگ��ن و لوکوموتیو 
می رس��د، تاکید کرد: 20 درصد 
از ای��ن ارقام��ی ک��ه ذکر ش��د، 
یعنی100 ری��ال آن ب��ه ازای هر 
تن کیلومتر بار به سرمایه گذارانی 
اختصاص می یابد که واگن جدید 
ب��ه ن��اوگان اضافه کنن��د و 100 
ری��ال آن هم به س��رمایه گذارانی 
اختصاص می یابد ک��ه لوکوموتیو 

جدید به شبکه اضافه کنند. 

ریل باید توان رقابت با 
جاده را پیدا کند 

وزی��ر راه و شهرس��ازی هم در 
این همایش با بیان اینکه صنعت 
ریلی نماد صنعتی شدن کشورمان 
اس��ت، گف��ت: آرزو دارم؛ روزی 
فرا برس��د ک��ه تم��ام آبادی های 
نقش��ه ایران عزیز با خطوط ریلی 
به یکدیگر متصل شوند و راه آهن 
نخس��تین گزین��ه م��ردم ب��رای 

جابه جایی بار و سفر باشد. 
عباس آخوندی، با بی��ان اینکه 
سرعت، امنیت و قیمت سه عامتی 
هستند که باعث می شود، بازرگانان 
مس��یر ریلی را به جاده ای ترجیح 
دهند، گف��ت: متاس��فانه در حال 
حاضر مسیر ریلی کشورمان توان 
رقابت با مس��یر جاده ای را ندارد و 
مسیری مانند تهران – قم در حالی 
بی��ش از 50 ظرفیت خ��ود زیر بار 
ترافیک رفته است که مسیر ریلی 
این محور وجود دارد اما اس��تقبال 
چندان��ی از آن نمی ش��ود، چراکه 
مدت زمان س��یر در مس��یر ریلی 

بیشتر از مسیر جاده ای است. 
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره 
به قدمت 80 س��اله صنعت ریلی 
در کشورمان گفت: موضوع بسیار 
مهمی که در صنع��ت ریلی وجود 
دارد این است که در حال حاضر در 
این حوزه نگاه تجاری و بازرگانی 
وجود ندارد و اگر به تجاری سازی 
در صنع��ت ریلی توجهی نش��ود، 
قطعا صحبت های مس��ئوالن در 

حد نصیحت باقی می ماند. 
آخوندی با تاکید بر اینکه صنعت 
ریلی نیازمند نگاه تجاری و بازرگانی 
است، گفت: مس��یرهای ریلی باید 
توانایی رقابت با مسیرهای جاده ای 
را داشته باشند و توانایی رقابت هم 
با تجاری س��ازی به وج��ود می آید 
و دول��ت و بخش خصوص��ی در 
کنار توسعه ش��بکه ریلی و حفظ 
ایمن��ی آن باید تجاری س��ازی را 
 هم در اولویت و دس��تور کار خود 

قرار دهند. 
وی همچنین اولوی��ت دیگر را 
اتصال خ��ط آهن ب��ه حمل و نقل 
بین المللی اعام کرد و ادامه داد: 
بحث توسعه مکران و شرق را داریم 
و در شرق کشور از طریق هرات، در 
ش��مال از طریق ترکمنس��تان، از 
ش��مال غرب از طریق آذربایجان، 
در جنوب غ��رب از طریق بصره و 
از غرب از طریق ع��راق توانایی و 
ظرفیت اتصال به شبکه حمل و نقل 
بین المللی وج��ود دارد که دولت 
این مسیرها را در اولویت قرار داده 

است. 

زیرساخت ریلی محور 
جنوب به 60 سال قبل 

بازمی گردد
در چند ماهه گذش��ته س��وانح 

ج��دی در مس��یر ریل��ی مح��ور 
جن��وب رخ داد که مع��اون وزیر 
راه و شهرس��ازی و متولی راه آهن 
کشورمان در همایش روز گذشته 
علت اصلی س��وانح پی در پی این 
مح��ور را اع��ام ک��رد. ب��ه گفته 
پورسیدآقایی مس��یر ریلی محور 
جنوب به 60 سال قبل بازمی گردد 
و نیاز به یک بازس��ازی اساس��ی 
دارد. این خط بای��د به طور کامل 
بازسازی ش��ده و تمام خطوط آن 
به ری��ل UIC60 تغییر خواهد 
ک��رد ضمن آنک��ه تا پایان س��ال 
چهار تراک محور جنوب به پایان 

می رسد. 
وی همچنین با بی��ان اینکه این 
بازسازی تنها به محور جنوب محدود 
نمی ش��ود، گف��ت: در حال حاضر 
پیچ های خط آهن گرگان را می توان 
با دس��ت باز کرد و باالس��تی روی 
خطوط ریلی ش��مال وج��ود ندارد 
و به همین دلیل حداکثر س��رعت 
قطارهای مسافری در راه آهن شمال 
40 کیلومتر است. تغییر همه اینها 
همت بلند و سرمایه گذاری زیادی 
می خواه��د و باید کاره��ای زیادی 

انجام شود. 

  برقی کردن خط 
تهران- مشهد تا پایان سال 

کلید می خورد 
برقی ک��ردن خط��وط راه آهن 
پروژه ای اس��ت که از دولت های 
قب��ل ش��روع ش��ده ام��ا تاکنون 
مس��یر ریلی برقی در کش��ورمان 
ب��ه بهره برداری نرس��یده اس��ت 
و مس��ئوالن هر دول��ت تنها خط 
تهران- مشهد را به عنوان پایلوت 
قرار داده اند. حال معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی از ش��روع عملیات 
اجرایی برقی کردن مس��یر ریلی 
تهران- مشهد تا پایان سال جاری 
خبر داد و گف��ت: تمام زمینه های 
مورد نیاز برای اجرایی شدن برقی 
کردن مسیر ریلی تهران- مشهد 
فراهم شده و تنها بحثی که برای 
اجرای این پروژه مطرح است خط 
اعتب��اری فاینانس ای��ران و چین 
اس��ت که قطعا ای��ن موضوع هم 
قبل از پایان س��ال جاری برطرف 
می شود و پس از اجرای برقی شدن 
این مسیر سرعت قطارهای تهران 
مشهد به 200 کیلومتر در ساعت 

می رسد. 

وزیر راه و شهرسازی در شانزدهمین همایش صنعت حمل و نقل ریلی: 

صنعتریلینگاهبازرگانیوتجاریمیخواهد 8 دلیل استفاده از قطارهای 
سریع السیر و برقی

1- کاهش میزان آلودگی ه�وا: درحالی که بحث و 
تبادل نظر در مورد شیوه های مختلف حمل و نقل و اینکه 
استفاده از کدام یک در کاهش مصرف سوخت مناسب تر 
اس��ت، ادامه دارد، میزان آالینده های تولید شده توسط 
قطارهای سریع السیر بسیار کمتر از میزان آلودگی است 
که توسط خودروهای مورد نیاز برای جا به جایی مسافران 

قطار ایجاد می شود. 
2- پراکندگی معکوس: اس��تفاده از این نوع قطارها 
سبب می شود تا از میزان عاقه به پراکندگی در شهرها در 
قالب رشد حاشیه نشینی کاسته شود. استفاده از این نوع 
قطارها می تواند موجب رونق گرفتن مراکز شهرها شود. 

3- افزایش فض�ا برای پی�اده روی: تع��داد کمتر 
خودروها در مرکز ش��هر است. این موضوع سبب می شود 
تا فضای پیاده روی بیشتری در شهرهای دنیا ایجاد شود. 
4- صرفه جویی بیشتر در وقت: اس��تفاده از قطار 
به جای رانندگی این امکان را برای شما فراهم می کند تا 
وقت آزاد بیشتری در اختیار داشته باشید و به موضوعات 
مورد عاق��ه بپردازید. در این بازه زمان��ی که در وقت تان 
صرفه جویی می کنید می توانید به کارهای عقب افتاده تان 
بپردازید یا حت��ی مطالعه کنید. نکته جال��ب توجه آنکه 
قطارهای سریع السیر در مسافت های کمتر از 400 مایل 
می توانند شما را با س��رعتی مشابه س��رعت هواپیما و با 

هزینه کمتر جابه جا کنند. 

5- کاهش میزان ترافیک: چه قیمتی می توان روی 
زمانی ک��ه در ترافیک هدر می دهیم، گذاش��ت؟ چنانچه 
در ش��هرهایی زندگی می کنید که بزرگراه های ش��لوغ و 
ترافیک سنگینی دارد ش��ما در واقع بیش��تر وقت تان را 
به جای رانندگی کردن نشس��ته اید. استفاده از قطارهای 
سریع السیر می تواند بخش قابل توجهی از این شلوغی و 

ترافیک را کم کند. 
6 - کاه�ش اس�تفاده از س�وخت های فس�یلی: 
خطوط ریلی که قطارهای برقی از آن اس��تفاده می کنند 
می توانند برای عملیاتی ش��دن از انرژی های تجدید پذیر 
استفاده کنند، این موضوع سبب می شود تا صرفه جویی 

قابل توجهی در مصرف سوخت های فسیلی ایجاد شود. 
7 - ایمن تر از خ�ودرو: هزاران نفر از م��ردم دنیا در 
تصادفات رانندگی مجروح ش��ده یا جانش��ان را از دست 
می دهند. این درحالی اس��ت که حمل و نقل ریلی یکی از 
ایمن ترین و مطمئن ترین ش��یوه های حمل و نقل عمومی 

است. 
8- صرفه اقتصادی: استفاده از قطارهای سریع السیر 
منافع اقتصادی متعددی را به دنبال دارد. از شغل هایی که 
به دلیل ساخت شبکه ریلی ایجاد می شود تا صرفه جویی 
در وقت به واس��طه عدم اس��تفاده از خودروی شخصی تا 
امکان حمل و نق��ل کاالها برای کس��ب و کارهای محلی و 
همچنین نقل و انتقال مردم. قطارهای سریع السیر منافع 

بسیاری را عاید ما می کنند. 
ترجمه: معراج آگاهی
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سرمایه گذاران غربی نمی توانند از 
بازار پرسود ایران چشم بپوشند

با توجه به نیاز ایران و غرب به همکاری در زمینه صنعت 
هوانوردی، لغو تحریم ها علیه ایران در این بخش می تواند 

در آینده ای نزدیک اتفاق بیفتد. 
به گزارش تس��نیم، به نقل از پایگاه اینترنتی سنتر فور 
اوییشن، با توجه به نیاز ایران و غرب به همکاری در زمینه 
صنعت هوانوردی، لغو تحریم ها علیه ایران در این بخش 

می تواند در آینده ای نزدیک اتفاق بیفتد. 
ایران با یک اقتصاد 500 میلی��ارد دالری که از طریق 
نفت با ترکیه مرتبط اس��ت، یک جمعیت 77 میلیونی با 
اکثریت جوانان تحصیل کرده و بازار بورسی با سرمایه ای 
به اندازه لهستان، از پتانس��یل اقتصادی باالیی برخوردار 
است. این کشور اخیرا در مهار تورم، ثابت نگه داشتن نرخ 
بیکاری و تثبیت ارزش ریال، عملکرد مناسبی از خود به 

جای گذاشته است. 
36 ش��رکت هوایی ایرانی و خارجی در ای��ران فعالیت 
دارند ک��ه تع��دادی از آنها اخی��را اع��ام کرده اند، قصد 
توس��عه ظرفیت حمل و نق��ل هوایی خود در س��ال های 
2014 و 2015 را دارند. به عاوه، ایران از پتانسیل باالیی 
برای تبدیل ش��دن به یک قطب پروازی در سطح جهان 

برخوردار است. 
تولیدکنندگان غربی به ش��کلی محتاطانه با استفاده از 
فرصت ناشی از توافق موقت ژنو در حال تامین تجهیزات 
و خدم��ات امنیت پ��رواز به ن��اوگان حمل و نق��ل هوایی 
س��الخورده ایران هس��تند. بوئین��گ و جنرال الکتریک 
مجوزهایی را از وزارت خزانه داری امریکا دریافت و موافقت 
کرده اند تا قطعات هواپیم��ا، طرح ها و اطاعات ناوبری را 
در اختیار ایران ایر و ایران ایر ت��ور قرار دهند. ایرباس نیز 
در تاش است تا مجوز صدور قطعات یدکی به ایران را از 

واشنگتن بگیرد. 
براس��اس برآورد س��ازمان هواپیمایی کش��وری ایران 
حمل و نقل هوایی این کش��ور نیاز ب��ه واردات 600فروند 
هواپیمای جدید طی 11 سال آینده خواهد داشت تا بتواند 

نیازهای خود را تامین کند. 
با وج��ود تم��ام ریس��ک هایی که هم��کاری ب��ا ایران 
ممکن اس��ت به همراه داش��ته باش��د، به دلیل پتانسیل 
ب��االی اقتص��اد ای��ران و رون��د و واقعیت ه��ای فعلی ای 
ک��ه در داخ��ل ای��ران و منطق��ه در جری��ان اس��ت، 
 س��رمایه گذاران نمی توانند به راحتی از بازار پرسود ایران

 چشم پوشی کنند. 

خانه های خالی تحمل مالیات ندارند
معاون وزیر راه وشهرس��ازی بیان کرد، بازار مس��کن با 
توجه به شرایط فعلی تاب و تحمل اجرای طرح مالیات بر 

خانه های خالی را نخواهد داشت. 
به گزارش ایس��نا، محمد پژمان، رییس س��ازمان ملی 
زمین و مس��کن درباره طرح مالیات ب��ر خانه های خالی 
اظهار کرد: هر تصمیمی که در این زمینه گرفته می شود 
باید همه جانبه باش��د، به گونه ای که اگر فقط بخواهیم از 

یک بخش مالیات بگیریم، کار درستی نیست. 
وی با بی��ان اینکه مالی��ات خودش بای��د موجب رونق 
اقتصادی شود، تصریح کرد: قرار نیست که حوزه مسکن با 

گرفتن مالیات سرکوب شود. 
رییس س��ازمان ملی زمین و مسکن در ادامه گفت: اگر 
بخش مسکن براساس ابعاد و اندازه میزان مالیاتی که در 
آن اخذ می ش��ود، خودش مولد باش��د، خود می تواند آن 
حوزه را تقویت و تعدیل اقتصادی کن��د. تنها در صورتی 
می ت��وان گفت اجرای ط��رح مالیات ب��ر خانه های خالی 
طرح مثبتی اس��ت که موجب س��رخوردگی فعاالن این 

بخش نشود. 
وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح اختاف نظراتی 
وجود دارد، ادامه داد: برخی معتقدند که این بخش تاب، 
توان و تحمل اخذ این مالیات را ندارد و گروهی هم معتقد 
هستند اضافه ارزش هایی که در این حوزه وجود دارد باید 

به نفع عموم به عنوان مالیات اخذ شود. 
رییس سازمان ملی زمین و مس��کن خاطرنشان کرد: 
مطرح ش��دن طرحی مانند مالیات ب��ر خانه های خالی با 
توجه به شرایط موجود نشان می دهد حوزه مسکن تاب و 

تحمل اجرای این طرح را نخواهد داشت. 

 تعیین تکلیف آزادراه شمال 
تا 2 ماه آینده

به گزارش مهر، محمد س��عیدی کیا در خصوص آخرین 
وضعیت آزادراه تهران-ش��مال، اظهار کرد: در حال حاضر 
هیچ صحبت��ی دراین ب��اره نمی کن��م.  وی در پاس��خ به 
 اینکه در نهایت بنیاد به عنوان ش��ریک دول��ت در آزادراه 
تهران-شمال؛ چه برنامه هایی برای تکمیل این آزادراه نیمه 
کاره دارد؟ گف��ت: تا دو ماه دیگر تصمیم��ات خود را برای 
آزادراه تهران-شمال  اعام می کنم.  مسیر آزادراه از محل 
تقاطع غیر هم سطح با بزرگراه شهید همت و بزرگراه آزادگان 
شروع و در امتداد دره کن پس از گذشتن از حاشیه روستای 
سولقان به تدریج از منطقه کوهستانی توچال عبور کرده و 
سپس توسط تونل تالون به طول 4850 متر این رشته کوه 
را قطع کرده و در دامنه های ش��مالی آن در منطقه دوآب 
شهرستانک قرار می گیرد.  پس ازآن، مسیر به موازات جاده 
قدیم کرج-چالوس امتداد می یابد و در دره سرهنگ وارد 
تونل البرز به طول 6350 متر ش��ده و در پل زنگوله خارج 
می شود، س��پس با عبور از ارتفاعات البرز به موازات جاده 
موجود کرج-چالوس تا شهر چالوس ادامه یافته و در نهایت 
با یک تقاطع غیر هم س��طح به کمربندی نوشهر - چالوس 
-تنکابن متصل می شود.   بنیاد مستضعفان به عنوان شریک 
دولت در آزادراه تهران - شمال، سهم زیادی در ساخت این 
پروژه دارد، اما در طول سال های گذشته فقط ساخت قطعه 
4 این آزادراه به پایان رسیده و س��اخت قطعه 2 و 3 به جز 
ساخت یک تونل هنوز انجام نشده است، ضمن آنکه قرار بود 
افتتاح قطعه یک این آزادراه هم س��ال گذشته انجام شود 
که با گذشت شش ماه از آغاز سال جدید، خبری مبنی بر 

بهره برداری از این بخش، اعام نشده است. 

تسهیالت نوسازی موجب رونق بازار 
مسکن می شود

عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسامی گفت: 
تصویب و پرداخت وام نوس��ازی بافت های فرس��وده، رونق 
غیرتورمی بازار مس��کن را به همراه دارد.  ب��ه گزارش ایرنا، 
مجید جلیل س��رقلعه درباره تاثیر احتمال��ی پرداخت وام 
نوسازی بافت های فرسوده، گفت: این مصوبه می تواند، بازار 
مسکن کشور را به سمت رونق عرضه سوق دهد.  دبیر کمیته 
مس��کن کمیس��یون عمران مجلس با تاکید بر لزوم نظارت 
جدی دولت بر پرداخت تسهیات به متقاضیان واقعی گفت: 
بازار مسکن بیش از 120 گروه شغلی را فعال می کند و سبب 
رونق در دیگر بخش های اقتصادی می شود.  نماینده مردم 
لردگان در مجلس خواهان اس��تفاده از ظرفیت انبوه سازان 
و توسعه گران ساخت و س��از در کش��ور با بهره گیری از این 
تسهیات شد و افزود: اگر انبوه س��ازان بتوانند ایفای نقش 
بیشتری در نوسازی شهرها داشته باشند، جایگاه این گروه 

متخصص در حوزه ساخت و ساز شهری ارتقا می یابد. 

خبر بین الملل

خبر استانی
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مدیرعامل جمعی��ت هال احمر 
استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
در زمینه ح��وادث جاده ای به دلیل 
موقعیت ترانزیتی که دارد، همچنان 
رتب��ه اول را در کش��ور ب��ه خ��ود 
اختصاص داده و این درحالی اس��ت 

که اس��تان دوم، کمت��ر از نیمی از 
حوادث ما را دارد. 

حسن مومنی گفت: در شش ماه 
نخست امسال، 2 هزار و 543 حادثه 
رانندگی را در سطح استان داشتیم 
که یک ه��زار و 463 م��ورد از آنها 

حوادث جاده ای بوده است. 
مدیرعامل جمعی��ت هال احمر 
اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه 
متاسفانه در منطقه شرق اصفهان، 
به کرات ش��اهد واژگون��ی اتوبوس 
هستیم، ادامه داد: در این مدت، به 

هش��ت هزار و 744 نفر در حوادث 
رانندگی امداد رسانی شد که چهار 
ه��زار و 921 نفر از آنه��ا، مربوط به 
حوادث جاده ای ب��وده و یک هزار و 
398 نفر هم ش��خصا به پایگاه های 

ما مراجعه کرده اند. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان: 

اصفهان، رتبه نخست حوادث جاده ای را در کشور دارد



7 آب و غذاشمــاره

نپذیرفتن اسناد کشاورزان توسط 
بانک ها بر مشکالت روستاییان 

می افزاید
مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتص��ادی س��ازمان 
جهادکش��اورزی آذربایج��ان ش��رقی، گفت: به اس��تناد 
قوانین، اسناد عادی کشاورزان باید مورد قبول بانک های 
عامل برای ارائه تس��هیالت قرار گیرد اما باوجود تصویب 
این موضوع، هنوز این قانون اجرا نمی شود و روستاییان را 

با مشکالت متعددی مواجه کرده است. 
اکبر فتحی، با بیان اینکه رویکرد و اس��تراتژی توسعه 
تولیدی و اقتصادی در روستاها باید مورد توجه قرار گیرد، 
افزود: تاکنون اقدامات بسیار خوبی در روستاها انجام شده 
که بیشتر در قالب توجه به رویکردهای فیزیکی و کالبدی 
روستا بوده است و رویکردهای اقتصادی به علت دیربازده 

بودن طرح های مربوط به آن کم رنگ شدند. 
وی با تاکید بر توسعه متوازن امکانات و تسهیالت برای 
روستاها و توجه به رویکرد بهبود بهره وری و فعالیت های 
اقتصادی، اظهار کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
حوزه کشاورزی کمرنگ است. برای رشد و توسعه پایدار 
کش��ور بخش خصوصی باید بیش از پی��ش در این حوزه 
نقش آفرینی کند و حتی نس��بت به اطالع رس��انی برای 
حضور خیرین در طرح های کشاورزی نیز باید اقدام الزم 

انجام شود. 
وی با تاکید بر لزوم افزایش زیرس��اخت های مناسب و 
تولیدی کش��اورزی گفت: قانون تجمیع وظایف سازمان 
جه��اد کش��اورزی ابالغ ش��ده اس��ت. وظیفه س��ازمان 
جهادکش��اورزی ک��ه افزایش کم��ی و کیف��ی تولیدات 
کش��اورزی بود با ابالغ این قان��ون، بازرگانی محصوالت 
کشاورزی نیز به جهاد کش��اورزی واگذار شده است که با 
مشارکت تشکل های مردم نهاد و ساکنان روستاها تحول 
خوبی در اقتصاد روس��تا و روس��تاییان از طریق تولید در 

قالب زنجیره تولید تا مصرف صورت می گیرد. 

 کودهای شیمیایی برای کشت پاییزه 
آماده ارائه به کشاورزان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کش��اورزی آذربایجان 
شرقی، گفت: کود مورد نیاز کشاورزان برای انجام کشت 
پاییزه در انبارهای این شرکت به اندازه کافی موجود است 

و آماده ارائه به کشاورزان هستیم. 
اسفندیار ابوالحسن زاده، با بیان اینکه در تمام انبارهای 
مراکز شهرستان ها کود مورد نیاز کشاورزان موجود است، 
افزود: هم اکنون بی��ش از 30 هزار تن ک��ود در انبارهای 
ای��ن ش��رکت وج��ود دارد و از مدیران جهادکش��اورزی 
شهرستان ها انتظار داریم هماهنگی های الزم برای جذب 

و فروش به موقع کودها به کشاورزان را انجام دهند. 
وی اظهار کرد:  با توجه به زمان اوج کشت ها در پاییز و 
بهار همواره نیاز استان کارشناسی شده و کود مورد نیاز در 
اختیار کشاورزان قرار داده ش��ده است. بنابراین همزمان 
با آغاز کشت پاییزه، انواع کودهای ش��یمیایی مورد نیاز 

کشاورزان تهیه و تامین شده است. 
معاون اداری مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، 
افزایش قیمت کود در س��ال های اخیر را از جمله عوامل 
بروز و ظهور کودهای ش��یمیایی تقلبی در ب��ازار عنوان 
کرد و ادام��ه داد: بخش��ی از کودهایی که در ب��ازار آزاد 
توسط برخی از سودجویان عرضه ش��ده تقلبی هستند. 
ع��ده ای فرصت طلب ب��ا سوءاس��تفاده از ناآگاهی برخی 
از زارعان و نیز وضعی��ت روند توزیع نهاده ه��ا و افزایش 
نس��بی قیمت انواع کود در بازار، با ترکیب دوده و خاک، 
 اقدام ب��ه تهیه کود تقلب��ی و توزیع آن میان کش��اورزان 

می کنند. 
ابوالحسن زاده با بیان اینکه کشاورزان نباید در این مورد 
اغفال شوند، افزود: مدیران جهادکشاورزی شهرستان ها 
بای��د در این خصوص نس��بت ب��ه آگاه س��ازی و هدایت 
کش��اورزان به این مراکز و ش��بکه های قانونی توزیع کود 
اقدام کنند. وی افزود: رس��انه های دیداری و شنیداری و 
مطبوعات در آگاه سازی روستاییان و کشاورزان می توانند 

نقش اساسی ایفا کنند. 

 خطر تخلیه 20 روستا
با افزایش ریزگردها

مدی��رکل اداره مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری اس��تان 
هرمزگان به وجود بیش از یک میلی��ون هکتار بیابان در 
این استان اشاره کرد و گفت: با توس��عه بیابان و افزایش 
ریزگردها، 20 روس��تا در معرض خطر مهاجرت ساکنان 

خود قرار دارند. 
به گزارش ایرنا، محسن یکتاپور با بیان اینکه این استان 
دارای یک میلیون و 65 هزار هکت��ار بیابان، 318 هکتار 
کانون های بیابانی و 28 هکتار کانون بحران است، افزود: 
قطع مال��چ رایگان توس��ط وزارت نیرو احتمال تش��دید 

ریزگردها در این استان را افزایش می دهد. 
وی اظهار داش��ت: به طوری که در سال 67 وزارت نفت 
برای کنترل بیابان و تثبیت ش��ن های روان، مالچ رایگان 
در اختیار این استان قرار می داد که به تازگی اقدام به قطع 

عرضه این ماده کرده است. 
به گفته وی، مالچ پاش��ی در کنترل بیابان و اس��تقرار 
گونه های مقاوم بیابانی و احیای زندگی مردم در مناطق 
بیابانی نقش بس��زایی دارد که با جلوگیری از عرضه مالچ 
رایگان به طور حتم روستاها و ساکنان آن در معرض خطر 
ریزگردها قرار می گیرند.  مدی��رکل اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری اس��تان هرمزگان درباره کاهش تولید و تنک 
ش��دن جنگل های قدیمی، گفت: میانگین بارش در این 
اس��تان 200 میلیمتر یعنی مع��ادل یک چهارم میانگین 

جهانی است. 

 اسناد توسعه
بسته هایی که باید باز شوند

در دنیای پرس��رعت امروز، حرکت به سوی توسعه آن 
هم از ن��وع پایدار تبدیل به یک ُمد جهانی ش��ده اس��ت. 
البته تحقق چنین پیش��رفتی نیاز مبرم ب��ه برنامه ریزی 
مدون و به کارگیری تمام قوای یک جامعه دارد. اهمیت 
این برنامه ها و تصمیمات آن چنان زیاد ش��ده اس��ت که 
گاهی صفت »سند« را با خود یدک می کشد، واژه ای که 
این روزها در کش��ور ما یک عضو جدانشدنی سمینارها و 
جلسات و نشست ها شده اس��ت. نمونه های آن ترکیبات 
آشنا مانند سند چشم انداز و سند توسعه ملی و غیره است. 
 در دو دهه اخیر به پش��توانه سند چش��م انداز 1404 
ایران اس��المی، انواع و اقسام س��ندهای توسعه ای ب�رای 
بخش های خدماتی و تولیدی کش��ور تدوین شده است و 
البته از انصاف نگذریم هر کدام با تشریفات کامل رو نمایی 
شده  است و اما متاسفانه اگر روند اجرایی این گونه اسناد 
توسعه با نگاهی موشکافانه بررسی شود بی گمان به دالیل 
گوناگون نواقص و معایبی را در خ��ود به نمایش خواهند 

گذاشت. 
در حالی که پیشرفت اغلب برنامه های تدوینی گذشته 
هنوز با سواالت زیادی روبه رواس��ت، نباید با تعدد اسناد 
توس��عه ای، مس��یرهای پیش رو را به چند گانگی رساند. 
واضح اس��ت که در چنین حالتی جز تحمیل سلیقه ها و 
اتالف سرمایه ها نتایجی دیگر نصیب کشور نخواهد شد. 

برنامه های توسعه پنج ساله کشور و سند جامع 1404 
گویای همه چیز است. از رتبه مورد هدف ایران در منطقه 
گرفته ت��ا نحوه برخورد ب��ا پدیده های زیس��ت محیطی؛ 
همچنین وظایف و تکالیف دس��تگاه های مختلف نیز در 
آن روشن شده است حال اگر به زعم مدیران نقاط مبهم و 
تاریکی در این سند جامع دیده می شود می توان با تدوین 
بخش نامه ها و آیین نامه ها آنها را مرتف��ع کرد؛ نه آنکه با 
رونمایی یک س��ند جدید، تمرکز و قوای دستگاه ها را به 

سمت سند جدید هدایت کنیم. 
در روز ملی روستا سند توسعه روستایی توسط ریاس�ت 
جمه��وری رونمای�ی ش��د. قطع��ا ن�ظ��ر رییس جمهور 
درخصوص توس��عه روستاهای کش��ور، ایجاد اشتغال در 
روس��تا، جلوگیری از مهاجرت به شهر، افزایش بهره وری 
در کشاورزی، ارتقای سطح درآمدی روستاییان، تکمیل 
بیمه روستاییان و عش��ایر، افزایش گردشگری روستایی، 
حمایت های سازمانی و تش��کیالتی از روستاییان و غیره 
فراتر از نظر مثبت است.  ای کاش می توانستیم از متن سند 
توسعه روستایی باخبر ش��ویم که در قیاس با دیگر اسناد 
چه برنامه های اضافه ای دارد؟! البته وزیر کار دولت بیان 
کرده است که سند توسعه روستا، مراحل تصویب نهایی 

خود را می گذراند. 
شاید بهتر باشد اسناد توس��عه ای که به »بسته توسعه 
ملی« موس��وم ش��ده مانند دیگر س��ندهای توس��عه یا 
بسته های توسعه ای به ش��کل یک کادو بسته بندی شده 
در کش��وی میز مدیران بازنش��ده نماند و روزی روی میز 
مدیران رونمایی شود و محتوی آن رنگ و بوی اجرایی به 
خود بگیرد. بدون شک دیگر نیازی به بسته بندی راه های 
توسعه دیگری نخواهد بود. در واقع از بین بردن رنجی که 
امروز روستاییان ما بدان گرفتارند آنچنان واضح و پدیدار 
اس��ت که برای تجزیه و تحلیل آن به هیچ قدرت تعقل و 
تفکری نیاز نیست و حل مسائل آنان تنها و تنها به همت 
و اراده نیاز دارد نه اینکه هر روز س��ند و اس��ناد جدید را 

معرفی کنیم! 
همان گونه که مقام معظم رهبری بر مدی�ریت ج�هادی 
تاکید می کنند، در این صورت اس��ناد تدوینی را می توان 
در عق��ل و قلب جهادگ��ران یافت. آب، خ��اک، نهاده ها، 
محص��والت، راه، کارخانه، تکنولوژی، بازار، بروکراس��ی، 
منابع مالی، نیروی کار شایس��ته و غیره همگی از ارکانی 

هستند که به صورت جهادی باید مدیریت شوند. 

یادداشت

استان ها

دریچه

نهاده ها

خبر

 کارخانه های معتبر 
و شناخته شده نیز 

در تولید روغن های 
نباتی )آفتابگردان، 
کنجد، کلزا و غیره( 
از مواد دیگر مانند 
روغن پالم استفاده 
می کنند و محصول 

خالص تولید 
نمی کنند

خبر
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فرصت امروز بررسی می کند 

جوالن پالم در روغن های نباتی
تا چند ماه پیش ش��اید کمتر 
کس��ی از م��ردم واژه »پال��م« 
را می ش��ناخت ی��ا نام��ی از آن 
ش��نیده بود. پالم، میوه درخت 
نخل روغنی است که در مناطق 
استوایی می روید و از روغن آن 
در صنایع اس��تفاده می ش��ود. 
به  کارگی��ری روغ��ن نخ��ل در 
کشورهای پیش��رفته به عنوان 
س��وخت گیاهی در س��ال های 
اخیر موجب افزای��ش تقاضای 
جهانی این ماده ش��ده اس��ت. 
روغن نخ��ل همچنین یک ماده 
رای��ج پخت و پز در کش��ورهای 
استوایی، افریقا، آسیای جنوب 
ش��رقی و بخش های��ی از برزیل 
اس��ت. بهای ارزان روغ��ن پالم 
صنایع غذایی برخی کش��ورها 
از جمل��ه ای��ران را نی��ز ب��رای 
کاه��ش هزینه ه��ای تولید به 
سمت اس��تفاده از این ماده در 
صنایع روغن کش��ی، لبنیات و 
سایر مواد غذایی کش��انده و به 
دلیل استفاده بیش از حد مجاز 
آن در صنای��ع غذای��ی، برخی 
متخصصان علم تغذیه بسیاری 
از بیماری های قلب��ی و عروقی 
ش��ایع در ایران را به استفاده از 
این روغ��ن نس��بت می دهند. 
روغن پالم به دلیل پایداری باال 
و اکسیداتیو )اشباع(، به میزان 
زیاد در روغن های سرخ کردنی 
استفاده می ش��ود و حدود 70 
درص��د روغن ه��ای مخصوص 
س��رخ کردنی در کش��ور از پالم 

تشکیل می شود. 

منع مردم از مصرف 
آسان ترین راهکار

در حالی ک��ه پس از گذش��ت 
چن��د م��اه از ماج��رای مصرف 
روغن پال��م در محصوالت لبنی 
به ویژه ش��یر در ماه ه��ای اخیر 
افکار عمومی هنوز اقناع نش��ده 
و پاس��خ درس��تی از مسئوالن 
دریافت نکرده اس��ت، رسانه ها 
نیز کمابیش از این موضوع فارغ 
شده اند و کمتر به آن می پردازند. 
با این تفاسیر اس��تفاده از روغن 
پالم همچنان در صنایع غذایی 
و روغن کش��ی کش��ور استفاده 
می شود و مسئوالن تنها مردم را 

از مصرف آن بازمی دارند. شاید 
آسان ترین راه همین باشد! 

ن��ی  ب���ررس����ی م��ی�دا
»فرصت ام��روز« از محص��ول 
روغن های کنجد، آفتابگردان 
و کلزا، در بازار مصرف نش��ان 
می دهد. باتوجه به این موضوع 
که هر یک از ای��ن محصوالت 
براساس نام ونش��انی که دارند 
باید از همان م��اده در قوطی یا 
ظرف هایی که به این نام فرخته 
می شوند، پر ش��ده باشند و در 
صورت اف��زودن س��ایر مواد و 
روغن ه��ای دیگر، می��زان این 
افزودنی ها نیز روی قوطی درج 
شود اما بسیاری از کارخانه های 
تولیدی از ای��ن موضوع پیروی 
نمی کنن��د. عجیب ت��ر اینکه 
تمامی ای��ن محص��والت، چه 
برنده��ای شناخته ش��ده ک��ه 
برخ��ی از این م��وارد را رعایت 
می کنند و چه س��ایر برندهای 
تجاری بی ن��ام و نش��ان، همه 
دارای مجوز وزارت بهداش��ت، 
نش��ان س��ازمان غ��ذا و دارو و 

کنترل کیفی هستند. 

تنها راه، خرید برندهای 
معروف است! 

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
رسول دیناروند، رییس سازمان 
غ��ذا و داروی وزارت بهداش��ت 
پی��ش از ای��ن در گفت و گ��و با 
رسانه ها اظهار کرده بود: انتخاب 
برن��د معتب��ر و شناخته ش��ده 

بس��یار اهمیت دارد چون مردم 
ترکیب ه��ای  از  نن��د  نمی توا
روغن ه��ا س��ر دربیاورن��د و 
کیفیتشان را بسنجند. بنابراین 
تنها راه، خرید روغن هایی است 
ک��ه در کارخانه ه��ای معتبر و 

شناخته شده تولید می شوند. 
وی همچنین در تش��خیص 
روغن خوب از بد، گفته اس��ت: 
اگر روغن س��رخ کردنی هنگام 
اس��تفاده دیرتر ب��ه نقطه دود 
رس��ید، کیفیت بهت��ری دارد و 

در صورتی ک��ه پس از اس��تفاده 
رنگ و ظاهرش کمتر تغییر کرد، 
نشانه مرغوبیتش است. کیفیت 
روغن هایی که نقطه دود باالتری 
دارند و پس از سرخ کردن رنگ 
و ظاهرش��ان تغیی��ر چندان��ی 
نمی کن��د، بهت��ر اس��ت. نباید 
فرام��وش کرد که رن��گ روغن 
نش��ان دهنده س��الم یا ناسالم 
بودن آن نیس��ت و نمی توان آن 

را شاخصی برای کیفیت روغن 
دانست. روغن ها در کارخانه به 
رنگ سفید هس��تند و مقداری 
بتاکاروتن به آنها اضافه می شود 

تا رنگشان زرد شود. 
در بررس��ی های انجام شده، 
مشخص شد حتی کارخانه های 
معتب��ر و شناخته ش��ده نی��ز 
در تولی��د روغن ه��ای نبات��ی 
)آفتابگ��ردان، کنج��د، کل��زا و 
غیره( از مواد دیگر مانند روغن 
پالم استفاده می کنند و محصول 
خالص تولی��د نمی کنند. حال 
این پرس��ش مطرح می شود که 
در این صورت م��ردم حتی اگر 
توانایی خری��د روغن های نباتی 
با برندهای مع��روف -که البته 
گران تر هستند- را داشته باشند 
نیز نمی توانند روغن صددرصد 

خالص بخرند و بخورند. 

 ابهام در تولید
روغن های نباتی خالص 

محمد قبل��ه، دبی��ر انجمن 
صنف��ی صنای��ع روغ��ن نباتی 
ایران، درباره می��زان خالصی 
روغن هایی مانن��د آفتابگردان 
و کنجد ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوید: این پرسش��ی اس��ت 
ک��ه م��ن نمی توان��م ب��ه آن 
پاس��خ بدهم. اگ��ر بگویم این 
روغن ها خالص هس��تند، نظر 
غلط و نادرس��تی ارائه کرده ام 
و اگر بگوی��م ناخالص��ی دارد 
نیز مجوز وزارت بهداش��ت که 

روی محصوالت حک می شود، 
زیر س��وال می رود. محصوالت 
تولیدشده پس از کنترل کیفی 
و دریاف��ت مجوز که از س��وی 
نماین��ده وزارت بهداش��ت در 
واحدها و کارخانه های تولیدی 
حضور دارند، به ب��ازار مصرف 
سرازیر می شوند. با این تفاسیر 
وزارت بهداش��ت و مس��ئوالن 
مربوطه باید در ای��ن باره نظر 

بدهند. 
وی می افزاید: در داخل کشور 
تولید دانه ه��ای روغنی مانند 
آفتابگردان، کنجد و سویا برای 
استفاده در صنعت روغن کشی 
رواج چندان��ی ندارد و بیش��تر 
سیاست ها حول واردات روغن 
خام می چرخد. تولید دانه های 
روغنی در کش��ور بیش��تر در 
زمین��ه کش��ت کلزاس��ت که 
اکن��ون ب��ه ح��دود 70 تا 80 
هزار تن در س��ال می رسد. به 
این ترتیب بی��ش از 90 درصد 
مواد اولیه صنایع روغن کش��ی 
کش��ور به ص��ورت روغن های 
خام وارد می ش��ود و تولید دانه 
در داخل توجیه ن��دارد. چون 
کشورهای تولیدکننده دانه های 
روغنی با سیاست های حمایتی 
که از تولید این محصول دارند، 
ارزش اف��زوده مناس��بی برای 
تولیدکنن��دگان و کش��اورزان 
خود ایجاد می کنن��د تا تولید 
برایش��ان اقتصادی و به صرفه 

باشد. 
پال��م در صنای��ع  روغ��ن 
غذایی کش��ورهای پیش��رفته 
تنه��ا در روغن ه��ای مخصوص 
س��رخ کردنی برای پایداری و به 
میزان بس��یار اندک استفاده و 
مق��دار آن نی��ز روی قوط��ی و 
بسته های محصول درج می شود. 
یعنی ه��م تولیدکننده کیفیت 
محصول خود را به خریدار اعالم 
می کند و هم مصرف کننده حق 
انتخ��اب دارد. درحالی ک��ه در 
کشور ما چنین نیست و تمامی 
محصوالت )روغن نباتی( تقریبا 
با یک فرمول تولید می ش��وند و 
مصرف کننده هم نه حق انتخاب 
دارد و نه هنوز می داند از کجا و 
چگونه باید روغن نباتی خالص 

را تهیه کند. 

مولود غالمی

سهم یارانه دولت در بیمه محصوالت 
کشاورزی به 76 درصد رسید

عضو هیات مدیره صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزی کش��ور با اش��اره به توجه دولت 
یازده��م ب��ه ض��رورت بیم��ه محصوالت 
کش��اورزی، از افزایش درص��د یارانه دولت 
نس��ب به ح��ق بیمه ای��ن محص��والت به 

76 درصد در سال زراعی جاری خبر داد. 
س��یدابوالفضل جوادیان، ب��ه ایرنا گفت: 
اهمیت موضوع بیمه محصوالت کشاورزی 
توجه دول��ت یازدهم را به همراه داش��ته و 
متوسط کمک دولت به حق بیمه های محصوالت کشاورزی از 69 درصد در سال زراعی 

گذشته به 76 درصد افزایش یافته است. 
وی افزود: با این اقدام دولت، میزان غرامت و توان تعهد بیمه محصوالت کش��اورزی 

در کشور افزایش یافته و اقبال عمومی کشاورزان و بیمه گذاران نیز افزایش می یابد. 
وی افزایش مطلوبیت بیمه پذیری و رضایت کشاورزان را از برنامه های صندوق بیمه 

محصوالت کشاورزی برای سال زراعی جاری عنوان کرد. 
جوادیان ادام��ه داد: از آنجا ک��ه میزان خس��ارت براس��اس ارزش و قیمت تولیدی 
محصوالت کشاورزی تعیین می شود و ارزش محصوالت کشاورزی در سال های اخیر 
باال رفته است، س��عی بر این بوده تا تعهدات بیمه نیز برای محصوالت مختلف افزایش 

یابد تا رضایت کشاورزان را به همراه داشته باشد. 
وی با اشاره به اینکه تعهدات بیمه برای برخی محصوالت باغی در سال زراعی جاری 
تا 100 درصد افزایش دارد، تصریح کرد: س��قف تعهد بیمه برای پرداخت خسارت در 

مورد گندم نیز در سال زراعی جاری تا 28 درصد افزایش یافته است. 
وی شناور کردن سطح سهمیه ابالغی استان ها، برداشتن محدودیت بیمه ای، تمدید 
مهلت بیمه کردن محصوالت، افزایش پراکنش و چیدمان شرکت های خدمات بیمه و 
افزایش تعداد دفاتر فرعی بیمه محصوالت کشاورزی را از برنامه های اجرا شده صندوق 

بیمه محصوالت کشاورزی برای سال زراعی جاری بیان کرد. 

بروز ساالنه 30 هزار تخلف منابع طبیعی 
در کشور

معاون مرکز جنگل های خارج از ش��مال 
س��ازمان جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخیزداری 
گفت: ساالنه 30 هزار تخلف منابع طبیعی 
در کش��ور رخ می دهد که کنترل تمام این 
تخلفات توس��ط ماموران حفاظت��ی منابع 
طبیع��ی امکان پذیر نیس��ت و بای��د برای 
مشارکت مردمی فرهنگ سازی الزم صورت 
گیرد.  به گ��زارش ایرنا، طال��ب امین پور با 
 بیان اینکه در کش��ور ما برای حفاظت از هر

75 هزار هکتارجنگل یک نفر استخدام شده است، افزود: این در حالی است که در دنیا 
برای حفاظت از هر 10 هزار هکتار یک نفر استخدام می شود.  وی از افزایش پنج میلیون 
هکتار جنگل در یک برنامه 10 ساله خبر داد و گفت: این برنامه در قالب طرح جامع ملی 

توسعه جنگل کشور اجرا خواهد شد. 
امین پور اضافه کرد: با این میزان افزایش س��طح، اس��تاندارد جنگل های کش��ور به 

معیارهای سازمان خواروبار جهانی نزدیک می شود. 
وی تصریح کرد: توانمندس��ازی مردم و جوامع محلی و جلب مشارکت آنها یکی از 
اقدامات مهم سازمان جنگل ها برای اجرای طرح های ملی منابع طبیعی است، این در 
حالی است که بخش عمده ای از سازمان های بین المللی نیز معتقدند اجرای طرح های 

منابع طبیعی بدون مشارکت جوامع محلی ممکن نیست. 
معاون امور جنگل های خارج از شمال به کمبود ش��دید اعتبارات حفاظت از منابع 
طبیعی کشور اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه همگان به تاثیر منابع طبیعی در زنجیره 
طبیعت، محیط زیست و حیات انسان ها آگاهی دارند اما اعتبارات منابع طبیعی بسیار 

ناچیز است و پروژه های مهم به دلیل کمبود اعتبارات عملیاتی نمی شود. 
امین پور اظهار داشت: در راستای طرح ملی مدیریت پایدار در کشور نهضت توسعه 
جنگل ایجاد شده و امسال دو هزار و 800 هکتار جنگل در سیریک با اعتبار 3/1 میلیارد 

تومان ایجاد می شود. 

معاون رییس س��ازمان و مدیر 
جهادکش��اورزی مراغه، ب��ا بیان 
اینک��ه خری��د توافق��ی محصول 
از کش��اورزان س��بب کاه��ش 
واس��طه های بخش کش��اورزی و 
سود کشاورزان می ش��ود، افزود: 
افزای��ش ن��رخ خری��د تضمینی 
موجب می ش��ود که کش��اورزان، 
گندم تولیدی را ب��ه مراکز خرید 

دولتی تحویل دهند. 
 محم��د نریمانی، اظه��ار کرد: 

پن��ج ه��زار و 169 ت��ن گن��دم 
مازاد بر نیاز کش��اورزان امس��ال 
در شهرس��تان مراغ��ه به صورت 
تضمینی خریداری شد. این میزان 
گندم توس��ط چه��ار مرکز خرید 
سازمان تعاون روستایی، شرکت 
غله و خدمات بازرگانی )س��یلو(، 

شرکت های آرد سنبل و آرد سفید 
خریداری شده است. 

وی اظه��ار ک��رد: ش��رکت آرد 
س��نبل ب��ا دو ه��زار و 100 ت��ن 
بیشترین میزان گندم را خریداری 
کرده و شرکت آرد س��فید با یک 
ه��زار و 268 تن، غل��ه و خدمات 

بازرگانی 964 تن و سازمان تعاون 
روس��تایی با 835 تن ب��ه ترتیب 
در رده دوم تا چهارم خرید گندم 
قرار دارن��د. خرید گندم توس��ط 
ش��رکت غله و بازرگانی اس��تان، 
ب��ه مباش��ری س��ازمان تعاون��ی 
 روستایی و با نظارت کارشناسان 

جهاد کش��اورزی این شهرستان 
انجام شد. 

نریمان��ی س��طح اراض��ی زیر 
کش��ت گن��دم در س��ال زراعی 
گذش��ته را 35 هزار و 200 هکتار 
ش��امل 33 ه��زار هکت��ار اراضی 
دیم، دو ه��زار و 50 هکتار اراضی 
نیمه آبی و 150 هکتار اراضی آبی 
اعالم ک��رد و افزود: از این س��طح 
 50 هزار و 200 تن گندم برداشت 

شده است. 

 افزایش نرخ خرید تضمینی
ضمانتی برای تحویل گندم به مراکز دولتی

رضا عفت دوست
 کارشناس کشاورزی

جشنواره دستاوردها و توانمندی های 
عشایر و روستاهای استان تهران

جش��نواره دس��تاوردها و توانمندی ه��ای عش��ایر و 
روستاهای استان تهران با حضور مدیرکل مناطق محروم 
اس��تان تهران، اس��تاندار تهران، جمع��ی از نماینده ها و 
مدیران کل دستگاه های اجرایی اس��تان تهران، به مدت 
سه روز در روستای گل خندان واقع در شهرستان پردیس 

از توابع تهران برگزار می شود. 
ج��واد آل داود، مس��ئول روابط عمومی امور عش��ایر 
اس��تان تهران به »فرص��ت امروز« می گوی��د: متعاقب 
نام گذاری ی��ک روز از س��ال توس��ط رییس جمهور به 
نام روز روس��تا، و توجه وی��ژه دولت تدبی��ر و امید به 
جامعه روس��تایی و عش��ایر، غالب روس��تاهای کشور 
جشنواره هایی در سطوح مختلف برگزار کردند، ما هم 
با هدف آشنایی مردم با نحوه زندگی روستایی و عشایر 
و معرفی دس��تاوردهای آنان این جش��نواره را به مدت 

سه روز برای استان برگزار کرده ایم. 
وی اضاف��ه می کن��د: در ای��ن نمایش��گاه ک��ه برپایه 
توانمندی های عش��ایر در چند سیاه چادر برگزار می شود 
نحوه تولید انواع محصوالت لبنی، نان های سنتی و برخی 

فرآورده های دیگر معرفی می شود. 

درآمد 40 میلیارد ریالی
 صید کیلکا در گیالن

مدیرکل ش��یالت گیالن گفت: صیادان گیالنی با صید 
4297 تن ماهی کیل��کا بالغ بر 40 میلی��ارد ریال درآمد 
کسب کردند.  اسحاق شعبانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: هر ساله صید ماهی کلیکا از شهریور آغاز می شود. در 
فصل صید جاری 260 صیاد به همراه 26 شناور صید خود 
را آغاز کردند که با صید 4297 تن ماهی کیلکا 43 میلیارد 

ریال درآمد کسب کردند. 
وی افزود: صید کیلکا در گیالن امسال 12 درصد بیشتر 

از سال گذشته بوده است. 
شعبانی ادامه داد: 90 درصد کیلکای صیدشده به پودر 
ماهی تبدیل ش��د و تنها 10 درصد از ماهیان صید ش��ده 
به مصرف انسانی می رس��د. ماهی کیلکا شامل سه گونه 

آنچوی، چشم درشت و معمولی است.  



ممنوع التصویر شدن برخی مجریان تلویزیون
مژده لواس��انی و آزاده نامداری ب��دون اعالم مورد خاصی از طرف 
مدیران سازمان صدا و سیما در لیست ممنوع التصویران این سازمان 
ق��رار گرفته ان��د. به گزارش خب��ر آنالین، گر  چه هن��وز هیچ مقام 
مس��ئولی از این س��ازمان، این خبر را رد یا تایید نکرده اس��ت، اما 
گفته می ش��ود که ع��الوه بر نام مژده لواس��انی و آزاده نامداری، در 
لیست جدید،نام برخی چهره های دیگر تلویزیونی نیز یافت می شود. 

بزرگداشت هما روستا
جمعی از هنرمندان تئاتر و س��ینما شامگاه 26 مهرماه دور هم 
جمع شدند و برای هما روستا بزرگداشتی صمیمانه برگزار کردند. 
در این برنامه هوش��نگ گلمکانی منتقد پیشکس��وت، س��یروس 
ابراهی��م زاده، فرید بزرگمهر و محمدحس��ن معجون��ی مطالبی را 
درباره هما روستا بیان کردند. اجرای این برنامه را پانته آ پناهی ها 
هنرمند تئاتر و سینما بر عهده داشت و در فاصله بین سخنرانی ها 
بخش های��ی از یادداش��تی را که رضا کیانیان در بزرگداش��ت هما 
روستا نوشته بود، می خواند. در آغاز هوشنگ گلمکانی توضیحاتی 
درباره جنبه های س��ینمایی حضور هما روس��تا ارائه کرد و گفت: 
من از اواس��ط دهه 40 که خانم روس��تا از خارج از کشور آمدند و 
خاطراتش��ان را در مجله »زن روز « منتشر می کردند، فعالیت های 
ایش��ان را دنب��ال می کردم و ای��ن چنین بود که ایش��ان به عنوان 
چهره ای خاص از همان دوره نوجوانی در خاطره من ثبت شدند. 
این برنامه با حضور هنرمندانی همچون علیرضا رییسیان، مسعود 
فروت��ن، حمیدرضا صدر، الهام پاوه نژاد، داریوش اس��دزاده، علی اصغر 
دشتی، امیرحس��ین رستمی، س��ینا رازانی، روح اهلل جعفری و غیره 
برگزار ش��د و این کافه به پوسترهای تئاتر مزین شده بود. در بخشی 
از این کافه، تصویری از حمید سمندریان همراه با نمایشنامه هایی که 

ترجمه کرده است، نگاه حاضران را متوجه خود کرده بود. 

یک کشته و دو مجروح 
در حادثه پاالیشگاه بوشهر

بر اثر حادثه ترکیدگی لوله گاز در پاالیش��گاه فجر این شهرستان 
یک نفر کش��ته و دو نفر مجروح ش��دند. عبداهلل نادری، فرماندار جم 
استان بوش��هر به ایرنا گفت: این س��انحه روز گذشته برای کارگران 
شرکت پیمانکاری در حال اجرای تعمیرات پاالیشگاه رخ داد. به دلیل 
ترکیدگی لوله در زمان وارد ش��دن گاز به شبکه کارگران یادشده از 
ارتفاع سقوط می کنند که یک نفر از آنان ضربه مغزی شد و با وجود 
انتقال به بیمارستانی در استان فارس اما تالش پزشکان برای نجات 
جان وی بی نتیجه ماند. حال دو نفر دیگر از کارگران که در بیمارستان 
توحید بستری شده بودند، رضایت بخش است و برای ادامه درمان به 
بیمارستان های بوشهر منتقل شده اند. شهرستان جم در فاصله 265 

کیلومتری جنوب شرق بوشهر واقع است. 

با کارآفرینان بخش خصوصی همراه شویم
مدی��رکل امور بانوان اس��تانداری تهران گفت: الزم اس��ت برای 
دستیابی به توسعه و اشتغال پایدار و کارآفرینی با بخش خصوصی 
همراه شویم و اعتماد سازی کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های یکدیگر 
بهره ببریم. زهرا س��اعی، در گفت وگو با ایس��نا با بیان این مطلب 
اظهارکرد: قراردادی را با یکی از تولیدکنندگان پوشاک و سازمان 
فنی حرفه ای استان تهران منعقد کرده ایم و قرار است در آن برای 
زنان سرپرس��ت خانوار اش��تغالزایی کنیم. این کار با 300 زن در 
ف��از اول آغاز می ش��ود و در فازهای بعدی به هزار نفر می رس��د. 
ت��الش می کنی��م، کارآفرین��ان بخ��ش خصوصی را شناس��ایی و 
س��رمایه گذاران را جلب کنیم. س��اعی در پایان با اش��اره به طرح 
جامع توانمندس��ازی زنان سرپرس��ت خانوار شهرستان ری گفت: 
دراین طرح بر حوزه هایی مانند پوش��اک، صنایع دستی، قالیبافی، 
نساجی، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، سنگ های تزئینی، 
متمرکز و با کارآفرینان هر یک از این بخش ها جلس��ات مختلفی 
را برگزار کرده ایم تا بتوانیم از توانمندی های آنان برای اشتغالزایی 

زنان سرپرست خانوار بهره ببریم. 

مشکالت اسپانسرینگ پرسپولیس
امیررض��ا خ��ادم، مع��اون پارلمان��ی وزارت ورزش و نماین��ده 
تام االختی��ار وزی��ر در امور دو باش��گاه اس��تقالل و پرس��پولیس 
درخص��وص قطع همکاری سرخ پوش��ان پایتخت با اسپانس��ر این 
باش��گاه گفت: در دو ماه اخیر همکاری خوبی از س��وی اسپانس��ر 
صورت نگرفته و مذاکراتی با چند اسپانسر جدید داشته ایم. در این 
مدت اسپانسر باشگاه پرسپولیس همکاری به نسبت خوبی داشت 
البته برخی مس��ائل بین طرفین وجود داشت که سعی کردیم این 
اختالف��ات را کاهش دهیم و بخ��ش قابل توجهی از این کار انجام 
گرفت ولی در یکی دو ماه اخیر حمایت خوبی را از طرف اسپانسر 
نداش��تیم که همین موضوع به باش��گاه پرس��پولیس فشار زیادی 
وارد کرد. هیات مدیره به این جمع بندی رس��یدکه قطع همکاری 
با اسپانس��ر صورت گیرد البته باید عن��وان کرد گزینه های زیادی 
برای همکاری با باشگاه پرسپولیس وجود دارد که با آنها مذاکرات 
خوبی صورت گرفته ولی باید عنوان کنم اولویت بر این اس��ت که 
هیات مدیره خود کارها را به پیش  برد و تامین هزینه های باشگاه 
را در دست گیرد. معاون وزیر ورزش با اشاره به تصمیمات وزارت 
ورزش در خصوص انتخاب اسپانسر در دوره مدیریت جدید گفت: 
در آن زمان تغییرات در حال انجام بود و ثبات الزم وجود نداشت 
برای همین این وزارتخانه س��عی کرد به باشگاه پرسپولیس کمک 
کند، اما ح��اال ثبات وجود دارد و هیات مدی��ره باید برای انتخاب 
اسپانسر و راهکار مناسب به جمع بندی الزم برسد و بهترین شیوه 

را برای تامین هزینه های باشگاه انتخاب کند. 

3 طال، 6 نقره و یک برنز در پاراآسیایی
ورزش��کاران معلول ایران صاحب س��ه مدال طال، شش نقره و یک 
برنز در بازی های پاراآسیایی شدند. به گزارش ایسنا، در نخستین روز 
پس از افتتاح رس��می بازی های پاراآسیایی 2014 اینچئون، کاروان 
ورزشی ایران توسط وحید کش��تکار در رشته شنا، ساره جوانمردی 
در تیراندازی و س��یدعرفان حسینی در دوومیدانی صاحب سه مدال 
خوشرنگ طال شد. ایران تا به حال 10 مدال در این بازی ها به دست 

آورده تا در رده چهارم جدول رده بندی قرار داشته باشد. 

 نامه وزیر کشور به رییس مجلس
در مورد طرح آمران به معروف

سخنگوی وزارت کشور، حسینعلی امیری در گفت وگو با مهر در 
م��ورد طرح » آمران به مع��روف و ناهیان از منکر « که در مجلس 
شورای اسالمی مطرح است، گفت: وزارت کشور در مورد این طرح 
بحث های کارشناس��ی مفصل و مبس��وطی دارد و وزیر کشور نیز 
نظرات کارشناس��ی وزارت را در سه صفحه به رییس مجلس اعالم 
کرد. امیدواریم با نظر مس��اعد مجلس و هیات رییسه این طرح به 
کمیس��یون بازگردد تا با نظرات کارشناسی، دقت بیشتر و شنیدن 

نظرات مختلف بررسی شود.
وی ام��ر به مع��روف و نهی از منکر را یک امر ش��رعی خواند 
و گف��ت: هیچ تردیدی در مورد توجه ام��ر به معروف و نهی از 
منکر وجود ندارد و نه تنها به عنوان تکلیف اداری بلکه به عنوان 
واجب شرعی بر خودمان فرض می دانیم که آن را اجرایی کنیم 
اما در خص��وص راهکارهای اجرایی کردن و اثربخش بودن این 

طرح نظراتی داریم. 

پیگیری شورای عالی امنیت ملی
ریی��س مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت: مس��ئله اقدامات 
تروریس��تی در سیستان وبلوچستان را با مجلس سنای پاکستان 
در میان گذاش��تیم و با آنها در ای��ن باره صحبت کردیم؛ ضمن 
اینکه در ش��ورای عالی امنیت ملی نیز ای��ن موضوع را پیگیری 
خواهی��م کرد. در جلس��ه علنی روز یکش��نبه مجلس ش��ورای 
اس��المی، حسینعلی ش��هریاری، نماینده مردم زاهدان در تذکر 
ش��فاهی با اشاره به اینکه سال هاست سیستان و بلوچستان دچار 
ناامنی بوده و هر چند وقت یک بار ش��اهد به ش��هادت رسیدن 
فرزن��دان ای��ن مرز و بوم هس��تیم، گفت: در چند روز گذش��ته 
تع��داد قابل توجهی از عزیزان ما به ش��هادت رس��یدند که باید 
بگویم متاس��فانه مس��ئوالنی که باید پاس��خگو باش��ند فرار رو 
ب��ه جل��و را انتخاب کرده و مس��ئولیت ها را به گ��ردن دیگران 

می اندازند. 
کنس�رت کیت�ارو با حضور نوازنده ش�هیر کش�ور ژاپن ماس�ا نوری 
تاکاهاش�ی با همراهی ۱۲ نوازنده اصلی این گ�روه و تعداد3۸ نفر از 
نوازندگان ارکسترسمفونیک تهران شنبه شب پس از چهار شب اجرا 

درمیان استقبال عالقه مندانش به کار خود پایان داد. 
کیان�وش عیاری ک�ه فیلم »خانه پدری  «اش ب�ه دلیل نمایش صحنه 
خش�ن هنوز مجوز اکران نگرفته اس�ت، گفت: اگر یک صحنه فیلم 
من خش�ن است، پس اسیدپاش�ی هایی که در اصفهان رخ می دهد، 

چیست؟ 
یونس ش�کرخواه با اشاره به افقی ش�دن دانش و پایین آمدن نقش 
افراد بر اثر این افقی ش�دن گفت: من در جمع دوستانم رشد کردم و 
در کنار آنها معنا یافتم. اگر قدرت، پیگیری و لطافت دوستانم نباشد، 

من معنایی ندارم. 

رییس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات از رفع تصرف ۱0 هکتار 
از اراضی ملی منطقه حفاظت شده ورجین که توسط متخلفان تصرف 

شده بود، خبر داد. 
صبح یکشنبه در جریان عملیات گسترده پلیس آگاهی تهران بزرگ 
70 س�ارق حرفه ای و س�ابقه دار و یک قاتل ف�راری در نقاط مختلف 

پایتخت دستگیر شدند. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران زمان ثبت نام آرم طرح 

ترافیک خبرنگاران را تشریح کرد. 

علی فتح اهلل زاده گفت: با حرف های رییس س�ازمان خصوصی سازی 
ثابت شد عملکردم در باشگاه استقالل چقدر شفاف و استاندارد بوده 

است. 
عض�و تیم مل�ی دوومیدانی ایران ب�ه مدال نق�ره رقابت های پرتاب 

دیسک دومین دوره بازی های پاراآسیایی دست پیدا کرد. 
جلسه کمیته فنی با محور گفت وگو در مورد آینده کادر فنی تیم امید 

در محل فدراسیون فوتبال آغاز شد.

نس�رین ستوده به ایسنا گفت که ش�عبه دوم دادگاه انتظامی کانون 
وکالی دادگس�تری مرکز با صدور حکمی من را به مدت س�ه سال از 

انجام وکالت محروم کرد. 
مع�اون برنامه ریزی و نظارت راهب�ردی رییس جمهور بر لزوم اصالح 

نظام بودجه ریزی در کشور تاکید کرد. 
معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری در صفحه توییتر خود با اشاره به 
ناامیدی کشورهای منطقه از طرح امریکا برای مبارزه با داعش نوشت: 
جهان پذیرفته است که راه ثبات و امنیت منطقه از تهران می گذرد. 

احمدرضا احمدی، شاعر به دلیل مشکالت تنفسی شامگاه شنبه به 
بیمارستان آتیه منتقل و در بخش پُست CCU بستری شد

دفتر سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت طرح تحول 
بهداشت در حوزه سالمت »روان  و اجتماعی « را تشریح کرد

اعضای تیم ملی ووشو برای حضور پیش از اعزام به مسابقات 
جام جهانی یک اردوی تمرینی را در چین پشت سر خواهند گذاشت

انتشار عکسی از مقام معظم رهبری
  پیش از سوءقصد به جان ایشان  در خبرآنالین

جامعهفرهنگ سیاستورزش

روزنامه اقتصادی - مدیریتی
صاحب امتیاز: مهدی صیافی

مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی
شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

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

روابط عمومی: 88895433
سازمان آگهی ها: 88896074 و 88895434  

سامانه پیامکی: 50001243
  info@forsatnet.ir :ایمیل

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

برابری امنیت ایران و اروپا
س��ردار محمدرضا مقیم��ی، رییس پلیس آگاهی ناجا در حاش��یه 
س��یزدهمین نمایش��گاه بین المللی ایپاس گفت: جمهوری اس��المی 
ای��ران از جهت امنیتی وضعیت خوبی دارد و در باالترین رتبه ها قرار 
داریم، زیرا جرائمی که مستقیما منجر به خدشه وارد کردن به امنیت 
کشور باشد نداریم و با ضرس قاطع اعالم می کنیم جرائم بیشتر خرد 
هس��تند و اگرچه جزو اهداف و اولویت هایمان اس��ت که هیچ جرمی 
نداشته باشیم و افق دیدمان آن است که جرائم را به صفر برسانیم اما 

ممکن است چندین سال طول بکشد. 
وی ادامه داد: امنیت در ایران نس��بت به س��ایر کشورهای منطقه 
مثال زدنی اس��ت و حتی می توانیم با کشورهای اروپایی برابری کنیم 
که از جهت س��رقت ها و وضعیت آماری و امنیتی در وضعیت بهتری 
قرار دارد به طوری که در رصدی که در 14 اس��تان داش��تیم 9 استان 
آنچه دغدغه ش��ان بود س��رقت لوازم داخل خودرو بود. موضوعی که 
امنیت ش��هروندان را به هم بزند حتی در آینده ای دور هم در کش��ور 
م��ا اتفاق نخواهد افتاد و امید آن م��ی رود که ناامنی هیچ گاه گریبان 

کشور را نگیرد. 

از هر 4 زن ۱ نفر سرطان سینه دارد
به��زاد رحمانی، رییس هیات مدیره انجم��ن جراحان عمومی ایران 
با بیان اینکه از هر چهار زن ایرانی یک نفر به س��رطان س��ینه مبتال 
می شود، به ایرنا گفت: در سال های اخیر شاهد افزایش آمار مبتالیان 
به س��رطان سینه در کش��ور بوده ایم. قبال به طور متعارف، برای سن 
زیر 30 س��ال احتمال کمی برای سرطان س��ینه متصور می شدیم و 
به خانم ها توصیه می کردیم از 30 س��الگی، نخس��تین ماموگرافی و 
سونوگرافی را انجام دهند و بعد از آن، ماموگرافی ها و سونوگرافی های 
ساالنه براس��اس آن سنجیده می شد. اما االن حاش��یه امنیتی که با 
س��ن 30 س��ال برای ما ایجاد ش��ده بود دیگر برای س��رطان سینه 
وج��ود ن��دارد و حتی مواردی از این نوع س��رطان را در خانم هایی با 
22 یا 23 س��ال سن هم مش��اهده می کنیم. رحمانی ادامه داد: آمار 
فعلی ابتال به س��رطان س��ینه در کشور حدود 25 درصد است به این 
معن��ی ک��ه اگر همه زنان 80 س��ال عمر کنند یک نف��ر از هر چهار 
 نفر به س��رطان سینه مبتال می ش��ود درحالی که این آمار قبال بسیار 

کمتر بوده است. 

دادگاه جنای��ی عربس��تان حکم 
اع��دام تعزیری ش��یخ نمر را صادر 
ک��رد. به گ��زارش ش��بکه خبری 
نمر  المن��ار، وکیل آیت اهلل ش��یخ 
النمر اعالم کرد که دادگاه جنایی 
تعزیری  اع��دام  عربس��تان حک��م 
ش��یخ نم��ر را صادر کرده اس��ت. 
در همی��ن راس��تا مراج��ع تقلید، 

علما و ط��الب حوزه ه��ای علمیه 
اعت��راض خ��ود را به حک��م اعدام 
مبارز ش��یعه  روحانی  نمر،  ش��یخ 
عربس��تانی اعالم کردند. شیخ نمر 
س��ابقه حضور در ایران و تحصیل 
در یکی از حوزه های علمیه تهران 
و همچنین تحصیل در س��وریه را 
دارد. وی در عربس��تان به تاسیس 

و  پرداخت��ه  آموزش��ی  مرک��زی 
به عن��وان فعال سیاس��ی - دینی، 
از منتقدان دولت سعودی به شمار 
می آید. »نمر« با توجه به وضعیت 
ش��یعیان و سیاست س��عودیان در 
ارتب��اط با تش��یع، هم��واره پیگیر 
حقوق این جمعیت بوده و تاکنون 
اس��ت.  ش��ده  زندانی  چندین ب��ار 

به تازگ��ی دادگاهی در عربس��تان 
حک��م اع��دام این روحان��ی مبارز 
را ص��ادر کرده اس��ت. حکمی که 
واکنش علمای شیعه چون آیت اهلل 
ج��وادی آمل��ی، آی��ت اهلل م��کارم 
گلپایگانی  آیت اهلل صافی  شیرازی، 
و آیت اهلل جعفر سبحانی را در پی 

داش��ته اس��ت. 

شیشه های اتومبیل زنان باالست

هوای اصفهان اسیدی است 
خبر اسیدپاشی به چهار زن در اصفهان که از روز پنجشنبه 
رس��انه ای شده و از س��وی مقامات ناجا نیز مورد تایید قرار 
گرفته باعث ایجاد نگرانی هایی در میان مردم اصفهان شده 
است. حادثه اسیدپاشی به تنی چند از زنان بی دفاع اصفهان، 
درحالی توجه عموم و رس��انه ها را به خود جلب کرد که فرد 
یا افرادی با همدستی یکدیگر با انگیزه ای که هنوز نامشخص 
اس��ت و خبری از اطالع رس��انی دقیق در این باره نیست و 
تنها شایعاتی در شبکه های اجتماعی مبنی بر برخورد راکبان 
موتورس��یکلت ب��ا بدحجاب ها مطرح بوده اس��ت، به چهره 
تعدادی از زنان اس��ید می پاشند؛ ایسنا گزارش می دهد پدر 
یکی از قربانیان اسیدپاش��ی استان اصفهان از سردرگمی در 
س��یر درمان و بی نتیجه بودن پیگیری های انتظامی در روند 
پرونده دخترش خبر داده اس��ت. پدر این قربانی درخصوص 
پیگیری مراحل درمان دخترش گفت: در نخستین روز این 
حادثه که فکر می کنم نهم مهرماه بود دخترم در بیمارستان 
اصفهان بس��تری ش��د. با توجه به سوختگی شدید از ناحیه 
صورت، دس��ت چپ و ران ها قرار ب��ود عمل های الزم روی 
دخترم انجام ش��ود که با نظر من قرار ش��د این عمل ها در 
تهران انجام ش��ود. نخستین عمل انجام ش��د، اما برای من 
اول بینایی و بعد زیبایی دخترم اهمیت دارد. در حال حاضر 
هم بیمارس��تان چشم پزشکی، بیماران سوختگی را بستری 
نمی کند و بیمارستان س��وختگی هم که دخترم را بستری 
کرده است اعالم می کند در قبال چشم ها مسئولیتی نداریم 
و این کار را بلد نیس��تیم. این پدر در پاس��خ به این س��وال 
که شایعاتی درخصوص بدحجاب بودن چهار قربانی پرونده 
اسیدپاش��ی در اس��تان اصفهان وج��ود دارد، گفت: دخترم 
حجاب غیرمتعارف نداش��ته و معمولی و  مانند بقیه بوده تا 
حدی که پیش از این در جامعه حضور داش��ت، دانش��گاه و 
جاهای مختلف می رفت و مش��کلی به وجود نیامده بود. در 
پیگی��ری پرونده با یکی دیگر از خانواده های قربانیان آش��نا 
شدیم که براس��اس گفته های آنها مراحل پرونده آنها دقیقا 
ش��بیه پرونده و اتفاقات مربوط به دختر م��ن بود. پدر این 
قربانی اسیدپاشی در مورد هزینه های درمان دخترش گفت: 
تاکنون تمامی هزینه ها را خ��ودم پرداخت کرده ام و در این 
18 روز مداوم پش��ت در بیمارستان های تهران یا در ماشین 
خوابیده ام یا در خیابان پرس��ه زده ام و هیچ مقام و سازمانی 
برای پیگیری مش��کل با من تماس��ی نداشته است و پلیس 
آگاهی اصفهان هم که من با آنها تماس گرفتم، گفتند خبر 

جدیدی نشده است. 
از س��وی دیگر امام جمعه اصفهان اسیدپاشی های اخیر 
در این ش��هر را محکوم و تصری��ح کرد: این گونه کارها در 
قانون و شرع هیچ مجوزی ندارد. حجت االسالم محمدتقی 
رهبر گفت: این کار محکوم اس��ت، پیگرد قانونی، مجازات 
ش��رعی و دیه دارد و اگر کسی مرتکب چنین کاری شده، 
باید پیگیر بود چون این گونه کارها در قانون و ش��رع هیچ 
مجوزی ندارد. امام جمعه اصفهان درباره صحبتی که پیش 
از این از قول او گفته شده بود که امر به معروف و نهی از 
منکر باید از تذکر لس��انی فراتر برود، گفت: من نگفتم که 
تذکر فراتر از لسانی باشد، گفتم آنچه وظیفه یک مسلمان 
اس��ت تذکری ناصحانه، مشفقانه و مودبانه است. اگر قرار 
باش��د برخوردی صورت بگیرد باید به صورت قانونی باشد 
و دس��تگاه قضایی و نیروی انتظامی چنین مس��ئله ای را 
پیگیری کنند تا کسی خودسرانه وارد این گود نشود. این 

اقدامات خودسرانه به هیچ وجه صحیح نیست. 

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
با تصویب م��وادی از طرح حمایت از 
آمران ب��ه معروف و ناهی��ان از منکر 
مراتب امر به معروف و نهی از منکر را 
مشخص و اعالم کردند امر به معروف 
تنها ناظر ب��ه رفتارهای علنی خواهد 
بود. در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه 

مجل��س ش��ورای اس��المی بررس��ی 
جزییات ط��رح حمای��ت از آمران به 
مع��روف و ناهیان از منکر در دس��تور 
کار مجل��س قرار گرف��ت. نمایندگان 
با تصویب م��اده ای از این طرح اعالم 
کردند امر به مع��روف و نهی از منکر 
در این قانون ناظر به رفتاری است که 

علنی بوده و بدون تجس��س مشخص 
باش��د. وکالی ملت ب��ا تصویب ماده 
دیگری مراتب امر ب��ه معروف و نهی 
از منکر را مش��خص کردند، براساس 
این ماده مقرر شد مراتب امر معروف 
و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری 
و اقدام عملی باش��د که مراتب زبانی 

و نوش��تاری آن وظیف��ه آحاد مردم و 
دولت اس��ت و اقدام عمل��ی آن تنها 
وظیفه دولت اس��ت، مگر در مواردی 
که قانون به نحو دیگری تعیین کرده 
باش��د. هیات رییسه مجلس در تعریف 
مفه��وم دولت اعالم کرد که منظور از 

دولت در این ماده حاکمیت است. 

ممنوعیت تجسس برای امر به معروف و نهی از منکر

اعتراض به حکم اعدام روحانی برجسته شیعه 



در بازار پررقیب برای جذب مش��تری باید خالقیت 
داشت. این خالقیت می تواند در ش��یوه های بازاریابی 
یا طراح��ی محصول نمود پی��دا کند. بای��د در چنین 
ب��ازاری محصولی متف��اوت از رقبای دیگ��ر  طراحی 
کرد تا مش��تری از طریق این طراحی به س��مت کاال 

گرایش پی��دا کند.  بازی ب��ا رنگ و ف��رم و... می تواند 
باعث ایجاد تفاوت میان محص��والت مختلف در بازار 
ش��ود. در برخی موارد ب��ازی با فرم قوط��ی محصول، 
باعث زنانه و مردانه ش��دن کاالی موردنظر شرکت ها 
می ش��ود و زنانه و مردان��ه کردن برخ��ی محصوالت 

روی فروش آنه��ا تاثیرگذار خواهد ب��ود. این موضوع 
درمورد محصوالت بهداشتی و آرایشی بیشتر عینیت 
دارد. مش��تری موقع خرید، محصول مورد نظر خود را 
به راحتی از قفس��ه فروش��گاه می یابد و حتما مجبور 
نیس��ت که برچس��ب محص��ول را بخواند ت��ا متوجه  

ش��ود که محصول مربوط به کدام جنس��یت اس��ت. 
انتخاب آس��ان مش��تری به او در خرید کمک می کند 
 و همین موضوع به ش��رکت در افزای��ش فروش یاری 

خواهد رساند. 
صفحه 12

سرنخ

کارآفرینی که بلکا را ساخت
11

رسانه

تبلیغات فرهنگی یا فیلم کوتاه هنری؟ 
13

کلینیککسبوکار
 اجرای استراتژی 

14مدیریت ارتباط با مشتریان

پاورقی

داستان زندگی محمود خلیلی
16

گزارش»فرصت امروز« از یک 
فرصت داغ

تورهای لحظه آخری
اگر جزو خانواده هایی هستید که فرزندی دانشجو یا مدرسه ای 
در خانه ندارید یا زوج جوانی هستید که هر لحظه می توانید شغل 

خود را بدون ضرر مالی و اخراج ترک کنید...

 کارآفرین برتر شیشه گری دستی در گفت وگو با 
»فرصت امروز« از کسب وکار خود می گوید

بدون نگرانی از 
تحریم ها

هنرشیش�ه گری در ایران قدمت 5 هزار س�اله دارد و قطعات 
شیش�ه ای یافت ش�ده در تخت جمش�ید و س�ایر نقاط ایران 

شاهد این ادعاست...

گزارش »فرصت امروز« از مراحل 
برندسازی یک شهر

تهران چگونه 
شخصیتی دارد؟

آنچه از شهر تهران در ذهن داریم حاصل فرآیندی است طوالنی 
که در طول تاریخ معاصر به تدریج س�اخته ش�ده و به اذهان ما 

انتقال یافته است. 

گزارش »فرصت امروز« از چگونگي فعالیت 
در شغل فروش پوشاک کودک

هنر مدیریت مشتریان فراوان 
و محصوالت پرمصرف

فروش پوشاک یکي از مشاغل واسطه اي است که هر روز شاهد 
افزایش آن در کشور هستیم.

اوضاع بخور نمیر کتابفروشی در کشور

بحران خاموش فروش 
کتاب روشن می شود

آمارهای وزارت ارشاد حاکی از این است که سال به سال بعضا 
نزدیک به 20 درصد قیمت کتاب افزایش می یابد. 

10

11

12

14

15

آیا منافع وایبر برمضار احتمالی اش می چربد؟

روی خوب 
ابزارک های 
پیام رسان
خالقیت به معنای داش��تن فکری جدید نیس��ت. اینکه از بستر فکری جدید 
عناصر بی ربطی خارج ش��وند و از پیوند زدن آنها با یکدیگ��ر ایده هایی خالقانه 
شکل بگیرند، تفکری اشتباه است. خالقیت کنار هم قرار دادن عناصر قدیمی و 
آشناست. عناصری که هر روز با آن مواجهیم ولی بی تفاوت ازکنار آن می گذریم. 
در واقع افراد خالق افکار جدیدی را از خود ب��روز نمی دهند، بلکه با تلفیق افکار 

قدیمی با یکدیگر، ایده های خالقانه ای را خلق می کنند. 
بارها پیش آمده با دیدن یک آگهی خالقانه گفته ایم این همان چیزی اس��ت 
که هر روز با آن مواجه می شدیم ولی به آن دقت نمی کردیم. بارها پیش آمده که 
همان نکته ای که به آن توجه نمی شد، توسط یک فکر خالق به بهترین نحو مورد 
اس��تفاده یک آگهی تبلیغاتی اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. معموال در 
آگهی های تبلیغاتی اجتماعی و فرهنگی این خالقیت بیشتر از انواع آگهی های 

دیگر نمود پیدا می کند. صفحه 13

بازی با فرم قوطی برای طراحی محصول زنانه و مردانه 
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امیر هاتفی، دبیر انجمن آژانس های هواپیمایی تهران 
در گفت وگو با »فرصت امروز« مطرح کرد 
Last Minute؛ وسوسه سفر

 معموال توره��ای لحظه آخری از طری��ق پیامک، آگهی 
و اینترنت به مردم اطالع رسانی می ش��ود، به همین دلیل 
برای جلوگیری از کالهبرداری برخی دفاتر مردم باید قبل 
از خریداری، تور را از نظر صحت و درس��تی از سوی انجمن 

صنفی بررسی کنند. 
امیر هاتفی، دبیر انجمن آژانس ه��ای هواپیمایی تهران 
در گفت و گو ب��ا »فرصت امروز«گفت: در تمام کش��ورهای 
دنیا پروازهای لحظه آخری وج��ود دارد، به طوری که اگر 
صندلی های یک پرواز در چند دقیقه باقی مانده به بسته شدن 
کانتر فروش نرفته باشد، از سوی شرکت هواپیمایی بلیت های 
صندلی خالی این پرواز فروخته می شود که به این گونه پروازها 

Last Minute  یا لحظه آخر گفته می شود. 

نرخ پروازهای لحظه آخری یک بیستم قیمت اصلی
بلیت  پرواز Last Minute یا دقیقه آخری به پایین ترین 
رقم ممکن فروخته می شود، به عنوان مثال اگر نرخ بلیت  پرواز 
لس آنجلس به نیویورک 1100 دالر باشد، مسافر می تواند 

با پرواز لحظه آخری آن بلیت  را به نرخ 80 دالر تهیه کند. 
امکان پروازهای لحظه آخری در تمام فصول سال وجود 
دارد به  طوری که ممکن است در فصول اوج مسافر هم این 
صندلی های خالی وجود داشته باشند، به عنوان مثال در یکی 
از فصول سال پنج نفر بلیت  یک پرواز را خریداری کرده اند، اما 
در دقیقه آخر به دلیل مشکالت شخصی به پرواز نمی رسند، 
بنابراین پنج صندلی در پرواز خالی اس��ت، به همین جهت 
ش��رکت اقدام به فروش بلیت های این پرواز با قیمت بسیار 
پایین در دقیقه آخر و قبل از بس��ته ش��دن کانتر می کند. 
معموال پروازهایی که کمبود مس��افر دارند، از اوایل مهرماه 
تا اواخر بهمن ماه شروع می شوند. به همین علت پروازهای 
لحظه آخری در این مدت زمان بسیار بیشتر از سایر ماه ها 

انجام می شود. 
  Last Minute در ایران آژانس های هواپیمایی پروازهای
را هم در خصوص تور اجرا کرده اند که این عملکرد به تورهای 

لحظه آخری معروف است. به عنوان مثال یک دفتر هواپیمایی، 
پروازی را به یک کشور خارجی مانند ترکیه، مالزی و غیره 
که ویزا نمی خواهند، چارتر ک��رده و تمام بلیت  های خود را 
فروخته، اما حدود هش��ت بلیت  هنوز فروخته نشده است، 
این شرکت برای جلوگیری از ضرر مالی یک یا دو روز مانده 
به اجرای سفر، بلیت های تور را با تخفیف 10 تا 50درصدی 

به فروش می رساند. 
به عنوان مثال، در یکی از تورهای اخیر به شهر استانبول، 
یکی از صندلی های این تور که یک میلیون و 600 هزار تومان 
برای هر فرد قیمت داشت، خالی از مسافر بود که آژانس یک 
روز مانده به اجرای تور حدود یک میلیون و 200 هزار تومان 
به فردی فروخت به طوری که اگر در زمان اجرای پرواز یعنی 
در لحظه آخر، این صندلی در تور خالی می ماند، ش��رکت 
هواپیمایی حاضر به فروش بلیت  تا 200 هزار تومان هم بود. 
به همین دلیل در این شرایط هر چقدر از مسافر پول بگیری 
استفاده است. زیرا اگر شرکت تور را نفروشد به علت اجاره 
هواپیما و رزرو هتل با ضرر مالی بسیار شدیدی مواجه می شود. 

وسوسه، تنها دلیل خرید تورهای لحظه آخری
در ایران دفاتر هواپیمایی وجود دارد که پرواز را اجاره و هتل 
را نیز رزرو کرده اند، به همین دلیل باید 100 تا بلیت  فروخته 
شود، منتها این 100 تا بلیت  از س��وی این دفاتر به صورت 
بسته های 10 تا 20 تایی به آژانس های هواپیمایی مختلف 
فروخته می شود که این شرکت ها هم توانایی فروش بلیت  یا 
تور را ندارند که مجبورند در لحظه آخر به حدی قیمت تور را 
پایین آورند که اگر فردی هم قصد سفر نداشته باشد با مراجعه 
به آژانس و مشاهده ارزانی 10 تا 50 درصدی قیمت تور، برای 

رفتن به سفر وسوسه می شود. 

 لزوم تایید آژانس های هواپیمایی
از سوی انجمن صنفی

درحال حاضر تورهای لحظه آخری از طریق پیامک، آگهی 
و اینترنت به مردم اطالع رسانی می شود. به همین دلیل برای 
جلوگیری از کالهبرداری برخی دفاتر، مردم باید تور را قبل 
از خریداری از نظر صحت و درستی از سوی انجمن صنفی 
بررسی کنند به طوری که با تماس تلفنی با انجمن صنفی و ارائه 
مشخصات آژانس هواپیمایی، تاییدیه الزم را از سوی انجمن 

صنفی کسب و سپس اقدام به خرید تور کنند. 

مسافران خواهان پرواز با ایران ایر نیستند
ازدیاد سقوط هواپیما در چند س��ال گذشته تاثیر بسیار 
زیادی روی میزان س��فرهای هوایی با هواپیماهای داخلی 
گذاشته است. به طوری که از زمان های گذشته تا چند سال 
اخیر پرواز ایران ایر رتبه اول را در میان ایرالین های متعدد به 
خود اختصاص داده بود، برای مثال اگر مسافری قصد سفر به 
شهر هامبورگ را داشت نخستین پروازی که ازسوی شرکت 
چک می شد پرواز ایران ایر بود و چنانچه تمام صندلی های 
این پرواز تکمیل شده بود به مسافر سفر با پروازهای ترکیش، 
امارات و غیره پیشنهاد می ش��د، اما درحال حاضر این خود 
مسافر است که قصد پرواز با ایران ایر را به هیچ وجه ندارد. 
متاسفانه تمام هواپیماهای پرواز ایران ایر قدیمی و فرسوده 
شده اند و سرویس های هواپیما با استاندارد جهانی به هیچ 
عنوان مطابقت ندارد، به همین دلیل مسافر به دلیل پرداخت 
هزینه درخواست مسافرت با ایرالین های استاندارد را دارد. در 
کشور فروش پروازهای ایران ایر ساالنه رو به کاهش است در 
حالی که فروش ایرالین های خارجی رو به افزایش است که 
به طور حتم این امر به صنعت هواپیمایی کشور ضربه مهلکی 
وارد خواهد کرد. با توجه به اینکه پرواز ایران ایر از ایرالین های 
اصلی و بزرگ کشور محسوب می شود به همین دلیل این 
ایرالین باید با خرید 10 ت��ا 20 هواپیمای جدید و تبلیغات 
اساس��ی مجددا به جایگاه اصلی خود در میان ایرالین های 
خارجی باز گردد که این مهم نیازمن��د حمایت همه جانبه 

دولت از صنعت هواپیمایی کشور است . 

یادداشت
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خانواده هایی  ج��زو  اگر 
فرزن��دی  ک��ه  هس��تید 
دانش��جو یا مدرسه ای در 
خانه ندارید یا زوج جوانی 
هس��تید ک��ه ه��ر لحظه 
می توانی��د ش��غل خود را 
بدون ض��رر مالی و اخراج 
از  ترک کنید، ما استفاده 
تورهای لحظه آخری را در 
این فصل به شما پیشنهاد 

می دهیم. 
آخری  لحظ��ه  تورهای 
ب��رای تعطی��الت کمت��ر 
زی��را در  پی��ش می آی��د 
تعطی��الت  زمان ه��ای 
مانند  مدت دار  و  رس��می 
فصل تابستان و عید نوروز 
استقبال مسافران به سفر 
زیادتر از هر زمان دیگری 
اس��ت، ب��ه همی��ن دلیل 
فصل پاییز و زمس��تان به 
علت باال بودن هجم کاری 
اف��راد و وج��ود فرزن��دان 
در  دانشجو  و  مدرس��ه ای 
اکث��ر خانواده ه��ا بهترین 
زم��ان ب��رای اس��تفاده از 
توره��ای لحظ��ه آخ��ری 

است. 
ام��ا ای��ن را بدانید اگر 
قصد دارید به صورت دسته 
جمعی سفر کنید به دلیل 
اینکه صندلی های این تور 
به ص��ورت لحظه آخری با 
10 ت��ا 50 درصد تخفیف 
ب��ه ف��روش می رس��د به 
همین دلیل ممکن اس��ت 
ننشینید  یکدیگر  کنار  در 
یا اینکه ب��رای تمام افراد 
در  یا دوستان تان  خانواده 

تور جا نباشد. 

آنچه درباره تورهای 
لحظه آخری باید 

بدانید
آژانس ه��ای  معم��وال 
مسافرتی به منظور اجرای 
متعارفی  می��زان  ب��ه  تور 
بلیت برای مقصد و زمانی 
معی��ن تهی��ه می کنن��د، 

ام��ا در فرارس��یدن موعد 
س��فر، ممکن است تعداد 
مس��افران ب��ه حدنص��اب 
نرس��یده باش��د، در ای��ن 
مجبور  ش��رکت  ص��ورت 
است با صندلی های خالی 
و بلیت های فروخته نشده 
برنامه تور را با هواپیمایی 
ک��ه از قبل چارتر کرده به 

سرانجام برساند. 
ک��ه  اس��ت  چن��دی 
آژانس ه��ای مس��افرتی با 
ترفن��د اج��رای توره��ای 
لحظه آخری از ضرر مالی 
رهای��ی پی��دا کرده اند، به 
آژانس ها  ای��ن  که  طوری 
بلیت های باقیمانده را یک 
ی��ا دو روز قب��ل از اجرای 
برنامه ت��ور با تخفیف های 
درص��دی   50 ت��ا   10
بس��ته به نوع سفر داخلی 
ی��ا خارج��ی، ب��ه فروش 

می رسانند. 
آخری  لحظ��ه  تورهای 
خارج��ی برای دو دس��ته 
از کش��ورها قابل استفاده 
اس��ت. اول اینکه سفر به 
نیازمن��د ویزا  آن کش��ور 
نباش��د ک��ه در رأس این 
کشورها ترکیه و بعد از آن 
مالزی، سریالنکا، بالروس، 
گرجس��تان و غیره وجود 
از  اینک��ه  دوم  و  دارن��د 
 تایم طالیی س��فر گذشته 

باشد. 
تورهای لحظه آخری از 
نظر مال��ی مقرون به صرفه 
است، اما بزرگ ترین ایراد 
ای��ن تورها این اس��ت که 
برای رفتن به این س��فرها 
تقریب��ا باید آماده باش��ید 
به طوری که پرواز یک روز 
یا شاید چند ساعت دیگر 

به انجام برسد. 

چه کار کنیم که کاله 
سرمان نرود

از آنج����ای��ی ک�����ه 
اطالع رس��انی ای��ن تورها 
و  پیامک��ی  به ص��ورت 
اینترنتی است، سودجویان 

تبلیغ��ات  راه ان��دازی  ب��ا 
جعلی، س��ایت های تقلبی 
و پیامک  ه��ای انبوه مبالغ 
جی��ب  ب��ه  را  هنگفت��ی 

می زنند. 
ب��ه ط��وری ک��ه برخی 
آژانس ه��ا از ای��ن فرصت 
با  و  سوءاس��تفاده ک��رده 
اع��الم قیم��ت غیرواقعی 
ب��رای توره��ا، ش��ما را به 
می کش��انند  خ��ود  دفاتر 
و بع��د ه��م ب��ا تش��ریح 
جزیی��ات خدم��ات تور و 
جداگانه  قیمت های  اعالم 
از خدمات،  هری��ک  برای 
رق��م دیگری را مش��خص 
می کنن��د که در بیش��تر 
مواقع بی شک شما جذب 
تور خواهید ش��د، اما باید 
توجه داش��ته باش��ید هر 
آنچه در آژانس وعده داده 
هم  قرارداد  در  می ش��ود، 
ذکر ش��ود تا دردسری در 

طول سفر پیش نیاید. 
حتما  می ش��ود  توصیه 
ب��ا آژانس فروش��نده این 
توره��ا ق��رارداد ببندید تا 
نس��بت  خدماتش��ان  اگر 
به ق��رارداد جابه جا ش��د 
ی��ا کاهش یاف��ت، بتوانید 
ش��کایت از آن را پیگیری 

کنید. 
معموال در پیام های این 
ادعا می ش��ود  ش��رکت ها 
ک��ه تور ش��امل هتل ۴ یا 
5 س��تاره بوده و خدماتی 
نه��ار،  صبحان��ه،  مانن��د 
در شهر  اس��تخر، گردش 
و ترانفسر رفت و برگشت 
با هزین��ه ای پایی��ن اجرا 
می ش��ود به همین جهت 
ش��ما باید در وهل��ه اول 
توجه به مجوزهای قانونی 
و صح��ت خدم��ات مورد 
ادعا را در دستور کار خود 
قرار دهید و تنها بر اساس 
قیمت هایی وسوس��ه انگیز 
پ��ول خود را ب��رای توری 
که معلوم نیست کیفیتش 
چگونه اس��ت، دودس��تی 

تقدیم نکنید.

سوگند چاوشی

20دقیقه غواصی در کیش 
تماشا

کی��ش نه تنها جایی ب��رای خرید دلخواه 
محس��وب می ش��ود، بلکه مکانی مناس��ب 
برای ان��واع تفریحات آبی نیز هس��ت. یکی 
از تفریحات ش��گفت انگیز و هیجان بخش��ی 
ک��ه تنها در مناطق س��احلی امکانش وجود 
دارد، غواص��ی اس��ت. بله غواص��ی! به طور 
واقعی و با لباس مخصوص. جزیره کیش که 
تشریف ببرید با باش��گاه های ورزشی زیادی 
مواجه می ش��وید که امکانات جالب توجهی 
ب��رای اینکه هر چه بیش��تر به ش��ما خوش 
بگذرد، ارائه می کنند. یک��ی از این امکانات 
و تفریحات ش��ادی بخش، غواصی تحت نظر 
مربیان است. بنابراین برای اینکه به طور کلی 
با کم و کیف غواصی در کیش آش��نا شوید، 
با مدیر یکی از باش��گاه های ورزش��ی کیش 
تماس گرفتیم تا در مورد هزینه های این کار 

و ساعات انجامش توضیحاتی بدهد. 
وی در مورد هزینه های این تفریح می گوید: 
لباس را باشگاه در اختیار افراد قرار می دهد و 
مربیانی آنها را همراهی می کنند. هر چند به 
گفته این مدیر این س��فر کوتاه غواصی تنها 
20دقیقه اس��ت و باید 100هزار تومان هم 

بابتش بپردازید اما به نظر می رسد که تجربه 
شگفت انگیز تماس با ماهی ها آن هم از نوع 
زن��ده اش و مهم تر از همه زی��ر آب، چیزی 
نباش��د که به راحتی بتوان از آن گذش��ت. 
حتم��ا دارید با خودتان فکر می کنید من که 
شنا بلد نیستم پس غواصی منتفی شد. باید 
خدمت شما عارض شویم که هیچ نیازی به 
آشنایی با شنا وجود ندارد. هیچ خطری هم 
شما را تهدید نمی کند، چون در سایت ویژه 
غواصی این کار انجام می شود و برای هر دو 
نفر، یک مربی حی و حاضر است و جان را دو 
دستی نگه می دارد. کار هیجان انگیز دیگری 
که باشگاه ها برای شما غواصان 20دقیقه ای 
انج��ام می دهن��د، گرفتن عک��س و فیلم از 
شماست وقتی در حال غواصی هستید. فکر 
می کنم با نوشتن این چند خط آخر عزمتان 
را جزم کردید که حتما قید 100هزار تومان 
را بزنید. پیش��نهاد ما هم همین اس��ت. در 
تعطیالت یکی دو روزه و کوتاه  مدت، کیش 
مکان مناسبی اس��ت، آن را از دست ندهید 
به ویژه اگر پیش��نهاد تورهای لحظه آخر به 

دستتان رسید. 

گزارش»فرصت امروز« از یک فرصت داغ

تورهای لحظه آخری
زمان مدت سفر قیمت)تومان( درصد 

تخفیف مقصد سفر تور

پنجشنبه 1 آبان 3 روز و 2 شب 350 هزار 22 درصد ایران/مشهد مشهد

پنجشنبه 1 آبان 7روز و 6شب 950 هزار 31 درصد ترکیه/آنتالیا آنتالیا

پنجشنبه 1 آبان ۴ روز و 3 شب ۴90 هزار 17 درصد ایران/کیش کیش

پنجشنبه 1 آبان ۴ روز و 3 شب 750 هزار 6 درصد ترکیه/استانبول استانبول

جمعه 2 آبان 3 روز و 2 شب 360 هزار 1۴ درصد ایران/مشهد مشهد

جمعه 2 آبان 8روز 7 شب 2 میلیون و 850 
هزار

11 درصد تایلند/بانکوک 
پاتایا

۴شب بانکوک و 3 
شب پاتایا

جمعه 2 آبان 8روز 7 شب 2 میلیون و800 
هزار

12درصد تایلند/پاتایا تایلند

جمعه 2 آبان 8روز 7 شب 3 میلیون و 795 
هزار

5 درصد تایلند/سامویی سامویی

جمعه 2 آبان 7 روز و 6 شب 990 هزار 36 درصد ترکیه/کوشی 
آداسی

آنتالیا

جمعه 2 آبان 3 روز و 2 شب 320 هزار 20درصد ایران/مشهد مشهد



11 مدیریت سرمایه گذاری

ای��ران  هنرشیش��ه گری در 
قدم��ت پنج هزار س��اله دارد 
و قطع��ات شیش��ه ای یاف��ت 
جمش��ید  تخ��ت  در  ش��ده 
و س��ایر نق��اط ایران ش��اهد 
این ادعاس��ت، ب��ه طوری که 
زیادی  شیش��ه ای  بطری های 
از حفاری های معبد چغازنبیل 
به دس��ت آم��ده و با کش��ف 
اشیای شیشه ای زمان پارت ها 
و ساس��انیان می ت��وان گفت 
ایران  در  شیشه سازی  صنعت 

رواج کامل داشته است. 
صنعت شیش��ه گری دستی 
که از بخش های صنایع دستی 
کش��ور محس��وب می شود به 
دلی��ل اینک��ه نیازمن��د ابزار، 
واردات  و  خ��اص  تجهی��زات 
مواد اولیه نیس��ت از مش��اغل 
س��نتی و ت��ا ح��دی نیم��ه 
صنعتی به ش��مار می رود که 
برای س��رمایه گذاری از سوی 
کارآفرین��ان در جه��ت ایجاد 
اش��تغال پایدار بسیار مناسب 

است. 
بررس��ی  درخص��وص 
حاض��ر  درح��ال  وضعی��ت 
دس��تی  شیش��ه گری  صنعت 
در  منظور س��رمایه گذاری  به 
این صنعت س��ری ب��ه کارگاه 
دس��تی  شیش��ه گری  صنایع 
بختی��اری زدی��م و با اس��تاد 
هنرمند  بختی��اری،  حس��ین 
نام��ی و کارآفری��ن برت��ر در 
عرصه شیشه گری به گفت و گو 

پرداختیم. 
ابتدا کم�ی درباره خودتان 

توضیح دهید؟ 
حدود 43 سال پیش یعنی 
هم��راه  1350ب��ه  س��ال  در 
برادرم علی بختیاری، با وجود 
مش��کالت و کمب��ود امکانات 
در  کارگاه��ی  تس��هیالت،  و 
منطقه ش��هرری استان تهران 
تاسیس کردیم. این کارگاه در 
ابت��دا با چهار تا پنج پرس��نل 
ش��روع به کار ک��رد که پس 
گذش��ت مدت زمان��ی تعداد 
پرس��نل به بیش از 75 تا 90 
نفر هم رس��ید. درحال حاضر 
یک واحد شیش��ه گری دستی 
دیگ��ر هم در ناحی��ه صنعتی 
ویجین س��اختیم که به علت 
رکود حاکم در بازار هنوز این 

واحد را راه اندازی نکرده ایم. 
در کارگاه شیشه گری شما 
ساالنه چه نوع و چه میزان 

محصول تولید می شود؟ 
در این کارگاه س��االنه بیش 
از 400 ت��ا 500 ه��زار قطعه 
از  از شیش��ه های دست س��از 
جمله گل��دان، حباب جات و 
چراغ های تزیینی، شمعدان و 

لوستر تولید می کنیم. 
بخ�ش  در  تاکن�ون 
عملک�ردی  نیمه صنعت�ی 

داشته اید؟ 

در بخش نیمه صنعتی هم تا 
به امروز عملکرد بسیار خوبی 
انجام دادیم، به طوری در این 
کارگاه توانس��تیم دکل ه��ای 
مخابرات��ی از جن��س بلور به 
رنگ قرم��ز خال��ص را تولید 
کنیم. این دکل های مخابراتی 
قبل از انقالب اسالمی از طریق 
کش��ورهای  توس��ط  واردات 
خارجی تامین می شد اما بعد 
از انق��الب باوج��ود تحریم ها 
برای نخس��تین بار در کش��ور 
دکل ه��ای  ای��ن  توانس��تیم 
عموم��ا  ک��ه  را  مخابرات��ی 
کاربرده��ای نظام��ی دارند به 
کم��ک وزارت دف��اع تولی��د 

کنیم. 
شیش�ه گری  صنای�ع  آی�ا 
دارای  بختی�اری  دس�تی 

برند است؟ 
 قبل از انقالب اسالمی تولید 
شیش��ه هایی ب��ه رن��گ قرمز 
خالص بس��یار به ن��درت بود 
که نیاز به این نوع شیش��ه ها 
از طریق واردات تامین می شد 
اما پس از انق��الب با ابتکاری 
داد  انج��ام  م��ا  کارگاه  ک��ه 
تولید شیش��ه های قرمز رنگ 
در حوزه شیش��ه گری سنتی 
بس��یار رون��ق پیدا ک��رد، به 
طوری که در حال حاضر رنگ 
قرمز شیش��ه های دست س��از 
برن��د  بیانگ��ر  تزیین��ی  و 
بختیاری  س��نتی  شیشه گری 
در سطح کشور و جهان است. 
آی�ا تاکن�ون صادراتی در 
خصوص صنایع شیشه گری 

داشته اید؟ 
عالوه  امروز  تا  خوش��بختانه 
بر تامی��ن نیاز داخلی، صادرات 
کش��ورهای  به  موفقی  بس��یار 
مختلف اروپایی و ش��رق آسیا 
داشته ایم، به طوری که درحال 
از 90 درص��د  بی��ش  حاض��ر 
محص��والت تولی��دی واحد ما 
مانند شیش��ه های دست س��از، 
حباب جات و چراغ های تزیینی 
و لوس��تر به کشورهای اروپایی 

صادر می شود. 
آیا ش�ما برای ساخت این 
نیازمن�د یک طرح  کارگاه 

جدید بودید؟ 
باتوجه به اینکه شیشه گری 
س��نتی معاصر از صدها سال 
پیش توس��ط ایتالیایی ها وارد 
کش��ور ش��ده به همین جهت 
اجرای این ط��رح نیاز به فکر 
و ای��ده جدید نداش��ت، بلکه 
عشق به صنایع دستی و وجود 
استادکاران ماهر باعث فعالیت 

ما در این صنعت شد. 
م�واد اولی�ه و تجهی�زات 
از  را  شیش�ه گری دس�تی 

کجا تامین می کنید؟ 
درح����ال حاض����ر اکث��ر 
شیش��ه گری  کارخانج��ات 
دس��تی به صورت س��نتی در 
س��طح کش��ور فعالیت دارند، 
زی��را ای��ن صنع��ت نیازمن��د 
خاص  تجهی��زات  هیچ گون��ه 
از  اولی��ه  م��واد  واردات  ی��ا 
نیس��ت.  اروپایی  کش��ورهای 
ب��ه ط��وری ک��ه 93 درص��د 
مواد اولیه شیش��ه گری شامل 
س��یلیس،  کربن��ات س��دیم، 
نیترات سدیم، براکس،  آهک، 
دولومیت، سلنیم، آرسنیک و 
درصدی از کبال��ت در داخل 
کش��ور وجود دارد، به همین 
دلیل تمام کارخانجات سنتی 
کارگاه  جمله  از  شیش��ه گری 
شیش��ه گری دس��تی ما حتی 
یک ریال ارز هم برای واردات 
مواد اولی��ه هزینه نمی کنند و 
این بخ��ش کام��ال درآمدزا و 
محصوالت  صادرکنن��ده  تنها 
فرهن��گ و هنر ایرانی اس��ت. 
همچنی��ن می ت��وان در ای��ن 
صنع��ت از آج��ر س��نتی ب��ه 

ج��ای آج��ر ک��وره اس��تفاده 
ک��رد. در بخ��ش دس��تگاه و 
اب��زارآالت ه��م معم��وال ابزار 
خاص کارگاه های شیشه گری، 
سنتی و ساده بوده و کمتر از 
اب��زار و دس��تگاه های صنعتی 
استفاده می ش��ود، مگر اینکه 
بخواهیم شیش��ه های رنگرزی 
و دکل های مخابراتی از جنس 
بل��ور تولی��د کنیم ک��ه برای 
ساخت آن هم از دستگاه های 
نیمه صنعت��ی و نیمه مکانیکی 

استفاده می شود. 
کارگاه  راه ان�دازی  ب�رای 
شیش�ه گری دس�تی چ�ه 

میزان هزینه کرده اید؟ 
43 س��ال پیش این کارگاه 
کوچ��ک را ب��ا هزین��ه اولیه 
فقط چن��د صد ه��زار تومان 
راه اندازی کردیم اما با گذشت 
زم��ان مقی��اس ای��ن کارگاه 
وس��عت پیدا ک��رد و در حال 
شیش��ه گری  کارگاه  حاض��ر 
س��نتی ما 10 ه��زار متر فضا 
را اش��غال ک��رده ک��ه حدود 
س��اختمان،  را  آن  2000متر 
شیروانی، س��الن های تولید و 

انبارها تشکیل می دهد. 
چنانچه کارآفرینی بخواهد 
کارگاه شیش�ه گری دستی 
وس�عت  می�زان  ای�ن  ب�ا 
راه اندازی کند، نیازمند چه 

میزان سرمایه است؟ 
بخواه��د  ف��ردی  چنانچ��ه 
درح��ال حاض��ر ب��ا توجه به 
افزای��ش ت��ورم و قیمت ه��ا، 
کارگاه شیش��ه گری دستی با 
این میزان وس��عت راه اندازی 
بیش  ب��ه س��رمایه ای  کن��د، 
از 10 میلی��ارد توم��ان برای 
س��اخت زیرساخت هایی چون 
آب، ب��رق، گاز، خری��د زمین، 
تهیه ابزار و دستگاه های ساده 
و...  الزم  مجوز ه��ای  اخ��ذ  و 

نیازمند است. 
ب�ه نظ�ر ش�ما دوره زمانی 
چقدر  س�رمایه  بازگش�ت 

است؟
دوره زمانی بازگشت سرمایه 
خیلی طوالنی مدت نیست به 
س��رمایه گذاری  جهت  همین 

در این حوزه برای کارآفرینان 
به صرفه است. 

شیش�ه گری  کارگاه  ی�ک 
دس�تی ب�رای چن�د نف�ر 
می توان�د اش�تغال ایج�اد 

کند؟ 
 کارگاه شیش��ه گری سنتی 
می تواند ب��رای بیش از 150 
نف��ر اش��تغال پای��دار ایج��اد 
کند، ام��ا متاس��فانه به علت 
بروز مش��کالت مالی که پس 
از اج��رای قان��ون هدفمندی 
یارانه ه��ا ب��رای فع��االن این 
صنعت از جمل��ه گرانی بیش 
از حد انرژی به ویژه س��وخت 
گاز به وجود آمد، کارگاه های 
دیگ��ر  دس��تی  شیش��ه گری 
پاسخگوی دستمزد این حجم 
از کارگران نب��وده و به اخراج 
پرس��نل خود اقدام کردند، به 
ط��وری که اکن��ون در کارگاه 
شیش��ه گری ما فق��ط 25 نفر 
مش��غول به فعالیت هس��تند 
در صورتی که در چند س��ال 
گذشته بیش از 90 نفر در این 

واحد مشغول به کار بودند. 
در ح�ال حاضر مش�کالت 
دستی  شیشه گری  صنعت 

چه مواردی است؟ 
متاس��فانه پ��س از اج��رای 
یارانه ها،  هدفمن��دی  قان��ون 
نرخ هزینه های تولید از جمله 
قیمت انرژی گاز که س��وخت 
کارگاه ه��ای  ک��وره  اصل��ی 
شیش��ه گری دس��تی اس��ت، 
بس��یار افزایش پی��دا کرد، به 
ط��وری ک��ه در ح��ال حاضر 
قیمت س��وخت گاز نسبت به 
گذش��ته بیش از ش��ش برابر 
ش��ده که در این راستا دولت 
تاکن��ون در خصوص پرداخت 
یاران��ه تولی��د ب��ه صنعتگران 

اقدامی نکرده است.
 ای��ن امر خ��ود باعث رکود 
در صنعت شیشه گری سنتی، 
کاه��ش تع��داد کارگ��ران در 
ن��رخ  افزای��ش  و  کارگاه ه��ا 
بیکاری در کش��ور شده است، 
ط��وری ک��ه در ح��ال حاضر 
تعداد کارخانجات شیشه گری 
از 230 ب��ه کمتر از 50 واحد 

کاهش یافته است. 
اینکه  ب��ه  باتوج��ه  بنابرای��ن 
هنرمندان هویت ملت هس��تند 
به همین جهت اگر دولت از این 
هنرمندان حمایت عملیاتی نکند 
بی ش��ک جوان��ان و کارآفرینان 
انگی��زه الزم را ب��رای ورود ب��ه 
س��رمایه گذاری  و  صنایع دستی 
در این صنعت نخواهند داش��ت. 
اما اگ��ر زنجیره تولید و صادرات 
مسئوالن  سوی  از  صنایع دستی 
ذی ربط، س��ازمان های دولتی و 
همچنین س��رمایه گذاران بخش 
خصوصی حمایت عملیاتی شود، 
بی ش��ک شاهد رشد و شکوفایی 
و تصویب جایگاه صنایع دس��تی 
جهان��ی  عرص��ه  در   ای��ران 

خواهیم بود. 

کارآفرین برتر شیشه گری دستی در گفت وگو با »فرصت امروز« از کسب وکار خود می گوید

بدوننگرانیازتحریمها
معرفی ظرفیت های سرزمین 

ناشناخته ها در کیش 

معاون��ت برنامه ریزی س��رمایه گذاری میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی  و گردشگری اس��تان ایالم از حضور فعال 
ای��الم در شش��مین نمایش��گاه تخصص��ی فرصت های 
س��رمایه گذاری کش��ور در محل دائمی نمایش��گاه های 

بین المللی جزیره کیش خبر داد. 
»محمد نورالله��ی« در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
در شش��مین نمایش��گاه تخصصی معرف��ی فرصت های 
س��رمایه گذاری کش��ور ک��ه از 29 مهرماه ت��ا 2 آبان در 
جزیره کیش برگزار می ش��ود این معاونت با برپایی غرفه، 
فرصت های سرمایه گذاری استان در بخش گردشگری را 

معرفی خواهد کرد. 
وی ب��ا بیان اینکه بهره گیری از س��رمایه های داخلی و 
خارج��ی و ج��ذب س��رمایه گذاران توانمن��د راهی برای 
تس��ریع حرکت اقتصاد به سوی توس��عه و ایجاد اشتغال 
پایدار است و می تواند به عنوان فرصتی برای دستیابی به 
اهداف توس��عه 20 ساله کشور و رش��د اقتصادی به کار 
گرفته شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه همواره شرایط 
موجود در تصمیم گیری سرمایه گذاران موثر است و رونق 
اقتصادی به شناس��ایی فرصت ها بستگی دارد و از طرفی 
هم جامعه هدف از سوی سرمایه گذاران انتخاب می شود، 
ب��ر آنیم با معرفی آن فرصت ها بس��تر الزم را جهت ورود 
سرمایه گذاران در بخش گردشگری به دیار کهن ایالمیان 

فراهم کنیم. 
سرپرست معاونت برنامه ریزی س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگ��ی اس��تان ایالم گف��ت: فرصت ه��ای موجود در 
عرصه گردشگری اس��تان ایالم، مهد تمدن 10هزارساله 
ایرانیان، شرایطی را به وجود می آورد که برای ورود بخش 
خصوص��ی در این حوزه، جذب س��رمایه گذاران توانمند 
در اولوی��ت قرار می گی��رد. ما ضمن احس��اس ضرورت 
برنامه ریزی در حوزه گردش��گری در این نمایشگاه اقدام 
به معرفی فرصت های  گردش��گری استان  ایالم سرزمین 
ناشناخته ها، خواهیم کرد. نور اللهی گردشگری سالمت، 
طبیعت گردی، گردش��گری جنگ، گردش��گری ورزشی، 
گردش��گری فرهنگی، گردش��گری مذهب��ی  و فرصت ها 
در زیرس��اخت های گردش��گری را محورهای موردبحث 
جهت ورود س��رمایه گذار به استان عنوان و تصریح کرد: 
فرصت های سرمایه گذاری در بخش تاسیسات گردشگری 
در استان ش��امل مجتمع های تفریحی-سیاحتی، هتل- 
بیمارس��تان، ایجاد نمایندگی دفاتر خدمات مس��افرتی، 
مجتمع های گردش��گری در پشت س��د سیمره به عنوان 
زیباترین دریاچه مصنوعی غرب کشور، تله کابین، مراکز 
تفریحی-سرگرمی، مجتمع های خدماتی بین راهی، هتل 
4 س��تاره، هتل 5س��تاره، هتل آپارتمان و نمایشگاه بازار 
صنایع دس��تی و س��وغات ایران در مرز بین المللی مهران 
اس��ت. »نورالله��ی« ابراز امیدواری ک��رد حضور فعال در 
چنین نمایش��گاه هایی راهی را برای ورود سرمایه گذاران 
فعال در بخش گردش��گری به استان ایالم جهت توسعه 

زیرساخت ها فراهم کند. 

در صورت تایید، ساخت آزادراه 
همدان-کرمانشاه کلید می خورد

مع��اون عمرانی اس��تانداری کرمانش��اه با اش��اره به 
حضور س��رمایه گذار خارجی در پروژه آزادراه همدان-

کرمانش��اه- خس��روی اظهار کرد: در حال حاضر پروژه 
مراح��ل تایید طرح توجیهی فن��ی و اقتصادی خود را 

می گذراند. 
مهندس مجتبی نیک کردار در گفت و گو با ایس��نا، 
با اشاره به اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار به پروژه 
آزادراه همدان-کرمانشاه در سال جاری عنوان کرد: این 
اعتب��ار به منظور انجام مطالع��ات طرح اختصاص داده 

شده است. 
وی با اش��اره به آغاز مطالع��ات این طرح اظهار کرد: 
از محل همین اعتبار کار مس��یریابی و نقشه یابی طرح 
نیز ش��روع ش��ده اس��ت. نیک کردار با اش��اره به ابراز 
تمایل س��رمایه گذار خارجی ب��رای احداث این آزادراه، 
اظه��ار ک��رد: در حال حاضر س��رمایه گذار در حال ارائه 
ط��رح توجیهی فن��ی و اقتص��ادی پروژه ب��ه معاونت 
زیرساخت های حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی است. 
وی تصری��ح کرد: پس از تایید طرح در این معاونت، 
پروژه در هیات دولت مطرح و پس از تایید هیات دولت 

عملیات اجرایی پروژه آغاز می شود. 
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: 
س��رمایه گذار تمام  س��رمایه پ��روژه را تامین می کند و 
همین امر قطعا پیشرفت پروژه را تسهیل خواهد کرد. 
نیک کردار با اش��اره به احداث این بزرگراه به موازات 
بزرگ��راه کربال، عنوان کرد: قطعا این امر عالوه بر رونق 
ش��هرها و روس��تاها در طول مس��یر، به لحاظ پدافند 

غیرعامل نیز بسیار حائز اهمیت است. 
نیک کردار از ادامه مسیر آزادراه همدان-کرمانشاه به 
سمت مرز خس��روی خبر داد و اظهار کرد: این آزادراه 
ب��ه محدوده همدان-کرمانش��اه ختم نش��ده و در نظر 

داریم این آزادراه را تا مرز خسروی ادامه دهیم. 
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: 
با ادامه مس��یر آزاد راه تا مرز خسروی قطعا مسیرهای 
ترانزیتی استان افزایش خواهد یافت و به تبع آن رونق 

صادرات دوچندان خواهد شد.

این صنعت نیازمند 
هیچ گونه تجهیزات 

خاص یا واردات مواد 
اولیه از کشورهای 
اروپایی نیست. به 

طوری که 93 درصد 
مواد اولیه شیشه گری   
در داخل کشور وجود 

دارد

اخبار

کارآفرینی که بلکا را ساخت

کالف اول: 
کارآفرینان همیش��ه به 
دنبال مس��ائل و مباحث 
جدیدی هس��تند که در 
رخ  اطرافش��ان  دنی��ای 
می دهد. گاهی این تازگی 
کتاب ه��ا  الب��ه الی  از  را 
کش��ف می کنن��د، گاهی 
با نگاه ک��ردن و گاهی هم ب��ا صحبت های تخصصی یا 

غیرتخصصی. 
حال، فرصتی برای باال بردن سطح آگاهی این قشر از 
جامعه فراهم ش��ده که با هزینه ای اندک می توان از آن 
استفاده کرد. شما کارآفرین محترم می توانید با 35هزار 
تومان، در نشس��تی ش��رکت کنید که قرار است در آن 
یک��ی از کارآفرین��ان بزرگ کش��ور از تجاربش صحبت 
کند. البته این هزینه 70هزار تومان اس��ت که 50درصد 

تخفیف را شامل می شود. 
غالمرضا محمودی، بنیانگذار و نخستین تولیدکننده 
پوشش های سلولزی است که فردا در مورد آموخته هایش 
از بلکا سخنرانی می کند. این سخنرانی در دانشگاه تهران 
برگزار می شود و می تواند نقطه عطفی در زندگی کسانی 
باش��د که از لحظه لحظه شان بهره می برند. این نشست، 

از ساعت 17 تا 19 برگزار می شود. 
البته ش��ما می توانید گزارش مختصری از این نشست 
را در همین صفحه بخوانید. برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانید به س��ایت www.nmp.kscco.co  مراجعه 

کنید. 

کالف دوم: 
ایج��اد  ب��ا  محقق��ان 
داربس��ت پلیم��ری و الیه  
نش��انی نانومقی��اس روی 
تولی��د  ب��ه  موف��ق  آن، 
انعطاف پذیر  سرامیک های 
س��رامیک ها  این  ش��دند. 
شکنندگی بس��یار کمتری نس��بت به همتایان توده ای 

خود دارند. 
در این گزارش ایسنا آمده است: »یک گروه تحقیقاتی 
از موسسه فناوری کالیفرنیا روشی برای ساخت ماده ای 
جدی��د با خ��واص غیرمعم��ول ارائه کردن��د. این گروه، 
س��رامیکی س��اختند که 99/9درصد آن را هوا تشکیل 
می ده��د در حالی که بس��یار مس��تحکم و انعطاف پذیر 
است به طوری که اگر خم شود می تواند دوباره به شکل 

اولیه خود بازگردد.«
یک��ی از محققان ای��ن پروژه می گوید: »س��رامیک ها 
به ش��کننده و س��نگین بودن ش��هرت دارند. ما در این 
پروژه نش��ان دادیم که این ویژگی ه��ا را می توان تغییر 
داد. پرواضح اس��ت که اگر از فن��اوری نانو برای طراحی 
و ساخت محصوالت اس��تفاده شود می توان با چیدمان 
اتم ها کنار هم موادی س��اخت که خواص مورد نظر شما 

را داشته باشند.«
معموال سرامیک ها چه در موقع حمل و چه در هنگام 
نصب، ش��کنندگی زیادی دارند. حال با قابلیت جدیدی 
که توس��ط محققان ایجاد ش��ده، می توان بدون ش��ک 
تضمین کرد که در آینده ای نه چندان دور، این فناوری 
همه گیر خواهد ش��د. قطعا س��رمایه گذاری در این امر 
می تواند پول شما را به طور تصاعدی افزایش دهد. قبال 
هم گفتیم که همیش��ه اول بودن در هر کاری، موفقیت 

شما را دوچندان می کند. 

سرنخ

اخبار
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سوگند چاوشی

استاندار گیالن از اختصاص تسهیالت جدید از قبیل واگذاری زمین و تسهیل در صدور 
روادید برای جذب سرمایه گذاران خارجی در این استان خبر داد. 

به گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی روز شنبه در نشستی با نمایندگان رسانه های کویت 
بر ضرورت توسعه و تقویت روابط تجاری و اقتصادی دو کشور تاکید کرد. 

وی افزود: با توجه به توانمندی ها و پتانس��یل باالی اس��تان در بخش های مختلف از 
جمله گردشگری، صنعتی، تجاری و کشاورزی امیدواریم رسانه ها با انتقال این ظرفیت ها 

به کشور کویت، به ارتباط بیشتر دو کشور کمک کنند. 
نجفی با معرفی توانمندی های گیالن و فرصت های سرمایه گذاری به جاذبه های طبیعی 
و گردش��گری منحصر به فرد اس��تان اش��اره کرد و افزود: مناطق زیبای گردشگری در 
شهرهای مختلف، بنادر آستارا و انزلی، تاالب ها، ماسوله، قلعه رودخان، الهیجان، دیلمان، 
رودسر و اشکورات گواه این مدعاست. استاندار گیالن از سرمایه گذاران کویتی دعوت کرد 
تا در صورت عالقه مندی نسبت به سرمایه گذاری و احداث امکانات اقامتی و پذیرایی در 
مناطق گردشگری گیالن اقدام کنند. نجفی افزود: آمادگی داریم برای سرمایه گذاری در 
بخش های جلگه ای، دشت، مناطق کوهستانی و سواحل و دریا، امکاناتی از قبیل واگذاری 

زمین را لحاظ کرده و تسهیالت جدیدی را در بخش روادید مهیا کنیم. 
وی ادامه داد: در بخش پارک علم و فناوری و ش��رکت های دانش بنیان نیز تس��هیالت 
ویژه ای در نظر گرفته شده که سرمایه گذاران کویتی می توانند از این تسهیالت بهره مند 

شوند. هیات رسانه ای کویت شامل نمایندگانی از شبکه های 
الرأی، الصراله و تلویزیون کویت و روزنامه های الرای، االنباء، 
الوطن، الکویتیه، النهار، کویت تایمز، القبس، السیاسه و مجله 
العربی بود. نمایندگان این رس��انه ها در مدت سه روز اقامت 
در گیالن از توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری استان 

از جمله منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی بازدید کردند. 

مجری طرح توسعه منطقه گردشگری کیا پرواز گفت: پروژه توسعه منطقه گردشگری 
استان کردستان 307 میلیارد تومان سرمایه می خواهد. 

به گزارش ایسنا، فرزاد صمدنژاد در کارگروه تخصصی گردشگری استان کردستان در 
استانداری، اظهار کرد: در حال حاضر پیش نیازهای الزم برای توسعه گردشگری استان 
وجود ندارد. وی به انجام طرح های پیشنهادی طرح توجیهی توسعه منطقه گردشگری 
کیاپرواز اشاره کرد و افزود: رستوران سنتی، مدرن و رستوران ساحلی از جمله بخش های 
این طرح است. صمدنژاد، طراحی هتل های هوشمند و سوئیت های ارزان قیمت، حوضچه 

پرورش ماهی و کافی شاپ های بین المللی را از دیگر بخش های این طرح عنوان کرد. 
وی ادام��ه داد: مراکز خرید م��درن، مراکز خرید صنایع دس��تی و مجموعه آموزش 

قایقرانی، سوارکاری و پاراگالیدر از جمله بخش های طراحی شده در این طرح است. 
مجری طرح توس��عه منطقه گردشگری کیا پرواز بیان کرد: احداث 30 سالن همایش 
ب��ا ظرفیت های متفاوت، 25 س��الن کنفرانس، مرکز نمایش��گاه های بین المللی، پارک 
بانوان، باغ پرندگان، کارتینگ و شهربازی از جمله دیگر بخش های طرح توسعه منطقه 
گردشگری است. وی پارک آبی، پارک هیجان، زمین گلف، شهر مهارت و تونل سالمت 
را نیز از دیگر بخش های این طرح برشمرد و ادامه داد: این طرح در سه فاز اجرا خواهد 
ش��د. صمدنژاد تصریح کرد: متاسفانه از توان متخصصان استان برای توسعه کردستان 
اس��تفاده نمی ش��ود و از لحاظ شهری در اس��تان خألهایی وجود دارد. وی خاطرنشان 

کرد: از محل سرمایه خود شرکت ساختمانی کیاپرواز، گروه 
س��رمایه گذاری کیاپرواز، بانک ها و سرمایه گذاران شخصی 
و خصوص��ی س��رمایه این کار فراهم خواهد ش��د. مجری 
طرح توسعه منطقه گردش��گری کیاپرواز در پایان یادآور 
شد: پروژه توس��عه منطقه گردشگری اس��تان کردستان 

307میلیارد تومان سرمایه می خواهد. 

تسهیالت جدید گیالن برای 
جذب سرمایه گذاران خارجی

پروژه توسعه منطقه گردشگری کردستان
 307 میلیارد تومان سرمایه می خواهد

تحریم در انتقال پول، مانع اصلی 
حضور سرمایه گذار خارجی است

رییس جهاد  دانشگاهی، تحریم در انتقال پول را مهم ترین 
اصل کمرنگ  بودن حضور سرمایه گذار خارجی در کشور 
دانس��ت و گفت: طبیعتا این امر در س��رمایه گذاری های 

خارجی بخش گردشگری نیز تاثیرگذار است. 
حمیدرض��ا طیبی در گفت وگو با ایس��نا، در حاش��یه 
افتتاحیه همایش بین المللی علمی – راهبردی توس��عه 
گردشگری ایران )چالش ها و چشم اندازها( که در دانشکده 
علوم دانش��گاه فردوسی برگزار شد، عنوان کرد: فضا برای 
سرمایه گذاران خارجی به منظور گردشگری در ایران فراهم 
است، اما نیازمندی هایی نیز احساس می شود که مهم ترین 

آنها در تحریم هستند. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه توس��عه صنعت گردش��گری 
نیازمند زیرساخت هایی در کشور است، افزود: بخشی از 
این زیرساخت ها افزایش هتل ها و اماکن توریست پذیر 
و فراهم کردن امکان اس��تقرار برای آنان اس��ت. حوزه 
گردش��گری نیازمند ی��ک طرح فرهنگی اس��ت و باید 
راهکارهایی برای آن اتخاذ شود. طیبی تصریح کرد: به 
هرحال گردش��گری اهمیت بسزایی دارد و ما در جهاد 
دانشگاهی چندین سال است پژوهشکده گردشگری را 
و همچنین دانش��کده گردش��گری را در دانشگاه علم و 
فرهنگ راه اندازی کرده ایم تا به این مسئله نگاه ویژه ای 
شود و راهکارهای بهتر و بیشتری برای این حوزه مورد 

بررسی قرار گیرد. 

احداث راه آهن 114 کیلومتری 
دورود- خرم آباد

مع��اون فنی راه آه��ن دورود – خرم آباد گف��ت: پروژه از 
ابت��دای بهمن 92 آغاز به کار کرده که در حوزه خرم آباد از 

35 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است. 
به گزارش ایس��نا، ادریس مهدیانی بیان کرد: در راه آهن 
دورود – خرم آباد 251 نفر مش��غول به کار هستند که 25 
نفر نیروی غیربومی و فنی پروژه و بقیه متعلق به نیروهای 
بومی اس��تان هستند. وی به مش��خصات فنی پروژه اشاره 
ک��رد و گفت: پروژه دارای 15 ایس��تگاه و 14 تونل اس��ت 
ک��ه بزرگ ترین آن 4460 مت��ر و کوچک ترین آن 60 متر 
است و کل پروژه 114 کیلومتر است که 26 کیلومتر آن در 
خرم آباد واقع است. مهدیانی افزود: در مجموع 116 دستگاه 
ماش��ین آالت در این پروژه به کار گرفته شد که شامل 23 
دس��تگاه بولدوزر، هفت دس��تگاه بیل مکانیکی، 9 دستگاه 

غلتک، سه دستگاه گریدر و 26 دستگاه کمپرسی است.  



KLM، قدیمی ترین خط هوایی 
جهان 95 ساله شد

 95 KLM هفته گذش��ته خطوط هوایی هلندی
س��الگی خود را جش��ن گرفت. این خطوط هوایی 
که قدیمی ترین ایرالین جهان نام گرفته اس��ت، در 

هفتم اکتبر سال 1919 میالدی تاسیس شد. 
روی��داد  مجموع��ه ای  برگ��زاری  راس��تای  در 
مختل��ف ب��رای بزرگداش��ت ای��ن مناس��بت، یك 
برچس��ب ب��ا عن��وان »95 س��ال« روی یك��ی از 
 KLM هوای��ی  خط��وط   MD-11 جت ه��ای 
 نصب ش��د. به گفته کامیل یورلینگ��ز، مدیر عامل

در   ،KLM Royal Dutch Airlines
پ��ی تالش ه��ا، افتخارآفرین��ی، تخص��ص و انرژی 
ای��ن ش��رکت   ،KLM نف��ر کارمن��د  33 ه��زار 
جه��ان  هوای��ی  خط��وط  قدیمی تری��ن  اکن��ون 
 اس��ت که هن��وز تحت ن��ام اولی��ه خ��ود فعالیت 

می کند. 
گرامیداشت این نقطه عطف اهمیت فراوانی دارد.
KLM  در میان مردم هلند ریشه کرده و خون آبی 
KLM در رگ ه��ای همه مردم این کش��ور جاری 
 است. KLM  به سال های آتی با اعتماد و اطمینان 

می نگرد. 
ای��ن خط��وط هوای��ی همچنی��ن ی��ك لوگ��وی 
خ��اص ب��ه مناس��بت س��الگرد تاس��یس خ��ود به 
یك��ی از ه��ر م��دل هواپیم��ای غول پیك��ر خ��ود 
ک��ه ن��اوگان بی��ن ق��اره ای را تش��كیل می دهند، 
خواهد اف��زود. ن��اوگان هواپیما ه��ای KLM  که 
پرواز ه��ای طوالن��ی را انج��ام می دهن��د، ش��امل 
هواپیما ه��ای بوئین��گ 777، بوئینگ 747-400، 
 بوئین��گ Combi 747 و ایرباس 330 می ش��ود. 
MD-11، KLM-11 در حال��ی ت��ا  ب��ه گفت��ه 
اواس��ط نوامب��ر لوگ��و را ب��ا خ��ود حم��ل خواهد 
س��ایر  روی  ش��ده  نص��ب  لوگو ه��ای  ک��ه  ک��رد 
بدنه هایش��ان  روی  آوری��ل  م��اه  ت��ا   هواپیما ه��ا 

س��الروز  در  همچنی��ن   KLM دار د.  وج��ود 
 تول��د 95 س��الگی خ��ود س��نگ بنای س��اختمان

KLM World Business Class جدی��دش را 
در مق��ر خود در آمس��تردام بنیاد نهاد. س��اختمان 
جدید ویژه مس��افران بین قاره ای احتماال در سال 

2016 افتتاح می ش��ود. 
 KLM خط��وط هوایی متع��ددی که قب��ل از 
وج��ود داش��ته اند، با ش��رکت های هوای��ی ادغام 
ش��ده اند و هیچ ک��دام از برند های فع��ال قبل از 
س��ال 1919 دیگر با نام اصلی خود به کار ادامه 

نمی دهند.
البت��هKLM  خ��ود س��ال 2004 در پ��ی انجام 
 ی��ك معامله ب��ا Air France ادغام ش��د که گروه 
Air France/KLM را ب��ه وج��ود آوردن��د، به هر 
ح��ال هر ک��دام از این خطوط هوای��ی به عنوان یك 
واحد مس��تقل به فعالیت تحت نام و برند خود ادامه 

می دهند. 

مدیریت بازاریابی و فروش12

آنچه از ش��هر تهران در ذهن 
داری��م حاصل فرآیندی اس��ت 
طوالن��ی ک��ه در ط��ول تاری��خ 
معاصر به تدریج س��اخته شده و 
به اذهان ما انتقال یافته اس��ت. 
در ش��كل گیری این تصویر آنچه 
خودمان از تهران دیده ایم، آنچه 
دیگران برایمان نق��ل کرده اند و 
آنچه رسانه ها س��اخته اند نقش 

دارد.
تصوی��ر ذهنی هر ش��هری در 
اذهان مردم آن شهر، مسافرانش 
و دیگر ملت ه��ا نقش مهمی در 
وضعیت آینده و حال آن ش��هر 
دارد. برای مثال، اگر تصویر ذهنی 
یك ش��هر با ناامن��ی اقتصادی و 
مخوف بودن عجین ش��ده باشد 
مس��لما آینده اقتصادی آن شهر 
در جذب سرمایه و توسعه تجارت 
فاجعه بار خواهد بود. هیچ شرکت 
و س��رمایه گذاری حاضر به انجام 
س��رمایه گذاری ریس��ك پذیر در 
این ش��هر نخواهد بود و الی آخر. 
بنابراین، سال هاست که مدیران 
شهری و حتی مردمان شهرها به 
تالش و تكاپو برای ساخت تصاویر 
ذهن��ی مثبت )آنگون��ه که خود 
می خواهند( برای شهرهایش��ان 
افتاده اند که باعث ظهور و رش��د 
مبحثی به نام برندسازی شهری 

شده است.

بازار داغ برندسازی شهری
می��ان  برندس��ازی  رقاب��ت 
ش��هرهای جهان به ق��دری در 
اخیر ش��دت گرفته  س��ال های 
که یك��ی از صاحب نظران به نام 
»میرون« می گوی��د: »رقابت در 
برندس��ازی شهری درست مانند 
لحظه ای  است،  دوچرخه سواری 
پ��دال نزن��ی س��قوط می کنی. 
شهرهایی که فعالیت برندسازی 
ندارند محكوم به این هستند که 
از رقابت بیرون مانده و روز به روز 

وضع زندگی در آنها بدتر شود.«
معموال  ش��هری  برندس��ازی 
ب��ا اهداف اقتصادی، سیاس��ی یا 
صورت  اجتماعی  روان شناس��ی 
می گیرد که در نهایت با ش��كل 
در  ذهن��ی  هوی��ت  ب��ه  دادن 
مخاطبان هدف، ب��ه رفتار بهتر 
مردم��ان ش��هر و همچنی��ن با 
توجه ب��ه اهداف برندس��ازی به 
جذب گردش��گر، س��رمایه گذار، 
کارگران با مهارت یا حتی نس��ل 
جوان تحصیلك��رده می انجامد و 
بستر بهتری را برای زندگی خلق 
می کند. آنچه ب��ه عنوان هویت 
برند یك ش��هر طراحی می شود 
معم��وال به دو دس��ته تقس��یم 

می شود:
*  عناصر بص��ری هویت برند 

شهری
-  لوگو، رنگ، ش��عار، س��ایت، 

بروشور، پوستر و...
بر اساس مفهوم اصلی یا جوهره 

 )Brand Essence( برند
*  عناص��ر غیر بص��ری هویت 

برند شهری 
- نق��اط تم��اس برن��د مانند 
رفتار و ظاه��ر اصناف، رانندگان، 

راهنمایان، پذیرش هتل و...
-  نق��اط ایج��اد تجرب��ه مانند 
مكان ه��ای تاریخ��ی و تفریحی، 
رستوران ها، خوراکی ها، رویدادها و...

البته این س��وال پیش می آید 
که طراحی هوی��ت برند در چه 
مرحله ای از کار برندسازی صورت 
می گیرد. برای پاس��خ بد نیست 
نگاهی مجمل به مراحل ساخت 

برند شهری بیندازیم:
 پژوهــش ، شناســـایی 
ویژگی هـای شـهر و تعیین 

مخاطبان هدف برای آن 
  ارزیابی نیازهای مخاطبان 

برند- خواسته های محتمل 
  طراحـی برنـد و تعییـن 
هویت آن بـرای مخاطبان با 
توجه به چشم انداز، ماموریت 
و اهداف تعیین شده )هویت 

بصری و غیر بصری(
*  تبدیل هویت و جایگاه برند 

به برنامه ه��ای بازاریابی؛تصویر و 
رفتار، ارتباطات برند و برندسازی 

داخلی
*ایجاد ی��ك برنامه تبلیغاتی 
ب��رای  یكپارچ��ه  و  هدفمن��د 

مخاطبان داخلی و خارجی 

  اجرا، بررسی و ارزیابی برنامه 
برای ساخت یك برند، بیش از 
هر چیز باید جاذبه ها و ارزش های 
جذب کنن��ده  ک��ه  را  وی��ژه ای 
مخاطب��ان اس��ت در آن ش��هر 
پیدا کرد. البت��ه ذهنیت کنونی 
مخاطبان درباره آن شهر نیز مهم 
اس��ت. در نهایت ذهنیت کنونی 
اگر مناسب باشد تقویت می شود 
و اگر منفی است باید با ارزش ها 
و هویت مثبتی که ما بر اس��اس 

ویژگی های مثبت شهر طراحی 
کرده ایم جایگزین شود. 

یك��ی از روش ه��ای پژوهش 
ذهنیت کنونی مخاطبان هدف، 
تشبیه شهر به انسان است. برای 
مثال اگر تهران یك انس��ان بود، 
چ��ه خصوصیاتی داش��ت؟ مرد 
یا زن. پیر یا جوان. احساس��ی یا 

منطقی و غیره.

یک نمونه واقعی
ش��هر لیدز در انگلس��تان این 
آزمای��ش را روی مردم��ان دیگر 
شهرهای بریتانیا انجام داد. نتیجه 
درباره خصوصیات انسانی شهر لیدز 

یا شخصیت برند لیدز اینگونه بود:
بس��یار  و  ج��وان  م��ردی 
دوست داشتنی که کمی جاه طلب 
است و در یك آپارتمان امروزی و 
مدرن زندگی می کند و اتومبیل 

فولكس واگن جدیدی دارد!
تحقیق��ات، طراحی  حاص��ل 
برندی با هویت »دوست داشتنی 
بودن« برای لیدز بود. این فرآیند 
در نهایت باعث جذب گردش��گر 
و سرمایه گذار برای لیدز و حتی 
کاهش میزان جرم در آن ش��د. 
همچنین برای توسعه بخشیدن 
ب��ه ارتباطات برن��د، تداعی های 
فرعی نیز برای ش��هر لیدز خلق 
شد تا بتوانند از طریق شبكه های 
اجتماع��ی به تروی��ج آن کمك 

کنند.
تبدیل ارزش ها 

به تصاویر تبلیغاتی
فراموش نكنیم که باید ارزش ها 
و هویت های مورد نظر در فرآیند 
ارتباط��ات برن��د، ب��ه جاذبه ها، 
مكان ها، رفتارها، وعده ها و تعهد و 
در آخر به متون و تصاویر تبلیغاتی 
تبدیل شود. به عنوان مثال، شعار، 
لوگو، ترکیب فونت و رنگ خاصی 
که مطابق با هویت برند است به 
عنوان هویت بصری برند طراحی 
می ش��ود. تمام این اجزا به شكل 
یك کل واحد باید عرضه شوند و 
مدتی ثابت بمانند تا در اثر تكرار 
جایگاه ذهنی بیابند که البته این 
کار با طراحی مدل های برندسازی 
برای شهرها صورت می گیرد که 

موضوع مقال ما نیست.

اهمیت برندسازی شهری
ب��ه هرحال نمونه ه��ای جالب 
موفقی��ت و حتی شكس��ت در 
ساخت برندهای شهری به چشم 
می خورد. تمام امید ما این است 
که با مطالعه این موارد و استفاده 
از تجربه دیگ��ران بهترین مدل 
ممكن برای س��اخت برند شهر 
ته��ران را طراحی کنیم تا آینده 
شایس��ته ای برای این شهر رقم 
پژوهش های  متاس��فانه  بخورد. 
کنونی نشان می دهد که ذهنیت 
کنونی درباره تهران بسیار منفی 
است. فراموش نكنیم همه چیز از 
ذهن ما آغاز می شود. اگر ذهنیت 
خود را درباره شهر محل زندگی 
خ��ود تغییر ندهی��م و همواره با 
صفاتی مانند مخ��وف و آلوده از 
آن یاد کنیم و در کنار آن تالشی 
برای بهبود وضعیت شهر خودمان 
نكنیم، مس��لما آین��ده خوبی را 
جذب نخواهیم کرد. برندس��ازی 
به مردمان ش��هر کمك می کند 
ت��ا روز به روز بهتر ش��وند. وقتی 
شهری شروع به استفاده از صفت 
دوست داشتنی می کند رفته رفته 
همه چیز بهتر می شود، به شرط 
آنكه باورش داشته باشیم. بدیهی 
است نقش رسانه ها برای ساخت 
ذهنیتی بهت��ر و تقویت برند در 
ای��ن کارزار بس��یار مهم اس��ت.  
کوتاه سخن که باید همه و همه، 
از شهرداری و شورای شهر گرفته 
تا رسانه ها و اصناف و مردم شهر 
همه بخواهیم و بدانیم که چاره ای 
ج��ز خل��ق برندی مثب��ت برای 
ش��هرمان نداریم. تهران می تواند 
اندیشه ها  شهر عاطفه ها، ش��هر 
و حتی ش��هر خاطره ها باشد، اما 
شهر مخوف نباشد، به شرط آنكه 
بخواهیم و در این راه از تخصص 
و ت��داوم، در کنار تمرکز و تمایز 

بهره ببریم.

استفاده از تحقیق و ارزیابی 
به عنوان ابزار بازاریابی

با اس��تفاده از ابزارهای بسیار ساده در فضای مجازی 
می ت��وان به س��رعت به اذه��ان مش��تریان احتمالی و 
طرفداران خود رس��وخ ک��رد و اطالعات��ی را در مورد 
آنه��ا ب��ه دس��ت آورد. حت��ی اب��زار س��اده ای همانند 
surveymonkey.com  را می ت��وان جه��ت یافتن 
اطالعات��ی در مورد تفكرات و اندیش��ه های مش��تریان 

مورد استفاده قرار داد. 
اغلب اوقات زمانی که نس��بت به پروژه یا محصوالتی 
ک��ه باید روی آنها تمرکز کنم تردید داش��تم، تحقیقی 
انج��ام می دادم تا به جواب برس��م. تحقیق��ات نه تنها 
باعث می شود تا به این نكته پی ببرم که مشتریان من 
بیشتر به چه چیز عالقه دارند، بلكه به راحتی می توانم با 
شناخت نظرات خوانندگان خود، در مورد حدود قیمت 

محصوالت خود تصمیم گیری کنم. 
 م��ن اغلب اوقات ب��ه این نتیجه رس��یده ام که یك 
تحقیق خ��وب می تواند به عن��وان یك اب��زار بازاریابی 
مورد اس��تفاده ق��رار گیرد؛ حتی پی��ش از اینكه نتایج 
آن تحقی��ق را م��ورد تجزی��ه و تحلی��ل ق��رار ده��م. 
به عنوان مثال، یكی از پرس��ش هایی که ممكن است از 
خوانندگان خود بپرس��م این است: »یكی از رایج ترین 
تقاضاهایی که من با آن مواجه می ش��وم، تقاضای یك 
جزوه در مورد چگونگی تنظیمات مربوط به اتوماتیك 
ک��ردن کمپین بازاریابی از طریق ایمیل اس��ت. زمانی 
 که ی��ك جزوه مش��هور را ب��ا این موضوع در س��ایت 
ListBuildingClass.com بفروشم، آیا مجموعه ای 
از نشس��ت های آموزش��ی در این خصوص را از طریق 
تماس زنده می پس��ندید؟ اگر اینچنین است، حاضرید 
چ��ه بهایی بپردازید تا این کار را به صورت اختصاصی و 
تنها با تعداد محدودی از شرکت کنندگان که به صورت 

زنده با شما در ارتباط هستند، انجام دهید؟
 م��ن هنگامی ک��ه در ح��ال جم��ع آوری اطالعات 
س��ودمند و کاربردی هس��تم، در عین حال تحقیقی در 
مورد محص��والت و خدماتی که ارائ��ه می دهم، انجام 

می ده��م.   چندین ابزار رایگان و کم هزینه برای انجام 
تحقیق اینترنتی موجود است که به راحتی می توان در 
Google  جس��ت وجو کرد. گزینه های رایگان موجود 
در ابزار sureymonkey.com در چندین مورد کار 
م��ن را انجام داده اس��ت. به همین دلیل به ش��ما نیز 
توصیه می کنم برای انجام تحقیقات خود در اینترنت از 

سرویس های موجود در این ابزار استفاده کنید. 
در شماره بعدی بخوانید
آنچه مشتریان می خواهند، در اختیارشان 
قرار دهید

وقتی سبدی از طبیعت
 بسته بندی ارگانیک میوه را 

تشكیل می دهد

کمدین��ی به ن��ام هیونه��ی هوانگ ب��ه فكر این 
افت��اده به منظ��ور حف��ظ محصوالت کش��اورزی 
از خط��رات مختلفی ک��ه حی��ن حمل و نقل پیش 
می آی��د، ی��ك س��بد می��وه طبیع��ی را به عنوان 
 تعریفی مجدد از بس��ته بندی ارگانی��ك میوه ارائه 

بدهد. 
ی��ك  هوان��گ  هیونه��ی  زن��ده  می��وه  کاس��ه 
ش��یء مت��داول دکوری نیس��ت ک��ه از چوب یا 
چین��ی س��اخته ش��ده باش��د. ای��ن بس��ته بندی 
ارگانی��ك می��وه در ع��وض با هدف حفظ ش��كل 
می��وه، کیفیت و م��واد مغذی آن طراحی ش��ده 
ک��ه اغل��ب اوق��ات حی��ن انج��ام عملیات ه��ای 
از  شست وش��و  و  حمل و نق��ل  بن��دی،   بس��ته 

دس��ت می رود. 
این کاس��ه میوه که به طور طبیعی شكل گرفته 
قالبی ب��رای گیالس ه��ا، توت فرنگی ه��ا و دیگر 
میوه هایی اس��ت ک��ه عمر مفید کوتاهی داش��ته 
و ب��ه خاطر آس��یب پذیری خود معروف هس��تند. 
این بس��ته بندی با مفهوم ذخیره سازی در ارتباط 
ب��وده و مواد غذای��ی را از محیط طبیعی خود دور 
نمی کند. به عالوه، این بسته بندی 100درصد در 

محیط زیس��ت قابل تجزیه اس��ت. 

 یخچالی که 
در فضای خانه معلق است

یخچال های مختلفی را طراحان در طول س��ال های 
اخی��ر طراحی کرده ان��د، اما این بار یك طرح بس��یار 

عجیب ارائه شده است. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، این یخچال توس��ط 
یك طراح چینی کش��یده شده است و به نظر می رسد 
عجیب تری��ن طرح یخچ��ال در تاریخ باش��د. یخچال 
»u-bubble«  توس��ط »چنگی��ن ژان��گ« طراح��ی 
ش��ده و یك ط��رح کام��ال آینده بینانه اس��ت، چرا که 
طب��ق این طرح از این پ��س یخچال ها در فضای خانه 
معل��ق خواهند بود و ممكن اس��ت مجبور ش��وید یك 
 کیس��ه س��یب را از اتاق خ��واب بگیرد و گوش��ت ها را 

از پذیرایی. 
این یخچال به ش��كل حباب ه��ای آزاد در هوا معلق 
است و شما می توانید غذاهای مختلف را در یك حباب 
ق��رار دهید ت��ا بو و طع��م آن تغییر نكن��د. هر حباب 
از یك پوش��ش لمس��ی برخوردار اس��ت که تغییرات 
 غ��ذا و م��وارد مختلف در م��ورد نگهداری را به ش��ما 
نشان می دهد. با استفاده از این یخچال می توانید روی 
صندلی نشس��ته و به غذاها دستور دهید که به سمت 
ش��ما بیایند. هر کدام از حباب ها با استفاده از سیستم 
تش��خیص ص��دا و نرم افزارهای موبایل��ی قابل هدایت 

هستند. 

رقابت در برندسازی 
شهری درست مانند 

دوچرخه سواری 
است، لحظه ای پدال 
نزنی سقوط می کنی. 
شهرهایی که فعالیت 

برندسازی ندارند 
محکوم به این هستند 

که از رقابت بیرون 
مانده و روز به روز 

وضع زندگی در آنها 
بدتر شود

کافه بازاریابی بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

از میان خبرها

بازاریابی به سبک ایرانی

دکتر فرزاد مقدم 
طراح و مشاور برندسازی

نرگس فرجی

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی
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گزارش »فرصت امروز« از مراحل برندسازی یک شهر

مرضیه فروتنتهران چگونه شخصیتی دارد؟

در بازار پررقی��ب برای جذب 
مش��تری باید خالقیت داش��ت. 
در  می توان��د  خالقی��ت  ای��ن 
ش��یوه های بازاریاب��ی یا طراحی 
محصول نمود پیدا کند. باید در 
متفاوت  بازاری محصولی  چنین 
از رقبای دیگری طراحی کرد تا 
مشتری از طریق این طراحی به 

سمت کاال گرایش پیدا کند. 
ب��ازی با رن��گ، ف��رم و غیره 
می تواند باعث ایجاد تفاوت میان 
محصوالت مختلف در بازار شود. 
در برخی موارد بازی با فرم قوطی 
محص��ول، باعث زنان��ه و مردانه 
شرکت ها  موردنظر  کاالی  شدن 
می ش��ود و زنانه و مردانه کردن 
برخ��ی محص��والت روی فروش 
این  تاثیرگذار خواه��د بود.  آنها 
محص��والت  درم��ورد  موض��وع 
بیش��تر  آرایش��ی  و  بهداش��تی 
عینی��ت دارد. مش��تری موق��ع 
مورد نظر خود  خرید، محص��ول 
را به راحتی از قفس��ه فروش��گاه 
می یاب��د و حتما مجبور نیس��ت 
که برچسب محصول را بخواند تا 
متوجه بشود که محصول مربوط 
به کدام جنس��یت است. انتخاب 
آس��ان مش��تری به او در خرید 
کمك می کن��د و همین موضوع 
به ش��رکت در افزای��ش فروش 

یاری خواهد رساند. 

کار طراح تعریف هویت 
جنسیتی است

آرمین س��عیدنیا ی��ك طراح 
گرافیك و بس��ته بندی است که 
از تغیی��ر فرم قوط��ی محصول 
برای طراحی بسته بندی اسپری 
آلفاب��ت  و  )زنان��ه(  دل  ب��دن 
)مردانه( اس��تفاده کرده اس��ت. 
او در این باره به »فرصت امروز« 
می گوی��د: در ابت��دا در م��ورد 
اینك��ه طراح باید چ��ه زمانی از 
این ش��یوه اس��تفاده کند، باید 
بگویم اگر ش��ما ب��ه معماری  یا 

آثار نقاشی دقت کنید می بینید 
که هر کدام بازتابی از جنس��یت 
هس��تند یعنی بعض��ی از کارها 
مذک��ر و بعض��ی از آث��ار مونث 
هس��تند و این جنسیت در ذات 
آنه��ا نهفته اس��ت، به طوری که 
ش��اید در ن��گاه اول به وض��وح 
بگویم  باید  مشاهده نشوند پس 
کارش  درنهای��ت،  ط��راح  ک��ه 
تعریف هویت جنس��یتی اس��ت 

و زمان خاصی برای اس��تفاده از 
این ش��یوه ندارد. 

محصول خود سخن می گوید
س��عیدنیا می گوی��د: در ه��ر 
طرحی جنس��یتی نهفته اس��ت، 
بعض��ی وقت ه��ا به خاط��ر ن��وع 
س��عی  طراح��ی  در  محص��ول 
می ش��ود بر جنس��یت محصول 
تاکی��د بیش��تری ش��ود، مث��ل 
همین نمونه اسپری بدن دل که 
زنانه هس��ت و آلفابت که مردانه 
اس��ت. در این کاال به خاطر نوع 

محصول بر جنسیت تاکید شده 
اس��ت. ای��ن موضوع ب��ه خاطر 
پیام��ی ک��ه محصول ب��ه همراه 

دارد، نیز تعریف می شود. 
او درب��اره اینكه آی��ا در مورد 
هر محصولی می توان بر جنسیت 
تاکید کرد، می گوید: فكر می کنم 
که لزومی به این کار نباشد، زیرا 
طراح��ی هر محصول پیام خاص 
خ��ودش را دارد. درصورت��ی که 

جنس��یت مش��خصا ج��زو پیام 
باشد، در طراحی تاکید بیشتری 
روی آن خواهد شد. در طراحی 
زنانه  یا مردان��ه، فرم ها به کمك 
طراح می آید، بدین معنی که در 
گرافیك، فرم یكی از عناصر مهم 
در انتقال پیام می ش��ود. ش��اید 
یك جا نوع فونت به یاری انتقال 
پی��ام بیاید و ش��اید در نمونه ای 
دیگ��ر، عوامل مختل��ف دیگری 
به یاری طراح بیاید. به طور کلی 
یك طراح گرافیك باید یك پیام 
را به ص��ورت واضح و روش��ن به 

مخاطبش برس��اند، پس ش��اید 
باید فرهنگ و س��ایر ویژگی  های 
دیگر مخاط��ب را در طراحی در 

نظر بگیرد. 

رنگ به کمک 
انتقال پیام می آید 

ای��ن ط��راح در م��ورد رن��گ 
هم  رن��گ  می گوی��د:  طراح��ی 
مانند ف��رم یا نوش��ته از عناصر 

مهم طراحی اس��ت، در واقع این 
عناصر مانند ابزارهای کاری یك 
طراح گرافیك محسوب می  شود 
که ب��ا آنها پیام��ش را به گوش 
مخاط��ب می رس��اند. ه��ر رنگ 
حامل یك پیام و فرکانس است، 
پس می توان با انتخاب درس��ت 
رنگ به انتق��ال پیام کمك کرد. 
وقت��ی ک��ه محصول��ی مخاطب 
خاص خودش را داش��ته باش��د 
طبیعت��ا نوع بازاریاب��ی متفاوتی 

نیز خواهد داشت. 

 اطالعات درست مشتری
به کمک طراح می آید

توضی��ح  آخ��ر  در  س��عیدنیا 
م��ورد  در  مش��تری  می ده��د: 
اینك��ه محص��ول زنانه و  کلیت 
مردان��ه اس��ت به م��ن توضیح 
داد، ولی م��ن از نظر فرم قوطی 
پیش��نهاد  را  متفاوتی  طرح های 
ک��ردم. در واقع انتخ��اب فرم و 
شكل قوطی به من واگذار شد و 
همه ای��ن کارها در جهت انتقال 
پیام به طوری که درست منتقل 
شود صورت گرفت. دوباره بر این 
نكته تاکید می کنم که جنسیت 
در ذات طراح��ی اس��ت و مثال 
خیلی واضح آن طراحی معماری 
در مس��جد ش��یخ لطف اهلل است 
ک��ه کامال با طراحی، از مس��جد 
شاه عباس��ی از نظر روحیه زنانه 

و مردانه تفكیك است. 

بازی با فرم قوطی برای طراحی محصول زنانه و مردانه 
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خالقیت ب��ه معنای داش��تن 
فک��ری جدی��د نیس��ت. اینک��ه 
از بس��تر فک��ری جدی��د عناصر 
بی ربطی خارج ش��وند و از پیوند 
زدن آنها ب��ا یکدیگ��ر ایده هایی 
خالقانه ش��کل بگیرن��د، تفکری 
اش��تباه اس��ت. خالقی��ت کنار 
هم ق��رار دادن عناص��ر قدیمی و 
آشناس��ت. عناصری که هر روز با 
آن مواجهیم ولی بی تفاوت ازکنار 
آن می گذری��م. در واق��ع اف��راد 
خالق اف��کار جدی��دی را از خود 
ب��روز نمی دهند، بلکه ب��ا تلفیق 
افکار قدیمی با یکدیگر، ایده های 

خالقانه ای را خلق می کنند. 
بارها پیش آم��ده با دیدن یک 
آگه��ی خالقان��ه گفته ای��م این 
همان چیزی اس��ت که هر روز با 
آن مواجه می ش��دیم ولی به آن 
دقت نمی کردیم. بارها پیش آمده  
همان نکت��ه ای که ب��ه آن توجه 
نمی شد، توس��ط یک فکر خالق 
به بهتری��ن نحو مورد اس��تفاده 
یک آگه��ی تبلیغاتی اجتماعی و 
فرهنگی قرار گرفته است. معموال 
در آگهی های تبلیغاتی اجتماعی 
و فرهنگی این خالقیت بیش��تر 
از ان��واع آگهی های دیگ��ر نمود 
پیدا می کند. البت��ه این جمله را 
نمی ت��وان با قطعیت بی��ان کرد، 
چ��ون کار تبلیغ��ات وادار کردن 
مخاطب به انجام یک عمل است و 
این شیوه هم در تبلیغات تجاری 
و ه��م فرهنگی باید پیاده ش��ود. 
در تبلیغ��ات تج��اری مخاط��ب 
بای��د کاالی��ی را بخ��رد، پ��س 
لحاظ ک��ردن اس��تراتژی فروش 
در آگه��ی اهمیت��ی فوق الع��اده 
دارد. در چنی��ن آگهی هایی باید 
محصول را دوست داشتنی جلوه 
داد، آگه��ی را باید جذاب و مفرح 
اجرا کرد و هزاران ش��یوه دیگر  را 
ک��ه در خلق آگهی ه��ای تجاری 
به قصد فروش بیش��تر محصول 
پیاده می ش��ود، به کار گرفت، اما 
ش��یوه اجرای تبلیغات فرهنگی 
دش��وارتر از تبلیغ��ات تجاری به 
نظر می رس��د. در این شیوه باید 
مخاطب را وادار ب��ه انجام کاری 
کرد. ح��ال این  کار ش��اید ترک 
عادات قدیمی آن مخاطب باشد یا 
اینکه وادارکردن به اجرای کاری 
که قبال انجام نمی داده اس��ت. به 
هرح��ال مخاطب بای��د از حالت 
قبلی خ��ارج ش��ود و عملکردی 
جدید داشته باشد؛ مانند تلنگری 
که برای بی��دار کردن ف��ردی از 
خواب باید به او زد. به عنوان مثال 
بای��د در آگهی مخاط��ب را وادار 
کنید که سیگار خود را ترک کند 
یا در رانندگی رعای��ت قوانین را 
بکند، به بهداشت عمومی احترام 
بگذارد و اهدای خ��ون و عضو را 
به عنوان یک عمل پسندیده قبول 
کند. اینها همگی اعمالی هستند 
که از طریق تبلیغ��ات اجتماعی 
و فرهنگ��ی خ��وب می ت��وان به 

مخاطب القا کرد. 

کودکان می بینند، کودکان 
انجام می دهند

برخ��ی آگهی ه��ای تبلیغاتی 
اجتماع��ی مهم نیس��ت متعلق 
به کدام کش��ور و ک��دام فرهنگ 
باشند، آنقدر برد دارند که سراسر 
جهان را پوش��ش می دهند. این 
موضوع به این علت است که روی 
نکته هایی متمرکز شده اند که در 
تم��ام فرهنگ ها عینی��ت دارد و 
مخاطب در ه��ر منطقه ای از دنیا 
که باش��د با دیدن آن تحت تاثیر 
ق��رار می گیرد. آگه��ی تبلیغاتی 
»ک��ودکان می بینن��د، کودکان 
انجام می دهند« که چند س��ال 
قبل نسخه ایرانی آن نیز ساخته 
ش��ده بود، یکی از تاثیرگذارترین 
آگهی های تبلیغات��ی اجتماعی 
جهان است. این آگهی به سرعت 
در تم��ام ش��بکه های اجتماعی 
منتشر شد و این روزها هم میان 
کاربران ایرانی در فضای مجازی 
دست به دست می شود. مخاطبان 
اصلی ای��ن آگهی جهان��ی تمام 
خانواده ها هستند. این آگهی در 
پیامی به والدین می گوید کودکان 
در سنین پایین تر بسیار مستعد 
یادگیری هستند. کودکان برای 
انجام کارهای خود به بزرگ ترها 
نگاه می کنند، از آنها یاد می گیرند 
و به سرعت همان شیوه را عملی 
می کنند. به همی��ن دلیل در این 
آگهی توصیه می شود که همیشه 
الگوی خوبی برای کودکان باشیم. 
صحنه ای از آگهی پدری را نشان 
می دهد که بر سر همسرش فریاد 
می زند و پس��ربچه نیز به تقلید از 
پدر بر سر مادرش فریاد می زند یا 
صحنه ای که مادر آب دهان خود 
را در خیابان به زمین می اندازد و 
دختربچه نیز همان شیوه را پیاده 
می کند. در آگه��ی به نکته ای که 
در تمام دنیا رایج اس��ت، اش��اره 
ش��ده و از بزرگ ترها می خواهد 
مراق��ب رفت��ار خ��ود در مقابل 
کودکان باش��ند. در آگهی مشابه 
ایرانی که برگرفته از همین آگهی 
اس��ت، پدر و مادری نش��ان داده 
می شوند که از کودک خود برای 

دروغ گفتن اس��تفاده می کنند، 
برای مث��ال م��ادر به پس��ربچه 
می گوید: به همسایه بگو نیستم. 
یا پدر به پس��ربچه می گوید: اگر 
کس��ی تماس گرفت بگ��و خانه 
نیستم. کودک احساس می کند 
این شیوه درستی است که پدر و 
مادرش انجام می دهند به همین 
خاطر زمانی که مادربزرگ برای 
تزریق انس��ولین خ��ود از کودک 
س��اعت را می پرس��د، او به دروغ 
س��اعت دیگری را می گوید و در 
نتیجه ای��ن دروغ، کار مادربزرگ 

به بیمارستان می کشد. 

رسانه هست، محتوا  نیست
آگهی ه��ای اجتماع��ی در 
س��ایر نقاط دنیا بیشتر از طریق 
تلویزیون پخش می ش��وند، اما 

بخش اعظ��م ای��ن آگهی ها در 
ایران به وس��یله وایبر دست به 
دست می شود. به عبارت دیگر 
وایبر به رس��انه ای رایگان برای 
به اشتراک گذاشتن این دست 
آگهی ه��ای تبلیغات��ی تبدیل 
شده است؛ رسانه ای که عمومی 
نیست و برای استفاده تبلیغاتی 
از آن بای��د هزینه ه��ای زیادی 
پرداخت ک��رد، ولی درکش��ور 
ما به دلیل ع��دم رعایت قوانین 
کپی رایت ای��ن موضوع عینیت 
ندارد. به هرحال وایبر در کشور 
ما خواسته یا ناخواسته بانی خیر 
شده است و چنین آگهی هایی 
به صورت رایگان می��ان هزاران 
کاربر ایرانی به اشتراک گذاشته 

می شود. 

آمار باالی به اشتراک گذاشتن 
آگهی ه��ای اجتماع��ی در وایبر 
نش��ان می ده��د مس��ئوالن به 
جای ت��الش برای فیلت��ر کردن 
این رس��انه می توانند از آن برای 
خص��وص  در  فرهنگ س��ازی 
مسائلی چون بحران آب استفاده 
کنند. وسیله انتش��ار این سبک 
آگهی ها در کش��ور فراهم است، 
ولی هن��وز محت��وای خالقانه ای 
ب��رای آن تولید نمی ش��ود. برای 
مثال ی��ک آگهی داخل��ی که به 
قصد آموزش در خصوص مصرف 
آب تهیه ش��ده، کودکی را نشان 
می دهد ک��ه چهار دس��ت و پا به 
س��مت مادر حرک��ت می کند و 
م��ادر ک��ودک را در وان حم��ام 
می گ��ذارد و آب را ب��از ک��رده و 
ک��ودک را رها می کن��د. دوربین 
دائم کودک و ش��یر آب را نشان 
می دهد و مخاطب ب��ا دیدن این 
صحنه دچار اضطراب می شود که 
مبادا مادر ک��ودک را از یاد ببرد و 
کودک در آب خفه شود. مخاطب 
در همی��ن رؤی��ا رها می ش��ود و 
گوینده در انته��ا می گوید: آیا در 
مصرف آب آینده ک��ودکان خود 
را در نظر می گیرید؟ این در حالی 
اس��ت که این نکته اصال از آگهی 
برداشت نمی ش��ود. اگر نویسنده 
خالقیت بیشتری داشت و شرایط 
را به گونه ای نش��ان م��ی داد که 
کودک و مادر در ش��رایط بی آبی 
هستند، موضوع بهتر به مخاطب 
منتقل می شد. در آگهی دیگری 
راننده ای به نمایش گذاشته شده 
که حین رانندگ��ی دائم به آینده 
خ��ود ن��گاه می کن��د. در هنگام 
نگاه کردن به آینه، موتور سواری 
پشت سر ماشین او ظاهر می شود، 
با ن��گاه دوب��اره راننده ب��ه آینه، 
موتورس��وار محو می شود، آنقدر 
این صحنه تکرار می ش��ود که هر 
فردی احس��اس می کن��د که در 
حال مش��اهده قس��متی از فیلم 
جنایی و پلیس��ی اس��ت، ولی در 
انته��ا گوینده می گوی��د: هنگام 
پیچیدن مراقب عقب خود باشید. 
در این لحظه مخاط��ب به جای 
تاثیر گرفتن، در شوک بی ربطی 
پیام تبلیغاتی قرار می گیرد. همین 

نمونه ها باعث ش��ده که هروقت 
آگهی اجتماعی تاثیرگذار ساخت 
داخلی را می بینیم شک می کنیم 
که خالقیت داخلی بوده یا اینکه 
ای��ده ای خارجی را کپ��ی کرده 

است. 

آگهی های جذاب، اما 
پرهزینه

س��اخت آگهی ه��ای فرهنگی 
س��خت اس��ت و در برخی موارد 
هزینه زیادی صرف س��اخت آن 
می شود. این آگهی ها نیاز به یک 
گروه خ��الق ب��رای ایده پردازی 
و نویس��نده ای ق��وی و ط��راح 
صحنه ای مبتکر دارد. اینها کنار 
هم می توانند یک تی��م خالق را 
برای تولی��د آگهی های تبلیغاتی 
فرهنگی و اجتماعی شکل دهند. 
برای مث��ال آگه��ی ای اجتماعی 
س��اخت کش��ور آلمان در مورد 
رشوه گیری اخیرا در وایبر پخش 
شده که مانند فیلم کبری 11 پر 
از صحنه های اکش��ن و پرحادثه 
اس��ت. این آگهی زمانی را نشان 
می دهد که یک مامور راهنمایی 
و رانندگ��ی از یک راننده مس��ت 
رش��وه می گیرد ک��ه او را جریمه 
نکند. این کار باعث شادی مامور 
می شود، ولی بعد از مدتی صحنه 
تصادفی در آگه��ی نمایش داده 
می شود که یک کش��ته به جای 
گذاش��ته اس��ت. همان مامور به 
س��مت جنازه می رود و با دیدن 
آن ش��روع به فریاد و گریه کردن 
می کند. جنازه همسر مامور است 
که توس��ط همان راننده مس��ت 
زیر گرفته ش��ده اس��ت. صحنه 
آنق��در تکان دهن��ده اس��ت که 
بیننده با دی��دن آن یاد لحظه ای 
می افتد ک��ه این پیش��نهاد را به 
ماموری داده اس��ت یا مامورانی 
که به این عمل دس��ت زده اند از 
کار خود پشیمان می ش��وند. به 
هر حال با اینک��ه هزینه این تیزر 
 زی��اد اس��ت، ول��ی تاثیرگذاری 

فوق العاده ای دارد. 
در زمینه تبلیغ��ات اجتماعی 
آگهی ه��ای خالقان��ه زی��ادی 
وجود دارد. بس��یاری از ما آگهی 
خارج��ی ضدس��یگار را دیده ایم 
که صحنه ای را نشان می دهد که 
نزدیک ترین فرد خانواده خاکستر 
سیگار را به نشان یادبود فردی که 
مدام س��یگار مصرف می کرده به 
رودخانه می ری��زد. آگهی آنقدر 
تکان دهنده اس��ت که ه��ر فرد 
س��یگاری با دیدن آن به راحتی 
آینده خود و خانواده اش را تجسم 
می کند. هم��ه ای��ن آگهی های 
تاثیرگذار به منظ��ور تغییر رفتار 
و ذهنی��ت افراد جامعه س��اخته 
می ش��وند، ش��یوه ای ک��ه اگر به 
درستی درکشور ما نیز اجرا شود 
مطمئنا تاثیرات فوق العاده ای به 
ج��ای خواهد گذاش��ت، چون ما 
مردمی داریم که تصوی��ر بر آنها 
بیشتر از ساعت ها کالس آموزشی 

تاثیر می گذارد. 

آیا منافع وایبر بر مضار احتمالی اش می چربد؟

روی خوب ابزارک های پیام رسان
توازن قدرت را  با یک کلمه بر هم بزنید 

گمان نمی کنم هیچ مدیر تبلیغاتی باور داشته باشد که 
با تبلیغش مخاطب همان لحظه از خانه بیرون خواهد آمد 
و به نزدیک ترین فروش��گاه خواهد رفت و سریع محصول 

تبلیغ شده را خواهد خرید! پس چرا تبلیغ می کنیم؟ 
به واقع بس��یاری از مدیران تبلیغاتی ب��ر این باورند که 
عرص��ه تبلیغ در حقیقت فرصت بر ه��م زدن توازن را به 
ش��رکت و موسسه ش��ما خواهد داد، توازنی که بین شما 
و ش��رکت های رقیب وجود دارد. وقت��ی این توازن به هم 
می خورد یا ش��ما سود خواهید کرد یا متضرر خواهید شد 

پس بهتر است سنجیده رفتار کنید. 
در این میان برخی نیز فکر می کنند نیاز به تبلیغ ندارند 
و محصول شان آنقدر در مشتریان نفوذ کرده که حتی اگر 

تبلیغ هم نکنند باز آن را خواهند خرید! 
صرف نظر از اینکه این فکر تا چه اندازه می تواند منطقی 
و درست باشد- در این نوشته قصد نداریم به آن بپردازیم- 
می خواهیم امروز به این مهم بپردازیم که وقتی رقابت تا 
این اندازه نزدیک است برهم زدن توازن به جا به جا کردن 
پ��ر  کاهی می ماند و هر حرکت��ی می تواند همه چیز را به 
هم بزند. به عنوان مثال، در عرصه خودروس��ازی شرکت 
خودروس��ازی ولوو سال ها روی ساختار ایمن خودروهای 
خود تاکید می کرد، اما اکنون باید پذیرفت که ایمنی طبق 
یکسری استاندارد هایی بین المللی جزو الینفک خودروها 
شده است، لذا یک مدیر تبلیغات باید بداند که این شعار 
اثربخش��ی خود را از دست داده اس��ت و فکر جدیدی را 
دربر نمی گی��رد. ضمن آنکه مدی��ر تبلیغات باید بداند که 
نباید زیاد با ش��عار بازی کرد، چرا ک��ه تا بخواهیم ادراک 
دوباره ای برای مشتری به وجود بیاوریم خسارت زیادی به 
شرکت وارد خواهد آمد. اینجاست که همان قانون پر کاه 
معنا پیدا می کند و ش��ما برای بر ه��م زدن توازن به یک 
کلمه نیاز دارید. این یک کلمه می تواند شما را نسبت به 

رقبای خود متمایز کند و توازن را بر هم زند. 
در مثالی که آورده ش��د شرکت خودروسازی ولوو شعار 

خود را این گونه تغییر می دهد: »ما ایمن تریم«. 
با اضافه شدن »تر« به شعار تبلیغاتی ضمن حفظ اصالت 
تبلیغاتی شرکت ولوو و ادراک مشتریان از این شرکت که 
ایمنی را مهم تری��ن عنصر این خودرو می دانس��تند، این 
ش��رکت خود را دوباره نسبت به سایر رقبا متمایز می کند 
و از همین کلمه نهایت استفاده را می برد و این گونه توازن 

را بر هم می زند. 
همان ط��ور ک��ه در این ش��عار متوجه ش��دید ولوو در 

ش��کل تبلیغ خود هیچ تغییری ایج��اد نکرد بلکه ادراک 
اس��تفاده کنندگان خود را تغییر داد تا ب��از بر پایه همان 
ایمنی به خرید خودروهای آنها بپردازند. پس باید درنظر 
داش��ت که نباید با ادراک مشتریان زیاد بازی کرد چون 
این موض��وع می تواند حکم تیر خالص به یک ش��رکت 
باش��د. ب��ا این حال در کش��ور م��ا به کرات دیده ش��ده 
بسیاری از مدیران تبلیغات و موسسات تجاری نه تنها به 
تغییر ناگهانی ش��عارهای خود، بلکه تغییر لوگو، رنگ و... 
پرداخته اند! بدون آنکه بدانند مشتریان زمان زیادی صرف 
کرده اند که به یک درک مخصوص از محصول ما برسند 
و ما مجاز نیستیم با این درک بازی کنیم.  به عنوان مثال، 
شرکت خودروسازی پورشه از بدو تولد خود تاکنون تغییر 
بس��یار اندکی در خود ایجاد ک��رده و اگر مدل های اولیه 
این ش��رکت را با آخرین مدل این شرکت مقایسه کنید 
متوجه خواهید ش��د که این تغییرات بسیار کم بوده، اما 
آنچه شرکت پورش��ه را همچنان سرپا نگه داشته تغییر 
اصولی در ادراک مش��تریان است. متاسفانه باید گفت ما 
در تبلیغات کش��ورمان روی مسئله ادراک توجه چندانی 
نداریم و تمام تبلیغ خود را روی مس��ئله شکل و تصویر 
متمرکز می کنیم و جالب تر آنکه حتی در شکل هم عموما 
از روی هم کپی برداری می کنیم و این واقعا غم انگیز است، 
این گونه می ش��ود که مصرف کننده نسبت به محصول ما 
متعهد نمی شود و به راحتی بعد از قطع تبلیغ دست از ما 
می کشد و سراغ محصول دیگری می رود، اما اگر ما ادراک 
مشتری خود را هدف قرار دهیم مشتری به ما و محصول 

ما پایبند خواهد شد. 

قاب گوشی، آیفون را به یک دوربین 
حرفه ای تبدیل می کند

اگ��ر می خواهید ب��ا آیفون خ��ود عکس هایی بس��یار با 
 کیفی��ت ش��بیه به ی��ک دوربی��ن DSLR بگیری��د، تیم

 »Relonch Camera « ی��ک نوع قاب گوش��ی طراحی 
کرده که به ش��ما اجازه انجام ای��ن کار را می دهد. این قاب 
ک��ه با هدف اس��تفاده روی آیفون 5s ،5 و 6 دیزاین ش��ده 
یک لنز دوربین، یک دکمه ش��اتر و یک رابط نورپردازی را 
در بر می گیرد که قابلیت شارژ کردن گوشی حین استفاده، 
فعال س��ازی دوربین فقط با قرار دادن گوش��ی در قاب و به 
اش��تراک گذاری عکس ها در شبکه های اجتماعی با نرم افزار 

Relonch را دارد. 

هشدار درخصوص بحران آب با آگهی تلویزیونی
تبلیغات فرهنگی یا فیلم کوتاه هنری؟ 

نویس��ندگان و طراحان صحنه آگهی های تلویزیونی را 
می توان موثرتری��ن افراد در میزان اثرگ��ذاری یک آگهی 
تلویزیون��ی نامید؛ آگهی هایی که برخی از آنها مس��تحق 
دریاف��ت جوایز بین المللی هس��تند و برخ��ی دیگر ارزش 
یک ب��ار دیدن را هم ندارند. آگهی های خوب در یادها باقی 
می مانند، زیرا در برگیرنده ایده ای هوش��مندانه هس��تند. 
آگهی ه��ای خوب با مهارت کامل نوش��ته و با تصویرگری 

خالقانه ساخته می شوند. 

با اینکه درحال حاضر روند ساخت آگهی های ایده آل در 
کشور کند است، ولی هس��تند تیزرهایی که تاثیر الزم را 
بر بینندگان می گذارند و پی��ام مورد نظر خود را در ذهن 
مشتری حک می کنند. آگهی »آیا آبی برای کودکان باقی 
خواهد ماند؟« از جمله این آگهی هاس��ت که پخش آن به 
تازگی از تلویزیون آغاز شده است. این آگهی نیز در راستای 
بحران پیش آمده در کشور ساخته شده و به نمایش درآمده 
اس��ت. بحران آب این روزها تبدیل به دغدغه ای مهم برای 
مسئوالن و مردم شده است؛ دغدغه ای که باید برای رهایی 
از آن راه حلی کاربردی پیشنهاد داد و یکی از کاربردی ترین 
ش��یوه ها، آموزش و فرهنگسازی است. در چنین شرایطی 
تلویزیون یکی از بهترین کانال های آموزشی است. رسانه ای 
ک��ه عامه مردم را هدف قرار داده و اغلب مردم روزانه برای 
یک بار هم که ش��ده در معرض تماشای آن قرار می گیرند. 
به همین منظور این رس��انه و ش��رکت آب و فاضالب در 
فواصل مختلفی آگهی های تبلیغاتی هش��دار دهنده ای را 
جهت آگاه س��ازی مردم از این بحران می س��ازند و پخش 
می کنن��د. این بار مخاطب اصلی ای��ن آگهی خانواده هایی 
هس��تند که بی مالحظه از آینده ک��ودکان خود به مصرف 
بی رویه آب ادامه می دهند. آگهی بیش��تر شبیه یک فیلم 
کوتاه هنری اس��ت. این آگهی ب��ا  نمایی از جان دادن یک 

ماهی قرمز شروع می شود، دهان ماهی که از آب دور مانده 
دائم باز و بسته می شود و چند برگ خشک شده در اطراف 
آن با وزش باد حرکت می کنند، بعد از این تصویر، نمایی از 
خانه مخروبه ای که از ظاهر آن پیداست مربوط به روستایی 
دورافتاده اس��ت به نمایش در می آی��د. خانه ای که در آن 
وسایل گرم کننده کهنه ای وجود دارد که گرد و خاک آنها 
را پوش��انده است. انگار اهالی از آن روس��تا کوچ کرده اند. 
آگهی حس مواقعی را القا می کند که چشمه یا چاه روستا 
خش��کیده و اهالی مجبور به ترک روستا هستند. به میان 
آگهی که می رس��ید، ش��یرآبی که معلوم است مدت ها از 
آن آبی نچکیده اس��ت توسط فیلمبردار به تصویر کشیده 
می ش��ود. در پس زمینه این  تصوی��ر نمایی از درجه بندی 
ی��ک لیوان آزمایش��گاهی به نمای��ش درمی آید که به نظر 
درجه بن��دی مص��رف آب را نمایش می ده��د. عکس های 
قدیمی س��رطاقچه و ساعت ش��ماطه دار و چرخ خیاطی 
قدیم��ی مادربزرگ یکی پس از دیگ��ری در کادر دوربین 
ظاهر می ش��وند ت��ا اینکه صدای کودکی میان موس��یقی 
پخش شده در آگهی به گوش می رسد، کودکی که با صدا 
درآوردن، بازی می کند. کودک در گهواره اس��ت و دوربین 
از میان نرده های گهواره شیش��ه شیری را نمایش می دهد 
که تا نیمه از آب پرشده است. بازی کودک توجه بیننده را 
به خود جلب می کند، تصویر کودک در این صحنه سیاه و 
سفید و اطراف آن رنگی است. با همین تصاویر به لحظه آخر 
آگهی نزدیک می ش��ویم. آگهی با نمای بسته ای از شیشه 
شیر بچه و خطوط آبی رنگ آن به پایان می رسد و در آخر 
نواری از خطوط آبی شیشه بچه امتداد پیدا می کند و شعار 
آگهی »آیا آبی برای کودکان باقی می ماند؟« درتصویر نقش 
می بندد.   این آگهی هم از نظر محتوا و هم تکنیک ساخت 
خوب است، ولی تم هنری آن بر تبلیغاتی بودن این آگهی 
ارجحیت دارد. آگهی تبلیغاتی چه فرهنگی باشد چه تجاری 
باید پیامی داش��ته باشد که مخاطب را وادار به انجام کاری 
کند. در این آگهی نیز موسیقی و تصاویر همه و همه حالتی 
هش��داردهنده دارند، ولی به نظر می رسد کارگردان سعی 

کرده بعد هنری را آن قدر برجس��ته کن��د که بیننده را به 
فکر بیندازد. البته این شیوه با تصاویر و موسیقی به خوبی 
پیاده شده است و شعار انتهایی آگهی نیز به خوبی پیام را 
به مخاطب می رساند ولی باید در نظر گرفت که بینندگان 
آگهی های تلویزیونی معموال چندان صبور نیستند و برای 
اثرگذاری بیشتر، باید پیام را با صراحت بیشتری به او رساند. 
به هرحال ساخت آگهی ها با این کیفیت مطمئنا می تواند به 
مسئوالن در مهار این بحران کمک کند و با تاثیرگذاری بر 

مردم، شیوه مصرف آنها را نیز تغییر دهد. 

رسانه کافه تبلیغات

از میان خبرها

آمار باالی به 
اشتراک گذاشتن 

آگهی های اجتماعی 
در وایبر نشان می دهد 

مسئوالن به جای 
تالش برای فیلتر 
کردن این رسانه 

می توانند از آن برای 
فرهنگ سازی در 
خصوص مسائلی 
چون بحران آب 

استفاده کنند

نرگس فرجی

محمد تماشا
حسین محمدیانروان شناس صنعتی 

تبلیغات خالق

منتخبی از تبلیغات اجتماعی موفق - حفاظت از پرندگان: اگر زباله های خود را جمع نکنید، پرنده ها مجبورند این کار را انجام دهند!
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از  ف��روش پوش��اك يك��ي 
مش��اغل واس��طه اي است كه 
هر روز ش��اهد افزايش آن در 
كشور هس��تيم. همه ما براي 
خري��د لباس زمان��ي را صرف 
و س��عي مي كنيم كه بهترين، 
بادوام تري��ن  و  مناس��ب ترين 
م��دل روز را تهي��ه كنيم. اما 
در اين گ��زارش قصد داريم از 
فروشگاه لباس كودك صحبت 
كنيم؛ ش��اخه اي از اين شغل 
از محصوالت  نمي ت��وان  ك��ه 
ارائه ش��ده توس��ط آن مدت 
كرد.  اس��تفاده  زي��ادي  زمان 
انسان بيش��ترين رشد خود را 
از زمان تولد تا هفت س��الگي 
اي��ن  در  و  می كن��د  تجرب��ه 
مدت تغييرات فيزيكی بس��يار 

محسوس است. 
همي��ن پدي��ده خ��دادادی 
لباس  فروشندگان  باعث شده 
از فعاليت  كودك سود زيادي 

خود ببرند. 

مخاطب هدف خود را 
گلچین کنید

زمان��ي كه ش��ما فروش��گاه 
خود را تاس��يس مي كنيد بايد 
گس��ترده اي  بس��يار  تبليغات 
انجام دهي��د. ش��ايد اين كار 
ابتداي فعاليت ش��غلي تان  در 
كم��ي هزينه ب��ر باش��د اما به 
اي��ن موض��وع توجه داش��ته 
باش��يد كه هزينه تبليغات در 
گروه هزينه ه��ا قرار نمی گيرد 
و ي��ك راه ح��ل براي كس��ب 
سود بيشتر به ش��مار مي آيد. 
ويترين فروشگاه شما به نوعي 
شناس��نامه مغازه تان اس��ت و 
بايد در نظر اول اجناس داخل 
ويتري��ن با رنگ و مدل ش��ان، 
چش��م خري��داران را بگي��رد. 
مش��تري اصلي شما كودكاني 
هس��تند ك��ه هن��وز تواناي��ي 
انتخاب لب��اس و پرو را ندارند 
و والدي��ن آنه��ا انتخاب كننده 
تالش  پ��س  هس��تند،  نهايي 
كنيد ساليق آنها را در اولويت 
قرار دهيد. پيش��نهاد می كنيم 
ب��رای فروش��گاه كوچك خود 
ي��ك هويت س��ازمانی تعريف 
كنيد، به اين معنا كه تصميم 
بگيريد مخاطب��ان هدف خود 
را بر اس��اس قيمت و طراحی 
انتخاب  ارائه شده،  محصوالت 
كنيد و در ت��الش برای جلب 
نظر همه مشتريان با ساليق و 
وضعيت مالی مختلف نباشيد. 
اين كار شايد تعداد مشتريان 
ش��ما را كم كند، اما مشتريان 
محدود ش��ما را وف��ادار كرده 

و دفع��ات مراجعه آنه��ا را به 
فروشگاه شما افزايش می دهد. 
از آنجا ك��ه عمر كاالهای ارائه 
شده توسط فروشگاه شما كم 
مراجعه  دفعات  افزايش  است، 
افزايش  در  می تواند  مشتريان 
درآمد ش��ما بس��يار سودمند 

باشد. 
باش��يد  داش��ته  توج��ه   
پوشاندن لباس به كودكان كار 
آساني نيست و در همه فضاها 

اين امكان وجود ندارد. 
زم��ان  م��دت  نتيج��ه  در 
معين��ي را براي تعويض لباس 
بگيري��د  نظ��ر  در  ك��ودكان 
ت��ا والدي��ن خريدش��ان را با 
خي��ال راح��ت انج��ام دهند. 
يك��ي از دغدغه ه��اي والدين 
اس��ت كه  لباس هايي  خري��د 
در مدت زم��ان كوتاهی براي 
مي شود  كوچك  كودكانش��ان 
و آنه��ا را به خ��رج مي اندازد. 
در اين ص��ورت لباس هايي به 
آنها پيش��نهاد كنيد كه كمي 
از سن كودكان بزرگ تر است 
اما قابليت اس��تفاده در س��ن 
زم��ان ح��ال ك��ودك را دارد. 
ب��ه عن��وان مثال ش��لوارهاي 
جي��ن مخصوص ك��ودكان در 
بازار عرضه ش��ده كه به جاي 
كمربن��د از كش هاي تنظيمي 
استفاده ش��ده است و قابليت 

ارتجاعي نيز دارد. 
همچني��ن پيراهن هاي��ي در 
ب��ازار موج��ود اس��ت ك��ه از 
كن��ار درز اصل��ي آن قابليت 
ش��دن  ب��زرگ  و  كوچ��ك 
آن فراه��م اس��ت. ارائ��ه اين 
ن��وع محص��والت می تواند در 
 جل��ب نظ��ر مش��تريان مفيد 

واقع شود. 

هديه بدهید، حتي يك 
شكالت

ب��ه  ك��ودكان  بيش��تر 
ش��كالت  مانند  خوراكي هايی 
ب��ه  دارن��د.  زي��ادي  عالق��ه 
كودكاني كه سن ش��ان بيشتر 
از س��ه س��ال اس��ت در زمان 

ورود ب��ه مغ��ازه ش��يرينی و 
ش��كالت هدي��ه بدهي��د. اين 
كار ش��ما باعث مي ش��ود اين 
ك��ودكان والدين خ��ود را در 
خريد بعدي راهي مغازه ش��ما 
كنند. اينكه مش��تري از شما 
خريد مي كند يا خير براي تان 
اهميت نداش��ته باش��د، شايد 
همين ش��كالت كوچك  ارائه 
خريد  ب��راي  ب��زرگ  دليل��ي 
مشتري باش��د. براي مشتري 
ك��ه مس��افت زي��ادي را طي 
كرده تا از فروشگاه شما خريد 
كن��د تخفيف هاي��ي را در نظر 
بگيري��د تا ب��راي خريد بعدي 

سراغ مغازه ديگر نرود. 

برخوردهاي پولساز
هم��ه ما ب��راي خريدي كه 

انجام مي دهي��م پول پرداخت 
مي كني��م، فرق��ي ن��دارد اين 
خري��د از دوس��ت نزديك مان 
اس��ت يا از غريبه. پس چگونه 
مي ش��ود ك��ه برخ��ي اف��راد 
مش��تري ثابت يك فروش��گاه 
مي ش��وند؟ ب��ه ط��ور معمول 
بيش��تر والدي��ن ب��راي خريد 
پوش��اك فرزندشان حساسيت 
زيادي نش��ان مي دهند. اينكه 
اين كاال چ��ه مدل، چه طرح، 
چه جن��س و چه قيمتي دارد 
همه اين گزينه ه��ا در هنگام 
خريد در ذهن خريدار ش��كل 
مي گيرد ك��ه اين مس��ائل را 
مي ت��وان با برخورد مناس��ب 
حل كرد. اگر مش��تري كااليي 
را از ش��ما خواس��ت و بعد از 
نش��ان دادن نپسنديد او را در 
مضيقه نگذاريد. وظيفه ش��ما 
ارائه خدمات مناس��ب است و 
تا زماني كه مش��تري مغازه را 
ترك كند به او احترام بگذاريد 
و ب��راي مش��ترياني كه خريد 
كرده اند يا بنا به داليلي دست 
خالي مغ��ازه را ترك مي كنند 
برخورد  نش��ويد.  قائل  تفاوتي 
مناس��ب ش��ما مي تواند روي 
خري��دار  بع��دي  تصميم��ات 

بسيار موثر باشد. 

فعالیت در بازار اصلي 
اينك��ه در كج��ا و چگون��ه 
فعالي��ت داري��د نكته بس��يار 
مهمي اس��ت. اگر در راس��ته 
بازار اصل��ي اين حوزه فعاليت 
داريد بايد توجه داشته باشيد 
كه رقابت در اين بازار بس��يار 
زياد است و بيشتر فعاالن بازار 
محصوالت خ��ود را با حداقل 
س��ود به فروش مي رسانند تا 

بتوانن��د مش��تريان بيش��تری 
را جلب كنند. س��عي كنيد با 
هم��كاران خ��ود در اين حوزه 
رابطه خوبي داش��ته باشيد تا 
در ص��ورت نداش��تن يك كاال 
بتوانيد از آنه��ا كمك بگيريد 
و نگذاري��د مش��تري دس��ت 
خال��ي از مغ��ازه ش��ما بيرون 
برود. از س��وي ديگر اگر يكي 
از هم��كاران ش��ما كااليي را 
از ش��ما خواس��ت با كمترين 
او  ب��ه  را  س��ود ممك��ن كاال 
تحوي��ل دهيد. اين كار ش��ما 
باع��ث مي ش��ود آوازه من��ش 
كاري ت��ان در بازار بپيچد و در 
مدت زمان كوتاه همه فعاالن 
بازار به ش��ما اعتم��اد كنند و 
اجناس��ي را كه ندارند از شما 
تهيه كنن��د. هميش��ه بايد از 
ه��ر جن��س و ط��رح، كااليي 
داشته باشيد تا در صورت نياز 
 مش��تريان يا همكاران به آنها 
ارائه دهيد. توجه داشته باشيد 
كه حتما از يك فروشنده خانم 
ب��راي فعاليت در مغ��ازه بهره 
ببري��د. در زمان هاي��ي مانن��د 
روزهاي پاياني س��ال و نزديك 
اي��ام نوروز يا اواي��ل فصل ها از 
يك فروش��نده كمكي استفاده 
كنيد تا ازدحام مشتريان باعث 
عدم ارائه محصول به مشتريان 
نشود. در پايان فصل ها اجناس 
خ��ود را ب��ا كمتري��ن س��ود 
ممكن عرض��ه كنيد و به جاي 
آنها اجن��اس جدي��د بياوريد. 
مي توانيد در ويترين فروش��گاه 
خ��ود ه��م لباس ه��اي فصل 
گذش��ته و هم اجن��اس جديد 
را در مدت كوتاهي قرار دهيد. 
براي مشتريان خود شرح دهيد 
كه ب��ه عن��وان مث��ال، اگر از 
اجناس فصل گذش��ته تعداد 5 
يا هر تع��داد ديگري خريداري 
از  يك��ي  مي توانن��د  كنن��د 
لباس هاي جديد را با پرداخت 
تنها 50 درص��د مبلغ كل آن 
دريافت كنن��د. اين تخفيف را 
مي توانيد ب��ه صورت برگه هاي 
تبليغات��ي در مح��ل فعالي��ت 
خود پخش كنيد تا همه از اين 

موضوع مطلع شوند. 
در نظر داش��ته باشيد جلب 
نظ��ر مش��تريان اي��ن ح��وزه 
آس��ان اس��ت و تعداد مشتری 
ف��راوان. فق��ط خالقيت ش��ما 
در نح��وه ارائ��ه محص��والت، 
در نظر گرفتن پيش��نهادهای 
ويژه برای مش��تريان و تعيين 
يك هويت س��ازمانی با هدف 
ق��رار دادن مش��تريان محدود 
اس��ت ك��ه می توان��د در اين 
 بازار برای ش��ما مزيت رقابتی 

ايجاد كند.

درس هايی کاربردی از عملكرد برندهای جهانی )26(
رنو؛ اهمیت فضا سازی مناسب 

برای برندهای تجاری

حضور در مكان های ش��يك و اس��تفاده از چيدمان 
لوكس كه به منظور جلب  نظر مشتريان بازار هدف شما 
طراحی شده اس��ت، حتی اگر محصوالت اصلی و مهم 
ش��ما در آنجا به فروش گذاشته نش��ود، موجب بهبود 
چهره نشان تجاری شماست و نام و نشان تجاری شما 

را در نظر مشتريان از ديگر برندها متمايز می كند. 

ايده
يكی از جديدترين ايده هايی ك��ه امروز در بازاريابی 
مرس��وم و متداول شده بر اين مبناس��ت كه فضاهای 
تج��اری همواره ب��رای انجام يك طراح��ی و چيدمان 
ش��يك وسوس��ه كننده هس��تند، مانند رس��توران ها، 
گالری های هنری و س��الن های نمايش. شايد طراحی 
و چيدمان مس��تقيما به محصول توليدی شما مرتبط 
نباش��د، اما سبب متمايز شدن نش��ان تجاری شما در 

ذهن مخاطبان و مشتريان می شود. 
اژل،  نظي��ر  معتب��ری  برنده��ای  از  اس��تفاده  ب��ا 
 ای ان ج��ی ديرك��ت، ك��داك، گ��وگل و نوكي��ا رش��د 
 قابل توجه��ی در تعداد و كيفيت فضاهای تجاری ايجاد 

شده است. 
خودروس��از فرانس��وی رنو خود را متعهد به استفاده 
از طراحی و چيدم��ان خيره كننده در فضا های تجاری 
می دان��د و در چهار نمايندگی خود در بوئنوس آيرس، 
بوگوت��ا، مكزيكوس��يتی و پاريس از اي��ن مدل پيروی 

می كند. 
آخري��ن پروژه رنو به نام ترآس��ه در مكزيكوس��يتی 
از ي��ك طراح��ی فوق العاده برخ��وردار اس��ت و روی 
ش��بكه های چوبی قرار گرفته، ط��وری كه از طريق آن 
بازديد كنندگان می توانند نگاهی اجمالی به منطقه رنو 
جاي��ی كه در آن نمونه های اوليه ماش��ين ها به نمايش 

گذاشته می شوند، بيندازند. 
در اختي��ار گرفت��ن ام��الك مناس��ب و مرغوب در 
ش��هرهای مش��هور و جهان��ی، ارائ��ه غذاه��ای لذيذ، 
گالری های هنری و بازاريابی يكپارچه و متنوع، فضاهای 
مورد استفاده نشان تجاری رنو بيانگر ويژگی های مدل 
فضاس��ازی مناسب تجاری اس��ت. رنو فضاهای تجاری 
خ��ود را به عن��وان مكانی برای ميزبان��ی از رويدادهای 
فرهنگ��ی، هن��ری و ورزش��ی در نظر می گي��رد تا با 
مخاطبان اين نشان تجاری برای تقويت تصوير و هويت 
 رن��و به عنوان ي��ك نام تجاری رويايی، گ��رم و نوآورانه 

همراهی كند. 
طراح��ی خالقانه و نوآورانه برخی از فضاهای تجاری 
نظير غرفه سكوت نوكيا در جشنواره های موسيقی برای 
كسانی كه موقتا به دنبال محلی ساكت و آرام هستند، 
س��الن های قرم��ز كوكاكوال ك��ه برای ارائ��ه تجربه ای 
چندرس��انه ای به نوجوان��ان كه در مراك��ز خريد واقع 
در ايلينويز و لس آنجلس طراحی ش��ده اند و سالن های 
كنس��ول  بازی ايكس باكس360 مايكروسافت در توكيو 
ك��ه ب��ا تركيبی از اتاق ه��ای اختصاص��ی، فرصت های 
 چند رس��انه ای و ارائ��ه نوش��يدنی هايی ب��ا مضم��ون 
ايكس باكس همگی نمونه هايی از فضاس��ازی مناسب 

تجاری برای برند های معتبرند. 

با پررنگ ش��دن اهميت مارك های تجاری در سبك 
زندگی مردم، فضا س��ازی مناس��ب برای نشان تجاری 
ش��ما موجب تقوي��ت وجه��ه آن به عنوان بخش��ی از 
فرهنگ آرمانی و زيبايی شناس��ی خواه��د بود و جای 
خ��ود را در ذائقه مش��تريان و بازار هدف ش��ما محكم 

خواهد كرد. 
فضا س��ازی تجاری ضم��ن ارائه اين امكان به ش��ما 
برای فروش مس��تقيم و غيرمس��تقيم محصوالت تان با 
ايجاد درك و ش��ناخت صحيح نس��بت به برند تجاری 
ش��ما موجب ايجاد پيوس��تگی ميان كسب و كار شما و 

مشتريانتان می شود. 

آنچه بايد در عمل انجام دهیم
عاليق مش��تريان بالقوه و بازار هدف تان را شناسايی 
كنيد. ببينيد كه در اوقات فراغت ش��ان به چه كارهايی 
مش��غول هستند، س��پس از فضای تجاری خود جهت 

ارائه خدمات مورد نياز آنها استفاده كنيد. 
به هنگام ايجاد يك فضای تجاری برای كسب و كارتان 
به تنوع گزينه های پيش رويتان دقت كنيد و در طراحی 

فضای مورد نظر بر فرديت تمركز كنيد. 
فرام��وش نكنيد ك��ه طراحی زيب��ا و فيزيكی فضای 

تجاری مورد نظرتان بسيار حياتی است. 
انتخاب كنيد كه كدام جنبه خاص از خدمات ش��ما 
بايد در فضای تجاری ش��ما به تصوير كش��يده و بر آن 

تمركز شود؟ 
فعاليت های متنوعی را برای بازديدكنندگان در نظر 
بگيريد تا از حضورش��ان در فضای در نظر گرفته شده 

برای ارائه محصوالت شما لذت ببرند. 
مشخص سازيد كه تاكيد فضای تجاری طراحی شده 
توس��ط ش��ما روی چه چيزی بايد باش��د، برای مثال 

تسهيالت، فرهنگ، هيجان يا آرامش. 
در انتخ��اب مكان موردنظرتان دق��ت كنيد. انتخاب 
مكان مناس��ب برای طراحی فض��ای تجاری تان اعم از 
اينكه در يك فرودگاه، مركز خريد، جشنواره موسيقی 
يا يك خيابان معمولی به عنوان خانه نشان تجاری شما 
باش��د از اهميت بس��زايی برای دس��تيابی به موفقيت 

برخوردار است. 

مخابرات 

دس��ت هايم تا آرنج توی جيب كاپش��ن است. هرچه 
همراه��م بوده تن��م كرده ام. صورتم را تا زير چش��م ها 
از باالی يقه بس��ته كاپش��ن داده ام تو و دم و بازدم را 
همان تو انجام می دهم ك��ه حداقِل حرارت هدر برود. 
باورم نمی شود اطراف اصفهان چنين سرمای زمهريری 
داشته باشد. عضالت دو طرف ستون فقراتم مثل كمك 
فنر ژيان باال و پايين می ش��ود. توی اين سرمای بی پير 
ح��اال بايد توی محوطه و در فض��ای باز هم كار كنيم. 
رييس هم ح��ال بهتری از من ندارد. چاره ای نيس��ت 
باي��د تحمل كرد. مرد اس��ت و مأموريت كاری اش. در 
همي��ن عوالم و در تنازع بقا هس��تم ك��ه رييس اعالم 
می كند اين اش��كاالت جزئی و س��اده هستند و لزومی 
ندارد ايشان دو سه روز آينده را هم در اين منطقه وقت 
تلف كنند. ايش��ان شبانه  تشريف شان را می برند و بنده 
بايد كارهايش��ان را ادامه دهم! اولين مأموريت شغلی ام 
اس��ت و هنوز دهانم بوی شير پاس��توريزه و هموژنيزه 
دانشگاه را می دهد. با شنيدن اين اظهارنظر رييس هم 
می ترسم و هم جاه طلبی ام تحريك می شود. بد نيست 
ي��ك خودی در اين بيابان نش��ان بدهم ه��ا. رييس كه 
نباشد چش��مان نگران همه افراد حاضر در سايت اين 

پروژه به من دوخته خواهد شد. 
آن روز ب��ه هر بدبختی اس��ت می گ��ذرد. غروب به 
اصفه��ان بازمی گرديم. رييس آخرين س��فارش ها را به 
من می كند و شبانه راهی پايتخت می شود. من می مانم 
و س��ه روز كار در سرمای استخوان س��وز. با حرارت و 
امي��د جوانی كار را ش��روع می كنم. طی اين س��ه روز 
مدام داخل س��ايت پروژه هستم و اشكال ها و خرابی ها 
را رفع می كنم و آب دماغم را باال می كشم. هر از گاهی 
كه ديگر س��وادم قد نمی دهد به مخابرات نزديك ترين 
روس��تا می روم و برای كس��ب تكليف ب��ه رييس زنگ 
می زن��م )دوران پارينه س��نگی اس��ت و تلفن هم��راه 
هن��وز جزو روياهای بش��ر اس��ت(. با اين اوصاف س��ه 
روز مأموري��ت مردافكن تمام می ش��ود و با اتوبوس به 
پايتخ��ت عزيم��ت می كنم. در حالی ك��ه كوله باری از 
تجرب��ه و خاط��ره و ماجراهای نغ��ز و حكايات لطيف 
و ش��نيدنی به هم��راه دارم و منتظر برگزاری جش��ن 
بازگش��ت پيروزمندانه ام از مأموريت. زهی خيال باطل! 
هنوز از در ش��ركت داخل نشده ام كه در اولين برخورد 
دستور انشای گزارش مأموريت و پر كردن برگه تنخواه 
صادر می ش��ود. بدون آنكه عمليات قهرمانانه من باعث 
اندك تشويق يا تخفيفی شود. مجبور می شوم بالفاصله 
بنشينم و با آن زبان الكن و قلم ناوارد گزارش بنويسم 
و برگه تنخواه پر كنم كه با پولی كه در اختيار داشته ام 
چه ه��ا ك��رده و چه ها نك��رده ام. گ��زارش مأموريت را 
ب��ه رييس و برگ��ه تنخواه را به مال��ی تحويل می دهم 
و ب��ه زندگی روزم��ره و حقيرانه خوي��ش بازمی گردم. 
هنوز از ش��وك عدم  برگزاری جشن استقبال بازگشت 
پيروزمندانه درنيامده ام كه حمله ددمنش��انه امور مالی 
شروع می ش��ود. چندهزار تومان )كه آن وقت ها خيلی 
پول اس��ت!( خرج تماس های تلفنی از مخابرات روستا 
ش��ده كه من برای آنها رس��يد ن��دارم و طبعا به برگه 
تنخواه پيوس��ت نكرده ام و همين مس��ئول مالی را به 
خش��م آورده كه يك جوانك س��ه روز مأموريت رفته 
و هر روز با همه اعض��ای درجه يك خانواده و يحتمل 
اشخاص مش��كوك تماس تلفنی داشته و لذت زندگی 
را ب��رده و پول ش��ركت را ح��رام ك��رده و اندكی دل 

نمی سوزانند و اين چه وضعی است و... 
عجز و البه ام پيش مس��ئول مالی به جايی نمی رسد 
و هرچه توضيح می دهم در دل س��نگش اثر نمی كند. 
معتقد اس��ت كه بخش زي��ادی از تلفن ها كاری نبوده 
است. ناچار باز دس��ت من می ماند و دامن بلند رييس 
كه دم مس��يحايی خود را به كار بيفكند. رييس هم با 
قيافه ای مش��كوك و در حالی كه يك درميان نصيحت 
می كن��د و ليچ��ار ب��ارم می كند با يك تم��اس تلفنی 

مشكل را حل می كند و در آخر:
- بچه ج��ون، پ��ول، پول، پ��ول. از همه چ��ی مهمتر 
پوله. فهميدی؟ هر يه قرونی كه خرج می كنی رس��يد 
می گي��ری. فهميدی؟ اين بار آخر ب��ود نجاتت  دادم ها. 

فهميدی؟ ملتفت شدی؟ برو رد كارت. برو. برو.

برای فروشگاه کوچک 
خود یک هویت 

سازمانی تعریف کنید. 
به این معنا که تصمیم 
بگیرید مخاطبان هدف 
خود را بر اساس قیمت 
و طراحی محصوالت 

ارائه شده، انتخاب کنید 
و در تالش برای جلب 
نظر همه مشتریان با 

سالیق و وضعیت مالی 
مختلف نباشید

الگوهای طالیی

ارزيابی تكنولوژی
آيا می دانس��تيد ارزياب��ی تكنول��وژی در يك بنگاه 
به منظور تدوين اس��تراتژی تكنول��وژی، در دو حيطه 

مختلف اتفاق می افتد؟ 
ارزياب��ی تكنولوژی ه��ا در دو بخ��ش مختلف اتفاق 
می افت��د؛ ارزياب��ی جذابي��ت تكنولوژی ب��رای بنگاه و 
ارزياب��ی توانمندی تكنولوژيك بن��گاه در ارتباط با آن 
تكنولوژی. به منظور تدوين يك اس��تراتژی تكنولوژی 
موفق، الزم است بنگاه بتواند اين دو بخش را از يكديگر 
تفكيك كند. در ارزيابی جذابيت تكنولوژی، الزم است 
معيارهايی معي��ن كرده و از طريق اين معيارها، درجه 
اهميت تكنولوژی را برای بن��گاه تعيين كنيد. به طور 
كل��ی فاكتورهای جذابيت تكنولوژی در س��ه دس��ته 
قرار می گيرند: تاثي��ر تكنولوژی بر رقابت پذيری بنگاه، 
خصوصي��ات عملك��ردی تكنول��وژی و عواق��ب مثبت 
و منف��ی ناش��ی از به كارگي��ری تكنول��وژی. در مقابل 
ارزياب��ی توانمن��دی تكنولوژيك بنگاه ب��ه معنای آن 
اس��ت كه س��ازمان تا چه اندازه قابليت بهره برداری از 
تكنولوژی مورد نظ��ر را دارد. توجه همزمان به اين دو 
مس��ئله می تواند راهنمای شركت در تدوين استراتژی 

تكنولوژی موفق باشد. 

آیا می دانستید

81

علی سهرابی

پاسخ  کارش�ناس:  پاس�خ 
اي��ن س��وال بس��تگی ب��ه نوع 
تصميم��ات تحليلی و عملياتی 
دارد ك��ه بايد هنگام طراحی و 
اتخاذ شود.  اس��تراتژی  اجرای 
برای اي��ن كار باي��د اين چند 
بپرس��يد:  خ��ود  از  را  س��وال 
مشتريان فعلی شما چه كسانی 
هس��تند؟ جزيي��ات تم��اس با 
آنها چيس��ت؟ چ��ه چيزهايی 
می كنن��د؟  خري��داری  را 
تاريخچه و سابقه پرداخت شان 
چيس��ت؟ از چه جای ديگری 
خري��د می كنند؟ چ��ه نيازها، 

در  ترجيحات��ی  و  انتظ��ارات 
زمينه نوع محصول يا خدمات 
آن  ارائ��ه  و  توزي��ع  نح��وه  و 
دارند؟ مشتريان احتمالی شما 
هس��تند؟ جذب  كس��انی  چه 
مش��تريان جدي��د و توزيع در 
كانال ه��ای مختلف، چه مقدار 
هزينه دربردارد؟ چه مشتريانی 
را باي��د حفظ كني��د و از كدام 
دسته از مش��تريان بهتر است 

صرف نظر كنيد. 
ب��رای  پيش��نهاد می كني��م 
يافتن پاس��خ اين پرسش ها از 
خود  مس��تقيم  بازارياب ه��ای 

كم��ك بگيري��د، چرا ك��ه اين 
افراد مس��تقيما با مش��تری ها 
در ارتب��اط هس��تند و ممكن 
اس��ت ش��ناخت بهتری از آنها 
داشته باشند. اين افراد معموال 
می دانن��د ك��ه مش��تری كدام 
تش��خيص  را  ارتباط��ی  روش 
محص��ول  ك��دام  می ده��د؛ 
بيش��تر از همه مورد استقبال 
ق��رار گرفت��ه اس��ت و احتمال 
پاس��خگويی ك��دام دس��ته از 

مشتريان باالتر است. 
براس��اس نتاي��ج به دس��ت 
آم��ده از صحبت های بازاريابان 

و همچني��ن مش��ورت با چند 
می توانيد   CRM كارش��ناس 
محتوای پاي��گاه داده های خود 

را تنظيم كنيد. 
كار  اعظ��م  بخ��ش  ام��روز  
توس��ط  داده ها  پايگاه  طراحی 
فروش��ندگان نرم اف��زار انج��ام 
می شود. هرچند احتمال اينكه 
اين نرم افزاره��ا تمام اطالعات 
مورد ني��از ب��رای فعاليت های 
CRM را دربربگيرد كم است، 
اما اس��تفاده از اي��ن نرم افزارها 
ام��كان هماهنگی بيش��تری را 

برای شما فراهم می كند. 

اجرای استراتژی 
مديريت ارتباط 

با مشتريان

پرسش: دو سال است که يك کسب و کار خدماتی را اداره می کنم. تصمیم دارم واحد مديريت ارتباط با مشتری شرکت 
را تقويت کنم. برای اين کار بايد چه اطالعاتی را در پايگاه داده های خود قرار بدهم تا استراتژی CRM به بهترين شكل 

اجرا شود؟ 

اگر ش�ما ه�م د  ر کس�ب و کار 
روب�ه رو  چالش�ی  ب�ا  خ�ود   
تماي�ل  ص�ورت  د  ر  هس�تید  ، 
مش�كل خود   را از طريق ايمیل 
business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر میان بگذاريد   و پاسخ خود   را 

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)81(

مترجم: معراج آگاهی

گزارش »فرصت امروز« از چگونگي فعالیت در شغل فروش پوشاك کودك

هنر مدیریت مشتریان فراوان و محصوالت پرمصرف

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علی معروفی

مايكروسافت کیبورد ساخت
مايكروس��افت نرم اف��زار OneNote را ب��رای 
پالت فورم Android Wear گوگل ارائه كرده تا 
كاربران به روی س��اعت های هوشمند خود كلمات 

را تايپ كنند. 
به گزارش موبنا، صفحه كليد ارائه ش��ده توسط 
 Analog ،مايكروسافت برای پلت فورم اندرويد وير
Keyboard  نام دارد و نرم افزاری است كه امكان 
تايپ كلمات را روی س��اعت های هوش��مند فراهم 

می كند. 
 Moto360 اين برنامه روی س��اعت هوش��مند
موتوروال نصب ش��ده و به كارب��ران امكان می دهد 

روی س��اعت خ��ود تاي��پ 
اطالع��ات  هن��وز  كنن��د. 
بيشتری راجع به اين برنامه 

منتشر نشده است. 

آمازون به مال خود آتش زد
س��ری تبلت ه��ای 6 و 7 اينچ��ی در كنار تبلت 
مخصوص كودكان س��ه محصولی است كه آمازون 
باه��دف عرضه محصوالت ارزان و رقابتی وارد بازار 
كرده اس��ت. به گ��زارش خبرآنالي��ن، مدل تبلت 
6 اينچ��ی جديد آمازون فقط 99 دالر قيمت دارد. 
م��دل 7 اينچ��ی كيندل فاير اچ دی نيز در س��ری 

جديد خود 139 دالر قيمت دارد. 
آم��ازون همچني��ن م��دل 6 و 7 اينچ��ی ويژه 
ك��ودكان را نيز عرضه ك��رده )از 149 دالر به باال( 
كه سيس��تم كنترل كودكان روی آن نصب شده و 
می توان از اپليكيش��ن های متنوع روی آن در كنار 

پرداخت  با  ساير سرويس ها 
200 دالر نهاي��ت اس��تفاده 

را برد. 

ياهو رقیب جدی گوگل نیست
اريك اش��ميت، رييس شركت گوگل در تازه ترين 
س��خنرانی خ��ود در برلين آلم��ان در كمال تعجب 
آم��ازون را رقي��ب گ��وگل در عرص��ه موتوره��ای 
جست وجوی آنالين دانسته و از بينگ و ياهو نامی به 
ميان نياورده است! اريك اشميت گفت: بسياری فكر 
می كنند اصلی ترين رقيب ما ياهو يا بينگ هستند، اما 
در حقيقت بزرگ ترين رقيب جست وجوی ما آمازون 
اس��ت. مردم آمازون را به چش��م موتور جس��ت وجو 
نمی بينند، بلكه آن را تنها مكانی برای خريد می دانند 
و بيشتر در قسمت تجاری معادله تمركز كرده اند اما 
حقيقت اين اس��ت كه آمازون نيز همانند گوگل به 

پرسش ها و نيازهای كاربران 
مختل��ف می پردازد و س��عی 
می كند بهترين پاس��خ را به 

آنها بدهد. 
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آماره�ای وزارت ارش�اد حاکی از این اس�ت که 
سال به سال بعضا نزدیک به 20 درصد قیمت کتاب 
افزایش می یابد. افزایش قیمت کتاب در کنار آمار 
سرانه مطالعه، نشان از حال و روز فروش کتاب در 
ایران دارد. این مسئله در کنار استفاده از اینترنت 
و شبکه های اجتماعی مزید بر علت شده تا دخل و 
خرج بخور نمیری برای کتابفروشان به وجود بیاید. 
حال سوال اساسی این است که با وضع اقتصادی 
و البته فرهنگی موجود، استقبال از کتاب چگونه 
است؟ بیایید مدتی در هزینه های یک کتابفروشی 
س�یر کنی�م. مهم ترین هزین�ه برای ی�ک مغازه، 
ف�ارغ از نوع کار آن هزینه ملک اس�ت. 51 درصد 
کتابفروش�ی های ایران اجاره ای هستند. در حال 
حاضر، قیمت س�رقفلی یا اجاره مغازه در سراسر 

تهران و بلکه کش�ور هنگفت است و البته خیابان 
انقالب تهران از این موضوع مس�تثنا نیس�ت. در 
عین حال نوع کتابی که به فروش می رس�د نیز در 

تعیین هزینه ها موثر است.
البت�ه در این بین وضع همه کتابفروش�ی ها هم 
بد نیست. در حال حاضر، کتابفروشی هایی که در 
حوزه نشر دانشگاهی و کتب ورود به دانشگاه در 
مقاطع مختلف فعالند، س�ود خوب�ی را از آن خود 
می کنند. شاهد مثال این موضوع رقم باالی تیراژ 
کتب کمک درسی در فهرس�ت خانه کتاب است 
و البت�ه این موضوع که این کتب بیش�ترین تیراژ 
متوس�ط را از آن خود می کنند. آم�ار دیگری که 
 از اوضاع کتابفروش�ی های کش�ور منتش�ر شده
 _ که البته چندان دقیق هم نیس�ت _ این اس�ت 
که درآمد کتابفروش�ی ها در سراسر ایران نزدیک 
به 180 میلیارد تومان بوده و تقس�یم آن به حدود 

چهار هزار کتابفروش�ی س�طح کش�ور درآمدی 
نزدیک به 45 میلیون تومان را به ارمغان می  آورد. 
اما هرچه باشد، به نظر می رسد وزنه حال ناخوش 
کتابفروش�ی ها س�نگین تر از آنهای�ی اس�ت که 

روزگارشان بر مراد است. 
ش�اید به همین دلیل است که برخی ترک کار 
کرده و کتابفروشی خود را به فروش گذشته اند. 
به همین دلیل اس�ت که می گویند برای کشوری 
که س�رانه مطالعه در آن س�االنه یک پاراگراف 
است، شاید تعطیلی کتابفروشی ها چندان اتفاق 
حی�رت آوری نباش�د. ش�اید یک�ی از راه حل ها 
تبدیل کتابفروش�ی ها به کافه کتاب اس�ت تا در 
کنار یک نوش�یدنی یک کتابی هم خریده شود. 
البت�ه حس�اب جیب م�ردم را هم باید داش�ت. 
کتاب نخس�تین گزینه برای حذف شدن از سبد 

کاالیی مردم در زمان چالش اقتصادی است. 

اوضاع بخور نمیر کتابفروشی در کشور

بحرانخاموشفروشکتابروشنمیشود
ایده هایی برای
فروش کتاب

جدیدتری��ن  از  دریک��ی   Pew تحقیق��ات  مرک��ز 
گزارش های خود اعالم کرد، یک چهارم امریکایی  ها در 
سال گذش��ته میالدی حتی یک کتاب هم نخوانده اند. 
این شامل مطالعه کتاب های کاغذی، مطالعه کتاب های 
کیندل��ی یا گوش کردن به کتاب های صوتی در خودرو 
می ش��ود. آمار نش��ان می دهد، تعداد کسانی که کتاب 
نمی خوانند از سال 1987 تاکنون تقریبا سه برابر شده 
است. بدون شک، امروزه خوره های کتاب نسبت به دو 
یا س��ه دهه اخیر که شاهد این همه گجت های متنوع 
نبودیم، به گونه نادری از افراد تبدیل ش��ده اند. موسسه 
تحقیقات گالوپ، در سال 1978 دریافت 42 درصد از 
بزرگساالن، 11 کتاب بیش از سال پیش از آن مطالعه 
کرده بودند )13 درصد از آنها بیش از 50 کتاب خوانده 
بودند(. اما امروز، یافته های Pew  نش��ان می دهد که 
فق��ط 28 درصد از مردم به این 11 کتاب رس��یده اند. 
اما به نظر می رس��د تا ح��دودی کتاب خوانی در دوران 
مدرس��ه، موجب می ش��ود مردم بعدها نی��ز به عادت 
کتابخوان��ی خود ادام��ه دهند. خبر خوب )دس��ت کم 
برای ناش��ران( این اس��ت که افراد زیر 30 ساله امروز 
تقریب��ا همگ��ی به دانش��گاه می رون��د. وزارت آموزش 
امریکا اعالم کرده 85درصد از دانش آموزان دبیرستانی 
س��ال 2004، امروز تحصیالت عالی دارند. اما حقیقت 
این اس��ت که جوانان تحصیل کرده امروزه کتاب های 
زی��ادی نمی خوانند. افرادی که به طور متوس��ط 18 تا 
29 س��اله هس��تند، هر س��ال 9 کتاب می خوانند؛ این 
تعداد برای امریکایی های س��ن باالتر 13 عدد است. اما 
براس��اس اعالم بنیاد ملی برای هنر، نوجوانان و جوانان 
زیر 30 س��ال، به نس��بت، کمتر از افراد باالی این رده 
س��نی کتاب می خوانند. نکته بسیار مهم این است که 
روند نزولی درصد جوانانی که برای لذت بردن مطالعه 
می کنن��د، متوقف ش��ده اس��ت. بنیاد ملی ب��رای هنر 
دریافت، 52 درصد از جوانان 18 تا 24 س��اله کتابی را 
خارج از موضوع کار یا مدرسه خوانده اند - میزانی که با 
آمار اعالم شده در روزهای قبل از راه اندازی فیس بوک 
در س��ال 2002 براب��ری می کند. با توج��ه به این آمار 
و گزارش های مش��ابهی از این قبی��ل، می توان نتیجه 
گرفت، کتاب خوان��ی، نیازمند فرهنگ مطالعه اس��ت. 
فرهنگی که قطعا از کودکی و خانواده ریش��ه می گیرد. 
اف��رادی که از کودکی با کتاب و مطالعه خو می گیرند، 
بخش��ی از وجود خود را در کتاب جس��ت وجو کرده و 
برای پاس��خ به این نیاز خ��ود به خرید و مطالعه کتاب 
روی می آورند. اگر معلم، کتابدار یا پدر و مادر باش��ید، 
رون��د کاهش مطالع��ه و روی آوردن ب��ه فناوری های 
روز مانن��د تلویزیون، بازی های رایان��ه ای و ویدئویی و 
اینترنت بیش ازپیش ش��ما را نگران نسل آینده می کند 
و ممکن است از خود بپرسید، چه کاری می توانید برای 

معکوس سازی این روند انجام دهید. 
اگرچ��ه تش��ویق و ترغی��ب ک��ودکان و نوجوانان به 
مطالع��ه در ابتدا کار دش��واری به نظر می رس��د، اما با 
اقدامات بسیار س��اده و ارزانی می توان این تلنگر را به 
جامعه زد. نخس��ت دسترسی آس��ان به کتاب را فراهم 
کنی��د، اگر یک کتابدار یا کتابفروش هس��تید به جای 
اینکه هر روز درهای فروشگاه خود را باز کنید و منتظر 
مش��تری بمانید، کتابفروش��ی و کتابخانه خود را مانند 
هر کس��ب و کار دیگری ارتقا دهید. اگ��ر پولی را برای 
این کار کنار گذاش��ته اید، افرادی را به کار گیرید تا در 
مناطق پرترافیک مانند پارک ها یا ایستگاه های اتوبوس 
آگه��ی توزیع کنن��د. مردم را از اینک��ه کتابخانه ای در 
همسایگی ش��ان وجود دارد مطلع س��ازید و به همین 
س��ادگی آنها برای دیدن فروش��گاه تان و خرید کتاب 
تش��ویق می ش��وند. البته بای��د زمان بازدی��د را نیز در 

آگهی های خود مشخص کنید. 
اگر معلم هس��تید، کتاب و مجالتی را در کالس قرار 
دهید تا دانش آموزانت��ان بتوانند آنها را قرض بگیرند. 
اگ��ر با انجام ای��ن کار عالقه مندی بچه ها را مش��اهده 
کردید، این ش��ور و توجه را با پرس��ش از آنها در مورد 

موضوعات مورد عالقه شان، پرورش دهید. 
برای بررس��ی موضوع��ات مورد عالقه ش��ان چه در 
کتابخانه و چه در اینترنت زمان بگذارید. س��پس منابع 
را با دانش آموزانتان س��هیم ش��وید. نشان دادن مسیر 
درس��ت ب��ه آنها با موضوع��ی که ب��ه آن عالقه مندند، 
احتمال آنکه آنها را به دنبال مطالعه بفرس��تد، بیش��تر 

می کند. 
والدین باید برای مطالعه فرزندانش��ان وقت بگذارند 
چه کودک باش��ند، چه نوج��وان. کار کردن با کودکان 
بس��یار آسان اس��ت، چرا که می توان در زمان خواب با 
خواندن کتاب آنها را به دنیای مطالعه اخت داد و عالقه 
ب��ه مطالعه را از همان دوران کودک��ی در آنها نهادینه 
کرد. همان طور ک��ه مهارت های مطالع��ه آنها افزایش 
می یاب��د، به آنها اجازه دهید برای ش��ما کتاب بخوانند 
در عین حال به آنها در خواندن کلمات دش��وار کمک 
کنید. این کار نه تنها به ایجاد عادت خواندن در کودک 
کم��ک می کند، بلکه لحظات بس��یار خاطره انگیزی را 
با کودک تان رقم می زنید. این روزها نوجوانان بیش��تر 
ب��ه وبگردی و مطالعه اینترنتی عالقه مندند تا گش��تن 
الب��ه الی کتاب های کتابخانه. می توانید با نوجوان خود 
وبگردی کنید تا از عالیق وی مطلع ش��وید؛ این شاید 
یک ش��یوه فناورانه برای مطالعه با فرزند باشد درست 
مانند زمانی که برایش هنگام خواب کتاب می خواندید. 
ی��ک راه��کار دیگر برگ��زاری بحث اس��ت. به عنوان 
ی��ک معلم یا کتاب��دار می توانید گروه یا باش��گاه بحث 
و گفت وگ��و در مورد موضوعات خاص تش��کیل دهید. 
تبادل نظر در این گروه ها، افراد را به مطالعه و کس��ب 
اطالعات بیشتر ترغیب می کند. نتیجه دلپذیر این است 
که مردم هرچه بیشتر بدانند تمایلشان برای یادگیری 
بیش��تر می ش��ود. ای��ن روند را ب��ا ایجاد ی��ک محیط 
دوس��تانه و غیر رقابتی حفظ کنید و شاهد خواهید بود 
که گروه های بحث تان به مرور زمان بزرگ تر می شود. 

می توانی��د همین کار را در خانه انجام دهید. موضوعی 
را در بین اعضای خانواده مطرح کرده و پس از یک مدت 
زمان تعیین شده، اطالعات مطالعه شده خود را در مورد 
این موضوع در کنار صرف چای با یکدیگر مطرح و بحث 
کنید. این کار نه تنها اعضای خانواده را به مطالعه ترغیب 

می کند، بلکه یک دورهمی جذاب را نیز شکل می دهد. 

کور سوی آینده کتابفروشی ها

تصور کنید فردی که هش��ت م��اه از کارخانه حقوقی 
دریاف��ت نکرده اس��ت و بعد از این م��دت زندگی توأم با 
سختی و مشقت هم خبر ورشکستگی کامل کارخانه خود 
را دریافت می کند، مسلما این فرد دیگر پول و روحیه ای 
ندارد که برود کتاب تهیه کند و مثال شرح مثنوی و رمان 
جنگ و صلح را بخواند. البته این نگاه خیلی بدبینانه است. 
نگاه خوش��بینانه هم این است که میزان حقوق دریافتی 
یک فرد با هزینه های جاری زندگ��ی روزمره به اندازه ای 
نیس��ت که مجالی برای خرید کتاب به کسی بدهد. حال 
سری هم به تعداد کتابفروشی های منطقه و محل سکونت 
خود بزنید، ببینید چند کتابفروشی وجود دارد؟ البته اگر 
خیابان انقالب و خیابان کریم خان را اس��تثنا قرار دهیم. 
در این صورت چند مغازه در منطقه ش��ما وجود دارد که 
همچنان کت��اب کاالی فرهنگی و محوری فروش بوده و 
چند کتابفروش��ی هم پس از مدتی تغییر ش��غل داده یا 
آرام آرام قفسه های کتاب را به حداقل رسانده و جای آن 
را لوازم التحریر و اسباب بازی و فتوکپی گرفته است؟ حتی 
در میدان انقالب با حجم قابل توجهی از کتابفروش��ی ها 
باز به نظر می رس��د حال چندان مساعدی ندارد. فقط دو 
دسته از کتابفروش��ی ها همچنان به فروش خود امیدوار 
هس��تند: آنهایی که به فروش کتاب های کمک درسی و 
آموزش��ی می پردازند و آنهایی که مغازه ناشران هستند. 
مابقی ک��ه به فروش کتاب های عمومی _ روانشناس��ی، 
فلس��فه، رمان و غیره_ می پردازند، حال چندان خوشی 
ندارند. اگر بخواهیم دالی��ل اوضاع ناخوش فروش کتاب 
را دسته بندی کنیم شاید به طور کلی بتوان به این موارد 

اشاره کرد: 
-گران بودن قیمت کتاب

- پایین آمدن خرید کتاب، متاثر از سرانه مطالعه
- اوض��اع اقتصادی که موجب حذف ش��دن کتاب از 

سبد کاالیی خرید می شود 
- گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی

- عدم بازاریابی برای کتاب
- به روز نبودن کتاب با توجه به نیاز جامعه

- وج��ود کتاب های پ��ر صفحه )با توج��ه به میزان 
مطالع��ه در کش��ور و فرهن��گ دیداری و ش��نیداری 
ایرانی��ان، کتاب ه��ای کم صفح��ه از رونق بیش��تری 

برخوردارند(
- جایگزین ش��دن کاالهای فرهنگ��ی دیگر به جای 

کتاب
- تاخی��ر در ارائ��ه مجوز کتاب که موجب می ش��ود 

کتاب در زمان مقرر به چاپ و سپس فروش نرسد. 
کتابفروش��ی آخری��ن فرآیند از مرحل��ه تولید کتاب 
به حس��اب می آید. از این رو وقتی یک کتابفروش��ی با 
چنین مشکالتی دست و پنجه نرم می کند، نباید انتظار 
داش��ت که میزان فروش کتاب در جامعه افزایش یابد. 

مش��کالت امروز بیش��تر و افزون تر از آن هس��تند که 
امکان حذف یا بی اهمیت جلوه دادن آن فراهم باش��د. 
طی سال های اخیر قشر کتاب خوان ما _دانشجویان آن 
هم به دلیل خرید کتاب های درس��ی_ از گرانی کتاب 
گالیه داش��ته اند. در آن زمان اندک نبودند آنهایی که 
روزی بح��ران فروش کت��اب را پیش بینی می کردند و 
می گفتند که تعداد کتابفروش��ی ها آن قدر اندک ش��ود 
ک��ه دیگر مس��ئله اصلی نه گرانی کتاب ه��ا یا کمیابی 
برخ��ی چاپ ها بلکه نبود مراکزی ب��رای فروش کتاب 
باش��د. ش��اید هم به این دلیل است که کتابفروشی در 
ایران همچنان مکانی لوکس محسوب می شود. چنانچه 
وجود یک کتابفروش��ی در یک بازار یا بازارچه در زمره 
اماکنی اس��ت که کمتر از دیگر مراک��ز مراجعه کننده 
دارد. ب��ا این همه و ب��ا وجود این وض��ع، حتی تعداد 
جامع��ه کتاب خوان در ایران آنچنان اندک نیس��ت که 
تعطیلی کتابفروشی ها را واقعه ای بی اهمیت بداند. اگر 
نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی وزارت ارشاد و به 
دنبال آن اتحادیه کتابفروشی ها بیندازیم در میابیم که 
تعداد کتابفروش��ی هایی که ورشکسته شده یا تعویض 
حکای��ت از حال و روز فروش کتاب دارد که ش��اید به 
جرأت بتوان گفت نش��ان از بحران خاموش��ی دارد که 
روزی روشن ش��ود. از طرفی در جامعه ای که فرهنگ 
قالب آن ش��نیداری و دیداری اس��ت، مراجعه به بازار 
کتابفروش��ی ها آمار تعداد آنها چن��دان منطقی به نظر 
نرس��د و بدون تردید نمی ت��وان از ارتقای فرهنگی در 
س��طوح کالن جامعه سخن گفت. حتی نگاهی به تیراژ 
کتاب ه��ا نیز گویای این ادعا اس��ت. البته در این میان 
برخی کتابفروش��ی ها برای اینکه همچنان چراغ_ بهتر 
است بگوییم شمع _ مغازه را روشن نگه دارند، دست به 
ابتکاراتی زده اند. مراکز فروش کتاب به ویژه در پایتخت 
برای رونق بخش��ی به کسب و کار خود و همچنین جلب 
مش��تری مدتی پیش کوش��یدند تمهیدات جدیدی را 
ب��ه کار گیرند. همچنین در کش��ورهای دیگر تمهیدات 
تش��ویقی برای مطالعه، به گونه ای در نظر گرفته ش��ده 
که مردم عالوه بر مطالعه روزنامه به دیگر مکتوبات نیز 
اعتنا نشان دهند. اما در ایران بدون تردید هر سیاست 

تشویقی باید از پله ابتدایی آغاز کند. 
تش��ویق مردم ب��ه مطالع��ه روزنامه و حت��ی برخی 
مکتوبات که به زندگی روزمره آنان بس��تگی تام و تمام 
دارد. ای��ن بی عالقگی در مطالعه ب��دون تردید یکی از 
عوامل کم رونق شدن حوزه نشر، ورشکستگی ناشران، 
عدم شکل گیری نهادهای توزیع کننده قوی و در نهایت 

تعطیلی کتابفروشی ها شده است.
با این همه این امر تنها دلیل ورشکس��تگی ناش��ران و 
تعطیلی کتابفروشی ها نیست. در البالی اخبار مطبوعات 
هر روز خبرهایی درباره تعطیلی یکی از نش��رهای معتبر 
یا آمارهای��ی از تعطیلی مراکز فروش کتاب در سراس��ر 
کش��ور به چشم می خورد. عدم اس��تقبال مردم و هزار و 
یک مشکل دیگر از جمله در آستانه ورشکستگی نگرانی 

از آینده کتاب و مطالعه را روز افزون می کند. 
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مژده خطامی

اوض��اع فروش کت��اب به ح��دی برای 
برخی کتابفروشی ها نابس��امان شده که 
برخی قصد ف��روش کتابفروش��ی دارند. 

اکب��ر هش��امی مس��ئول 
کتابفروشی آراد که اکنون 
کتابفروش��ی خود را برای 
ف��روش گذاش��ته معتقد 
اس��ت، تعداد کتابخوان ها 
کم شده که این امر موجب 
ضعیف ش��دن صنف آنها 

شده است. 
اوضاع فروش شما چطور است؟ 

اوض��اع خوب��ی نداریم. ب��ه نحوی که 
کتابفروش��ی را برای فروش گذاش��ته ام. 
دیگر جوانان کمتر گرایش به خرید کتاب 
دارند. بیشتر دنبال شبکه های اجتماعی 

هستند. 
اوضاع ش�ما نسبت به س�ال قبل 

چگونه است؟ 
قبال بهتر بود. تع��داد افرادی که کتاب 
می خریدند بیش��تر بود، اما اکنون کمتر 

شده است. این باعث ضعیف شدن شغل 
ما شده است. 

چرا اوضاع نشر این گونه شد؟ 
به این دلیل که پیش تر 
م��ردم برای هدی��ه دادن، 
کتاب می خریدند. برایشان 
هم نوع کت��اب مهم نبود. 
ام��ا االن به ج��ای کتاب 
چیزه��ای دیگ��ری هدیه 

داده می شود. 
با این حساب اوضاع 
دخ�ل و خرج ه�م تعری�ف چندانی 

ندارد؟ 
در گذش��ته هزینه ه��ا کمت��ر از دخل 
و خرج بود. ام��ا االن هزینه ه��ا جلوتر از 
دخل و خرج می رود. به دلیل مش��کالت 
اقتص��ادی م��ردم از بس��یاری چیزه��ا 
صرف نظر کردند. یکی از ای��ن موارد هم 
کتاب است. از طرفی گران بودن کتاب هم 
مزید بر علت شده که به همین دلیل سعی 
می کنند، از خرید کتاب صرف نظر کنند. 

ب��ه نظ��ر می رس��د اوض��اع ف��روش 
مس��ئوالن  کتاب چن��دان خوش��ایند 
کتابفروش��ی ها نباش��د. گرچه در آغاز 

فصل دانش��گاه ها ش��اید 
ش��اهد  را  موقتی  رونقی 
باش��یم، اما ای��ن موقتی 
ب��وده و تنها برای فروش 
کتاب های درس��ی است. 
که  ک�ت�اب�فروش��ی هایی 
ب��ه ف��روش کتاب ه��ای 
می پردازند،  غیر درس��ی 

ح��ال و روز خوب��ی ندارن��د. محم��ود 
باب��ازاده، مس��ئول کتابفروش��ی آذین 
برداش��تش از اوض��اع ف��روش کت��اب 

چندان امیدوار کننده نیست. 
اوضاع ف�روش کت�اب را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
در حال حاضر تعریفی نداش��ته و ما 
در حال فروش کتاب های دس��ت دوم 
هستیم. زیرا کتاب های دست اول گران 
ب��وده و مردم قدرت خرید این کتاب ها 

را ندارن��د. از طرفی با وجود اینترنت و 
شبکه های اجتماعی جوانان برای خرید 

کتاب کمتر رغبت دارند. 
می�زان فروش ش�ما 
نس�بت به س�ال قبل 

چگونه است؟ 
ب��ه  نس��بت  ف��روش 
س��ال قبل کمتر ش��ده. 
زیرا پی��ش از این کتاب 

ارزان تر بود. 
چه  ک�ت�اب ه��ای 
حوزه ای بیشترین فروش را دارند؟ 
بیش��تر کتاب ه��ای تاریخ، فلس��فه، 
روانشناس��ی و عرفانی است. در همین 
حال ف��روش کتاب ه��ای مذهبی افت 

پیدا کرده است. 
دخل و خرج چطور؟ 

س��عی می کنیم بیشتر یر به یر شود. 
پس اندازی نداریم. س��ال های قبل بهتر 
بود. االن هزینه ها بیشتر از سود است و 

برای ما به صرفه نیست. 

مسئول کتابفروشی آراد: 
دیگر کسی کتاب هدیه نمی دهد

مسئول کتابفروشی آذین: 
سعی می کنیم دخل و خرج را یر به یر کنیم

راسته  کتابفروشی های  شاید 
انقالب را بتوان به چند دس��ته 
کتابفروشی های  کرد:  تقس��یم 
درسی، کتابفروشی های عمومی، 
کتابفروش��ی های تخصص��ی و 
کتابفروشی های خاص. خاص ها 
آنهایی هس��تند که اوضاعشان 
با دیگ��ران فرق می کن��د. آنها 
کتاب ه��ای قدیم��ی و نایاب را 
جمع آوری کرده و بعد به صورت 
کلکسیون به فروش می رسانند. 
مس��ئول  اعتم��ادی  محس��ن 
کتابفروشی اعتمادی نیز از این 
جنس اس��ت. به همی��ن دلیل 

می گوید: اضاع ما با دیگران فرق 
داشته و بد نیست. 

وضعیت ف�روش کتاب را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

از نظر بنده چندان بد نیست. 
مردم کت��اب می خرند. منتها به 
دلی��ل اینک��ه کتاب هایی که ما 
می فروشیم قدیمی و جزو نسخ 
خطی است، اوضاعش از آنهایی 
ک��ه کتاب های درس��ی و کمک 
آموزشی می فروشند، بهتر نیست. 

فروش شما در روز به طور 
میانگین چقدر است؟ 

به طور میانگین 200 تا 300 

هزار تومان فروش داریم. ش��اید 
ی��ک روز کمتر ش��اید یک روز 
بیشتر. ما کلکسیون کتاب های 
قدیم��ی را جمع آوری می کنیم 
و ب��ه ف��روش می رس��انیم. این 
کتاب ها نایاب و خطی هستند. 
ش��اید همی��ن باعث ش��ده که 

اوضاعمان بد نباشد. 
کتاب هایی   چ�ه  بیش�تر 

می فروشید؟ 
ب��ه دلی��ل اینکه ع��الوه بر 

کتابفروش��ی لی��در ت��ور ه��م 
مش��تریان  عم��ده  و  هس��تم 
توریست ها هستند، کتاب های 
ایرانشناسی، تاریخ و هنر ایران 
و باستان شناس��ی  می فروشم. 
از این لح��اظ اوضاع ما با بقیه 
متفاوت  کمی  کتابفروش��ی ها 

است. 
پس باید دخل و خرجتان 
با هم همخوانی داشته باشد؟ 
بله ب��ه خاطر ف��روش کتاب 
به توریس��ت ها و ن��وع فعالیتی 
ک��ه دارم اوضاع مان بد نیس��ت. 
همکاران ما اوضاع خوبی دارند. 

احمدجواه��ری  س��یدرفیع 
از آن دس��ت ناش��رانی اس��ت 
که می گوید، اوض��اع فروش و 
نش��ر کتاب روزب��ه روز در حال 
بهتر ش��دن است. ش��اید او در 
مقایس��ه با دیگر هم صنف های 
خ��ود روزنه های امی��دی برای 
نشر و فروش کتاب یافته است. 
مدیرمسئول نشر و کتابفروشی 
ابوعط��ا با آسیب شناس��ی نوع 
خواندن کتاب در ایران معتقد 
اس��ت که بای��د کتاب هایی با 
حجم کم منتش��ر کرد تا اقبال 
برای خرید کتاب بیشتر شود. 

آیا ش�ما از اوضاع فروش 
کتاب راضی هستید؟ 

از نظ��ر خ��ودم، بل��ه راضی 
هستم و فکر می کنم روز به روز 
بهت��ر می ش��ود. اینک��ه گفته 

می ش��ود اوضاع خوب نیست، 
به خ��ود صن��ف ه��م مربوط 
می شود. باید مقداری سیستم 
ای��ن  کنی��م.  س��اماندهی  را 
موضوع ب��ه کل کار ناش��ران 
ام��روزه نمی توان  بازمی گردد. 
ی��ک کت��اب را ب��دون آنک��ه 
برای ف��روش آن کاری صورت 
نگرفت��ه، ب��ه فروش رس��اند. 
نباید توقع داش��ت کتابی که 
بازاریاب��ی  ب��رای ف��روش آن 
نش��ده، مردم خریداری کنند. 
اقدام��ات  ب��دون  نمی ت��وان 
رقابتی فروش خوبی داشت. از 
طرفی باید در انتخاب کتاب و 
معرفی آن ب��رای فروش دقت 
می توان  مگ��ر چق��در  ک��رد. 
حافظ و مول��وی و غیره چاپ 
کرد و به فروش رساند؟ مردم 

کتاب ه��ای جدید  دنب��ال  به 
هس��تند. از طرفی بحث سطح 
سواد خواندن در جامعه مطرح 
است. به این مفهوم که سطح 
سواد خواندن به چهار قسمت 
استنتاج و  اس��تنباط،  تمرکز، 
قضاوت و ارزش��یابی تقس��یم 
می ش��ود و ح��دود 35 م��دل 
وجود  خوان��دن  کت��اب  برای 
از  م��ا  کش��ور  در  ک��ه  دارد 

نمی شود.  اس��تفاده  هیچ کدام 
زی��را مردم ما س��طح خواندن 
را ی��اد نگرفته اند. وقتی کتاب 
می خوانیم، خوابمان می گیرد. 
آی�ا تنه�ا ای�ن مس�ئله 
موج�ب نابس�امانی فروش 

کتاب است؟ 
اگر س��رانه مطالعه در کشور 
را کمت��ر از پنج دقیقه در نظر 
بگیری��م و ه��ر کتاب��ی را نیز 
به گونه ای تقسیم کنیم که هر 
20 صفحه در 10 دقیقه خوانده 
می ش��ود، به طور متوس��ط در 
یک س��ال بی��ن 80 ت��ا 120 
صفحه کتاب خوانده می شود و 
این یعنی چهار کتاب در سال. 
یکی از ضعف های ما این است 
برای قش��ری که مطالعه کمی 
دارد، کتاب ه��ای پ��ر صفح��ه 

تولید می کنی��م. از این رو باید 
کتاب های کم صفحه منتش��ر 
شود. کتاب هایی که بین 80 تا 
120 صفحه است. مردم ما مگر 

از روی اجبار کتاب بخوانند. 
بیش�ترین  چه ح�وزه ای 

فروش کتاب را دارد؟ 
م��ی توان گف��ت کتاب های 

رمان، روانشناسی و مدیریت.
خ�رج  و  دخ�ل  اوض�اع 
کتابفروشی ها چطور است؟ 
عم��ده  حاض��ر  ح��ال  در 
ف��روش  ب��ه  کتابفروش��ی ها 
کتاب ه��ای درس��ی و کم��ک 
آموزش��ی و همچنی��ن فروش 
لوازم التحری��ر روی آورده ان��د. 
زی��را دخ��ل و خ��رج ب��ا هم 

نمی خواند. 

مدیرمسئول نشر و کتابفروشی ابوعطا: 
کتابفروشی ها به لوازم التحریر فروشی روی آورده اند

مسئول کتابفروشی اعتمادی: 
اوضاع کتاب های قدیمی فرق می کند

پارسا بزرگمهر

حامد شفیعی



آلودگی هوا، به سبب استفاده از سوخت هایی نظیر نفت 
کوره، نفت گاز، نفت س��فید و بنزین ک��ه روز به روز زیادتر 
می ش��د، من را در 40 س��ال قبل به ای��ن فکر انداخت که 
باید در توس��عه مصرف گاز مایع بیش از پیش کوش��ا بود. 
موضوع را با فرزندان در میان گذاش��تم و توجه ایش��ان را 
معط��وف به خط��ر بزرگ آلودگ��ی محیط زیس��ت کردم. 
خوش��بختانه فرزن��دان همکار پدر هم��ه متفق القول کمر 
همت بس��تند تا به خواس��ته مفید و بحق من که یکی از 
آرزوهای بزرگم بود، جامه عمل بپوش��انند، خواسته ای که 
از بس��یاری جهات به س��ود مردم و کشور بود. آلودگی هوا 
را کاه��ش می داد و موجب تنظیم مصرف محصوالت میان 
تقطیر و جلوگیری از واردات و خروج ارز می ش��د. حرکت 
تازه  گازسوز کردن صنایع شروع شد که عمال به اشتغال هم 
کمک کرد. من با مطالعاتی که در زمینه آلودگی هوا کرده 
بودم، می گفتم: »اگر وضع به این گونه  پیش رود و آلودگی 
با همین روند »روزگار موردنظر«، افزایش یابد، ما در آینده 
نسلی ضعیف و کم توان خواهیم داشت  و اعتقاد داشتم که 
آلودگی هوا روی سیس��تم تنفس��ی و کارایی مغز اثر بد و 
جبران ناپذیری می گذارد.« نظامات روز ش��رکت بوتان وارد 
به کار ش��د. در ظرف مدتی کوتاه آزمایشگاه های متعدد از 
جمله دانش��گاه تهران از گاز مایع استفاده کردند. با تالش 
مهن��دس حمید خلیلی و هم��کار عزیزمان حیدر فرهادی 

برای کارخانه چیت سازی تهران دستگاهی ساخته شد که 
با آن پرزسوزی پارچه ها صورت می گرفت و چیزی نگذشت 
ک��ه کارخانه ه��ای دیگر ه��م از این طرح پی��روی کردند.
موتور کامیونت های توزیع سیلندرهای گاز و تعداد زیادی 
از تریلرهای حمل گاز، گازس��وز ش��دند. روی یک اتوبوس 
مرس��دس بنز موتور گازس��وز رویلزرویس نصب شد و دو 
م��اه بین تهران و ش��میران کار کرد. اس��تفاده از گاز مایع 
برای خش��ک کردن میوه و بعضی غالت آغاز ش��د. از گاز 
مایع به طور آزمایشی برای علف سوزانی مزارع نیز استفاده 
شد. س��پس با همکاری صمیمانه مرحوم دکتر تقی ابتکار 
اس��تاد دانشکده فنی با انجام تحقیقات فراوان و آزمایشات 
عینی انجام شده روی وسایل نقلیه، گازسوز کردن وسایل 
نقلیه پایه گذاری ش��د و عمال طرح مش��ترک گازی کردن 
تاکس��ی های تهران که متأسفانه به سبب مشکالت شروع 
جنگ و برخی از دیدگاه ها در آغاز انقالب متوقف شده بود، 

در همان زمان موردنظر آغاز شد. 
در کارخانه شیش��ه قزوین، شرکت دورال، شرکت مینو، 
آش��پزخانه های نیروهای مسلح و تأسیسات زیاد دیگری از 

انرژی گاز مایع استفاده شد. 
با همت و سختکوشی همکاران، من به این خواسته هم 

جامه عمل پوشاندم.
وقت��ی توفیقی نصیب خود و همکاران و فرزندانم ش��د، 
سپاس خود را با این بیت از خواجه شیراز به زبان راندم که:

شکر خدا که آن چه طلب کردم از خدا 
بر منتهای مطلب خود کامران شدم 

ادامه دارد...

کاهش سود خالص غول گازی
به گزارش رویترز، سود 
بزرگ تری��ن  خال��ص 
تولیدکننده گاز جهان 
)گازپروم( در نیمه نخس��ت امس��ال در مقایسه با مدت 
مش��ابه پارس��ال کاهش یافت. شرکت روس��ی گازپروم 
روز سه ش��نبه )٢٢ مهرماه( اعالم کرد: سودخالص این 
ش��رکت از 58٢/7میلیارد روبل )واحد پول روسیه( در 
نیمه نخس��ت س��ال ٢0١٣ ب��ه 450/58 میلیارد روبل 
)١١/١میلی��ارد دالر( در نیمه نخس��ت امس��ال کاهش 
یافته است. در عین حال کل فروش این شرکت از 57/٢ 
تریلیون روبل در نیمه نخست پارسال به ٢/87 تریلیون 
روبل در نیمه نخست امسال افزایش یافته است. این در 
حالی اس��ت که بدهی های گازی اوکراین به این شرکت 
روس��ی به ٢١5/8میلیارد روبل رس��یده اس��ت. شرکت 
گازپروم همچنین گزارش داده اس��ت که س��ود سه ماه 
دوم س��ال ٢0١4 این شرکت در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال به دلیل فروش باال و افزایش قیمت ها ١٣ درصد 
افزایش داشته که این رش��د، بدهی های پرداخت نشده 
توسط شرکت نفت و گاز اوکراین را جبران کرده است. 
ش��رکت گازپروم اعالم کرد: س��ودخالص این ش��رکت 
در س��ه ماه دوم امس��ال به ٢٢7/6میلیارد روبل )5/6٣ 
میلی��ارد دالر( افزای��ش یافت��ه اس��ت. درآمدهای این 
ش��رکت نیز در دوره مورد بررسی با ١٩ درصد افزایش 
به ١/٣٢تریلیون روبل رس��یده اس��ت. درآمدهای نیمه 
نخس��ت امس��ال ش��رکت گازپروم با 7 درصد افزایش 
به ١/5٩تریلیون روبل رس��یده اس��ت. گازپروم در دوره 
مورد بررس��ی تنها ١٢5/4 میلیارد مترمکعب در روسیه 
فروش گاز داش��ته که این رقم کمتر از ١٣٣/6 میلیارد 
مترمکعب گاز فروخته ش��ده در نیمه نخس��ت پارسال 
است، با این حال، درآمدها در این دوره به دلیل افزایش 

قیمت ها، باالتر بوده است. 

ارسال محموله نفتی به ایتالیا
ژورنال،  وال اس��تریت  گزارش  به 
ش��رکت نفتی بزرگ اِن��ی ایتالیا 
نخس��تین محموله نفتی خود را 
از ایران دریافت کرد که نخستین 
محموله نفتی اس��ت که ایران از 
دو س��ال پیش به این کش��ور صادر می کن��د. این اقدام 
حاکی از کاهش محدویت های شدیدی است که پس از 
توافق موقت میان ایران و غرب در نوامبر س��ال ٢0١٣ 
حاصل ش��ده اس��ت. تحویل این محموله نفتی براساس 
معافیتی اس��ت ک��ه اتحادی��ه اروپا به انی در راس��تای 
دریافت طلب خود از ایران داده اس��ت. در سال ٢0١٢ 
ش��رکت اِنی ٢ میلیارد دالر از ایران طلب داشت که به 
دلیل توسعه میادین نفتی ایران بوده است. اِنی پیش تر 
نی��ز تالش زیادی برای پیدا ک��ردن نفتکش هایی کرده 
که بتواند نفت ایران را منتقل کند. تحریم های ش��دید 
علیه ایران یافتن نفتکش هایی را که بتواند نفت ایران را 
منتقل کند، بسیار س��خت کرده بود. آژانس بین المللی 
ان��رژی در گزارش ماهانه خود نی��ز اعالم کرد ایتالیا در 
ماه جوالی روزانه ٢0 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده 
اس��ت. از ژوئن سال ٢0١٢ که تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه ایران آغاز شد، این نخستین محموله نفتی از ایران 
اس��ت که وارد ایتالیا می ش��ود. اتحادیه پاالیشگاه های 
ایتالیا نیز دریافت این محموله را که ش��امل 600 هزار 
بشکه نفت می شود، تایید کرده است. این خبر در حالی 
منتشر می ش��ود که ایران صادرات نفت خود به آسیا را 

نیز افزایش داده است. 

نگرانی از کاهش هزینه های نظامی
لس آنجلس  گزارش  به 
 تایم��ز، اب��راز نگران��ی 
ژن��رال ریموند اودیرنو، 
ریی��س س��تاد مش��ترک نی��روی زمینی ارت��ش امریکا 
در خص��وص کاهش هزینه های نظامی و کوچک ش��دن 
اندازه نیروی زمینی در حالی اس��ت که ارتش اجبارا و از 
روی ناچاری با کاهش نیروهای زمینی به 4٩0 هزار نفر 
موافقت کرده اس��ت. براساس این گزارش، کاهش اندازه 
نیروهای زمینی ارتش امریکا در سال ٢0١١ میالدی به 
تصویب رسیده است ولی در نتیجه چالش های متوالی بین 
کنگره و کاخ س��فید بر سر هزینه های نظامی و بازنگری 
بودج��ه ارتش، رهبران پنتاگون اعالم کرده اند ارتش باید 
طرح هایی را برای کاهش تعداد نیروهای زمینی به کمتر 
از 450 ت��ا 4٢0 هزار نفر آماده کن��د. ولی ژنرال ریموند 
اودیرن��و در این باره تاکید کرد ب��ا در نظر گرفتن اتفاقات 
اخیر مثل ظهور و پیدایش شبه نظامیان داعش و تحرکات 
روس��یه در شرق اروپا، حتی تعداد 4٩0 هزار نفری برای 
ارتش بسیار کم اس��ت. وی در ادامه تصریح کرد: جهان 
در مقابل ما در حال تغییر و تحول است. ما شاهد تجاوز 
روسیه در اروپا هس��تیم و همین طور تحرکات داعش را 
دیده ایم و در س��ایر مناطق جهان نیز بی ثباتی زیادی را 
مش��اهده کرده ایم، بنابر این من االن نگران این هس��تم 
ک��ه آیا کاهش تعداد نیروهای زمین��ی حتی به کمتر از 
4٩0 هزار نفر نیز کار درس��تی است که انجام دهیم یا نه. 
تعداد نیروهای زمینی فعال امریکا اکنون به بیش از 5١0 
هزار نفر می رس��د و مقام های پنتاگون قصد دارند تعداد 

نیروهای زمینی را کاهش دهند. 

تنظیم کنن��دگان خروج غیرتورم��ی از رکود پیش بینی 
کرده ان��د ک��ه تولید ناخال��ص داخلی در س��ال ١٣٩6 به 
س��طح تولید س��ال ١٣٩0 برس��د. یعنی تا آن زمان تنها 
عقب گرد گذشته جبران می شود و از آن زمان به بعد باید 
برای افزایش رش��د در طوالنی مدت برنامه ریزی کنیم. در 
گسترش صنعت پتروش��یمی موفقیت هایی داشته ایم که 
باید به همین روال پیش برویم تا ضمن حفظ جایگاه خود 
در منطقه، بتوانیم از کش��ورهایی همچون عربستان که از 
رقبای اصلی ما در این صنعت محس��وب می ش��ود پیشی 
بگیریم. پیش بینی شده است صادرات پتروشیمی تا سال 
١404 مشروط به جذب سرمایه گذاری خارجی به رقم 80 
تا ٩0 میلیارد دالر برسد. پیش بینی می شود شرایط کشور 
از نظر اجتماعی تا سال ١404 دچار افت شود، همچنین 
اگر برای مس��ئله کم آبی چاره اندیشی نشود ممکن است 
شاهد افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه شویم. حجم 
تولیدات فرهنگی نیز مطابق با اهداف ایران ١404 نیست. 
وضعیت کش��ور از نظر تولیدات فرهنگی همچون سینما، 
موس��یقی، تئاتر و... پیشرفت چندانی نداشته، از این رو به 
نظر می رس��د از نظر فرهنگی هم در موعد مقرر به اهداف 

سند چشم انداز دست نخواهیم یافت. 
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استفاده از گاز مایع در صنعت و وسایل نقلیه 

نسبت رشد قیمت زمین و مسکن

همان ط��ور که خدمت تان عرض ک��رده بودم دیروز 
یکی از دوس��تان خودپردازیمان اظهارنظر فنی راجع 
 ب��ه الگوی مص��رف آب کرد که ما را بر آن داش��ت تا 
از ایش��ان دعوت کنیم روی صندلی داغ خودپردازی 
ما بنشیند و پاسخگوی سواالت خودپردازی ما شود. 

ای��ن دوس��ت مان کامبیز، ٣0 س��اله، کارشناس��ی 
 ارش��د ژئو تکنیک، دارن��د و در کار واردات و صادرات 

هستند. 
درآمد متوس��ط ماه��ی 4 میلیون توم��ان، متاهل، 
بدون فرزند و عالقه مند به موس��یقی رپ و س��نتی و 
همچنین از طرف��داران جی جی اوکوچای نیجریه ای 
اس��ت. او متول��د تهران اس��ت و هم اکن��ون در محله 

شمس آباد تهران زندگی می کند. 
من: س��الم کامبیز چطوری؟ خیلی خوش��حالم که 
باالخره تونستم در جمع دوستان خودپردازی یک نفر 

رو پیدا کنم که نظرش نظر کارشناسی بود. 
کامبیز: من اول س��الم عرض می کنم خدمت همه 
دوستان و خوانندگان گرامی و در خدمت تون هستم. 
من: کامبیز جان همونطور که می دونی شرایط آبی 
تهران هم اکنون ش��رایط بحرانیه و هر چه سریع تر این 
مشکل باید حل بشه، به نظر تو چه راه هایی برای حل 

این مشکل می تونه کارساز باشه؟ 
کامبی��ز: م��ن بع��د از صحب��ت دی��روز تحقیقات 
گسترده ای انجام دادم و متوجه نکات مهمی شدم که 

دوست دارم شما رو هم در جریان بگذارم. 
من: خواهش می کنم، خوشحال میشم. 

کامبی��ز: به نظ��ر من هفت راهکار مه��م و موثر در 
مدیریت این بحران وجود دارد که به شرح زیر است: 

نگرفت��ن  دوش  و  نرفت��ن  حم��ام   :١ راه ح��ل 
همش��هری های تهرانی که می تواند تبعات بدبویی را 
به بار بیاورد می توان این مشکل را با اسپری های بدن 
حل کرد. بنده یک مدل ارزان قیمتش رو جدیدا وارد 

کردم. 
راه حل ٢: نخوردن آب و هرگونه نوشیدنی به مدت 
ی��ک ماه! تنها مش��کل این راه حل، ب��اال رفتن تعداد 
 تلفات انس��انی اس��ت که آن را می توان به یک شکلی 

مرتفع کرد. 
راه ح��ل ٣: روش ه��ای تکنولوژیک ب��رای بازیافت 
زبال��ه و تبدیل زبال��ه به آب! تنها مش��کل این روش 
عدم رس��یدن علم و تکنولوژی به این نقطه است که 

امیدواریم این قضیه به زودی رفع شود. 
راه حل 4: اس��تفاده از گن های الغری »پاور اسلیم 

کامبیز« که بنده جدیدا وارد کردم. 
راه حل 5: نشستن ظرف ها به مدت یک ماه! 

راه حل 6: اس��تفاده از آب ه��ای معدنی به جای آب 
ش��رب! این قضیه می تواند تا حد زیادی این مشکل را 
حل کند تا جایی که شهر لندن دو بار از همین طریق 

توانست از بحران بی آبی نجات پیدا کند. 
راه حل 7: قدغن کردن نمک به مدت یک سال! این 
قضیه می تواند میزان تش��نگی مردم را کاهش داده و 

از این طریق مصرف آب را کاهش دهد. 
م��ن: کامبیز ج��ان ب��ه صرفه جوی��ی و روش های 

صرفه جویی فکر کردی؟ 
کامبیز: نه! 

م��ن: ممنونم کامبیز ج��ان! باالخره ت��و یک نمونه 
آماری هس��تی که می شه ازش در باغ وحش استفاده 

کرد. ممنونم وقت ات رو در اختیار ما گذاشتی! 
کامبیز: خواهش می کنم. 

تا مصاحبه ای دیگر خدا یار و نگهدار! 

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران نسبت به کمبود دام و افزایش قیمت گوشت در آستانه ماه محرم 
و بازگشت حجاج اظهار نگرانی کرد. 
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وقتی صحبت از اس��تخدام است، درک مشترک از 
انگیزه ها و موانع همکاری، خیلی مهم است. در برخی 
کاره��ا و عمدت��ا در روزگاران دور، صرف تالش برای 
مان��دن و احتماال موفق بودن در س��ازمان کافی بود. 
امروز اما تالش فقط یک ش��رط الزم است، آن هم به 

شرط آنکه در راستای درست باشد. 
وقت��ی برای اس��تخدام به ی��ک س��ازمان مراجعه 
می کنی��د، بد نیس��ت ایده ای ه��م از محدودیت های 
س��ازمان داشته باشید. شاید به این ترتیب و با اینکه 
بتوانی��د این آگاه��ی را در مصاحبه ها نش��ان دهید، 
ش��انس ورود شما به س��ازمان افزایش یابد و با درک 
و پذیرش ای��ن دغدغه ها، احتماال می توانید ش��انس 
ماندگاری و سپس خود را در سازمان افزایش دهید. 
در این راس��تا، ش��ما کارجوی عزیز، تا به حال فکر 
کرده ای��د که هزینه ورود و ماندن ش��ما در س��ازمان 
چقدر اس��ت؟ اگر فکر می کنید که این هزینه محدود 
به حقوقی است که به دست شما می رسد، باید عرض 
کنم که س��خت در اشتباه هستید و چنین رویکرد و 
برداش��تی هم مانع ورود ش��ما خواهد شد و اگر هم 

موفق به ورود شوید، مانع رشد شما می شود. 
بگذارید نگاهی به هزینه های یک فرد در س��ازمان 
بیندازی��م.  در مراحل ج��ذب، س��ازمان هزینه های 
پنه��ان و آش��کار قاب��ل مالحظ��ه ای ب��رای انتخاب 
فرد مناس��ب متحمل می ش��ود. این هزینه، بسته به 
موقعیت ش��غلی و تعداد داوطلبان، گاهی به بیش از 
ی��ک میلیون تومان هم می رس��د. تعجب نکنید، این 
هزین��ه واقعی اس��ت و می توان اج��زای بدیهی آن را 
شامل موارد زیر در نظر گرفت: هزینه آگهی، بررسی 
و غرب��ال رزومه ه��ا، مصاحبه و مالقات ب��ا داوطلبان 
در اولوی��ت، مصاحبه های بع��دی، غربال های بعدی، 
زمان های مش��ورت مدیران س��ازمان ب��رای انتخاب 
داوطلب مناس��ب، از جمله هزینه های اولیه هستند. 
از س��وی دیگر، س��ازمان با هزینه خال��ی ماندن یک 
پس��ت در سازمان مواجه اس��ت که یا سبب فشار بر 
دیگر کارکنان و نارضایتی آنها می شود، یا عدم تحقق 

اهداف در یک بخش را به دنبال دارد. 

فرض کنید س��ازمان بخواهد یک کارشناس فروش 
اس��تخدام کن��د. از زمانی ک��ه س��ازمان تصمیم به 
اس��تخدام می گیرد تا فرد مناس��ب را استخدام کند، 
حداق��ل یک ماه طول می کش��د و در ای��ن یک ماه، 
فروش سازمان دچار افت می شود. این نمونه ساده ای 

از هزینه خالی ماندن یک پست در سازمان است. 
وقتی فرد اصلح انتخاب شد، این فرد به جایی برای 
مستقر ش��دن و تجهیزاتی برای کار کردن نیاز دارد. 
این هزینه ها، به راحتی سر به حدود دو تا سه میلیون 
تومان می زند. در این هزینه، بار مالی ناش��ی از زمانی 
که صرف مذاکره و توجیه افراد قدیمی می ش��ود، در 
نظر گرفته نش��ده اس��ت. هزینه بعدی هزینه تامین 
فضای کار، یعنی اجاره محل اس��ت که ماهانه حدود 

٣00 تا ٩00 هزار تومان برآورد شده است. 
فرد تازه وارد برای آنکه به بهره دهی برسد، حداقل 
به دو تا سه ماه زمان برای آموزش و آشنایی با محیط 
احتیاج دارد، بنابراین حقوق س��ه ماه��ه اول، تقریبا 
بازده��ی ندارد. حق بیمه تامین اجتماعی حداقل ٢٣ 
درصد حقوق ماهانه فرد اس��ت و ب��ار مالی عیدی و 
س��نوات و سایر حقوق فرد هم در هر سال، معادل دو 

تا چهار ماه حقوق است. 
این هزینه ها، س��ازمان را با تهدید مواجه می کند و 
حاال شاید بهتر درک کنید که چرا سازمان می خواهد 
مطمئن شود که شما در س��ازمان ماندگار هستید و 
اگر بعد از دو، سه ماه اول، سازمان را ترک کنید، چه 

ضربه ای به سازمان وارد می شود. 
اگر س��عی کنی��د آگاهی خود از ای��ن بارمالی را به 
س��ازمان نشان دهید و بعد از ورود هم در جبران این 
هزینه ها، به س��ازمان کمک کنید، بی ش��ک سازمان 
هم قدر ش��ما را خواهد دانس��ت و این می تواند منشا 
افزای��ش امنیت ش��غلی ش��ما و امنیت کس��ب و کار 
سازمان باش��د، در غیر  این صورت، س��ازمان مجبور 

است به سراغ گزینه های دیگر برود. 
در کش��ورهای غربی، در اوضاع نابسامان اقتصادی، 
بس��یاری از کارجویان برای رفع این مانع بر س��ر راه 
استخدام ش��ان، به سازمان ها پیش��نهاد می کنند که 
مدت��ی به صورت رای��گان برای س��ازمان کار کنند تا 
توانایی های خود را نشان دهند. این زمان گاهی چند 

ماه است و گاهی هم نتیجه ای برای فرد ندارد. 

نمایش های عروسکی یا ویژه کودک معموال مجال 
کمتری نسبت به سایر گونه های نمایشی برای دیده 
شدن دارند. فرصتی که به این نمایش ها داده می شود 
معموال یا در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان 
اس��ت یا در جش��نواره نمایش عروسکی و کمتر این 
نمایش ها به صورت موفق به اکران عمومی می رسند. 
در ط��ول رون��د برگ��زاری بعض��ی جش��نواره ها 
 ه��م مخاطب��ان عم��وم ب��رای تماش��ای نمای��ش 
نمی آین��د. ب��رای مثال در جش��نواره ای که به همت 
س��ازمان فرهنگی و هنری ش��هرداری تهران برگزار 
ش��د، محل های اجرا محدود به س��ه فرهنگسرا بود. 
یکی از این فرهنگسرا ها در مرکز شهر و دوتای دیگر 

در شرق تهران بودند. 

در فش��ردگی مربوط به برگزاری جش��نواره ها نیز 
معموال کارها با عجله اجرا می ش��وند و فرصتی برای 

برقراری تعامل با مخاطبان وجود ندارد. 
در فرهنگس��رای اندیش��ه ک��ه س��ابقه طوالنی در 
برگزاری نمایش ها دارد، نمایش ما اجرا شد و انتظار 
داش��تیم با توجه به س��ابقه حضور مخاطبان در این 
م��کان اس��تقبال خوبی از کار ما به عم��ل آید. البته 
حض��ور هم خوب بود و همان میزان تماش��اگری که 
آمده بودند ما را تحس��ین کردند و هنرمندان حاضر 
نیز بس��یار راضی بودند. اما به دلیل ضعف تبلیغات و 
اطالع رسانی متاسفانه آن طور که باید دیده نشدیم.

 باید نس��بت به تبلیغات و اطالع رس��انی در بخش 
نمای��ش کودک و نوج��وان تالش بیش��تری کرد و با 
اختص��اص بودجه مورد نظر به این بخش می توان این 

ضعف را جبران کرد.

پروفایل

منطقه آزاد

هزینه من برای سازمان چقدر است؟ 
جایگاه فرد اصلح در سازمان

نمایش های عروسکی کمتر دیده می شود

ضعف تبلیغات و اطالع رسانی
مجتبی مهدی  | کارگردان تئاتر|

معاونت امور مسکن وزارت راه  و شهرسازی محتمل ترین سناریو از بازار ملک را برای نیمه دوم سال93 را با احتساب 
فهرستی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار بر رفتار قیمت ها تا سال 92  بررسی کرده است. چشم انداز 
قیمت مسکن از روی نوسانات »ارزش واقعی« ملک تصویرسازی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد: سال 
آینده مجموعه ای از پارامترها شامل تورم، اجرای فاز دوم هدفمندی و رشد هزینه نهاده های تولید اثری فزاینده بر 
قیمت مسکن دارد و در مقابل، یکسری متغیرها از جمله »فزونی عرضه« در کالن شهرها و توان مالی ناچیز خریداران، 
فشار انرژی افزایشی بر قیمت را خنثی خواهد کرد. در این بررسی که توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن انجام 
شده، به تورم سال آینده و نرخی که به عنوان تورم هدف -25درصد- برای مهار سرعت رشد قیمت ها در نظر گرفته 
شده، به همراه پارامترهای دیگری همچون فاز دوم هدفمندی یارانه ها  به عنوان عوامل فزاینده قیمت مسکن اشاره 
 شده و در مقابل، پارامترهایی همچون رشد ساخت و عرضه واحدهای مسکونی نوساز که تعداد آنها در تهران معادل 
2 برابر حجم تقاضا شده است و همچنین تحوالت اخیر سیاسی در عرصه بین المللی به عنوان عوامل کاهنده 

قیمت مسکن معرفی شده است. 
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