
بررسی  زمینه های برگشت خوردن روزانه 17 تا 20 هزار چک

قانون، پاشنه آشیل رفع سوءاثر چک
چندی پیش اعالم شده بود تبلیغات غیرقانونی رفع سوءاثر چک در برخی رسانه ها غیر قانونی و مورد 
تایید بانک مرکزی نیست. محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی نیز اعالم کرده بود به طور متوسط 

4روزانه بین 17 تا 20 هزار چک برگشت می خورد. 
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دولت دست صنعت 
خودرو را می گیرد؟

42 هزار و 450 دستگاه خودرو در پنج 
ماهه نخس��ت س��ال جاری وارد کشور 
ش��ده اس��ت. این آمار در حالی از سوی 
گمرک جمهوری اس��امی منتشر شده 
که افزایش بی��ش از 100درصد واردات 

خودرو سواری را نشان می دهد. 
آماری نگران کننده برای خودروس��ازان 

داخلی که نشان از پیشروی خودروسازان 
چینی در بازار ایران دارد. در توضیح این 
نگرانی ب��ا یک چرخه روبه رو  هس��تیم، 
چرخه ای ک��ه مانند شمش��یری دولبه 
عمل می کند. در آینده ای که محمدرضا 
نعمت زاده برای صنعت خودرو ترس��یم 
ک��رده، تولید خودرو تا پایان س��ال یک 

میلی��ون و 200 هزار دس��تگاه و تا افق 
1404 سه میلیون دس��تگاه پیش بینی 
خواهد ش��د.  از آنجایی که خودروسازی 
به عنوان کس��ب و کاری به شمار می رود 
که هزینه ثابت راه اندازی آن باالس��ت، 
برای تامین این هزینه ثابت و جلوگیری 

از زیان نیاز به جذب تقاضا دارد اما...

نظرسنجی »فرصت امروز« از تحلیلگران اقتصادی و مدیران سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی

هزارتوی احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
10

بایدها و نبایدهای توسعه محصول جدید

چه کار کنیم که از بازار حذف نشویم

سـایت )Expatistan.com( که گزارش های تخصصی درباره هزینه زندگی در شهرهای 
مختلف دنیا ارائه می دهد، در آخرین گزارش خود، لندن را به عنوان گران ترین شهر دنیا 
برای زندگی معرفی کرده است. داده هایی که اندازه گیری های این سایت براساس آن اعالم 

می شـود، توسـط تماس های فراوان با سـاکنان شـهرها به دسـت می آید. 

اینفوگرافی اقتصادی

تهران چقدر گران است؟
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تیغ دو دم حمایت های گمرکی
 پیام رهبر انقالب در پی درگذشت

آیت اهلل مهدوی کنی:

هرگز مالحظات شخصی و 
انگیزه های جناحی را به حیطه 

فعالیت های خود راه نداد

هرگز مالحظات شخصی 
و انگیزه های جناحی را به 

حیطه ی فعالیت های خود راه نداد

خبر

گفت وگوی اختصاصی با امیرحسین 
رستمی درباره سرمایه گذاری

 بی گدار
به آب نمی زنم

در پی ارتح��ال عالم مجاهد و پارس��ا 
آی��ت اهلل مهدوی کن��ی  حض��رت 
رضوان اهلل علیه، رهب��ر معظم انقاب 
اسامی در پیام تس��لیتی، با اشاره به 
نقش آفرینی شجاعانه این یار صادق و 
وفادار امام بزرگوار در همه عرصه های 
مهم کشور، تأکید کردند: »این انسان 
ب��زرگ و پرهی��زگار، همه ج��ا و همه 
وقت در موضع یک عال��م دینی و یک 
سیاستمدار صادق و یک انقابی صریح 
ظاهر ش��د و همه  وزن وزین خود را در 
همه  حوادث این سال ها در کفه حق و 

حقیقت نهاد.«
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقاب به 

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با تأس��ف و تأثر اطاع یافتیم که عالم 
مجاهد و پارس��ا حضرت آیت اهلل آقای 
حاج ش��یخ محّمد رض��ا مهدوی کنی 
رضوان اهلل علی��ه دار فانی را وداع گفته 
و دوستان و ارادتمندان خود را داغدار 

کرده است.
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
این عالم بزرگوار از جمله  نخس��تین 
مب��ارزان راه دش��وار انق��اب و از 
چهره های اثرگ��ذار و یاران صمیمی 
نظام جمهوری اسامی و از وفاداران 
غیور و صادق امام بزرگ��وار بود و در 
همه عرصه های مهم کشور در دوران 
انقاب ش��جاعانه و با صراحت تمام 

نقش آفرینی کرد. 
از عضوی��ت در ش��ورای انق��اب و 
سپس تش��کیل کمیته های انقاب 
در آغ��از تأس��یس نظ��ام اس��امی 
تا تص��دی وزارت کش��ور و س��پس 
قب��ول نخس��ت وزی��ری در یکی از 
س��خت ترین دوران های جمهوری 
اس��امی، و ت��ا ورود در عرصه  تولید 
علم و تربیت جوانان صالح و تأسیس 
دانش��گاه امام صادق)ع( و تا امامت 
جمع��ه تهران و س��رانجام ریاس��ت 
مجلس خب��رگان، همه ج��ا و همه 
وقت در موضع یک عالم دینی و یک 
سیاس��تمدار صادق و ی��ک انقابی 
صریح ظاهر ش��د و هرگز ماحظات 
ش��خصی و انگیزه ه��ای جناح��ی و 
قبیل��ه ای را به حیط��ه فعالیت های 

گسترده و اثرگذار خود راه نداد.
این انس��ان بزرگ و پرهیزگار، همه  
وزن وزین خود را در همه حوادث این 
ده ها سال در کفه  حق و حقیقت نهاد 
و در دفاع از راه و سیره  انقاب و نظام، 
کوتاه��ی نورزید. رحم��ت و رضوان 

الهی بر روان پاک او باد.
اینجان��ب ب��ه خان��دان گرام��ی و 
ب��رادر عالیقدر ایش��ان و ب��ه مردم 
ای��ران و روحانیت عظیم الش��أن و 
هم��ه ارادتمن��دان و ش��اگردان و 
دست پروردگان آن مرحوم صمیمانه 
تس��لیت می گویم و عل��ّو درجات 
وی را از خداون��د متعال مس��ألت 

می نمایم.

سّید علی خامنه ای
29 مهر 1393

 قطار شرکت های اروپایی
بر ریل گردشگری ایران 

گردشگری فصل جدیدش را با ورود مدیران ارشد اروپایی ورق زد
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ما دیگر در عصر اطالعات نیستیم! 
 بلکه در عصر مدیریت اطالعات

به سر می بریم. 

کریس هاردویک

بازار در دو روز گذش��ته دو گام بسیار 
بلند را در مس��یر پیش��رفت برداش��ته 
اس��ت. اما واقعا چه اتفاقی رخ داده که 
بازار س��رمایه خمیازه کش��ان از خواب 
بیدار ش��ده و در تقای برخاستن و قد 

علم کردن است؟! 
برخی معتقدند، اظه��ارات عراقچی در 
جمع نماین��دگان مجلس که خبر داد 
امریکا با داش��تن 4000 س��انتریفیوژ 
توس��ط ای��ران موافق��ت کرده اس��ت، 
مهم ترین دلیل حرکت بازار بوده است، 
اما مگر عراقچی در همین جلسه اعام 

نکرد هنوز توافقی در کار نیست؟! 
سانتریفیوژها  درباره  عراقچی  اظهارات 
تنه��ا به معنای »ی��ک گام رو به جلو« 
اس��ت؛ نه بیش��تر و نه کمت��ر. چنین 
خبری نمی توان��د محرک قاطعی برای 
س��رمایه هایی باشد که به مدت 10 ماه 
رکودی سنگین و بی سابقه را در بورس 
تجرب��ه کرده اند. بنابرای��ن، نباید وزن 
این خب��ر را برای پیدا ک��ردن چرایی 
حرکت ه��ای صعودی بورس س��نگین 

کرد. 
در همه مدتی که سرمایه های سرگردان 
از بورس کوچ ک��رده بودند و بازارهای 
رقیب آن مثل مسکن و طا هم خوابی 
زمستانی را تجربه می کردند، این بانک 
بود که توانس��ت ب��ا حربه س��ودهای 
پرداختی )که هیچ ریس��کی نداش��ت 
و از بازده��ی مطمئن��ی برخوردار بود(

حجم زیادی از این سرمایه ها را جذب 
کند. ام��ا این رخداد ب��رای دولتی که 
می خواهد به جنگ رک��ود برود تا چه 

اندازه می تواند خوشایند باشد؟ 
انباش��ت این میزان سرمایه در بانک ها 
محص��ول وضعیت رک��ود در بازارهای 
م��وازی اس��ت و دول��ت ب��رای مقابله 
با رک��ود چاره ای نداش��ت ج��ز اینکه 
س��رمایه های ترس خ��ورده را از کنام 
گرم بانک ها بیرون بکش��د و به درستی 
انگشت گذاشت بر موضوع سود سپرده 

بانکی. 
اعام اینکه نرخ س��ود بانکی دو درصد 
و سود س��پرده های جدید 20درصد و 

نرخ س��پرده قانونی 10 درصد کاهش 
می یابد، حربه موثری  بود که سرمایه ها 
را از م��دار جذابیت بانک ها خارج کرد، 
ام��ا پ��س از این مرحل��ه مقصد بعدی 

سرمایه ها کجاست؟ 
در یک س��ال گذش��ته بازارهای رقیب 
بورس آن قدر کم رمق و بی جان شده اند 
که اشتهای سرمایه ها را بر نمی انگیزند. 
طا و سکه با وجود رشد چند هفته ای 
در بازارهای جهانی، کاهش های قیمت 
و حجم معامات نسبتا مهمی را تجربه 
می کند، بازار مسکن هم بیشتر از اینها 

به زمان نیاز دارد تا لقمه بزرگ جهش 
قیمتی سال 91 را هضم کند و خود را 
با توان خرید عامه مردم منطبق سازد. 
ام��ا در ب��ورس در مدت زم��ان رکود 
اتفاق��ات مهم��ی رخ داده، اتفاقاتی که 
به سان چاشنی عمل نکرده ای است که 
در طول کشاکش های توافق هسته ای، 
نتوانس��ته بود اثرات جهشی خود را بر 

بازار نشان دهد. 
س��رمایه گذارانی ک��ه ای��ن روزها پس 
از ماه ها به بازار س��رمایه بازگش��ته اند، 
ب��ا تعداد زی��ادی ازس��هم هایی روبه رو 
ب��ه  رک��ود،  دوران  در  ک��ه  هس��تند 

P/Eخود رسیده اند؛  میزان  پایین ترین 
سهم هایی که چش��م انداز رشد آنها در 
میان مدت بس��یار چش��م نواز اس��ت. 
این س��هم ها در همه گروه ها هس��تند: 
از گروه ه��ای بانکی گرفته تا گروه های 

فلزات، پتروشیمی و چندرشته ای. 
P/E خود بازارس��رمایه ه��م به میزان 
س��ال 90 )یعنی س��الی که پس از آن 
آغاز  ب��ورس  جهش ه��ای خیره کننده 

شد( کاهش یافته است. 
عاوه بر این س��رمایه گذاران می توانند 
ش��رکت ها،  مال��ی  گزارش ه��ای  در 
فرصت ه��ای بک��ری را ش��کار کنن��د؛ 
گزارش های��ی ک��ه پی��ش از ای��ن در 
وضعیت نامس��اعد بازار انتشار یافته اند 
و ب��ه ان��دازه کافی م��ورد توج��ه قرار 

نگرفته اند. 
نکت��ه جالب توج��ه اینک��ه در دو روز 
گذش��ته که ب��ازار گام ه��ای بلندی را 
برداشته است، حقوقی ها روند معکوس 
داش��ته و عرضه های سنگینی داشتند، 
اما ولع و اش��تیاق سرمایه های حقیقی 
به ق��دری بود که ب��ه حقوقی ها اجازه 
ن��داد ب��ه تضعی��ف روند ش��کل یافته 
بپردازند. البته پیش بینی می ش��ود که 
ط��ی امروز و فردا ش��اخص کل اصاح 
کوچکی را تجربه کن��د، اما پس از آن 
تا س��طح 75 هزار واح��د خیز خواهد 
برداش��ت. 75 هزار واحد سطحی است 
که در صورت شکس��ته شدن آن بازار 
رش��د قابل ماحظه ای را تجربه خواهد 
ک��رد. اما با توجه به ریس��ک خبرهای 
مذاک��رات هس��ته ای، پیش بینی وقوع 
رش��د اصلی بازار در ای��ن مقطع، مثل 
می��وه کال و زودرس اس��ت و در ای��ن 

مورد باید محتاط بود. 
ب��ا این وج��ود، اش��تیاق حقیقی ها در 
تش��کیل صف های خرید، مسیر آینده 
س��رمایه گذاری را نش��ان داده و نشان 
می ده��د که ترجیح آنها بر این اس��ت 
که به جای بازاره��ای کاذبی چون ارز 
و طا، دست در دست تولید بگذارند و 
از راه بازار س��رمایه، راهی بخش تولید 

شوند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی: نخستین تکانه های صعودی شاخص کل

کاهش قیمت نفت را به فال نیک می گیریم

کاهش 20 درصدی واردات روغن پالم

دفاع همه جانبه رییس از آمارهای مرکز آمار

 سکوت می کنیم و مناظره نمی کنیم

وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی با اش��اره 
ب��ه کاهش قیمت جهان��ی نفت به دامنه 
80 دالر و پیش بین��ی ن��رخ 100 دالری 
در بودجه 93 و اینکه آیا دولت کس��ری 
بودج��ه خواهد داش��ت یا خی��ر، گفت: 
امیدوارم که کسری بودجه نداشته باشیم. 
عل��ی طیب نیا، در پاس��خ به این س��وال 
ک��ه چطور با کاهش قیم��ت نفت و رقم 
پیش بینی شده در بودجه، کسری بودجه 
نخواهیم داش��ت؟ اظهار ک��رد: وقتی ما 
نفت را می فروش��یم، پول آن را چهار یا 
پنج ماه بع��د دریافت می کنیم؛ االن هم 
در حال دریافت پول نفت فروخته ش��ده 

در چهار، پنج ماه قبل هستیم. 
وی ب��ا بی��ان آنکه باید به فک��ر جایگزین 
درآمدهای نفت باشیم، افزود: آثار کاهش 

قیمت نفت در آینده ظاهر می شود که برای 
آن هم برنامه ریزی کرده ایم و سیاست های 

مناسبی را طراحی خواهیم کرد. 
وی درباره برنامه های دولت برای مقابله 
با کس��ری بودجه ناشی از کاهش قیمت 
نف��ت، تصری��ح ک��رد: ه��م در هزینه ها 
بای��د صرفه جویی انجام دهی��م، هم در 
حوزه درآمدها باید به فکر وصول س��ایر 
درآمدها باش��یم؛ درآمد مالیاتی یکی از 
همین هاست که در سیاست های اباغی 
اقتصاد مقاومتی هم جایگاه ویژه ای برای 

آن در نظر گرفته شده است. 
وی دلیل کاهش وابستگی به درآمد نفت 
و تامین هزینه های دولت از سایر محل ها 
را همین موقعیت فعلی دانس��ت و تاکید 
کرد: نبای��د در موقعیتی قرار بگیریم که 

کاهش نفت بتواند تاثیر منفی در اقتصاد 
م��ا ایفا کند؛ من ای��ن وضعیت را به فال 
نیک می گیرم؛ همان ط��ور که تحریم ها 
باعث ش��د به طور جدی به مش��کات 
خ��ود فکر کنیم و سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی در چنین فضایی اباغ ش��د؛ 
کاهش قیمت نف��ت به ما می فهماند که 
حتما بای��د به فکر درم��ان این بیماری 
باشیم، هرچند درمان این بیماری ساده 
نیس��ت و همراهی دولت و مردم را نیاز 
دارد.  طیب نیا، در پاس��خ به این س��وال 
که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت، 
پیش بینی دول��ت از نرخ نفت در بودجه 
س��ال آینده چیس��ت؟ گف��ت: هنوز در 
این باره به تصمیم قطعی نرس��یده ایم و 

درحال بررسی موضوع هستیم. 

دبی��ر انجم��ن روغن نبات��ی از کاه��ش 
20 درصدی واردات روغن پالم به کشور 
طی ش��ش ماهه نخست امسال خبر داد 
و گفت: به رغم وجود درخواست افزایش 
قیم��ت از س��وی صنایع روغ��ن نباتی، 
قیم��ت این محص��ول تا پایان امس��ال 
افزایش نمی یابد. به گزارش ایسنا، محمد 
قبله، در نخستین نشست خبری انجمن 
روغ��ن نباتی اظهار کرد: در ش��ش ماهه 
نخست سال گذشته سهم واردات روغن 
 پال��م از واردات کل روغ��ن نباتی حدود 

52 درصد بوده که در شش ماهه نخست 
 امس��ال با حدود 20 درص��د کاهش به 
32 درصد از سهم کل واردات این محصول 
رسیده اس��ت.  وی افزود: ساالنه به حدود 
ی��ک میلی��ون و 200 ه��زار ت��ن واردات 
روغن خام برای تولید روغن نباتی و تامین 
بازار داخلی نیازمندیم که در ش��ش ماهه 
نخست امسال حدود 700 هزار تن روغن 

خام به کشور وارد شده است. 
دبیر انجمن روغن نباتی ادامه داد: از این 
میزان حدود 32 درصد سهم روغن پالم 

بوده و عاوه بر کاهش س��هم روغن پالم 
در ای��ن م��دت س��هم واردات روغن دانه 
آفتابگ��ردان در این ب��ازه زمانی افزایش 
یافت و به 35درصد از سهم کل رسید. 

قبله با بیان اینکه ه��دف از واردات روغن 
پالم، تامین وتولید روغ��ن باکیفیت باالتر 
اس��ت، گفت: در این راستا در شش ماهه 
نخست امسال حدود 180 هزار تن روغن 
دان��ه آفتابگردان به کش��ور وارد ش��د که 
نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 

با 106 درصد رشد مواجه شده است. 

رییس مرکز آمار ایران با اش��اره به س��ابقه 
50 س��ال کار آمارگیری این مرکز و وجود 
نیروهای مجرب و متخصص گفت: به هیچ 
عنوان با هیچ کسی درباره آمارهای اعامی 
وارد مناظره نخواهیم ش��د، زیرا این مرکز 
برای این دولت یا دولت های گذشته نیست 
و متعلق به نظام اس��ت.  ب��ه گزارش مهر، 
عادل آذر در همایش بزرگداش��ت روز آمار 
و برنامه ریزی درباره انتقادات اخیر از مرکز 
آمار ایران گفت: متاس��فانه برخورد برخی 

رس��انه ها و مس��ئوالن ما را دچار دلتنگی 
و ناراحتی می کند، ضم��ن اینکه در هیچ 
کجای دنیا آمارهای مرکز آمار را زیر سوال 
نمی برند.  وی افزود: ما س��وگند خورده ایم 
و بای��د اس��تقال حرفه ای خ��ود را حفظ 
کنیم. با اینکه بس��یاری از انتقادات بی پایه 
و بی اس��اس بوده و ما برای پاسخگویی به 
آن اس��ناد کافی داریم، اما برای حفظ اصل 
بی طرفی به هیچ عنوان با هیچ کس��ی وارد 
مناظره نخواهیم ش��د، زیرا مرکز آمار برای 

این دولت یا دولت های گذش��ته نیست و 
متعلق به نظام است.  رییس مرکز آمار ایران 
تصریح کرد: متاس��فانه نرخ بیکاری فصل 
تابستان 93 که اعام شد، برخی به این نرخ 
نیز ایراد گرفتند، در حالی که اگر این نرخ 
را قبول ندارند، باید 60 ه��زار خانوار را در 
کش��ور مورد ارزیابی قرار دهند. در صورتی 
که بخواهیم وارد پاسخ شویم، دستمان پر 
اس��ت، اما مرکز آمار باید سکوت کند، زیرا 

نمی خواهیم استقال ما زیر سوال برود. 



نفت و نیرو2

تولید تنها نیم درصد برق کشور 
در مقایسه با عدد پنج هزار مگاوات 
از محل انرژی ه��ای نو بیانگر آن 
اس��ت که زیرس��اخت های الزم 
برای توس��عه این انرژی ها وجود 
ندارد. در حقیق��ت، قوانینی که 
برای حمایت از بخش خصوصی 
ب��رای س��رمایه گذاری وج��ود 
دارد ناکارآمد اس��ت که تاکنون 
نتوانسته سرمایه گذار جذب کند. 
خوشبختانه کشور ما به دلیل 
زیرساخت های موجود ظرفیت 
باالیی در تولید ان��رژی نو دارد و 
می توان با سرمایه گذاری در این 
بخش سبد انرژی کشور را افزایش 
داد. بدون شک، با وجود مشکالت 
وزارت نیرو نمی توان انتظار داشت 
که بخش دولتی سرمایه گذار این 
بخش باشد، اما دولت می تواند با 
حمایت از بخش خصوصی مسیر 

را تسهیل کند. 

آمارهایی از وضعیت 
انرژی نو

براس��اس مطالع��ات صورت 
گرفته، ام��کان تولی��د٤٠ هزار 
م��گاوات ان��رژی ب��ا نص��ب 
نیروگاه های بادی در کشور وجود 
دارد، همچنین س��االنه بیش از 
٣٠٠ میلیون کیلووات ساعت برق 
تجدیدپذیر توسط نیروگاه های 
موجود به ج��ز نیروگاه های آبی 
بزرگ در ش��بکه تولید می شود. 
این میزان، ساالنه ١٠٠ میلیون 
گاز  مص��رف  در  مترمکع��ب 

صرفه جویی می کند. 
یوس��ف آرمودلی، مدیرعامل 
س��ازمان انرژی های ن��و درباره 
ظرفیت نصب شده در انرژی های 
نو به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»اقداماتی برای تولید انرژی نو در 
کشور انجام شده که قابل تقدیر 
است، گرچه حرکت در این بخش 
به کندی صورت می گیرد، اما اصل 
مسئله آغاز کار بود که خوشبختانه 
محقق شده اس��ت. گرچه دولت 
یازدهم رویک��رد حمایتی دارد و 
تمام عزم خود را برای استفاده از 

انرژی های نو به کار گرفته است.«
وی با اشاره به اینکه هم اکنون 
ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر 
از ابتدا ت��ا تیرماه امس��ال 2٤2 
مگاوات و س��هم بخ��ش انرژی 
بادی ١٣5 مگاوات است که از این 
مقدار 95 مگاوات توسط بخش 
خصوص��ی نصب ش��ده اس��ت، 
می افزاید: »در بخش خورشیدی 
نیز تاکنون ٣٤ مگاوات ظرفیت 
نصب ش��ده که از ای��ن ظرفیت 
چهار مگاوات توسط بخش دولتی 
انج��ام ش��ده، در بخ��ش انرژی 
زیس��ت توده نیز هف��ت مگاوات 
توسط بخش خصوصی ظرفیت 
نصب شده است، سرمایه گذاران 
بخش خصوص��ی در بخش برق 
آبی نیز 65 مگاوات ظرفیت نصب 

شده است.«
براس��اس اطالعات سازمان 
انرژی ه��ای ن��و، می��زان برق 
تولیدی از نیروگاه ٣٠ کیلوواتی 
طالقان و سیستم پنج کیلووات 
نصب شده بر پشت بام سازمان 
انرژی های نو ای��ران در انتهای 
س��ال ١٣92 به میزان ٤2٧26 
کیلووات س��اعت بوده اس��ت. 
همچنین میزان ب��رق تولیدی 
در انتهای سال ١٣92 از تمامی 
مزارع بادی سراسر کشور 2٠٣ 

گیگاوات ساعت بوده است. 

نگرانی از بازگشت سرمایه 
حمیدرض��ا صالح��ی، رییس 
کمیته انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
سندیکای برق درباره مشکالت 
موجود برای توس��عه انرژی های 
نو به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»بزرگ ترین مش��کل ما در این 
بخش این اس��ت که انرژی نو در 
کشور ما خریدار ندارد، در حقیقت 
قواعد و قوانین موجود مانع از آن 
می شود که س��رمایه گذار بخش 
خصوصی تمایلی ب��رای این کار 
داش��ته باش��د، زیرا بازگش��ت 
س��رمایه در این حوزه چند سال 
ط��ول می کش��د. در حال��ی که 
س��رمایه گذار بخ��ش خصوصی 

انتظار دیگری دارد.«
در تمام دنیا به ویژه کشورهای 
پیشرفته و اروپایی سرمایه گذار 
بخش خصوص��ی ب��ا آرام��ش 
بیش��تری در انرژی های نو ورود 
می کند، چ��ون می دانند دولت 
خریدار خوبی است و هزینه کرد 
آنها بازگشت دارد، به همین دلیل 
است که نیمی از تولید انرژی در 
کش��ور اس��پانیا و 2٠ درصد در 
کشور آلمان از محل انرژهای نو 

تامین می شود. 
صالح��ی، با اش��اره ب��ه اینکه 
براس��اس برنامه ری��زی مجلس 
تا پای��ان برنامه پنج��م باید پنج 

هزار مگاوات تولید برق از انرژی 
تجدیدپذیر داش��ته باش��یم، اما 
متاس��فانه تنها نی��م درصد آن 
محقق ش��ده اس��ت، می افزاید: 
»جای تاس��ف دارد که تنها نیم 
درصد از انرژی تولیدی در کشور 

از انرژی های نو است.«

انرژی نو سوبسید ندارد
اما در میان این صحبت مطرح 
می ش��ود که چرا پیش��رفتی در 
تولید انرژی نو در کشور نداریم؟ 
در حقیق��ت، عل��ت اصل��ی این 
است که از دید س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی نبود سوبس��ید 
از س��وی دول��ت مان��ع از آن 
می شود که س��رمایه گذار به این 
بخش عالقه مند ش��ود، ترجیح 
س��رمایه گذار بر این است که به 
سمت تولید انرژی فسیلی برود، 

زیرا سوبسید دارد. 
ریی��س کمیت��ه انرژی ه��ای 
تجدیدپذی��ر س��ندیکای برق با 
انتقاد از قوانی��ن و آیین نامه های 
حمایتی دولت ب��رای انرژی های 
نو می گوی��د: »دولت ب��رای هر 
کیلو وات انرژی ن��و ٤6٧ تومان 
پرداخت می کند، این قیمت برای 
س��رمایه گذار صرف ندارد، با این 
قیمت بازگشت سرمایه در فاصله 
زمانی طوالنی رخ می دهد. از این 

رو پیش��نهاد داریم اگر قرار است 
برنامه ای ب��رای بخش خصوصی 
راغب در انرژی نو تنظیم ش��ود 
حتما از نقطه نظر سندیکای برق 
ات��اق بازرگانی و فع��االن بخش 
خصوصی کمک گرفته شود تا با 
مشارکت این برنامه تنظیم شود، 

نه در پشت درهای بسته.«
ام��ا باهمه ای��ن اوص��اف این 
روزها ش��اهد هس��تیم که وزیر 
نیرو با حضور در افتتاح پروژه های 
کوچک انرژی های نو در حمایت 
از آن قدم برمی دارد، پروژه هایی 
با ظرفی��ت تولی��د 5٠ کیلو وات 
که شایس��ته این نظارت نیست. 
اگر بخواهیم در یک سال و اندی 
زمان باقیمان��ده از برنامه پنجم 
توسعه به س��قف تولید پنج هزار 
م��گاوات انرژی نو دس��ت یابیم، 
 ای��ن پروژه های کوچک م��ا را به 

سرانجام نمی رساند. 
در همین ارتباط حسین امیری 
خامکی، س��خنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس با اش��اره به اینکه 
براساس ماده ١٣9 مجلس، دولت 
را برای افزایش سهم تولید برق را 
از انرژی های تجدیدپذیر مکلف 
کرده اس��ت، به »فرصت امروز« 
می گوید: »باید سهم تولید برق را 
از انرژی باد و خورشید افزایش داد، 
البته در این زمینه الزم است دولت 
حمایت ه��ای خ��ود را از بخش 
خصوصی راغب به سرمایه گذاری 
فراهم کند، گرچه در کنار جلب 
سرمایه گذار باید فرهنگ استفاده 

از این انرژی نیز نهادینه شود.«
وی با اش��اره به اینکه براساس 
برنام��ه پنج��م توس��عه دولت 
باید ش��رایط پنج ه��زار مگاوات 
ان��رژی از ب��اد و خورش��ید را 
فراهم کن��د، می افزاید: »فعاالن 
بخش خصوص��ی در صورتی که 
تمای��ل داش��ته باش��ند، در این 
حوزه ورود جدی داش��ته باشند 
باید فض��ای فعالیت ب��رای آنها 
توس��ط وزارت نیرو فراهم شود، 
گرچه تمامی تالش  بر این است 
که مش��کالت قانونی در صورت 

شناسایی حل شود.« 

اگر صنایع پرمصرف کشور زمان 
تعمیر و تعطیلی ش��ان را به فصل 
تابستان منتقل کنند مقدار زیادی 
از پی��ک مصرف کاه��ش خواهد 
یاف��ت.  علیرض��ا احمدی یزدی، 
مدیر دفتر مدیریت مصرف توانیر 
با اعالم ای��ن خبر گف��ت: یکی از 
طرح های چند س��ال گذشته که 
در راس��تای کاهش مصرف پیک 
برق در تابستان انجام شده، جلب 
همکاری مشترکان صنعتی باالی 
یک م��گاوات بوده که ش��مار این 
مشترکان سه هزار مشترک است و 
مصرف باالیی را به خود اختصاص 
می دهند. پ��س از انجام مطالعه ها 
ب��ه این نتیج��ه رس��یدیم که اگر 
زمان تعمی��ر و تعطیلی صنایع به 
فصل تابستان منتقل شود، مقادیر 
زی��ادی از پیک کاه��ش خواهد 

یافت. 
به گزارش پ��اون، وی ادامه داد: 
خوشبختانه این ایده عملی شد و 
با ابالغیه وزیر نیرو طی سال های 
گذش��ته میزان همکاری صنایع 
از تع��داد ٤٠6 مش��ترک صنعتی 
به 2٣٠٠ مش��ترک در س��ال 92 

رسیدکه این همکاری ها به صورت 
کامال داوطلبانه بوده است. 

احمدی ی��زدی با بی��ان اینکه 
رون��د هم��کاری صنایع س��ال به 
س��ال صعودی اس��ت، گف��ت: ما 
سال گذش��ته 2٤ میلیارد تومان 
تخفیف همکاری پرداخت کردیم 
که امس��ال نیز براس��اس درصد 
کاهش بار و تع��داد روز همکاری، 
میزان پاداش محاسبه و در قبوض 

مشترکان اعمال می شود. 
وی یادآور ش��د: این پ��اداش با 
عنوان همکاری تابستان در قبوض 
برق درج و به همراه یک نامه تشکر 
از مدیرعام��ل آن صنعت ارس��ال 

می شود. 
وی با بی��ان اینکه طرح همکاری 
صنایع در س��ال گذشته به تنهایی 
٤٠٠ م��گاوات از پیک مصرف برق 
را به صورت ثابت در طول س��ه ماه 
همکاری کاهش داده است، گفت: 
حداکثر کاهش نی��از مصرف 88٠ 
مگاوات در س��ال 92 به ثبت رسید 
و در بقی��ه روزها هم��کاری صنایع 
موجب کاهش پی��ک مصرف برق 
بین ٤٠٠ تا 88٠ مگاوات شده است. 

مدیر دفت��ر مدیری��ت مصرف 
توانی��ر از اج��رای ط��رح ذخیره 
عملیاتی ب��رای نخس��تین بار در 
کش��ور خبر داد و گفت: امس��ال 
افزون بر طرح تعطی��الت و تعمیر 
صنای��ع، برای نخس��تین بار طرح 
ذخی��ره عملیاتی صنای��ع را اجرا 

کردیم. 
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه 
پیک شبکه سراس��ری در روزها و 
ساعت های خاصی اتفاق می افتد، 
درصورتی که مش��ترکان صنعتی 
2٠٠ س��اعت در طول تابس��تان 
با صنعت ب��رق هم��کاری کنند، 
نزدیک به دو تا س��ه هزار مگاوات 
از پیک کاس��ته می ش��ود که این 
حداکثر میزان هم��کاری صنایع 
است و به طور طبیعی برخی صنایع 
نمی توانند این همکاری را داشته 

باشند. 
وی تصریح کرد: امس��ال 2٠٠ 
مش��ترک صنعتی در قالب طرح 
ذخی��ره عملیاتی ب��ا صنعت برق 
همکاری کرده اند ک��ه نتیجه این 
همکاری، کاه��ش ٣٠٠ مگاواتی 

پیک مصرف برق بوده است. 

وی یادآور ش��د: ط��رح ذخیره 
عملیات��ی و ط��رح تعطی��الت در 
زمان های اوج مصرف بار محاسبه 
می ش��ود و این هم��کاری باید در 
این زمان باشد تا صنایع مشمول 
تخفیف های همکاری قرار گیرند. 
و  مش��وق ها  وی،  به گفت��ه 
تخفیف های درنظر گرفته ش��ده 
برای مشترکان همکاری کننده در 
طرح های ذخی��ره عملیاتی، طرح 
تعمیر و تعطیلی و کشاورزی به جز 
برخی موارد خاص که در قرائت و 
محاسبه با مشکل مواجه شده اند، 
حداکث��ر باید ت��ا پای��ان آبان ماه 

پرداخت شود. 
وی با بیان اینکه سال گذشته 
١62٠ م��گاوات تاثی��ر همکاری 
مش��ترکان ب��وده ک��ه ب��رای 
رس��یدن به این رق��م درمجموع 
١5٠ میلی��ارد توم��ان هزین��ه 
شده اس��ت، گفت: برای احداث 
این می��زان ظرفی��ت نیروگاهی 
بای��د چهارهزار میلی��ارد تومان 

سرمایه گذاری می کردیم. 
وی از درنظ��ر گرفتن مش��وق 
برای مش��ترکان بخش کشاورزی 

در تابس��تان 9٣ خبر داد و گفت: 
امسال نیز با توجه به تعرفه ارزان 
بخش کشاورزی که تقریبا به طور 
متوس��ط ب��ه ازای هر کیل��ووات 
س��اعت ١٠٠ ریال اس��ت، به این 
نتیجه رس��یدیم اگر مش��ترکان 
کشاورزی چهار ساعت در اوج بار 
از برق استفاده نکرده و 2٠ ساعت 
مابقی را به صورت رایگان مصرف 
کنند، ب��ه نفع صنعت برق اس��ت 
که ب��ا موافقت وزیر نی��رو این کار 

انجام شد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: مصرف 
کش��اورزی ش��ش ت��ا هفت هزار 
م��گاوات از مصرف برق کش��ور را 
دربر می گی��رد و امس��ال بیش از 
٣٠ هزار مشترک کش��اورزی در 
س��اعت های پیک با م��ا همکاری 
کرده ان��د ک��ه ح��دود یک ده��م 

مشترکان کشاورزی می شود. 
وی یادآور ش��د: توانیر در سال 
گذش��ته نیز ١.٤ میلی��ارد تومان 
تخفیف و مش��وق به مش��ترکان 
کش��اورزی همکاری کنن��ده ب��ا 
صنع��ت ب��رق در طول تابس��تان 

پرداخت کرده است. 

افتتاح پروژه های 50 کیلوواتی شایسته دولت نیست

قوانین ناکارآمد مانع اصلی توسعه انرژی های نو

همکاری صنایع برای کاهش مصرف برق

تولید برق ایران حدود 7 درصد 
افزایش یافت 

تولید برق جمهوری اسالمی ایران از ابتدای سال جاری 
تاکن��ون درمقایس��ه ب��ا زم��ان مش��ابه پارس��ال حدود 

هفت درصد افزایش یافته است. 
میزان تولید برق کش��ور از ابتدای امس��ال تاکنون به 
١٧6 ه��زار و 28٠.8 گیگاوات رس��یده که ای��ن میزان 
6.98درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه 
پارس��ال اس��ت. از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از 
ابتدای س��ال جاری تاکنون، ١66 ه��زار و ٣.٤ گیگاوات 
ساعت به واحدهای حرارتی و ١٠ هزار و 2٧٧.٤ گیگاوات 

ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است. 
در این مدت، تولی��د نیروگاه های حرارتی درمقایس��ه 
با دوره مش��ابه پارس��ال ٧.١5 درص��د افزای��ش و تولید 

نیروگاه های برق آبی ٤.2٣ درصد رشد یافته است. 
میزان انرژی تامین  ش��ده نی��ز امس��ال در دوره مورد 
بررسی ١٧8 هزار و ٤٠5 گیگاوات ساعت گزارش شده که 
این میزان 6.8٣ درصد درمقایس��ه با زمان مشابه پارسال 

افزایش نشان می دهد. 

واکنش سریع در مقابل تهدیدها 
درصنعت آب و برق 

میثم جعفرزاده، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند 
غیرعام��ل وزارت نیرو گفت: ح��وادث غیرطبیعی حالت 
مبهم و ناشناخته دارند که در این حوزه تمرکز خود را بر 

مهندسی تهدیدشناسی قرار داده ایم. 
وی در گفت وگو با پ��اون با تاکید بر اص��ل آموزش در 
اس��تقرار پدافند غیرعامل، اظهار کرد: این موضوع، اصلی 
زمان شمول و برای همیشه است که باید در تمامی مسائل 
فنی و توس��عه ای در ش��رکت های زیرمجموع��ه وزارت 
نیرو مدنظر ق��رار بگیرد؛ در دو س��ال گذش��ته به همت 
کارگروه های تخصصی، دستورالعمل های الزم برای این 
موضوع تهیه شده که ازجمله این دستورالعمل ها تهیه و 
تصویب مطالعه های توجیهی پدافند غیرعامل برای ماده 

2١5 قانون برنامه پنجم توسعه است. 
وی با تاکید ب��ر لزوم فرهنگ س��ازی بح��ث مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل، ادامه داد: در چند سال گذشته 
تالش خوب��ی در زمین��ه آم��وزش و نهادینه کردن بحث 
پدافند غیرعامل در وزارت نیرو انجام شده و خوشبختانه 
هم اکنون با تکمیل بخش آم��وزش عمومی برای تمامی 
کارکنان، به سمت شناسایی و مقابله با تهدیدهای جدید 

حرکت کرده ایم. 
جعفرزاده، با بیان اینکه هم اکنون در مانورهای مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل در شرکت ها سناریوهای جدید 
طراحی و اجرا می شود، ادامه داد: در شرایطی که هر روز 
زمینه تهدیده��ا و خطرها در صنع��ت آب و برق در حال 
افزایش اس��ت، هدف اصلی م��ا شناس��ایی و کنترل این 
تهدیدها، ایجاد توان بازدارندگی و ارائه مستمر و مطلوب 
خدمات به مردم اس��ت و در این راس��تا ب��ا آینده نگری و 
آینده پژوهی به دنبال قالب بندی و نظم بخش��یدن به این 

فعالیت ها هستیم. 
وی با بیان اینکه از نظر عملکرد کنونی مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل، شرکت های وزارت نیرو جزو ارگان های 
برتر در میان دستگاه های اجرایی کشور هستند، ادامه داد: 
در حوادث اخیر همچون طوفان تهران یا زلزله مورموری 
ایالم، س��ریع ترین واکنش در بین دس��تگاه ها متعلق به 
ش��رکت های وزارت نیرو ب��ود و در برخی موارد س��رعت 
رس��یدگی این گروه های عملیاتی هم پای مراکز امداد و 

نجات ثبت شده است. 
جعفرزاده، بح��ث بحران را ش��امل دو بعد س��ازه ای و 
غیرس��ازه ای عنوان کرد و افزود: در بحث سازه ای تدابیر 
الزم در تمامی تاسیسات و مراکز مهم اندیشیده شده، اما 
در بعد غیرسازه ای و فرهنگ سازی راه نرفته بسیار است و 
نخستین و مهم ترین اقدام ترویج اصول مدیریت بحران و 

پدافند غیرعامل در بین مردم است. 
وی ادامه داد: در این مورد باید به جایی برسیم که مردم 
کمک رسان خود باشند؛ همانند س��ونامی اخیر ژاپن که 
مردم بیش��ترین نجات دهنده بودند و مدیریت آن بحران 

بزرگ، بدون همراهی مردم ناممکن بود. 
جعفرزاده، با تاکید بر آمادگی وزارت نیرو برای حوادث 
غیرمترقبه در کالنشهرها، گفت: این نهاد تمامی امکانات 
خود را برای هرگونه حادثه و بحران در کشور برنامه ریزی 
کرده است؛ نمونه بارز این آمادگی برگزاری مانور بحران 
در شهر تهران بود که با ٧٠ سناریو و با مشارکت  استان های 
معین برگزار شد که برخی از این سناریوها به صورت پاکت 

بسته بود، اما نتیجه بسیار رضایت بخش بود. 
وی ادامه داد: تمام تاسیس��ات وزارت نیرو طبقه بندی 
ش��ده و نقاط ضع��ف آن در حال به  روزرس��انی اس��ت تا 
بانک اطالعات��ی جامعی در این باره داش��ته باش��یم؛ در 
کالنشهرهای بزرگ همچون تهران به جایی رسیده ایم که 
این شهرها در موقع بحران می توانند به صورت جزیره ای 
اداره ش��وند و هر منطقه یا ناحیه شهر می تواند به صورت 

مستقل اداره شود. 
مدیرکل دفت��ر مدیریت بح��ران و پدافن��د غیرعامل 
وزارت نیرو بر لزوم ش��ناخت و برنامه ریزی برای حوادث 
غیرطبیعی تاکید کرد و گفت: حوادث غیرطبیعی حالت 
مبهم و ناش��ناخته دارن��د و در این حوزه ب��ه روز بودن و 
مهندس��ی تهدیدشناسی کلید حل مش��کالت است و ما 

باید به روش شناسی تهدید مسلط باشیم. 
وی به داش��تن نگاه نرم افزاری به حوزه تهدیدها اشاره 
کرد و افزود: اینکه ما خود را همیشه در معرض اطالعات 
تهدیدشناس��ی و روش های نوین پدافن��د غیرعامل قرار 
دهیم، اولویت ماس��ت؛ زی��را ما از بحث های س��اختاری 

عبور کرده ایم. 
جعفرزاده به بح��ران کمبود آب و برق در س��ال جاری 
اش��اره کرد و افزود: امس��ال در 5١٧ ش��هر با بحران آب 
و در کل کش��ور نیز گاهی با کمبود ب��رق در مواقع پیک 
مواجه بودیم و ح��وزه مدیریت بحران ش��رکت ها حضور 
موث��ری در این مقطع داش��ت؛ اما با همت کارشناس��ان 
 و همراه��ی م��ردم ای��ن مش��کالت در آرام��ش کام��ل 

سپری شد. 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت 
نیرو در پایان تصریح کرد: هر اندازه که در حوزه پیش بینی 
و پیش��گیری هزینه کنیم، از هزینه های تحمیلی آینده 

مدیریت بحران جلوگیری کرده ایم. 

عملکرد اوپک زیر سوال رفته است
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
با اش��اره به اینکه رویکرد اعضای اوپک ش��رایط را برای 
ادامه فعالیت این س��ازمان زیر س��وال می ب��رد، تصریح 
کرد: امروزه اوپک سازوکاری مناس��ب برای ایجاد نقش 
در معادالت بین المللی ندارد و عملکرد ا ین س��ازمان زیر 

سوال رفته است. 
به گزارش خانه ملت، اس��ماعیل جلیلی در نطق میان 
دس��تور خود گف��ت: از تالش ه��ای تی��م مذاکره کننده 
جمهوری اسالمی که با دیپلماسی فعال خود در سیاست 
خارجی رون��د مذاکرات ١+5 را رو به جل��و پیش می برند 
قدردانی می کن��م و امی��دوارم تی��م مذاکره کننده برای 
اس��تراتژی که امروز ١+5 در اتالف زمان و تاخیراتی که 
برای دستیابی به توافق نهایی ایجاد می کند برنامه ریزی 

جدی انجام دهد. 
نماینده مردم مس��جد س��لیمان در مجلس ش��ورای 
اسالمی افزود: امریکایی ها و برخی کشورهای عضو ١+5 
که از یک طرف با تاخیر در به نتیجه رس��اندن مذاکرات 
زم��ان را مدیریت می کنن��د و از طرف دیگر ب��ا اقدامات 
مداخله جویانه چه به صورت نظامی و چه به صورت سیاسی 
یا اقتصادی در سوریه، عراق و س��ایر کشورهای منطقه با 
ایجاد بی ثباتی و ناامنی منافع این کش��ورها را تحت تاثیر 
قرار می دهند تا در پای میز مذاکرات با فش��ارهای وارده 
امتیازات بیش��تری را کس��ب کنند که این اقدامات باید 

مدیریت شود. 
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
یادآوری اینکه اکنون که اس��تراتژی کاهش قیمت نفت 
در مراحل پایانی مذاکرات توس��ط برخی از کش��ورهای 
عضو اوپک به خصوص عربستان برای اجرای سیاست های 
امریکا و رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار دارد، گفت: 
با این کار می خواهند دولت جمهوری اسالمی ایران را در 
تحقق وعده های داده شده برای بهبود شرایط اقتصادی 
با مشکل مواجه کنند و با فش��ار افزایش یافته اقتصادی 
بتوانند قدرت چانه زنی در پای می��ز مذاکرات با ایران را 

افزایش دهند. 
وی با تاکید بر اینکه اکنون فرصتی مناسب برای اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و کاهش جدی وابستگی 
بودجه عمومی دول��ت به درآمدهای نفتی اس��ت، گفت: 
امیدواریم دول��ت در بودجه س��ال 9٤ گام عملی را برای 
کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی 
بردارد و پیش��نهاد می کنیم که دولت س��ناریوی کاهش 
هزینه ها را برای مدیریت کس��ری بودجه در دس��تور کار 

قرار ندهد. 
این نماین��ده م��ردم در مجلس نهم خط��اب به دولت 
افزود: ت��الش کنید با فعال س��ازی ظرفیت ه��ای بیکار و 
افزایش درآمدهای غیر نفت��ی به کمک مناب��ع بیایید تا 
فعالیت های بیشتر که نیاز اصلی امروز جامعه به خصوص 
تحرک بخشی به حوزه تولید است را شاهد باشیم. جلیلی 
با اشاره به اینکه رویکرد اعضای اوپک شرایط را برای ادامه 
فعالیت این سازمان زیر سوال می برد، تصریح کرد: امروزه 
اوپک سازوکاری مناس��ب برای ایجاد نقش در معادالت 
بین المللی ندارد و عملکرد این س��ازمان زیر سوال رفته 

است. 

جهش 50 درصدی مصرف گاز در 
استان های شمال غرب کشور

مصرف گاز در بخش خانگی اس��تان های شمال غرب 
کشور با ورود نخستین موج سرمای پاییزی در روزهای 
پایانی مهرماه به طور جهش��ی، افزایش یافت.  براساس 
آمار شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در بخش خانگی 
کشور با ورود موج س��رما به 22٠ میلیون متر مکعب در 
روز رسید و ش��اهد افزایش ٣٠ میلیون متر مکعبی گاز 
در این بخش نس��بت به هفته گذش��ته بود.  بر پایه این 
گزارش، کاهش ١5 درجه ای دما نسبت به مدت مشابه 
سال پیش در اس��تان های شمال غرب کش��ور منجر به 
افزایش 5٠ درص��دی مصرف گاز در بخ��ش خانگی این 
استان ها ش��ده اس��ت.  ش��رکت ملی گاز ایران آمادگی 
کامل برای تامین س��وخت مورد نیاز مش��ترکان گاز در 

استان های سردسیر را دارد. 

 
 ٨70 میلیارد ریال قرارداد 

درپژوهشگاه صنعت نفت امضا شد
 رییس پژوهش��گاه صنعت نفت گفت: طی یک س��ال 
گذشته به ارزش 8٧٠ میلیارد ریال قرارداد در پژوهشگاه 

صنعت نفت امضا شد. 
 به گ��زارش ش��انا، حمیدرض��ا کاتوزیان با اش��اره به 
تالش های انجام شده برای تقویت ارتباطات و مناسبات با 
کارفرمایان در پژوهشگاه گفت: با کمک معاونان و روسای 
پردیس ها تالش کرده  ایم تعامل با صنعت را در چارچوبی 
منطقی دنبال کنیم. وی افزود: طی یک سال اخیر، برخی 
از قرارداده��ای معوق را ب��ه تصویب و ابالغ رس��اندیم و 
در مجم��وع، 8٧٠ میلیارد ریال ق��رارداد در این مدت به 
امضا رسیده است. کاتوزیان اصالح در ساختار پروژه ها و 
انضباط، کنترل و ارزیابی پروژه ها را از اموری دانست که 
بیش از پیش در پژوهشگاه مورد توجه قرار گرفته است و 
ادامه داد: با تشکیل کمیته ارزیابی پروژه ها که سنگ بنایی 
برای یک مرکز پروژه محور همچون پژوهش��گاه اس��ت، 
سعی ش��د ضمن حفظ هویت فعالیت ها به امور پروژه  ای 
غنای بیشتری بخشیده ش��ود.  این مقام مسئول با تاکید 
بر اینک��ه کمیته ارزیاب��ی پروژه ها باید با نظ��ارت دقیق، 
مانع از گزارش  س��ازی و تحلیل های سطحی شود، گفت: 
فعالیت های این کمیته باید محکم و استوار باشد و نسبت 
به درس��تی و صحت اطالعات و گزارشات اطمینان کافی 
حاصل کند.  وی یادآور ش��د: توان نیروه��ای کار معین 
نیز برای ورود به پژوهش��گاه باید در کمیت��ه  ای ارزیابی 
ش��ود که از این رو نیروهای مورد نظر باید با احراز شرایط 
وارد سیس��تم ش��وند.  کاتوزیان گفت: نظام پیشنهادات 
نیز با تالش های انجام شده توس��ط معاونت برنامه ریزی 
 5S به زودی اجرا می ش��ود و استقرار سیس��تم آراستگی
نیز از دیگر فعالیت های اخیر پژوهشگاه است که توانسته 
آزمایشگاه ها، انبارها و مس��ائل مرتبط به ایزو و HSE را 

ساماندهی کند. 

مجلس

گاز

صنعت نفت

برق

خبر 

صرفه جویی 
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مجری طرح های نیروگاه های 
بخار سازمان توس��عه برق ایران 
از آغاز فصل جدی��دی در احداث 
نیروگاه های بخار در کش��ور خبر 

داد. 
مصطف��ی علی ربان��ی گف��ت: 
نیروگاه های بخ��ار در همه جای 
جهان تامین کننده بار پایه شبکه 
برق هس��تند و در کشور ما هم به 
همین نحو است. نیروگاه های بخار 
به دلیل ویژگی هایی که دارند، از 
پایداری باالیی برخوردار هستند 
و بازده قابل قبول��ی دارند. بازده 
نیروگاه ه��ای بخاری بی��ن ٤2 تا 
٤٤ درصد است درحالی که بازده 
نیروگاه های گازی پیش��رفته به 

٣٧ درصد می رسد. 
وی با بیان اینک��ه نیروگاه های 
بخار نسبت به ارتفاع از سطح دریا 
دارای حساس��یت و تاثیرپذیری 

نیستند، گفت: بازده نیروگاه های 
گازی با افزایش ارتفاع از س��طح 

دریا کاهش می یابد. 
ربان��ی اف��زود: در مناطق گرم 
نیروگاه ه��ای گازی و س��یکل 
ترکیبی افت توان پیدا می کنند، 
درحالی که در نیروگاه های بخار 
به فناوری ای دس��ت پیدا کردیم 
که این تاثیرپذی��ری به کمترین 

میزان می رسد. 
وی هزینه پایی��ن بهره برداری 
را یکی از مزیت های نیروگاه های 
بخاری عنوان ک��رد و گفت: برای 
احداث نیروگاه های گازی معموال 
هزین��ه س��رمایه گذاری اولی��ه 
کمت��ری نیاز اس��ت، ام��ا هزینه 
بهره برداری بسیار باالست و این 

موضوع در نیروگاه ه��ای بخاری 
برعکس است. 

عض��و هیات مدی��ره س��ازمان 
توس��عه برق ای��ران تصریح کرد: 
نیروگاه ه��ای بخ��اری از هزینه 
تعمیر بس��یار پایین��ی برخوردار 
بوده و عمر مفید ای��ن نیروگاه ها 
درمقایس��ه با نیروگاه های گازی 

دوبرابر است. 
وی افزود: هزینه سرمایه گذاری 
اولی��ه نیروگاه ه��ای بخ��اری در 
مقایس��ه با نیروگاه ه��ای گازی 
بیشتر اس��ت اما باتوجه به هزینه 
بهره برداری پایین این نیروگاه ها 
و ط��ول عم��ر دو براب��ری آنه��ا 
درمقایس��ه با نیروگاه های گازی، 
کامال اقتصادی و مقرون به صرفه 

است. 
وی گف��ت: خوش��بختانه در 
کش��ور به فناوری های س��اخت 
نیروگاه های بخاری رس��یده ایم و 
وابستگی به خارج بس��یار اندک 
اس��ت که خود موج��ب کاهش 

ارزبری این نیروگاه ها می شود. 
ام�ک���ان بهینه س��ازی  وی 
نیروگاه های بخاری را بیش��تر از 
س��ایر نیروگاه ها دانست و گفت: 
در هم��ه نیروگاه ه��ای بخ��ار در 
جای جای ای��ن نیروگاه ها امکان 
بهینه س��ازی وج��ود دارد، اما در 
برخی نیروگاه ه��ا به دلیل وجود 
دمای ب��االی ١٠٠٠ درجه امکان 
بهینه س��ازی به س��ختی صورت 

می گیرد. 

وی با اش��اره به تنوع ظرفیتی 
گف��ت:  بخ��ار،  نیروگاه ه��ای 
هم اکن��ون در جه��ان واحدهای 
یک هزار مگاواتی س��اخته ش��ده 
که با توجه به بازده ب��اال و هزینه 
بهره برداری ک��م، واحدهای بخار 

بسیار مقرون به صرفه است. 
به گفت��ه وی، نس��ل جدی��د 
نیروگاه ه��ای بخ��ار در جهان با 
ب��ازده حدود 5٠ درصد س��اخته 
شده که امیدواریم در آینده ایران 
به فناوری ساخت این نیروگاه ها 

دست یابد. 
وی از آغ��از فص��ل جدی��دی 
در زمین��ه اح��داث نیروگاه های 
بخار در کش��ور خبر داد و گفت: 
6٤٠٠ م��گاوات نی��روگاه بزرگ 
بخ��اری اب��الغ ش��ده اس��ت که 
به دلیل محدودیت مالی، فعال سه 

ساختگاه را آغاز کرده ایم. 

الهه ابراهیمی 

آغاز فصل جدیدی در احداث نیروگاه های بخار



3 کار و تولید

عض��و ناظر مجلس در ش��ورای 
رقاب��ت، گف��ت: موض��وع اع��ام 
صاحیت ش��ورای رقاب��ت برای 
تعیین قیم��ت خودرو ع��اوه بر 
مش��خص ک��ردن دس��تورالعمل 
تعیین قیمت بحث جدیدی است 
که در این شورا پیگیری می شود. 

عیس��ی امامی در گف��ت وگو با 
خانه ملت در خصوص دستور کار 
جلس��ه این هفته شورای رقابت با 
بیان اینکه در این ش��ورا کارهای 
جدیدی در حال انجام است، گفت: 
در جلس��ه هفته جاری ش��ورای 
رقابت ادامه بررسی بحث جنجالی 
تعیین قیم��ت خ��ودرو پیگیری 

می شود. 
نماینده مردم گ��رگان و آق قا 

در مجلس شورای اسامی افزود: 
بعد از بررس��ی های انجام ش��ده 
در جلسات ش��ورای رقابت، شورا 
براساس تحلیل کارشناسان به این 
جمع بندی رس��یده که می تواند 
عاوه ب��ر تعریف دس��تور العمل 

تعیی��ن قیم��ت خ��ودرو، قیمت 
خودرو را نیز تعیین کند. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس تصریح کرد: 
در خص��وص صاحیت ش��ورای 
رقابت برای تعیین قیمت خودرو 

و دفاع از ای��ن موضوع، بحث های 
کارشناس��ی خوبی ارائه شده که 
در نهایت مورد توجه اعضای شورا 

قرار گرفته است. 
امامی ب��ا تاکید ب��ر اینکه الزم 
اس��ت ش��ورای رقابت در رابطه با 
صاحیت تعیین قیمت خودرو یک 
موضع گیری رسمی داشته باشد، 
گفت: بر این اساس شورا عاوه بر 
اینکه دستور العمل تعیین قیمت 
را مشخص می کند، می تواند خود 

قیمت خودرو را هم تعیین کند. 
وی با بیان اینکه اعام صاحیت 
شورای رقابت برای تعیین قیمت 
خودرو بحث جدیدی است، افزود: 
اگر تعیین قیمت خودرو توس��ط 
ش��ورای رقاب��ت اتف��اق بیفتد و 

عملیاتی شود بسیاری از حواشی 
پی��ش آم��ده و اظهارنظره��ای 
متفاوتی که در مورد قیمت خودرو 
وجود دارد متوقف می شود.  امامی 
تاکی��د کرد: در ص��ورت واگذاری 
تعیین قیمت خودرو به ش��ورای 
رقاب��ت در حقیقت یک دس��تگاه 
براس��اس یک مکانیزم مش��خص 
قیمت را تعیین خواهد کرد.  عضو 
ناظر مجل��س در ش��ورای رقابت 
یادآور ش��د: در این صورت دیگر 
لزومی ندارد بنگاه های اقتصادی و 
سایر مراجع در مورد قیمت خودرو 
اظهارنظر و دوگانگی ایجاد کنند 
چرا که تع��دد اظهارنظرها باعث 
می شود مصوبات شورا هیچ وقت 

اجرایی نشود. 

تیغ دو دم حمایت های گمرکی 

دولت دست صنعت خودرو را می گیرد؟

بررسی موضوع واگذاری مسئولیت تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت

الیحه حفاظت از ذخایر ژنتیکی
به مجلس ارجاع شده است

رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی س��تاد توس��عه زیست 
فناوری معاونت علم��ی از ارائه الیح��ه حفاظت از ذخایر 

ژنتیکی به مجلس توسط دولت خبر داد. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، دکتر جواد مظفری، 
رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نشستی که 
با حضور اعضای این کارگروه در معاونت علمی برگزار شد، 
اظهار ک��رد: الیحه حفاظت از ذخای��ر ژنتیکی به مجلس 
ارائه ش��ده است و به زودی در کمیس��یون های تخصصی 

موردبررسی قرار خواهد گرفت. 
وی افزود: پس از بررسی الیحه حفاظت از ذخایر ژنتیکی 
در کمیسیون های تخصصی به خصوص کشاورزی، آب و 
محیط زیست و تصویب آن در کمیس��یون ها، در صحن 

علنی مطرح خواهد شد. 
به گفته مظفری، بررس��ی، تصویب و اجرایی شدن این 
الیحه زمان زیادی می برد و روند رسیدگی به آن طوالنی 
اس��ت؛ ولی در صورت تصویب و اجرایی شدن آن الیحه، 
ذخایر ژنتیکی حفظ می شود و از هدر رفت آنها جلوگیری 

خواهد شد. 

رفع ابهامات الیحه ذخایر ژنتیکی
وی درباره وضعی��ت الیحه ذخایر ژنتیک��ی بیان کرد: 
هم اکنون این الیحه از س��وی دولت به مجلس ارائه شده 
است، اما با توجه به اهمیت باالی الیحه ذخایر ژنتیکی و 
موضع مدیری��ت یکپارچه این منابع در کش��ور، کارگروه 
ذخایر ژنتیکی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
در تاش اس��ت تا روش��نگری الزم را درخصوص الیحه 
انجام دهد و هر چه زودتر آن را به کمیسیون های مربوط  

ارجاع دهد. 
مظفری، درباره اعضای این کارگروه، گفت: این کارگروه 
متشکل از نمایندگان دستگاه های ذی ربط در حوزه ذخایر 
ژنتیکی از جمله وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و سایر 
ارگان های مرتبط اس��ت تا با همکاری یکدیگر مدیریت 

منابع ژنتیکی را منسجم تر کنند. 
وی  همچنین ابراز کرد: کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی 
از اول امس��ال کار خود را آغاز و با برگزاری جلسات متعدد 
متخصصان این رشته را تربیت کرده است تا به این حوزه ورود 
کنند و در حال حاضر، مهم ترین کار این کارگروه بررسی ابعاد 

مختلف موجود در این الیحه ذخایر ژنتیکی است. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خبرداد: 

حل مشکل زیست محیطی ذوب آهن 
تا فروردین ماه آینده

مدیرعامل ذوب آهن گفت: با بهترین ش��رکت موجود 
در دنیا برای اص��اح این کنورتور قرارداد بس��ته ایم و در 
فروردین ماه س��ال آینده عملیات نصب آن انجام خواهد 
شد و مشکل زیست محیطی ذوب آهن از بین خواهد رفت. 
اردش��یر س��عد  محمدی افزود: در ح��ال حاضر روی 
کنورتور هزینه شده است و با اجرای این طرح ذوب آهن 
دیگر جزء صنایع آالینده نخواهد بود. همچنین آالیندگی 
منطقه را به س��طح اس��تانداردهای آالیندگ��ی کارخانه 
رسانده ایم و آالیندگی پروژه آهک از طریق اجرای سیستم 

BOT به شدت کاهش یافته است. 

وی با اش��اره به طرح گوگردزدایی در ذوب آهن، افزود: 
امیدواریم تا سه ماهه اول سال 94 این طرح به اتمام برسد 
و محصوالت تولیدی ذوب آهن به س��طح استانداردهای 

بین المللی دست یابد. 
س��عد محمدی، با بی��ان اینکه برای کاه��ش و مصرف 
بهینه آب در ش��رکت ذوب آهن چهار پروژه تعریف شده 
اس��ت، ادامه داد: با اجرای این طرح ها میزان مصرف آب 
در ش��ش ماهه آینده به ازای هر تن تولید فوالد به صورت 

مناسبی کاهش پیدا می کند. 
مدیرعام��ل ذوب آهن ب��ا بی��ان اینک��ه در طرح های 
زیس��ت محیطی و توسعه تعریف ش��ده ذوب آهن حدود 
دو هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری شده است، گفت: 
براس��اس برنامه میان م��دت و بلندمدت ش��رکت، باید 
ظرفیت تولید ذوب آه��ن را دو میلیون تن افزایش دهیم. 
وی با بی��ان اینک��ه ذوب آهن ج��زء 10 ش��رکت ممتاز 
صادرکننده کش��ور قرار گرفته اس��ت، گفت: کسب این 
رتبه در صادرات مس��ئولیت ما را بیش��تر کرده اس��ت و 
باید با ارتقای کیفیت محصوالت و کس��ب استانداردهای 
بین المللی بازارهای جدیدی را برای شرکت ایجاد کنیم. 

بهره برداری از24 واحد تولیدی 
درشهرك های صنعتی قزوین 

مدیر عامل شرکت ش��هرك های صنعتی استان قزوین 
اظهار کرد: تعداد 24 واحد تولیدی در شش ماه سال جاری 
با سرمایه گذاری 920 میلیارد ریال و اشتغالزایی 671نفر 
پروانه بهره برداری اخ��ذ کرده و به بهره برداری رس��یده 
اس��ت. عبدالقهار ناصحی تصریح کرد: تع��داد واحدهای 
بهره برداری در همین مدت س��ال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد 1.3 برابری داشته و کل اراضی 
به بهره برداری رس��یده ط��ی این م��دت 27 هکتار بوده 
است. مدیر عامل شرکت ش��هرك های صنعتی استان با 
اشاره به واگذاری زمین در طول ش��ش ماهه سال جاری 
ب��ه متقاضیان س��رمایه گذاری گفت: تع��داد 52 قرارداد 
واگذاری زمین با سرمایه گذاری یک هزار و 626 میلیارد 
ری��ال و پیش بینی اش��تغالزایی یک ه��زار و 154 نفر در 
ش��هرك ها و نواحی صنعتی با متقاضیان سرمایه گذاری 

منعقد شده است. 

افزایش تولید دانه بندی سنگ آهك 
پیربکران در 6 ماهه امسال

میزان تولید شرکت سنگ آهک پیربکران اصفهان طی 
شش ماهه نخست امسال، هفت درصد رشد یافت. 

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ای��ران، مجموع تولید واحد س��نگ آهک 
پیربکران در شش ماهه نخست امسال، به 716 هزار و 451 
تن رسید. این در حالی است که میزان تولید این شرکت در 

مدت مشابه سال گذشته، 671 هزار و 154 تن بود. 
همچنی��ن، واحد پیربکران در نیمه نخس��ت امس��ال، 
708هزار و 812 ت��ن ماده معدنی اس��تخراج کرد که در 
مقایسه با میزان استخراج مدت مشابه سال گذشته )687 

هزار تن(، رشد سه درصدی را نشان می دهد. 
میزان فروش این محصول در شش ماهه اخیر 531هزار 
و 476 تن بود که حاکی از رش��د هفت درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال 92 )495 هزار و 844 تن( است. 
بنا به این گزارش، میزان  استخراج و  تولید سنگ آهک 
دانه بندی شده  واحد پیربکران در ماه شهریور هر کدام به 

تفکیک 136 هزار و 170 تن بود. 

قرائت گزارش تحقیق و تفحص 
ازمس تا پایان سال

عضو هیات رییس��ه کمیته تحقیق و تفحص از شرکت 
ملی مس از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص تا پایان 

سال جاری خبر داد. 
اله وردی دهقانی، در گفت و گو با خانه ملت، با بیان اینکه 
گزارش نهایی تحقیق و تفح��ص از صنعت مس در آینده 
نزدیک تکمیل و گزارش آن به کمیسیون صنایع و معادن 
ارائه خواهد شد، گفت: گزارش تحقیق و تفحص تا پایان 
سال جاری به هیات رییسه مجلس برای قرائت در صحن 

علنی ارائه خواهد شد. 
نماینده م��ردم ورزق��ان و خاروان��ا در مجلس ش��ورای 
اسامی بررسی موارد، مش��کات و تخلفات احتمالی مالی، 
س��هل انگاری های احتمال��ی در بحث اکتش��اف، تخلفات 
احتمالی در حوزه پژوهشی معادن و طوالنی شدن طرح های 
در دست اجرا، مشکات مدیریتی و ریخت و پاش های مالی را 

از جمله محورهای این تحقیق و تفحص عنوان کرد. 

صندوق بیمه معادن، معدنکاران را به 
فرآوری هدایت کند 

عضو هیات مدیره خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران 
گفت: صندوق با تامی��ن اعتبارات مورد نی��از برای تهیه 
ماش��ین آالت معدنکاران از طریق اعتبارات صندوق بیمه 
معادن و همگام ش��دن با آنها در تمام حلقه های تولید، از 
زمینه های توسعه پایدار و فعال ش��دن سایر چرخه های 
معدنی خواهد بود، اما این مس��ئله مس��تلزم باز گذاشتن 
دست صندوق بیمه معادن اس��ت تا با ارزیابی توانمندی 
ش��رکت های معدنی آنها را به ظرفیت های جدید س��وق 

دهد. 
آرمان خالقی با اش��اره به اینکه افزای��ش نقش آفرینی 
صندوق بیمه معادن از مشکات پیش رو خواهد کاست، 
افزود: اگر در زمان درخواست پروانه اکتشاف یا استخراج 
از صندوق بیمه معادن به عنوان محور فعالیت های معدنی 
مش��ورت گرفته ش��ود و درمورد اینکه آیا فرد صاحیت 
کسب تسهیات را دارد یا خیر، اطاعاتی مبادله شود و از 
س��وی دیگر، در صورت ارتباط گرفتن صندوق با سازمان 
صنعت، معدن و تج��ارت اس��تان ها و آگاه��ی از میزان 
ذخای��ر معدنی درخواس��ت کننده و همچنین اس��تعام 
از خوش حس��ابی ف��رد س��رمایه گذار از بان��ک مرکزی، 
چالش های پی��ش روی س��رمایه گذار در مراح��ل بعد و 
همچنین صندوق بیمه معادن در بازگش��ت تس��هیات 

کاهش خواهد یافت.

ترویج موضوع دریا در کشور به 
توسعه فناوری آن منجر می شود

دبیر ستاد توسعه فناوری 
و صنایع دانش بنیان دریایی 
معاونت علمی گفت: پیش از 
انجام هر کاری در حوزه دریا 
الزم اس��ت موضوع دریا در 
کل اقش��ار مملکت به خوبی 
مطرح شود. چرا که دریا در 
کشور اهمیت بسزایی دارد. 

به گزارش مرک��ز روابط عمومی و اطاع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری محمدسعید سیف، دبیر 
س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی درباره 
اهمیت حوزه ترویج گفت: پیش از انجام هر کاری در حوزه 
دریا الزم اس��ت موضوع دریا در کل اقشار مملکت به خوبی 
مطرح شود. چرا که دریا در کشور اهمیت بسزایی دارد. برای 
رس��یدن به این هدف روابط عمومی سازمان ها نقش اصلی 
را ایفا می کنند.  وی افزود: ترویج موضوع دریا در کش��ور به 
توسعه تکنولوژی نیز منجر خواهد شد. امیدواریم در جلسات 
اینچنینی از تجارب سازمان ها استفاده کرده و مشکات را 
حل کنیم.   سیف تصریح کرد: همکاری و توجه به ارتباط با 
روابط عمومی سازمان های دریایی برای ستاد توسعه فناوری 
و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری اهمیت زیادی دارد، چرا که سال های زیادی است 
که س��ازمان های متعددی در حوزه دریا مش��غول فعالیت 
هستند، بر این اساس تعامل با س��ازمان های دیگر اهمیت 
زیادی دارد تا به جای موازی کاری در س��ازمان ها هم افزایی 
ش��کل بگیرد. این در حالی است که ش��اید ستادهای دیگر 
معاونت به دلیل نوین بودن حوزه فعالیت با مشکاتی از این 

قبیل مواجه نباشند. 
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی 
خاطر نشان کرد: س��تاد مذکور تاکنون اقدامات مختلفی 
را در حوزه ترویج برگزار کرده که از جمله آنها می توان به 
برگزاری دوره های آموزش��ی برای خبرنگاران و برگزاری 

نشست های تخصصی در حوزه دریا اشاره کرد. 

سنگ آهک

مجلس 

اعتبارات 

فناوری 

زیست فناوری 

خبر استانی 

خودرو
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42 ه��زار و 450 دس��تگاه 
خودرو در پنج ماهه نخست سال 
جاری وارد کشور شده است. این 
آم��ار در حالی از س��وی گمرك 
جمهوری اس��امی منتشر شده 
که افزایش بی��ش از 100درصد 
واردات خودرو س��واری را نشان 

می دهد. 
آم��اری نگران کنن��ده ب��رای 
خودروس��ازان داخلی که نشان 
از پیشروی خودروسازان چینی 
در بازار ای��ران دارد. در توضیح 
این نگرانی با یک چرخه روبه رو 
 هس��تیم، چرخه ای ک��ه مانند 
شمشیری دولبه عمل می کند. 
در آین��ده ای ک��ه محمدرض��ا 
نعمت زاده ب��رای صنعت خودرو 
ترس��یم کرده، تولید خ��ودرو تا 
پایان س��ال یک میلیون و 200 
هزار دس��تگاه و تا اف��ق 1404 
سه میلیون دس��تگاه پیش بینی 

خواهد شد. 
از آنجایی ک��ه خودروس��ازی 
به عن��وان کس��ب و کاری ب��ه 
ش��مار می رود که هزین��ه ثابت 
راه ان��دازی آن باالس��ت، برای 
تامی��ن ای��ن هزین��ه ثاب��ت و 
جلوگیری از زیان نیاز به جذب 
تقاضا دارد اما آنچه شواهد بازار 
نشان می دهد، مش��تری ایرانی 
در ح��ال روی برگردان��دن از 
خودروی داخلی و جذب ش��دن 
نس��بت به خودروهای خارجی 
وارداتی اس��ت که تقریبا در یک 
رنج قیمتی با خودروهای ایرانی 
البته با کیفیتی بهتر قرار دارند. 

حاال برای اینک��ه خودروهای 
داخلی بتوانند تقاضای بیشتری 
را در بازار به س��وی خود جذب 

کنند، نیاز است که کیفیت خود 
را افزایش داده و قیمت را کمی 
پایین تر بیاورند. از س��وی دیگر، 
برای توسعه صنعت خودروساز 
ایران نیاز به ایج��اد محدودیت 
ب��رای واردات خودرو اس��ت که 
به گفته وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت دولت فعا ب��رای ایجاد 
محدودیت در واردات برنامه ای 
ندارد. البته این ایجاد محدودیت 
مانند  شمشیری دولبه است که 
از س��ویی ایج��اد محدودیت در 
انتخاب مشتری به شمار می رود 
و از سوی دیگر، حمایت از تولید 

داخلی. 
دو راهی دش��واری که هر نوع 
تصمیم گیری درباره آن می تواند 
واکنش یک بخ��ش را به دنبال 
داشته باش��د. اما با آمارهایی که 
در واردات خودرو اعام می شود، 
هر لحظه ش��رایط برای صنعت 
خودروس��ازی ایران س��خت تر 
می شود، صنعتی که سهم زیادی 
در رشد اقتصادی کشور دارد. با 
این اوصاف برای توسعه صنعت 

خودروسازی چه می توان کرد؟ 
آیا بای��د جل��وی واردات گرفته 
شود یا راه دیگری جایگزین آن 

شود؟ 
مصطفی جعفری، کارشناس 
صنع��ت خ��ودرو در گفت و گو با 
»فرصت ام��روز« در این زمینه 
می گوید: »نگاه م��ن به موضوع 
واردات خ��ودرو مثبت نیس��ت. 
تمام کش��ورهایی که اکنون در 
صنع��ت خودروس��ازی حرفی 
ب��رای گفت��ن دارن��د و صاحب 
صنعت خودروی ملی هس��تند، 
برای دهه ه��ا در بازارهای خود 
را ب��ه روی واردات بس��ته اند یا 
سیاس��ت هایی نظیر ش��راکت 
با خودروس��ازان خارج��ی را در 
پیش گرفته ان��د. بنابراین ایجاد 
محدودی��ت در واردات می تواند 
نق��ش حمایت��ی ب��رای صنعت 
خودرو داش��ته باش��د، به شرط 
آنکه کیفیت خودروهای داخلی 
تا ح��دی باال باش��د ک��ه بتواند 
مشتری داخلی را به سمت خود 

جذب کند.«

جمش��ید پژویان، اقتصاددان 
و کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو 
اعتق��اد دیگ��ری دارد، او ب��ه 
»فرصت ام��روز« می گوید: »ما 
هنوز گمرك باالیی برای واردات 
خودرو داری��م، باید یک مطالعه 
دقیق و کارب��ردی برای کاهش 
نرخ گمرك واردات خودرو انجام 
ش��ود، زیرا ض��رورت دارد نرخ 
گمرك در حدی باشد که ورود به 
بازار داخلی برای تولیدکنندگان 
خارجی راحت باش��د ت��ا زمینه 
رقابت برای خودروسازان داخلی 

فراهم شود.«
او در پاس��خ به این پرس��ش 
ک��ه آیا نبای��د ب��رای حمایت از 
خودروس��ازی داخل��ی، ب��رای 
واردات خودرو ایجاد محدودیت 
ش��ود؟ اظهار می کن��د: »ما 60 
س��ال اس��ت که در بازار خود را 
به روی خودروس��ازان خارجی 
بس��ته ایم، چ��ه اتفاق��ی افتاده 
اس��ت؟ این موضوع ب��ه تنهایی 
کفایت نمی کن��د، البته من هم 
با این اتفاق که بازار را دو دستی 

به خودروس��ازان چینی تقدیم 
کنیم، مخالفم، ام��ا باید بدانیم 
صنعت خودروس��ازی م��ا دیگر 
نوزاد نیست، اگر از صنایع نوزاد 
حمایتی ص��ورت می گیرد برای 
این اس��ت که آن صنایع بتوانند 
به یک نرخ کارآمد دس��ت پیدا 
کنند، اما صنعت خودروس��ازی 

ما از این شرایط گذشته است.«
دومین صنعت بزرگ کش��ور، 
اکن��ون از ن��وزادی درآم��ده 
و ب��ه میانس��الی رس��یده، ام��ا 
میانس��الی که در بحران اس��ت 
و زی��ان می دهد. گوی��ا صنعت 
خودروس��ازی م��ا ب��ه گرفتن 
دس��ت های دولت عادت کرده و 
بدون این حمایت ه��ا نمی تواند 
به خوبی راه برود. اکنون وقتش 
رسیده که دولت آرام آرام دست 
این صنعت را  رها کند تا خودش 

دویدن را یاد بگیرد. 
ب��ه گفت��ه پژوی��ان، هزین��ه 
س��وخت و انرژی و نی��روی کار 
پایین از مزیت هایی هستند که 
صنعت خودروس��ازی می تواند 
از آن ب��رای بهب��ود کیفی��ت و 
رقابتی تر شدن اس��تفاده کند و 
نگران واردات خودرو هم نباشد. 
ح��اال ام��ا ح��ال صنع��ت 
خودروسازی ایران خوب نیست، 
زیان می دهد و مش��تری هایش 
را از دس��ت می دهد. از س��وی 
دیگ��ر، رقب��ای ش��رقی اش هر 
روز ج��ای آن را در ب��ازار بومی 
خودش تنگ ت��ر می کنند. اینها 
نکاتی اس��ت که باید در هر نوع 
تصمیم گی��ری درب��اره صنعت 
خ��ودرو در نظ��ر گرفته ش��ود؛ 
تصمیمی که ش��اید شبیه یک 

شمشیر دولبه باشد. 

عسل داداشلو

 راهبرد دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فوالد 
نیاز به بررسی دارد

رییس کمیسیون معدن اتاق ایران معتقد است: 
براساس سند چش��م انداز 1404 ظرفیت تولید 
فوالد 55 میلیون تن پیش بینی شده، اما این مهم 

نیاز به بررسی دارد. 
محمدرضا بهرامن به ایرنا گفت: ش��رایط اقلیم 
خش��ک کش��ور یک دغدغه جدی اس��ت، زیرا 
واحدهای فوالدسازی باید با بهره گیری از منابع 

آب بتوانند تداوم تولید داشته باش��ند، بنابراین چنانچه راهبرد نادرستی تعریف شده 
باید آن را تغییر داد.  جمهوری اس��امی ایران پانزدهمین کش��ور فوالدس��از جهان 
محسوب می شود و سال گذشته 15.6 میلیون تن فوالدخام و 16.5 میلیون تن انواع 
تولیدات فوالدی به بازار مصرف عرضه کرد. مجموع فوالد خام تولیدی در سال گذشته 
نسبت به سال 91 رش��د 8.8 درصدی داش��ت و تولیدات فوالدی در پایان 1392 در 
مقایسه با سال 1391 کاهش پنج درصدی را نش��ان داد.  وی خاطرنشان کرد: امروز 
ضرورت ایجاد واحدهای فوالدسازی در کنار آب های آزاد مورد توجه تولیدکنندگان 

قرار گرفته و ایران نیز در برنامه های خود این مهم را مورد توجه قرار داده است. 
بهرامن با بیان آنکه تولید فوالد در چارچوب زنجیره سنگ آهن تا شمش باید مورد 
توجه قرار گیرد، گفت: نکته مهم این است که با کیفیت امروز تولیدات ایران، می توانیم 

بازار را از رقبا گرفته و خود را به عنوان صادرکننده معرفی کنیم. 
وی این پرس��ش را مطرح کرد: چنانچ��ه تولید فوالد ایران 55 میلیون تن باش��د و 
میزان مصرف داخلی به 37 میلیون تن برسد، قادرخواهیم بود که مازاد تولید را صادر 

و کیفیت مطلوب را به بازار رقابتی عرضه کنیم. 
به گفته نایب رییس خانه معدن ایران، دس��ت اندرکاران بخش فوالد کش��ور براین 
باورند که تولیدات کنونی در این بخش نمی تواند پاس��خگوی کشورهای واردکننده 

محصوالت فوالدی باشد. 
وی راهیابی به بازارهای صادراتی فوالد جهان را نیازمند چرخه صادراتی دانست و 
گفت: ضروری است برای صادرات این فلز راهبردی از مرحله استخراج سنگ آهن تا 

مرحله تولید و فرآوری برنامه ریزی کنیم تا به اهداف مربوط دست یابیم. 
بهرامن افزود: بازنگری سیاست ها در این بخش نقش مهمی برای تداوم تولید دارد، 
بنابراین باید در روند تامین مواداولیه به ارزیابی برس��یم که می توانیم تا مرحله تولید 

گندله پیش برویم، هرچند فراتر از آن را باید تدبیر کرد. 
به اعتقاد این متخصص بخش معدن و صنایع معدنی، نقش سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در این زمینه اهمیت باالیی دارد، زیرا باید بر 
این نکته توجه کرد که نقش ایمیدرو به عنوان یک س��ازمان توسعه ای، تکمیل هفت 

طرح فوالدی یا تامین زیرساخت های مورد نیاز است. 

فوالد »قائنات« و »سبزوار« در مرحله 
فراخوان برای واگذاری

رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: طرح های 
فوالد قائنات و س��بزوار در مرحله فراخوان برای 

واگذاری قرار دارند. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ای��ران، دکتر 
مه��دی کرباس��یان با بی��ان این مطل��ب اظهار 
کرد: ایمی��درو با ت��اش بس��یار و با اس��تفاده 

از روش ه��ای تامی��ن مالی مختلف توانس��ته اس��ت هفت ط��رح ف��والدی را از نظر 
س��رمایه گذاری تعیین تکلی��ف کند، به طوری ک��ه پیش از ای��ن، طرح های فوالدی 
س��پید دش��ت )چهارمحال و بختیاری(، ش��ادگان )خوزس��تان(، نی ریز )فارس( و 
 میان��ه )آذربایجان ش��رقی( ب��ا س��رمایه گذاری 65درصدی بخ��ش خصوصی فعال 
شده بود.  وی ادامه داد: در رابطه با طرح میانه که 65 درصد از سهم آن به فوالد کبیر و 
بانک ملت تعلق دارد و 35 درصد سهم مابقی توسط ایمیدرو خریداری شده، طی هفته 
آینده با چینی ها جلسه برگزار خواهد شد تا انشاءاهلل بتوانیم شدت و سرعت بیشتری 
به روند کار دهیم و طبق پیش بینی صورت گرفته، این طرح را تا اوایل س��ال آینده به 

بهره برداری برسانیم. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: فوالد بافق نیز از سوی بانک صنعت 
و معدن و یک گروه از بخش خصوصی به زودی فعال خواهد شد. همچنین پیش بینی ها 

برای راه اندازی از فوالد سپیددشت نیز در خرداد ماه سال آینده خواهد بود. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از وظایف ایمیدرو را حمایت از طرح های 
تحقیقاتی و توسعه ای با هدف کمک به اقتصاد مقاومتی برشمرد و تصریح کرد: ایمیدرو 
همچنین از هر نوع س��رمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی 

حمایت می کند. 
کرباس��یان، اجرای طرح ه��ای مهم صنع��ت فوالد و دیگ��ر صنایع کارس��از مانند 
آلومینی��وم در منطقه پارس��یان و الم��رد را به دلیل وج��ود امکان��ات زیربنایی مهم 
خواند و افزود: طرح های فوالدی اس��تانی که از جمله بزرگ ترین طرح های در دست 
اجرای وزارت صنعت، معدن و تجارت محس��وب می ش��وند، برای ادامه فعالیت خود 
 نیازمند تزریق منابع مالی جدید هس��تند که قرار اس��ت این منابع از طریق چینی ها 

تامین شود. 
به گفته وی، مشکات موجود بین اعضای پروژه و بانک مربوط طی جلسات متعدد با 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برطرف شده و پیش بینی می شود با اقدامات الزم، 

به زودی شاهد موفقیت این طرح های بزرگ باشیم. 
وی اظهار کرد: ب��ه زودی خبره��ای خوبی در موض��وع معدن و صنای��ع معدنی و 

سرمایه گذاری های مرتبط با این بخش اعام خواهیم کرد. 



 دالر 3228 تومان و سکه تمام
 941 هزار تومان قیمت خورد

صرافان بازار ارز و سکه روز سه شنبه نرخ هر دالر امریکا 
را بدون تغییر نسبت به روز دوشنبه گذشته 3 هزار و228  
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را با 
2000 توم��ان افزایش 941هزار تومان تعیین کردند. هر 
ی��ورو در بازار آزاد با 8 توم��ان افزایش چهار هزار و 137 

تومان و هر پوند پنج هزار و 210 تومان قیمت خورد.

نرخنامه

فروش خرید نوع ارز 

3217032280دالر امریکا

4124041370یورو

5198052100پوند انگلیس

87608820درهم امارات

1430014440لیر ترکیه

998010050رینگت مالزی

51805300یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

174,000  168,000  سکه یک گرمی
262,000  255,000  سکه ربع
473,000  468,000  سکه نیم

941,000  936,000  سکه طرح جدید
941,000  935,500  سکه بهار آزادی

96,400  94,600  طالی 18 عیار گرمی

 74,109,10شاخص کل
558,69میزان تغییر
B 3,332,239,288ارزش بازار

B 2,939,854ارزش معامالت
B 1,013حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
13,12293,93پتروشیمی خلیج فارس

2,03068,73بانک ملت

ارزشخریدنام کامل شرکت
2,030190,032 بانک ملت
1,70473,675 گروه بهمن

ارزشفروشنام کامل شرکت
27,5403,747 کاغذسازي کاوه 
19,1823,471 سیمان مازندران

درصد قیمتنام کامل شرکت
1,4468.64 سرمایه گذاري خوارزمي

1,1787.19 ح . نیرو محرکه 

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4.55(8,662 ح . صنایع خاك چیني 
)3.98(9,896 خوراك  دام  پارس

ارزشحجمنام کامل شرکت
M429,535 B 211,593بانک ملت

M104,620 B 72,373سرمایه گذاری خوارزمی

ارزشحجمنام کامل شرکت
M429,535 B 211,593بانک ملت
M203,485 B 26,912گروه مپنا

تعدادقیمتنام کامل شرکت
14467605سرمایه گذاری خوارزمی

20306667بانک ملت

نماگر بورس
ساعت های گرم تاالر حافظ 

در یک روز پاییزی
در دادوس��تدهای روز گذش��ته ب��ورس ته��ران برای 
چندمین روز متوالی ش��اخص کل رش��د قابل توجهی 
را ثب��ت ک��رد و حجم و ارزش معامالت ب��اال رفتند. در 
معام��الت دیروز ش��اخص کل با رش��دی 558 واحدی 
توانس��ت کانال 74 هزار واح��د را نیز درنوردد و به عدد 
74 هزار و 109 برسد. همچنین در این روز سهامداران 
بی��ش از ی��ک میلیارد و 13 میلیون برگه س��هم و حق 
تق��دم را به ارزش دو ه��زار و 939 میلیارد ریال در 88 

هزار نوبت معامالتی دادوستد کردند. 

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

سکه آتی

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
(0/04%)936500آبان ماه
(0/01%)948000دی ماه

(0/06%)966000اسفند ماه
(0/01%)989000اردیبهشت ماه

پول و سرمایه4

چن��دی پی��ش اعالم ش��ده 
ب��ود تبلیغ��ات غیرقانونی رفع 
سوءاثر چک در برخی رسانه ها 
تایی��د  م��ورد  و  غیر قانون��ی 
بانک مرکزی نیس��ت. محمود 
احمدی، دبیرکل بانک مرکزی 
نی��ز اع��الم کرده ب��ود به طور 
متوس��ط روزانه بین 17 تا 20 
هزار چک برگش��ت می خورد. 
گرچ��ه بانک مرک��زی پیش از 
این اعالم کرده بود افرادی که 
چک برگشتی داشته باشند، تا 
هفت سال از داشتن دسته چک 
محروم خواهند ش��د. این مهم 
در حالی اتفاق افتاده است که 
بانک مرکزی با ارائه طرح های 
مختلفی از اعتبارسنجی گرفته 
تا ارائه دس��ته چک های رنگی 
در فک��ر رفع مع��زل چک های 
برگش��تی اس��ت، وعده ای که 
م��دت هاس��ت محقق نش��ده 
اس��ت. با وجود موارد فوق و با 
توجه به آم��ار باالی چک های 
دفاتری  ای��ران،  در  برگش��تی 
به ص��ورت غیرقانونی برای رفع 
س��وءاثر چک فعالیت می کنند 
و ب��ه تبلیغ��ات خ��ود ادام��ه 
می دهن��د. گرچه پس از تاکید 
غیرقانونی  ب��ر  بانک مرک��زی 
بودن این موسسات، آگهی های 
موسس��ات فوق به سایت های 
اینترنتی منتقل ش��ده اس��ت. 
در آگهی ه��ای این موسس��ات 
عبارات��ی چ��ون: رفع س��وءاثر 
چک برگش��تی کام��ال قانونی، 
در کوتاه ترین زمان و با حداقل 
هزین��ه و اخذ دس��ته چک از 
بانک های دولت��ی و خصوصی 
در کمتری��ن زم��ان و کمترین 

هزینه درج شده است. 

مهرهای شرکت ها
غیر قانونی است

در س��ایت ها و اطالعیه ه��ا 

تم��ام بانک ه��ا ش��رایط رفع 
برگشتی  چک های  از  سوءاثر 
ای��ن  و  کرده ان��د  اع��الم  را 
شرایط در بیش��تر بانک ها به 
اعمال می ش��ود.  یک صورت 
به ط��ور کلی هیچ ش��رکتی 
بانکی که دس��ت  غیر از خود 
چ��ک را ص��ادر ک��رده حق 
ای��ن زمین��ه را  فعالی��ت در 
ندارد و مهرهایی که از طرف 
روی چک های  این شرکت ها 
می بن��دد  نق��ش  برگش��تی 
هی��چ اعتب��ار قانون��ی ندارد. 
معاون��ت  تهرانف��ر،  حمی��د 
نظارت��ی بانک مرکزی درباره 
موسس��ات رفع سوء اثر چک 
برگشتی می گوید: در این باره 
بس��یار هش��دار دادی��م و از 
درخواست  کش��ور  مسئوالن 
کردی��م از گمراه��ی م��ردم 
جلوگی��ری کنند، با این حال 
فعالیت های  ش��اهد  همچنان 
غیرقانون��ی ای��ن موسس��ات 

هس��تیم. البت��ه ب��ا توجه به 
قانون گذار  ک��ه  روش های��ی 
ب��رای رف��ع س��وء اثر در نظر 
گرفته اس��ت و طب��ق قانون 
جدی��د چک در س��ال جاری 
از صاح��ب حس��اب و  غی��ر 
دارنده دس��ته چک نمی تواند 
در این ب��اره اق��دام کند مگر 

آنکه تقلبی در کار باش��د. 

افزایش امنیت تجاری با 
الکترونیکی شدن چک ها

در ای��ن گی��رودار ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار ه��م مصوب��ه 
مهمی در ارتباط با ساماندهی 
دس��ته چک ها ب��ا توج��ه ب��ه 
اینک��ه چ��ک هن��وز اب��زاری 
کاغ��ذی محس��وب می ش��ود 
و به عن��وان ی��ک اب��زار قابل 
ح��ذف نیس��ت، ص��ادر کرده 
مصوبه  این  براس��اس  اس��ت. 
مبادالت چ��ک الکترونیکی و 
درخواست و صدور دسته چک 

متمرکز می ش��ود. رحیم زارع، 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: مسئوالن بانکی 
کش��ور باید در اج��رای طرح 
الکترونیک��ی ش��دن چک ه��ا 
تس��ریع کنند ب��ه دلیل اینکه 
انجام این مه��م باعث افزایش 
امنی��ت در مب��ادالت تجاری 
خواه��د ش��د و از صدور چک 
با امض��ای تقلب��ی جلوگیری 
می کند. ای��ن نماینده مجلس 
افزود: بای��د پذیرفت از لحاظ 
فضای کس��ب و کار در جایگاه 
مطلوبی نیستیم این در حالی 
اس��ت که ب��ا اقدامات��ی مانند 
الکترونیک  تج��ارت  توس��عه 
می ت��وان به این مهم دس��ت 
از  بای��د  بنابرای��ن  یاف��ت 
تکنولوژی ه��ای نوین��ی مانند 
چک الکترونیکی استفاده کرد 
ت��ا عالوه بر کاهش هزینه ها از 
سوء استفاده متخلفان مالی نیز 

جلوگیری شود. 

الکترونیکی شدن 
چک ها به تنهایی نمی تواند 

مشکالت را برطرف کند
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون 
اقتص��ادی مجلس نی��ز درباره 
تعویق در اجرای طرح چکاوك 
)چ��ک الکترونیک��ی( گفت: با 
وجود اینکه الکترونیکی شدن 
تبادالت  چک ها می توان��د در 
چک��ی امنی��ت نس��بی ایجاد 
کند ام��ا باید پذیرف��ت انجام 
این مهم ب��ه تنهایی نمی تواند 
تمامی مش��کالت که در حوزه 
مبادالت تجاری وجود دارد را 
حل کن��د. وی ادامه داد: باید 
قانون چک مورد بازنگری قرار 
گرفته شود تا زمینه جلوگیری 
از صدور چک ه��ای تقلبی در 
کشور فراهم شود. کارشناسان 
معتقدند برای رفع این معضل، 
بای��د عالوه ب��ر تقویت نظارت 
در سیس��تم بانک��ی کش��ور، 
امکان رفع س��وءاثر از چک ها 
از طرف روسای شعب بانک ها 
لغ��و ش��ده و این مس��ئله در 
انحصار سرپرس��تی های شعب 
قرار گیرد. در حال حاضر عدم 
اقدام مشتری نس��بت به رفع 
سوء اثر سابقه هرچک برگشتی 
صرف��ا پ��س از انقض��ا م��دت 
هف��ت س��ال از تاری��خ صدور 
آن  پرداخت  ع��دم  گواهینامه 
به ص��ورت خودکار از س��امانه 
رفع  مرکزی  بان��ک  اطالعاتی 
س��وء اثر می گردد. در صورتی 
ک��ه مش��تری در م��دت 10 
برگش��ت  از  پ��س  کاری  روز 
چک اقدام به تامین کس��ری 
یا  موجودی حس��اب ج��اری 
ارائه الشه  چک یا رضایت نامه 
محض��ری از ذی نف��ع نکن��د، 
بان��ک موظف اس��ت اطالعات 
مرب��وط ب��ه گواهینام��ه عدم 
پرداخت را به سامانه  اطالعاتی 

بانک مرکزی ارسال کند.

بررسی  زمینه های برگشت خوردن روزانه 17 تا 20 هزار چک

قانون، پاشنه آشیل رفع سوءاثر چک
6 میلیون نفر وام ازدواج گرفتند

ولی اهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه 
تاکنون بیش از ش��ش میلیون و 47 هزارنفر تسهیالت 
ازدواج دریاف��ت کرده اند، گف��ت: از 157 هزار میلیارد 
ریال تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج پرداخت شده و 
بانک مرکزی و ش��بکه بانکی کش��ور نیز با وجود تمام 
مش��کالت موجود از قبیل کمبود منابع قرض  الحسنه، 
اهتم��ام وی��ژه خود را در جه��ت تامین و تس��ریع در 
پرداخ��ت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج ب��ه تمام 

متقاضیان در صف انتظار به کار بسته است. 

تغییر در هیات مدیره پست بانک
مهن��دس ضیائی، پس از پایان ماموریتش در پس��ت 
بان��ک ایران در مراس��م تودیع خ��ود در جمع اعضای 
هیات مدی��ره و مدیران، ضمن اش��اره به نهایی ش��دن 
عاملیت بانک��ی وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات، 
آینده این بانک را روش��ن توصیف کرد. ضیائی تصریح 
کرد: ب��ا توجه به ایجاد رویکرد جدی��د و اخذ عاملیت 
بانک��ی وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات با تالش 
جمع��ی به ویژه مس��اعدت مقام عال��ی وزارت متبوع و 
همچنین گسترش ارتباط با پست موفقیت های زیادی 
برای پس��ت بانک ایران حاصل خواهد ش��د. براس��اس 
صورت جلسه هیات مدیره این بانک، محمود حسن زاده 
ریی��س  هیات مدی��ره به عنوان نماین��ده هیات مدیره تا 

تعیین مدیرعامل جدید عهده دار این مسئولیت  شد. 

حمایت بانک پاسارگاد از فیلم
»من دیه گو مارادونا هستم«

فیلمب��رداری فیل��م س��ینمایی »من دیه گ��و مارادونا 
هستم«، به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی جواد 
نوروزبیگی با حمایت و پش��تیبانی بانک پاس��ارگاد، آغاز 
ش��د. گالب آدینه، بابک حمیدیان، ویشکا آسایش، صابر 
ابر و س��ارا بهرامی از جمله بازیگران این فیلم س��ینمایی 
هس��تند. گفتنی است بانک پاس��ارگاد در راستای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی خود، از آثار هنری و سینمایی 
ارزشمندی حمایت کرده است. از جمله این آثار می توان 
به فیلم جدایی نادر از س��یمین برنده جایزه اسکار، فیلم 

طبقه حساس و فیلم ملبورن اشاره کرد. 

قیمت جهانی طال 
8 دالر افزایش یافت

در حالی که تضعیف بیشتر شاخص های سهام در بازار 
اروپا تمایل به خرید طال به عنوان یک س��رمایه گذاری 
جانش��ین را افزایش داده اس��ت، قیمت فلز زرد پس از 
دو جلسه متوالی کاهش، امروز افزایش یافت، اما ترمیم 
نس��بی تمایل به ریسک پذیری در سایر بازارها، موجب 
ش��د که افزایش قیمت محدود باش��د. قیمت طال که 
در اوای��ل ماه ج��اری میالدی ب��ه پایین ترین رقم طی 
بیش از یک سال گذشته رسیده بود، به دلیل ناپایداری 
بازارهای ب��ورس در نتیجه کاهش چش��م انداز رش��د 
اقتصادی، تا حدودی ترمیم ش��ده اس��ت. براساس این 
گزارش، قیمت هر اونس طال با هش��ت دالر افزایش به 
1247 دالر رسید. جاناتان بوتلر، تحلیلگر میتسوبیشی 
در ای��ن باره گفت: »عامل اصلی جهت دهنده به قیمت 
طال اتفاقاتی اس��ت که در بازارهای بورس اروپا و حول 

قیمت دالر رخ می دهد.« 

عرضه حالل و نیتروژن 
در بورس انرژی

در جری��ان معامالت دی��روز بورس ان��رژی در کنار 
معامالت همیشگی برق در بازار مشتقه دو نوع حالل و 
نیتروژن در بازار فیزیکی معامله شد تا ارزش معامالت 
چهارمین بورس کش��ور در هر دو تابلو به رقم بیش از 

26 میلیارد ریال برسد. 
در تابلوی فیزیکی 36 هزار لیتر حالل 410 پاالیش 
نف��ت آبان ب��ه ارزش هر لیتر 18 ه��زار و 395 ریال و 
360 ه��زار لیتر به ارزش هر لیتر 18 هزار و 110 ریال 
معامله ش��د. عالوه ب��ر حالل 120 تن نیت��روژن مایع 
پتروش��یمی مبین به ارزش هر کیلوگرم سه هزار ریال 
معامله ش��د. ارزش کل معامالت صورت گرفته در بازار 
فیزیکی به رقم 16 میلیارد و 163 میلیون ریال رسید. 
ام��ا در بازار مش��تقه طی 53 نوب��ت معامالتی 1199 
قرارداد سلف موازی استاندارد انجام گرفت که طی این 
معامالت 28 هزار و 776 مگاوات س��اعت برق در نماد 
بار پایه روزانه برای تحویل در روزهای مختلف ّآبان به 

ارزش 10 میلیارد و 232 ریال معامله شد. 

تخصیص 294 ریال سود به ازای
هر سهم فوالد مبارکه

شرکت فوالد مبارکه در دوره شش ماهه نخست سال 
با اختصاص 294 ریال س��ود به ازای هر س��هم معادل 
58 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد. براس��اس 
این گ��زارش هیات مدی��ره این ش��رکت در نظر دارد، 
معادل 50 درصد از س��ود خالص، ب��ه مجمع عمومی 

عادی سال مالی 93 پیشنهاد کند. 

 ملی صنایع مس ایران 
6 ماهه به پیش بینی هایش رسید

ش��رکت ملی صنایع م��س ایران با انتش��ار عملکرد 
ش��ش ماهه حسابرس��ی نش��ده اعالم کرد، مبلغ 223 
ری��ال به ازای هر س��هم کنار گذاش��ت و به 49 درصد 
از پیش بینی هایش رسید. »فملی« پیش بینی سود هر 
س��هم برای سال مالی 92 را با سرمایه 17 هزار و 369 
میلی��ارد ریال مبل��غ 960 ریال و با س��رمایه 35 هزار 
میلیارد ریال مبل��غ 479 ریال و در آخرین پیش بینی 
مبل��غ 504 ریال اعالم کرده بود که مطابق با اطالعات 
حسابرسی نش��ده مبلغ 405 ریال و براساس اطالعات 
صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده مبل��غ 401 ریال 

محقق شد. 

بانک

طال و ارز

بورس انرژی

شرکت ها
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تولد یک بورس جدید
در جنوب غربی اقیانوس هند

 The African( افریق��ا  به��ادار  اوراق  ب��ورس 
Stock  Exchange( ب��ه هم��ت مقام��ات جزیره 
موری��س و همکاری بورس دویچ��ه آلمان قصد دارد 
س��هام برتر بازارهای افریقای��ی و اوراق قرضه دولتی 

این کش��ورها را وارد ب��ورس تازه 
تاس��یس افریقا کند. براساس این 
گزارش، دویچه بورس آلمان تمام 
مراح��ل پس��ت ترید و فرآیندهای 
عملیاتی پس از معامالت این بازار 

را بر عهده گرفته است. 

بورس ایرلند، منجی اقتصاد سومین 
جزیره بزرگ اروپا

 Indecon آخرین آمار موسسه مشاوران اقتصادی
در ایرلن��د از کمک بورس این کش��ور به کاهش نرخ 
بی��کاری در ایرلند خبر داده اس��ت. در این گزارش 
آمده اس��ت، بورس ایرلند توانس��ته ب��ا ایجاد 2100 

ش��غل جدید نرخ بیکاری را در این 
کش��ور کاهش دهد و حدود 207 
میلیون یورو به اقتصاد این کش��ور 
تزری��ق کن��د و 230 میلیون یورو 
مالیات مستقیم برای دولت ایرلند 

جمع آوری کند. 

هلدینگ مزان با قدرت 
به بورس کویت می آید

هلدین��گ م��زان در آخرین اطالعی��ه خود در این 
خصوص از تکمیل مراح��ل اداری پذیرش در بورس 
کویت خبر داده و به سرمایه گذاران این نوید را داده 
اس��ت که تا چند هفته آتی سهام خود را وارد بورس 

کوی��ت می کن��د. براس��اس این 
گزارش، عرضه سهام این شرکت 
در بورس اصلی کویت خواهد بود 
و به نظر می رس��د، این ش��رکت 
قصد دارد 88,95 میلیون س��هم 

را در این نهاد عرضه کند. 

سیدمحمد صدرالغروی

خوش بین��ی ب��ه تداوم رش��د 
برای بازاری که ح��دود 10 ماه 
در رکود به سر برده، مانع بزرگی 
در مقابل فروش هیجانی اس��ت 
و ای��ن موضوع ب��ازار را متعادل 
ک��رده و تصمیم گی��ری را برای 
می کند.  راحت تر  سرمایه گذاران 
از طرف دیگر، نقدینگی جدیدی 
وارد بازار ش��ده که می تواند در 
ش��اداب نگه داش��تن بازار نقش 

مهمی ایفا کند. 
ریی��س  س��نا،  گ��زارش  ب��ه 
مش��اور  ش��رکت  هیات مدی��ره 
س��رمایه گذاری آرم��ان آت��ی با 
بیان مطلب فوق گفت: خبرهای 
مثب��ت از افزایش احتمال توافق 
ایران با گ��روه 1+5 در خصوص 
تعداد س��انتریفیوژها و همچنین 
رییس جمه��ور  ص�ح�بت ه��ای 
امریکای��ی درخص��وص ح��ذف 
تحریم ها ب��دون نیاز ب��ه مجوز 
کنگره از جمله خبرهای سیاسی 
بود که بازار در دو روز گذش��ته 
به آن واکنش مثبت نش��ان داده 

است. 
 اس��المی بیدگلی، با اشاره به 
تاثیر مثبت رس��یدن ب��ه توافق 
هس��ته ای در ب��ازار، خبره��ای 
اقتصادی را عامل موثرتری برای 
رش��د بازار خوان��د و در این باره 
گفت: خبرهای اقتصادی ش��اید 
به عنوان  باشند  تاثیرگذار  بیشتر 
نمون��ه اگر نرخ س��ود بانکی دو 
درصد کاه��ش یابد و 20 درصد 
ب��رای س��پرده های جدید اعالم 
شود و از طرف دیگر، نرخ سپرده 
قانونی نیز کاهش پیدا کند و به 

10 درصد برس��د، خبر بس��یار 
خوبی برای بازار تلقی می شود. 

آرمان  هیات مدی��ره  ریی��س 
موض��وع  ای��ن  اف��زود:  آت��ی 
نشان دهنده آن است که دولت 
ب��ا اتخ��اذ سیاس��ت های پولی 
انبس��اطی قص��د دارد ت��ا ارائه 
تس��هیالت و پ��ول را به منظور 
هدای��ت آن در چرخ��ه تولید، 
بیش��تر کن��د. هرچن��د ممکن 
جامع��ه  در  نقدینگ��ی  اس��ت 
نرخ  ام��ا کاهش  یابد  افزای��ش 
برای  را  بانکی، ش��رایط  س��ود 
ج��ذب پ��ول در بازار س��رمایه 

فراهم می کند. 
ای��ن کارش��ناس ارش��د بازار 
س��رمایه با بی��ان اینک��ه دولت 
جهان��ی  کاه��ش  از  می توان��د 
بهای نف��ت به عنوان یک فرصت 
اس��تفاده کند، خاطرنشان کرد: 
بهای نف��ت در بازارهای جهانی 

در ح��ال کاه��ش اس��ت و این 
موضوع می تواند کس��ری بودجه 
را برای کشور رقم بزند و تبعاتی 
در پ��ی داش��ته باش��د، بنابراین 
دولت بی��ش از هر زم��ان دیگر 
برای  افزایش ص��ادرات  نیازمند 
مثبت کردن تراز تجاری خویش 
و جبران کس��ری بودجه اس��ت. 
بنابراین، مشوق های صادراتی را 
در نظر گرفته و می گیرد و سعی 
خواه��د کرد تا با گش��ایش های 
سیاسی ش��رایط را برای افزایش 

صادرات فراهم کند. 
اس��المی بیدگلی، با تاکید بر 
فاکتورهای مثبت حاکم شده در 
بازار تصریح ک��رد: با وجود همه 
عوام��ل ذکر ش��ده و تصمیمات 
س��ازنده دولت که سعی دارد تا 
کش��ور را از رکود خ��ارج کند، 
هنوز برخی ابهامات برای برخی 
صنای��ع وج��ود دارد، ولی آنچه 

مس��لم است س��رمایه گذاران به 
دولت تدبیر و امید اعتماد دارند 
و همین اعتماد س��بب ش��ده تا 
بازار مدت ها در رکود باقی بماند 
و فروش هیجانی نداش��ته باشد 
و در ش��رایط فعلی ه��م همین 
اعتماد س��بب ش��ده ت��ا کم کم 
نقدینگ��ی وارد ب��ورس و بخش 
تقاض��ا تقویت ش��ود.  وی ادامه 
داد: از دیگ��ر عوام��ل قابل اتکا 
در ش��رایط فعلی گ��زارش مالی 
شرکت هاس��ت. س��رمایه گذاران 
بی��ش از هروق��ت دیگ��ر بای��د 
را  ش��رکت ها  مال��ی  گ��زارش 
خود  تصمیم گیری ه��ای  ب��رای 
مدنظ��ر ق��رار دهند و ب��ا فاصله 
گرفت��ن از هیجان��ات زودگ��ذر 
وسوس��ه انگیز  فرصت ه��ای   و 
به دنبال س��هامی  بازی،  س��فته 
گزارش ه��ای  ب��ا  باش��ند 
میان دوره ای خ��وب و قیمت بر 

درآمد پایین پتانسیل رشد سود 
را دارند. 

ای��ن کارش��ناس ارش��د ب��ازار 
افق سرمایه گذاری  سرمایه گفت: 
میان م��دت، ب��ازده خوب��ی برای 
زد.  خواه��د  رق��م  س��هامداران 
چون ش��رایط روبه بهبود اس��ت 
و س��رمایه گذارانی ک��ه مدت ها، 
رک��ود ب��ازار را تحمل ک��رده و از 
فروش س��هام خ��ود خ��ودداری 
کرده ان��د، می توانن��د این بار هم با 
در نظر گرفتن افق سرمایه گذاری 
میان م��دت خ��ود را از ریس��ک 
نوس��ان های ب��ازار دور ک��رده و با 
دردس��ر کمتر بازده��ی منطقی 
داشته باشند.  رییس هیات مدیره 
آرم��ان آتی، با بیان اینکه در حال 
حاضر متوسط نس��بت قیمت بر 
درآم��د بازار تقریب��ا 5,5 و معادل 
س��ال 90 اس��ت، تصری��ح کرد: 
بس��یاری از صنایع در بازار اصالح 
قیم��ت قابل توجهی داش��ته اند و 
متوسط نس��بت قیمت بر درآمد 
آنها کمتر از متوس��ط بازار است. 
این صنایع پتانس��یل رش��د را در 
میان مدت دارند. ش��کی نیست با 
بهبود ش��رایط اقتصادی و کاهش 
سود بانکی، متوسط نسبت قیمت 
ب��ر درآمد بازار رش��د خواهد کرد. 
بنابراین، با رش��د نس��بت قیمت 
ب��ر درآمد ب��ازار، صنای��ع بنیادی 
مانند صنایع پتروش��یمی، بانک، 
چندرشته ای، مخابرات که مدت ها 
و رش��دی  ب��وده  حاشیه نش��ین 
نداشته اند، مورد توجه قرار خواهند 
گرفت و بازده��ی خوبی خواهند 

داشت. 

رییس هیات مدیره آرمان آتی اعالم کرد

افزایش خوش بینی، مانع فروش هیجانی در بازار سهام
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5 تجارت و خدمات

 قط��ار گردش��گران اروپایی 
ک��ه صب��ح 15 اکتبر)23مهر( 
بوداپست را به قصد ایران ترک 
کرد، پ��س از عب��ور از رومانی، 
بلغارس��تان و ترکیه، نیمه شب 
چهارش��نبه 30 مه��ر از طریق 
مرز رازی به ایران وارد می شود. 
قطاری که تا پیش از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اخیر صدای 
سوتش تا روسیه هم می رسید، 
اما با وج��ود تالش های مدیران 
و فع��االن گردش��گری، اعتماد 
آنها برای حضور در ایران حتی 
در حد یک گفت وگو به نتیجه 
نرسید اما امروز نزدیک به 150 
از کشورهای  گردشگر خارجی 
آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا، 
اس��ترالیا، هلند در ای��ن قطار 
هستند. مسافران تور »جواهرات 
پارس��ی« در قط��ار وی.آی.پی 
عقاب طالی��ی، ای��ران را فقط 
برای دیدن انتخاب نکردند، در 
واقع آنها س��فیران کشور خود 
هستند که در تعامل با همتایان 
ایرانی ش��ان می خواهن��د برای 
گردشگران دوس��تدار ایران، راه 
جدی��دی باز کرده باش��ند. این 
مسافران که اغلب مدیران ارشد 
شرکت های خدمات گردشگری 
در کشورهای خودشان هستند، 
در دولت جدید و با تغییر فضای 
سیاس��ی و جایگاه ای��ران، باب 
مذاکراتشان باز شد و رفت و آمد 
و برنامه ریزی ها با مدیران ایرانی 

کلید خورد. 
مدیر عامل شرکت پاسارگاد 
ت��ور ک��ه میزب��ان مس��افران 
این قطار اس��ت با بیان اینکه 
هم اکنون بلیت ها برای ش��ش 
قط��ار دیگر نیز به فروش رفته 
است، درباره چگونگی برگزاری 
این ت��ور و اهمیت ورود آن به 
ام��روز«  »فرصت  ب��ه  ای��ران 
می گوید: با تغییر سیاس��ت ها 
در ای��ران، از آنجای��ی ک��ه ما 
در ارتب��اط همیش��گی با این 
مدیران بودی��م، برای پذیرش 
از ای��ن ت��ور در ای��ران اعالم 
آمادگی کردیم و مدیران قطار 
)شرکت نوستالژیا( و مدیریت 
اس��تقبال  تور  برگزار کنن��ده 
کردند، یکی دو س��فر به ایران 
آمدند و گفتند احساس خوبی 
دارن��د و می خواهند، یک تور 

هم برای ایران برگزار کنند. 
درب��اره  پورف��رج  ابراهی��م 
ویژگی های این قطار می گوید: 
مبلم��ان قطار ش��بیه به یک 
هت��ل پن��ج س��تاره اس��ت و 
در واق��ع گردش��گران در آن 
اقام��ت دارند. ریی��س جامعه 
می دهد:  توضی��ح  تورگردانان 

ای��ن قط��ار بی��ن  مس��افران 
10000 تا 25000 یورو برای 

این سفر هزینه کرده اند. 

مدیران بین المللی و 
گردشگری در ایران 

هزینه ای که مس��افران این 
قطار بابت سفر به ایران صرف 
می کنند، می تواند نشان دهنده 
سطح تور و اهمیت سفر برای 
آنها و همین طور ایران باش��د. 
پورفرج درخصوص مزایای این 
س��فر برای حوزه گردش��گری 
ای��ران می گوید: این س��فر در 
واقع سفر تبلیغاتی برای ایران 
به ش��مار می آید، آنها مدیران 
ق��وی ب��رای شرکت هایش��ان 
هستند و می توانند در رایزنی 
با مدیران کشور ما گردشگری 
را ب��ا موقعیت قاب��ل توجهی 

روبه رو کنند. 
پاسارگاد  شرکت  مدیرعامل 
تور ب��ه مزیت ه��ای این قطار 
می گوی��د:  و  ک��رده  اش��اره 
امکانات ای��ن ترن که در واقع 
هتل هم هس��ت، به مسافران 
اجازه می دهد در قطار بخوابند 
و این مس��ئله ب��رای ما که در 
حال حاض��ر با مش��کل هتل 
اقامتی  و کمب��ود محل ه��ای 
بزرگ��ی  امتی��از  مواجهی��م، 
محس��وب می ش��ود، اما باقی 
خدمات را شرکت ما در سطح 
وی آی پ��ی  به این مس��افران 
ام��کان خرید  ارائ��ه می دهد. 
گردش��گران از ای��ران با حجم 
باال در مقایسه با سفر هوایی از 
دیگر مزایایی است که پورفرج 

به آن اشاره می کند. 
جامعه  ریی��س  گفت��ه  ب��ه 
تورگردان��ان، مدی��ران ارش��د 
ه��ر دو ط��رف نشس��ت هایی 
را در ط��ول این س��فر برگزار 
خواهند کرد. این مقام مسئول 
در  نشس��ت هایی  برگزاری  به 

می��ان مدی��ران میزب��ان این 
سفر نیز اش��اره می کند که با 
هدف آسیب شناس��ی این تور 
و در جهت هر چه بهتر برگزار 
کردن س��فرهای بع��دی قرار 
اس��ت بالفاصله پ��س از اتمام 

تور برگزار شود. 
این ت��ور بین المللی در کالس 
باال، توس��ط بخش خصوصی و 
در مسیری ریلی انجام می شود؛ 
مسیری که پیش از این یک قطار 
گردشگری از ترکیه را تجربه کرده 
است. اما چه دستاوردهایی برای 
کش��ور دارد و چرا در گردشگری 
برای مس��یر ریلی ک��ه می تواند 
یکی از فرصت های مناس��ب در 
گردش��گری باش��د، تا ب��ه حال 

برنامه ریزی نشده است.
 

مدیران سازمان و غفلت 
از گردشگری ریلی 

دکتر اس��رافیل ش��فیع زاده 
که بی��ش از دو دهه در حوزه 
می کند،  فعالیت  گردش��گری 
ش��رکت های  مدی��ران  ورود 
گردشگری کشورهای مختلف 
را از طری��ق این ت��ور به ایران 
خوش��ایند ارزیابی می کند. او 
می گوید: این س��فر فرصتی را 
پیش روی مدی��ران و فعاالن 
این  داخل��ی می گ��ذارد ک��ه 
مسافران خاص را برای توسعه 
گردش��گری در ای��ران توجیه 
کنند. موضوع دیگری که این 
اس��تاد دانش��گاه بر آن تاکید 
دارد انجام این س��فر از طریق 
ریلی اس��ت. ای��ن صاحب نظر 
در حوزه گردش��گری توضیح 
می دهد: مسیر ریلی در کشور 
م��ا امکان بالقوه ای اس��ت که 
متاس��فانه به آن اهمیتی داده 
نمی ش��ود. ما برنام��ه ای برای 
تمرکز بر گردشگری در مسیر 

ریلی نداریم. 
ش��فیع زاده می گوی��د: چ��را 

قطاری که به استانبول می رفت، 
برداش��ته ش��د، چ��را مدیران 
ارش��د و رییس سازمان میراث 
فرهنگی به ضرورت این مسیر 
فکر نمی کنند، در حالی که آمار 
گردشگران ورودی به استانبول 
بسیار باالست و بسیاری از آنها 
تمای��ل دارند به ایران بیایند. به 
گفته او اگر این مسیر احیا شود 
روند گردشگری اروپایی به ایران 
از س��ر گرفته خواهد شد و این 
خط بهترین مس��یر برای ورود 

گردشگران اروپایی است. 
این استاد دانش��گاه با بیان 
در  اینک��ه سیاس��ت گذاری ها 
فرهنگ��ی،  می��راث  س��ازمان 
صنایع دس��تی و گردش��گری 
اش��تباه دارد، می گوی��د: همه 
ایران در جاذبه های  می گویند 
گردشگری جزو 10 کشور اول 
دنیاس��ت، چه کرده ایم با این 
فقط  که  گردشگری  جاذبه ها، 
جاذب��ه نمی خواهد. س��ازمان 
باید زمینه های مناسب را برای 
فراهم کند  توسعه گردشگری 
تا کی می خواهیم با این شعار 

دلمان را خوش کنیم. 

دعوت از متخصصان 
ایرانی از دیگر کشورها 

ایجاد امکانات الزم و حضور 
در بازاره��ای پ��ر رقاب��ت در 
دیگر  یکی  حوزه گردش��گری 
از مس��ئله هایی اس��ت که این 
متخص��ص گردش��گری به آن 
اش��اره دارد او می گوید: دولت 
فراهم  بتواند ش��رایطی  بای��د 
کند تا گردشگران راحت تر به 
باشند،  ایران دسترسی داشته 
جامع��ه تورگردان��ان با اندک 
پولی که این سازمان می دهد 
بین المللی  نمایش��گاه های  در 
به سختی حضور پیدا می کنند 
و ب��ا این بودجه نمی ش��ود در 

رقابت ها برنده شد. 

شفیع زاده با اشاره به فضای 
سیاسی ایجادشده و گسترش 
و بهبود رواب��ط خارجی ایران 
ادامه می دهد: م��ا در بهترین 
و  گرفته ای��م  ق��رار  ش��رایط 
بای��د بتوانی��م از ای��ن فرصت 
ببری��م.  را  اس��تفاده  نهای��ت 
ایران  ب��ه  گردش��گران  ن��گاه 
مثبت ش��ده و سازمان میراث 
فرهنگ��ی نباید ب��ا غفلت این 

فرصت را از دست بدهد. 
س��ازمان  می افزای��د:  او 
میراث فرهنگ��ی باوجود اینکه 
می خواهد اقدامات مثبتی داشته 
ندارد،  باش��د، متخصص کافی 
درست  سیاس��ت گذاری هایش 
نیست و از متخصصان این حوزه 
مشاوره الزم را نمی گیرد. آنها به 
تحوالت جهانی توجه نمی کنند 
و تحلی��ل درس��تی از مس��ائل 
گردش��گری در جهان ندارند و 
ش��اید به همین دلیل است که 
باوج��ود تالش هایش��ان برخی 
مواقع مسیر را اشتباه می روند. 

این اس��تاد دانش��گاه ب��ا بیان 
اینکه پروفس��ور جعفر جعفری، 
دایره المعارف  نخس��تین  مولف 
گردش��گری، صاح��ب کرس��ی 
دوره های تکمیلی در دانشگاه های 
مش��اور  و  پرتغ��ال  و  اس��پانیا 
گردشگری در کشورهای اروپایی 
و حوزه خلی��ج فارس می تواند از 
بهترین مش��اوران سازمان باشد، 
ادامه می ده��د: ما متخصصان و 
کارشناس��ان ایرانی بسیاری در 
کنگره های مختلف بین المللی در 
دیگر کشورها مالقات می کنیم 
که می توانند، حوزه گردش��گری 
را توسعه دهند، سازمان باید برای 
دعوت از این متخصصان آستین 

باال بزند. 
اس��رافیل ش��فیع زاده ورود 
قط��ار گردش��گران اروپایی را 
برای از س��رگیری گردشگری 
ریل��ی تاثیر گ��ذار می دان��د و 
معتقد است، س��ازمان میراث 
فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
م��ورد  ای��ن  در  گردش��گری 
بیشترین مسئولیت را دارد که 

باید به آن آگاه باشد. 
فرج  ابراهیم پ��ور  گفت��ه  به 
تورگردانان،  جامع��ه  ریی��س 
این قطار پ��س از ورود به مرز 
به ش��هر زنجان خواهد رفت و 
به دنبال آن، از شهرهای یزد، 
اصفهان، شیراز، تهران و چند 
شهر دیگر دیدن خواهند کرد. 
اقامت آنها در ایران دو هفته به 
طول خواه��د انجامید. تمامی 
مسیرهای این قطار در برنامه 
پیش بین��ی و هماهنگی ه��ای 
الزم با سازمان ها و ارگان های 

الزم انجام شده است. 

گردشگری فصل جدیدش را با ورود مدیران ارشد اروپایی ورق زد

قطار شرکت های اروپایی بر ریل گردشگری ایران 
واردات 20 میلیارد دالر کاال 

از مبادی غیررسمی
مسعود کرباس��یان رییس کل گمرک ایران با اشاره 
به واردات غیر قانونی 20 میلیارد دالر کاال گفت: وقتی 
می گوییم حدود 20 میلیارد دالر از مبادی غیررس��می 
کاال وارد کش��ور شده باید بپذیریم که حقوق دولت در 
این بخش تضییع ش��ده و باید چ��اره ای برای حل این 

معضل اندیشید. 
کرباس��یان توضی��ح داد: ب��ا توج��ه ب��ه مق��ررات و 
بخشنامه های صادره برای واردات کاال مدت زمان ورود 
کاال به صورت رسمی به کش��ور هفت روز بود درحالی 
که همین کاال را قاچاقچیان به صورت غیر رسمی بدون 

فوت وقت وارد کشور کرده و به فروش می رسانند. 
ب��ه گزارش مهر رییس کل گمرک ایران با اش��اره به 
مش��کالت واردکنندگان کاالی قانون��ی تاکید کرد: در 
مرزهای کش��ور 45 قان��ون و 15 کنوانس��یون رعایت 
می کنی��م که بعض��ا این قوانین در تع��ارض با یکدیگر 

بودند. 
کرباس��یان به هزینه های مترتب ب��ر واردات قانونی 
اش��اره و خاطرنشان کرد: بسیاری از وارد کنندگان کاال 
با مش��اهده این مش��کالت به ناچار به س��مت واردات 

غیر قانونی ترغیب می شدند. 
همچنین مس��عود کرباسیان با تاکید بر اینکه اجرای 
س��امانه گمرکی کاهش 20 روزه روند تجارت را در پی 
داشته اس��ت، گفت: با اجرایی شدن س��امانه گمرکی 
رون��د اجرایی گمرک در مورد واردات 26 روز به س��ه 
روز تقلی��ل یافته که این امر تس��هیل تجارت را در پی 

داشته است. 
ریی��س کل گمرک ای��ران اظه��ار از راه دور را یکی 
دیگر از امکان هایی که در پی اجرایی ش��دن س��امانه 
گمرکی ایجاد ش��ده اعالم کرد و افزود: با اجرایی شدن 
این س��امانه دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیس��ت و 
وارد کنن��دگان هر زم��ان از هر مکان��ی می توانند وارد 

سامانه شده و به اظهار گمرکی بپردازند. 
کرباس��یان کاه��ش زم��ان روند گمرک��ی را موجب 
صرفه جوی��ی 280 میلی��ارد ریالی )28 ه��زار میلیارد 
تومان( در واردات برای بخش تجاری ایرانی اعالم کرد. 
وی همچنی��ن از افزایش 130 درصدی درآمد گمرک 
به واس��طه اجرایی شدن این س��امانه خبر داد و افزود: 
زم��ان الزم برای صدور پروان��ه در مورد صادرات نیز از 

هفت روز به یک روز کاهش پیدا کرده است. 
مع��اون وزی��ر اقتص��اد از برنامه ریزی گم��رک برای 
رایانه ای شدن صدور پروانه خبر داد و گفت: با اجرایی 
ش��دن این ام��کان دیگر نی��ازی به مراجع��ه حضوری 
نخواهد بود. وی روان س��ازی تجارت را از جمله وظایف 
گمرک برش��مرد و افزود: کاهش زمان ترخیص کاال و 
تسهیل تجارت موجب ش��ده در واردات موبایل شاهد 
افزایش ورود این کاال از طریق مرزهای قانونی باشیم. 
وی اجرای سامانه الکترونیکی را موجب فراهم آمدن 
امکانی برای ارتباط با سیس��تم جهانی گمرک اعالم و 
بیان کرد: در نتیجه اجرایی شدن این سامانه می توانیم 

اصالت کاال را تعیین و اعالم کنیم. 
کرباسیان با بیان اینکه به دنبال پنجره واحد تجارت 
فرامرزی هس��تیم، گفت: با اقدامات انجام شده در یک 
سال گذشته توانس��ته ایم رتبه گمرک ایران را از 126 
به 63 ارتقا بخش��یم که این ام��ر حاصل بهره گیری از 

فناوری های نوین الکترونیکی است. 

نوزدهمین کنفرانس 
سران مختار آغاز به کار کرد 

نوزدهمین کنفرانس س��ران مختار با حضور بیش از 
س��ه هزار شرکت کننده از سراسر جهان در بوسان کره 

جنوبی آغاز به کار کرد. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، در اجالس مختار 2014 
که ب��ا حضور 104 وزی��ر، 35 معاون وزی��ر و بیش از 
50 نماینده ویژه کش��ورها همراه اس��ت، حمدون توره 
دبیرکل در سخنانی گفت: از سال 2007 تاکنون تعداد 
مشترکان تلفن همراه در سطح جهان، از 2. 6 میلیارد 
ب��ه 3. 9 میلیارد نفر رس��یده و در همین دوره، تعداد 
 اس��تفاده کنندگان از اینترن��ت نی��ز از 1. 2 میلیارد به 

3. 9 میلیارد نفر افزایش یافته است. 
وی در ادام��ه با یادآوری نیاز ب��ه تصمیم گیری های 
جسورانه برای کمک به برقراری ارتباطات گفت: امروزه 
ICT یک نیاز اس��ت و با توجه به اینکه میلیون ها نفر 
در دنیا هنوز به ارتباطات دسترس��ی ندارند، الزم است 

برنامه ریزی کرد تا آحاد مردم به آن دسترسی یابند. 
ای��ن اج��الس که با پخ��ش پیام ویدیوی��ی دبیرکل 
س��ازمان مل��ل متح��د و س��خنرانی رییس جمه��ور 
کره جنوبی افتتاح ش��د، رییس جمهور کره جنوبی در 
س��خنانی خطاب به نمایندگان کشورها ITU را محور 
همکاری ه��ای بین المللی دانس��ت و گف��ت: ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات نقش بس��یار مهمی در توس��عه 

زیرساخت کشورها و توسعه اقتصادی دارد. 
بان کی مون، دبیرکل س��ازمان ملل نیز در پیام خود 
به نوزدهمین کنفرانس س��ران مختار، با اشاره به نقش 
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات در نزدیک کردن مردم 
به یکدیگر، پهن باند را باعث کاهش ش��کاف دیجیتالی 
بین کش��ورها عنوان کرد و ICT را کلید دستیابی به 

توسعه پایدار برشمرد. 
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز 
در این اجالس ش��رکت کرده و در روز دوم س��خنرانی 

خواهد داشت. 
این اجالس مهم ترین رخداد بین المللی ITU است 
که هر چهارس��ال یک ب��ار با حضور همه کش��ورهای 
جهان تش��کیل می شود و محل مناسبی برای رایزنی و 

گفت و گوی مسئوالنICT کشورها است. 

پوشش بیمه ای 98 درصدی
 جمعیت کشور

رییس س��ازمان بیم��ه س��المت ایران اع��الم کرد: 
98درص��د جمعی��ت کش��ور تحت پوش��ش بیمه های 
مختلف پایه ای س��المت هستند که از این میزان بیش 
از 40 میلیون نفر تحت پوش��ش بیمه س��المت و بقیه 

شامل دیگر بیمه ها می شوند. 
انوش��یروان محس��نی بندپی، دیروز با اشاره به طرح 
تح��ول بیمه همگانی س��المت که از اول اردیبهش��ت 
امس��ال شروع شده اس��ت، افزود: در این مدت بالغ بر 
هف��ت میلیون و 200 هزار نفر در طرح بیمه س��المت 
ثبت ن��ام کردند که به ش��ش میلی��ون و 500 هزار نفر 

دفترچه بیمه تحویل شده است. 
ب��ه گزارش ایرنا وی با اش��اره به طرح ارتقا بخش��ی 
کیفی��ت دفترچه ه��ای درمان��ی اظهار ک��رد: پیش تر 
فق��ط در بیماران پیوند کلیه، داروها در زمان بس��تری 
بیمار تحت پوش��ش بیمه بود که اکن��ون بیماران مغز 
استخوان، کبد و ریه نیز تحت پوشش قرار گرفته اند. 

دکتر محس��نی بند پی، از تدوین و تعریف پنج بسته 
خدمات دندانپزش��کی جدید در بیمه سالمت خبر داد 
و گف��ت: با تصویب هیأت دولت خدمات فلوراید تراپی، 
فیشرس��یلندر، جرم گیری، معاین��ات دوره ای دندان و 
نحوه صحیح مس��واک زدن تحت پوش��ش قرار گرفته 
که برای افراد زیر 14 س��ال و زنان باردار روستایی این 

خدمات ارائه می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه قیمت تعرفه ه��ا قبال واقعی نبود، 
اعالم کرد: امس��ال ب��ا افزایش 44 درص��دی خدمات 
عمومی ب��ا دو رویکرد افزای��ش 85 درصدی هتلینگ 
بیمارس��تان ها و افزایش 60 درصدی ویزیت به سمت 

واقعی شدن قیمت ها نزدیک می شویم. 
رییس س��ازمان بیمه س��المت با اشاره به بازنگری و 
اصالح کتاب ارزشی س��ازمان اظهار کرد: شورای عالی 
بیمه، س��ازمان را مکلف کرده که هر س��اله نس��بت به 
بومی س��ازی و خدمات قیمتی بازنگری داش��ته باش��د 
که امس��ال در بازنگری آن 300 خدمت که قبال دارای 
ک��د و تعرف��ه نبود، تعرف��ه گرفتند که باع��ث افزایش 

رضایت مندی ارائه دهنده و گیرنده خدمت شد. 
وی در رابط��ه با کاهش هزینه های بس��تری بیماران 
خاطر نش��ان کرد: یکی از رس��الت های س��ازمان بیمه 
سالمت حفاظت از مردم در برابر پرداخت هزینه هاست 
ک��ه در ای��ن رابط��ه مص��وب ش��ده اس��ت پرداختی 
بیمه شدگان عشایر، روستاییان و شهرهای زیر 20هزار 
نفر جمعیت، س��ه درصد و س��ایر بیمه ش��دگان شش 

درصد باشد. 
طبق آخرین سرش��ماری سال 1390 جمعیت ایران 

75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر ثبت شده است.

پیام دولت مجارستان برای احیای 
مناسبات اقتصادی با ایران

نایب رییس مجلس مجارستان که همراه با یک هیات 
تجاری از این کشور به تهران آمده  است، صبح دیروز با 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
دیدار و در مورد احیای روابط اقتصادی میان دو کشور 

بحث و تبادل نظر کرد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی ات��اق ته��ران، »یانوش 
التروس��ای« نایب رییس مجلس مجارستان که پیش 
از ای��ن وزی��ر صنایع این کش��ور ب��وده و از چهره های 
اقتصادی و سیاسی مجارس��تان محسوب می شود، در 
س��فر اخیرش به تهران سرپرستی هیات اقتصادی اتاق 
بازرگان��ی و صنایع مجارس��تان را برعهده دارد که روز 
گذش��ته این هی��ات تجاری وارد تهران ش��د. عالوه بر 
آقای التروس��ای، آقای میکلوش��ی، نای��ب رییس اتاق 
بازرگانی و صنایع مجارس��تان نیز این هیات تجاری را 

همراهی می کند. 
زمینه های کاری هیات تجاری مجارس��تان ش��امل 
نس��اجی، تجهیزات پزشکی، پروژه های عمرانی، فنی و 
مهندس��ی، تجیهزات صنعتی مورد مصرف صنایع گاز، 
نفت، ش��یمیایی، دارویی و صنعت هس��ته ای، صنایع 
کش��اورزی و غذایی، گردش��گری و مبلم��ان، بانک و 
بیم��ه، خدمات و همکاری های دانش��گاهی، آموزش��ی 
و تحقیقات��ی، فن��اوری اطالع��ات و توس��عه نرم افزار، 
خدمات مهندس��ی ترافیک، تبادل فناوری پیش��رفته 
در زمینه های کش��اورزی، پزش��کی، محیط زیس��ت، 
مدیری��ت آب، اتوماس��یون صنعتی، صنع��ت خودرو، 
بهداش��ت و انرژی اتمی است. یحیی آل اسحاق، رییس 
ات��اق ته��ران در دیدار با روس��ای هیات تج��اری اتاق 
مجارستان، وضعیت فعلی مناسبات اقتصادی دو کشور 
را اندک دانست و اظهار امیدواری کرد که با رفت و آمد 
هیات های تجاری میان دو کش��ور و همچنین برقراری 
مناس��بات وس��یع همکاری میان اتاق های بازرگانی و 
صنای��ع دو طرف، روابط اقتصادی ایران و مجارس��تان 
احیا شده و به سطح قابل قبولی از همکاری ها برسد. 

 آل اسحاق به آخرین آمار از حجم مناسبات اقتصادی 
ایران و مجارستان اشاره کرد که دربرگیرنده دادوستد 
میان دو کش��ور در نیمه نخس��ت سال 2014 میالدی 
است. به گفته وی در این مدت حجم روابط تجاری دو 

کشور 19. 5 میلیون دالر بوده است. 
وی در این دیدار با اشاره به محدودیت های ایجادشده 
از س��وی کشورهای غربی برای ایران و شرکای تجاری 
این کشور خاطرنشان کرد که باوجود برخی فشارها، در 
حال حاضر حجم تجارت خارجی ایران با دنیا به غیر از 
نفت حدود 120 میلیارد دالر اس��ت که بیانگر پویایی 
همکاری ه��ای اقتصادی و تجاری ایران با کش��ورهای 
جهان اس��ت. به گفته آل اس��حاق، آخرین آمار تجارت 
خارجی ایران نش��ان می دهد که صادرات غیرنفتی این 

کشور در حال پیشی گرفتن از واردات است.

بیمه

اتاق بازرگانی

واردات

ارتباطات
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راه ان��دازی خدمات »تلویزیون 
اینترنتی « چند س��الی است که 
بین بعضی س��ازمان ها و نهادها 
در کش مک��ش اس��ت و بعض��ی 
اص��رار ب��ه ارائ��ه ای��ن خدمات 
به م��ردم دارند و برخ��ی آن را 
چالش��ی ب��رای جامع��ه و حتی 
ب��رای خ��ود می دانند.  رقیب��ی 
شهریور ماه سال گذشته بود که 
تلویزیون  گفته می شد نخستین 
 IP MEDIA( اینترنتی کشور
ی��ا IPTV( آغ��از ب��ه کار کرد، 
ام��ا گویا این طرح ب��رای مدتی 
به صورت پایلوت اجرا شده بود و 
تا به حال هیچ شرکت یا نهادی 
به طور جدی به ارائه این خدمات 
نپرداخته اس��ت. بع��د از آن نیز 
چند وب سایت عنوان  »تلویزیون 
اینترنت��ی « را ب��ا خ��ود ی��دک 
کش��یدند که با جس��ت وجو در 
موتور های جست وجوگر  از  یکی 
با چندی از آنها روبه رو می شویم 
بیش��تر س��رویس های خود  که 
را ب��ه ط��ور رای��گان در اختیار 
مخاطبان ش��ان می گذارند که به 
این خدمات  کارشناس��ان  گفته 
اینترنتی  با فن��اوری تلویزی��ون 
فاصل��ه زیادی دارد و بیش��تر به 
یا   مثل »آپارات «  وب سایت هایی 

»یوتیوب « شباهت دارد. 
ام��ا در دو روز گذش��ته خبری 
در رس��انه ها مبن��ی بر »اعط��ای 
پروانه تلویزیون اینترنتی« پیچید 
که در آن آمده بود:  کمیس��یون 
ارتباط��ات  مق��ررات  تنظی��م 
در جلس��ه ش��ماره 196 خ��ود 
پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات 

و ارتباط��ات رادیویی در خصوص 
اص��ول حاک��م ب��ر پروان��ه ارائه 
خدم��ات توزیع محت��وای صدا و 
ویدیو مبتنی بر پروتکل اینترنت 
را بررسی و تصویب کرد. براساس 
این مقررات دارنده پروانه می تواند 
به صورت غیرانحصاری با استفاده 
از ش��بکه های ارتباط��ی ایج��اد 
از س��وی فراهم کنندگان  ش��ده 
شبکه دارای پروانه ارائه خدمات 
ارتباطی ثابت غیررادیویی، نسبت 
به توزیع محتوای صدا و ویدیوی 
تایی��د ش��ده از س��وی مراج��ع 
ذی رب��ط در چارچ��وب قوانین و 
مقررات کشور، مبتنی بر پروتکل 
اینترنت و بر بستر باند پهن اقدام 
کند. در این راستا ارائه دهندگان 
این خدم��ات موظف خواهند بود 
در م��واردی که طب��ق قوانین و 
مقررات کشور برای ارائه محتوای 
خدمات موضوع پروانه، اخذ مجوز 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اس��المی ای��ران و س��ایر مراجع 
ذی ربط الزامی است، قبل از ارائه 
محتوای مذک��ور مجوزهای الزم 
را اخذ کنند؛ ارائه س��ایر خدمات 
در شبکه موضوع پروانه منوط به 
موافقت س��ازمان تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیوی��ی و رعایت 
قوانی��ن و مقررات جاری کش��ور 
و دریافت مجوزه��ای تکمیلی از 
مراجع ذی ربط اس��ت. طبق این 
مقررات، میزبان��ی محتوای صدا 
و ویدی��وی موض��وع پروانه، باید 

در داخل کش��ور باشد و متقاضی 
ارائه این خدمات نیز باید شرکت 
غیردولتی بوده و در ایران به ثبت 
رس��یده باش��د و تا پای��ان مدت 
اعتب��ار پروانه، ماهی��ت حقوقی 
زم��ان ص��دور پروان��ه را حف��ظ 
کند. کمیس��یون تنظیم مقررات 
ارتباطات مدت اعتب��ار پروانه را 
از زمان صدور به مدت 10 س��ال 
شمسی تعیین کرده و این مجوز 
ب��رای دوره های بعدی براس��اس 
ش��رایط و ضوابط��ی که توس��ط 
کمیسیون تصویب می شود، قابل 

تمدید خواهد بود. «
ناگفته نماند که دست اندرکاران 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی این خبر را تاریخ گذشته 
اع��الم کرده ان��د و معتقدن��د این 
خبر که چند روز پیش در بعضی 
رس��انه ها درج شده بود مربوط به 
گذشته بوده و تصویب این قانون 

به تازگی صورت نگرفته است. 
ام��ا در بخش دیگ��ری از این 
خبر از اش��تراک ماهانه 20 هزار 
تومان ب��رای تلویزیون اینترنتی 
س��خن گفت��ه ش��ده و حداکثر 
تعرف��ه اش��تراک ماهانه موضوع 
ای��ن پروانه مبلغ 20 هزار تومان 
اعالم ش��ده اس��ت که طبق این 
مجوز دارنده پروانه در هر س��ال 
حداکث��ر می تواند 8 بار نس��بت 
ب��ه ارائ��ه و اج��رای تعرفه های 

تشویقی، اقدام کند. 
فرش��اد س��لطانی، کارش��ناس 
رس��انه های نوی��ن درب��اره حداقل 

زیرس��اخت مناس��ب ب��رای ارائه 
خدمات تلویزیون اینترنتی می گوید: 
سرویس  آی پی مدیا در حال حاضر 
در کشورهایی فعال است که دارای 
زیرساخت های مناسب بوده و پهنای 
باند کافی را برای ارائه این خدمات در 

اختیار دارند. 
وی اف��زود: اگر قرار باش��د این 
خدمات در کشور ما هم ارائه شود 
باید اول به زیربنای ارتباطی کشور 
توجه شود که من گمان نمی کنم 
حداق��ل در حال حاض��ر راه های 
انتقال اطالعات ما پاسخگوی این 

خدمات باشد. 
درب��اره  کارش��ناس  ای��ن 
تجهیزات��ی ک��ه ب��رای دریافت 
ای��ن خدمات نیاز اس��ت، گفت: 
اس��تفاده از تلویزی��ون اینترنتی 
به دو ش��یوه  »اینترن��ت محور « 
و »تلویزیون مح��ور « خواهد بود. 
در نوع اینترنت محور، موسسات 
رادیوی��ی و تلویزیون��ی ضم��ن 
روی  برنامه های ش��ان  قراردادن 
آنتن ب��ه کاربران خود این اجازه 
را می دهند ک��ه از طریق اتصال 
به اینترن��ت بتوانند تا حدی در 
برنام��ه دخل و تص��رف کرده و 
آنچ��ه را می خواهن��د دریاف��ت 
کنند. ب��رای ای��ن کار صفحات 
پخش برنام��ه به گونه ای طراحی 
می ش��ود که مخاط��ب با کلیک 
در  آیکون های��ی  روی  ک��ردن 
پایین، باال یا اطراف آنها می تواند 
تلویزی��ون  خ��اص  امکان��ات  از 
مج��ازی اس��تفاده کن��د. اما در 

شیوه تلویزیون محور، دستگاهی 
ب��ه نام  »س��ت ت��اپ باکس « به 
تلویزی��ون وص��ل می ش��ود که 
توانای��ی اتصال به اینترنت را هم 
دارد. صفحات پخش برنامه مانند 
حال��ت قب��ل دارای آیکون هایی 
برای درگیر کردن هرچه بیشتر 
مخاطب با برنامه اس��ت. به این 
ص��ورت هنگام��ی ک��ه کاربران 
در ح��ال دی��دن برنام��ه م��ورد 
عالق��ه خود هس��تند، می توانند 
با اس��تفاده از س��ت تاپ باکس 
پیام خود را از طریق شبکه برای 
فرس��تنده برنامه ارسال کنند و 
فرس��تنده پ��س از دریافت پیام 
کاربر، امکانی را که درخواس��ت 
کرده در اختیارش قرار می دهد. 
سلطانی در پاسخ به این سوال 
که آیا این خدمات می تواند رقیبی 
برای صدا و سیما محسوب شود؟ 
گفت: در اکثر کشور های جهان به 
اینکه شبکه های خصوصی  دلیل 
فعالیت بسیار گس��ترده ای دارند 
ارائه این خدمات را به عنوان آپشن 
ب��ه مخاطبان عرض��ه می کنند و 
چون ش��بکه های دولت��ی خود از 
این خدمات استفاده می کنند پس 
رقیب جدی برای آنها محس��وب 
نمی شوند که به عقیده من ما هم 
باید از همین شیوه پیروی کنیم. 

گفتنی اس��ت ح��دود 20 روز 
پیش وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات مراسمی را تدارک دیده 
ب��ود تا در آن مجوز ارائه صوت و 
ویدیو بر بس��تر پروتکل اینترنت 
اعطا  رسانه «  به شرکت »سروش 
ش��ود که بنا به دالیل نامشخص 
برگزاری این مراسم متوقف شد. 

سرنوشت نامعلوم برای  آی پی مدیا

تلویزیون اینترنتی به ایران می آید؟ 

گزارش 2

 مینوگله

 محمد ممتازپور 
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از  پ��س  س��رانجام  تركی��ه 
تهدیدهایی كه بارها آن را تكرار 
كرده بود، برای تردد كامیون های 
ایرانی از خاك این كشور تعرفه ای 
جدی��د وضع كرد تا سرنوش��ت 
ترانزیت ایران با یكی از بزرگ ترین 
شركای تجاری اش در هاله ای از 

ابهام فرو رود. 
هر چن��د ماج��رای اعتراض 
ترك ه��ا نس��بت ب��ه تعرف��ه 
در  كامیون هایش��ان  رفت و آمد 
ایران مس��ئله جدیدی نیست و 
به مدت ها قبل بازمی گردد، اما 
اختالف��ات جدید دو كش��ور از 
زمان اجرای گام دوم هدفمندی  
یارانه ه��ا آغ��از ش��د، جایی كه 
ترك ها در اعت��راض به افزایش 
كامیون هایشان  سوخت  تعرفه 
در ایران درخواس��ت صرف نظر 
ك��ردن از آن را مطرح كردند و 
چون این درخواست با موافقتی 
از س��وی ای��ران همراه نش��د، 
تهدید به مقابله به مثل كردند؛ 
تهدیدی ك��ه از روز 18 مهرماه 
امسال رسما وارد فاز عملی شد. 

تاریخ 35ساله ترانزیت 
2كشور 

م��رز خاكی گس��ترده ایران 
و تركی��ه و موقعیت اقتصادی 
مطلوبی كه این دو نس��بت به 
یكدیگر دارند - ایران، ترك ها 
را به آسیای میانه، دریای خزر 
و خلیج فارس وصل می كند و 
تركیه، دروازه ورودی كاالهای 
ایرانی به اروپاست-باعث شده 
عبور محموله های ترانزیتی دو 
كشور از مرزهای زمینی سابقه 
طوالنی داشته باشد و آن قدر 
این تبادل گس��ترده بود كه به 
یك موافقت نامه جاده ای ختم 

شده است. 
حمل و نق��ل  م�واف�قت نام��ه 
جاده ای ایران و تركیه در س��ال 
1358 به وسیله شورای انقالب 

ایران و در سال 1373 به وسیله 
پارلم��ان تركیه م��ورد تصویب 
قرار گرف��ت. در متن این توافق 
كه س��ند اصلی اجرایی مدنظر 
دو كش��ور در تمام س��ال های 
گذشته بوده شرایط وضع تعرفه 
به وضوح شرح داده شده است. 
طبق این توافق جدا از عوارض 
اس��تفاده از راه های اصلی، جاده 
و پ��ل و عوارض تامی��ن هزینه 
نگهداری و مرمت جاده، دو كشور 
حق دریافت هی��چ وجه دیگری 
را ندارن��د. به جز وجوهاتی كه به 
طور یكسان برای پوشاندن تفاوت 
قیمت س��وخت دریافت خواهد 
شد؛ نكته ای كه هنوز بر سر نحوه 
تفسیر آن اختالفات گسترده ای 

وجود دارد. 

قیمت سوخت 
عامل اصلی اختالفات

تنه��ا عامل��ی ك��ه در طول 
تبادالت  گذش��ته  س��ال های 
اق�ت�ص���ادی دو ك�ش���ور را 
تفاوت  داده،  قرار  تحت الشعاع 
در قیمت گذاری سوخت است. 
مناب��ع زیرزمینی ف��راوان در 
ایران قیمت بنزین و مش��تقات 
آن را ب��ه حداق��ل رس��انده و در 
مقابل ترك ها یك��ی از باالترین 
قیمت های سوخت را در منطقه 
بر خودروهایشان اعمال می كنند. 

باعث ش��ده  مس��ئله  ای��ن 
س��وخت  ایرانی،  كامیون های 
م��ورد نیاز خود را به ش��كلی 
پلمب شده از مرز تركیه عبور 
دهند و كامیون های ترك نیز 
در ازای مص��رف خ��ود مبلغ 
مابه التفاوتی را پرداخت كنند. 
این روند هر چند در سال های 
گذشته فرازونشیب هایی داشته، 
اما همواره اجرایی ش��ده است، 
این تعادل اما یكی از مهم ترین 
چالش های خود را در چند ماهه 
گذشته پشت سر گذاشته است. 
با ب��اال رفتن نرخ س��وخت در 
ایران ب��ه دنبال اجرای گام دوم 
تعرفه  نرخ  یارانه ها،  هدفمندی  
كامیون های ترك نیز باال رفت 
و این امر موجبات اعتراض آنها 

را به وجود آورد. 
تركی��ه در ابتدا درخواس��ت 
ای��ن  از  ای��ران  نظ��ر  ص��رف 
مابه التف��اوت را مط��رح كرد و 
وقتی با مخالفت ای��ران روبه رو 
ش��د، درخواس��ت وارد نكردن 
را  از كامیون های��ش  س��وخت 
مطرح ك��رد و زمان��ی كه این 
پیشنهاد از سوی ایران رد شد، 
اعالم ك��رد متقابال ب��ر عبور و 
ایرانی تعرفه  مرور كامیون های 
وضع كند. تهدی��دی كه از 18 
مه��ر به خود رنگ عمل گرفت. 
به دنب��ال وضع تعرف��ه جدید 

از س��وی ترك ها، ایران نیز در 
كنار هزینه 25 یورو و س��وخت 
25 ی��ورو به عنوان تعرفه جدید 
بر كامیون های ترك وضع كرد. 
ای��ن بده وبس��تان ها باز هم 
ادامه یافت ت��ا این بار ترك ها 
در ازای هر صد كیلومتر تعرفه 
50 یوروی��ی را بر كامیون های 
ای��ران وض��ع كنند ت��ا كار به 

جاهای باریك تری بكشد. 
اختالفاتی كه ه��ر دو طرف 
خ��ود را در آن مح��ق می دانند 
تنها به آم��ار تجارت آنها ضربه 
زده اس��ت. بس��یاری از تاجران 
فعالیت خود را متوقف كرده اند 
و اقتصاد دو كشور منتظر پایان 
این اختالفات است كه هر چند 
آینده آن هنوز مشخص نیست. 

 توقف 250كامیون 
درمرز تركیه

مدی��ر كل دفت��ر ترانزی��ت 
و پایانه ه��ای مرزی س��ازمان 
راهداری كل كش��ور ب��ا بیان 
اینك��ه مذاكرات ب��ا ترك ها بر 
س��ر سرنوش��ت تعرف��ه ادامه 
دارد، اظه��ار ك��رد: ب��ا حضور 
راه��داری  س��ازمان  ریی��س 
ایران در ی��ك اجالس جهانی 
كه در تركیه برگزار می ش��ود، 
امیدواری��م گ��ره ای��ن ماجرا 
گشوده ش��ود، زیرا باقی ماندن 

ش��رایط ب��ه این ش��كل برای 
ه��ر دو طرف ضرر ب��ه وجود 

می آورد و منطقی نیست. 
محمد ج��واد عطرچیان، در 
گفت وگو ب��ا »فرص��ت امروز« 
در  هرچن��د  ك��رد:  تصری��ح 
خواس��ت های ترك ها و اعمال 
تعرف��ه جدی��د از س��وی آنها 
منطقی نیس��ت، اما امیدواریم 
مذاك��رات گ��ره از ای��ن كار باز 
كند، در غیر این صورت، احتمال 
از  بررس��ی تصمیم های جدید 

سوی ایران وجود دارد. 
به گفته وی، اعمال این تعرفه ها 
هزین��ه واردات كاال از تركی��ه به 
ایران را افزای��ش داده و تعامالت 
اقتص��ادی دو كش��ور را به خطر 
می اندازد، هر چند ترددها متوقف 
نشده، اما حدود 250 كامیون را 
در مرز تركیه متوقف كرده است. 
دیگ��ر  ب��ار  عطرچی��ان، 
ب��ه  ای��ران  پای بن��دی  ب��ر 
تاكید  موجود  موافقت نامه های 
ك��رد و گف��ت: اینك��ه هزینه 
س��وخت كامیون های دو كشور 
برابر باشد اصال منطقی نیست 
و ترك ه��ا خود ای��ن موضوع را 
می دانند. ایران نیز بر این مسئله 
مصر است و قطعا شرایطی جدا 

از توافقات را نخواهد پذیرفت. 
هر چند روابط مطلوب سیاسی 
و اقتصادی دو كشور ایران و تركیه 
در طول سال های گذشته همواره 
تقویت شده، اما اختالف نظرهای 
اقتص��ادی در این س��طح آینده 
تعامالت دو كش��ور را خاكس��تر 
می كن��د. هر چند هن��وز حتی 
وزرای راه و شهرس��ازی ای��ران و 
حمل و نقل تركیه نیز در این باره 
اظهارنظری نداشته اند، اما اهمیت 
موقعیت جغرافیایی دو كش��ور 
باعث شده بسیاری از قراردادهای 
اقتصادی تحت الشعاع این اختالف 
قرار گیرد؛ اختالفی كه مشخص 
نیست با مذاكره حل خواهد شد 
یا كار به جاهای باریك تر می كشد. 

بررسی سرگردانی كامیون ها در مرز بازرگان

آینده ترانزیت ایران و ترکیه در مه
رفتار ترک ها افق 30 میلیارد دالری 

روابط اقتصادی را تهدید می كند 

اقدام ترك ها نسبت به افزایش نرخ عوارضی بدون توافق 
قبلی در م��رز بازرگان رفتار عجوالنه ای اس��ت كه قطعا به 
ضررشان تمام می شود. این رفتار طرف ترك در حالی است 
ك��ه ایران و تركیه در حال گس��ترش روابط اقتصادی خود 
هس��تند و قطعا این اقدام عجوالنه تهدی��دی برای افق 30 

میلیارد دالری روابط اقتصادی این دو كشور خواهد بود. 
البته در این اقدام بیشترین آسیب به كشور تركیه وارد 
می آی��د، زیرا در حال حاضر این كش��ور در روابط خود با 
عراق دچار مشكل شده و برای ادامه روابط اقتصادی خود 

با عراق و ترانزیت كاال به مقصد عراق به ایران نیاز دارد. 
هر چند هنوز انگی��زه تركیه از افزایش نرخ عوارضی 
در مرز ب��ازرگان ب��رای كامیون های ایرانی مش��خص 
نیس��ت، اما معتقدم مقابل��ه به مثل راه��كار حل این 
مش��كل نیس��ت. قطعا این اتفاق��ات در روابط تجاری 
بین المللی پدیده جدیدی نیس��ت و بارها ش��اهد این 
رفتاره��ای عجوالنه بوده ایم، اما نكته ای كه وجود دارد 
این است كه نباید بگذاریم این اتفاق به عنوان مونوپلی 
در اختی��ار ترك ها ق��رار گیرد و تمام ش��رایط در یك 

رابطه اقتصادی بین المللی باید یكسان باشد. 
هر چند توقف كامیون های ایرانی پش��ت مرز تركیه 
وجه خوبی ندارد، اما معتقدم با توجه به اینكه مقامات 
ت��رك و ایران در این موض��وع ورود پیدا كرده اند، این 
مش��كل به زودی در چند روز آینده به روال سابق خود 
بازمی گردد، اما موضوع قابل توجهی كه وجود دارد این 
اس��ت كه نباید این مشكل به افزایش قیمت تمام شده 
واردات هر دو كش��ور منجر شود و این جریان سایه ای 

بر روابط تجاری ایران و تركیه بیندازد. 

پرداخت 2500 میلیارد تومان از 
بدهی پیمانکاران وزارت راه 

مدیرعامل ش��ركت س��اخت و توس��عه زی��ر بناهای 
حمل و نقل كش��ور از پرداخت 2500 میلیارد تومان از 
بدهی این ش��ركت به پیمان��كاران خبر داد و گفت: در 
دول��ت جدی��د مبلغ دو ه��زار و 500 میلیون تومان از 
بدهی پیمانكاران طلبكار از دولت را پرداخت كرده ایم. 
به گزارش ایلنا، علی نورزاد با بیان اینكه در یك سال گذشته 
توانستیم تمام مطالبات شركت های مهندسین مشاور را صفر 
كنیم،  اظهار كرد: در حال حاضر هزار میلیارد تومان از بدهی 
ش��ركت به پیمانكاران باقی مانده كه این رقم هم تس��ویه 
خواهد ش��د. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارائه هر 
گونه تسهیالت به پیمانكاران حوزه راه سازی،  تصریح كرد: از 
پروژه های راه سازی سرمایه گذاران بخش خصوصی استقبال 
می كنیم و این آمادگی را داریم كه هر گونه تسهیالتی را برای 
اجرای پروژه های راه سازی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم. 

400 پرونده زمین خواری 
در مراجع قضایی

مدیركل راه و شهرس��ازی اس��تان ته��ران به وجود 
بیش از 400 پرونده باز زمین خواری در مراجع قضایی 
در س��ال جاری اش��اره كرد و گفت: ای��ن پرونده ها در 
دادگاه های بدوی و تجدید نظر در حال بررسی است و 
به محض اینكه احكام صادر ش��ود مانند مرحله قبل با 

زمین خواران برخورد می شود. 
به گزارش مهر، فریبرز واحدی در خصوص برنامه های 
دولت برای مقابله با زمین خواری، اظهار داشت: پرونده های 
متعددی در حوزه شمیرانات و دیگر مناطق استان تهران 
در جریان اس��ت و به تمام این پرونده ها رسیدگی خواهد 
ش��د. وی افزود: یكسری پرونده مختص به اراضی دولتی 
در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در حال بررس��ی است 
و هنوز احكام آنها صادر نش��ده، اما به محض اینكه حكم 
مراجع قضایی را داشته باشیم مانند مرحله قبل برخورد با 

زمین خواران با آنها هم مقابله می شود. 
مدیركل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تعدد 
پرونده ه��ا در مراج��ع قضایی، گفت: برخ��ی از پرونده ها 
مالكیت اراضی دولتی را به نام خود ثبت می كنند، بنابراین 
نمی توان آمار دقیقی از تع��داد زمین خواران ارائه داد، اما 
پرونده ه��ای باز كه در دادگاه ها هس��تند به بیش از 400 

پرونده در سال جاری می رسد. 
واحدی با اشاره به اجرای احكام قضایی در شش ماهه 
امسال، اظهار كرد: در دور قبلی مبارزه با زمین خواران 
135 هكتار از اراضی دولتی آزاد ش��د كه در دور بعدی 
هم این موضوع در دس��تور كار قرار دارد تا با همكاری 

سایر دستگاه ها به این موضوع رسیدگی شود. 
وی با اش��اره به اینكه بالغ بر 20 درصد بار و مسافر 
كشور از شبكه راه های استان تهران تردد دارند، افزود: 
ضرورت دارد كه هرروز ما از امكانات و تجهیزات به روز 

در این بخش استفاده كنیم. 
مدیركل راه و شهرسازی استان تهران تصریح كرد: آمار 
كاهش��ی تلفات رانندگی را در س��ال گذشته داشتیم كه 
امس��ال هم این روند را با شیب كاهشی دنبال كنیم تا با 
كمك همه دس��تگاه های متولی كه در ایمنی حمل و نقل 

داشتند، كاهش سوانح را شاهد باشیم. 
واحدی با اش��اره به اجرای طرح زمستانی در راه های 
استان تهران، اظهار كرد: امسال هم در طرح زمستانی 
قصد داریم با امكانات بیش��تر و پیش بینی هواشناسی 
مبنی بر فصل س��ردی ك��ه در پیش رو داریم، آمادگی 
الزم را در راه��داران و ماش��ین آالت تخصصی و دیگر 

دستگاه های مرتبط با این موضوع، ایجاد كنیم. 

اقساط مسکن مهر به بانک مركزی می رود
مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری بانك مسكن با بیان 
اینكه بانك مركزی متعهد به پرداخت تسهیالت مسكن 
مهر بوده و بدیهی اس��ت اقساط وصولی نیز طبق قرارداد 
خط اعتباری منعقده باید به بانك مركزی عودت ش��ود، 
گفت: براس��اس دس��تور بانك مركزی قرار نیس��ت هیچ 

پرونده جدیدی به بانك مسكن معرفی شود. 
ب��ه گزارش فارس، نادر قاس��می در خصوص آخرین 
وضعیت پرداخت تس��هیالت مسكن مهر گفت: آخرین 
آمار عملكرد تس��هیالت مس��كن مهر تا 17 مهر ماه به 
این ترتیب اس��ت كه تعداد كل واحدهای معرفی شده 
به بانك دو میلیون و 376 هزار واحد مس��كونی اس��ت 
و ای��ن تعداد دو میلی��ون و 365 هزار واح��د به مبلغ 
477 هزار میلیارد و 364 میلیون ریال موفق به انعقاد 

قرارداد شده اند. 
وی خاطرنشان كرد: از ابتدای اجرای طرح مسكن مهر 
از تعداد حدود دو میلیون و 36 هزار واحد مسكونی كه از 
تسهیالت مسكن مهر بهره مند شده اند مجموعا تعداد یك 
میلیون و 26 هزارو 404 واحد مس��كونی فروش اقساطی 
ش��ده است. از ابتدای س��ال جاری نیز 223 هزار و 561 

واحد مسكونی فروش اقساطی شده است. 
قاس��می ادامه داد: اصرار ما این اس��ت و با صراحت 
می گویم هیچ پرونده مس��كن مهری در كش��ور وجود 
ندارد كه قرارداد مش��اركت مدنی منعقد كرده، دارای 
پیشرفت فیزیكی باشد و اعالم كند كه بانك مسكن به 

لحاظ پرداخت تسهیالت مشكل دارد. 

خبر یادداشت

حمل و نقل
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جواد جهانگیرزاده 
 عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

خبر استانی

مه��ر  مس��كن  واح��د   99 و  دو ه��زار 
خودمالكی در 40 ش��هر زی��ر 25 هزارنفر 
جمعیت و 14 شهرس��تان استان در سفر 
ی��ك روزه ریی��س بنی��اد مس��كن انقالب 
اس��المی به صورت نمادین به بهره برداری 

و افتتاح رسید.
ریی��س س��ازمان بنیاد مس��كن انقالب 
اس��المی در ای��ن افتتاحیه گف��ت: ما در 
مجم��وع 348 ه��زار واحد مس��كن مهر 
شهرهای زیر 25 هزار داریم كه همه آنها 
عقد قرارداد شده و مشغول به ساخت و ساز 

هستند.
از این تعداد 268 هزار واحد آن تحویل 
داده ش��ده و تا پایان سال 40 هزار واحد 

دیگر تحوی��ل داده می ش��ود و مابقی آن 
هم تا اواس��ط س��ال آینده تكمی��ل و به 

بهره برداری می رسد. 

افتتاح همزمان 2099 واحد مسکن مهر خودمالکی در گیالن

جواد هاشمی
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فرآورده های گوش��تی شامل 
سوس��یس، کالب��اس، همبرگر 
و ناگت است که با اس��تفاده از 
گوشت مرغ و گوشت قرمز طی 
فرآیندی صنعتی تولید می شود. 
تولید این فرآورده ها به ش��کل 
امروزی، از ابتدای قرن هجدهم 
در اروپا و آمریکا ش��روع شد و 
س��پس با رشد شهرنش��ینی و 
تغییر ذائقه جوامع ش��هری به 
تمام کشورهای جهان راه یافت. 
در سال 1304 نخستین کارگاه 
ساخت سوسیس در بندرانزلی و 
سپس در سال 1306 در تهران 
ساخته شد. تا دهه 50 شمسی 
تنه��ا 11 کارخانه سوس��یس 
و کالباس س��ازی در ای��ران 
دایر ش��ده بود اما با گس��ترش 
س��ال   40 در  شهرنش��ینی 
گذش��ته، تع��داد کارخانه های 
فرآورده های گوشتی در کشور 
به بی��ش از 200 واحد رس��ید. 
این در حالی اس��ت که تاکنون 
آمار و اطالعات دقیقی از میزان 
تولی��د و مص��رف فرآورده های 
گوشتی در کش��ور وجود ندارد 
اما برآورده��ای انجمن صنایع 
فرآورده های گوش��تی نش��ان 
می دهد در سال 90 تولید انواع 
سوس��یس، کالباس، همبرگر و 
ناگت 400 هزار تن ب��وده و بر 
همین اس��اس می��زان مصرف 
سرانه نیز 5/3 کیلوگرم برای هر 

فرد در سال است. 
در هفته ه��ای اخی��ر وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و داروی 
این وزارتخان��ه، ابهاماتی را در 
کیفی��ت تولی��د فرآورده های 
گوشتی در کشور مطرح کرده اند 
که تاکنون واکنش هایی از سوی 
سایر مسئوالن و تولیدکنندگان 
و همچنی��ن مصرف کنن��دگان 
در پ��ی داش��ته اس��ت. وزارت 
بهداش��ت، اس��تفاده از خمیر 
م��رغ ی��ا MDM را در تولید 
فرآورده های گوش��تی ممنوع 
اعالم ک��رده اس��ت. خمیر مرغ 
که در س��ال های اخیر در تولید 
فرآورده های گوش��تی بس��یار 
متداول ش��ده اس��ت، به دلیل 
چربی های فراوان که از مواد زائد 
و اس��کلت مرغ تهیه می ش��ود، 
موجب انواع بیماری های قلبی 
و عروق��ی و حتی گوارش��ی در 
مصرف کنن��دگان می ش��ود. 
اگرچ��ه س��ازمان غ��ذا و دارو 
در ضرب االج��ل تعیین ش��ده، 
توق��ف اس��تفاده از خمیر مرغ 
در  فرآورده های گوش��تی را تا 
پایان شهریورماه گذشته اعالم 
کرده بود، ام��ا تولیدکنندگان 
این فرآورده ها همچنان بر لزوم 
استفاده از خمیر مرغ پافشاری 
می کنند و در توجیه آن آسمان 

و ریس��مان می بافن��د.  مصوبه 
ممنوعی��ت اس��تفاده از خمیر 
مرغ توسط وزارت بهداشت، نه 
تنها توسط تولیدکنندگان اجرا 
نمی شود بلکه با مخالفت برخی 
سازمان ها و نهادهای دیگر نیز 
مواجه شده که ش��ائبه هایی را 
مبنی بر نف��وذ س��ودجویان و 
منفعت طلب��ان و تامین منافع 
آنها بر مناف��ع عمومی به وجود 

می آورد. 

مصرف خمیر مرغ در 
فرآورده های گوشتی 

غیرمجاز است
رس��ول دینارون��د، ریی��س 
سازمان غذا و دارو، در گفت و گو 
ب��ا »فرصت ام��روز«، همچنان 
بر ممنوعیت اس��تفاده از خمیر 
م��رغ در تولی��د سوس��یس و 
کالب��اس تاکی��د می کن��د و 
می گوید: مصرف خمیر مرغ در 
فرآورده های گوشتی، غیرمجاز 
و ممنوع اعالم شده است. در این 
زمینه با سازمان ملی استاندارد 
اختالف نظ��ر داش��تیم اما این 
اختالف نظرها برطرف ش��ده و 
در جمع بندی بر سر منع مصرف 
خمی��ر م��رغ در تهی��ه و تولید 
فرآورده های گوش��تی به توافق 
رس��یده ایم. طبق استاندارد، به 
تولیدکنن��دگان این فرآورده ها 
مج��وز اس��تفاده از خمیر مرغ 
همچنی��ن  نمی ش��ود.  داده 
واحدهایی ک��ه از قب��ل مجوز 
اس��تفاده دریافت کرده اند، باید 
مجوزشان را اصالح کنند و تمام 
کارخانه های تولید فرآورده های 
گوش��تی موظف به اجرای این 

قانون هستند. 
در ای��ن می��ان اما س��ازمان 
دامپزشکی کش��ور نظر دیگری 
دارد و فرآورده های گوش��تی را 
که با اس��تفاده از خمیر مرغی 
که براس��اس ضوابط و مقررات 
این س��ازمان و پروانه بهداشتی 
ک��ه دریاف��ت کرده ان��د، تولید 
می ش��وند، مج��از می دان��د. 

مه��دی خلج، رییس س��ازمان 
دامپزش��کی در ای��ن زمینه به 
»فرص��ت ام��روز«، می گوی��د: 
مصرف خمیر مرغ��ی که طبق 
ضوابط و مقررات این س��ازمان 
ک��ه منطبق با ضواب��ط علمی و 
بین المللی اس��ت، تولید ش��ود 
مج��از ب��وده و مش��کلی ایجاد 
نمی کند.  وی تاکی��د می کند: 
وزارت  احتمال��ی  ن��ی  نگرا
بهداشت و س��ازمان غذا و دارو 
از واحده��ای غیرمج��از تولید 
خمی��ر مرغ اس��ت ک��ه امکان 
دارد خمیر مرغ تولیدی آنها در 
فرآورده های گوش��تی استفاده 
ش��ود. ما آماده ایم این مش��کل 
و دغدغه وزارت بهداش��ت را بر 
طرف کنی��م. وی به س��خنان 
حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر 
بهداشت اشاره و اظهار می کند: 
وزیر بهداش��ت در ای��ن زمینه 
گفته اند آن دسته از کارگاه هایی 
که خمیر مرغ تولید می کنند و 
مورد تایید سازمان دامپزشکی 
هس��تند، م��ورد تایی��د وزارت 
بهداشت هم هس��تند. بنابراین 
ما برای اطمینان بیشتر وزارت 
بهداشت در تولید فرآورده های 
خام دامی ت��ا انته��ای زنجیره 
تولی��د فرآورده های گوش��تی، 
می توانی��م مس��ئوالن فن��ی و 
بهداشتی س��ازمان دامپزشکی 
را در کارخانه ه��ا و کارگاه های 
تولی��د فرآورده های گوش��تی 
مس��تقر کنیم تا بر روند تولید 
این محصوالت نظارت علمی و 

قانونی داشته باشند. 

سازمان دامپزشکی 
نمی تواند در تولید 

فرآورده های غذایی نظر 
بدهد

دیناروند اما با این نظر رییس 
س��ازمان دامپزش��کی مخالف 
اس��ت و صراحت��ا می گوی��د: 
سازمان دامپزش��کی نمی تواند 
در تولید فرآورده های گوش��تی 
نظر بدهد و در جایگاهی نیست 

که بتواند در ای��ن زمینه اظهار 
نظر کند. س��ازمان دامپزشکی 
تنها می تواند بر تولید مواد خام 

گوشتی نظارت کند. 
در کشاکش این ماجرا، خلج 
می گوید: نمی خواهم پاس��خی 
به این گفت��ه دکت��ر دیناروند 
بده��م. دس��تگاه های دولت��ی 
باید همگرایی داش��ته باش��ند. 
دغدغه های مس��ئوالن سازمان 
غذا و دارو بهداش��تی اس��ت و 
من نیز معتق��دم فرآورده های 
خام دامی س��الم، رکن سالمت 
جامع��ه را تش��کیل می دهد و 
تامین س��المت ای��ن محصول 
)فرآورده ه��ای خام( ب��ر عهده 
س��ازمان دامپزش��کی است. ما 
دغدغه های مس��ئوالن وزارت 
بهداش��ت را درک می کنیم اما 
در نهای��ت باید با هم��کاری و 
همگرایی، بدون ایجاد تشویش 
در جامعه غذای س��الم به مردم 

ارائه دهیم. 

در صورت مخالفت 
سازمان غذا و دارو سازمان 
دامپزشکی اصرار نمی کند

رییس سازمان دامپزشکی در 
ادامه اما اختیار استفاده از خمیر 
مرغ در فرآورده های گوشتی را 
ب��ه کارخانه ها س��پرده و مجوز 
استفاده از آن را بر عهده وزارت 
بهداشت عنوان و اظهار می کند: 
کارخانه ه��ا و کارگاه های تولید 
فرآورده های گوشتی مختارند 
از خمیر م��رغ در چرخه تولید 
خ��ود اس��تفاده کنند ی��ا اصال 
مصرف نکنند. معیارهایی مانند 
میزان چربی، پروتئین و ذرات 
اس��تخوان برای تولی��د خمیر 
مرغ در دنیا گذاش��ته اند که در 
محصول نهایی ب��ا ایجاد توازن 
و باالن��س در آنه��ا و درج روی 
بس��ته بندی ها به مصرف کننده 
اعالم می ش��ود که چ��ه چیزی 
مصرف می کند. حال اگر وزارت 
بهداشت یا کارخانه ها نخواهند 
از خمیر مرغ اس��تفاده کنند ما 

نیز اص��راری بر اس��تفاده از آن 
نداریم.  وی در پای��ان با تاکید 
بر سالمت تولید خمیر مرغ در 
کارگاه هایی که زیر نظر سازمان 
دامپزش��کی فعالیت می کنند، 
می افزاید: در آخرین نشستی که 
با مسئوالن سازمان غذا و دارو و 
سازمان ملی استاندارد داشتیم، 
با توجه ب��ه مباح��ث علمی به 
نتایج خوبی دست یافتیم. حال 
اگر کس��ی خالف این مباحث 
علمی نظری دارد م��ا آمادگی 
داریم در نشستی این نظریه ها 

مطرح و بررسی شود. 

مسئوالن نظارتی 
بی توجهی می کنند 

محم��د موس��وی، ریی��س 
اتحادیه فرآورده های گوش��تی 
اما ب��ر خ��الف مصوب��ه قانونی 
دول��ت، اس��تفاده از خمیر مرغ 
در تولی��د ای��ن فرآورده ه��ا را 
بدون اش��کال می دان��د و نوک 
پی��کان انتقاده��ا را به س��مت 
مس��ئوالن نظارت��ی نش��انه 
م��ی رود و می گوید: براس��اس 
مجوزهایی ک��ه تولیدکنندگان 
دارن��د، مصرف خمی��ر مرغ در 
فرآورده های گوش��تی ایرادی 
ندارد و مشکالت به وجود آمده 
در استفاده از این ماده گوشتی 
ناش��ی از بی توجهی مسئوالن 
نظارت��ی در فرآین��د تولیدات 
فرآورده های گوش��تی اس��ت. 
دس��ت اندرکاران و مس��ئوالن 
نظارت به ج��ای اینکه وظایف 
خود را در نظ��ارت بر مواد اولیه 
واحدهای تولیدی اعمال کنند 
اکنون درپ��ی حذف خمیر مرغ 
در پروس��ه تولید فرآورده های 

گوشتی هستند. 
وی ادامه می دهد: اس��کلت 
مرغ ح��دود 15 ت��ا 20 درصد 
گوش��ت مانده دارد و این مانده 
گوش��ت ها ب��ا دس��تگاه های 
اتوماتیک به صورت خمیر تهیه 
و در فرآیند تولید فرآورده های 
گوشتی مصرف می ش��ود. این 
در حالی اس��ت که مس��ئوالن 
نظارتی و دس��تگاه های اداری 
مرب��وط سال هاس��ت می دانند 
ک��ه در تولی��د سوس��یس و 
کالب��اس و س��ایر فرآورده های 
گوش��تی از همین خمیر تهیه 
شده از مرغ اس��تفاده می شود. 
مس��ئوالن به ج��ای اینکه این 
موض��وع را در کمیته تخصصی 
ب��ا حض��ور صاحب��ان صنایع و 
تش��کل های مرب��وط بررس��ی 
کنند ب��ه یکب��اره موض��وع را 
رسانه ای می کنند. این در حالی 
اس��ت که در تمام کش��ورهای 
دیگر نی��ز از خمیر م��رغ برای 
 افزای��ش ارزش افزوده در تولید 

استفاده می شود.

مصرف گوش��ت به ویژه گوشت 
قرمز از شاخصه های رفاه و امنیت 
غذایی در کشورهای در حال توسعه 
به شمار می رود. میانگین مصرف 
س��رانه گوش��ت )قرمز و س��فید( 
در ایران به عنوان یک کش��ور در 
حال توسعه، یک سوم کشورهای 
پیش��رفته اس��ت. میزان مصرف 
س��رانه گوش��ت در ای��ران حدود 
44کیلوگ��رم در س��ال اس��ت 
در حالی که این می��زان در امریکا 
به 125، در استرالیا به 121 و در 
اروپا به 130کیلوگرم می رس��د. 
آماره��ا نش��ان می دهند س��رانه 
مصرف گوشت )قرمز( در همه جای 
کشور یکسان نیست و برای نمونه 
در سال 90 مصرف سرانه گوشت 
قرمز در اس��تان های چهارمحال 
15 کیلوگ��رم،  و بختی��اری 4/
ای��الم 12 کیلو گ��رم، اردبی��ل 
11/11 کیلوگرم، لرس��تان 10/3 
کیلو گرم، اصفه��ان 10 کیلوگرم، 
ی��زد 10کیلو گرم، مرک��زی 9/2 
کیلوگرم، زنج��ان 9/1کیلوگرم، 
خراس��ان رض��وی 8/5 کیلوگرم، 
سمنان 8/5 کیلو گرم و تهران 7/2 

کیلوگرم بوده است. 

وضعیت بد اقتصادی و معیشتی 
به ویژه در س��ال های اخیر موجب 
شده تا گوشت در س��بد خانوارها 
کمتر جایی پی��دا کند. همچنین 
س��رانه مصرف لبنی��ات به عنوان 
پروتئین جایگزین نیز در کش��ور 
به میزان چش��مگیری نس��بت به 
کشورهای پیشرفته کاهش داشته 
اس��ت. در این وضعی��ت، افزایش 
قیم��ت محص��والت گوش��تی و 
پروتئین��ی، کاهش ق��درت مالی 
خانوارها و همچنین بی اعتمادی 

مردم نس��بت ب��ه برخی م��واد و 
محصوالت گوش��تی و پروتئینی 
همه دست به دس��ت هم داده اند 
تا س��رانه مصرف این مواد غذایی 
مهم و تاثیرگذار در سالمت افراد 

جامعه، به کمترین حد برسد. 
گفت و گ��وی »فرص��ت امروز« 
ب��ا س��یروس روس��تا، ریی��س 
هیات مدی��ره اتحادی��ه دامداران 
مرکزی، در زمین��ه دالیل کاهش 

مصرف گوشت، در پی می آید. 
 دلیل کاهش میزان مصرف 

گوشت در کشور و فاصله آن با 
کشورهای پیشرفته چیست؟ 
این موضوع در وهله نخست به 
وضعیت اقتصادی و کاهش قدرت 
خرید مردم به ویژه در س��ال های 
اخیر مربوط می ش��ود. هر کدام از 
ما می توانیم میزان مصرف گوشت 
را در می��ان خانواده، دوس��تان و 
اطرافیانمان ش��اخص قرار دهیم 
و آن را ب��ه تمام��ی خانواره��ای 
ایرانی تعمیم دهی��م. دلیل دیگر 
را می توان در نبود تنوع محصوالت 
و فرآورده های گوش��تی و میزان 
و کیفیت گوش��تی که در این نوع 
فرآورده ها در کشور تولید می شود، 
دانس��ت. موضوع تاثیرگذار دیگر، 
قیمت تمام شده تولید محصوالت 
دامی در کش��ور است که برمیزان 

مصرف اثر دارد. 
 سرانه مصرف فرآورده های 
گوشتی نیز در کش�ور بسیار 
پایین ت��ر از کش����ورهای 
پیش�رفته اس�ت. مواردی که 
مطرح کردید در این مورد نیز 

صدق می کند؟ 
برخی دالی��ل مانن��د وضعیت 
دش��وار اقتصادی و کاهش قدرت 
خری��د م��ردم می توان��د در این 

مورد نیز مصداق داشته باشد، اما 
ش��اید بدانید که قیمت گوش��ت 
در کش��ورهای دیگ��ر پایین تر از 
بهای فرآورده های گوشتی است. 
هزینه ه��ای تولی��د فرآورده های 
گوش��تی، به دلیل پروس��ه هایی 
)ف��رآوری( ک��ه روی آن انج��ام 
می شود، هزینه کارگر، بسته بندی 
و غیره، همواره گران تر از محصول 
اولیه )گوشت( است، اما در کشور 

ما چنین نیست. 
 علت آن چیست؟ 

ب��رای تهی��ه فرآورده ه��ای 
گوشتی مانند سوسیس، کالباس، 
همبرگر، ناگت، اس��تیک و غیره 
باید از بهترین نوع و مناسب ترین 
قس��مت گوس��اله و مرغ استفاده 
کنن��د. افزون ب��ر اینک��ه مراحل 
فرآوری و بسته بندی نیز بر قیمت 
تمام شده محصول نهایی می افزاید. 
این در حالی است که در کشور ما 
برای تولید فرآورده های گوش��تی 
از اس��کلت، مواد اضافی و پسماند 
مرغ و گوشت اس��تفاده می شود و 
فرآورده ها کیفیت الزم را ندارند. 
این مسئله تا جایی پیش رفته که 
وزارت بهداش��ت از آن جلوگیری 

کرده است. 

در هیاهوی موافقان و مخالفان ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ 

سازمان دامپزشکی تسلیم نظر وزارت بهداشت شد

رییس هیات مدیره اتحادیه دامداران مرکزی در گفت و گوی اختصاصی با »فرصت امروز«: 

در تولید فرآورده های گوشتی باید بهترین نوع گوشت مصرف شود

گوی��ا برای هوی��ت بخش��یدن به هر مس��ئله ای در 
کش��ور یا ممنوعی��ت آن، بای��د دالیل کارشناس��ی و 
منطقی آورده ش��ود ت��ا کمترین خس��ارت ب��ه همه 
افراد دست اندرکار وارد ش��ود، از این رو در پی اعالم 
ممنوعی��ت اس��تفاده از خمیر مرغ ب��رای پیدا کردن 
دالیل موجه به س��راغ مجی��د افالکی، دبی��ر انجمن 
صنایع فرآورده های گوش��تی رفته ایم تا ش��اید بشود 

گره از این معما گش��ود. 
افالکی در خصوص سابقه اس��تفاده از این محصول 
می گوی��د: آن چیزی ک��ه امروزه با ن��ام »خمیرمرغ « 
در ایران مط��رح می ش��ود، در همه کش��ورهای دنیا 
ک��ه در صنای��ع غذای��ی خ��ود صنع��ت فرآورده های 
گوشتی پیش��رفته ای دارند، به طور گسترده استفاده 
می ش��ود. این خمیر مرغ که البته اس��م بی مس��مایی 
ب��رای این محص��ول اس��ت، در دنیا به نام  »گوش��ت 
جداس��ازی ش��ده از طی��ور ب��ه روش مکانیک��ی « یا 
mdm ش��ناخته می ش��ود که تاریخ اس��تفاده از آن 
به اوایل دهه 50میالدی، یعنی بع��د از جنگ جهانی 
دوم برمی گردد. با بررس��ی الش��ه م��رغ دور ریختنی 
برآورد کردند ک��ه بین 20 تا 22درصد گوش��ت مرغ 
روی اس��تخوان باق��ی می مان��د، یعنی حت��ی وقتی 
کارگ��ر متخص��ص، ران و س��ینه را از اس��کلت مرغ 
جدا می کند، مقداری از گوشت به وس��یله چاقو جدا 

نمی ش��ود و در عمل هدر می رود. 
از آن پس تصمیم گرفتند، برای اس��تفاده مطلوب از 
این مقدار گوشت که تا آن زمان دورریز بود، با استفاده 
از یک دستگاه به نام س��پریتور )جداکننده( این مقدار 
گوش��ت را اس��تفاده کنند. در خصوص س��المتی این 
گوشت، پس از بررسی های بسیار، ثابت کردند که عینا 
مانند گوش��ت مرغ اس��ت و هیچ تفاوتی با گوشت مرغ 
ندارد و در س��بد محصوالتی که ارزان قیمت تر هستند 

قرار داده و شروع به استفاده کردند. 

افالکی در خصوص س��ابقه اس��تفاده از این سیستم 
در ای��ران می افزای��د: در ای��ران ه��م این دس��تگاه در 
ابت��دای ده��ه 80 شمس��ی از تکنول��وژی روز آلمان و 
اتریش و فرانس��ه وارد کشور و س��ال های زیادی بدون 
مش��کل از این سیس��تم اس��تفاده ش��د. در نهایت، در 
س��ال های اخیر صنعتگران ما در داخل کش��ور مشابه 
این دستگاه را با کیفیت مش��ابه و قیمت بسیار پایین تر 
 تولی��د کرده اند ک��ه کمک ش��ایانی ب��ه اش��تغالزایی، 
 صرفه جویی و جلوگیری از هدررفت 20درصد گوشت مرغ 

در کشور کرد. 
وی در ادامه می گوید: هدف همه ما کمک به اقتصاد 
جامعه و کاهش واردات و افزایش تولیدات داخل اس��ت 
که در حوزه فرآورده های گوشتی این سیستم می تواند 
تاثیرگذاری زیادی داشته باشد. در صورت عدم استفاده 
از این دس��تگاه ها از هر یک کیلوگرم گوشت 200 گرم 
آن هدر می رود و ای��ن مقدار از طرفی ه��م ثروت ملی 
کش��ور به حس��اب می آید و هم ب��رای کارخانه ها ضرر 

سنگینی به شمار می آید. 
منطقی که وجود دارد این اس��ت که در هر صنعت 
یا صنفی ممکن اس��ت از بین ه��ر 100 تولید کننده 
فرآورده گوش��تی ی��ک ی��ا دو تولیدکنن��ده خاطی، 
پایش��ان را کج بگذارند و تخلفی صورت بگیرد که این 
اتفاق اصال دلیل منطق��ی بر این موضوع نیس��ت که 
س��ازمان های نظارتی و کنترلی مانند س��ازمان غذا و 
دارو یا اس��تاندارد یا دیگر سازمان های مربوط صورت 
مس��ئله را به طور کامل پاک کرده و اس��تفاده از این 

ماده را کال ممنوع کنند. 
وی در خص��وص دلیل ای��ن ممنوعی��ت می گوید: به 
نظرم این گونه تصمیمات بدون کار کارشناس��ی و دلیل 
منطقی کار به یکباره گرفته می ش��ود ک��ه زیان آن هم 
دامنگی��ر تولیدکنن��ده فرآورده های گوش��تی، صنایع 
ماشین سازی، ش��اغالن این حوزه و حتی ایجاد تردید 
برای مصرف کنندگان می ش��ود. وی در ادامه می افزاید: 
به نظر من این یک تصمیم عجوالنه و غیرکارشناس��ی 
بوده، اما به دلیل اینکه فرمان حکومتی برای ما به شمار 
می آید، اس��تفاده از این م��اده را در محصوالت متوقف 
کرده ایم اما برای بهبود اوضاع تمام مدارک و مستندات 
علمی خود را در سراس��ر جهان جمع آوری کرده و برای 
تجدیدنظ��ر و تصمیم گی��ری مجدد به مس��ئوالن ارائه 

می کنیم. 
آس��یبی که در پی ممنوعیت این م��اده به صنایع 
فرآورده ه��ای گوش��تی وارد می ش��ود، ی��ک طرف 
ماجراس��ت و در ط��رف دیگ��ر آن س��رمایه گذاران 
تکنول��وژی  اصفه��ان ک��ه روی  کالن��ی همچ��ون 
س��اخت ماش��ین آالت این پروسه وقت و س��رمایه 
خ��ود را گذاش��ته اند یک ط��رف دیگر ماجراس��ت. 
این س��رمایه گذاران ب��رای افزایش تولی��د ناخالص 
داخلی کشور، تالش بر بومی س��ازی این دستگاه ها 
کرده ان��د و صنع��ت ماشین س��ازی خود را توس��عه 

داده اند. 
او تاکید می کند: من نوع س��اخت این دس��تگاه را از 
نزدیک بررس��ی و کارکرد آنه��ا را کامال ب��ا نمونه های 
خارجی مقایس��ه کرده ام. ن��وع داخل��ی و خارجی این 

دستگاه هیچ تفاوتی با هم ندارند. 
وی در پای��ان می گوی��د: تالش م��ا این اس��ت که با 
برطرف کردن این ممنوعیت، از وقوع مش��کالت پیش 

رو در این صنعت پیشگیری کنیم. 

پشت پرده خمیر مرغ

چند هفته پیش بود که خبر ممنوعیت استفاده از خمیر 
مرغ در تولید سوسیس و کالباس در رسانه ها منتشر شد. 
تصمیم یک شبه ای که هنوز انگیزه و علت اصلی آن مشخص 
نیست! اما هرچه که باش��د به نظر می رسد  موضوع به آن 

سادگی که به نظر می رسد، نیست. 
البته داستان منفی بافی برای فرآورده های گوشتی در بین 
مردم، سابقه ای دیرینه دارد و این صنعت هرازچندگاهی 
مورد حمله های بی رحمانه و ناعادالنه قرار می گیرد؛ درست 
مانند قصه ای که در مورد لبنیات اتفاق می افتد، اما این بار 
هم )شبیه موضوع پالم( مسئوالن وارد عمل شده و ماده ای 
را که سال ها در تولید سوسیس و کالباس به کار می رفت، 

ممنوع کردند. 
خمیر مرغ، ماده ای است که ش��اید تا همین چند وقت 
پیش، بس��یاری از مردم حتی نام آن را نشنیده بودند، اما 
در عرض چند هفته ناگهان ورق برگش��ت تا جایی که به 
قول یکی از کارکش��تگان این صنع��ت، در هیچ جای دنیا 
خمیر مرغ به اندازه ایران، معروف و شناخته ش��ده نیست؛ 
اتفاقی که ماه گذشته بر س��ر زبان ها پیچید و هنوز هم در 
مورد استفاده آن بین ارگان های مختلف و تولیدکنندگان 

اختالف نظر وجود دارد. 
به طور کلی، این ماده همان گوشت باقی  مانده در اسکلت 
مرغ بعد از جدا کردن ران و س��ینه است. به عبارتی خمیر 
مرغ به جز گوش��ت مرغ )که قابل مصرف نیز هست( هیچ 
ماده دیگری ندارد. دستگاه مخصوصی برای جدا کردن این 
گوشت از اس��تخوان وجود دارد که هم نوع خارجی آن در 

بازار به فروش می رسد و هم نوع ایرانی. 
گفته می ش��ود که در چند س��ال پیش برای تهیه این 
دس��تگاه حدود 250میلیون تومان در کارخانه ها هزینه 
ش��ده، اما چند صباحی است که همین دس��تگاه توسط 
سازندگان ایرانی س��اخته و تنها 35میلیون تومان قیمت 

دارد. 

شواهد نشان می دهد که ممنوعیت استفاده از این خمیر، 
شاید به نوعی ریشه در همین تولید داخلی آن دارد، هرچند 
که اکثریت قری��ب به اتفاق تولیدکنن��دگان فرآورده های 

گوشتی از مواد اولیه مرغوب استفاده می کنند. 
اما از طرف دیگر، تولیدکنندگان بر مرغوبیت خمیرمرغ 
تولید شده از دستگاه های ایرانی تاکید می کنند و معتقدند 
به رغم تف��اوت قابل توج��ه در قیمت آن با ن��وع خارجی، 
کوچک ترین تفاوتی بین این دو دستگاه وجود ندارد. جالب 
اینجاست که هنوز در سوسیس و کالباس های صادراتی از 
ایران به کشورهای دیگر، ممنوعیتی برای خمیر مرغ لحاظ 
نش��ده و این ماده همچنان در برخی از فرآورده ها مصرف 
می شود. به عبارتی مشتریان خارجی سوسیس و کالباس 
ایرانی، ب��ا همان فرمول قبلی پذی��رای محصوالت داخلی 
هستند. این موضوع را می توان از جدا شدن سفره تولیدات 

داخلی و خارجی در اکثر کارخانه های بزرگ درک کرد. 
اکنون در بیشتر کارخانه ها برای تولید محصوالتی که قرار 
است به کشورهای دیگر صادر شود، ممنوعیت استفاده از 
خمیرمرغ وجود ندارد، اما به محض درج برچسب مصرف 
داخلی روی آن، قوانین عوض می شود و موضوع کامال رنگ 

دیگری به خود می گیرد. 
حال سوال اینجاست که جریان ممنوعیت استفاده این 
ماده در تولید فرآورده های گوشتی، از کجا تغذیه می شود؟ 
مسئوالنی که شعار حمایت از تولید داخلی را دارند، چرا به 
دستگاه های ایرانی مربوطه در جداسازی گوشت از اسکلت 
مرغ، به حدی مشکوک هس��تند که ممنوعیت استفاده از 
آن را در سطحی وسیع و گسترده اعالم می کنند؟ آیا این 
از ضعف آزمایش��گاه ها و نبود امکانات الزم ناشی می شود 
یا بی اعتمادی مس��ئوالن ب��ه تولیدکننده هایی که دقیق 
بودن دس��تگاه های ایرانی را تایید کرده اند؟ یا اگر موضوع 
ممنوعیت به دلیل عدم اعتماد به تولیدکنندگان است، چرا 
دستگاه های ناظر توانایی آزمایش بافت شناسی از نمونه های 

توزیع شده در بازار را ندارند؟ 
در بازدیدی که از یک��ی از کارخانه ه��ای فرآورده های 
گوشتی انجام گرفت، اتاقی نظر بازدیدکنندگان را به خود 
جلب کرد که در آن قفل بود و بالاستفاده به نظر می رسید، 
اما این اتاق تا پیش از این و قبل از اعالم ممنوعیت استفاده 
از خمیرمرغ، بهره های بس��یاری داش��ته اس��ت. دستگاه 
جداکننده در گوش��ه ای از اتاق، خاک می خ��ورد و مانند 
یک وس��یله از کار افتاده بود. ح��دود 250میلیون تومان، 
آن هم چند س��ال پیش برای راه ان��دازی این خط، هزینه 
شده است؛ تنها به امید مجوزهایی که ارگان های ذی ربط 
اکنون مدعی لغو آن هس��تند.  حال سوالی که در ذهن هر 
بیننده نقش می بندد، این اس��ت که تولیدکننده چگونه 
می تواند به مجوزهای صادر ش��ده از طرف وزارتخانه های 
مختلف اعتماد کند؟ تعدادی از س��رمایه گذاران براساس 
آیین نامه های موجود، سرمایه شان را صرف تولید می کنند 
اما عوض شدن یک شبه مقررات، شاید ثروت آنها را به باد 
دهد.  گذش��ته از اینها تولید دس��تگاه مربوطه، تا به حال 
توسط چند سرمایه گذار دنبال می شد، اما با این ممنوعیت، 
کس��ب وکار آنها نیز از رونق افت��اده و پرون��ده بیکاری را 
قطورتر خواه��د کرد. اکثر کارشناس��ان معتقدند اگر قرار 
باشد تولیدکننده ای در این زمینه تخلفی مرتکب شود، با 
یا بدون دستگاه جداکننده این کار را انجام می دهد؛ آن هم 
در صنعتی با سود واقعی در نهایت پنج درصد. به هر ترتیب 
چرایی این ممنوعیت هنوز به طور کامل برای تولیدکننده ها 

مشخص نیست. 
جالب است که س��ازمان ها و ارگان های متولی هم برای 
اجرای این قانون هنوز به توافق نهایی نرسیده اند. زیرا از یک 
طرف، سازمان دامپزش��کی مخالفتی برای استفاده از این 
ماده ندارد و از طرف دیگر، وزارت بهداشت و سازمان ملی 

استاندارد، اصرار بر ممنوعیت آن دارند. 
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خمیر مرغ چیست؟



انیمیشن های ارزشی
کارگردان انیمیش��ن »به��اران« از پرداخت به س��ه دهه بعد از 
انق��الب در انیمیش��ن خب��ر داد و اعالم کرد: ترور یک دانش��مند 
هس��ته ای در این اثر روایت می شود و ش��خصیت شهید جهان آرا 
نیز در »بهاران« به تصویر کش��یده شده است. حامد حاج مالعلی، 
کارگردان انیمیش��ن »به��اران« در گفت وگو با مهر درباره موضوع 
ای��ن مجموعه توضیح داد: س��ه فصل این مجموع��ه خالصه ای از 
س��ه دهه بعد از انقالب است. ما در داستان یک دانشمند هسته ای 
داریم که در زمینه کاریش مش��غول تحقیق اس��ت، این دانشمند 
ترور می شود و زمانی که به کما می رود، فلش بکی به جوانی او در 
زمانی که فرمان امام )ره( در جهاد سازندگی منتشر شد، می زنیم. 
90 درصد 13 قس��مت فصل اول در روس��تایی که این دانش��مند 
برای آباد کردن به آنجا رفته می گذرد. موازی با این قضیه به زمان 

حال هم می پردازیم. 

انتظار دایره المعارف موسیقی 
عاشورا یک ساله شد

گردآورنده دایره المعارف جامع موس��یقی عاش��ورایی با اشاره به 
تاخیری که در انتش��ار این اثر موسیقایی پیش آمده است، درباره 
محتوای این اثر شنیداری و نوشتاری توضیح داد. جهانگیر نصری 
اش��رفی، با بیان ای��ن مطلب افزود: تمام کارهایی ک��ه قرار بود از 
ناحیه ما برای انتشار این دایره المعارف صورت پذیرد، انجام گرفته 
اس��ت. به همین دلیل، به نتیجه رس��یدن این پ��روژه به همت و 
نظر مس��ئوالن حوزه هنری بس��تگی دارد که چه تصمیمی برای 
رسیدگی به این پروژه موس��یقایی بگیرند. همان طور که قبال هم 
گفت��ه بودم این پروژه قرار بود در ایام ماه صفر س��ال گذش��ته به 
مناس��بت ایام س��وگواری حضرت سیدالش��هدا )ع( توسط مرکز 
موس��یقی حوزه هنری برای عالقه مندان موسیقی منتشر شود که 
متاسفانه انتش��ار آن تاکنون به تعویق افتاده است و من همچنان 
منتظرم که این اثر موس��یقایی وی��ژه محرم الاقل در ایام محرم و 

صفر امسال منتشر شود. 

بازار سیاه فروش »تخمک و جنین«
به گزارش ایسنا، گذری به فضای مجازی و جست وجویی کوتاه در 
اینترنت با کلید واژه »فروش عض��و« یا »اهدای عضو«؛ »گیرنده« و 
»دهنده تخمک« و »جنین« جزو پرشمارترین صفحه هایی خواهند 
بود که باز خواهند ش��د و دالالن یا فروشندگان آن از زوجین نابارور 
مبالغی بین هشت تا 12 میلیون تومان را طلب می کنند که بی تردید 
بخشی از این رقم سهم فروشنده و بخشی هم سهم دالل خواهد بود. 
رش��د معضل ناباروری و به عبارتی افزای��ش تقاضا در زوجین نابارور 
طی سال های اخیر و نبود شفافیت قانونی در تعیین حدود مجاز این 
امر و همچنین خأل وجود نهادی مش��خص به عنوان متولی حمایت 
از حق��وق زوج های نابارور مزید بر علت ش��ده تا ب��ازار خریدوفروش 
جنی��ن و تخمک در کنار فعالیت های مجاز مراک��ز درمان ناباروری، 
رونق گیرد و در نهایت، ش��رایط طوری ش��ود که این بار داغ »اهدا« 
یا بهتر است بگوییم »سوداگری« از محل فروش تخمک و جنین از 
پیشانی سالمت کشور بیرون زده و به معضلی برای متولیان بهداشت 

و درمان تبدیل شود. 

جلوگیری از ورود خرافات به امامزاده ها
احمد شرفخانی، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه 
با اشاره به وجود برخی علم ها و تمثال های خرافاتی گفت: از ورود این 
علم ها و تمثال ها به امامزاده ه��ا و بقاع متبرکه به ویژه در ایام عزاداری 
امام حس��ین)ع( جلوگیری می کنیم. به گزارش ایرنا، حجت االس��الم 
والمس��لمین احمد شرفخانی، روز سه ش��نبه در نشست خبری طرح 
بصیرت عاش��ورایی با بیان اینک��ه دوره های آموزش ب��رای روحانیون 
اعزامی در مراسم عزاداری امام حسین )ع( برگزار کردیم، گفت: آموزش 
مقتل های صحیح یکی از برنامه های سازمان اوقاف و امور خیریه بوده 
اس��ت. وی در ادامه تاکید کرد: از مداحی ها و روضه خوانی هایی که در 
ش��أن ائمه اطهار نیس��تند و اعتبار ندارند در امامزاده ها و بقاع متبرکه 
جلوگیری می کنیم. وی در ادامه از برگزاری مراس��م عزاداری س��ید و 

ساالر شهیدان در سه هزارو 250 امامزاده خبر داد. 

جدال های مجیدی و فردوسی پور
بازیکن پیشین تیم فوتبال استقالل در برنامه نود دست به افشاگری 
علیه عادل فردوس��ی پور زد و موضوعی را علنی اعالم کرد که قبل از 
این بارها در محافل ورزش��ی مطرح می شد اما از سوی مجری برنامه 
نود رد می شد. فرهاد مجیدی که مهمان حضوری برنامه نود بود و پس 
از ماه ها تن به یک گفت وگوی مش��روح داده بود، در طول حضورش 
در این برنامه بارها با عادل فردوسی پور بر سر مسائل مختلف مجادله 
کرد. در یکی از این صحنه ها زمانی که فردوسی پور اصرار داشت او در 
مصاحبه با یک روزنامه ورزشی اعالم کرده به پرسپولیس خواهد رفت، 
گفت که ش��ما نباید به روزنامه ها استناد کنید. بعد از مجادله ای که 
بین آنها صورت گرفت فرهاد مجیدی دست به افشاگری زد و گفت: 
خوب است من هم بیایم در یک برنامه زنده تلویزیونی بگویم که پدر 
ش��ما 10 س��ال پیش در دوبی به من گفته است که عادل و برادرش 
به ورزش��گاه می رفتند و پرچم در دست می گرفتند و پرسپولیس را 
تش��ویق می کردند. پس شما هم پرسپولیس��ی هستید. فردوسی پور 
تاکید کرد ش��اید در دوره کودکی طرفدار پرس��پولیس بوده اما االن 

هیچ عالقه خاصی به تیمی ندارد و کارش را می کند. 

طالی دیگر برای ایران
دوازدهمی��ن مدال ط��الی کاروان ایران در بازی های پاراآس��یایی 
اینچئ��ون را مرتضی مختاری در دوومیدانی کس��ب ک��رد. در ادامه 
رقابت ه��ای دوومیدان��ی بازی های پاراآس��یایی و در روز س��وم این 
مسابقات که از صبح دیروز سه شنبه در ورزشگاه اصلی مسابقات آغاز 
ش��ده بود مرتضی مختاری در پرتاب وزنه مردان کالس F54/53 با 
ثبت رکورد هش��ت متر و 83 س��انتی متر به مدال طال دست یافت. 
علیرضا مختاری در همین ماده با شش متر و 60 سانتی متر صاحب 
مدال نقره ش��د. پرتابگر هندی هم روی سکوی سوم ایستاد. طالی 
مرتضی مختاری دوازدهمین مدال طالی کاروان ورزشی غدیر در این 
رقابت ها بود. علیرضا مختاری روز یکشنبه نیز در پرتاب دیسک موفق 

به کسب یک مدال طالی دیگر شده بود. 

معشوقه کلینتون لب گشود
به گزارش نشریه دیلی تلگراف، مونیکا لوینسکی کارمند سابق کاخ 
سفید که ماجرای رسوایی جنسی وی با بیل کلینتون، رییس جمهوری 
سابق امریکا منجر به یک بحران بزرگ برای دولت این کشور شد، در 
سخنانی اعالم کرد که عاش��ق کلینتون بوده است. بنا به گفته وی، 
»زمانی که کلینتون با چش��مانی گریان در مورد این رسوایی که به 
تحقیر جهانی او منجر ش��د، توضیحات خود را ادا می کرد عاشق وی 
شده بود.« لوینسکی با انتقاد از فرهنگ غلط حاکم بر اینترنت اعالم 
کرد که وی »نخستین شخصی است که حیثیت وی از طریق اینترنت 
به طور کامل و در سطح جهان بر باد رفته است.« وی که در مجمعی 
از فعاالن اقتصادی که توس��ط مجله فوربز برگزار شده بود، سخنرانی 
می کرد، گفت: »زمانی که من 22 ساله بودم، عاشق رییسم شدم، اما 
ریی��س من رییس جمهوری ایاالت متحده بود. م��ا روابط خود را در 
سال 1995 آغاز کردیم که تا دو سال ادامه یافت و در آن زمان، این 
)رابطه( همه چیز من بود. من فکر می کنم بتوانم این گونه عنوان کنم 
که )آن دوران( برای من به مثابه حبابی طالیی بود. اما بخش بد آن 
علنی شدن این موضوع بود. لوینسکی در زمانی که روابط پنهانی خود 
را با رییس جمهوری امریکا آغاز کرد، یک کارآموز در کاخ سفید بود 
و زمانی که این ماجرا در همه جا پیچید یک فرد 25 ساله شده بود. 

علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی 
با دستگاه قضایی است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تعداد 
نمایندگان متقاضی علنی ش��دن دادگاه مهدی هاش��می به بیش از 
100 نفر رس��یده، گفت که تشخیص علنی ش��دن یا نشدن دادگاه 
مهدی هاشمی به عهده دستگاه قضایی خواهد بود. اسماعیل کوثری، 
در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: وکیل آقای مهدی هاش��می گفته 
بود که موضوع کیفرخواست ایش��ان سیاسی است، اما ما می گوییم 
موضوعات دیگری هس��ت و صرفا مسائل سیاسی نیست. برای اینکه 
افکار عمومی دچار ابهام نشود ما درخواست علنی شدن دادگاه مهدی 
هاشمی را مطرح کردیم، اما تصمیم گیری در این رابطه با قوه قضاییه 

است و ما صرفا پیشنهاد داده ایم. 
مهران مدیری، کارگ�ردان مجموعه طنز »اتاق عمل« تیتراژ ابتدایی 

این مجموعه را می خواند. 
به گفت�ه آزیت�ا موگویی، مج�ری طرح فیل�م »حکایت عاش�قی«، 
فیلمبرداری این اثر در روزهای آینده در مناطق جنوبی کشور ادامه 

خواهد داشت. 
هش�تمین جش�نواره ملی فیل�م کوت�اه پروین اعتصام�ی با حضور 
فیلمسازان حاضر در این جشنواره عصر دوشنبه 28 مهرماه در خانه 

هنرمندان افتتاح شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم غرب استان تهران از توقیف 
یک دس�تگاه خودروی سنگین و کشف 23 تن برنج خارجی قاچاق 

خبر داد. 
حسین ذوالفقاری، معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور از جلوگیری 
از انجام 24 عملیات انتحاری از س�وی گروهک های تروریس�تی در 

نقطه صفر مرزی خبر داد. 
مرتض�ی جاللی فخر، مدیربالینی کلینیک های درمان بیماری های پا 
درکش�ور گفت: ایران جزو چهار کش�ور اول دنیا است که مردمش با 
مشکالت جدی کف پا همچون اختالالت قوس کف پا مواجه هستند. 

 علیرض�ا جهانبخش اعالم کرد که صحبت های مطرح ش�ده از قول 
او علیه فرهاد مجیدی صحت ندارد. وی همچنین گفت: ش�اید عدم 
حضور ذهن یا واقعا کم بازی کردنم در ایران باعث شد که این بازیکن 

محبوب بگوید من را نمی شناسد. 
سرمربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به دیدار هفته دوازدهم تیمش 
برابر راه آهن گفت: بازی سختی برابر این تیم داریم و امیدوارم بتوانیم 

با سه امتیاز زمین را ترک کنیم. 
ش�ناگر ایران در ماده 400 متر بازی های پاراآس�یایی یک مدال نقره 

دیگر برای کاروان کشورمان کسب کرد. 

سخنگوی دولت بر لزوم اقدام متناسب مقامات اطالعاتی و امنیتی در 
مورد حوادث اسیدپاشی اخیر در اصفهان تاکید کرد. 

نخس�ت وزیر عراق وارد تهران شد و مورد استقبال امیرعبداللهیان 
معاون عربی و افریقای وزارت امورخارجه کشورمان قرار گرفت. 

علی تاجرنیا، فعال سیاسی گفت: اصالح طلبان در انتخابات پیش رو از 
حداکثر قرابت و نزدیکی و وحدت رویه برخوردار خواهند بود. 

جایزه مسابقه بین المللی »وردپرس کارتون« 2014 به یاسر 
خانبرایی کاریکاتوریست ایرانی رسید

ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران از آماده باش تمام ایستگاه های 
این سازمان به دنبال بارش شدید باران در تهران خبر داد

مهناز امینی به مدال طالی
 پرتاب نیزه دست پیدا کرد

نماز میت بر پیکر آیت اهلل مهدوی کنی به امامت رهبر معظم انقالب 
صبِح روز پنج شنبه در دانشگاه تهران برگزار می شود

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(
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صاحبان کشور آحاد ملت هستند
حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی در هشتمین همایش ملی 
نخبگان با اش��اره به اهمیت وضعیت دانش��گاه ها، گفت: یک بار وزیری را 
معرفی کرده ایم، گفتند رأی اعتماد نمی آورد و ما گفتیم اهال و سهال، پس 
ما فرد دیگری را به عنوان سرپرست معرفی کردیم و گفتند او را به مجلس 
معرفی نکنید که رأی نخواهیم داد. باز هم گفتیم اهال و سهال. پس سومی 
را معرفی کردیم و رأی اعتماد گرفت، اما در کمتر از یک سال یعنی حدود 
9 ماه به قضاوت رس��یدند که باید کنار برود. او با اشاره به اینکه بعضی ها 
گفته بودند وزیر علوم نباید به بورسیه ها دست بزند، گفت: کار ناقص وزیر 
دانشمند قبلی آقای دکتر فرجی دانا را توسط سرپرست محترم وزارت علوم، 
جناب آقای دکتر نجفی ب��ه زودی تکمیل خواهیم کرد و من امیدوارم تا 
پای��ان این هفته یا اوایل هفته آینده گزارش کامل موضوع بورس��یه ها به 
اطالع همه ملت ایران برسد. در بررسی بورسیه ها بعضی موارد به افرادی 
می رسیم که انتصاب ها با اخالق و با استعداد و کار و تالش و کوشش نبوده 
است که باید به این نقطه برسیم، اما می دانیم که مشکالت را باید قدم به 
قدم از پیش پا برداریم. روحانی با بیان اینکه ممکن اس��ت دولت یازدهم 
هم مشکل داشته باشد، گفت: اگر در این دولت هم مشکل یا فسادی بود، 
با کمال صراحت و بی دغدغه هر فردی که باشد باید با فساد مقابله شود. 
البته می دانیم فساد چیزی نیست که یک روزه ریشه کن شود چون سال ها 
ریشه دوانده است. وی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه ما 
استعدادهای فراوان در دست داریم، گفت: هیچ فرقی بین اقوام و مذاهب 
از جمله ترک و لر، ترکمن، بلوچ و عرب و همه اقوام ایرانی و همه مذاهب 
از جمله شیعه و سنی و زرتشتی و مسیحی برای نخبگی وجود ندارد یعنی 
نخبه، نخبه است و باید زمینه را برای رشد نخبگان و جذب و به کارگیری 
آنها انجام دهیم. روحانی با طرح این س��وال که رأس حاکم باش��د یا رأی 
حاکم باشد، توضیح داد: عده ای هستند که در رأس امورند و ممکن است 
نخبگان را در مسیر قرار دهیم، یعنی رئوس علمی و نخبگی کشور، اما ما 
در جامعه حکومت رئوس و حتی حکومت نخبگان و از آن طرف حکومت 
عوام را قبول نداریم چون ما یک چیز یعنی مردم ساالری را قبول داریم. هر 
شهروند در تاثیرگذاری در مسیر کشور و سیاست و حکومت باید هم وزن و 
همسان شهروند دیگر باشد، اما برخی تالش می کنند تا رئوس را جذب و 
آن رئوس هم آرای بیشتری جذب کنند اما باید بدانیم که ما تابع آن دین 
و قرآنی هستیم که به ما می گوید امور اجتماعی حکومتی و اداره کشور باید 
با مشورت، رأی و نظر مردم باشد، چون صاحبان کشور آحاد ملت هستند. 

تهران
نفس کشید

س��رانه مصرف آب در تهران پیش از این به ازای هر 
نف��ر در ش��بانه روز 250 لیتر بوده و اکنون براس��اس 
مباحث مطرح ش��ده باید به کمتر از 150 لیتر برسد. 
معاون مهندس��ی و توسعه شرکت آبفا استان تهران با 
تاکید بر اینکه تهران در آستانه وضعیت قرمز قرار دارد، 
گفت: باید به سرانه مصرف به میزان کمتر از 150 لیتر 
به ازای هر نفر در شبانه روز برسیم. علیرضا نوذری پور 
در گفت وگو با ایس��نا با تاکید ب��ر اینکه بارندگی های 
اخیر سهمی در بهبود شرایط منابع آب تهران نداشته 
است، گفت: حتی اگر بارش ها در وضعیت نرمال باشد، 
با بحران مواجه ایم. چرا که به دلیل دو سال خشکسالی 
گذشته و از دست دادن آب سدها با وجود بارش نرمال 
کمبودها جبران نمی شود. وی با تاکید بر اینکه متوسط 
بارش در 46 سال گذشته 325میلی متر در تهران بوده 
اس��ت، گفت: در شرایطی وضعیت بهبود پیدا می کند 
که امسال، سال آبی نرمال نباشد بلکه در شرایط ترآبی 
قرار گیریم و 420 میلی متر بارندگی داش��ته باش��یم. 
معاون مهندس��ی و توسعه شرکت آبفا استان تهران با 
تاکید بر اینکه از ابتدای س��ال آبی تاکنون )مهر ماه( 

تاکنون هشت میلی متر بارندگی داشته ایم، گفت: این 
میزان نس��بت به درازمدت 30 درصد کمتر است و با 
دو بارندگی نمی توان توقع داش��ت مشکل آب تهران 
حل ش��ود. وی با تاکید بر اینکه ته��ران همچنان در 
وضعیت زرد و در آس��تانه وضعیت قرمز قرار دارد که 
بیانگر ناهماهنگ بودن تولید و مصرف آب اس��ت در 
مورد مدیریت مصرف پس از اقدامات فرهنگی شرکت 
آب و فاض��الب گفت: در بح��ث مدیریت مصرف باید 
به س��مت علوم اجتماعی رفت. تغییر فرهنگ تنها به 
وس��یله ش��رکت آب و فاضالب اتفاق نمی افتد، بلکه 
کمیت��ه و دس��تگاه های مربوطه بای��د فعالیت کنند. 
در زمین��ه فرهنگ و تغییر رفتار هم��ه از امام جمعه 
تا رس��انه های مکتوب، فضاهای مج��ازی چون تئاتر 
و س��ریال و آموزش و پرورش از طریق کتب درس��ی 
باید کمک کنند. باید فرهنگ سازی های الزم صورت 
گیرد و در مباحث اقتصادی آب باید توجه داش��ت که 
از نصب ش��یرهای کاهنده مصرف استفاده شود. باید 
سرمایه گذاران سازندگان مسکن را متقاعد کرد که در 

واحدهای مسکونی از این شیرها استفاده کنند. 

آی��ت اهلل مهدوی  روزسه ش��نبه)29.مهرماه(  صبح 
کن��ی پ��س از گذران��دن دوره بیم��اری طوالن��ی 
م��دت در بیمارس��تان ش��هید رجای��ی دار فان��ی را 
وداع گف��ت. به گفت��ه نزدیکان آن مرح��وم، آیت اهلل 
کن��ی س��اعت 7 بام��داد ام��روز دچار ایس��ت قلبی 
ش��د و تالش پزش��کان پس از دو س��اعت بی نتیجه 
 مان��د و وی در س��اعت 9 صب��ح دع��وت ح��ق را 

لبیک گفت. 
آیت اهلل مهدوی کنی از 14 خرداد ماه س��ال جاری 
به علت عارضه قلبی در بیمارستان بهمن بستری شد 
و پس از حدود دو ماه به بیمارس��تان ش��هید رجایی 
منتقل شد. مراسم غسل میت و وداع با پیکر آیت اهلل 
مهدوی کنی روز چهارش��نبه در دانشگاه امام صادق 

)ع( برگزار می شود.
بیت آیت اهلل مهدوی کنی طی اطالعیه ای اعالم 
کرد که مراس��م تش��ییع پیکر آن مرحوم روز روز 
پنجش��نبه 1 /8/ 93 از دانش��گاه تهران به س��مت 
حرم حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( برگزار خواهد 
شد. نماز میت بر پیکر مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی 

ب��ه امامت حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی اقامه می ش��ود. مجلس ختمی از 
س��وی رهبر معظم انق��الب، روز ش��نبه 3 آبان از 
ساعت 15:30 در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار 

خواهد شد. 
در پ��ی ارتح��ال عال��م مجاهد و پارس��ا حضرت 
آی��ت اهلل مهدوی کن��ی رض��وان اهلل علی��ه، رهب��ر 
معظم انقالب اس��المی در پیام تس��لیتی، با اشاره 
به نقش آفرینی ش��جاعانه این ی��ار صادق و وفادار 
ام��ام بزرگ��وار در هم��ه عرصه ه��ای مهم کش��ور، 
تأکید کردند: این انس��ان ب��زرگ و پرهیزگار، همه 
ج��ا و هم��ه وقت در موضع یک عال��م دینی و یک 
سیاس��تمدار صادق و یک انقالبی صریح ظاهر شد 
و هم��ه ی وزن وزین خود را در همه ی حوادث این 
س��الها در کفه ی حق و حقیقت نهاد. رییس جمهور 
ب��ا اعالم دو روز عزای عمومی در سراس��ر کش��ور،  
رحل��ت آی��ت اهلل مهدوی کن��ی را تس��لیت گفت. 
همچنی��ن علما و مس��ئولین نظ��ام نیز با انتش��ار 

پیام هایی این واقعه را تس��لیت  گفتند.

اعالم 2 روز عزای عمومی به دلیل درگذشت آیت اهلل مهدوی کنیبارش های اخیر تاثیری در بحران کم آبی نداشته

مدیرکل پیش بینی و هش�دار سریع س�ازمان هواشناسی کشور با 
تش�ریح آخرین وضعیت جوی و پیش بینی ها از وضعیت هوای کشور 
گف�ت: بارش دیروز هوای تهران را تلطیف کرد؛ بارش این س�امانه تا 
ش�ب ادامه داشت و پس از آن از شمال شهر خارج شد. احد وظیفه، 
در گفت وگو با ایس�نا ب�ا تاکید بر اینکه از روز دوش�نبه وقوع بارش 
ش�دید و احتمال بروز س�یل در 8 اس�تان کش�ور پیش بینی ش�ده 
بود، افزود: براس�اس نقش�ه های پیش یابی هواشناسی روز سه شنبه 
نیز درغ�رب، دامنه های مرک�زی و جنوبی زاگ�رس، نواحی مرکزی، 
دامنه های جنوبی البرز، بخش هایی از ش�مال غرب و سواحل دریای 
خزر و تا اواخر وقت در ش�مال ش�رق کش�ور، ابرناکی، بارش باران، 
گاهی با وزش باد در مناطق مرتفع بارش برف پیش بینی می ش�ود که 
به تدریج از اواخر وقت سه ش�نبه از س�مت غرب از ناپایداری کاسته 
شد. مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با 
اش�اره به وضع هوای تهران گفت: بر این اساس، آسمان تهران امروز 
)چهارش�نبه( نیمه ابری در ارتفاعات بارش پراکنده و درطول روز با 
وزش باد هم�راه خواهد بود. همچنین حداقل و حداکثر دما امروز به 
هفت و 18درجه س�انتی گراد باالی صفر می رس�د. روز پنجشنبه نیز 
آسمان پایتخت کمی ابری و درپاره ای نقاط وزش باد پیش بینی شده 
اس�ت و حداقل و حداکثر دما در این روز به 9 و 21 درجه سانتی گراد 

خواهد رسید. 
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گفت وگوی اختصاصی
با امیرحسین رستمی درباره سرمایه گذاری

 بی گدار 
به آب نمی زنم

صفحه 11

جنگ برگرها

وقتی برگرکینگ مقابل مک  دونالد قد علم می کند
جنگ برگرها اصطالحی اس��ت که به مجموعه ای از 
کمپین های تبلیغاتی س��ریالی گفته می شود که بر اثر 
رقابت گس��ترده بین دو غول صنعت فست فود جهان 
یعنی برگرکینگ و مک دونالد شکل گرفت و در نتیجه 
آن اغلب برگرفروش��ی های خرده پا از بازار رقابت محو 

شدند. ریشه پیدایش این اصطالح به اواخر دهه 1970 
بازمی گردد، یعنی زمانی که برگرکینگ با هدف افزایش 
سهم بازار خود، دست به تولید همبرگرهای بزرگی زد 
که می توانس��تند از لحاظ اندازه با همبرگرهای تولید  
شده توسط رقیب دیرین برگرکینگ یعنی مک دونالد 

رقابت کنند. بنا ب��ر  اظهارات نیوی��ورک تایمز، به دنبال 
مش��کالت اقتصادی اواخ��ر س��ال 2010، این جنگ 
دوباره بازگشته است و این بار تمرکز اصلی کمپین های 
تبلیغات��ی دو غ��ول فس��ت فود یعن��ی برگرکینگ و 
مک  دونالد بر قیمت محصوالت و ارزش افزوده حاصل 

از پیشنهادهای این دو شرکت قرار گرفته است، چراکه 
بودجه محدود مش��تریان آنها را وادار ساخته است به 
دنبال پیشنهادهایی بروند که ارزش اقتصادی باالتری 

برای شان به دنبال دارد...
صفحه 12

سرنخ

ایران، عمان، فرصت
11

رسانه

تبلیغات بی اثر با رسانه های بومی
13

کلینیککسبوکار

ادامه حیات  در شرایط رکود 
14

پاورقی

داستان زندگی محمود خلیلی
16

نظرسنجی »فرصت امروز« از 
تحلیلگران اقتصادی و مدیران سابق 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

هزارتوی احیای سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی

فرص�ت امروز: »س�ازمان مدیری�ت و برنامه ریزی تنها یک تابلو 
نیست«...

بایدها و نبایدهای توسعه محصول جدید

چه کار کنیم که 
از بازار حذف نشویم

پروژه توس�عه محصول جدید زمانی آغاز می شود که سازمان 
ای�ده ت�ازه ای را در رابطه با محصول می یابد و در صدد توس�عه 

آن بر می آید.

نگاهی به مبارزه تبلیغاتی برندها به بهانه 
نقص محصول جدید اپل

 خم شدن آیفون 
واقعه ای که در تاریخ 

تبلیغات جهان ثبت شد
زمان انتقام فرارسیده است. جنگ تبلیغاتی بزرگی میان برندهای 

معتبر سازنده گوشی های همراه درجهان درگرفته است.

گزارش »فرصت امروز« از نحوه مدیریت 
کارگاه تولیدی مبلمان 

از سر باز کنی ممنوع

تولید لوازم چوبی یکی از مش�اغلی اس�ت که مدیریت در آن 
نقش پر رنگ و برجسته ای دارد.

سایت اکپاتیستان )Expatistan.com( که گزارش های تخصصی درباره هزینه زندگی 
در ش�هرهای مختلف دنی�ا ارائه می دهد، در آخری�ن گزارش خود، لن�دن را به عنوان 
گران تری�ن ش�هر دنیا برای زندگی معرفی کرده اس�ت. داده هایی ک�ه اندازه گیری های 
این س�ایت براس�اس آن اعالم می شود، توس�ط تماس های فراوان با ساکنان شهرها به 
دست می آید. کاربران این سایت همچنین به صورت داوطلبانه می توانند قیمت کاالها و 

خدمات موجود در شهر خود را آپلود کنند. 

خدم�ات و کاالهای�ی ک�ه قیمت آنه�ا در محاس�بات به روز ش�ونده این س�ایت لحاظ 
 می ش�وند، در بخش های غذا، مسکن، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت شخصی و سرگرمی 

هستند. 
اتفاق بزرگی که امس�ال در مقایس�ه هزینه های زندگی در جهان افتاده، این اس�ت که 
لندن پایتخت انگلیس از هنگ کنگ در آس�یا پیش�ی گرفته و به گران ترین ش�هر دنیا 

تبدیل شده است. 

اینفوگرافی: جواد نصرتی
طرح و اجرا: محمد هاشمی

شاخص هزینه زندگی: سایت Expatistan شهر پراگ در 
جمهوری چک را به عنوان شاخص هزینه های زندگی  از 100 در 

نظر گرفته است. وقتی که گفته می شود شاخص یک شهر 2 است، 
یعنی هزینه های زندگی

در آن 200 برابر پراگ است. 
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تهران چقدر گران است؟

گران ترین
شهرهای

دنیا

263219

70786

39611

 
16545

30387865

620213

1655898

58303

1768583

41607

308551

1971418

112610

2011461

  193891

  63501

  41463

  14804

  36379800

  563084

  1555910

  8759

  221335

  59236

  149906

  788288

  68889

  716797

تهــران

استانبول

TEHRAN

ISTANBUL

  605407

 187529

  83557

  44660

  107454094

  807223

  2704412

  57008

  5271650

  76445

  663097

  2672552

  359997

 2724341

لندن

LONDON

  423183

  144180

  109447

  74178

  109922917

  1254077

  3033308

  27452

  3052751

  109126

  726428

  3098288

  336972

 2758589

نیویورک

NEWYORK

  229430

  68829

  53534

  22943

  18685069

  2523735

  1376583

  10324

917722

68829

229430

1720728

172073

 1778086

بغداد

BAGHDAD

403666

122371

77290

29442

64992739

2124127

3188986

12931

1607984

77573

382681

2940767

97866

2801846

دوبی

DUBAI

منوی معمولی در منطقه تجاری

نیم کیلو گوشت بدون استخوان 

یک کیلو سیب

نان برای دو نفر در یک روز

یک ماه کرایه خانه برای خانه 85 متری در محله گران شهر

اینترنت 8 مگابایت یک ماهه

یک جفت کفش چرم اداری

یک لیتر بنزین

بلیت ماهانه حمل و نقل عمومی

چهار رول دستمال توالت

آرایش مردانه معمولی

شام در رستوران ایتالیایی برای دو نفر

یک بسته سیگار مارلبورو

یک ماه عضویت در باشگاه

قیمت ها به ریال است

INFORMATIONراهن��ما
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س�ایت اکپاتیس�تان )Expatistan.com( که گزارش های 
تخصصی درباره هزینه زندگی در شهرهای ...
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 راهی جز احیای
سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیست 

 

م��ن صددرص��د  ب��ا احی��ای س��ازمان مدیری��ت و 
برنامه ریزی موافق هس��تم و آن را ب��رای بیرون آمدن 
از چاله ه��ای اقتص��ادی کنون��ی ض��روری می دانم، به 
دالیلی  که در ادامه به آنها اش��اره خواهم داشت. باید 
ب��ه این نکته بس��یار مهم  و کلیدی توجه داش��ت که 
حل مش��کالت  و معضالت اقتص��ادی نیازمند طراحی 
قواعد اقتصادی است. بعد از انحالل این سازمان شاهد 
بودی��م که  اکثر برنامه های اقتصادی در کش��ور بدون 
ط��رح و برنامه قابل اتکای اقتص��ادی اجرا  و درنهایت 
نیز با شکست های سنگینی مواجه می شدند. اگر کمی  
نگاهم��ان را به عقب بازگردانیم می بینیم چند س��الی 
اس��ت که حوزه اقتصادی کشور با بی نظمی های مالی، 
پولی و بانکی و نیز کسری های چشمگیر بودجه مواجه 
بوده و هس��ت، تمام این مشکالت نشأت گرفته از این 
موض��وع اس��ت که نهاد یا س��ازمانی ب��رای نظم دادن 
ب��ه امور مالی کش��ور و بودجه ریزی وج��ود ندارد و به 
همین علت نیز این بی نظمی هایی که اکنون شاهد آن 
هستیم به وجود آمده است. از این رو سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، با یک تیم قوی و شجاع همانطور که در 
اولین دوره های این س��ازمان وجود داشت دوباره باید 
احیا ش��ود و بازگشایی دوباره این سازمان با ساختاری 
جدید خواهد توانست به بهبود شرایط اقتصادی کشور 

کمک کند. 

 دولت یازدهم
تصمیمش را بگیرد 

 

دولت یازدهم ابتدا باید در درون خود این تصمیم 
قاط��ع را بگیرد ک��ه می خواهد س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور احیا شود یا خیر؟ اگر پاسخ منفی 
اس��ت که هیچ اما اگر ای��ن اراده در خود دولت هم 
وجود داش��ته باش��د به خوبی و با ی��ک نظام فکری 
منس��جم می توان دوباره این س��ازمان را احیا کرد. 
همان طور که در همان ابتدای روی کار آمدن دولت 
یازده��م نیز یک��ی از اولین مصوب��ات احیای دوباره 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده اس��ت. اما در 
حال حاضر مشکل نبود این سازمان نیست که نبود 
که یک انسجام فکری در دولت آقای روحانی است. 
فکر می کنم همین اندازه توضیح برای درک موضوع  

کفایت می کند. 

حواسمان
به استقالل استان ها باشد 

 

اگر قرار باشد دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
احیا شود که بخواهد استقالل  مالی و تصمیم گیری 
را از اس��تان ها بگیرد باز هم همان مشکالت گذشته 
تکرار خواهد ش��د. من روی حرفی که آقای روحانی 
زده اند نظری ندارم و نباید از اصل موضوع دور ش��د. 
حرف من این اس��ت اگر قرار باشد سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور دوباره احیا شود باید استقالل 
استان ها و استانداری ها حفظ شود. البته من معتقد 
هس��تم که ب��رای انس��جام فعالیت ه��ای اقتصادی 
به خص��وص در مورد پروژه ه��ای عمرانی که بعضا به 
دلیل کمبود بودجه متوقف ش��ده یا با کس��ری های 
شدید مالی رو به رو می شوند وجود چنین سازمانی 
ضروری اس��ت اما مشروط بر دارا بودن شرایطی که 

به آن اشاره کردم. 

شرایط امروز را بسنجیم 

هر س��ازمانی که بتواند در پیشبرد اهداف اقتصادی 
کشور کوشا باشد وجود و حضورش در عرصه اقتصادی 
کشور الزم است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
هم باید دوباره احیا شود و به عقیده من در کوتاه مدت 
این اتفاق رخ خواهد داد. اما باید به این مس��ئله توجه 
داشت که شرایط اقتصادی در کشور بسیار با آنچه در 
زمان انحالل این س��ازمان وجود داش��ته تفاوت کرده 
اس��ت و باید س��ازمانی که احیا می ش��ود وظایفش بر 

اساس شرایط موجود تعریف شود. 

سازمانی که باید باشد 
 

دول��ت یازده��م از ابت��دای روی کار آمدن��ش تمام 
انرژی خ��ود را صرف ترمیم خرابی ه��ای به جا مانده 
از دولت های نهم و دهم کرده اس��ت. انحالل س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز یکی از آن خرابی های 
اساسی و خس��ارت بار بوده است. روسای جمهوری که 
بر س��ر کار می آیند باید به این مسئله واقف باشند که 
نمی توان با خودرأیی و خودمحری مملکت را اداره کرد 
زمانی که تصمیم درست یا اشتباه آنها بر روی زندگی 
75 میلیون نفر تاثیرگذار اس��ت. من معتقد نیس��تم 
که همه س��ازمان ها و وزارتخانه ها در دولت اصالحات 
خوب و بدون نقص فعالیت می کردند اما درصد خطا و 
آسیب هایشان با آنچه در دولت نهم و دهم شاهد بودیم 
تفاوت های چشمگیری داشت. به هر روی من با احیای 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی برای حل مش��کالت 

اقتصادی در کشور موافق هستم. 

 احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی
با 4 ویژگی

 

احیای سازمان مدیریت مفید و الزم است، اگر سازمان 
جدید بتواند از این چهار ویژگی برخوردار  باشد:

1- ماموریتش از برنامه ریزی جامع به سوی برنامه ریزی 
مشارکت محور منطقه ای تغییر کند. 

2- ماهیت اش از حالت صندوق تخصیص بودجه دولت 
به نهاد مولد اندیشه برای توسعه کشور تبدیل شود. 

3– سازماندهی اش نه به شکل یک سازمان مدیرمحور 
بلکه به صورت یک سازمان کارشناس محور باشد. 

4- ابزارش برای تخصی��ص بودجه و اعتبار، ضوابط 
آمایش س��رزمین باش��د نه چانه زنی ها  و مناس��بات 
سیاسی رانت جویانه دستگاه های دولتی.  اگر این چهار 
ویژگی قابل تحقق باش��د احیای سازمان، الزم و مفید 

است. 
اما اگر دولت توان احیای سازمان با این چهار ویژگی 
را ندارد بهتر اس��ت آن را احیا نکند و هزینه تازه ای بر 
دوش خود و جامعه نگذارد. در یک نگاه کلی بعید است 
در شرایط کنونی امکان احیای سازمانی با چهار ویژگی 
باال وجود داشته باشد. بنابراین توصیه می شود به جای 
احیای س��ازمان مدیریت، دولت ب��ه تقویت نهادهای 
توسعه ای استانی مثل مراکز هم اندیشی و اتاق های فکر 

توسعه استانی اهتمام ورزد. 

 وجود سازمان مدیریت
یک ضرورت است 

 

نباید این طور پرس��ش کرد که آیا احیای س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی در کش��ور باید در اولویت کاری 
دولت یازدهم باش��د یا خیر؟ باید پرسید چرا تاکنون 
این سازمان احیا نش��ده است؟ این را گفتم تا توضیح 
دهم تا چه اندازه وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
برای منطقی ش��دن بودجه ریزی ها در کش��ور الزم و 
ضروری است. حرف ها گفته شده و اینکه تنها سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اس��ت که می تواند کش��ور ار از 
بی نظمی های مالی نجات دهد بر کسی پوشیده نیست. 
من هم به جد با احیای این س��ازمان موافق هستم 
و حتی  معتقد هس��تم در دولت یازدهم اثراتی از روی 
کار آمدن دوباره س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی دیده 
می شود. بسیار به رخ دادن این اتفاق در دولت یازدهم 
خوش بین هستم. البته باید این اقدام با مطالعات دقیق 
و کار کارشناس��ی پیوس��ته صورت گی��رد و نیز اجازه 
ندهیم عده ای ک��ه از این بی نظمی های مالی و هرج و 
مرج ها در دو دولت گذشته سود برده اند مانع از احیای 
دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی شوند. همان طور 
که پیش تر هم در مصاحبه هایم اش��اره داشتم در واقع 
فشارهای بیرونی تا کنون مانع از احیای دوباره سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی بوده است. 

نیازی به احیای سازمان مدیریت
 و برنامه ریزی نیست 

 

مس��ئله این نیس��ت که س��ازمانی با نام »مدیریت 
و برنامه ریزی وجود« داش��ته باش��د ی��ا مانند آن چه 
اکنون وج��ود دارد این بخ��ش زیرمجموعه معاونت 
ریاس��ت جمهوری باش��د؛ در آن زمان رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز معاون رییس جمهور 
بود و مس��تقل  عمل نمی کرد. حال عده ای از انحالل 
این س��ازمان گالیه دارن��د و می گویند چرا تبدیل به 
معاونت شده است! من پاس��خی برای آنها دارم. باید 
توجه کنیم زمانی که محمود احمدی نژاد این سازمان 
را منحل و آن را به معاونت ریاس��ت جمهوری انتقال 
داد، ای��ن معاونت را در تمام اس��تان ها نیز تش��کیل 
 داد و ب��ه ای��ن ترتیب بودج��ه اس��تانداری ها را نیز 

مستقل کرد. 
ای��ن در حالی اس��ت که در گذش��ته همه بودجه 
استان ها در س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
متمرکز شده بود و آقای احمدی نژاد با این تصمیم 
شجاعانه اس��تقالل مالی را به همه استانداری ها باز 
گردان��د. بنابر این افرادی که دم از احیای س��ازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی می زنن��د در واقع دچار یک 
انحراف ش��دند و مسیر پیشرفت در اقتصاد کشور را 
می بندند. به عقیده من انحالل س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور کار بسیار درستی بود و اکنون نیز 
که این س��ازمان در قالب معاونت ریاست جمهوری 
در همه اس��تان ها فعال است می تواند با برنامه های 

کارشناسی تر به اهداف خود نزدیک تر شود. 
برای مثال باید از هر اس��تان مالیات گرفته شود به 
ص��ورت جدا گانه و آن مالیات برای رش��د و توس��عه 
همان اس��تان ها هزینه شود که به این صورت انگیزه 

بیشتری نیز در میان ساکنان ایجاد خواهد شد. 
البته من منظورم این نیس��ت که هر استانی برای 
خودش درآمدزایی داشته باشد و هزینه اش را خودش 
تامین کند که این اقدام نه در ایران که در هیچ یک از 
کشورها امکان پذیر نیست. اما منظور این است باید تا 
جایی که امکان دارد به استقالل مالی استان ها کمک 
ش��ود. باز هم تاکی��د می کنم ضرورتی ب��رای احیای 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی نمی بینم. 

محسن رنانی
تحلیلگر اقتصادی

حسین راغفر 
کارشناس اقتصادی 

جمشید پژویان
تحلیلگر اقتصادی 

اقتصاد با مدیران

من برای حل مشکالت اقتصادی کش��ور هیچ روشی جز احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سراغ ندارم. کشور به سازمانی نیاز دارد تا در آن تمرکز اطالعات و توان تصمیم گیری وجود داشته 
باشد؛ سازمانی که در آن همه آمار و االطالعات حقیقی باشد تا بتوان بر مبنای آن به صورت صحیح 
برای حل مشکالت بودجه ای و اقتصادی تصمیم گیری کرد و برای مشکالت نیز 
راه حل منطق��ی یافت و نه راه حل هایی که در کوتاه مدت خود سرمنش��اء هزاران 
مشکالت ریز و درشت اقتصادی دیگر شوند. شنیده ام که آقای محمدباقر نوبخت در 
جایی گفته اند: »وقتی آقای روحانی همه مسئولیت ها را به بنده واگذار کرده اند پس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود دارد اما خب اگر اصرار به تغییر تابلو چشم تابلو 
را دوباره سرجایش می گذاریم »می خواهم به ایشان گوشزد کنم سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی نه در تابلو که در نوع عملکرد و تصمیم سازی ها و نتایج مثبت آن در 
اقتصاد مملکت تعریف می شود و در نهایت اینکه آیا در این دولت افراد قابلی وجود 
دارند که بتوانند در صورت احیای دوباره این سازمان آن را  چون گذشته مدیریت 

کنند هم باید بگویم من در مورد افراد اظهارنظری نمی کنم. 

 
نبای��د با احیای س��ازمان مدیریت برخورد سیاس��ی صورت گیرد. ببینید س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی باید به دور از سیاس��ی کاری ها با افرادی احیا ش��ود که دل 
و جرأت کافی برای اداره آن را داش��ته باش��ند. اینکه هرکسی از راه برسد و بگوید 
من یک س��ری مسئولیت ها را دارم پس من خودم س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 

هستم که نمی شود! 
م��ا در همه بخش های اقتصادی مان دچار سیاس��ت زدگی ش��ده ایم اما نباید اجازه 
دهی��م درخصوص س��ازمان مدیریت و برنامه ری��زی این اتفاق رخ دهد. س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی یعنی بازوی فکری، تصمیم سازی و تصمیم گیری در اقتصاد 
کش��ور که احیای آن هم ضوابط و ش��رایط خودش را دارم. من ب��ا تاکید بر اینکه 
احیای این س��ازمان را بسیار واجب می دانم اما معتقدم چینش افراد و مدیران نیز 
در این س��ازمان بس��یار مهم اس��ت؛ می خواهم بگویم نباید یک سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی را دوباره احیا کنیم که تنها برای از س��ر باز کردن باشد. باید مطالعات 

بسیار دقیق و روشنی روی آن انجام شود. 

نباید سیاسی کاری شود بدون سازمان مدیریت ممکن نیست

»س�ازمان مدیریت و برنامه ری�زی تنها یک تابلو 
نیس�ت«، »س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی باید 
با توجه به ش�رایط فعلی در اقتصاد احیا ش�ود«، 
»س�ازمان مدیری�ت و برنامه ریزی ب�رای اقتصاد 
ای�ران یک ضرورت اس�ت.« این مطالب بخش�ی 
از اظهارنظر ه�ای کارشناس�ان اقتص�اد که خود 
پیش تر از کارشناس�ان یا مدیران ارش�د سازمان 
اصالح�ات  دوره  در  برنامه ری�زی  و  مدیری�ت 
بوده اند، اس�ت. از ابت�دای روی کار آمدن دولت 
یازده�م وعده احی�ای دوباره س�ازمان مدیریت 
و برنامه ری�زی دست به دس�ت و زبان به زبان بین 
م�ردان اقتص�ادی دول�ت یازده�م می چرخد و 
به اش�کال مختل�ف بازگو می ش�ود. مس�ئوالن 
نی�ز چندی پی�ش از احیای س�ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی خبر دادند. اما به نظر می رس�د هنوز 

ام�ا و اگ�ر و تردید های ج�دی درخصوص احیای 
این سازمان که وظیفه اصلی اش نظام بخشیدن به 
امور مالی و بودجه ریزی کش�ور است وجود دارد. 
برخی می گویند همین رس�الت نظم بخشیدن به 
امور مالی و بیت المال کش�ور از س�وی س�ازمان 
مدیری�ت و برنامه ریزی اس�ت که ع�ده ای فریاد 
مخالفت با احیای آن س�ر می دهند. حتی یکی از 
رؤسای پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی با 
روزنامه »فرصت ام�روز« گفت وگو کرد اما اجازه 
انتش�ار مصاحبه اش را به خبرنگار ما نداد. وی بر 
ای�ن باور بود که اصال در ای�ن دولت، یعنی دولت 
یازدهم افراد شایسته ای برای فعالیت در سازمان 
مدیری�ت و برنامه ریزی وجود ندارد و همان بهتر 
که احیا نش�ود. این نظ�ر در مقابل نظ�ر افرادی 
قرار می گیرد که معتقد هس�تند انحالل سازمان 

مدیری�ت یک فاجعه ب�ود و عدم احی�ای آن در 
دولت یازدهم به فاجعه ای عمیق تر تبدیل خواهد 
شد. از سوی دیگر هستند افرادی مانند جمشید 
پژوی�ان ک�ه می گویند: اتفاق�ا انحالل س�ازمان 
مدیری�ت و برنامه ری�زی حرک�ت هوش�مندانه و 
ش�جاعانه محم�ود احمدی نژاد بود، ب�رای اینکه 
با آن توانس�ت اس�تقالل مالی را به استانداری ها 
و اس�تان ها بازگردان�د و نی�ازی به احی�ای  این 
سازمان نیست. از همین رو روزنامه فرصت امروز 
در یک نظرسنجی به جمع آوری نظرات گوناگون 
صاحب نظ�ران درخص�وص باید ه�ا و نباید ه�ای 
احیای س�ازمان مدیریت و برنامه ری�زی و اینکه 
آیا احیای این س�ازمان باید در اولویت های کاری 
دولت باش�د یا اداره امور بدون این س�ازمان نیز 

امکان پذیر است، پرداخته است. 

نظرسنجی »فرصت امروز« از تحلیلگران اقتصادی و مدیران سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی

هزارتوی احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

دیدگاه دیدگاه

بایزید مردوخی
مدیر ارشد پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

مسعود روغنی زنجانی
رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی

علینقی مشایخی
تحلیلگر اقتصادی 

غالمرضا تاجگردون
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در دولت اصالحات

ایرج ندیمی 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

ابراهیم نکو 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

محمدرضا تابش
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
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اولویت نظرسمتنام

داردموافقت مشروطتحلیلگر اقتصادی دکتر محسن رنانی

داردموافقرییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزیدکتر مسعود روغنی زنجانی 

داردموافق تحلیلگر اقتصادی دکتر علینقی مشایخی

نداردمخالفتحلیلگر اقتصادیدکتر جمشید پژویان 

داردموافقمدیر ارشد سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجلسدکتر بایزید مردوخی

داردموافقعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسغالمرضا تاجگردون

داردموافقت مشروطعضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایرج ندیمی 

داردموافقعضو تحلیلگر اقتصادیحسین راغفر

داردموافقعضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابراهیم نکو 

داردموافق عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلسمحمد رضا تابش 



11 مدیریت سرمایه گذاری

ایران، عمان، فرصت

کالف اول: 
اراک یکی از ش��هرهای 
صنعتی ایران است که به 
پتروش��یمی  وجود  دلیل 
و صنای��ع تبدیلی و حتی 
دارای  مناسب  کشاورزی 
پتانسیل های زیادی برای 
سرمایه گذاری است، اما امروز پیشنهاد یک کار متفاوت 

را در نظر داریم. 
ش��ما اگر دس��تی در ساخت و س��از دارید بهتر است 
این روزها س��ری به استان مرکزی و شهر اراک بزنید، 
زیرا نایب رییس ش��ورای شهر اراک گفته است نیاز به 
س��رمایه گذار برای تاس��یس پروژه های عمرانی در این 
ش��هر وجود دارد. در واقع این نایب رییس عنوان کرده 
اس��ت به دلیل حجم ترافیکی باال در این ش��هر نیاز به 
احداث پارکینگ های طبقاتی و تجمعی به شدت حس 
می ش��ود از این رو با در نظر گرفتن 48 نقطه از ش��هر 
اراک ب��رای احداث پارکینگ های تجمعی نیاز به وجود 

سرمایه گذاران را مطرح کرده است. 
به نظر ای��ده خوبی می آید برای اف��رادی که در کار 
امالک و برج س��ازی دس��تی ب��ر آتش دارن��د، بهترین 
نقطه ماجرا هم حمایت کنونی ش��هرداری و ارگان های 
مربوط��ه با توجه به وجود نیازی اس��ت که خود اعالم 
کرده اند. شاید همین پیش��نهاد پروژه از طرف شورای 
ش��هر، موجب ش��ود ش��ما در پاس کاری ه��ای اداری 
ش��هرداری و معطل��ی ب��رای اخذ ان��واع مجوزه��ا و... 
 درگیر نش��وید و با یک شروع مناسب پایان شیرینی را 

رقم بزنید. 

کالف دوم: 
ریی��س اتاق صنعت 
و تجارت کشور عمان 
ک��ه به هم��راه هیاتی 
به  اقتصادی  و  تجاری 
اس��تان مازندران سفر 
ک��رده اس��ت، گف��ت 
ظرفیت ه��ای خوبی برای گس��ترش رواب��ط تجاری و 

اقتصادی ایران و عمان وجود دارد. 
وی با استقبال از س��رمایه گذاری های متقابل عمان 
و ایران به ویژه اس��تان مازندران، اعالم کرده اس��ت: ما 
در حال س��اخت بندری بزرگ در کن��ار دریای عمان 
هستیم تا کش��تی های بزرگ تجاری امکان حضور در 
آن را داش��ته باشند و در کنار این بندر نیز سه منطقه 

صنعتی ایجاد می شود. 
از همین امروز برای جست و جو در مورد چگونگی این 
ارتباط تحقیق کنید، شاید از این طریق بتوانید موردی 
را پیدا کنید که دقیقا در راس��تای سرمایه گذاری های 

شما باشد. 
فکر نمی کنم س��هل الوصول تر از ای��ن موضوع وجود 
داشته باشد! س��رمایه گذاران باید از این فرصت نهایت 
استفاده را ببرند. اینجاس��ت که پیش خودم می گویم: 

»ای کاش من هم یک سرمایه دار بودم!«

سرنخ
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان قزوین گفت: ب��ا پیش بینی 20 
هکتار زمین در شهرک صنعتی کاسپین، 
مطالعه احداث شهرک فناوری بسته بندی 
آغاز شده که امس��ال با دریافت مجوز و 
تصوی��ب دول��ت زمینه ارتق��ای جایگاه 
علمی صنعت بسته بندی در استان فراهم 

می شود. 
ب��ه گزارش مه��ر، عبدالقه��ار ناصحی 
اظه��ار ک��رد: همای��ش بس��ته بندی با 
رویکرد خوشه های صنعتی روز سه شنبه 
29 مهرماه ب��ا حضور فعاالن صنعتی در 
دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین 
برگزار می شود. ناصحی افزود: از آنجا که 
قزوین به عنوان پایلوت بسته بندی کشور 
تعیین شده برگزاری این همایش می تواند 
زمینه ارتقای این صنعت مهم را در استان 
و کش��ور فراهم و به معرفی و شناسایی 
واحدهای برتر و شاخص نیز کمک کند. 

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های 
بس��ته بندی استان در س��ایر خوشه های 
صنعتی، ایجاد رقابت سالم بین واحدهای 
تولیدی، تقویت رابطه صنعت و دانشگاه، 
تهی��ه بانک اطالعاتی و شناس��ایی افراد 
صاحب نظ��ر از مهم ترین اه��داف برپایی 
ای��ن همای��ش اس��ت. ناصح��ی گفت: 
در حال حاض��ر 200 واحد تولید بس��ته 
در اس��تان قزوی��ن در بخش های فلزی، 
سلولزی، پالستیکی، پلیمری و شیشه ای 
فعالیت می کنند و در این واحدها بیش از 
پنج هزار نفر به صورت مستقیم مشغول 
کار ش��ده اند. این مس��ئول بی��ان کرد: 
برگزاری این همایش موجب شناس��ایی 
مشکالت صنعت بسته بندی نیز می شود 
که می ت��وان با کمک صاحب نظران برای 
رفع آن اق��دام کرد. ناصحی تصریح کرد: 
در سال اول مشکالت صنعت بسته بندی 
در حوزه های مختلف شناسایی ش��ده که 
مشکالت خرید مواداولیه از بورس و نبود 
تعاونی تامین مواد از آن جمله اس��ت که 
اخیرا با تشکیل تعاونی با عضویت 40 نفر 
با خرید مشترک که صرفه اقتصادی هم 

دارد ب��رای تامین م��واد  اولیه واحدهای 
بسته بندی اقدام شده است. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان قزوین بیان کرد: عدم استفاده از 
طراحی مناسب و مدرن در بسته بندی از 
دیگر مش��کالت این صنعت است که با 
ارائ��ه طرح های نوین و ابتکاری می توان 
به فروش بیش��تر محصول و رونق واحد 
کمک کرد. ناصح��ی اظهار کرد: ضعف 
تکنول��وژی تولی��د و آموزش پژوه��ی از 
دیگر موانع توس��عه صنعت بسته بندی 
در استان است که با برگزاری دوره های 
آموزش��ی و توره��ای صنعت��ی تالش 

کرده ایم این خأل پر شود. 
وی گفت: نبود انجمن و تشکل صنفی 
و تخصصی از دیگر مشکالت است. نبود 
متولی خاص موجب شده ادارات ارشاد، 
سازمان صنعت و سازمان توسعه تجارت 
هر کدام یک انجمن داش��ته باشند و در 
ه��ر بخش مج��وز صادر کنن��د که این 
پراکندگی به صنعت بسته بندی آسیب 
می رساند که برای حل آن پیگیر تاسیس 

انجمن واحدی هستیم. 
این مس��ئول از تاس��یس و راه اندازی 
ش��هرک فناوری بس��ته بندی در استان 
قزوین خبر داد و یادآورشد: با پیش بینی 
20 هکت��ار زمین در ش��هرک صنعتی 
کاس��پین برای احداث شهرک فناوری 
بس��ته بندی مطالعه این طرح آغاز شده 
و امسال مجوز تاسیس را خواهیم گرفت 
ک��ه در ص��ورت تصویب دول��ت زمینه 
ارتق��ای علمی صنعت بس��ته بندی در 

استان فراهم می شود. 
وی گفت: تاکنون ش��هرک فناوری 
در 9 اس��تان کش��ور راه اندازی شده و 
مطالعه اح��داث این نوع ش��هرک در 
اس��تان های کرمانش��اه و قزوین انجام 
ش��ده و کار در مرحل��ه تصویب نهایی 
اس��ت که می تواند حلقه واس��ط بین 
ش��رکت های دانش بنی��ان و صنع��ت 
باشد و به تقویت فضای کسب و کار هم 

کمک کند. 

شهرک فناوری بسته بندی احداث می شود

تفاوت نگاه  اقتصادی آدم ها
نگاه اقتصادی هر شخصی متفاوت است و برای داشتن 
یک برنامه اقتصادی، هرکس��ی باید فرمول متناس��ب با 
زندگی خودش را داشته باشد. این مسئله بستگی به نگاه 
هر ف��رد به زندگی، میزان درآم��د و عادت هایی که با آن 
بزرگ شده و شرایط متعددی از جمله منطقه و خانواده ای 
که در آن رش��د کرده، دارد. »امیرحس��ین« قطعا با نگاه 
خ��ودش به این مقول��ه نگاه می کن��د و فرمولی که برای 
وضعیت اقتصادی خان��واده اش دارد متاثر از فاکتورهایی 
است که او در نظر گرفته ، اما در کل، یک برنامه اقتصادی 
باید وجود داشته باشد و من هم فاکتورهای خودم را دارم. 

سبد هزینه  های شخصی
هرکس��ی با معیاره��ای خودش اه��داف مالی خود را 
مشخص می کند. مثال در برنامه مالی من هزینه ای برای 
مهمانی های آنچنانی نیس��ت، اما برای مس��افرت هزینه 
می کنم. شاید در س��بد خرج های شخص دیگری هدف 
این باشد که مسافرت را حذف کند و پول آن را در بانک 
سرمایه گذاری کند و با سود آن زندگی کند. برنامه مالی 
کامال ش��خصی و ب��رای هر فردی متف��اوت از فرد دیگر 

است. 

ریخت و پاش ممنوع
از آنجا که خانواده دارم و وجود پس��رم مرا از بسیاری 
کاره��ا دور نگه م��ی دارد، در ریخت و پاش هایم بس��یار 
محتاط هس��تم. در واقع اگر بخواهم صادقانه بگویم نگاه 
محتاط اقتصادی من به خاطر وجود پس��رم آرشیا است. 
برنام��ه من هم حول چگونگی خرج کردن اس��ت. یعنی 
همیش��ه این ویژگی  را داشته ام که به جای اینکه هزینه 
را حذف کنم، درس��ت خرج کرده ام. هیچ وقت از چیزی 
نمی زنم و مخ��ارج چیزی را پایین نم��ی آورم. مثال من 
اهل مهمانی گرفتن و مهمانی رفتن نیس��تم. آدم بسیار 
معاشرتی هستم، اما اهل مهمانی های پر از ریخت و پاش 
که در آن کلی پول هزینه ش��ود، نیستم. به جایش سفر 

می روم. 

زندگی با قاعده شانس
احساس می کنم نه تنها امنیت شغلی، بلکه امنیت به 

طور کل��ی وجود ندارد. وقتی ش��ما در حال حرکت در 
اتوبان هس��تید و یک دفعه وس��ط اتوبان پایین می رود 
یا پل روی س��ر شما خراب می ش��ود، بیشتر شبیه این 
اس��ت که براساس قاعده ش��انس و اتفاق زنده هستید. 
در چنین شرایطی صحبت از امنیت شغلی یک شوخی 
اس��ت. اینکه بیمه تامین  اجتماع��ی خوب و کامل، بیمه 
بیکاری مناسب و ده ها بیمه رایج در کشورهای پیشرفته 
را داش��ته باشیم، نشانه امنیت اس��ت. ما چنین امنیتی 
نداریم. فقط شاید فوتبالیست های ما تا حدی درآمدشان 

متناسب با معیارهای بین المللی باشد. 

حساب جیب بازیگرها
همه حس��اب جی��ب بازیگره��ا را دارن��د، در حالی که 
درآم��د بازیگر را باید با توجه به ماه هایی که کار می کند 
و ماه های بیکاری اش بس��نجید. یک بازیگر ممکن است 
س��الی دو تا چهار ماه سر کار باشد و تنها عده معدودی 
از آنها همیشه پرکار هستند. یک گروه 30 یا 40 نفره از 
بازیگرها در میان این خیل عظیم هنرمندان و آرتیست ها 
کار دارند و... واقعا بقیه کجا هستند؟ هزینه های زندگی 

آنها چطور تامین می شود؟ 

قیاس مع الفارق
یک��ی از همکاران بزرگوار من که خ��ارج از کار رفیق 
من اس��ت، به س��ه زبان صحبت می کن��د و کارگردان 
بزرگی برای خودش است، اما در تامین هزینه های تنها 
فرزندش در خارج از کش��ور مانده اس��ت. او در 60- 70 
س��الگی مستاجر اس��ت و این را با هیچ کجا نمی توانید 
مقایس��ه کنید؛ با کش��ورهای پیش��رفته که هیچ حتی 
با همین ترکیه هم قابل مقایس��ه نیس��تیم. درآمد یک 
بازیگر س��اده تلویزیونی آنه��ا از محل درآمدهای جانبی 
ب��رای اسپانس��رینگ و تبلیغ��ات آنقدر باالس��ت که با 

سوپراستارهای ما هم قابل قیاس نیست. 

بوق و کرنا برای کمک مالی
حس��اب مرا جدا کنید چ��ون معتقدم تا اینجا 
خدا خیلی به من لطف داش��ته، اما وقتی خیلی 
چهره ه��ا در خانه های اجاره ای هس��تند، هزینه  
درمان بیماری های خود را ندارند و اگر به مشکل 

مالی می خورند در بوق و کرنا می ش��ود که باید برای شان 
گلریزان گرفت و ش��ماره حساب اعالم می کنند، صحبت 
امنیت مالی و ش��غلی خنده دار اس��ت، چون اصال چنین 

چیزی وجود ندارد. 

ثروت قبل از شهرت
من هنگامی که وارد عرصه بازیگری ش��دم در شرایط 
مالی تثبیت ش��ده و خوبی بودم. یعنی اینطور نبود که از 
درآمد بازیگری به پول برس��م. پولدار بودم، به این معنی 
که خانه، ماش��ین و حس��اب بانکی خود را داشتم. این را 
بگویم که آدم ثروتمندی نیستم. یک فرد از طبقه متوسط 
بودم و هستم، اما ش��رایط نرمال یک زندگی معمولی را 
داشتم. شهرت بازیگری چیزی به ثروت من اضافه نکرد. 

فقط یک مس��ئله را رعایت کردم و اینکه آدم باهوش��ی 
هس��تم و سعی کردم آنچه به دست می آورم را نگه دارم 

و حفظ کنم. 

ترک بازار در اوج
به واس��طه خانواده پدری ام با بازار آش��نا بودم. آنها از 
بازاری های اصیل تهرانی بودند و هستند. به همین خاطر 
من هم با مقوله کسب و کار آشنا بودم. اتفاقا مدتی که در 
زمین��ه بازار کار می ک��ردم، آدم موفقی بودم. این ویژگی 
درونی من اس��ت که یا وارد کاری نمی شوم یا اگر بشوم 
باید بهترین شوم چون حد وسط برای من مفهومی ندارد. 
بازار را رها کردم چون با روحیه من سازگار نبود، نه اینکه 
در شغلی که داشتم شکس��ت خوردم. »امیرحسین« از 

بازار به سمت هنر آمد چون روحیه اش بازاری نبود. 

سرمایه گذاری با چشم انداز پنج ساله
به س��رمایه گذاری اهمیت می ده��م و در حد خودم و 
توانم سرمایه گذاری هم می کنم. در سرمایه گذاری 
هم برای خودم چش��م انداز تعریف می کنم. مثال 
اینکه در پنج س��ال یا 10 س��ال آینده به فالن 
جایگاه و مرحله برس��م. در این زمینه حساب و 
کتاب می کنم، بررس��ی می کن��م و اهل بی گدار 
به آب زدن هم نیس��تم. س��رمایه گذاری من 
به این شکل اس��ت نه اینکه با موج بازار 
اقتصادی همراه ش��وم و از فرصت ها 

سوءاستفاده کنم. 

پول، ضامن بقای شما
اینک��ه پول چ��رک کف 
دست اس��ت یک صحبت 
اشتباه قدیمی است. اتفاقا 
از فاکتورهای  پول یکی 
مهم در زندگی اس��ت 
که اگر نداش��ته باشید 
اصال نمی توانید زندگی 
ک��ه  کس��ی  کنی��د. 
چرک  پ��ول  می گوید 
یا  کف دس��ت است 

خودش ابله است یا دنیا را با دید احمقانه ای نگاه می کند. 
ش��ما اگر پول نداشته باشید و بخواهید اسم فرزندتان را 
در مدرسه بنویس��ید، تا جلوی در اتاق مدیر مدرسه هم 
نمی رس��ید. اگر بیمار داشته باشید بدون فیش  پرداختی 
حتی به اتاق پزشک هم نمی رسید. اگر در این شرایط این 
ش��عار را بدهید، برای تان هی��چ قدمی برنمی دارند؛ چون 
پول باید باشد تا کار شما راه بیفتد. البته باز هم معتقدم 
پول باید باشد تا از آن لذت ببری نه اینکه پول لذت تو را 
ببرد. پول باید باشد تا شما آرامش، رفاه فعلی و نیازهای 

آینده خود را داشته باشید. 

مدیریت مالی بدون تفکیک جنسیتی
در هیچ مس��ئله ای اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی قائل به تفکیک جنس��یتی نیستم و به نظرم 
اینکه بگوییم آقایان بهت��ر از خانم ها در مدیریت مالی و 
س��رمایه گذاری هستند یا برعکس اشتباه است. هرکسی 
می تواند مدیر مالی و س��رمایه گذار خوبی باش��د و حتی 
گاهی فکر می کنم آقایان با وجود آنکه می گویند خانم ها 

بدخرج هستند، به شکل بدتری پول را خرج می کنند. 

بن بست های مالی
از 18- 19 س��الگی تا ح��دود 25 س��الگی م��دام ب��ه 
بن بس��ت های عجیب و غریب مالی می خوردم. از همان 
زم��ان به بعد بود که احس��اس کردم باید نگاه جدی تری 
به مدیریت مالی داشته باشم. به نظرم همه چیز وراثت و 
همه چیز محیط نیست؛ هر دو با هم تاثیر دارند. هر دوی 
این مسائل در نگاه شما به مقوله اقتصاد و سرمایه گذاری 
نقش دارند. یعنی هم آن چیزی که خانواده شما را شکل 
می دهد و هم آن چیزی که در مسیر زندگی با آن روبه رو 

می شوید. 

پسر من و اقتصاد
متاسفانه هنوز نتوانسته ام یا ش��اید نخواسته ام آرشیا 
را با مس��ائل مالی و ارزش پول یا س��رمایه گذاری آش��نا 
کنم که احساس می کنم کار اشتباهی کرده ام و باید این 
آموزش را به او بدهم. چون الزم اس��ت نگاه درس��ت به 
پول، اقتصاد و س��رمایه گذاری از همان کودکی به بچه ها 

یاد داده شود. 

گفت وگوی اختصاصی »فرصت امروز« با امیرحسین رستمی درباره سرمایه گذاری

بیگداربهآبنمیزنم
مصطفی رفعت

دس�ت  آن  از  رس�تمی  امیرحس�ین 
چهره هایی است که از هر دری می توانید با او 
صحبت کنید، چون به نوعی آدم با معلومات 
و مطلعی است که مدام در حال تجربه کردن 
اس�ت. او یک بازیگر مستعد، یک ورزشکار 
حرف�ه ای و البته ی�ک بیزنس من موفق هم 
هس�ت. در آین�ده ای نزدی�ک می توانی�د 
 کارگردانی خوش قریحه را هم به این فهرست

 اضافه کنید.

 ای�ن ب�رای جوانی ک�ه متول�د 12 بهمن 
1354 اس�ت و هنوز سن و سالی ندارد، یک 
موفقی�ت بس�یار بزرگ به حس�اب می آید. 
رستمی، قبل از ورود به حیطه بازیگری، در 
بازار برای خودش یک چهره سرشناس بود. 
او مدتی کارهای بیزنسی مختلفی را تجربه 
کرده و حتی می گویند روزگاری جوان ترین 
عض�و ات�اق بازرگانی ای�ران در دوب�ی بود! 
هوش تجاری او در کنار توانایی های ویژه اش 

در روابط عمومی، از او فردی پولساز ساخته 
که رد این ادعا را می توانید در روند بس�یار 
خوب�ش در جذب مخاط�ب در بازیگری هم 
ببینی�د. به همی�ن علت صحب�ت از پول و 

سرمایه با او بیراه نیست. 
اگر می خواهید نگاه رس�تمی را در زمینه 
مس�ائل اقتصادی و س�رمایه گذاری بدانید، 
ش�ما را ب�ه خوان�دن این گفت وگ�و دعوت 

می کنیم. 

عکس: محسن بیگلری  



 اهمیت ایجاد تمایز 
در تصویر ذهنی از برند

در مطلب پیش��ین به اهمیت تدوین »نقاط تش��ابه« 
و »نق��اط تمای��ز« در خل��ق مزی��ت رقابتی ی��ک برند 
پرداختیم، اما اینکه مزیت رقابتی براساس چیست و چه 
ویژگی هایی باید داشته باشد، بحث مهم و مفصلی است 

که در این فرصت مختصر به آن می پردازیم. 
ب��رای توصیف مزی��ت رقابتی به س��ه موضوع مهم و 
اثرگ��ذار باید توجه کرد: ارزش ه��ای مورد نظر مخاطب، 
ارزش های ارائه شده توسط برند و ارزش های عرضه شده 
توسط س��ایر رقبا. نوع ارتباط این س��ه موضوع، ابعاد و 
الزام��ات مزیت رقابت��ی برند را تعیی��ن می کند. به این 
ترتیب که از نظر مخاطب، هر چه ارزش های ارائه ش��ده 
توسط برند در مقایس��ه با ارزش های عرضه شده توسط 
رقبا به ارزش های مورد نظر او نزدیک تر و سازگارتر باشد، 
می توان گفت این برند در یک یا چند شاخص نسبت به 
رقبای خود دارای مزیت رقابتی است. به صورتی که این 
مزیت موجب انتخاب برند توسط مخاطب شده و او خود 
را ب��ه آن برند نزدیک تر می بین��د و لذا برند در تصاحب 
سهم بازار و به عبارت بهتر تسخیر ذهن و قلب مخاطب، 

نسبت به رقبا برتری دارد. 
براساس اصول کالسیک برندینگ، یک منفعت از یک 
برن��د زمانی تبدیل به مزیت رقابتی آن خواهد ش��د که 

چهار شرط اساسی زیر را داشته باشد: 
1- ارزشمند بودن برای مشتری: نخستین شرط یک 
مزیت رقابتی این است که تعداد قابل قبولی از مخاطبان 
وجود داش��ته باش��ند که این مزیت برای آنها ارزشمند 
و در راس��تای خواس��ته های آنها باش��د. این تعداد قابل 
قبول بسته به نوع کسب و کار متفاوت است، اما مهم این 
است مخاطبانی وجود داشته باشند که قبول کنند این 
مزیت، ارزش های مدنظر آنها را بهتر از سایر رقبا برآورده 

می سازد. 

2- کمی��اب و تازه بودن: مزیتی که کمیاب نباش��د، 
اساسا مزیت رقابتی محسوب نمی شود و در واقع همان 
نقطه تش��ابه میان برندهاس��ت. به مزیتی که میان رقبا 

مشترک است، مزیت نسبی هم گفته می شود. 
3-  غیرقابل تقلید بودن و 4- غیر قابل جایگزینی: این 
دو ویژگ��ی به این دلیل مهم هس��تند که مزیت رقابتی 
بای��د پایدار باش��د. مزیتی که به راحت��ی قابل تقلید یا 
جایگزینی توسط رقبا باش��د، یک مزیت رقابتی موقت 
محس��وب می شود و بعد از تقلید یا جایگزینی تبدیل به 

مزیتی نسبی یا همان نقطه تشابه خواهد شد. 
بح��ث اصلی ما در این مطلب راجع به دو ویژگی آخر 
است. براساس مباحثی که قبال درباره نقاط تمایز اشاره 
ش��د، گفتیم که نقاط تمایز یا افتراق یک برند، هس��ته 
اصلی مزیت رقابتی را می سازند و در دو سطح عملکردی 
و ویژگی های فنی و ذاتی محصول و ویژگی های منتسب 
به تجربه و تصویر ذهنی برند بروز پیدا می کنند. به طور 
مثال داش��تن یک تکنولوژی برت��ر و منحصر به فرد در 
تولید، ج��زو مزیت های رقابتی مبتنی ب��ر عملکرد برند 
اس��ت، اما مفاهیمی همچون هویت و شخصیت برند و 
احس��اس و تجربه ادراک ش��ده از یک برند، مزیت ناشی 
از تصویر ذهنی است که از برند در ذهن مخاطب شکل 

گرفته است. 
ب��ا این توضیحات اگر در ویژگی ه��ای غیرقابل تقلید 
و غیر قاب��ل جایگزین��ی مزی��ت رقابت��ی تام��ل کنیم، 
 بدیه��ی به نظر می رس��د که ایجاد ی��ک تصویر ذهنی 
منحصر به ف��رد در مخاطبان برند، به مراتب پایدارتر از 

داشتن عملکردهای انحصاری است. 
براس��اس آمار، حدود 70 درصد از مزایای ناش��ی از 
عملکردهای برندها، به واسطه فیزیکی و مشهود بودن، 
بعد از یک س��ال توسط رقبا کپی یا تقلید می شود. این 
آمار دور از ذهن نیست؛ چه آنکه با پیشرفت روزافزون 
تکنولوژی ه��ا و افزایش ارتباطات ، امروز  کمتر اختراع و 
ابداعی هس��ت که امکان کپی کردن��ش در کوتاه ترین 
مدت زمان وجود نداش��ته باش��د. این روزها به وضوح 
می بینی��م هرگونه نوآوری و ارائه ی��ک عملکرد جدید 
توس��ط یک برند، با چنان سرعتی توسط سایرین کپی 
می ش��ود که در بس��یاری از اوقات حتی فرصت اینکه 
مخاطب��ان بفهمند کدام برند زودت��ر آن مزیت را ارائه 
کرده هم وجود ندارد. البته این گونه کپی کردن ها جزو 
ملزومات رقابت شده و در واقع همان نکته ای است که 
هر برن��دی باید نقاط تمایز رقیب را به نقاط تش��ابه و 
برتری اش را به تساوی تبدیل کند. در عین حال برندها 
در سطح مزیت های منتسب به عملکرد کاال، ناگریز از 
نوآوری ه��ای مدام هس��تند و در کارزار پرازدحام خلق 

ایده های نو، نباید عقب بمانند. 
اما نکته ای که برندهای معتبر دنیا بر آن واقف هستند و 
متاسفانه در میان برندهای داخلی تقریبا دیده نمی شود، 
اهمیت خلق مزیت رقابتی ماندگار و پایدار است، نه فقط 
براساس ویژگی های عملکردی که استوار بر ایجاد تصویر 
ذهنی روشن و تجربه ادراک شده مخاطبان از برند باشد.  
در رقابت میان برندهای معتبر دنیا، باوجود جنگ تمام 
عیار در س��طح عملکردها، هویت و تصویر شفاف و ثابت 
از برند دائما تقویت شده و هواداران برند، نه تنها راضی و 
خشنود از مزیت های رقابتی عملکردی برند محبوبشان 
هس��تند که به واسطه هویت ش��فاف و قابل درک برند، 
احس��اس تش��خص می کنند، اما اکثر برندهای داخلی 
چن��ان در این جنگ تقلید و خنث��ی کردن نقاط تمایز 
رقیب گیر کرده اند که هیچ فرصتی برای س��اختن یک 
تصویر ذهنی منحصر به فرد از خود در ذهن مشتریان شان 
ندارن��د و به همین دلیل تعداد هواداران وفادارش��ان نه 
قابل ش��مارش است و نه قابل حفظ و نگهداری. اهمیت 
دادن به ساختن هویت و تصویر ذهنی منحصر به فرد از 
برند، موضوعی است که باز هم به آن خواهیم پرداخت. 
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محص��ول  توس��عه  پ��روژه 
آغاز می ش��ود  زمان��ی  جدی��د 
که س��ازمان ایده ت��ازه ای را در 
رابط��ه ب��ا محص��ول می یابد و 
در ص��دد توس��عه آن بر می آید. 
بس��یاری از شرکت ها پروژه های 
توس��عه محصول خود را مشابه 
فرآینده��ای تولی��دی در نظ��ر 
گرفته و همان گام ها را در پیش 
می گیرند، اما باید توجه داش��ت 
در فرآین��د تولید اقالم فیزیکی، 
وظایف تکراری بوده و فعالیت ها 
قابلی��ت پیش بین��ی دارند. این 
در حالی اس��ت که در توس��عه 
محصول، بس��یاری از فعالیت ها 
منحصر  به ف��رد و نیازمندی های 
پروژه دائما در حال تغییر است 
و اق��الم خروج��ی در یک زمان 
مش��خص تنه��ا در ی��ک مکان 
حض��ور دارند. ضمن��ا خروجی 
اغلب گام ها اطالعات است که به 
مدد بهره گیری از سیس��تم های 
کامپیوت��ری، می توانن��د در آن 
واحد در چندین مکان مختلف 
مورد اس��تفاده قرار بگیرند. عدم 
توجه به ای��ن تفاوت ها می تواند 
منجر به شکست در برنامه ریزی، 
اجرا و ارزیابی پروژه های توسعه 

محصول شود. 
باید توجه داشت که در فرآیند 
توس��عه محصول، ف��روش صفر 
است و هزینه های سرمایه گذاری 
می یاب��د.  افزای��ش  ش��رکت 
همچنی��ن نبای��د فراموش کرد 
که فرآیند توسعه محصول یک 
فعالیت میان بخشی بوده و انجام 
درست آن نیازمند وجود تعامل 
بین چندین بخش است که سه 
مورد از مهم ترین آنها بخش های 
بازاریابی، طراحی و تولید است. 
فرآیند توس��عه محصول شامل 
توالی گام ها یا فعالیت هایی است 
که با هدف ایده پردازی، طراحی 
و تجاری س��ازی ی��ک محصول 
انجام می گیرند. بس��یاری از این 
گام ها بیش��تر از آنک��ه فیزیکی 
به حس��اب آین��د، مفهوم��ی و 
س��ازمانی محس��وب می شوند. 
به طور کل��ی گام هایی که برای 
فرآیند توس��عه محصول در نظر 
گرفته می شود به شرح زیر است: 

ایده پردازی
 فرآین��د تولی��د ایده ش��امل 
سیس��تماتیک  جس��ت وجویی 
و پیوس��ته ب��ه منظ��ور یافتن 
ایده های��ی ن��و ب��رای محصول 
اس��ت. نخس��تین گام در تولید 
ه��ر محص��ول جدی��د، یافتن 
نوآورانه  ایده های  از  مجموعه ای 
اس��ت. در این گام فرآیند تولید 
ای��ده، بدون ارزیاب��ی آنها انجام 
می گیرد و سعی در آن است که 
تا حد امکان ایده های بیش��تری 
تولید شود. یکی از تکنیک هایی 
ک��ه در ای��ن گام می تواند مورد 
استفاده قرار داده شود، تکنیک 
توفان ذهنی است. توجه داشته 
باش��ید که در ای��ن مرحله باید 
هر چه بیشتر از تولید ایده های 

جدید اس��تقبال کنی��د و هیچ 
ایده ای را مورد انتقاد قرار ندهید. 
انتق��اد در این مرحل��ه می تواند 
مانع بروز خالقیت و نوآوری در 
تیم توس��عه محصول شود، پس 
آنچه در این مرحله اهمیت دارد 
نیس��ت،  ارائه  ایده های  کیفیت 

بلکه کمیت آنها است. 

غربال کردن ایده ها
 هدف اصل��ی در این مرحله 
برخ��الف مرحل��ه قبلی کاهش 
تعداد ایده ها است. در این مرحله 
ایده های تولید شده در گام قبلی 
توس��ط کارکنان ش��رکت مورد 
ارزیابی انتق��ادی قرار می گیرند 
ت��ا گزینه ه��ای برتر مش��خص 
ش��وند. الزم است در این مرحله 
معیارهای مشخصی برای ارزیابی 
ایده ها تعریف ش��ود تا از طریق 
آنها مش��خص شود کدام ایده ها 
در همی��ن مرحله حذف ش��ده 
و ک��دام یک ب��ه مراحل بعدی 
راه یابند. برخ��ی از این معیارها 
می تواند ش��امل می��زان فروش 
هزینه های  ش��ده،  پیش بین��ی 
تولید، پتانس��یل سود و واکنش 
رقبا در قب��ال ورود محصول به 

بازار باشد. 

 توسعه کانسپت ها 
و تست آنها

 در این مرحله گروه بازاریابی 
بازخوردهایی  ت��الش می کن��د 
را از مش��تریان، توزیع کنندگان 
و کارمن��دان خ��ود در رابطه با 
معدود ایده های��ی که در نتیجه 
غربال ش��دن ایده های اولیه در 
دس��ت دارد، جم��ع آوری کند. 
به عنوان مثال، یک طرح اولیه از 
محصول مورد نظر یا یک آگهی 
ویژگی های  نش��ان دهنده  ک��ه 
محص��ول باش��د در پیش روی 
مش��تری ق��رار داده می ش��ود 
و گ��روه بازاریاب��ی ب��ا بررس��ی 

بازخوردهای مشتریان می کوشد 
فاکتورهایی ش��امل م��وارد زیر 
را تعیی��ن کن��د: آیتم های��ی از 
محصول که مورد توجه مشتری 
قرار گرفته و مواردی که مشتری 
از آنها خوش��ش نمی آید، میزان 
عالقه مندی مش��تری نسبت به 
خرید محصول، تن��اوب دفعات 
خرید )ب��ه منظ��ور پیش بینی 
تقاضای محصول( و هزینه ای که 
مشتری حاضر است برای خرید 

محصول بپردازد. 

تجزیه و تحلیل کسب و کار
 طی فرآیند توس��عه محصول 
جدید، باید سیس��تمی طراحی 

ش��ود تا میزان پیشرفت فرآیند 
از طریق آن مورد بررس��ی قرار 
گیرد. زمانی که فرآیند توس��عه 
ایده اصلی برای محصول جدید 
کامل ش��د و مورد آزمایش قرار 
گرفت، باید میزان سودآوری این 
محصول یا خدمت جدید مورد 
ارزیابی قرار گیرد. این گام شامل 
طرح استراتژی بازاریابی با تمام 
جزییات اس��ت که نشان  دهنده 
بازار هدف، موقعیت محصول در 
بازار هدف و آمیخته بازاریابی ای 
ک��ه می خواهید مورد اس��تفاده 
ق��رار دهی��د، باش��د. تجزی��ه و 

تحلیل کس��ب و کار باید ش��امل 
بررس��ی میزان تقاض��ا در بازار 
برای محصول مورد نظر، ارزیابی 
کامل هزینه های ناش��ی از ورود 
محصول به بازار، تجزیه و تحلیل 
وضعی��ت رقبا و تعیی��ن نقطه 

سر به سر باشد. 

توسعه محصول و آمیخته 
بازاریابی

 ایده هایی که مرحله تجزیه و 
تحلیل کسب و کار را با موفقیت 
به عنوان  می گذارند،  پشت سر 
ایده های احتمالی برای توسعه 
محص��ول م��ورد توج��ه ویژه 
ق��رار می گیرن��د. تیم توس��عه 
محص��ول مس��ئولیت طراحی 
اولی��ه و س��اخت پروتوتای��پ 
ای��ن ایده ه��ا را برعهده گرفته 
و تی��م بازاریابی درصدد ایجاد 
برنامه بازاریابی این محصوالت 
آماده  مح��ض  به  برمی آین��د. 
شدن پروتوتایپ، تیم بازاریابی 
مس��ئول جمع آوری داده هایی 
برخالف  از مشتری می ش��ود. 
مرحل��ه ارزیابی کانس��پت که 
در آن تنه��ا ای��ده محصول در 
اختیار مشتری قرار می گرفت، 
در این مرحل��ه تجربه حقیقی 
مش��تری از محصول یا خدمت 
جنبه ه��ای  س��ایر  کن��ار  در 
آمیخت��ه بازاریاب��ی از قبی��ل 
قیمت گ��ذاری  تبلیغ��ات، 
در  )توزی��ع  توزی��ع  نح��وه  و 
مراجع��ه  خرده فروش��ی ها، 
مس��تقیم ب��ه خ��ود ش��رکت 
و غی��ره( م��ورد بررس��ی قرار 
می گیرد. بررس��ی واکنش های 
اطالعات  می توان��د  مش��تری 
ارزش��مندی در رابط��ه با نرخ 
فروش تخمینی، مورد استفاده 
محصول برای مشتری و غیره 
را در اختیار تیم بازاریابی قرار 
دهد. ضمنا بازخوردهای منفی  
مشتری نیز می تواند به منظور 

جمع آوری اطالعاتی به منظور 
در  احتمالی  اصالح��ات  ایجاد 
آمیخته بازاریابی شرکت مورد 

استفاده قرار گیرد. 

آزمایش بازار
محصوالتی که توانسته باشند 
از گام ه��ای قبلی به این گام راه 
پیدا کنن��د، این قابلیت را دارند 
تا به عنوان محصوالتی حقیقی، 
ق��رار گیرند.  آزمای��ش  م��ورد 
برخی شرکت ها  اس��ت  ممکن 
ب��ه نتای��ج به دس��ت آم��ده از 
آزمایش کانس��پت بسنده کرده 
و ب��دون طی مرحل��ه آزمایش 
بازار، محصول را تجاری س��ازی 
کنند. اما بس��یاری از شرکت ها 
محتاطانه تر عمل کرده و پیش 
از وارد ک��ردن محصول به بازار، 
داده ه��ای بیش��تری را م��ورد 
ارزیابی قرار می دهند. به منظور 
آزمایش بازار، اغلب ش��رکت ها 
محصول تولی��دی را در اختیار 
یک بخش کوچ��ک و منتخب 
از بازار قرار داده )مثال یک شهر 
خاص( و ب��ا تعمیم رفتار خرید 
در آن بخ��ش خ��اص از ب��ازار، 
درصدد آزمایش بازار برمی آیند. 
در برخی موارد، به ویژه زمانی که 
مشتری برای خرید محصول به 
خرده فروشی ها مراجعه می کند، 
بازاریاب��ی  گ��روه  اس��ت  الزم 
ت��الش زیادی را ب��ه خرج دهد 
تا توزیع کنن��دگان را متقاعد به 
خرید محص��ول و قرار دادن آن 

در قفسه مغازه ها کند. 

تجاری سازی
 در صورتی که نتایج به دست 
آم��ده از مرحله آزمای��ش بازار، 
اطمینان بخش باش��د، محصول 
آمادگ��ی آن را دارد ت��ا به گروه 
معرف��ی  ب��ازار  از  بزرگ ت��ری 
شود. برخی ش��رکت ها با توجه 
ب��ه می��زان پذی��رش محصول 
در بخش ه��ای مختلف ب��ازار، 
محصول خود را به صورت موجی 
وارد ب��ازار می کنن��د ت��ا عرضه 

محصول قابل کنترل تر باشد. 
 زمان��ی که محص��ول جدید 
معرفی شده در بازار جا می افتد، 
اس��تراتژی های  اس��ت  الزم 
بازاریاب��ی کامال تغیی��ر کند. با 
وجود آنکه تجاری سازی به عنوان 
آخری��ن گام از فرآیند توس��عه 
محصول ش��ناخته می شود، اما 
این تازه آغ��ازی برای مدیریت 
محص��ول معرفی ش��ده به بازار 
محس��وب می ش��ود. عواملی از 
درخواس��ته های  تغیی��ر  قبیل 
مشتری، به وجود آمدن رقبای 
ش��رایط  خارج��ی،  و  محل��ی 
اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی، 
برخ��ی از دالی��ل ل��زوم تغییر 
استراتژی بازاریابی پس از ورود 
محص��ول جدید به بازار اس��ت. 
تیم بازاریابی ب��رای آنکه بتواند 
در عرصه رقابت باقی بماند باید 
تمام وج��وه آمیخته بازاریابی را 
مورد پایش قرار دهد و هر زمان 
که الزم است تغییراتی را در آن 

ایجاد کند. 
www.knowthis.com :منبع 

بر کسب و کار خود مسلط باشید

اگر آنقدر غرق انجام امور کس��ب و کار خود هس��تید 
که دیگر وقتی برای بازاریابی برای آن نمی یابید، حتما 
ایرادی در کار ش��ما وجود دارد. شما باید بر کسب و کار 

خود مسلط باشید؛ نه اینکه در آن غرق شوید. 
بهتری��ن ایده ها برای حل مش��کالت، رش��د و رونق 
کس��ب و کار و حتی بازاریابی و تبلیغات برای آن، زمانی 

شکل می گیرد که درگیر انجام کارها نیستیم. 
 ش��اید عجی��ب به نظر برس��د، اما یک��ی از بهترین 
روش های رش��د و رونق کس��ب و کار، دست کشیدن از 

کار سخت و مداوم است. 

بازی و ورزش
شاید این ماجرایی که در چند مکان از فضای مجازی 
دی��ده ام، قضیه را روش��ن کند. یک��ی از ثروتمندترین 
صاحبان کسب و کار به نام ریچارد برنسون یک پرسش 
س��اده پرسیده اس��ت: »چگونه یک ش��خص می تواند 
بهره وری بیش��تری داشته باشد؟« پاسخ او کامال ساده 
اس��ت: »با کار نکردن.« او مدعی است که روزانه چهار 
ساعت بهره وری را افزایش داده است، چرا که زمانی را 

صرف ورزش کردن می کند. 
 من با اعتقاد راس��خ این مطل��ب را بیان می کنم که 
ای��ن موضوع در زندگی من نیز مص��داق دارد. حداقل 
دو یا س��ه بار در هفته به دنبال زمان��ی در بین برنامه 
خود هس��تم تا تمرینات ورزش��ی ج��دی انجام دهم. 
زمان��ی که عادت تمرین کردن را کنار بگذارم، س��طح 
بهره وری و انرژی من کاهش می یابد. اگر از هر کس��ی 
که تمرینات منظمی دارد در مورد این موضوع س��وال 
کنید، همین پاسخ را به شما می دهد. انرژی، خالقیت 
و بهره وری بیش��تر در زمانی اس��ت که از کار دس��ت 
می کش��یم و هر زمان تمرین و ورزش را کنار بگذاریم، 
این مولفه ه��ا کاهش می یابد. اگر زمان��ی را به ورزش 
 ک��ردن اختص��اص ندهی��د، هرگز بهتری��ن عملکرد را 

نخواهید داشت. 

 یکی از مربیان من به نام مارلون س��اندرز همه افراد 
حاض��ر در گروه مخاطبان خ��ود را به »بازی کردن« با 
یک برنامه منظم ترغیب می کرد. من تابه حال هیچ گاه 
نشنیده ام که یک ش��خص گروهی از افراد بزرگسال را 
تش��ویق کند تا ب��ازی کردن را در برنام��ه کاری خود 
بنگجانن��د. پ��س از انج��ام تمرین، بازی و س��رگرمی، 
ایندورفین در بدن آزاد می شود. یکی از مزایای افزایش 
منظم ایندورفین این است که موجب می شود خالقیت 

و بهره وری نیز افزایش یابد. 
به نظر من ش��ما نی��ز همانند من به ای��ن نکته پی 
خواهید برد که بهترین ایده ها و راه حل ها و ش��کوفایی 
نبوغ و خالقیت زمانی در درون ش��ما ش��کل می گیرد 
ک��ه بازی می کنید یا از کار دس��ت کش��یده اید؛ نه در 
 زمانی که پش��ت میز کامپیوتر خود در حال کار کردن 

هستید. 
 اگر می خواهید در حوزه کاری خود پیش��گام باشید 
و به عنوان یک کارش��ناس معرفی ش��وید، الزم اس��ت 
در برنام��ه کاری خ��ود نظم و ترتی��ب را رعایت کنید. 
یکی از بهترین مولفه هایی که نش��ان می دهد شخصی 
ب��ر برنامه خ��ود احاطه کامل دارد، این واقعیت اس��ت 
 ک��ه زمانی را از کار دس��ت بکش��د و از خ��ود مراقبت 

کند. 
در شماره بعدی بخوانید: 
هوای مشتریان موثر خود را داشته باشید

افتتاح نخستین فروشگاه فیزیکی 
آمازون در منهتن

آمازون در نظر دارد نخستین فروشگاه فیزیکی خود 
را در منهتن، مرکز نیویورک در کنار ساختمان معروف 

Empire State افتتاح کند. 
به گ��زارش مارکتینگ نیوز و به نق��ل از cnbc، این 
فروش��گاه در واق��ع به منزل��ه یک انب��ار کوچک برای 
محصوالتی که مش��تریان زیادی دارن��د و محلی برای 
پذی��رش س��فارش های برگش��تی و خری��د حضوری 
مش��تریان خواهد بود. عالوه بر این مش��تری می تواند 
محصولی را به صورت آنالین سفارش دهد و همان روز 

آن را از فروشگاه تحویل بگیرد. 
پیش بینی می شود آمازون با خطر افزایش هزینه های 
مربوط به خرده فروشی مانند پرداخت اجاره و استخدام 
کارگ��ران رو ب��ه رو ش��ود، اما اگ��ر عملکرد فروش��گاه 
موفقیت آمی��ز باش��د، می توان��د تعداد فروش��گاه های 

بیشتری را در شهرهای دیگر افتتاح کند. 
آمازون چندین س��ال اس��ت که به دنبال افتتاح یک 
فروشگاه فیزیکی اس��ت، یکی از دست اندرکاران پروژه 
در این خصوص گفته است که آمازون سال گذشته به 
دنبال افتتاح فروشگاهی در سیاتل، مرکز اصلی آمازون 

بود. 

طی فرآیند توسعه 
محصول، فروش صفر 

است و هزینه های 
سرمایه گذاری 

شرکت افزایش 
می یابد. فرآیند توسعه 
محصول یک فعالیت 
میان بخشی بوده و 
انجام درست آن 

نیازمند وجود تعامل 
بین بخش های 

بازاریابی، طراحی و 
تولید است

کارگاه برندینگ بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

کافه بازاریابی

پروانه مسجل

مهسا عربی
کارشناس ارشد مدیریت صنایع

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

محمد زرین
کارشناس برندینگ
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بایدها و نبایدهای توسعه محصول جدید

چه کار کنیم که از بازار حذف نشویم

جنگ برگرها اصطالحی اس��ت 
که به مجموع��ه ای از کمپین های 
تبلیغاتی س��ریالی گفته می ش��ود 
که ب��ر اث��ر رقابت گس��ترده بین 
دو غول صنعت فس��ت فود جهان 
یعن��ی برگرکین��گ و مک دونالد 
ش��کل گرف��ت و در نتیج��ه آن 
خرده پا  برگرفروش��ی های  اغل��ب 
از بازار رقابت محو ش��دند. ریش��ه 
پیدایش ای��ن اصطالح ب��ه اواخر 
بازمی گ��ردد، یعنی  ده��ه 1970 
زمان��ی ک��ه برگرکینگ ب��ا هدف 
افزایش س��هم بازار خود، دس��ت 
ب��ه تولی��د همبرگره��ای بزرگی 
لح��اظ  از  زد ک��ه می توانس��تند 
اندازه با همبرگرهای تولید  ش��ده 
برگرکینگ  توس��ط رقیب دیرین 
یعن��ی مک دونال��د رقاب��ت کنند. 
بنا ب��ر  اظه��ارات نیوی��ورک تایمز، 
به دنبال مشکالت اقتصادی اواخر 

س��ال 2010، این جن��گ دوباره 
بازگش��ته اس��ت و این ب��ار تمرکز 
اصل��ی کمپین ه��ای تبلیغاتی دو 
غول فس��ت فود یعنی برگرکینگ 
و مک  دونال��د بر قیمت محصوالت 
از  حاص��ل  اف��زوده  ارزش  و 

دو  این  پیش��نهادهای 
ش��رکت ق��رار گرفت��ه 
اس��ت، چراک��ه بودجه 
محدود مش��تریان آنها 
را وادار س��اخته اس��ت 
به دنبال پیشنهادهایی 
ارزش  ک��ه  برون��د 
باالت��ری  اقتص��ادی 

برای ش��ان ب��ه دنب��ال دارد؛ ای��ن 
مسئله رقابت شدیدی را در صنعت 
فست فود برپا داش��ته که می توان 
آن را ب��ه تعبی��ری جن��گ مجدد 
برگرها نامید. رقابت بر سر قیمت و 
پیشنهاد تخفیف های قابل توجه در 
صنعت فس��ت فود، موضوع تازه ای 
نیست. فست فودها از بدو ورودشان 

به ب��ازار به دنبال ارائه غذای ارزان، 
س��ریع و راحت بوده ان��د، اما اخیرا 
اعط��ای تخفیف  در فس��ت فودها 
بس��یار جدی تر ش��ده تا جایی که 
برگرکینگ پیشنهاد تشویقی 10 
ناگت مرغ به قیم��ت 1/49دالر را 

در پی پیشنهاد تشویقی مک  دونالد 
در خصوص دریافت 20 ناگت مرغ 
به قیمت پن��ج دالر، مطرح کرده 
اس��ت. از طرف دیگ��ر برگرکینگ 
در این راس��تا پیش��نهاد تازه ای را 
نیز مطرح کرده است که براساس 
قیم��ت  ب��ا  را  س��اندویچ  دو  آن 
پن��ج دالر عرض��ه می کن��د. جان 

گورودون یکی از متخصصان حوزه 
مش��اوره مدیریت در این خصوص 
می گوی��د: »گ��روه قابل توجهی از 
مشتریان وجود دارند که وابستگی 
کام��ل به قیم��ت دارند. ش��ما به 
راحتی با پیش��نهاد قیمت مناسب 
همواره  می توانی��د 
مش��تریانی  چنین 
را ب��ه س��مت خود 
ام��ا  بازگردانی��د، 
مسئله اینجاست که 
شما نمی توانید روی 
این  وفاداری  میزان 
گروه از مش��تریان، 
حساب چندانی باز کنید.« رقابت بر 
سر قیمت در بازار شبه دوقطبی ای 
ک��ه در آن س��ایه نام های��ی مثل 
آنقدر  برگرکین��گ و مک دونال��د 
س��نگین اس��ت که ش��رکت های 
کوچک ت��ر ح��رف چندان��ی برای 
گفت��ن در بازار فس��ت فود ندارند، 
باع��ث می ش��ود ارائ��ه پیش��نهاد 

قیم��ت پایین تر از ط��رف یکی از 
ش��رکت ها، نه تنها بر س��ود خود 
آن ش��رکت، بلکه بر سود رقیبش 
هم تاثیر قابل توجهی داشته باشد. 
اریک هیرش هورن، مدیر بازاریابی 
برگرکین��گ در امریکای ش��مالی 
در این خص��وص چنین می گوید: 
»با افزایش س��فارش های مشتری 
در خصوص اقالم تهیه شده با گوشت 
مرغ در منو، درصدد آن برآمدیم تا 
پیش��نهادی به مشتریان مان دهیم 
که تاکنون از طرف هیچ  یک از رقبا 
مطرح نش��ده باش��د. در این میان 
مک دونالد در مقابل استراتژی عرضه 
قیمت پایین در برگرکینگ، تمرکز 
خود را روی پیش��نهادهای جدید 
از جمله پیش��نهادهای نوآورانه در 
منوی صبحانه اش قرار داده تا شاید 
از این طریق بتواند در بازار رقابت از 
رقیب دیرینه خود عقب نماند. باید 
دید جنگ برگره��ا این بار به کجا 

می انجامد. 

جنگ برگرها

وقتی برگرکینگ مقابل مک  دونالد قد علم می کند
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زمان انتقام فرارسیده است. جنگ 
تبلیغاتی بزرگی می��ان برندهای 
معتبر سازنده گوش��ی های همراه 
درجهان درگرفته اس��ت. اپل باید 
تاوان غرامت یک میلیارد دالری را 
که چندی پیش بابت کپی برداری 
طراح��ی محصول از سامس��ونگ 
گرفته است پس بدهد. این اتفاق بعد 
از ورود محصول جدید این شرکت با 

نقص خمیدگی افتاده است. 
اپل برند معروف حوزه آی تی بعد 
از مدتی تصمیم به ارائه محصولی 
جدید به ب��ازار این صن��ف گرفت. 
همه بازارهای جه��ان منتظر این 
محصول تازه رس��یده بودند. حتی 
بازارهایی که می دانس��تند به این 
زودی ها قرار نیس��ت این محصول 
را وارد کشورش��ان کنند باز چشم 
ب��ه راهِ آمدن��ش بودن��د. محصول 
جدید آمد ولی نق��ص بزرگی را به 
همراه داشت؛ نقصی که دست مایه 
تمس��خر هم صنف��ان اپل ش��د. 
وضعیت به گونه ای ش��د که دیگر 
مصرف کنن��دگان منتظر انتش��ار 
خبرهای جدیدی از این محصول 
نبودند و خبرهای جنگ تبلیغاتی 
تازه به پا شده میان برندهای معروف 
جهان را پیگیری می کردند. رقبای 
آیفون هزینه های سرس��ام آوری را 
برای بزرگ نمایی مشکل خم شدن 
گوشی جدید ش��رکت اپل صرف 
کردند، تا ازاین راه مزایای گوشی های 
خود را به مصرف کنندگان گوش زد 
کنند. شاید خبرهای مرتبط با این 
محصول درحال حاضر کم رنگ تر 
شده باش��د ولی اهمیت این اتفاق 
حتما در تاریخ تبلیغات جهان ثبت 
خواهد ش��د. با محمدسیار، مشاور 
بازاریابی و تبلیغات به ریشه یابی این 

نبرد تبلیغاتی می پردازیم. 

محصولی مغایر با قوانین 
از پیش تعریف شده 

محمد س��یار درب��اره محصول 
جدی��د آیف��ون می گوی��د: هیچ 
محصولی بی عیب و نقص و کامل 
نیست حتی محصوالت اپل و آیفون. 
با اینکه خودم یکی از طرفداران این 
برند هستم ولی قصد جانب داری از 
اپل را ندارم. اپل امس��ال هم مانند 
دفعات قبل محص��والت جدیدی 
و به نظر خیلی ها تک��راری را با نام 
آیفون 6 و آیف��ون 6 پالس معرفی 
کرد. محصوالتی که ب��ه ذات خود 
مغایر با قوانین از پیش تعریف شده 
اپل در مورد ابعاد اس��تاندارد تلفن 
همراه این شرکت بودند. محصوالت 
با همان برنامه از پیش تعیین شده 
به بازار معرفی ش��د ولی خم شدن 
آیفون6 موضوعی بود که سر زبان ها 
افت��اد و به یک جنج��ال تبلیغاتی 
تبدیل ش��د. این محصول با توجه 

به ابعادش خم می ش��ود، این خم 
شدن در شرایط عادی و با کمترین 
فشار نبود و باید شرایط خاصی برای 
این اتفاق محیا می شد اما رقبا سعی 
در استفاده از این ایراد به نفع خود 
بودند و با برجسته کردن این نقص 
آن را به تیتر اول خبرهای این حوزه 
تبدیل کردند. هرچند معجزه دنیای 
مجازی برای انتشار سریع این خبر 

بی تاثیر نبود. 

رقابت ناسالم رقیب 
شکست خورده

سیار درباره درستی یا نادرستی 
تصمی��م رقب��ا در ای��ن خصوص 
می گوید: پاس��خ این س��وال برای 
هر رقیبی متفاوت اس��ت چون به 
پرسونالیتی برند آنها باز می گردد. 
اینکه این نوع رفتار با ش��خصیت 
برندی ک��ه در ذه��ن مخاطبانش 
شکل گرفته اس��ت هم سو است یا 
خیر. نکته مهم اینجاس��ت که این 
تخریب علیه اپل را چه کسی به راه 
انداخته اس��ت؟ کس��ی که بازنده 
دادگاه های قبلی درمقابل اپل بوده؟ 
کسی که به عنوان کپی بردار محکوم 

ش��ده؟ کس��ی که هنوز نتوانسته 
رکورد فروش اپل را بشکند؟ کسی 
که محص��والت خ��ودش به خاطر 
ضعف طراحی و متری��ال معروف 
هستند؟ هر کس��ی این تخریب را 
به راه انداخته به نظر من راه به جایی 
نخواهد برد. فراموش نکنیم که اپل 
با برنده شدن در دادگاه های قبلی 
رقیب اصلی خ��ود را با موفقیت به 
کپی برداری محکوم ک��رد و عالوه 
بر غرامت توانست تصویر ضعیف، 
سست، ناپایدار و غیر اخالقی برای 
رقیب خ��ود سامس��ونگ در بازار 
ایجاد کند. ای��ن موضوع را می توان 
به شیفتگی ای که اپل در مخاطبان 
خودش ایجاد کرده است، اضافه کرد؛ 
یعنی ایجاد شرایطی شبیه به گاز انبر. 

رقبا از طرف خریداران
 حمله می کنند

سیار در ادامه می گوید: می توان 
خریداران محصول جدید آیفون را 
به دو دسته تقس��یم کرد، اپلی ها و 
غیر اپلی ها. در نظر گرفتن این نکته 
مهم است، شرکت رقیب با تمرکز 
بر ایراد اپل برای جذب کدام دسته 

موفق تر خواهد ش��د یا کدام دسته 
را به سمت خود جذب خواهد کرد، 
شاید این عملکرد رقبای اپل برای 
غیراپلی ه��ا تاثیرگذار باش��د ولی 
اپلی ها ک��ه این برن��د را در نوآوری 
و خالقیت محص��ول و تکنولوژی 
باالتری��ن می دانند گوشش��ان به 
حرف کسی بدهکار نیست و مطمئنا 
دسته دوم که اپلی نیستند می توانند 
مخاطبان اصلی این سخن پراکنی ها 

باشند. 

هیاهوی ایجادشده میان 
شرکت های غیررقیب

به گفته سیار، این اتفاق هیاهوی 
خاصی در بازار ایجاد کرده اس��ت و 
ش��رکت های دیگری که حتی در 
زمینه تکنولوژی با اپل هم فعالیت 
نیس��تند نی��ز از این هیاه��و بهره 
بردن��د و با طن��ز، تبلیغات��ی برای 
خود ساختند. از بین آنها تبلیغات 
شکالت کیت کت با شعار »ما خم 
نمی شویم، می شکنیم« یا تبلیغات 
یک مرکز یوگا با شعار »خمیدگی 
به عنوان یک نقطه قوت« جذاب تر 
بودند حتی این اتفاق به س��وژه ای 

میان کاربران فضای مجازی تبدیل 
شده و بسیاری از کاربران اینترنت 
ایده های طنز خود را به جای آگهی 
شرکت ها جا زدند و الیک گرفتند. 
استفاده این چنینی مانند استفاده از 
هشتگ# می ماند یعنی با اتصال به 
یک جریان، از نیروی محرکه آن به 
نفع خودمان سود ببریم. این نکته باز 
هم به برند پرسونالیتی باز می گردد. 
کیت کت را به عنوان برندی ش��اد و 
شوخ طبع دربازار می شناسیم، حال 
دراین راستا یک ش��وخی دیگر از 
برند شوخ طبع موفق، چیزی را به 
هم نمی ریزد و ای��ن به یک خاطره 
بامزه برای آن تبدیل می ش��ود که 
برای ارتباط نزدیک مش��تریان با 
آن برن��د تاثیرگ��ذار خواه��د بود. 
به طور کلی استفاده هوشمندانه از 
نقاط ضعف رقیب ب��ه نفع خود، به 
هیچ وجه ایرادی ندارد، اما چگونگی 
این بهره وری مهم است، برای مثال 
س��ونی با در نظر گرفتن ایراد وارده 
به بیرون زدگی لنز دوربین آیفون 6 
آگهی ای را طراحی می کند که در 
آن تنها برجستگی محصول خود را 
ویژگی   برجسته  تری عنوان می کند 

)بازی با کلمه برجستگی.(

اپل درمقابل رقبا چه می کند؟ 
سیار می گوید: اپل شرکتی است 
که از س��نگ هم ک��ره می گیرد. با 
مطرح شدن این ایراد؛ اپِل همیشه 
مرموز، گروه��ی از خبرنگاران را به 
ساختمان تس��ت فیزیکی آیفون 
دعوت می کند ت��ا از نزدیک نحوه 
تس��ت و مقاومت واقع��ی آیفون را 
ببینند، محلی که به نام شکنجه گاه 
آیفون معرف است. اپل با راه دادن 
مخاطبان به محل سری خود، تیتر 
خبرها را تغییر می ده��د و تجربه 
جدیدی را دربازار کس��ب می کند. 
از طرف دیگر با ای��ن کار محصول 
خ��ود را بی عی��ب و نقص ب��ه بازار 
معرفی می کند. شاید قضیه مشکل 
آنتن دهی آیفون را به خاطر داشته 
باشید درآن زمان هم اپل از همین 
تکنیک استفاده کرد و آزمایشگاه 
فوق سری خود را با ظاهری شبیه 
به آنچه در فیلم های علمی - تخیلی 
سراغ داریم به رخ بینندگان کشید. 
برنده مبارزه تبلیغاتی که بود؟ 
این کارش��ناس می گوی��د: در 

چنی��ن کش��مکش هایی برندی 
برن��ده می ش��ود ک��ه گام ه��ای 
قبلی اش را در طول تاریخ در مواجه 
با مخاطبانش؛ درس��ت و حساب 
شده برداشته باش��د. درواقع این 
اتفاق برای مش��تریان جز هیجان 
و بحث و جدل بر س��ر برند مورد 
عالقه ش��ان نفع دیگری به همراه 
نخواهد داش��ت. فراموش نکنیم 
که پرسپولیس و استقالل به وجود 
یکدیگر نیاز دارند، همان طور که 
کوکاکوال و پپس��ی دربازار به هم 
نیاز مندند. صرف برده ش��دن نام 
یک شرکت در مکالمات روزمره، 
کمکی ب��ه برند س��ازی نمی کند. 
آگاهی نسبت به برند با تکرار بیشتر 
می ش��ود اما تکرار باید براس��اس 
برنامه و استراتژی باشد که منجر 
به ایجاد تصوی��ر ماندگاری از برند 
در ذهن ها ش��ود. فراموش نکنیم 
که برند چیزی جز اینکه مخاطب 
می پندارد، نیست، این یعنی مهم 
نیست که در آزمایشگاه محصول 
ما برترین است، مهم آن است که 
مخاطب در ذهنش بن��ا به هزار و 
یک دلی��ل منطقی و احساس��ی 

محصول رقیب را برت��ر می داند و 
ما باید کاری کنیم که ذهنیت آن 
درست ش��ود. حال این ضدتبلیغ 
ق��رار اس��ت در مقاب��ل تصوی��ر 
مستحکمی که طی سالیان قبل 
در ذهن مش��تری اپل نقش بسته 
قد علم کند، که بسیار سخت است. 

ضدتبلیغ ؛گل به خودی یا 
فعالیت علیه رقیب

این کارش��ناس در مورد اینکه 
آیا امکان دارد عملکرد رقبای اپل 
مانند ضدتبلیغ علیه خودش��ان 
عم��ل کن��د، می گوی��د: مفهوم 
ضدتبلیغ را به دو ش��کل می توان 
مورد بررس��ی قرار داد، ضد تبلیغ 
گاه��ی ب��ه معن��ی گل به خودی 
و گاهی به معن��ی فعالیت رقیب 
علیه تبلیغات معن��ا پیدا می کند. 
گل به خودی آنجاس��ت که ش��ما 
هزار و ی��ک دلیل برای اس��تفاده 
از خدمات بانک��داری الکترونیک 
عنوان می کنی��د و آخ��ر در تیزر 
تبلیغاتی تان حجم زیاد مراجعان به 
شعب را نمایش می دهید اما تبلیغ 
علیه رقیب را اگر ضدتبلیغ بنامیم 
راه و چ��اه خ��ود را دارد. توجه به 
لحن بیان، خصوصیات ما و رقیب، 
خصوصیات و عادات مخاطبان دو 
گروه و... و چرخاندن نقطه ضعف یا 
حتی قوت رقیب به سمت منفعت 
ما؛ همه وهمه ه��وش، خالقیت و 
برنامه ریزی و دوری از شتاب زدگی 
می خواهند. اینکه روی کپی بودن 
طراحی محصول رقیب تاکید کنی، 
آن هم زمانی که خود محکوم به آن 
شده ای، گل  به خودی است. اینکه 
حساب نش��ده و بی پروا به سمت 
رقیب حمله کنید هم همین طور. 
اینکه طراحی محصول ما همیشه 
پر از عیب و نقص باشد و به طراحی 
محصول رقیب گی��ر بدهیم هم 
همان است. باید دید ضعف رقیب 
در کجاس��ت و ما در مقابل آن چه 

چیز برتری داریم. 
فرض کنید که ش��ما عاش��ق و 
دلباخته ف��ردی می ش��وید و اورا 
دیوانه وار می پرس��تید. در چنین 
وضعیتی اس��ت که هر چه رس��د 
از او نیکوس��ت، اگ��ر بگویند که 
معش��وق ش��ما اش��تباهی کرده 
ش��ما قد علم ک��رده و فریاد زنان 
گوین��ده را دروغگ��و می خوانید. 
در برندسازی این مطلب را تحت 
عنوان Evangelism یا شیفتگی 
عنوان می شناسیم. این اتفاق یعنی 
شیفته کردن مخاطبان؛ کار امروز و 
دیروز نیست و به این راحتی ها هم 
از بین نمی رود، اینجاست که بعد 
ازتمام خبرها درباره این خم شدگی 
اپل باز هم برند اول دنیا در س��ال 
۲۰۱۴ اس��ت و به واسطه فروش 
آیفون 6 رکورد فروش لوازم جانبی 

هم شکسته   می شود. 

نگاهی به مبارزه تبلیغاتی برندها به بهانه نقص محصول جدید اپل

 خم شدن آیفون 
واقعه ای که در تاریخ تبلیغات جهان ثبت شد

تبلیغات برنامه ریزی شده
 مخرب یا سازنده

جرج نیمه، مدیر دیجیتال ش��رکت کوریر در اتریش 
یک��ی از محققانی اس��ت ک��ه گمان می کند مس��ئله 
تبلیغات برنامه ریزی شده جزو اتفاقات مهمی است که 
به خوبی برای صاحبان کمپانی ها و مشتریان تبلیغات 
جا نیفتاده اس��ت. او هفته گذش��ته در کنفرانسی در 

اروپا در این باره به دو نکته مهم اشاره کرد: 
۱ - تبلیغات برنامه ریزی ش��ده ترسناك نیست. تازه 

است، اما ترسناك خیر. 
۲ - فعاالن عرصه کسب و کار به کندی در این مسیر 
پیش می روند و اگر سرعت خود را با جهان یکی نکنند 

قطعا به زودی با مشکل روبه رو خواهند شد. 
مصرف کنن��دگان تبلیغ��ات امروز  بین ش��رکت های 
فن��اوری و آژانس های تبلیغاتی گیر کرده اند و با توجه 
به رقابت های زیادی که وجود دارد، بازار بس��یار شلوغ 
به نظر می رسد. باید گفت که امروز  بازاریابی در دنیای 
دیجیتال به مسئله ای تبدیل شده است که همه درباره 
آن ح��رف می زنند، تعداد کمی ج��رات می کنند و به 
سمت آن می روند و همان تعدادی هم که آن را انجام 
می دهند، کار را به درستی به سرانجام نمی رسانند. در 
این ش��رایط تبلیغات بومی معموال طرفداران بیشتری 
دارد. این تبلیغات سال هاست که در رسانه های سنتی 
انجام می ش��ود و تجربه انجام آنها تا س��ال ها بعد هم 

ادامه خواهد یافت. 
جان وانمیکر، صاحب فروش��گاه های بزرگ وانمیکر، 
روزی گفت: »همیشه نیمی از پولی که صرف تبلیغات 
می کنم به هدر می رود، اما مش��کل من اینجاست که 
نمی دانم کدام نیمه از پولم به هدر رفته اس��ت.« باید 
به شما بگویم که تبلیغات برنامه ریزی شده دقیقا همان 
حرکتی است که می تواند جلوی بروز چنین مشکالتی 

را بگیرد و شما و سرمایه تان را نجات دهد. 
آنچه خواندید مقاله مارك میلر و ماریل رایسما بود 
که در دهم اکتبر ۲۰۱۴ برای کسانی به نگارش درآمد 
که از برنامه ریزی برای تبلیغات وحشت دارند و گمان 
می کنند مس��ئله ای مش��کل و وقت گیر اس��ت و قطعا 
آنان را از هدف اصلی ش��ان دور می سازد، اما دیگرانی 
هم هس��تند همچ��ون »کتی ریچاردز« ک��ه معتقدند 
برنامه ریزی باعث مرگ خالقیت در تبلیغات می شود. 
او در این ب��اره می گوید: »خالقیت، قلب و روح تبلیغات 
اس��ت، اما با وسواس به خرج دادن در این کار و انجام 
برنامه ریزی های س��نگین موجب می شوید خالقیت از 
بین برود. در این ش��رایط شما برند یا تبلیغ خود را در 
یک فضای برنامه ریزی شده الکترونیکی قرار می دهید. 
زمانی که ش��ما می خواهید تبلیغ خود را وارد جریان 
برنامه ریزی ها کنید مجبور هس��تید آن را با مدل های 
موجود همس��ان کنید و همین همسان س��ازی ممکن 
اس��ت از خالقیت آن کاس��ته و تبلیغ تان را به سمت 
پیچیدگی ببرد. ش��ما با تبلیغات برنامه ریزی ش��ده در 
واق��ع برند خود را وارد فضای��ی دیجیتال می کنید که 
شاید مصرف کنندگان مورد نظر شما عالقه ای به رفتن 
به سمت آن نداشته باشند. در گذشته خالق ترین افراد 
به س��راغ کار تبلیغات می رفتند چراکه می توانستند با 
اس��تفاده از همه خالقیت خ��ود بهترین کارها را روی 
بهترین وسیله تبلیغات یعنی تلویزیون انجام دهند.« 

در هر ح��ال تبلیغات برنامه ریزی ش��ده که طی آن 
همه چیز به تکنولوژی س��پرده می شود تا طی یکسری 
محاس��بات ریاضی، برنامه ریزی برای چگونگی انتشار 
تبلیغات صورت بگیرد، هنوز دچار کش��مکش است و 
گروهی آن را ب��ه کلی رد می کنند و عده ای دیگر هم 
معتقدند تنها راه برای جلوگیری از اتالف هزینه هاست. 

روان شناسی تبلیغات تجاری
در  مصرف کنندگان  هر روزه 
معرض صدها تبلیغ تجاری 
قرار می گیرند، تبلیغاتی که 
معتقدند  مصرف کنن��دگان 
روی آنها تاثیرگذار نیس��ت، 
ول��ی تولیدکنن��دگان ای��ن 
تبلیغ��ات همچن��ان به کار 
تولید آن مشغولند. تبلیغات 
تجاری هنوز به صورت یک رمز و راز محس��وب می شود. 
کتاب »روان شناسی تبلیغات تجاری؛ تبلیغات تجاری و 
ذهن مصرف کننده« به تولیدکنندگان تبلیغات تجاری 
می آموزد ک��ه چگونه از بودج��ه تبلیغاتی خود بهترین 
بهره ب��رداری را کنن��د و به مصرف کنن��دگان می گوید 
که چگون��ه تبلیغات بر انتخاب نام تجاری توس��ط آنها 
تاثیرگ��ذار خواهد بود. ماکس س��اترلند، نویس��نده این 
کتاب یکی از مدیران موسسه مارکت تکنالوجیزاست. او 
از مسئوالن ساترلنداسمیت پی تی وای لیمیتد است که 
از جمله ۱۰شرکت برتر تحقیقات بازار استرالیا محسوب 
می ش��ود. کتاب روان شناس��ی تبلیغات تجاری ترجمه 
س��ینا قربانلو، نتیجه س��ال ها تجربه س��اترلند در حوزه 
تبلیغات تجاری است. کتابی که از رمز و رازهای تاثیرات 
تبلیغ��ات روی مخاطب رمزگش��ایی می کن��د و برخی 
سازوکارهای روان ش��ناختی بنیادین تبلیغات تجاری را 
توصیف می کند. این کتاب برای مدیران ش��رکت هایی 
که هزینه های باالیی را درعرصه تبلیغات تجاری صرف 
می کنند، می تواند مفید باشد. همچنین مدیران بازاریابی 
و مدیران شرکت های تبلیغاتی نیز می توانند از مخاطبان 
اصلی این کتاب باشند. کتاب در دو بخش تقسیم بندی 
شده است که در بخش اول 9 فصل و در بخش دوم ۱7 
فصل قرار گرفته اس��ت. در بخش اول کتاب نویسنده به 
رمزگشایی این موضوع می پردازد که چرا تبلیغ تجاری 
مدت های مدیدی است که همچنان به صورت رمز و راز 
باقی مان��ده اس��ت؟ بخش دوم این کت��اب تحت عنوان: 
آنچه عمل می کند، آنچه عم��ل نمی کند و چرایی آن؟ 
اس��ت که در این بخش فصل هایی مانن��د: برنامه ریزی 
راهبردی مبارزه تبلیغاتی در حول قفسه بایگانی ذهنی 
مصرف کنن��دگان و وقت��ی تبلیغ��ی را متوقف می کنید 
چه روی می دهد؟ جای گرفته اس��ت. این کتاب توسط 

انتشارات مبلغان در ۲99 صفحه منتشر شده است. 

 مشکالت خاص رسانه های تبلیغاتی تازه وارد 
تبلیغات بی اثر با رسانه های بومی

بس��یاری از رس��انه های تبلیغاتی که در کشور ما وجود 
دارند با مش��ابه خارجی خود متفاوتند. رس��انه هایی که از 
پایه، چیزی شبیه به همتای خارجی خود هستند ولی در 
مقایسه کلی با آنها و به لحاظ کارکرد کامال متفاوتند؛ مانند 
ش��یری که وقتی وارد کشور ما می شود یال و دندان خود 
را از دس��ت می دهد. برای مثال پنل های شیشه ای که به 
منظور تبلیغات وارد کش��ور ما شدند، بعد از مدتی کاربرد 
اصلی خود را از دست دادند و به یک تابلو برای چسباندن 
تراکت ه��ا تبدیل ش��دند. این در حالی اس��ت که اگر این 
رس��انه های وارداتی به درستی مورد استفاده قرار بگیرند، 
مطمئنا به روند پیش��رفت این صنعت در کشورمان کمک 

بزرگی می کنند. 

روند بهبود در این صنعت کند است
مهدی بهجت، قائم مقام مدیرعامل شرکت ایما نقشینه 
یکی از ش��رکت های رسانه دار در کش��ورمان در این باره 
به »فرصت ام��روز« می گوید: تمام رس��انه هایی که وارد 
کشور می ش��وند به دلیل مش��کالت خاص خود، ایرانی 
ش��ده اند. برای مثال وقتی پنل های شیشه ای وارد کشور 
ش��دند، مش��کالت خاص خود را داشتند، چون در خارج 
از کشور در این رسانه ها از شیشه هایی استفاده می کردند 
که مانع انعکاس نور روی آنها می شد. وقتی این رسانه ها 
با این شیشه ها وارد کشور ش��دند در همان ماه های اول 
عابران هن��گام عبور از کنار این رس��انه ها به راحتی آنها 
را می شکس��تند. قیمت این شیش��ه ها بس��یار باالست و 
شرکت برای صرفه جویی مجبور به استفاده از شیشه های 
معمولی شد؛ شیشه هایی که عمال کاربرد اصلی رسانه ها 
را از بین می برد. اگر در این پنل ها از شیشه های معمولی 
استفاده شود از صبح تا بعدازظهر چیزی روی پنل ها دیده 
نمی ش��ود چون نور انعکاس پیدا می کند و رس��انه عمال 
کارب��ردی ندارد. با وجود این ما به ناچار، مجبور به ایرانی 

کردن این رسانه شدیم. 

کارشکنی ارگان های دولتی در ورود رسانه های 
جدید 

بهجت می گوید: عالوه بر مشکالتی که عابران برای این 
رس��انه ها ایجاد می کنند، خ��ود نهادهای دولتی هم بعضا 
نس��بت به این رس��انه های جدید مقاومت دارند. به عنوان 
مثال زمانی که می خواستند اس��ترابرد و پرتابل را نوردار 
کنند، ش��هرداری با آن مخالفت کرد. ایجاد بهبود در این 
حرفه س��خت اس��ت، چه رس��د به وارد کردن رسانه های 
جدید در صنعت تبلیغات کش��ور. البته اینها رس��انه های 
جدید نیس��تند و در واقع ایده کشورهای خارجی را کپی 
و وارد کش��ورمان ک��رده ایم، چون چندین س��ال در این 
صنعت از آنها عقب تریم. ایده های آنها را کپی کرده ایم ولی 
نمی توانیم این ایده ها را مانند آنها اجرا کنیم، درنتیجه با 

توجه به شرایط کشور مجبور به تغییر آنها هستیم. 

همیشه باید مواظب دزدها بود
این کارش��ناس تبلیغات می گوید: همیش��ه ما در کنار 
خالقی��ت در ای��ن حرفه بای��د مراقب دزدها نیز باش��یم 
چون هر لحظه امکان دارد که دزدها زندگی ش��رکت های 
رسانه دار را ببرند. معموال فعالیت های تبلیغاتی در کشور 
ما با معضالت اجتماعی همراه است. برای مثال شرکت ما 
در تبلیغات اتوبوسی بسیار پیش رو بوده است. اما تبلیغات 
در این حوزه بس��یار سخت اس��ت چون هر لحظه امکان 
دارد، اتوبوس تصادف کند، کثیف ش��ود یا اس��تیکرهای 
تبلیغاتی توس��ط راننده یا مس��افران کنده ش��ود. اجرای 
رس��انه نیز در کشور ما س��ختی های خاص خود را دارد، 
برای مثال نمی توان از اتوبوس برای بسیاری از محصوالت 
خوراک��ی و نظافتی اس��تفاده تبلیغاتی کرد یا نمی ش��ود 
محصوالت شوینده را روی ماشین گلی وکثیف تبلیغ کرد. 
تبلیغات مانند ناخودآگاه و خودآگاه فرد عمل می کند؛ در 
پس ناخودآگاه هیچ فردی، استیکرهای آلوده و نامرتب با 
محصوالت ش��وینده جور در نمی آی��د. با این حال مقرون 
به صرفه بودن رسانه و آس��ان بودن اجرای آن هم بسیار 

مهم است. 

تبلیغات وحشت آور در ایران 

بهجت اضافه می کند: البته هس��تند شرکت هایی که 
در این حوزه برای نخس��تین بار درکش��ور رسانه ایجاد 
کرده اند، رس��انه هایی که با دیدن تبلیغات روی آن جز 
وحش��ت چیز دیگری نصیب مش��تریان نمی شود. این 
رس��انه حریم ریلی است، وقتی ش��رکت ها روی حریم 
ریلی تبلیغ می کنند، آیا پس از آن از مردم نظر سنجی 
کرده ان��د که چق��در تبلیغات در خرید آنه��ا تاثیرگذار 
بوده اس��ت. حریم ریلی محیطی اس��ت که هر بیننده 
با دیدن آن فی النفس��ه می ترس��د. حال باید در ایران 
مخاطبان محو آن ش��وند و انتظار هم داش��ته باش��یم 
مخاطبان با دیدن آنها به س��مت خرید محصول بروند. 
حریم های ریلی از آن دس��ته رس��انه های ایرانی است 
که فقط توسط ش��رکت های داخلی مورد استفاده قرار 
می گیرد. این رس��انه ها نه تنها زیبا نیس��تند، بلکه جز 
ترمز قط��ار، براده آهن و کثیف بودن چیزی دیگری را 

یادآور نمی شوند. 

رسانه کافه تبلیغات

کتابخانه

نرگس فرجی

منیژه صادقی

تبلیغات خالق

منتخبی از تبلیغات اجتماعی موفق - شعار: رها کردن کیسه های پالستیکی در دریا حیات آبزیان و پرندگان را به خطر می اندازد.
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تولی��د لوازم چوب��ی یکی از 
مشاغلی است که مدیریت در 
آن نقش پر رنگ و برجسته ای 
دارد. اگر ی��ک روز خود را در 
سپری  مبل سازی  کارگاه  یک 
کنی��د متوج��ه می ش��وید که 
این شغل س��ختی های خاص 
مدیری��ت  و  دارد  را  خ��ود 
از  بهره من��دی  نیازمن��د  آن 
دقی��ق  برنامه ری��زی   ق��درت 

است. 
ی��ک کارگاه  اگ��ر مدیریت 
مبل س��ازی ی��ا تولی��دی میز 
نهارخوری را ب��ر عهده دارید، 
ای��ن گ��زارش ریزه کاری های 
مدیریت��ی این ش��غل را برای 

شما بیان خواهد کرد. 

مصرف کنندگان نهایی را 
فراموش کنید

در ق��دم اول بای��د از ای��ن 
موضوع اطالع داش��ته باش��ید 
ش��ما  اصل��ی  مش��تری  ک��ه 
خری��داران و مصرف کنندگان 
بلک��ه  نیس��تند  نهای��ی 
فروش��ندگان و صاحبان مغازه 
و عرضه کنن��دگان محصوالت 
چوبی هس��تند. همچنین باید 
از چگونگی فروش محصوالت 
تا بدانید  آگاهی داشته باشید 
ب��ا چ��ه اف��رادی بهتر اس��ت 
هم��کاری کنید. اگر تا به حال 
تبلیغات��ی را ب��رای کار خ��ود 
انجام نداده اید، هرچه سریع تر 

دست به کار شوید. 
را  خ��ود  کارگاه  تبلیغ��ات 
فقط در محدوده کس��ب و کار 
خود انجام ندهی��د. در تهران 
حسن آباد،  مانند  خیابان هایی 
دالوران، یافت آباد و غیره برای 
عرضه محصوالت چوبی وجود 
دارد و می توانید تبلیغات خود 
را تنها در این خیابان ها انجام 
دهی��د. اگ��ر هنوز مش��تریان 
وف��ادار برای خود دس��ت و پا 
نکرده اید، س��عی کنید نسبت 
به تولیدی های دیگر دستمزد 
کمتری دریاف��ت کنید تا این 
فروش��گاه ها برای شان به صرفه 
باش��د که همکاری ش��ان را با 

شما شروع کنند. 
به طور معم��ول افرادی که 
در این صنف مش��غول فعالیت 
الزم  تخصص های  از  می شوند 
بهره مند هستند و بابت زمانی 
ک��ه ص��رف تولی��د می کنند، 
دس��تمزد باالیی می گیرند، اما 

ش��ما حتی در  صورت داشتن 
تخصص ه��ای الزم زمان را از 
دس��ت ندهید و ب��ا صرف نظر 
ک��ردن از قس��مت کم��ی از 
س��ود خود مشتری های ثابتی 
را ب��رای خود تعری��ف کنید. 
زمانی که دریافتید چه افرادی 
مش��تری ثابت ش��ما هستند، 
ی��ک برنامه ری��زی مش��خص 
برای کارهای شان انجام دهید 
تا همیش��ه س��ر موقع کاالی 
موردنظ��ر را ب��ه آنه��ا تحویل 

بدهید. 
در این میان باید حواس تان 
به مش��تری های گ��ذری هم 
باش��د، چرا ک��ه ممکن اس��ت 
همی��ن افراد روزی مش��تری 

ثابت شما شوند. 

خوش قول و منصف باشید
س��فارش دهندگان  هم��ه 
زم��ان دقیقی را ب��رای کاالی 
خ��ود می خواهن��د. از این رو 
باید توجه داش��ته باش��ید که 
زمان مشخصی را برای تحویل 
از  اگ��ر  کنی��د.  تعیی��ن  کاال 
زمانی که مش��تری درخواست 
می کن��د دیرت��ر تحویل دهید 
از  یک��ی  ک��ه  بدانی��د  بای��د 
از دست   مش��تری های ش��ما 

خواهد رفت. 
س��فارش دهندگان  برخ��ی 
مبل��غ بیش��تری را پرداخ��ت 
می کنن��د تا کاالیش��ان را در 
زمانی ک��ه می خواهند تحویل 
بگیرند، به این دلیل که ممکن 
اس��ت به مصرف کننده نهایی 

قول داده باشند و نخواهند که 
ن��زد آنها بد قول ش��وند. برای 
در نظر گرفتن مبلغ دس��تمزد 
نی��ز عرف بازار را جویا ش��وید 
و ب��رای مش��تریان ثابت خود 
تخفیفی در نظ��ر بگیرید. آنها 
ه��م حتما در زمان هایی مانند 

خواهند  را  هوای ت��ان  ن��وروز 
داشت. هیچ زمانی مبلغ باالتر 
از ب��ازار به مش��تری نگویید، 
به این امید ک��ه با تخفیف به 
مبل��غ اصلی برس��ید. این کار 
شما باعث نارضایتی مشتریان 
خواهد ش��د. اگر قصد تخفیف 
ندارید به آرامی برای وی شرح 
دهی��د که به دلی��ل باال بودن 
پایین تر  نمی توانی��د  هزینه ها 
از مبلغ به آنها خدمات تحویل 

دهید. 

طرح های متنوع ارائه 
بدهید

س��فارش دهندگان  برخ��ی 
اس��ت طرح مشخصی  ممکن 
را ب��ه ش��ما س��فارش دهند، 
ام��ا اگر ش��ما از ی��ک طراح 
خ��ود  تولی��دی  کارگاه  در 
اس��تفاده کنید می توانید یک 
پیش��نهاد دهنده بزرگ در این 
زمینه باش��ید و بع��د از مدتی 
کس��ب و کار جدی��دی را برای 
خود رق��م بزنی��د. وجود یک 
ط��راح می توان��د کس��ب و کار 
ش��ما را زیر و رو کند و س��هم 
 بازار شما را به یکباره افزایش 
دهد. ممکن است در چند ماه 
اول وج��ود یک ط��راح حس 
نش��ود، ام��ا بعد از چن��د ماه 
فعالیت و همچنین مش��اهده 
برخ��ی طرح های آماده مبل و 
میز نهارخوری نانتان در روغن 

می افتد. 
س��عی  کنید حتم��ا کارگاه 
خود را به س��اخت یک وسیله 
خ��اص به ص��ورت تخصص��ی 
معروف کنی��د. به عنوان مثال 
نهارخوری  میز  آنقدر سفارش 
یا مبلم��ان بگیرید تا در تولید 
این کاالها نام��ی به  هم بزنید. 
در ی��ک کارگاه ش��ما به طور 
معم��ول ب��ه حداق��ل 10 نفر 
نی��از دارید؛ 7 نف��ر در بخش 
فن��ی و اجرای��ی، دو نف��ر در 
بخش بازاریاب��ی و یک نفر در 
بخ��ش طراح��ی. کارگاه خود 
را به چش��م یک سازمان نگاه 
کنید و ب��رای همه بخش های 

آن قانون��ی تعریف کنید. یکی 
از قوانی��ن می توان��د س��اعت 
کاری باش��د که کارکنان باید 
س��ر موقع ب��ه س��رکار بیایند 
و در س��اعت مش��خصی محل 
کار را ت��رک کنند. اس��تفاده 
از ل��وازم ایمن��ی در حین کار 
ه��م باید به عن��وان یک قانون 
اجرا ش��ود. حتما از بازاریابان 
حرف��ه ای هم اس��تفاده کنید، 
چ��را ک��ه آنه��ا می توانند در 
کوتاه مدت کس��ب و کار ش��ما 
را رون��ق ببخش��ند. زمانی که 
تعداد سفارش��ات ثاب��ت زیاد 
ش��د می توانید کارگاه خود را 
کارکنان  و  دهی��د  گس��ترش 
بیش��تری را در اختیار داشته 

باشید. 

خوش قول ها کم هستند
از  یک��ی  رحیم��ی  امی��د 
فع��االن ب��ازار مب��ل و می��ز 
فعالیت  نهارخوری در خصوص 
تولیدی ه��ای ل��وازم چوبی به 
این  امروز« می گوید:  »فرصت 
روزها بیش��تر فروش��گاه ها به 
دنبال تولیدی هایی هستند که 
خوش قول باشند و محصوالت 

ارزان ارائه بدهند. 
او اضاف��ه می کن��د: ام��روز 
ش��هر  در  زیادی  تولیدی های 
تهران وجود دارد، اما تعدادی 
از آنها کار را به صورت دلخواه 
انج��ام نمی دهند و  مش��تری 
ممکن اس��ت بعد از س��اخت 
س��لیقه  ب��ا  آن  تحوی��ل  و 
مصرف کننده مغایرت داش��ته 
جن��س  نتیج��ه  در  و  باش��د 
فروش��گاه  در  روز  چندی��ن 
خ��اک بخورد. اگ��ر تولیدی ها 
بتوانند زمان را مدیریت کنند 
و همچنین محصوالت خود را 
مطابق با سلیقه مشتری تولید 
کنند، می توانند بس��یار موفق 

شوند. 
اضاف��ه  ب��ازار  فع��ال  ای��ن 
تولیدی های  البت��ه  می کن��د: 
در  حرف��ه ای  و  وقت ش��ناس 
س��طح تهران وج��ود دارد، اما 
تعدادش��ان بسیار اندک است. 
بیش��تر فع��االن ای��ن صن��ف 
به ص��ورت از س��ر ب��از کن��ی 
سفارشات را انجام می دهند و 
بعد از مدتی شاهد هستیم که 
می شود.  جمع  تولیدی هاشان 
به این دلیل که کسی دیگر به 
آنها س��فارش کار نمی دهند و 
مجبور می ش��وند این شغل را 

ترک کنند. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )27(
پارگراف ان وای، دستیابی به 

کسب و کاری پرسود با ایجاد محیط 
مطلوب اجتماعی 

ایجاد مکان هایی که مردم بتوانند جهت اس��تراحت، 
تفریح، باهم ب��ودن یا انجام فعالیت ه��ای روزانه نظیر 
مطالع��ه مورد اس��تفاده ق��رار دهن��د، می تواند به یک 

کسب و کار پرسود بدل شود. 

ایده
در نگاه اول این مفهوم بس��یار شبیه ایده فضاسازی 
مناس��ب برای برندهای تجاری به نظر می رسد، اما در 
این بین یک تف��اوت عمده وجود دارد: در اینجا صرف 
ایجاد یک محی��ط اجتماعی مطلوب برای مردم جهت 
تفری��ح و گذران اوقات فراغ��ت هدف اصلی و محصول 
نهایی اس��ت، در حالی که در مبحث فضاسازی مناسب 
تجاری برای برندها ایجاد اماکنی نظیر این یک موضوع 
حاشیه ای بوده و صرفا جهت متمایز ساختن نشان های 

تجاری از یکدیگر است. 
گفتن��ی اس��ت محبوبی��ت ای��ن قبی��ل فضاه��ا در 
ش��هرهایی که در آن آپارتمان ه��ا با متراژ پایین، دفاتر 
اداری بس��یار کوچک و متراکم و بعضا نبود امنیت در 
اماکن عمومی وجود دارد بیشتر بوده و مردم به دنبال 
محلی برای اس��تراحت و آرامش بیش��تر هستند. یک 
س��ازمان نظارت  کننده بر مصرف کنن��دگان که میزان 
مص��رف مردم را به صورت مس��تند جمع آوری می کند 
مفهوم ایجاد اماکن اجتماعی عمومی را چنین توصیف 
می کند: مکانی برای معامله تنهایی و اتاق های نشیمن 
کوچ��ک و محقر شهرنش��ینان ب��ا یک اتاق نش��یمن 
پرس��روصدا که بوفه غذا و سرگرمی تنها جذابیت های 
آن نیس��ت، بلک��ه ام��کان اس��تفاده از ی��ک دفتر کار 
جمع و جور، انجام فعالیت هایی نظیر تماش��ای فیلم در 
اتاق نش��یمن یا خواندن کتاب، مالقات با دوس��تان و 
همکاران و در نهایت مدیریت و انجام کارهای شخصی 
از آن جمله اند. در حالی  که بس��یاری از کسب و کارهای 
موفق نظیر فروشگاه های زنجیره ای استارباکس و بُردرز 
به عن��وان یک خرده فروش کتاب ایده ایجاد یک فضای 
عموم��ی برای بودن و اس��تفاده م��ردم از آن را با ارائه 
محصوالت دیگر ترکیب کرده اند، شرکت های بسیاری 
وجود دارند که تنها محصولی که به مشتریان شان ارائه 
می کنند چیزی نیس��ت جز فضای��ی مطلوب و عمومی 
برای حضور و اس��تفاده از آن. پارگراف ان وای یکی از 
این شرکت هاس��ت با حق عضویتی که ماهانه از یکصد 
دالر شروع می شود. این شرکت فضایی به وسعت 232 
متر مربع فضای انبار را به دو قسمت یکی اتاق نوشتن 
و دیگری س��الن نش��یمن اختصاص داده اس��ت. اعضا 
می توانن��د در اتاقک هایی به س��بک کتابخانه به انجام 
کارهایش��ان بپردازند یا در سالن نشیمن استراحت و با 
دیگران معاشرت کنند. این قبیل مکان ها به ما مفهوم 

جدید و مدرنی از خانه را معرفی می کنند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
فضای مورد نظرت��ان را با دق��ت و کاربردی طراحی 
کنی��د، بر راحت��ی تاکید  داش��ته و از مبلمان راحتی و 
جداس��از هایی اس��تفاده کنید که قابلیت جذب صدا را 
داشته باشند. اطمینان حاصل کنید فضای عمومی که 

ایجاد کرده اید بسیار آرام و دلپذیر باشد. 
در فضاسازی خود توجه ویژه ای به امکان معاشرت و 
برقراری ارتباط و همچنین حفظ حریم خصوصی افراد 

داشته باشید. 
از اج��اره دادن برخ��ی قس��مت ها ب��رای آگهی های 
تج��اری به منظ��ور افزای��ش درآمد غافل نش��وید. در  
عین حال که باید مراقب باشید تبلیغات تجاری موجب 
از بی��ن رفت��ن آرام��ش و دلپذیر بودن محیط نش��ود. 
می توانید با اس��تفاده هوشمند از تبلیغات مفید و موثر 
و ق��رار دادن آنها در جای مناس��ب، موجبات افزایش 

آگاهی مشتریان و بهبود نگاه آنان را فراهم کنید. 
چنانچ��ه عالقه ای ب��ه ایجاد یک محی��ط اجتماعی 
مطل��وب و دلپذی��ر و ارائه آن به عن��وان یک محصول 
به عنوان نخس��تین تجربه س��رمایه گذاری تجاری خود 
را نداری��د، می توانید با ترکی��ب برخی از این اصول در 
کسب و کار خود مشتریان بالقوه را شناسایی و آنها را به 

استفاده از خدمات تان تشویق کنید. 

داستان سرراست

اوایل مدیر ش��دن. ش��ور و هیجان. کل��ه داغ. تالش 
برای تغییر جهان. انرژی زیاد. بوی ش��دید قورمه سبزی 
)در ناحیه اواسط س��ر!( طرح شکافتن سقف فلک. گیر 
افتادگ��ی در دای��ره مح��دود منطق بش��ری و... یکی از 
کلیش��ه های رایج در کارهای پروژه ای س��خت گریبان 

ذهنم را چسبیده است. 
ای��ن بچه ه��ای بخ��ش مدیری��ت پ��روژه دقیقا چه 
فعل��ی انج��ام می دهند؟ کاره��ای فنی و مهندس��ی و 
 محاس��باتی که با م��ا و چند گروه ه��م ارز و هم عرض 

ماست. 
قیمت گیری و خرید و عقد قراردادهای پیمانکاران جزء 
را که بازرگانی به عهده دارد. کنترل پروژه و زمان بندی و 
کنت��رل کیفیت و این حرف ها که بخش مخصوص خود 
را دارن��د. اجرا هم که توس��ط گروه ه��ای اجرایی انجام 
می شود. پس این بخش مدیریت پروژه دقیقا این وسط 
چکاره حسن اس��ت؟ غیر از طلبکار بودن و فشار آوردن 
به گروه های مختلف کاری و ایجاد اغتش��اش و تشویش 
اذهان خلق اهلل چه کار مفیدی از آنها برمی آید؟ اگر کاًل 
حذف می شدند یا حداقل به شدت تعداد آنها کم می شد 
چ��ه اتفاقی می افتاد؟ آیا بهت��ر نبود؟ به نظر من که بود 
و نظر من قاعدتا نظری است صائب و مقرون به صواب.

معموال در انجام بخش تخصصی خودمان در هر پروژه 
ما فقط با مدیر پروژه طرفیم و او با ش��رکت های طرف 
قرارداد )کارفرما، مشاور و ناظر و...( در تعامل است. حاال 
در یکی از پروژه ها که مدیر آن زیاد حال و حوصله ندارد 
و پ��روژه خ��ودش را جدی نمی گی��رد، نماینده کارفرما 
مستقیم به من وصل شده و یکی، دو روز در میان با من 
 تماس می گیرد و جویای ادامه و انجام و عدم انجام کارشان 

می شود. 
من هم خوش��حال از ارتباط مس��تقیم ب��ا کارفرما و 
انجام مذاکرات س��طح ب��اال یک باره جوان��ی می کنم و 
خبط��ی از من س��ر می زند. به این ش��کل که در جواب 
درخواس��ت های نماینده کارفرما تاریخی را برای ارسال 
مدارک پ��روژه به او ق��ول می دهم. البت��ه پیش خودم 
حس��اب و کتاب ک��رده ام و ی��ک ده، دوازده روزی هم 
برای خ��ودم حاش��یه امنیت منظ��ور ک��رده ام که کار 
را س��ر صب��ر و حوصله انجام دهیم. بع��د از اعالم تاریخ 
طبیعتا چرخ زمان می گ��ردد و می گردد و همانطور که 
همگی از یک س��امانه بزرگ اینجایی انتظ��ار داریم به 
 همت همه دوس��تان نمی توانیم سر موعد کار را تحویل 

دهیم. 
در ای��ن مدت یکی مریض می ش��ود، یک��ی دیگر به 
ح��ج م��ی رود، آن دیگری بچ��ه دار می ش��ود، یکی دو 
ت��ا س��ازمان ب��زرگ دولتی منحل می ش��وند، دو  س��ه 
وزارتخانه ادغام می گردند، نوس��انات شدید ارزی اتفاق 
می افتد، به هم��راه حریق بزرگ در ب��ازار تهران و آخر 
س��ر هم جنای��ت س��عادت آباد! و همه اینها ب��ه همراه 
مقادیری اهمال ش��خص بنده ما را به اینجا می رس��اند. 
ت��ا اینجای کار البته اتفاق خیل��ی مهمی نیفتاده، قولی 
 داده ش��ده ک��ه به آن عمل نش��ده و خ��ب این خیلی 

طبیعی است. 
اما مشکل این است که نماینده فوق الذکر کارفرما آدم 
ای��ن کاره ای اس��ت، به این معنی که مس��ئله را به یک 
بحران ب��زرگ ملی تبدیل می کن��د. نمی دانم خصومت 
ش��خصی با شرکت ما یا هر سیاست دیگری در سازمان 
خودش��ان باعث می ش��ود آبروریزی راه بیندازد که نگو 

و نپرس. 
کار دارد ب��ه مقامات باال می کش��د. دس��ت به دامان 
ریی��س هم می ش��وم که فق��ط می تواند اندک��ی با من 
همدردی کند و مقدار زیادی متلک بگوید. آخر سر هم 
آب پاکی را روی دستم می ریزد که فقط از مدیر پروژه، 
انتظار حل مش��کل را داشته باشم. در حالی که خودم را 
از تک و تا نینداخته ام س��راغ مدیر پ��روژه می روم. آدم 
افسرده و کم کنش��ی است. ناراحت و کند و تلخ است و 
به قول جوان های امروزی کال ش��خصیتی خسته دارد. 
بعد از مقادیری غرغر که البته کمتر از حد انتظار اس��ت 
وارد گ��ود می ش��ود و ب��ا چند تلفن و یکی، دو جلس��ه 
حضوری، یک مدت زمان دو هفته ای برایم جور می کند! 
جل الخالق! هیچ رقمه باورم نمی شد که چنین کاری از او 
بربیاید. بعدا می فهمم که یک جور بده بستان و گروکشی 
سر این مدرک و پول دریافتی از کارفرما راه انداخته و با 
نوعی از حوصله و سماجت و گستاخی )که من در خودم 

سراغ ندارم( کارفرما را وادار به تمکین ساخته است.
در کس��ری از ثانیه نظراتم تعدیل می  ش��ود و منطق 
خلل ناپذیرم تغییر می کند. مدیر پروژه خوب است. حتی 

از من هم مهم تر!

باید از این موضوع 
اطالع داشته باشید 
که مشتری اصلی 
شما خریداران و 
مصرف کنندگان 

نهایی نیستند بلکه 
فروشندگان و صاحبان 
مغازه و عرضه کنندگان 

محصوالت چوبی 
هستند. همچنین باید 
از چگونگی فروش 
محصوالت آگاهی 

داشته باشید تا بدانید با 
چه افرادی بهتر است 

همکاری کنید

الگوهای طالیی

سیستم تولید بهنگام
آی��ا می دانس��تید سیس��تم تولی��د بهن��گام یکی از 
پیش��رفته ترین سیس��تم های برنامه ریزی است که در 
صدر هرم سیس��تم های نوی��ن برنامه ری��زی و کنترل 

تولید قرار گرفته است؟ 
 ،)JIT( منش��ا پیدای��ش سیس��تم تولی��د بهن��گام
ش��رکت تویوتای ژاپن است. تولید بهنگام، یک فلسفه 
فرهنگی جهانی اس��ت که مواد و کااله��ای مورد نیاز 
را ب��ا کیفیت و کمی��ت موردنیاز و ب��ا کمترین هزینه 
و بیش��ترین س��ادگی تولید می کند و دقیقا در مکان و 
زم��ان مورد نیاز تحویل می دهد. درواقع، فلس��فه تولید 
بهنگام همان فلسفه تولید ناب و مبتنی بر حذف اتالف 
اس��ت. در فرآیند تولید محصوالت، هر چیزی بیش از 
حد ضروری، اع��م از تجهیزات، م��واد، قطعات، فضا و 
زمان که ارزش اف��زوده ای برای محصول به بار نیاورد، 
ات��الف نامیده می ش��ود. اهداف اصلی سیس��تم تولید 
بهنگام حذف ضایعات، به صفر رس��اندن موجودی، به 

صفر رساندن زمان تاخیر و تولید انعطاف پذیر است. 

ورود مارک تجاری جیمی چو 
به بورس لندن

 ،)Jimmy Choo( م��ارک بریتانیایی جیمی  چ��و
تولیدکنن��ده کیف و کفش لوکس روز جمعه وارد بازار 
بورس لندن ش��د. قیمت اولیه هر س��هم این ش��رکت 
یک یورو و 77 س��نت اعالم شده اس��ت. بدین ترتیب 
ارزش جیمی چو زیرمجموعه ش��رکت س��رمایه گذاری 
»جی ای ب��ی  هولدین��گ« ب��ه رقم ۶۸2 میلی��ون یورو 
رس��یده است. نخس��تین بوتیک این مارک تجاری در 
س��ال 1۹۹۶ در لندن گش��ایش یاف��ت. در حال حاضر 
جیمی چو در 32 کشور دنیا 1۸0 مرکز فروش دارد. 

جیمی چ��و در نظر دارد فعالیت های خود را در چین 
گس��ترش بیش��تری دهد، جایی که این مارک میزان 

رشد خود را 10 درصد ارزیابی کرده است. 

آیا می دانستید

از میان خبرها

کتابخانه

83

علی سهرابی

پاس�خ کارش�ناس: ب��رای 
ادام��ه حی��ات ضروری اس��ت 
که ابت��دا هزینه های خود را به 
حداقل برس��انید. فهرس��تی از 
هزینه ه��ای ماهان��ه خود تهیه 
و بررس��ی کنید ک��ه با حذف 
می توانی��د  هزینه ه��ا  ک��دام 
همچنان به کار خود به صورت 
حداقل��ی ادام��ه دهی��د. برای 
ح��ذف این هزینه ه��ا تردیدی 
به خ��ود راه ندهید. بس��یاری 
از ش��رکت ها ب��رای قص��ور در 
ورشکس��ت ش��ده اند.  امر  این 
آین��ده  در  باش��ید  مطمئ��ن 

وقتی بازار دوباره رونق گرفت، 
امکان دوباره توسعه برای شما 
فراهم خواهد ش��د. سیاس��ت 
صرفه جوی��ی در همه زمینه ها 
نکنی��د.  دور  نظ��ر  از  نی��ز  را 
صرفه جویی ها  از  مجموع��ه ای 
می توان��د ت��وان ش��ما را برای 
ادامه حیات ب��اال ببرد. در این 
خصوص نیز می توانید با تمرکز 
روی فعالیت های خود راه هایی 
ب��رای صرفه جویی بیابید و آنها 
را ب��ه کار گیری��د. اما در مورد 
ورود ب��ه بازاره��ای جدید باید 
بسیار محتاط باشید. اگر امکان 

مالی دارید، یک گروه متخصص 
تحقیقات بازار را به کار گیرید 
و بازار جدیدی را که قصد ورود 
ب��ه آن دارید از زوایای مختلف 
مورد بررسی قرار دهید. توصیه 
می کنی��م ب��ه هیچ عن��وان به 
ب��ازاری ک��ه در آن تجرب��ه و 
تخص��ص ندارید وارد نش��وید. 
س��عی کنید ب��ازاری را هدف 
قرار دهید ک��ه به مهارت هایی 
که ش��ما دارید نزدیک باش��د. 
متأس��فانه افراد تصور می کنند 
ک��ه ورود ب��ه ب��ازاری جدی��د 
ب��دون تخص��ص و تجربه الزم 

به راحت��ی امکان پذی��ر اس��ت. 
این افراد جزو کس��انی هستند 
آنها  که احتمال ورشکس��تگی 
باالس��ت. هر حرف��ه ای فوت و 
فن ه��ای خاص خ��ود را دارد. 
اگر اصرار داری��د به بازاری که 
در آن تخص��ص نداری��د وارد 
ش��وید، توصیه بع��دی ما این 
است که یک شریک متخصص 
بگیری��د. ف��ردی ک��ه در بازار 
جدی��د فعالیت ک��رده و تجربه 
الزم را دارا باشد. به این ترتیب 
احتم��ال موفقی��ت خودتان را 

افزایش خواهید داد.

 ادامه حیات 
در شرایط 

رکود 

پرس�ش: صاحب یک واحد کوچک ریخته گری فوالد هس�تم، ولی متأسفانه به دلیل ش�رایط بازار، در حال رکود به سر 
می بریم. با این حال قصد ورود به بازار جدید را داریم. راهکارهای جدید این کار چیست و چگونه می توان در این زمان 

خاص به حیات ادامه داد؟

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)83(

ترجمه: معراج آگاهی

گزارش »فرصت امروز« از نحوه مدیریت کارگاه تولیدی مبلمان 

از سر باز کنی ممنوع

هیجان های��ی مث��ل ش��ادی و غ��م، 
انگیزه های اصلی و اولیه انس��ان هستند 
و بر انتخاب ما از خدمات و محصوالت و 
پردازش پیام های بازرگانی مثل تبلیغات 

تاثیر می گذارند. 
هیجان و منط��ق و »درگیری ذهنی« 
درب��اره  نگرش��ی  مصرف  کنن��دگان، 
محص��والت، نام های تج��اری و تبلیغات 
دارن��د و این نگرش ها ب��ر تصمیم خرید 
مصرف کنن��دگان تاثی��ر می گذارد. نقش 
هیجان و منطق در توسعه و شکل گیری 
چنی��ن نگرش های��ی چیس��ت؟ هیجان 
و منط��ق ه��ر دو روش های دانس��تن و 
درک واقعیت هستند، اما عملکرد بسیار 
متفاوت��ی دارن��د. هیجان ممکن اس��ت 

خودانگیخته منتقل ش��ود، در حالی که 
پیام های منطقی به صورت نمادین انتقال 
می یابند. به همین خاطر در دنیای امروز 
جایگاه یاب��ی هیجانی ح��وزه جدیدی را 
برای تمایز محص��والت ارائه می دهد. بنا 
بر این در حالی که ویژگی های محصول 
ب��رای کاالهایی »با درگی��ری باال« مهم 
اس��ت، انتق��ال هیجانی نیز ب��رای تمایز 
کاالهای��ی »با درگیری کم« و »کاالهای 

یکنواخت« ضروری است. 
کت��اب »هیج��ان و منط��ق در رفتار 
مصرف کنن��ده« یک��ی از کتاب های این 
حوزه اس��ت که برخی از علل احساس��ی 
و منطق��ی انتخ��اب محص��ول از طرف 
پردازش  چگونگ��ی  و  مصرف کنن��دگان 

پیام ه��ای تبلیغات��ی از س��وی آن��ان را 
توضیح می دهد. همچنین نشان می دهد 
ک��ه چگونه ای��ن نیروهای انگیزش��ی بر 
بخش های مختلف بازاریابی، مانند میزان 
وفاداری به برند، سهم بازار و سود فروش 
باالت��ر، تاثیر می گ��ذارد. ای��ن کتاب به 
بررس��ی تاثیر نقش هیجان که وابسته به 
عملکرد نیمکره راست مغز انسان است و 
همچنین منطق که وابس��ته به عملکرد 
نیمکره چپ مغز انسان است، می پردازد. 
ای��ن کت��اب به عنوان یک منبع درس��ی 
برای رش��ته مدیریت بازاریابی در درس 
رفتار مصرف کننده در مقطع تحصیالت 

تکمیلی تدوین شده است. 
این کت��اب به قل��م پروفس��ور ارجان 

چادهوری نوش��ته ش��ده و توسط دکتر 
کامبیز حیدرزاده ترجمه شده است. این 
کت��اب 21۸ صفحه اس��ت و در ۹ فصل 
تالیف شده و از جمله فصول آن می توان 
هیج��ان و منطق، ش��کل گیری نگرش، 

ریسک و ارزش را نام برد. 

هیجان و منطق در رفتار مصرف کننده

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علی معروفی



س�ایتExpatistan.com که گزارش های تخصصی درباره هزینه زندگی در شهرهای 
مختل�ف دنیا ارائه می دهد، در آخرین گزارش خود، لندن را به عنوان گران ترین ش�هر 
دنیا برای زندگی معرفی کرده اس�ت. داده هایی که اندازه گیری های این سایت براساس 
آن اعالم می شود، توسط تماس های فراوان با ساکنان شهرها به دست می آید. کاربران 
این س�ایت همچنین به ص�ورت داوطلبانه می توانند قیمت کااله�ا و خدمات موجود در 

شهر خود را آپلود کنند. 

خدم�ات و کاالهای�ی ک�ه قیمت آنه�ا در محاس�بات به روز ش�ونده این س�ایت لحاظ 
 می ش�وند، در بخش های غذا، مسکن، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت شخصی و سرگرمی 

هستند. 
اتفاق بزرگی که امس�ال در مقایس�ه هزینه های زندگی در جهان افتاده، این اس�ت که 
لندن پایتخت انگلیس از هنگ کنگ در آس�یا پیش�ی گرفته و به گران ترین ش�هر دنیا 

تبدیل شده است. 

اینفوگرافی: جواد نصرتی
طرح و اجرا: محمد هاشمی

لندن )انگلیس( 280

اوسلو )نروژ( 267

ژنو )سوئیس( 259

زوریخ )سوئیس( 256

نیو یورک )امریکا( 237

لوزان )سوئیس( 233

سنگاپور )سنگاپور( 228

پاریس )فرانسه( 219

سان فرانسیسکو )امریکا( 218

کپنهاگ )دانمارک( 217

تهران چقدر گران است؟

گران ترین
شهرهای

دنیا

263219

70786

39611

 16545

30387865

620213

1655898

58303

1768583

41607

308551

1971418

112610

2011461

  193891

  63501

  41463

  14804

  36379800

  563084

  1555910

  8759

  221335

  59236

  149906

  788288

  68889

  716797

تهــران

استانبول

TEHRAN

ISTANBUL

  605407

 187529

  83557

  44660

  107454094

  807223

  2704412

  57008

  5271650

  76445

  663097

  2672552

  359997

 2724341

لندن

LONDON

  423183

  144180

  109447

  74178

  109922917

  1254077

  3033308

  27452

  3052751

  109126

  726428

  3098288

  336972

 2758589

نیویورک

NEWYORK

  229430

  68829

  53534

  22943

  18685069

  2523735

  1376583

  10324

917722

68829

229430

1720728

172073

 1778086

بغداد

BAGHDAD

403666

122371

77290

29442

64992739

2124127

3188986

12931

1607984

77573

382681

2940767

97866

2801846

دوبی

DUBAI

منوی معمولی در منطقه تجاری

نیم کیلو گوشت بدون استخوان 

یک کیلو سیب

نان برای دو نفر در یک روز

یک ماه کرایه خانه برای خانه 85 متری در محله گران شهر

اینترنت 8 مگابایت یک ماهه

یک جفت کفش چرم اداری

یک لیتر بنزین

بلیت ماهانه حمل و نقل عمومی

چهار رول دستمال توالت

آرایش مردانه معمولی

شام در رستوران ایتالیایی برای دو نفر

یک بسته سیگار مارلبورو

یک ماه عضویت در باشگاه

قیمت ها به ریال است

Directory Mapراهن��ما
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شاخص هزینه زندگی: سایت Expatistan شهر پراگ در جمهوری 
 چک را به عنوان شاخص هزینه های زندگی در نظر گرفته و آن را

 100 قرار داده است. وقتی که گفته می شود شاخص یک شهر 200 است، 
 یعنی هزینه های زندگی در آن

 2 برابر پراگ است. 



روز بیس��ت و هفتم اردیبهش��ت ماه س��ال 1353 بود. 
پیژامه جدیدی را که برایم خریده بودند بر تنم پوشاندند 
و س��پس شصت و هشتمین سال تولدم را تبریک گفتند. 
تبس��می کردم و تش��کری. س��پس گفتم: »خوب اس��ت 
آق��ای تام را پی��دا کنم و صحبتی با او داش��ته باش��م.« 
او ی��ک متخص��ص امریکایی ب��ود که در آغ��از مطالعات 
م��ن و محس��ن در امریکا از جمله هم��کاران نزدیک من 
 محس��وب می شد و سپس سفارش های زیادی به عهده  او 

گذاشته شد. 
به رغ��م ابراز دوس��تی که ب��ا من می ک��رد، در مواردی 
رعای��ت اص��ول رواب��ط بازرگان��ی فی مابی��ن را نکرده و 
م��ن را آزرده ب��ود. با ش��ماره تلفنی که از قبل داش��تم 
ب��ه راحت��ی او را پیدا کردم. از حالش جویا ش��دم، گفت: 
»راهی س��فر ب��ه کره هس��تم.« گفتم: مش��تاق دیدارت 
هس��تم، چه خوب می ش��د که ب��ه دیتروی��ت می آمدی 
و در بیمارس��تان دانش��گاه ش��هر آن آریر دی��داری با هم 
 می داشتیم. تام پذیرفت. دو شب بعد در بیمارستان با هم 

دیداری داشتیم. 
از اوضاع و روزگار و کس��ب وکارش پرس��یدم. تام که به 
ش��دت فربه ش��ده و به نظر بیمار می آمد، از اوضاع مالی 
نابسامانش تعریف ها کرد. گفتم: »من تا چند روز دیگر در 
تهران خواهم بود. چنانچه نیازی به پول داش��تی، باخبرم 
ک��ن.« تام که با آن س��ابقه تیرگی روابط توقع ش��نیدن 
چنین حرفی را آن هم از زبان من بس��تری در بیمارستان 
نداش��ت، م��را در آغوش گرف��ت و مدتی با ص��دای بلند 
گریس��ت. هرگز قیافه تام را از خاط��ر نمی برم که چگونه 

سیل اشک از زیر عینکش سرازیر بود.

روزی بدون اطالع قبلی، »محس��ن« وارد بیمارس��تان 
شد. او فقط برای دیدن من عازم این سفر شده بود. دیدار 
فرزند، مرا خوش��حال کرد، آنقدر که مس��ئله آن بیماری 
شدید فراموشم ش��د. چیزی نگذشت که سواالت مربوط 
به کار که در غیاب من، پسر بزرگم تمام مسئولیت آن را 
به عهده داش��ت شروع شد. دیدارهای مکرر محسن، جان 

تازه ای به من داد.
پ��س از 40 روز اقام��ت در بیمارس��تان ب��دون اینکه 
نتیجه ای عاید ش��ود ایاالت متحده امریکا را ترک گفتیم. 
س��فری بود سخت و س��نگین و بی فایده. فقط فرزندان را 
راضی کرد که آنچه از دست ش��ان برمی آمد در مورد پدر 
خ��ود کوتاهی نکردند. خس��تگی راه و پیش��رفت بیماری 
ح��ال من را وخیم تر کرد. چند روزی پس از رس��یدن به 
تهران جلس��ه مش��اوره ای با حضور 12 پزشک متخصص 

ترتیب داده شد. معاینات شروع شد. 
همگی به اتفاق آرا، همان داروها و درمان های گذش��ته 
را تجوی��ز کردند. دکتر معصوم��ی، متخصص قلب وقتی 
دانس��ت از خ��وردن غذا امتن��اع می کنم پرس��ید: »االن 
چه میل دارید؟« گفتم: »کش��ک بادمجان با کشک زیاد 
خواس��تم که بچه ها صالح ندانستند.« دکتر معصومی که 
کار را از کار گذش��ته می دید و مصلحت نمی دانس��ت من 
در آن حال چنین محرومیتی بکش��م، دس��تور داد هرچه 
می��ل دارم برایم فراهم کنند و دیگر هیچ پرهیز و رژیمی 

رعایت نشود.
پزشکان ترجیح دادند به بیمارستان منتقل شوم، چراکه 
انگشت شصت پایم هم شروع به سیاه شدن کرده بود. روز 
اول تیرماه 1353 به بیمارس��تان آراد منتقل شدم. با آن 
حال وخیم، نگران س��المتی  همس��رم بودم که در امریکا 
تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود. درخواس��ت اکید 

داشتم که هر روز از حال همسرم باخبر باشم.  
ادامه دارد...

بدهی های نفتی که بر می گردد
ب��ه گ��زارش رویترز، 
در  دهلی ن��و  دول��ت 
م��اه ج��اری میالدی 
۹00 میلی��ون دالر از بدهی ه��ای نفتی خود را به ایران 
می پ��ردازد.  به گفته یک منبع مطل��ع به موضوع، این 
مبلغ مش��ترکا از س��وی پاالیش��گاه های نفت مانگلور، 
پاالیش��گاه عصار، ش��رکت نف��ت هند و ش��رکت نفت 
 و پتروش��یمی هندوس��تان ب��ه حس��اب ای��ران واری��ز 

خواهد شد. 
هند در مرحله ابتدایی 400 میلیون دالر از بدهی نفتی 
خ��ود را به ای��ران می پردازد. همچنین براس��اس توافق 
موقت هس��ته ای میان ایران و گروه 1+5 که نوامبر سال 
گذش��ته حاصل شد ایران به بخش اندکی از دارایی های 
مس��دود شده خود در بانک های خارجی دسترسی پیدا 

کرد. 

سود ایران از مذاکرات
به گ��زارش ال مانیتور، 
هس��ته ای  مذاک��رات 
 5+1 گ��روه  و  ای��ران 
حدود یک سال است که در جریان است. این مذاکرات 
حول محور چارچوب مورد توافق تهران و واش��نگتن در 
جریان اس��ت. این توافق نقشه راه تعامل ایران و جهان 
در آین��ده خواه��د بود. هرچند این مذاک��رات در ظاهر 
بین ایران و ش��ش قدرت جهانی برگزار می شود، اما در 
حقیقت این مذاکرات یک هماورد دیپلماتیک بین ایران 

و امریکاست. 
محدود ش��دن دو طرف گفت وگو به تهران و واشنگتن 
از اهمیت نقش کش��ورهای دیگر در مذاکرات نمی کاهد 
اما گویای این واقعیت اس��ت ک��ه هزینه های مورد نیاز 
برای دستیابی به موفقیت در پروسه مذاکرات به صورت 
اختصاص��ی بر عهده تهران و واش��نگتن اس��ت. امریکا 
با ه��دف متوقف کردن توس��عه تکنولوژی��ک ایران در 
س��ال های اخیر وارد مذاکرات شده است. در عین حال، 
ایران نیز با هدف رف��ع تحریم های اقتصادی امریکا که 
اس��باب زحمت اقتصاد ایران شده، پشت میز مذاکرات 

نشسته است. 
به بیان دیگر، جوهره اصلی مذاکرات براساس امتیازات 
و دس��تاوردهای متقاب��ل ش��کل گرفت��ه اس��ت: یعنی 
پیش��رفت تکنولوژیک در مقاب��ل تحریم های اقتصادی. 
بر این اس��اس، ایران از تم��ام ابزارهای الزم برای اثبات 
صلح آمیز بودن برنامه هس��ته ای خود استفاده می کند 
و در عی��ن حال خط قرمز حفظ چرخه کامل س��وخت 
هس��ته ای را مدنظ��ر قرار می ده��د. امری��کا به صورت 
 یکجانبه و تدریج��ی تحریم های اقتصادی علیه ایران را 

خواهد برداشت. 
در کوتاه م��دت، معامل��ه بر س��ر پیش��رفت تکنولوژیک 
ایران و تحریم های اقتصادی اس��ت. هرچه ایران برنامه 
هس��ته ای خود را به عقب بازگرداند، امریکا تحریم های 

بیشتری را لغو خواهد کرد. 

مقابله زاکربرگ با ابوال
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، 
زاکرب��رگ ک��ه در هفته جاری 
اع��الم ک��رد 25 میلی��ون دالر 
به منظ��ور مقابله با گس��ترش 
اب��وال کم��ک می کند،  ویروس 
در پاس��خ به یکی از کاربران فیس ب��وک که در صفحه 
ش��خصی او نوش��ته بود: »چ��را بای��د درحالی که تولید 
ناخال��ص داخلی دولت امریکا 17 تریلیون دالر اس��ت، 
آقای زاکربرگ از سرمایه شخصی خود 25 میلیون دالر 
ب��رای مقابله با ویروس ابوال هزینه کند؟« نوش��ت: »به 
نظر من ما مس��ئولیت داریم هر جایی که احساس نیاز 

دیدیم کمک کنیم. 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  م��ا  کنون��ی  از مش��کالت  یک��ی 
بس��یاری از اف��راد - از جمل��ه رهبران دولت ه��ا - درک 
 نمی کنن��د ک��ه م��ا در چه ش��رایط بحرانی و حساس��ی 

قرار داریم. 
یک راه آس��ان این اس��ت که بگوییم اب��وال هنوز مثل 
بسیاری از بیماری های دیگر فراگیر نشده و کشور ما را هم 
تهدید نمی کند و خطر آن مربوط به دیگر کشورهاست. اما 
اگر ما این ویروس را تحت کنترل نگیریم به زودی گسترش 
خواهد یافت و ما مجبور خواهیم ش��د دهه های آتی را به 

مبارزه با آن صرف کنیم.  
هزین��ه کردن 25 میلیون دالر در ش��رایط کنونی و در 
زمانی که این ویروس هنوز فراگیر نش��ده بس��یار کمتر از 
زمانی اس��ت که این ویروس گسترش پیدا کند و بسیاری 
را در گوش��ه  و کنار جهان بکش��د. در آن موقع ما مجبور 

خواهیم شد بسیار بیشتر از این مبالغ هزینه کنیم.«
منشأ ویروس ابوال در س��ه کشور غرب افریقا است اما 
به تازگ��ی نمونه های��ی از ابتال به این وی��روس در برخی 
ایالت های امریکا و چند کش��ور اروپایی نیز مشاهده شده 

است. 

ب��ا وج��ود اینکه مقایس��ه آماره��ای تابس��تان ۹2 با 
تابستان امسال حاکی از کاهش 306 هزار و 430 نفری 
تعداد بیکاران مطلق کشور است، اما نکته اصلی چرایی 
کاه��ش حدود یک میلیون نفر از جمعیت فعال کش��ور 
اس��ت که محل بحث کارشناسان و منتقدان دولت قرار 

گرفته است. 
مقایس��ه آمارهای مربوط به بیکاری تابس��تان با بهار 
س��ال جاری نش��ان می دهد غیر از بخش کشاورزی که 
تعداد مش��اغل آن کاهش یافت��ه، در بخش های صنعت 
و خدمات اش��تغال زایی رو به بهبود گذاشته و عالوه بر 
آن، حدود 120 هزارنفر نیز دوباره تصمیم به بازگش��ت 

به بازار کار گرفته اند. 
حال همین مقایس��ه اگ��ر به صورت یک س��اله انجام 
ش��ود، نه تنها اتفاقات مثبتی مش��اهده نمی شود، بلکه 
نش��ان دهنده نابودی 250 هزار و 874 شغل در بخش 
کش��اورزی، 2۹۹ هزار و 532 شغل در بخش صنعت و 

118 هزار و ۹۹۹ شغل نیز در بخش خدمات است. 
مجموعا حدود 670 هزار ش��غل در فاصله یک ساله از 
آغاز به کار دولت تدبیر و امید از بین رفته و این مسئله 
بر نگرانی های بازار کار کشور می افزاید. همچنین تعداد 
افراد دارای اش��تغال ناقص در تابس��تان ۹2 که در واقع 
نوعی اش��تغال در مرز بیکاری است یک میلیون و 686 
هزارنفر بوده که این تعداد در تابس��تان امسال با وجود 
کاهش یک میلیون نفری جمعیت فعال به یک میلیون 

و 848 هزار و ۹80 نفر افزایش یافته است. 

پیشرفت بیماری

رشد دارایی ها 

بعضی از شغل ها هستند که آدمی نمی داند باید آنها را در 
چه دسته بندی بگذارد، نه فرهنگی هستند نه در حوزه بازار 

دسته بندی می شوند و نه... 
دیروز نزدیک س��اعت 3 بعد ازظه��ر در صف خوپرداز با 
دوس��تی روبه رو ش��دم که یکی از این شغل های جالب را 
داش��ت و به صورت یک انگل به ج��ان اجتماع افتاده بود 
و می مکید. از آنجایی که چنین دوس��تانی در جامعه و در 
صف خودپرداز به ش��دت به درد کار ما می خورند و در واقع 
ما س��رمان درد می کند برای چنین چیزهایی؛ ایشان را به 
کناری کشیده و صحبت تقریبا مفصلی را ترتیب دادیم که 
این گفت وگو را در دو قس��مت خواهید خواند. قسمت اول 

گفت و گو به قرار زیر است. 
من: »س��الم قربان! حال ش��ما چطوره؟ خوب هستید؟ 
ما متوجه ش��دیم که شما در زمینه فرهنگی کار اقتصادی 
انجام می دید، می شه یه کم برای خوانندگان ما توضیح بدید 
که نحوه فعالیت شما چطوری است و به چه شکلی انجام 

می شه؟«
دوس��ت گرامی: »من هم سالم عرض می کنم و خسته 
نباش��ید می گم و تش��کر می کنم که این فرصت رو به من 
دادید تا در خدمتتون باش��م. عرضم به حضورتون که بنده 
افتخ��ار دارم که مدت 10 س��اله که به ص��ورت حرفه ای 
در زمین��ه فرهنگی و علمی کار اقتص��ادی انجام می دم و 
هم اکنون صاحب یک��ی از بزرگ ترین موسس��ات در این 

زمینه هستم.«
من: »می شه توضیح بدید دقیقا کارتون چیه؟«

دوست گرامی: »ما دانشمند تولید می کنیم!«
من: »منظورتون اینه که شما دانشگاه یا موسسه علمی 

خصوصی دارید؟«
دوس��ت گرامی: »بله دقیقا! دانش��گاه که ن��ه ولی یک 

موسس��ه کوچکی داریم که در اونجا در خدمت دوس��تان 
عزی��ز و گرام��ی هس��تیم و فعالیت می کنی��م و هرگونه 
دانش��مند، دکترای حرفه ای، کارشناس ارشد و کارشناس 

تربیت می کنیم!«
من: »می شه اندکی برای ما روند ماجرا رو توضیح بدید؟«

دوست گرامی: »مانند همه دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عال��ی ما در فصل ثبت نام دانش��گاه ها، ثبت نام می کنیم و 
سپس با طی مراحلی در کوتاه ترین زمان ممکن دانشمند 

تولید می کنیم، البته شهریه هم باید پرداخت بشه!«
من: »می ش��ه محبت کنید بفرمایید که فی موسستون 

چقدره االن؟«
دوس��ت گرامی یک ماشین حساب درآورد و شروع به 

حساب و کتاب کرد. 
دوست گرامی: »االن یک لیسانس درمیاد یک چیزی 
حدود 7 میلیون تومن، فوق لیسانس که االنم رو بورسه 
در میاد 12 میلیون، دکترا درمیاد 20 تومن، یک پکیج 
ویژه دانش��مند هم داریم که اون در میاد چیزی حدود 
40 میلیون که دو تا شیرموز، یک تور کیش و دو پرس 
اکبر جوجه هم روش اش��انتیون داری��م! البته اگر مقاله 
اضافه بخوایید، جدا حس��اب می شه که واسه کنفرانس 
داخل��ی درمیاد 2 تومن و واس��ه خارجی ه��م در میاد 
6 توم��ن! البته هر کدوم از این مقاله ها یک اش��انتیون 
پاورپوین��ت داره که تو ب��ازار آزاد االن داره 100 تومان 

معامله می شه!«
من: »در واقع ش��ما ش��رکتی دارید ک��ه فعالیت های 
علمی که باید دانش��جوها در دانش��گاه انجام بدهند رو 

انجام می دید و بابتش پول می گیرید؟«
دوس��ت گرامی: »دقیقا اس��م ش��رکت ما هم هست 
»دانشمند گس��تر فرا نگین« که اگر بخواهید در خدمت 

شما هم هستیم.«
تا اینجا بحث را داشته باشید از این به بعد ماجرا رو 

در شماره بعد دنبال کنید. 

قیم�ت محصوالت جدید ایران خودرو، ش�امل دو خ�ودروی دانگ فنگ، رنو کپچر، دن�ا و دنا با گیربکس 
اتوماتیک اعالم شد. رنو کپچر با قیمت اعالم شده باالی 50 میلیون تومان گران ترین محصول این رده است. 
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کالس پرنده با به هم رس��یدن اتفاقی ما تشکیل نشد. 
ما به عن��وان اعضای کالس پرنده در اس��تودیو بهرامی با 
ه��م کار می کردیم و با همدیگ��ر پروژه هایی را در جهت 
بهزیستی اجتماعی طراحی کردیم. هسته اولیه ما تشکیل 
شده از دوس��ت های نزدیک مان بود. هر چه پیش رفتیم 
گروه بزرگ تر ش��د. در حال حاضر دوس��تانی هستند که 
پای ثابت برنامه های ما هس��تند یا در طول پروژه ها به ما 

ملحق شده اند. 
م��ن خ��ودم ب��ا دیدن 
فیلم ه��ای مس��تند آقای 
آشنا  ایشان  با  بهرامی نژاد 
شدم. در ادامه دوستی مان 
بود که ایده های ایشان را 
پسندیدم و تصمیم گرفتم 
به عن��وان عض��وی از این 
پروژه ها در کنارشان باشم. 

ما در ابتدا کارهای هنری انجام می دادیم، اما پرداختن 
ص��رف به هنر برای م��ان راضی کننده نب��ود. به این فکر 
می کردی��م که بتوانیم از طریق هنر به جامعه مان کمکی 
کنیم. ش��اید این ایده ها زمانی که مستند می ساختیم به 
س��راغمان آمد. در مستند س��ازی تا حد زیادی مشکالت 
جوامع گوناگون را گزارش می دهید. ما می خواستیم سعی 
کنیم یک قدم از گزارش دادن فراتر برویم. به همین دلیل 
پروژه هایی را براس��اس همکاری های اجتماعی با حضور 

هنرمندان و مردم مناطق مختلف کشور طراحی کردیم و 
در انجام آنها از وجود بخش خصوصی نیز استفاده کردیم. 
 در حال حاضر به اندازه زیادی از سراس��ر کش��ور و در 
بعضی موارد از خارج از ایران نیز درخواست هایی داریم که 
گ��روه کوچک ما به دالیل گوناگون مانند محدودیت های 
زمانی یا مس��ائل مالی، توانایی پاس��خ دادن به همه آنها 
را ندارد. از جاهای مختلف درخواس��ت دارند که به شهر 
آنها هم برویم حتی از مزارشریف و تاجیکستان هم به ما 

نامه می زنند. 
ش��اید تجرب��ه خاص ما 
در کار گروه��ی باعث این 
همه درخواس��ت می شود. 
داوطلب��ان زی��ادی ب��ا ما 
بعد  همکاری می کنن��د و 
از تم��ام ش��دن پروژه ه��ا 
اکث��را می گوین��د یکی از 
را  بهترین تجربه عمرشان 
داشته ا   ند. ما فکر می کنیم 
خأل کار گروهی معنادار در کش��ور ما به ش��دت احساس 
می ش��ود. وقتی مردم می بینند برنام��ه ای وجود دارد که 
می توانن��د در قالب آن قدمی بردارند و برای جامعه مفید 
باش��ند خیلی اس��تقبال می کنند. اکثر افرادی که برای 
ما ایمیل می دهند نکته مش��ترک جالب��ی را می گویند، 
اینکه همیش��ه در فکر چنی��ن برنامه های��ی بوده ایم اما 
فکر نمی کردیم امکانپذیر باش��د. ای��ن بازخوردها خیلی 

دلگرم کننده  است. 

فرآین��د اس��تخدام در ظاه��ر س��اده ترین و در باطن 
پیچیده ترین فرآیندها در ش��رکت داری است. استخدام 
ابزارهای س��نجش متعددی دارد. یکی از کاربردی ترین 
روش ها در اس��تخدام مصاحبه اس��ت. معم��وال در هر 
س��ازمانی که استخدام انجام می شود مصاحبه یک ابزار 

جهت تصمیم گیری و انتخاب است. 
ح��ال وق��ت زی��ادی ک��ه مصاحب��ه می گی��رد یک 
چالش اساس��ی اس��ت. چال��ش دیگر این اس��ت که از 
مصاحبه شونده چه باید بپرسیم. در واقع یک مصاحبه که 
در زمان کوتاه با بیش��ترین شناخت انجام شود چیست. 
یک راهکار س��اده مصاحب��ه هفت دقیقه ای اس��ت. در 
مصاحبه هفت دقیقه ای 14 س��وال وجود دارد که سبب 
ایجاد ش��ناختی نسبتا کامل از متقاضی می شود. در این 
روش مصاحبه ش��ونده فرصت دارد به هر سوال در مدت 
حداکثر 30 ثانیه به صورت اجمالی پاسخ گوید. بنابراین 
ب��ه وی بگویید که برای پاس��خ ها روی موضوع متمرکز 
شود و به هر سوال تقریبا در 30 ثانیه پاسخگویی کند. 
حال این 14 س��وال که به شما در شناخت متقاضی 

کمک می کند چیست؟ 
1- لطفا خودتان را با ذکر نقاط قوت و عالقه مندی ها 

معرفی کنید. 
2- س��ازمان یا ش��رکتی که عالقه مند ب��ه کار در آن 
هس��تید و ایده آل تان است چه خصوصیات و رفتارهایی 

دارد؟ 
3- چگون��ه توانایی ه��ا و تخصصت��ان را ب��ه روز نگه 

می دارید و توسعه می دهید؟ 
4- مهم ترین و ارزشمندترین یادگیری تان در دو سال 

اخیر را شرح دهید. 
5- مدیر مورد عالق��ه و ایده آل تان چه خصوصیات و 

رفتارهایی دارد؟ 
6- چ��ه ش��رایط و پیش��امدهایی ش��ما را در کار 
برمی انگیزان��د و برانگیخته می ش��وید و س��بب تالش 

مضاعف تان می شود؟ 
7- اگ��ر تصمی��م ب��ه ترک ش��رکتی ک��ه در آن کار 
می کنید، داش��ته باشید چه وقت رییس تان را در جریان 

می گذارید؟ 
8- در کاره��ای دس��ته جمعی ش��ما چ��ه نقش��ی را 
عهده دار می ش��وید؟ مثالی از آخرین کار دس��ته جمعی 

و نقش تان بگویید.
۹- ریی��س ش��ما از طریق یک یادداش��ت، دس��تور 
مهمی داده و کار فوری را به ش��ما واگذار کرده اس��ت 
و به مرخصی رفته و تا یک هفته دیگر به او دسترس��ی 
ندارید. دس��تور وی برای تان مبهم و ناقص اس��ت. چه 

می کنید؟ 
10- ک��دام ویژگی در ش��ما بزرگ تری��ن مانع جهت 

کسب موفقیت بیشتر شما شده است؟ 
11- س��خت ترین تصمیمی که تاکن��ون گرفته اید را 

توضیح دهید؟ 
12- کم��ی از خان��واده خود، پدر و مادر یا همس��ر و 
فرزندان سخن بگویید. کارشان چیست؟ تحصیالت شان 

چیست؟... 
13- اولویت بن��دی انج��ام کاره��ا را چگون��ه انج��ام 

می دهید؟ 
14- به چه دالیلی ش��رکت یا سازمان قبلی را که در 

آن کار می کردید ترک کرده اید؟ 
گ��وش دادن و نوش��تن همزمان به مصاحبه ش��ونده 

بسیار مهم است، حتما نکات کلی را بنویسید. 
در هفت دقیقه ش��ما به اطالعات بسیار ارزشمندی از 
مصاحبه شونده دست یافته اید. این اطالعات می تواند در 

انتخاب فرد شایسته تا حد زیادی به شما کمک کند. 

منطقه آزاد

نگاه آخر

تجربه ای خاص در هنر جمعی

 مصاحبه 7 دقیقه ای 

نرخ تورم، به صورت ضمنی نشان دهنده میزان کاهش ارزش واقعی پول است. با توجه به نرخ تورم نقطه ای 
حدودا 30 درصد در دی ماه، ارزش واقعی 130میلیون تومان در دی سال  92، معادل 100 میلیون تومان در دی ماه 
سال قبل از آن است. در شرایط تورمی، قیمت اسمی دارایی ها برای جبران کاهش ارزش پول افزایش می یابد 
و نمی توان انتظار داشت که به رغم کاهش ارزش پول، قیمت و اجاره مسکن ثابت بماند. بر این مبنا و با عنایت به 
اعالم تورم هدف که حداکثر 25 درصد برای سال آینده در نظر گرفته شده، قیمت مسکن از این ناحیه تحت 

فشار افزایشی قرار دارد. 

مجتبی کالرستاقی  | مدیر اجرایی کالس پرنده|

 حمید آقا محسنی  | شرکت طبیعت زنده|


