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قيمت گذارى خودرو در دست انداز تصميم گيرى مسئوالن

پرونده قيمت خودرو بسته نشد
گويا قرار نيست كشمكش خودروسازان و دولت و ركود بازار به آخرين جلسه شوراى رقابت و اعالم فرمول نهايى 
نرخ گذارى ختم شود. در حالى كه شوراى رقابت از افزايش 5/5 درصدى قيمت كارخانه اى خودرو دفاع مى كند...

خروج از ركود تورمى
با ارائه سفته در خريد كاال

بخشودگى جرايم بانكى به بخش توليد
بهترين 7 روز بورس در 7 ماه گذشتهجان تازه اى مى بخشد

 ادامه مذاكرات هسته اى صنايع كشور 
ــه آينده قدرى  ــدوار كرده تا ب را امي
ــد. در شرايطى كه  خوشبين تر شون
ــران بهبود پيدا  وضعيت اقتصادى اي
كند، ورود سرمايه گذاران خارجى به 

كشور نيز تسهيل مى شود. 
ــن، بررسى ها  ــزارش خبرآنالي به گ
ــع تحريم ها  ــا رف ــان مى دهد ب نش
فرصت هاى سرمايه گذارى مناسبى 
ــود. همزمان  ــران ايجاد مى ش در اي
ــه  ــاى موسس ــى پيش بينى ه برخ
ــور تاييد مى كند كه  بيزينس مانيت
ــرف مواد غذايى در ايران  ميزان مص
ــى از تحريم ها و  ــع برخ پس از رف
ــور  ــت اقتصادى كش ــود وضعي بهب
ــد. برهمين  ــدا مى كن ــش پي افزاي
به  بين المللى  ــات  موسس ــاس،  اس
سرمايه گذاران توصيه مى كنند براى 

حضور در بازار ايران اقدام كنند. 
ــع غذايى  ــر، صناي ــال حاض در ح
به عنوان يكى از اصلى ترين بازارهاى 
ــور خارجى ها در  ــد براى حض مقص

اقتصاد كشور معرفى شده است. 
ــزارش بيزينس مانيتور، فرصت  به گ
ــى  ــذارى در برخ ــد و سرمايه گ رش
ــران وجود  ــاد اي ــاى اقتص از بخش ه
ــع داروسازى،  دارد؛ به خصوص صناي
ارتباطات و خودروسازى از بيشترين 
پتانسيل برخوردارند. انتظار مى رود كه 
ميانگين رشد اقتصادى ساالنه ايران 
تا سال 2015 معادل دو درصد باشد. 
ــدام دولت  ــاورزى، اق در بخش كش
ــراى بهبود نظام  در كاهش يارانه ب
ــى از اصلى ترين  ــور، يك ــى كش مال
در  ــرف كوتاه مدت  تهديدهاى مص
ــى رود. تاثير اين  ــه شمار م ايران ب
اقدام به نسبت گسترده خواهد بود 
و به نظر مى رسد كه شامل مصرف 
ــاورزى  مواد خوراكى گوشتى و كش
ــه به جمعيت  ــود. اما با توج نيز ش
ــه نظر  ــادى ب ــد اقتص ــاد و رش زي
ــور مناسبى  ــد كه ايران كش مى رس
ــش  بخ ــذارى در  ــراى سرمايه گ ب
ــاورزى باشد.  توليد محصوالت كش

ــبت  در واقع، به دليل توليد كم نس
ــت  به جمعيت، زمين هاى قابل كش
ــترش  وسيع و تمايل دولت به گس
توليد شكر مى توان انتظار داشت كه 
توليد در اين بخش افزايش يابد. با 
توجه به رشد مصرف در بلند مدت، 
توليد گوشت مرغ مى تواند از آينده 

مناسبى برخوردار باشد. 
ــى  ــال مال ــا س ــدم ت ــد گن  تولي
ــد  درص  3/9 ــا  ب  2014-2015
ــه 14 ميليون تن در سال  افزايش ب
ــود اهميتى  ــد. باوج ــد رسي خواه
ــدا كرده اما  ــدم در ايران پي كه گن
ــور همچنان  ــد آن در اين كش تولي
ــاى جهانى  ــر از استاندارده پايين ت
ــط توليد گندم در  قرار دارد. متوس
ــايه غربى اش  ايران نزديك به همس
تركيه و كمتر از همسايه شرقى اش، 
پاكستان است. مصرف گوشت قرمز 
تا سال 2015 با 12 درصد رشد به 
738 هزار تن در سال خواهد رسيد. 
افزايش درآمد قابل تصرف خانوارها 

ــتر به نفع مصرف گوشت قرمز  بيش
ــت سفيد، زيرا  ــد بود تا گوش خواه
ــاال ترجيح  ــا درآمد ب خانوارهاى ب
ــدت از گوشت  ــد در بلند م مى دهن

گران قيمت تر استفاده كنند. 
توليد شكر تا سال 2014-15 با 21 
ــه 1/3ميليون تن  ــد افزايش ب درص
ــران به اين نتيجه  خواهد رسيد. اي
رسيده است كه توليد شكر نيازمند 
ــذارى و حمايت عمومى و  سرمايه گ
خصوصى بيشترى است. همچنين 
ــكر و صنايع  ــه نيش ــت توسع شرك
جانبى آن قصد دارد تا توليد نيشكر 
ــه، دو برابر  ــى يك ده ــران را ط اي
ــد. اوج توليد شكر ايران در سال  كن
2007-2006 بود كه به 910 هزار 
ــت دولتى  ــن شرك ــد. اي ــن رسي ت
ــال 2020  ــت كه تا س اميدوار اس
ــر را به 2/06 ميليون تن  توليد شك
ــرار است اين خواسته  برساند كه ق
از طريق افزايش 94 درصدى مناطق 

زير كشت نيشكر محقق شود. 

ــاه اجتماعى با  ــر تعاون، كار و رف وزي
ــت دولت در  ــر اينكه سياس تاكيد ب
ــرح حمايت غذايى توزيع  گام اول ط
كاال است، گفت: پيش بينى مى شود 
ــار در سال و ميان  اين توزيع چهار ب

مشموالن توزيع شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت 
تعاون كار ورفاه اجتماعى، دكترعلى 
ربيعى گفت: اين برنامه مطابق مصوبه 
هيات وزيران به منظور حمايت غذايى 
ــر و جلوگيرى از  ــارزه با فق براى مب

سوءتغذيه انجام مى شود. 
ــراى تامين  ــت ب ــه داد: دول وى ادام
ــرح حمايت غذايى از محل  اعتبار ط
ــا 2400 ميليارد  هدفمندى يارانه  ه
ــراد تحت  ــراى حمايت اف ــان ب توم
ــر گرفته  ــرح در نظ ــش اين ط پوش
ــرح به منظور حمايت از  است. اين ط
آن دسته افرادى كه كمبود پروتئين 
و ويتامين در سفره خود دارند در نظر 

گرفته شده است. 
ــاه اجتماعى با  ــر تعاون، كار و رف وزي
ــر اينكه طرح حمايت غذايى  تاكيد ب
ــاوت دارد،  با سبد كاالى عمومى تف
ــرد: سياست دولت در توزيع  اظهار ك
سبد كاال به صورت عمومى با سياست 
دولت درطرح حمايت غذايى متفاوت 
است، هدف اصلى دولت دراين طرح 

ــر و مبحث  ــارزه با فق ــى مب حمايت
ــا بند 6  ــت مطابق ب سياست سالم
ــام معظم  ــاى سالمت مق سياست ه

رهبرى است. 
ــه دولت در  ــى با بيان اينك دكترربيع
ــن برنامه  ــود اي ــت رفاهى خ سياس
ــه خواهد داد،  ــول سال ادام را در ط
ــداد خانوارهاى  گفت: متناسب با تع
ــه شناسايى شوند  ــرى ك آسيب پذي
ــراى طرح حمايت  ــداد دفعات اج تع
ــد، اما  ــخص خواهد ش ــى مش غذاي
ــود حداقل چهار بار  پيش بينى مى ش

در سال اين طرح اجرا شود. 
وى با اشاره به اينكه در گام اول تمام 
خانوارهاى تحت پوشش كميته امداد 
ــمول طرح حمايت  و بهزيستى مش
غذايى مى شوند، گفت: در حال حاضر 
ــون و 500هزار نفر  تعداد هفت ميلي
تحت پوشش كميته امداد و بهزيستى 

هستند كه مشمول مى شوند. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى اعالم 
ــن 300 ميليارد تومان  كرد: همچني
ــدارس و بين  ــراى توزيع شير در م ب
دانش آموزان در نظر گرفته شده است. 
وى گفت: هدف از اين برنامه افزايش 
ــور و  ــرف لبنيات در كش سرانه مص
پيشگيرى از كوتاه قدى و بيمارى هاى 

ناشى از كمبود مواد لبنى است. 

ــور در  ــاق اصناف كش ــس ات  ريي
ــار كرد:  ــنا اظه ــا ايس ــو ب گفت وگ
ــث بازرسى واحد هاى  به تازگى بح
ــران به اتاق  ــى در استان ته صنف
ــاف تهران واگذار شده كه بايد  اصن
ــا سازمان حمايت  ــن زمينه ب در اي

تفكيك وظايف  لحاظ شود. 
ــرد:  ــد ك ــى وى تاكي ــى فاضل عل
متاسفانه، در بعضى موارد يك نوع 
ــده مى شود  ــى در كارها دي دخالت
ــاى مربوط  ــا سازمان ه ــه بايد ب ك

هماهنگى هايى انجام شود. 
ــان اينكه شرح وظايف در  وى با بي
اين زمينه به درستى تعريف نشده، 
ــوع موازى كارى وجود  گفت: يك ن
دارد و در بعضى مواقع كه دولت به 
ــذارى است بايد ساختار  دنبال واگ

نظارتى آن تقويت شود. 
ــى و رسيدگى  ــاون بازرس ــا مع ام
ــان حمايت از  ــات سازم ــه تخلف ب
ــان اينكه  ــا بي ــان ب مصرف كنندگ
ــالن در بحث  ــى و ك ــرد اصل راهب
ــط سازمان  ــرل و نظارت توس كنت
حمايت تدوين مى شود، گفته بود: 
حوزه بازرسى در دو مقطع و توسط 
بازرسان سازمان صنعت استان ها و 
ــاف در استان ها  بازرسان اتاق اصن
انجام مى شود.  مجتبى فراهانى در 

ــه اين سوال كه آيا تفكيك  پاسخ ب
ــه با بحث كنترل  وظايفى در رابط
ــاق اصناف  ــارت كه توسط ات و نظ
انجام مى شود  ــت  و سازمان حماي
ــت: بازرسى  ــود دارد يا نه؟ گف وج
در سطح خرده فروشى برعهده اتاق 
اصناف است و سازمان حمايت نيز 
سياست گذارى و راهبردهاى اصلى 

را مشخص مى كند. 
ــان سازمان  ــه داد: بازرس وى ادام
ــاى  كاره ــه  ب ــبت  نس ــت  صنع
ــى، شكايات  ــى و تخصص كارشناس
ــات پس از فروش،  مربوط به خدم
فعاليت شركت ها يا كارخانه ها كار 
ــام مى دهند  ــود را انج ــى خ نظارت
ــت بازرسان  ــى بين فعالي و تداخل
اتاق با سازمان صنعت وجود ندارد 
ــف كامال به صورت  و كارها و وظاي

تفكيك شده است. 
فراهانى در عين حال تصريح كرد: 
ــت تعامل  ــوان گف ــه جرات مى ت ب
ــى سازمان  ــن مديريت و بازرس بي
صنعت استان ها با مديران بازرسى 
ــود دارد  ــور وج ــاق اصناف كش ات
ــا رييس اتاق  ــه هايى نيز ب و جلس
اصناف داشتيم كه ايشان نيز تاكيد 
ــد بيش از  ــد اين تعامل باي داشتن

پيش برقرار شود. 

توصيه بيزينس مانيتور به سرمايه گذاران براى حضور در ايران

ايران پس از تحريم ها چقدر رشد مى كند؟ 

آغاز توزيع كاالهاى طرح حمايت غذايى موازى كارى در نظارت بر واحدهاى صنفى
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با گذشت 4 سال از اجراى طرح هدفمندى يارانه ها 
صورت گرفت

پرداخت نخستين 
يارانه توليد

فرصت امروز، روزنامه اى اقتصادى مديريتى است. از اين جهت مى توان آن را نخستين در نوع خود دانست. زيرا هرچند روزنامه اقتصادى 
در فضاى رسانه اى كشور وجود دارد، اما روزنامه اى كه در عين پرداختن به مباحث اقتصادى به حوزه مديريت كسب و كار هم بپردازد، 

به طور مستقل، وجود ندارد.

انتخاب اين دو حوزه كه در عين تنوع و وسعت موضوعات و اخبار و اطالعات، بسيار به هم مربوطند و در واقع مكمل يكديگر در اداره 
كسب و كارهاى گوناگون هستند، به مطالب روزنامه غنا و ويژگى خاصى مى بخشند و در ضمن طيف خوانندگان آن را بسيار وسيع تر 

مى كنند.

روزنامه «فرصت امروز» با تدارك صفحات ويژه و خواندنى و منحصربه فرد، انتظار دارد كه طيف وسيعى از مخاطبان را به خود جلب كند.

هزينه و چگونگى اشتراك روزنامه 

1)  وجه مربوط به مدت اشتراك انتخابى خود را به حساب شماره 693681 بانك سپه كد شعبه 1378 به نام روزنامه فرصت امروز يا از 
طريق كارت شماره 5022291029249651 به نام محمدرضا قديمى واريز كنيد و سپس با شماره تلفن: 88895433-021 (بخش اشتراك)

تماس بگيريد.

2) فرم پرشده را به روزنامه ايميل كنيد. در صورت عدم دسترسى به ايميل مى  توانيد فرم را به همراه كپى واريز به آدرس روزنامه 
پست كنيد. همچنين مى توانيد از همكاران ما در بخش مشتركين بخواهيد به صورت تلفنى فرم اشتراك را براى شما تكميل كنند.

3) اشتراك شما حداكثر يك هفته بعد از تاييد واريز وجه آغاز مى شود.

4)  لطفا در صورت تغيير نشانى، امور مشتركين را مطلع فرماييد.

5) رسيد پرداختى را تا پايان مدت اشتراك نزد خود نگه داريد.

نام و نام خانوادگى:................................................................................ شركت/ سازمان: ...............................................................................................

شماره فيش بانكى/ شماره پيگيرى:........................................................................................................................... مورخ:..........................................

به مبلغ:............................................................................................ ريال بابت اخذ اشتراك      يا تمديد اشتراك       ارسال مى شود.

مدت درخواست اشتراك:       سه ماهه      شش ماهه      يكساله

نشانى:....................................................................................................................................................................................................................................

كدپستى:................................................................. تلفن:................................................................ فكس:........................................................................

تلفن همراه:.........................................................

يكسالهشش ماههسه ماههمدت اشتراك
2/000/000 ريال1/100/000 ريال600/000ريالروزنامه فرصت امروز

فـرم اشــتراك
ويژه تهران
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رييس اتحاديه فروشندگان لوازم 
ــا اعالم مى كند  خانگى صراحت
كه داستان افزايش قيمت لوازم 
ــال 91 و 92  ــى كه در س خانگ
ــاه ديگر در  ــرح شد، هيچ گ مط
كشور تكرار نمى شود و امسال با 
وجود اجراى فاز دوم هدفمندى 
يارانه ها قيمت اين اقالم از ثبات 

برخوردار خواهد بود. 
ــن خبر  اي ــك شنيدن  بدون ش
ــم از سوى رييس اتحاديه  آن ه
فروشندگان لوازم خانگى، لبخند 
ــى را براى  رضايت توام با آرامش
ــانى كه  ــدان به ويژه كس شهرون
ــى جديد  ــاز زندگ ــدد آغ درص
هستند، در برخواهد داشت، زيرا 
ــراى امورات زندگى  هر فردى ب
ــورت روزانه  ــالم به ص ــن اق از اي

استفاده مى كند. 
ــن در حالى  است كه براساس  اي
مقررات صادرات و واردات سال 
ــه واردات تمامى لوازم  93 تعرف
ــده است.  ــر ش ــى دو براب خانگ
سال گذشته تعرفه واردات لوازم 
ــا 55 درصد  ــى بين 35 ت خانگ
ــن اقالم  ــن رقم بي ــوده كه اي ب
ــوازم خانگى متفاوت  مختلف ل
ــال تعرفه واردات اين  است. امس
ــر و براساس نوع  ــا دو براب كااله
ــه واردات آن بين 70  كاال، تعرف
تا 110 درصد شده است. براين 
ــاس، اين احتمال وجود دارد  اس
ــى ماه هاى  ــه لوازم خانگى ط ك
ــش قيمت مواجه  آينده با افزاي

شود. 

احتمال گرانى
كاالى وارداتى 

ــاى  كااله از  ــى  خانگ ــوازم  ل
ــه واردات  ــت 10 است ك اولوي
ــا ارز متقاضى و پرداخت  آنها ب
سود گمركى دو برابر از ابتداى 

ــده است.  ــال جارى آزاد ش س
ــا تعرفه  ب ــى كه  ــوازم خانگ ل
ــور شدند  ــرى وارد كش دوبراب
ــود را در روزهاى  بايد تاثير خ
ــان دهند و احتمال  آينده نش
آن وجود دارد كه قيمت لوازم 

خانگى در بازار افزايش يابد. 
ــود اين محمد طحان پور  با وج
در گفت و گو با «فرصت امروز» 
كه  ــد  مى خواه ــا  خانواده ه از 
ــد نداشته  ــه اى براى خري عجل
ــراى  ــش ب ــا آرام ــد و ب باشن
ــاز خود  ــورد ني ــه اقالم م تهي
تصميم گيرى كنند و مى گويد: 
ــت  قيم ــش  افزاي ــود  وج ــا  ب
ــال  ــرژى در س ــاى ان حامل ه
ــوازم خانگى  ــه ل ــارى عرض ج
ــش از تقاضاست و قيمت ها  بي
داشت  نخواهند  افزايشى  روند 
ــد. پيش بينى  ــت مى مانن و ثاب
ــت با وجود  ــم در نهاي مى كني
اين افزايش قيمت اقالم تا 10 

درصد افزايش يابد. 
ــت  ــه وضعي ب ــن  وى همچني
ــور اشاره مى كند  توليد در كش
ــا وجود وضعيت  و مى گويد: ب

ــود در جامعه  ــادى موج اقتص
ــى  خوب ــط  شراي از  ــد  تولي
ــل با  ــت. حداق ــوردار اس برخ
ــه توليد  ــت مى گويم ك صراح
در بخش لوازم خانگى به خوبى 
ــردن است و  ــار ك ــال ك در ح
ــت  وضعي از  آن  ــران  صنعتگ
برخوردارند و  ــيار مطلوبى  بس
ــى نيز مى برند.  حتى سود كاف
شايد تنها نگرانى صنعت توليد 
ــه باشد كه  ــه مواد اولي ما تهي
ــان كمى سخت  ــى برايش گاه

مى شود. 
ــه فروشندگان  ــس اتحادي ريي
ــاره به  ــا اش ــى ب ــوازم خانگ ل
ــر روز شاهد تاسيس  ــه ه اينك
ــتيم  هس ــدى  جدي ــه  كارخان
ــت،  ــده اس ــن دلگرم كنن اي و 
دارد  اهميت  ــه  آنچ مى افزايد: 
بازار  ــت  ــت كه وضعي اين اس
ــت.  ــوردار اس ــش برخ از آرام
در  ــم  همكاران  91 ــال  س در 
ــوازم خانگى از فروش  صنف ل
ــال  ــد و در س ــيمان بودن پش
ــيمان، اما  92 از نفروختن پش
ــال وضعيت فرق مى كند  امس

ــاهده  ــبى مش ــرا  ثبات نس زي
ــود. داستانى كه در سال  مى ش
ــش  افزاي داد،  رخ   92 و   91
ــا چندبرابرى برخى اقالم  دو ت
ــش  ــن بخ ــا در اي و نگرانى ه
ــه ديگر در  ــى است ك موضوع

كشور تكرار نخواهد شد. 
ــت بايد كاالى  ــد اس وى معتق
مورد نياز مردم با قيمت واقعى 
ــب در اختيار آنها قرار  و مناس
ــر گرانفروشى  گيرد و دليلى ب
ــى و  ــدارد. قرعه كش ــود ن وج
بى معنى  فروشگاه ها  در  جايزه 
است، خدمت به خريدار يعنى 
ــام شده كاال كاهش  قيمت تم

يابد. 

بازار لوازم خانگى راكد
ــرى مبنى  به خب ــور،  طحان پ
ــا پايان  ــه قيمت ها ت ــر اينك ب
ــر باقى  ــاه بدون تغيي خردادم
و  ــد  مى كن ــاره  اش ــد،  مى مان
ــار اين خبر  ــد: با انتش مى گوي
شاهد آن بوديم كه مردم براى 
خريد اقالم مورد نيازشان حتى 
ــده اقدام كردند. در يك  در آين

ــه دو ماهه رونق زيادى را  پرس
ــا هم اكنون  ــم ام ــد بودي شاه
ــوازم خانگى راكد است  بازار ل
ــد زياد اجناس  و با وجود تولي

خريدار ندارند. 
ــى از  ــه برخ ــن ب وى همچني
در  ــت  نادرس ــاى  سياست ه
ــاره مى كند  ــوزه اصناف اش ح
ــاف در برابر  ــد: اصن و مى گوي
ــت  ــد از وضعي ــت و تولي صنع
ــرى برخوردارند، نگاه  ضعيف ت
ــد است  ــت از تولي ــن حماي م
ــى؟! دولت  ــه قيمت ــه چ اما ب
ــى از صنايع  ــى از برخ در حال
ــد كه نبايد اين  حمايت مى كن
ــام شود. اصناف با  حمايت انج
مشكالت زيادى مواجه هستند 
ــراى نمونه به  ــوان ب ــه مى ت ك
ــزوده اشاره  ماليات بر ارزش اف
ــاى مميزى  رقم ه كرد. گاهى 
وحشتناك است. نگاه ها نسبت 
ــاف اين است  ــه عملكرد اصن ب
ــرار از ماليات  ــا قصد ف كه آنه
ــد و به خوبى نيز راه آن  را دارن
ــتند، در صورتى كه  را بلد هس
ــت، هيچ صنفى  نيس اين گونه 
قصد گرانفروشى يا كم فروشى 

ندارد. 
كيفيت  ــور  طحان پ ــه  گفت به 
ــبت  نس ــى  داخل ــوالت  محص
ــه بهبود  ــال گذشت ــه دو س ب
ــون اقبال  ــه است، هم اكن يافت
ــراى خريد اقالم ايرانى  مردم ب
ــن بيانگر  ــه و اي ــش يافت افزاي
ــت تا دو  ــادى اس ــق اقتص رون
ــيارى از اقالم  سال گذشته بس
مورد استفاده از خارج از كشور 
ــا هم اكنون  ــن مى شد، ام تامي
ــاى مورد  ــد از برنده 80 درص
ــور توليد  ــردم در كش قبول م
مى شود از اين رو، جايى براى 
ــد برابرى  ــى افزايش چن نگران

قيمت كاالها وجود ندارد. 

ــكل شرعى ندارد  خريد دين مش
ــل قانونى ذخاير  و مى تواند از مح
بانكى تامين شود. تنها كافى است 
شوراى پول و اعتبار اين موضوع را 
مصوب و آن را به بانك ها ابالغ كند 
ــك ماه از وضعيت  تا ظرف مدت ي

ركود تورمى خارج شود. 
ــاق  ــان ات ــات نمايندگ ــو هي عض
بازرگانى ايران گفت: يكى از بهترين 
راه حل ها در خروج از ركود تورمى 

ارائه سفته در خريد كاالست. 
ــمند، عضو هيات  ــعود دانش مس
ــى،  ــاق بازرگان ت ــان ا نمايندگ
صنايع، معادن و كشاورزى ايران 
ــا در خصوص  در گفت وگو با ايلن
خروج از ركود تورمى اظهار كرد:  

ــدرت مالى مردم  در حال حاضر ق
ــه شده و  ــد كاال كاست براى خري
ــش اين قدرت مالى  ضرورت افزاي

حس مى شود. 
ــه مردم  ــا زمانى ك ــزود: ت وى اف
نتوانند كااليى را بخرند اين ركود 
ــه خواهد داشت. حال  تورمى ادام
ــا كرد تا كاالها  بايد شرايط را مهي

در اختيار مردم قرار گيرند. 
دانشمند با بيان اينكه اين موضوع 
ــهيالت بانكى  ــد ارائه تس نيازمن
ــه سفته را  ــت: بايد ارائ است، گف
ــترش داد و آن را  ــور گس در كش
ــد دين به واحدهاى  به عنوان خري
ــت  ــا پرداخ ــدى و بانك ه تولي
ــزود: توليدكننده كاال  كرد. وى اف

ــود را به صورت  مى تواند جنس خ
ــد و  ــازه دار بده ــه مغ ــطى ب قس
ــد توليدى و  ــه واح بانك ها نيز ب
مردم تسهيالت بدهند.  دانشمند 
گفت: بهترين گزينه اين است كه 
ــوان پنج درصد  اين سفته ها به عن
ــى در اختيار بانك  از سپرده قانون
مركزى قرار گيرد تا هم واحدهاى 
ــان برسند هم  ــدى به پول ش تولي
ــد كاالها را خريدارى  مردم بتوانن
ــش مالى با  ــد و در يك چرخ كنن
ــك مركزى از وضعيت  حمايت بان

ركود خارج شويم. 
وى ادامه داد: در حال حاضر مردم 
پول كافى براى خريد كاال ندارند و 
توليد ما دچار سكته شده، بنابراين 

بايد كارى كنيم تا مردم به صورت 
ــه وسايل  ــطى و با دادن سفت قس

مورد نيازشان را تهيه كنند. 
وى گفت: خريد دين مشكل شرعى 
ــل قانونى  ــدارد و مى تواند از مح ن
ذخاير بانكى تامين شود. تنها كافى 
ــار اين  ــول و اعتب ــوراى پ است ش
موضوع را مصوب و آن را به بانك ها 
ابالغ كند تا ظرف مدت يك ماه از 

وضعيت ركود تورمى خارج شود. 
ــى ايران  ــاق بازرگان ــن عضو ات اي
ــزود: در صورتى كه اين موضوع  اف
ــود واحدهاى توليدى  پيگيرى ش
ــارى خود را  ميزان شيفت هاى ك
افزايش مى دهند و از ميزان تورم 

نيز كاسته مى شود. 

ــدن و تجارت  ــت، مع ــر صنع وزي
ــارات خود آمار  ــن اظه در تازه تري
ــب و تكان دهنده اى را درباره  عجي
واحدهاى صنعتى  تعطيلى  ميزان 
ــور ارائه  و توليدى در سراسر كش

كرده است.
ــا  ــنا، محمدرض ــزارش ايس ــه گ ب
ــا ارائه  ــى ب ــه تازگ ــت زاده ب نعم
گزارشى به هيات دولت در زمينه 
ــن وضعيت صنايع كوچك و  آخري
خبر  ــور  كش صنعتى  شهرك هاى 
ــه 14 هزار واحد صنعتى در  داد ك
ــك و متوسط  ــوزه صنايع كوچ ح
ــه دليل  ــاى گذشته ب طى سال ه
مشكالت مختلف تعطيل و متوقف 

شده اند.
ــم گفته كه  ــت زاده اين را ه نعم
ــهيالتى معادل  مى توان با ارائه تس
40 هزار ميليارد ريال به بخشى از 
ــه قابليت راه اندازى  اين واحدها ك
ــدت  ــد در كوتاه م ــاره را دارن دوب
ــادل 11 هزار و200  ــى مع اشتغال

نفر ايجاد كرد.
ــز پس از بررسى  هيات وزيران ني
ــت، معدن و  ــر صنع ــزارش وزي گ
تجارت، كميسيون امور زيربنايى، 
ــت را مامور  ــت و محيط زيس صنع
ــنهادهاى ارائه شده  ــى پيش بررس
به منظور تقويت صنايع كوچك و 

شهرك هاى صنعتى كرد.

ــر صنعت، معدن  البته غير  از وزي
ــئوالن اين  ــر مس ــارت ديگ و تج
وزارتخانه نيز به صورت موردى به 
ــار مربوط به تعطيلى واحدهاى  آم
ــاره مى كنند. از جمله  صنعتى اش
ــه در تازه ترين اظهارنظر على  اينك
ــه مديريت  ــى، معاون توسع يزدان
ــت، معدن و  ــع وزارت صنع و مناب
تجارت در سفرى به گرگان اعالم 
ــور  ــرد كه شرايط اقتصادى كش ك
ــش از 30 واحد  ــث شده تا بي باع
ــتان به صورت  صنعتى استان گلس

صددرصد تعطيل شوند.
ــق آخرين  ــنا، طب به گزارش ايس
آمارهاى ارائه شده صنايع كوچك 

و متوسط حدود 92 درصد از كل 
ــور را شامل مى شوند  ــع كش صناي
ــا نيز  ــود در آنه ــال موج و اشتغ
ــون نفر مى شود  ــغ بر يك ميلي بال
ــدود 45 درصد  ــم ح ــه اين رق ك
ــور را  ــل اشتغال صنعتى كش از ك

دربرمى گيرد.
ــدن و تجارت در  وزير صنعت، مع
ــى در تازه ترين اظهارات خود  حال
ــاى صنعتى  ــار تعطيلى واحده آم
ــور را ارائه  كوچك و متوسط كش
ــاون وى نيز به تازگى  كرد كه مع
آمار طرح هاى نيمه تمام صنعتى و 

معدنى را اعالم كرد.
ــين ابويى مهريزى در  به گفته حس

ــدود 29 هزار طرح  حال حاضر ح
ــام با  ــى نيمه تم ــى و معدن صنعت
ــذارى 320 هزار ميليارد  سرمايه گ
ــود دارد كه  ــور وج تومانى در كش
ــردارى برسند، يك  ــه بهره ب اگر ب
ــل در  ــزار شغ ــون و 170 ه ميلي

كشور ايجاد مى شود.
ــدن و  ــت، مع ــه وزارت صنع البت
ــن كل اين طرح هاى  تجارت از بي
ــا  ب ــرح  ــه 150 ط ب ــام،  نيمه تم
ــذارى 180 هزار ميليارد  سرمايه گ
ــال 80 هزار نفرى  تومانى و اشتغ
ــورت مداوم  ــت داده و به ص اولوي
ــا را رصد  ــرفت آنه ــت پيش وضعي

مى كند.

بازگشت آرامش به بازار اقالم خانگى

قيمت لوازم خانگى تا پايان سال ثابت مى ماند؟ 

خروج از ركود تورمى با ارائه سفته در خريد كاال

آمار تكان دهنده وزير از تعطيلى 14 هزار واحد صنعتى

وزير اقتصاد و دارايى 
 دخل و خرجمان در هدفمندى يكى است

ــت يازدهم در   ــاد و دارايى دول ــر اقتص وزي
ــه دغدغه هاى برخى از نمايندگان  واكنش ب
ــت در حال توزيع يارانه  مبنى بر اينكه دول
ــان دريافت يارانه است و  به تمامى متقاضي
با اين رويه با كسرى بودجه مواجه مى شود، 
ــكلى در  ــال حاضر، مش ــد كرد: در ح تاكي
ــم و دولت  ــه نداري ــرى بودج خصوص كس
ــع مصرف نخواهد  ــتر از مناب ــب با منابع مصرف مى كند و بيش متناس
ــت خط قرمز يارانه اى بود؛  ــرد.  تيرماه از نگاه نمايندگان براى دول ك
اينكه خانه ملت دغدغه اى داشت مبنى بر اينكه دولت يازدهم بايد تا 
ــش يارانه بگيران را آغاز مى كرد و يارانه را  ــن ماه از سال پاالي چهارمي
ــس تنها به «نيازمندان » پرداخت مى كرد. گذشته  مطابق مصوبه مجل
ــان ملت نيز اين نگرانى را دارند كه با  ــن عده اى ديگر از نمايندگ از اي
ــن روحانى عالوه بر اينكه  ادامه اين رويه توزيع يارانه نقدى دولت حس
نمى تواند سهم توليد را بپردازد، براى توزيع يارانه نقدى نيز با كمبود 

اعتبار مواجه مى شود. 
ــى طيب نيا، معتقد است كه دولت در پااليش يارانه بگيران بازه زمانى  عل
ــدارد و تاكيد مى كند كه دولت هر اندازه درآمد  قانونى تعريف شده اى ن
ــا، در گفت وگو با  ــد.  على طيب ني ــد هزينه و مصرف مى كن ــه باش داشت
خبرنگار اقتصادى خبرگزارى خانه ملت در واكنش به اينكه قانون بودجه 
ــش يارانه بگيران  ــراى شناسايى نيازمندان و پاالي ــت سه ماهه ب 93 مهل
تعيين كرده است، تصريح كرد: مهلت و بازه زمانى در اين خصوص براى 
ــاد و دارايى در پاسخ به اين  ــده است.  وزير امور اقتص ــت تعريف نش دول
سوال كه پااليش يارانه بگيران در چه مرحله اى است، گفت: دستگاه هاى 
ذى ربط دولتى در حال حاضر نحوه اجراى قانون را بررسى مى كنند.  وى 
ــن خصوص تصريح كرد: ستاد هدفمندى يارانه ها، كارگروهى تحت  در اي
عنوان «خانوار » زير نظر وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى تشكيل داده 
ــه و بررسى اطالعات خانوارهايى  ــت كه اين وزارتخانه در حال مطالع اس
ــت كه هم اكنون يارانه نقدى دريافت مى كنند.  طيب نيا با بيان اينكه  اس
ــخص مى شود، گفت: دولت  ــج بررسى هاى اين كارگروه به زودى مش نتاي
ــرا كند، اما به هيچ عنوان در حذف  ــم است كه احكام قانونى را اج مصم
ــا شتابزده عمل نمى كند، زيرا عواقب شتابزدگى در اين  يارانه پردرآمده

كار نگران كننده است. 
ــرادى براى دريافت يارانه  ــزود: براساس نتايج بررسى اطالعات، اف وى اف
نقدى ثبت نام اوليه كرده بودند، چنانچه خانوارى جزو مشموالن دريافت 

يارانه نقدى نباشد، به طور قطع يارانه اش قطع خواهد شد. 
تاكيد دولت بر حمايت از مشموالن

كميته امداد امام خمينى(ره) و بهزيستى
ــى كه تمركز دولت در توزيع  ــن عضو كابينه يازدهم در پاسخ به سوال اي
ــارى  ــى حمايت هاى قانون هدفمندى روى چه اقش ــه و به طور كل ياران
ــت از خانوارها بر آن دسته از گروه هايى  ــت، گفت: حمايت جديد دول اس
ــمول حمايت هاى كميته امداد امام خمينى  متمركز خواهد شد كه مش
ــتى هستند.  وى تصريح كرد: عالوه بر اين، بخش ديگرى  (ره) و بهزيس
از حمايت هاى دولت در حوزه سالمت متمركز مى شود، كما اينكه دولت 
ــاى داده شده در مورد بخش  ــاى خود نيز به وعده ه ــتين گام ه در نخس

سالمت عمل كرده است. 
مشكلى درخصوص كسرى بودجه هدفمندى نداريم

ــرى بودجه در  ــى در مورد كس ــه نگران ــه اين سوال ك ــخ ب وى در پاس
ــه يارانه بگير را كاهش  ــى اطالعات خانوارها كه ميزان جامع زمان بررس
ــرى  ــكلى در خصوص كس ــد، نداريد، گفت: در حال حاضر مش نمى دهي
بودجه نداريم.  وزير اقتصاد دولت يازدهم در اين راستا تاكيد كرد: دولت 

متناسب با منابع مصرف مى كند و بيشتر از منابع مصرف نخواهد كرد.

190 هزار شغل در كشور ايجاد مى شود
 مى خواهيم معضل بيكارى را به زانو درآوريم

ــن روحانى، رييس جمهور از عزم دولت تدبير و اميد براى «به  دكتر حس
زانو درآوردن معضل بيكارى» در جامعه خبر داد و گفت: تصميماتى در 
ــورت عملياتى شدن مى تواند 190 هزار  ــت اتخاذ شده است كه در ص دول
شغل در كشور ايجاد كند.  به گزارش ايرنا، دكتر روحانى چهارشنبه شب 
ــى از شخصيت هاى سياسى اصالح طلب افزود: آنچه به  در ديدار با جمع
ــردم قول داده بوديم در سال 92 محقق شد. براى سال 93 هم برنامه  م
ــر اين مبنا حركت  ــم كه مى خواهيم به كجا برسيم و ب ــم و مى داني داري
ــو درآوريم.  وى تصريح كرد: بر اين  ــم تا معضل بيكارى را به زان مى كني
ــورت عملياتى شدن  ــاذ شد كه در ص ــاس در دولت تصميماتى اتخ اس

مى تواند 190 هزار شغل ايجاد كند. 
ــريح دستاوردهاى دولت در 11 ماه گذشته به ويژه در  رييس جمهور با تش
عرصه هاى اقتصادى و سياسى گفت: دولت به هر آنچه كه برنامه و شعار 
داده، دست يافته است.  وى افزود: در عرصه اقتصادى، ما موفق شده ايم 
ــاد كنترل كنيم و اكنون به رونق  ــرخ تورم را با وجود رشد منفى اقتص ن

اقتصادى و شكستن ركود مى انديشيم. 
در تغيير افكار عمومى جهان نسبت به ايران موفق بوديم

ــت يازدهم در عرصه  ــاى برداشته شده دول ــور درباره گام ه رييس جمه
ــتين قدم ما اين بود كه جايگاه ايران را نزد  سياست خارجى گفت: نخس
ــته اين  دولتمردان و افكار عمومى جهانيان تغيير دهيم تا جايگاه شايس
ملت، انقالب و نظام در ذهن آنها ترسيم شود كه بحمداهللا موفق بوديم. 
روحانى در اين زمينه از روابط خوب كشور با همسايگان سخن به ميان 
آورد و با تحليل شرايط پيچيده منطقه خواستار اتحاد و يكپارچگى همه 

جناح هاى سياسى شد. 
رقابت اصولگرا و اصالح طلب

بايد براى قدرت ملى نشاط آفرين باشد
ــت در عرصه هاى مختلف  ــرد: موفقيت هاى دول ــور تاكيد ك رييس جمه
ــادى، سياسى و فرهنگى تنها با حمايت همه فعاالن سياسى اعم از  اقتص
ــر شده است و بايد همه ما با وحدت، اتحاد و  اصولگرا و اصالح طلب ميس

يگانگى گام هاى بلندى براى حل مشكالت كشور برداريم. 
ــور و تامين منافع ملى با  ــزود: بدانيد موفقيت هاى كش دكتر روحانى اف
ــردم در صحنه محقق  ــذاران عرصه هاى مختلف و م حضور همه تاثيرگ
ــده داده و حركت كرده  ــد و دولت نيز تاكنون بر اين مبنا وع ــد ش خواه
است. رييس شوراى عالى امنيت ملى خاطرنشان كرد: رقابت اصالح طلب 
ــدرت ملى،  ــور بايد براى ق ــاح سياسى كش ــوان دو جن ــرا به عن و اصولگ

مشاركت آفرين و نشاط آور باشد. 

رشد 74 درصدى توليد كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه
ــدن و تجارت از رشد  ــزى وزارت صنعت، مع ــل دفتر صنايع غيرفل  مديرك
ــور در 3  ــوع توليد كاغذهاى چاپ، تحرير و روزنامه كش 74 درصدى مجم
ــزارش مهر، مهدى صادقى نياركى با  ــه اول سال جارى خبر داد.  به گ ماه
ــه و كاغذ چاپ و تحرير جهان در سال  ــاره به مصرف سرانه كاغذ روزنام اش
ــر 4/3 و 15/3 كيلوگرم بوده، اين  ــت: اين ميزان به ترتيب بالغ ب 2012 گف
ــران به ترتيب 1/4 و 4/6  ــه اين رقم در همين مدت در اي ــت ك در حالى اس
ــوده است.  وى با بيان اينكه در حال حاضر دو شركت در زمينه  كيلوگرم ب
توليد كاغذهاى چاپ، تحرير و روزنامه در كشور فعاليت مى كنند، افزود: يكى 
از اين شركت ها، شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران است كه با داشتن 2 
خط توليد مشغول به كار است.  به گفته صادقى نياركى، يك خط توليد اين 
شركت PM1 مربوط به توليد كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه اختصاص دارد و 
داراى ظرفيت اسمى 94 هزار تن در سال است. همچنين اين خط توليد قادر 

به توليد 75 هزارتن كاغذ روزنامه در سال است. 

جريمه 800 ميليون دالرى 
نقض تحريم هاى ايران
در انتظار بانك آلمانى

ــه نقل از  ــرز، ب ــزارى رويت خبرگ
ــزارش داد كومرس  منابع آگاه گ
ــراى فيصله دادن  ــان ب بانك آلم
ــورد معامالت  ــه تحقيقات در م ب
ــورهاى ديگر تحت  با ايران و كش
 600 ــاال  احتم ــا  آمريك ــم  تحري
ــه  جريم دالر  ــون  800 ميلي ــا  ت
پرداخت خواهد كرد. اين جريمه 
ــزارش شده  ــش از اين گ ــه پي ك
ــش از 500 ميليون دالر  ــود، بي ب
ــل درخواست  ــد بود و شام خواه
ــور  رگوالت ــكى،  الفس ــن  بنجامي
ــراى بيش از  ــى نيويورك، ب بانك
ــوى اين  ــون دالر از س 300 ميلي

بانك است. 

افزايش سرانه آرد تحويلى 
در ايرانشهر ضرورى است

ــده  نماين ــوى،  مرتض ــد  محم  
شهرستان ايرانشهر در اتاق اصناف 
ايران، گفت: غذاى اصلى مردم در 
نان  استان سيستان و بلوچستان 
ــب  ــت، توزيع آرد بايد برحس اس
ــن شهر باشد. سرانه  نياز مردم اي
ــوى نياز  ــى در روز جوابگ آرد فعل
ــت. درحال  ــردم اين شهر نيس م
حاضر كمبود سرانه آرد تحويلى، 
ــان را با  ــان و مصرف كنندگ نانواي

مشكل جدى مواجه كرده است.

افزايش قيمت در ماه رمضان 
غير قانونى است

بر  ــى  مبن ــورى  ــه دست هيچ گون
ــده  ــا صادر نش ــش قيمت ه افزاي
ــالم مى كنيم  ــن طريق اع و از اي
ــت  قيم ــش  افزاي ــه  هرگون ــه  ك
ــام ماه  ــور در اي ــر كش در سراس
ــان غير قانونى است. مجتبى  رمض
فرمهينى فراهانى، معاون بازرسى 
ــات وزارت  ــى به تخلف و رسيدگ
ــدن و تجارت با اعالم  صنعت، مع
ــت: رويكرد بازرسى  اين خبر گف
ــور  ــد اصناف كش ــارت مانن و نظ
ــاص كه در آن  در اين شرايط خ
پيشگيرانه اى   رويكرد  داريم،  قرار 
ــه هم دولت  ــت به اين معنا ك اس
و هم اصناف معتقدند كه هرگونه 
افزايش قيمت در تمامى كاال هاى 
مصرفى بايد از گلوگاه هاى خاص 

خود عبور كرده و تاييد شود. 

خشكيدگى درختان بلوط 
زاگرس زير ذره بين 
وزير جهاد كشاورزى

ــاورزى به صورت  ــر جهاد كش وزي
ــكيدگى درختان  ويژه بحث خش
ــر دارد.  ــرس را زيرنظ ــوط زاگ بل
ــازدار، رييس سازمان  عبدالرضا ب
ــان ايالم  ــاورزى است ــاد كش جه
ــت: انتظار  ــالم اين خبر گف با اع
ــا  ب ــد  جدي ــت  مديري ــى رود  م
ــد و  ــاى كارآم ــاده از نيروه استف
ــدون و كارشناسى و  ــا برنامه م ب
اعتبارات  بتواند  ــات  انجام تحقيق
اختصاص يافته را به گونه اى خرج 
ــى موثرى داشته  كند كه خروج

باشد. 

وضعيت آب هاى زيرزمينى 
بحرانى است

منابع طبيعى به شدت تهديد شده 
و وضعيت سفره هاى زيرزمينى و 
ــى است. پرويز  ــا بحران رودخانه ه
آبخيزدارى  ــاون  مع ــى،  گرشاسب
ــور  سازمان جنگل ها و مراتع كش
از  ــا  تبخيرآب ه ــزان  مي ــت:  گف
ــد رسيده  ــد به 72 درص 68درص
و آمارها نشان مى دهد كه درصد 
ــيار  ــبت به بارش بس ــر نس تبخي

بيشتر است. 

قطعى برق ارتباطى به 
تحويل گاز به نيروگاه ها ندارد

قطعى پراكنده برق در روزهاى 
ــى به روند تحويل  اخير ارتباط
دادن گاز به نيروگاه ها ندارد، در 
حال حاضر روزانه 205 ميليون 
ــه نيروگاه ها  ــب گاز ب مترمكع
ــين  مى شود. عبدالحس تحويل 
معاون عمليات شركت  ثمرى، 
ــن خبر  ــا اعالم اي ــى گاز ب مل
ــران همواره ميزان  گفت: در اي
ــى گرفته  مصرف از توليد پيش
ــاى گذشته  ــول سال ه و در ط
همواره در تامين گاز موردنياز 
ــكل  ــتان با مش در فصل زمس

مواجه بوده ايم. 

دفتر برنامه محيط زيست سازمان ملل اعالم كرد: سرانه آب تجديدپذير ساالنه هر 
نفر انسان در سال 1990 معادل 9 هزار مترمكعب بوده كه اين مقدار به هفت هزار 
ــزار و 100 مترمكعب در سال 2025  ــال 2015 و پنج ه ــب در س و 800 مترمكع

كاهش خواهد يافت.
به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه محيط زيست سازمان ملل اعالم كرد: در زمان 
حاضر، حدود 40 درصد از كل جمعيت كره زمين در مناطقى زندگى مى كنند كه 
ــود، اين رقم به 50 تا 65 درصد در  ــتند و پيش بينى مى ش با تنش آبى مواجه هس
سال 2025 برسد. براساس مطالعات دفتر برنامه محيط زيست سازمان ملل، سرانه 
آب تجديدپذير ساالنه هر نفر انسان در سال 1990 معادل 9 هزار مترمكعب بوده 

است كه اين مقدار به هفت  هزار و 800 مترمكعب در سال 
ــزار و 100 مترمكعب در سال 2025 كاهش  2015 و پنج ه

خواهد يافت.
ــال براى هر  ــزار و 100 مترمكعب در س ــه آب پنج  ه سران
ــان به صورت تئورى كافى خواهد بود، اما به  واسطه  نفر انس
ــع آب، بارندگى  ــب مناب ــون توزيع نامناس ــى همچ شرايط

پراكنده و غيره، اين آب موثر نخواهد بود.

ــت بدهى هاى بابك  ــه ويژه اى براى بازگش وزير نفت با اعالم اينكه هفته آينده جلس
ــه در خصوص راهكارهاى  ــزار خواهد شد، گفت: در اين جلس ــى به دولت برگ زنجان
ــرى مى شود، ضمن  ــاب دولت و وزارت نفت تصميم گي ــت بدهى وى به حس بازگش
ــان است ولى ارزش كل اموال  ــه بدهى هاى زنجانى بيش از 8000 ميليارد توم اينك
وى سه هزار ميليارد تومان برآورد شده است.  به گزارش مهر، بيژن نامدار زنگنه در 
ــه ضيافت افطارى جامعه اسالمى مهندسان در جمع خبرنگاران در اين باره كه  حاشي
ــاره اموال بابك زنجانى تصميم گيرى  ــور گفته است دولت بايد درب دادستان كل كش
كند، اعالم كرد: اموال بابك زنجانى قابليت استفاده براى دولت ندارد، برهمين اساس 
بايد درباره موضوع فروش آنها و واريز پول نقدى به حساب دولت تصميم گيرى شود.  

وزير نفت با اعالم اينكه هفته آينده جلسه اى در سطح معاون 
اول رييس جمهور در اين باره برگزار خواهد شد، افزود: اموال 
ــوى بدهى هاى اين فرد  ــى به طور كامل پاسخگ بابك زنجان
ــد بود، زيرا تمامى اموال وى نيز 40درصد طلب دولت  نخواه
ــش از 8000ميليارد  ــاى زنجانى بي ــم نمى شود.  بدهى ه ه
ــان است ولى ارزش كل اموال وى سه هزار ميليارد تومان  توم

برآورد شده است. 

40 درصد جمعيت زمين در تنش آبى قرار دارند اموال زنجانى فقط 37/5درصد بدهى هايش را پوشش مى دهد

الهه ابراهيمى 
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اخبار كوتاه
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افزايش ناگهانى قيمت 
ميوه هاى لوكس

ــين مهاجران، رييس اتحاديه  حس
ــوه و سبزى تهران  فروشندگان مي
از افزايش ناگهانى قيمت ميوه هاى 
لوكس در ميدان ميوه وتره بار خبر 
داد و گفت: به طور ميانگين قيمت 
ميوه هاى لوكس كيلويى 2تا 3 هزار 
ــنبه افزايش  ــان در روز پنجش توم

داشته است. 

تبادل 1525 مگاوات برق 
با كشورهاى همسايه

ــورهاى  ــاوات برق با كش 1525 مگ
همسايه تبادل شده و تراز تبادل برق 
ايران با كشورهاى همسايه به 1371 
مگاوات رسيد. مجموع ميزان صادرات 
ــورهاى افغانستان،  برق ايران به كش
ــتان، ارمنستان و تركيه  عراق، پاكس
ــنبه به 1448 مگاوات  در روز پنجش
ــورهاى  و مجموع واردات برق از كش
ارمنستان و تركمنستان به ميزان 77 

مگاوات ثبت شد. 

اجراى پااليشگاه 
«آناهيتا» تسريع مى شود

ــرى، نماينده مردم  ــا مص عبدالرض
ــوراى  ش ــس  مجل در  ــاه  كرمانش
ــريع در روند اجراى  اسالمى از تس
ــگاه آناهيتا خبر داد و  پروژه پااليش
ــت: آناهتيا يك پروژه صد ساله  گف
ــل از مردم  است و مى تواند سه نس
ــغول به كار كند.  ــاه را مش كرمانش
ــت هايى  در همين رابطه، در نشس
ــاون اول رييس جمهور و  كه با مع
وزير نفت براى پيگيرى پروژه هاى 
استان كرمانشاه داشتيم، پااليشگاه 
ــه مهم ترين مباحث مطرح  از جمل

شده بود. 

مشترى مدارى بانك ها
ــيون  ــد كريميان، عضو كميس امي
ــدام بانك ها  ــادى مجلس اق اقتص
ــف برداشت از  را براى افزايش سق
ــرداز منطقى و در  ــاه خودپ دستگ
ــترى مدارى دانست و  راستاى مش
ــاى افزايش  ــوان به ج گفت: مى ت
سقف برداشت به فكر رشد سيستم 
ــود، در اين  بانكدارى الكترونيك ب
صورت تقاضا براى وجه نقد كاهش 
ــش ارزش پول ملى  ــد. كاه مى ياب
ــغ 200 هزار  ــه مبل ــده ك باعث ش
ــيارى از  ــراى بس ــان در روز ب توم

خريدها ناچيز باشد. 

كد اقتصادى 
ساختار مشخص ندارد

ــيون  محمود شكرى، عضو كميس
ــاد از  ــس با انتق ــادى مجل اقتص
معامالت كدهاى اقتصادى گفت: 
ــل اينكه  ــه دلي ــت ب ــد پذيرف باي
تعريف و چارچوب مشخصى براى 
ارائه كد اقتصادى در كشور وجود 
ــا و سوء استفاده گران  مافي ندارد، 
ــا استفاده از اين  ــروت اندوزى ب ث
ــران خود كد  ــت براى كارگ فرص
ــذ و فعاليت تجارى  اقتصادى اخ

غير قانونى انجام مى دهند. 

براى وام ازدواج 
منابع مالى وجود ندارد

ايرج نديمى، نايب رييس كميسيون 
ــس شوراى اسالمى  اقتصادى مجل
ــر اقتصاد و  ــا اشاره به حضور وزي ب
ــى در صحن علنى مجلس در  داراي
ــكل وام ازدواج،  ــاى رفع مش راست
ــزم و اراده اى جدى  گفت: دولت ع
ــكل وام ازدواج دارد،  براى رفع مش
ــم كافى  ــراى اين مه ــا منابع ب ام
ــر، بانك ها  ــال حاض ــت. در ح نيس
ــراى نپرداختن  ــود منابع را ب كمب
ــه مى كنند، اگر چه  وام ازدواج بهان
ــكلى است كه  ــات بانكى مش معوق
ــت و  ــده گرف ــوان آن را نادي نمى ت
هنوز اين مانع برطرف نشده است. 

بهره بردارى از نيروگاه 
530مگاواتى سد رودبار 
مجمع  عضو  ــى،  توكل محمدتقى 
ــان گفت: فاز اول  نمايندگان است
ــا ظرفيت  ــد رودبار ب ــاه س نيروگ
ــا  ــرق ت ــاوات ب ــد 530 مگ تولي
ــارى به بهره بردارى  پايان سال ج
ــن تاكيد شده  ــد. همچني مى رس
ــى مروك،  ــد مخزن ــه چهار س ك
استان  اوناآباد  حوزيان،  اى وشان، 
ــال جارى و ابتداى  لرستان در س
سال آينده به بهره بردارى برسند. 

ــال از  ــت چهار س ــد از  گذش بع
اجراى قانون هدفمندى يارانه ها، 
نخستين وعده حمايت از بخش 
ــق پيوست. يكى از  توليد به تحق
ــون اعطاى  ــم اين قان اهداف مه
ــل از  ــد حاص ــد از درآم 30درص
ــت از  ــراى حماي ــدى ب هدفمن
توليدكنندگان بخش كشاورزى 
ــا طى سال هاى  و صنعتى بود، ام
ــك از بخش هاى  گذشته هيچ ي
توليدى نتوانسته بودند از حمايت 
اين بخش برخوردار شوند. قانون 
ــا در دى ماه  ــدى يارانه ه هدفمن
1388 به تصويب شوراى نگهبان 
ــا پرداخت  ــد و از سال 89 ب رسي
ــان به مردم  ماهانه 45500توم
ــام ماجرا به همين  آغاز شد و  تم
ــاى ماهانه ختم شد تا  پرداخت ه
اينكه باالخره دو روز قبل با دستور 
ــور پرداخت يارانه به  رييس جمه
بخش دامدارى كشور فاز ديگرى 
از اين قانون را در مسير اجرا قرار 

داد. 
ــتين يارانه حمايتى  دولت نخس
خود از توليد در سال جديد را به 
ــاص داد تا مانند  دامداران اختص
چهار ماه پايانى سال قبل قيمت 
لبنيات در بازار كنترل شود. به اين 
ترتيب دامداران نخستين گروهى 
ــتند كه در  از توليدكنندگان هس
سال جارى يارانه خواهند گرفت.  
افزايش هزينه واحدهاى دامدارى 
ــه باعث شد  در سال هاى گذشت
ــيارى از دامداران براى توليد  بس
شير مورد نياز كارخانه هاى لبنى 

ــكل مواجه شوند تا  كشور با مش
ــش بهاى لبنيات  اين امر به افزاي
ــور  ــى در بازار داخلى كش مصرف

بينجامد. 
ــد مرحله اى  ــران شدن چن اما گ
ــد انتظار  ــز باعث نش لبنيات ني
ــود. تا جايى  دامداران برآورده ش
كه بسيارى از آنها اعالم كردند در 
شرايط فعلى نه تنها سود نمى كنند 
ــع حاصل از فروش  كه حتى مناب
شير، كفاف هزينه هايشان را نيز 

نمى دهد. 
ــاع بار ديگر  در شرايطى كه اوض
ــوع قيمت  ــش قريب الوق از افزاي
لبنيات حكايت مى كرد دولت با 
ورود به بازار رسما اعالم كرد مبلغ 
ــر دامداران با  مابه التفاوت مدنظ
ــت خواهد  ــازار را پرداخ قيمت ب
ــر باالتر نرود. به  كرد تا قيمت شي
ــت در آذر سال  ــب، دول اين ترتي
گذشته 300 ميليارد تومان يارانه 
ــر خام و  براى تثبيت قيمت شي
ــش آن در بازار  جلوگيرى از افزاي
تصويب و ابالغ كرد تا به ازاى هر 
ــام تحويل داده  كيلوگرم شير خ
ــه كارخانه هاى لبنى 190  شده ب
تومان به دامداران پرداخت شود و 
قيمت هر كيلوگرم شير خام براى 
ــه 1300 تومان  توليد كنندگان ب
برسد.  هرچند بحث اختصاص اين 
يارانه تب افزايش قيمت در بازار را 
پايين آورد اما در عمل تا رسيدن 
ــا ابهامات  ــداران ب ــه دست دام ب
ــيارى روبه رو شد. طرحى كه  بس
تنها دليل تصويبش تاثير مستقيم 

و فورى در بازار بود، در اجرا قدرى 
با كندى پيش رفت. 

ــه مدير عامل  تا جايى كه به گفت
ــداران هنوز  اتحاديه مركزى دام
بخشى از يارانه شير دامداران در 
سال گذشته به دستشان نرسيده 
و باوجود اعالم چندباره دولتى ها 
ــت 100 ميليارد  ــوز سرنوش هن
ــده شير از  ــان يارانه باقى مان توم

سال92 مشخص نيست. 
ــن  ــر در اي ــن اظهارنظ در آخري
ــت زاده،  ــه محمد رضا نعم زمين
ــدن و تجارت از  وزير صنعت مع
ــده يارانه  تصويب و ابالغ باقيمان
ــداران خبر  ــال دام ــر پارس شي
ــرده دولت سهم  ــد ك داده و تاكي
دامداران را فراموش نكرده است.  
ــخص نشده آيا  هرچند هنوز مش
ديگر توليدكنندگان نيز در صف 
ــرار مى گيرند  ــى دولت ق حمايت
ــت يارانه به  يا دولت براى پرداخ
ــه اى ندارد، اما  ديگر گروه ها برنام
ــوع ورود قوه مجريه  صرف موض
ــيارى را در  به اين عرصه اميد بس
ــاى توليدى به وجود  بين واحده

آورده است.
ــا وجود تاكيد  در اين شرايط و ب
دولتى ها بر حمايت از قيمت هاى 
فعلى، انجمن صنفى صنايع لبنى 
ــاال رفتن قيمت شير  با توجه به ب
خام براى تمامى واحدهاى خود 
مجوز افزايش 15 درصدى قيمت 
ــرده است. به  ــات را صادر ك لبني
ــن افزايش  ــه دبير اين انجم گفت
140 تومانى قيمت هر ليتر شير 

ــن تغيير در نرخ ها  دليل اصلى اي
بوده است. 

ــرى، كارخانه ها  ــالم باك طبق اع
ــان را به  ــش از اين 1110 توم پي
ــه ازاى خريد هر كيلو  دامداران ب
شير خام مى پرداختند كه در پى 
ــد شير خام  افزايش قيمت خري
ــش 15 درصدى  مى توانند افزاي
قيمت را در محصوالت خود اعمال 
ــر كيلوگرم  ــرخ خريد ه كنند. ن
ــام 1440 تومان تصويب  شير خ
ــان اين مبلغ  ــه 190 توم شده ك
ــوى دولت  ــورت يارانه از س به ص
تامين مى شود و 1250 تومان را 
ــه دامداران  كارخانه هاى لبنى ب

مى پردازند. 
ــر مى رسد، قطع  ــن رو به نظ از اي
ــاوى خواهد  حمايت دولت، مس
بود با افزايش دوباره قيمت لبنيات 
ــن روست كه دولت  در بازار. از اي
ــت يارانه به  بار ديگر طرح پرداخ
ــد كرده و طبق  دامداران را تمدي
مصوبه جديد يارانه 190 تومانى 
شير براى سه ماه نخست امسال 

نيز ادامه خواهد داشت. 
اين راهكار هرچند در كوتاه مدت 
التهابات بازار را كنترل مى كند، اما 
در بلند مدت و با توجه به افزايش 
ــد پاسخگو  ــه تولي ــداوم هزين م
نخواهد بود. امرى كه سخنگوى 
كميسيون كشاورزى مجلس نيز 
بر آن تاكيد دارد.  عباس پاپى زاده 
در گفت وگو با «فرصت امروز» بر 
لزوم حمايت از توليد تاكيد كرده و 
مى گويد: با توجه به افزايش قطعى 

ــداران در طول  هزينه توليد دام
ماه هاى گذشته، لزوم حمايت از 
ــم پوشى است  آنها غير قابل چش
اما اينكه ما چگونه از آنها حمايت 
ــت بااليى  ــز از اهمي مى كنيم ني
ــد پرداخت  برخوردار است. شاي
ــش قيمت تمام  يارانه براى كاه
شده شير خام در كوتاه مدت موثر 
باشد، اما در آينده نزديك به روشى 

ديگر نياز داريم. 
به گفته پاپى زاده براى حمايت از 
توليد دو راه بر سر راه دولت وجود 
ــت يارانه نقدى  دارد يكى پرداخ
به شيوه كنونى و ديگرى كاهش 

قيمت نهاده هاى توليد. 
نماينده مردم دزفول در مجلس 
ــد است با  شوراى اسالمى معتق
ــاى توليد،  كاهش هزينه نهاد ه
ــى توليدكنندگان  هم سود واقع
افزايش مى يابد و هم قيمت نهايى 
ــش بازار  ــا كش ــده ب مصرف كنن
هماهنگ مى شود. طرح پرداخت 
ــداران شايد  ــدى به دام يارانه نق
ــراى چند ماهه  در كوتاه مدت و ب
نخست امسال پاسخگو باشد، اما با 
توجه به تورم باال و افزايش هزينه ها 
ــد گرهى  ــدت نمى توان در بلند م
ــر مى رسد ابالغ  را باز كند.  به نظ
ــد دولت براى مدتى  مصوبه جدي
بحث افزايش قيمت لبنيات را به 
ــد انداخت، هرچند  تعويق خواه
مشخص نيست اين حمايت ها تا 
چه زمانى ادامه خواهند داشت و 
قيمت واقعى توليد در چه زمانى 

به بازار مصرف منتقل مى شود. 

ــل سازمان صنايع كوچك  مديرعام
ــى ايران اعالم  و شهرك هاى صنعت
ــزار  ــت 100 ه ــات دول ــرد: هي ك
ــهيالت به منظور  ميليارد ريال تس
ــع كوچك  ــق در صناي ــاد رون ايج
سراسر كشور اختصاص خواهد داد.

ــر، سيدمحمدعلى  ــزارش مه به گ
ــه اينكه  ــا اشاره ب ــمى ب سيدابريش
ــى كوچك با  ــزار واحد صنعت 81ه
ــك ميليون نفر  ــغ بر ي اشتغالى بال
ــتقر هستند،  ــور مس درسراسر كش

ــداد 14 هزار واحد  گفت: از اين تع
ــى سال هاى  ــك ط ــى كوچ صنعت
ــف از چرخه  ــه داليل مختل اخير ب

توليد خارج ومتوقف شده اند.
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــاون وزي مع
ــرد: برپايه طرح  ــارت تصريح ك تج
ــق در صنايع كوچك اين  ايجاد رون
سازمان، هيات دولت با هدف ايجاد 
اشتغال پايدار وخروج از ركود براى 
ــن واحدها، مبلغ 40  40درصد از اي
ــهيالت براى  هزار ميلياردريال تس

راه اندازى دوباره اختصاص خواهد 
داد. سيدابريشمى افزود: راه اندازى 
ــراى حدود 112هزار  اين واحدها ب

نفر اشتغال ايجاد خواهد كرد.
ــع  صناي ــان  سازم ــل   مديرعام
ــى  ــاى صنعت ــك و شهرك ه كوچ
ــه 67 هزار  ــاره به اينك ــران با اش اي
ــز پايين تر  ــى ديگر ني واحد صنعت
ــغول فعاليت  از ظرفيت اسمى مش
هستند، خاطر نشان كرد: به منظور 
ــد 20درصد  ــش ظرفيت تولي افزاي

ــى 60 هزار  ــاى صنعت ــن واحده اي
ــهيالت از سوى  ــال تس ميليارد ري
ــاص يافت كه  ــت اختص هيات دول
ــود در اين  ــاى بهب اجراى پروژه ه
ــاد 81هزار  ــر به ايج واحدها منج

شغل تازه خواهد شد.
ــع  صناي ــم  سه ــمى  سيدابريش
ــع را 92 درصد  كوچك از كل صناي
ــا اختصاص  ــرد و گفت: ب عنوان ك
ــهيالت 100هزار ميليار ريالى  تس
ــده اى از  ــران بخش عم هيات وزي

ــكل اشتغال و كاهش ظرفيت  مش
ــى كه از  ــاى صنعت ــد واحده تولي
ــت به شمار  دغدغه هاى اصلى دول

مى رود، رفع خواهد شد.
مدير عامل سازمان صنايع كوچك 
ــى ايران سهم  و شهرك هاى صنعت
ــزان اشتغال  ــك از مي صنايع كوچ
ــور را 45 درصد اعالم  صنعتى كش
ــان كرد: در حال حاضر  و خاطر نش
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درصد كل صنايع است.

با گذشت 4 سال از اجراى طرح هدفمندى يارانه ها صورت گرفت

پرداخت نخستين يارانه توليد

دولت 100 هزار ميليارد ريال تسهيالت به صنايع كوچك اختصاص داد

 بهره هاى بانكى باال موجب شده توليد كننده داخلى نتواند با محصوالت كشورهاى 
ــودگى جرايم بانكى مى تواند جان تازه اى  منطقه رقابت كند و در اين شرايط بخش

به بخش توليد كشور ببخشد.
 عبدالوهاب سهل آبادى، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اعالم اين نكته 
ــه معضالت پيش روى  ــم سنگين بانكى را مى توان از جمل ــت: نقدينگى و جراي گف
ــرد: در اين زمينه انتظار داريم  ــور برشمرد.  به گزارش ايرنا، او اضافه ك صنعت كش
ــاص دهد تا بخش صنعت  ــر و اميد وام هايى را به توليدكنندگان اختص ــت تدبي دول
ــه صنعت و معدن بخواهد  ــور از وضعيت كنونى رهايى يابد. اگر جامع ــد كش و تولي
ــور كمك كند بايد با وام هاى مناسب  ــه ايجاد اشتغال و رونق فضاى اقتصادى كش ب
مورد حمايت قرار گيرد. سهل آبادى با اشاره به بهبود فضاى اقتصادى كشور با جهان، 
اظهاركرد: حتى اين شرايط نيز با وجود جرايم نزديك به 30 درصدى، تامين اجتماعى 
ــور  انحصارى و وصول مطالبات ارزش افزوده نمى تواند به ارتقاى وضعيت اقتصادى كش
ــك كند.  وى معوقات بانكى بخش صنعت را يكى ديگر از معضالت پيش روى اين  كم

ــرد: بهره هاى 25 درصدى براى توليد  بخش اعالم و اضافه ك
معقول نيست و از دولت انتظار داريم جرايم معوقات بانكى را 
بخشوده و كاهش دهد.  رييس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران يادآورى كرد: رسالت ما ايجاد اشتغال است و اگر مردم 
تبعات زيست محيطى صنايع را پذيرفته اند، وظيفه ما است كه 
ــير از هيچ  براى فرزندان آنها اشتغال ايجاد كنيم و دراين مس

تالشى فروگذار نخواهيم بود. 

با تصويب دولت و ابالغ معاون اول، عضويت وزيران كشور و اطالعات و رييس بانك 
ــت  ــيون اقتصاد، فرهنگى و امور زيربنايى، صنعت و محيط زيس ــزى در كميس مرك

لغو شد.
ــور و  ــورد لغو عضويت وزيران كش ــه دولت در م ــور مصوب ــاون اول رييس جمه مع
ــاد، فرهنگى و امور  ــيون هاى اقتص ــات و رييس كل بانك مركزى در كميس اطالع

زيربنايى، صنعت و محيط زيست را براى اجرا ابالغ كرد.
ــاون اول رييس جمهور  ــران، مع ــى جمهورى اسالمى اي ــزارش روزنامه رسم به گ
ــور و اطالعات و  ــران كش ــت وزي ــو عضوي ــورد لغ ــران در م ــات وزي ــه هي مصوب
ــيون هاى اقتصاد،  ــران در كميس ــورى اسالمى اي ــزى جمه ــل بانك مرك رييس ك
ــور،  ــت را براى اجرا به وزارت كش ــى و امور زيربنايى، صنعت و محيط زيس فرهنگ
ــر هيات دولت  ــران و دفت ــورى اسالمى اي ــك مركزى جمه ــات، بان وزارت اطالع

ابالغ كرد.
ــه 1393/4/8 به پيشنهاد وزارتخانه هاى كشور و اطالعات و  هيات وزيران در جلس

ــران و به استناد اصل  ــك مركزى جمهورى اسالمى اي بان
يكصدوسى وهشتم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران 

تصويب كرد. 
ــل  ــس ك ــات و ريي ــور و اطالع ــران كش ــت وزي عضوي
ــه ترتيب در  ــى ايران ب ــورى اسالم ــك مركزى جمه بان
ــيون هاى اقتصاد، فرهنگى و امور زيربنايى، صنعت  كميس

و محيط زيست لغو مى شود.

بخشودگى جرايم بانكى به بخش توليد
جان تازه اى مى بخشد

تغيير در كميسيون هاى 
اقتصاد، فرهنگى و صنعت دولت

خبر

تابش: 
پورشه سوارها نبايد يارانه  بگيرند

محمدرضا تابش، عضو كميسيون برنامه 
ــات مجلس شوراى  ــه و محاسب و بودج
ــه دولت بايد  ــا تاكيد بر اينك اسالمى، ب
ــت احتياط بيش از حد را در  اين سياس
ــران كنار بگذارد، تصريح  حذف يارانه گي
ــى  ــرد: دولت چاره اى جز حذف بخش ك
ــران ندارد و در صورت ادامه  از يارانه بگي
ــه تخلفاتى از قبيل  ــن رويه، مجبور ب اي

تخلفات دولت قبل مى شود. 
او در گفت وگو با «خانه ملت» در خصوص 
رفتار دولت در حذف يارانه بگيران و تعلل 

ــوص مقوله توزيع  ــه به اينكه دولت درخص ــن خصوص گفت: با توج در اي
ــرى منابع نقدى دارد و از سوى ديگر نيز قانون بر نيازمند بودن  يارانه كس
جامعه دريافت كننده يارانه تاكيد دارد، معتقدم كه دولت مى تواند به فوريت 

چند ميليون نفر را از چرخه دريافت يارانه حذف كند. 
نماينده اردكان در مجلس شوراى اسالمى در ادامه اين مطلب افزود: شايد 
ــى زمان بر براى دولت  ــه دريافت كننده يارانه اقدام ــش جزبه جز جامع پاالي
ــروع كرد. براى مثال،  ــخصى ش ــد، اما مى توان اين اقدام را با تعداد مش باش
ــد و سوار مى شوند،  ــه باالى يك ميليارد مى خرن ــرادى كه ماشين پورش اف
كسانى كه حساب هاى كالن بانكى دارند يا خودشان اظهارنامه هاى مالياتى 
ــد و افرادى كه در شركت ها و هيات مديره ها  ــا دارايى هاى باال پر كرده ان را ب

حقوق هاى باالى دريافت مى كنند، بدون شك قابل شناسايى هستند. 
ــه اظهارنامه هاى  ــه تا چه اندازه ب ــخ به اين سوال ك ــش در پاس تاب
ــال واقعيت  ــرد: به هر ح ــرد، تصريح ك ــوان اكتفا ك ــى مى ت ماليات
ــارد ماليات وصول  ــال چندصدهزار ميلي ــن است كه ما در هر س اي
ــيارى از  ــده باشد بس ــم و هر اندازه هم كه دقيق تنظيم نش مى كني

اين افراد مشمول حذف مى شوند. 
ــذف يارانه بگيران گفت: تصور  ــل رفتار دولت يازدهم در ح وى در تحلي
مى كنم دولت با اضطراب و احتياط در حال جلو رفتن در موضوع حذف 
يارانه بگيران است كه انتظار داريم دولت اين اندازه احتياط به خرج ندهد 

و اين سياست را تا اندازه اى كنار بگذارد. 
اين نماينده مردم در مجلس نهم تاكيد كرد: دولت چاره اى جز حذف بخشى 
از يارانه بگيران ندارد و در صورت ادامه اين رويه مجبور به تخلفاتى از قبيل 
ــه مر قانون در اجراى  ــات دولت قبل مى شود.  تابش با تاكيد بر اينك تخلف
هدفمندى توزيع براساس درآمد است، افزود: دولت موظف است به اندازه اى 
ــه نقدى داشته باشد و اگر مى خواهد  ــب مى كند، توزيع ياران كه درآمد كس

طبق قانون عمل كند نمى تواند مثل دولت سهم توليد را پرداخت نكند. 
ــه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى با  ــيون برنامه و بودج عضو كميس
ــد بر اينكه دولت بايد اين سياست احتياط بيش از حد را در حذف  تاكي
ــذف سه يا چهار ميليون نفر از  ــران كنار بگذارد، تصريح كرد: ح يارانه گي
ــت و همين  يارانه  بگيرند ضرورى است و براى دولت نيز كار شاقى نيس

اندازه هم مى تواند كمك كار دولت باشد. 

مصوبه جديد دولت درباره 
نحوه تسويه بدهى هاى وزارت نيرو

ــته   با تصويب دولت، مقرر شد بدهى هاى قانونى شركت هاى تابع و وابس
ــا سقف پنج هزار  ــاص حقيقى و حقوقى و تعاونى ت ــرو به اشخ وزارت ني
ــاط  ــر نيرو با بدهى همان اشخاص بابت اقس ــارد ريال با اعالم وزي ميلي

واگذارى به صورت جمعى ـ خرجى تسويه شود. 
به گزارش مهر، هيات وزيران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى امور اقتصادى 
و دارايى و نيرو و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور و به 
ــور  استناد بند (ر) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كش
ــته وزارت نيرو به  ــرد: بدهى هاى قانونى شركت هاى تابع و وابس تصويب ك
ــاص حقيقى و حقوقى و تعاونى تا سقف پنج هزار ميليارد ريال با اعالم  اشخ
ــاط واگذارى به صورت جمعى –  وزير نيرو با بدهى همان اشخاص بابت اقس
ــد (ر) تبصره (3) قانون  ــى از محل رديف هاى (310503) موضوع بن خرج
بودجه سال 1393 كل كشور و (101000) جدول شماره (8) قانون مذكور 

طبق مراحل زير تسويه مى شود: 
ــاى قانونى شركت هاى  ــر نيرو و پس از تاييد بدهى ه ــف- با اعالم وزي ال
ــته وزارت نيرو به اشخاص حقيقى و حقوقى و تعاونى توسط  تابع و وابس
ــاط واگذارى  ــابرسى و تاييد بدهى همان اشخاص بابت اقس سازمان حس
توسط سازمان خصوصى سازى و تاييد وزير امور اقتصادى و دارايى قابل 

انجام است. 
ب- معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور طبق توضيحات 
ــبت به  ــور نس ذيل جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1393 كل كش
ــد وزيرامور  ــادل ارقام مورد تايي ــه موافقتنامه مع ــار و مبادل ــالغ اعتب اب

اقتصادى و دارايى اقدام مى كند. 
ــه اى در دفاتر  ــاب اندوخته سرماي ــويه شده، حس ــادل مبلغ تس ج- مع
شركت هاى ذى ربط بستانكار و با رعايت مقررات قانونى مربوط به حساب 
سرمايه دولت در شركت منظور مى شود. مبالغ ياد شده درآمد محسوب 

نمى شود و مشمول ماليات نيست. 
ــب مورد  ــاب شركت دولتى ذى ربط، اقدام الزم حس د- با اعالم ذى حس
ــويه بدهى  ــر سازمان خصوصى سازى (تس ــاب در دفات براى اعمال حس
ــور (انعكاس عمليات جمعى – خرجى)  ــاص) و خزانه دارى كل كش اشخ

براى انعكاس مبالغ تسويه شده معمول مى شود. 
ــه وزارت امور  ــراى اجرا ب ــن مصوبه را ب ــور، اي ــاون اول رييس جمه مع
ــادى و دارايى، وزارت نيرو و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى  اقتص

رييس جمهور ابالغ كرده است. 

الگوى مشاركت عمومى خصوصى در تامين مالى 
و اجراى پروژه هاى زيرساختى كشور

ــى در تامين مالى و اجراى  ــاركت عمومى خصوص استفاده از الگوى مش
ــاى تحقق اقتصاد  ــور، به عنوان يكى از راه ه ــاى زيرساختى كش پروژه ه

مقاومتى در راستاى كاهش اتكا به درآمدهاى نفتى است. 
ــگاه و كارشناس تامين مالى در گفت وگو  دكتر موسى احمدى، استاد دانش
ــزى دولت با توجه به وجود تحريم،  ــنا، در خصوص برنامه ري با خبرنگار ايس
ــح داد: يكى از وظايف دولت ها اجراى پروژه هاى   براى رشد اقتصادى توضي
ــورها است، در  ــى به منظور دستيابى به رشد و توسعه پايدار كش زيرساخت
ــن راستا دولت ها از منابع درآمدى خود در راستاى اجراى انواع پروژه هاى  اي
ــد. هرچه ميزان  ــاه عمومى استفاده مى كنن ــى به منظور افزايش رف عمران
پروژه هاى عمرانى اجرا شده در كشور بيشتر باشد به تبع كشور توانايى رشد 
ــترى را خواهد داشت و به دنبال آن رفاه عمومى افزايش خواهد يافت.  بيش
ــازى، راه سازى و حمل و نقل جاده اى،  به عنوان مثال اجراى پروژه هاى پل س
حمل ونقل ريلى، خطوط هوايى، مترو، فرودگاه، سدسازى، نيروگاه هاى توليد 

برق و خدمات رفاهى عمومى از جمله پروژه هاى يادشده هستند. 
ــى پروژه هاى  ــراى تامين مال ــورهاى دنيا ب ــاد كش ــت: در اقتص وى گف
ــون دريافت ماليات،  ــاى مختلفى همچ ــى ذكرشده از روش ه زيرساخت
ــى و سرمايه گذاران  ــى، سرمايه گذاران بخش خصوص ــار اوراق بده انتش
ــش عمده منبع  ــن در حالى است كه بخ ــورت مى پذيرد. اي خارجى ص
ــور ما وابسته به درآمدهاى حاصل  تامين مالى پروژه هاى عمرانى در كش
ــن معنا كه هر چه درآمدهاى  ــتقات آن است. به اي از فروش نفت و مش
ــور افزايش يابد به تبع اجراى پروژه هاى زيرساختى نيز افزايش  نفتى كش
ــراى اين پروژه ها نيز  ــد و بالعكس با كاهش درآمدهاى نفتى، اج مى ياب

تحت تاثير قرار مى گيرد. 



ديدگاه

بورس اوراق بهادار

بازار سرمايهشنبه 21 تير 1393  - شماره 414

سيدمحمد صدرالغروى

ــورس در هفته  ــل ب ــص ك شاخ
گذشته به ركود پياپى خود پايان 
داد و با افزايش 2540 واحدى به 
ــزار و 416 واحد رسيد.  رقم 73 ه
پيش از اين شاخص تا مرز 70هزار 
ــش يافته و بازدهى  واحد نيز كاه
بازار به همين سبب به 10- درصد 
ــن روند نزولى با  رسيده بود، اما اي
آمدن اخبار مثبتى از صنايع بزرگ 
بورسى متوقف شد و در ادامه رونق 
نسبى به حجم و ارزش معامالت 
بازگشت. اين اخبار مثبت از تغيير 
قيمت پايه محصوالت مجتمع هاى 
پتروشيمى از ارز مبادله اى به ارز 
ــه دنبال  ــت داشت و ب آزاد حكاي
ــى سوخت و  آن نرخ هاى كاهش
ــر  خوراك پتروشيمى باز منتش
ــمگير  شد. پس از افت هاى چش
شاخص بورس و زيان سهامداران 
ــازار سرمايه  ــذاران ب و سرمايه گ
ــال گذشته آغاز و  كه از دى ماه س
با آمدن بهار نيز خواب زمستانى 
ــد، اين روند  بورس به پايان نرسي
ــتين روزهاى  ــى تا نخس كاهش
ــه و به نظر  ــتان ادامه داشت تابس
ــران رفته رفته  مى رسد بورس ته
دارد از خواب بيدار مى شود تا شايد 
ــمتى از افت هاى شاخص و  قس
زيان سهامداران بورسى را جبران 
ــورى كه هفته گذشته  كند؛ به ط
ــورس با افزايش حجم  معامالت ب
ــام در  ــالت سرانج و ارزش معام
مسير صعودى قرار گرفت و با ثبت 
رشد 3/6 درصدى بهترين كارنامه 
هفتگى خود را در ماه هاى گذشته 

به ثبت رساند. 

عوامل رونق و افزايش حجم
و ارزش معامالت

ــرات  ــت مذاك ــش روى مثب پي
هسته اى، تاكيد وزير اقتصاد مبنى 
بر حمايت دولت و مجلس از بازار 
ــى ابهامات از  ــع برخ سرمايه، رف
ــن اخبار مثبت  صنايع و همچني
ــه  ــى از جمل ــروه پتروشيم در گ
ــت مصرفى و  ــرخ سوخ كاهش ن
عرضه محصوالت پتروشيمى در 
ــرخ ارز آزاد از جمله  بورس كاال با ن
ــه از آنها به عنوان  مواردى است ك

عوامل تاثيرگذار در افزايش تقاضا 
در بازار سرمايه در روزهاى گذشته 
ــاره تغيير قيمت  ياد مى شود. درب
ــوالت پتروشيمى از  ــه محص پاي
ــه آزاد، مديران اين  ارز مبادله اى ب
ــت آن بر روند  صنعت از تاثير مثب
سودآورى شركت هاى پتروشيمى 
ــد كه با  ــر داده و تاكيد كردن خب
ــه محصوالت  ــن تصميم عرض اي
ــتر  ــورس بيش ــى در ب پتروشيم
ــده و رانت خوارها كنار خواهند  ش
رفت و همچنين با توجه به اينكه 
ــار  ــورس در اختي ــد از ب 35 درص
ــت، اين تصميم  پتروشيمى هاس
ــع اهالى بازار  دولت مى تواند به نف
ــن ترتيب در  ــود. به اي سرمايه ش
آخرين روز هفته گذشته شاخص 
ــد صعودى به 73  كل با تداوم رون
هزار و 416 رسيدو ارزش بازار نيز 
به بيش از 347 هزار ميليارد تومان 
صعود كرد. در اين روز شركت هاى 
پتروشيمى بيشترين تاثير مثبت 
را بر شاخص داشتند، اما برخالف 
ــى با كاهش  آن شركت هاى بانك
قيمت به كار خود پايان دادند. در 
اين هفته عوامل مختلفى همچون 
ــى در تغيير قيمت  مصوبات دولت
پايه محصوالت پتروشيمى به ارز 
آزاد، بازانتشار مصوبه كاهش نرخ 
ــوراك مجتمع هاى  سوخت و خ
ــت  ــالم حماي ــى، اع پتروشيم
ــس، افزايش نرخ  نمايندگان مجل
ــوالت خودرويى و پيگيرى  محص
ــاى توليدى و  ــت بنگاه ه وضعي
ــى شركت هاى  ــت بده بازپرداخ
برقى (نيروگاه هاى كنتورسازى) 
ــش حجم و ارزش  در رونق و افزاي
معامالت بازار سهام تاثير گذار بود. 

صف هاى خريد خودروسازها
ــر موضوع  ــن روزها عالوه ب در اي
ــى،  ــاى پتروشيم داغ شركت ه
ــم كرده و  خودرويى ها هم قد عل
مدعى پيشرو بودن در بازار شدند 
ــاى خودروساز با  تا جايى غول ه
ــم  صف هاى خريد ميليونى چش
ــود خيره  ــه خ ــداران را ب سهام
كردند. البته پس از اين صف هاى 
ــد بازار  ــه به وجود آم ميليونى ك
ــه واسطه  ــام خودرويى ها ب سه
ــوى معاون  ــارى از س آمدن اخب

اول رييس جمهور مبنى بر مكدر 
ــت افزايش  ــى از باب شدن روحان
ــه كيفيت آن،  ــودرو و ن قيمت خ
ــا كمى  ــد و قيمت ه متعادل ش
ــت. به اين  ــد نزولى بازگش به رون
ــان ده  ــب خودروسازان زي ترتي
ــم انداز مثبتى از تعديل  كه چش
ــروج از زيان دهى  نرخ خودرو و خ
ــد كمى  ــود مى ديدن ــل خ مقاب
ــران شدند؛  ــبت به آينده نگ نس
ــرورى  ــن نكته ض ــه ذكر اي البت
ــبت  است كه بايد سهامداران نس
ــه باشند، وجود  به آن دقت داشت
ــن اين  ــاى ثابت سنگي هزينه ه
ــه در صورت  خودروسازهاست ك
ــت كه  افزايش قيمت معلوم نيس
ــى از زيان خارج  ــازه زمان در چه ب
ــازى  ــورد خودروس ــد. در م شون
ــود اعالمى  ــا بررسى س ــا ب سايپ
ــوح پيداست كه  ــه وض شركت ب
كمتر از حدانتظار سرمايه گذاران 
ــد داد، يعنى  به سهامداران خواه
11ريال به ازاى هر سهم؛ بنابراين 
اگر سهامدارى 100هزار سهم با 
ــان در پورتفوى  قيمت 250توم
ــد احتماال كمتر  خود داشته باش
ــان سود عايدش  از 100هزار توم

خواهد شد. 

موقعيت خوب براى 
سرمايه گذاران

مصطفى اميد قائمى، مدير عامل 
ــورس ايران  ــت فراب سابق شرك
شرايط فوق را موقعيت خوبى براى 
سرمايه گذارانى مى داند كه سهام ها 
ــب سود دراز مدت در  را براى كس
نظر گرفته اند. اميد قائمى با اشاره 
ــتند  ــه صنايعى كه سودده هس ب
گفت: صنايعى كه در كشور داراى 

مزيت نسبى هستند مانند نفت، 
ــى، معادن، صنايع  گاز، پتروشيم
ساختمانى، صنعت بانكى و مالى 
ــد. وى در  مى توانند سودده باشن
پاسخ به اين پرسش كه آيا صنعت 
ــودده است  ــازى نيز س خودروس
ــه بهبود  ــت: با توجه ب يا خير گف
وضعيت توليد خودرو اين صنعت 
نيز مورد توجه قرار گرفته اما بايد 
ــاط و مطالعه سبد  با دقت و احتي
ــكيل شود و افراد از  پورتفوى تش
خدمات مشاوره و سبدگردانى ها 

بهره گيرند. 

 توقف نمادها كوتاه مدت است
ــر محمدرضا عربى  از سوى ديگ
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به اينكه به طور قطع دولت از بورس 
حمايت مى كند، ابراز داشت: دولت 
مى داند بورس بهترين محل براى 
سرمايه گذارى است و بهترين جا 
ــردم پول هاى خود  براى اينكه م
را بياورند، در اين رابطه، دولت در 
چند حوزه مى تواند به بازار سرمايه 
كمك كند. عربى با تاكيد بر اينكه 
هم اكنون دولت در دو حوزه پيگير 
امور است، گفت: يكى از اين موارد 
توسعه تامين مالى است. همچنين 
اليحه اى براى حمايت از توليد و 
ــت تدوين است  شركت ها در دس
ــورس و اوراق بهادار  كه سازمان ب
هم پيگير آن است. وى در خصوص 
دليل توقف عرضه هاى اوليه تا زمان 
بهبود بازار، افزود: در آخرين عرضه 
ــالف ساير عرضه هاى  اوليه، برخ
انجام شده، خواسته سهامدار عمده 
ــد.  معاون  و خريداران محقق نش
ــا و ناشران  ــر بورس ه نظارت ب
ــورس و اوراق بهادار  سازمان ب
ــف نمادهاى  ــوص توق در خص
ــى تصريح  ــى و فرابورس بورس
ــول توقف  ــور معم ــرد: به ط ك
ــى و فرابورسى  نمادهاى بورس
ــه حداقل رسيده  كوتاه مدت و ب
ــوع سعى بر  ــا در مجم است ام
ــف نمادها به  ــت كه توق اين اس
حداقل برسد. اين در حالى است 
كه توقف هاى طوالنى به دليل 
اطالع رسانى هاى اشتباه يا عدم 
اطالع رسانى متوقف شده است. 

توقف 47 نماد معامالتى
ــه نماد  ــى است ك ــن در حال اي
ــى 47 شركت در جريان  معامالت
معامالت  آخرين روز هفته گذشته  
بورس اوراق بهادار تهران متوقف 
ــف برخى از  ــه زمان توق بودند ك
آنان همچنان طوالنى تر مى شود. 
ــه البرز،  ــاى بيم نماد شركت ه
ــاب،  حمل و نقل  المپ پارس شه
پتروشيمى، پارس خودرو، رادياتور 
ــازى زر، نيرو  ايران، زامياد، بدنس
محركه، كارخانجات داروپخش، 
بيمه دانا، داروسازى روزدارو، كارت 
اعتبارى ايران كيش، پتروشيمى 
ــگاه اصفهان، دود  آبادان، پااليش
صنعتى فارس، صنعتى رنگين، 
پتروشيمى اصفهان، پتروشيمى 
ــاوران،  ــى فن ــى، پتروشيم فاراب
لعاب ايران، صنايع شيميايى ايران، 
ــه و ماشين سازى،  آلومينيم، لول
ــوالد كاويان،   ملى صنايع مس، ف
ــزد، كارخانجات  ــوالد آلياژى ي  ف
قند قزوين، قند اصفهان، كاشى 
ــال و گروه صنعتى  اصفهان، آبس
بهشهر به دليل برگزارى مجمع 
عمومى عادى ساالنه يا برگزارى 
ــه منظور  ــاده ب ــع فوق الع مجم
ــتند.  تغيير سرمايه متوقف هس
تراكتورسازى،  نوسازى و ساختمان 
ــر خاورميانه، كف،  ايران، تايدوات
ــهر، دشت مرغاب،   صنعتى بهش
مارگارين، پارس الكتريك، نساجى 
بروجرد، پشم بافى طوس و گروه 
صنعتى سديد نيز به دليل اعالم 
تعديل پيش بينى درآمد هر سهم 
در ماه هاى اخير همچنان متوقف 
ماندند. همچنين ايران گچ، فيروزا، 
سختاژند نيز براى ارائه اطالعات 
شفاف سازى و گزارش  هاى مالى در 
معامالت آخرين روز هفته گذشته 
غايب بودند. برخى نمادهاى حاضر 
در اين گروه مدت زمان طوالنى را 
در غيبت به سر مى برند كه تاكنون 

بازگشايى نشده است.
 در صورت توقف نماد اين شرايط 
ــان  ــه امك ــود ك ــب مى ش موج
ــود نداشته و  معامله روى آن وج
ــايى نماد،  سرمايه گذار تا بازگش
حق خريدوفروش نخواهد داشت 
ــراى مدتى  و سرمايه سهامدار ب

بلوكه شود. 

مهرداد نعمتى  * 
ــت  ــل كفاي ــه دستورالعم اصالحي
ــوان تخصيص  ــه و افزايش ت سرماي
ــه  ــا ب ــى كارگزارى ه اعتبارده
ــى باعث مى شود  سهامداران حقوق
ــه  ــق دريچ ــى از طري ــع بانك مناب
كارگزارى ها به بازار سرمايه تزريق 
تا يكى از عوامل افت بازار در ماه هاى 
ــود. دستورالعمل  ــع ش گذشته رف
ــبت  الزامات كفايت سرمايه دو نس
ــارى تبيين  ــبت ج دارد، يكى نس
شده و دوم نسبت بدهى و تعهدات 
ــه هركدام  ــده كه محاسب تبيين ش
ــه دو متغير پايه  ــبت ها ب از اين نس
محاسباتى و متغير ضرايب نياز دارد. 
ــورت گرفته،  ــش از اصالحيه ص پي
ــف و ب به  ــاى رتبه ال كارگزارى ه
ــه سرمايه  ــترى هاى حقوقى ك مش
ــان داشتند  باالى يك ميليارد توم
ــاب ها و اسناد دريافتى را براى  حس
ــبت مذكور با ضريب 0/9 يا  دو نس
ــه مى كردند اما با  90 درصد محاسب
اصالحيه جديد آن نسبت ها به يك 

يا صد درصد رسيده است. 
البته در اين اصالحيه براى استفاده 
ــرط در نظر  ــب جديد دو ش از ضري

گرفته شده است. از يك طرف بايد 
مشترى حقوقى سرمايه باالى يك 
ميليارد تومان داشته باشد و از سوى 
ديگر بايد با كارگزارى قرارداد خريد 
ــته باشد، بنابراين اگر  اعتبارى بس
اين شروط رعايت شود حساب هاى 
ــش 100 درصد يا  ــى ضريب دريافت
ــر يكى از  ــود. اگ ــان يك مى ش هم
ــود، يعنى  ــن دو شرط حادث نش اي
ــاالى يك  ــه اش ب ــترى سرماي مش
ــا قرارداد را  ميليارد تومان باشد ام
نبسته باشد، ضريب فوق 95 درصد 

مى شود. 
ــاى  ــاى شركت ه ــالك و مبن م
ــى  ــار ده ــراى اعتب ــزارى ب كارگ
ــابرسى شده  آخرين اطالعات حس
ــا از آنجا كه  ساالنه و 6 ماهه بود ام
ــت كه بعد از  اين امكان وجود داش
ارائه اين صورت هاى مالى تغييرات 
ــاى مالى  ــى در رويداده ــا اهميت ب
ــاد شود در اصالحيه  كارگزارى ايج
صورت گرفته تغييرات ميان دوره اى 
شركت هاى كارگزارى براى پرداخت 
اعتبار مالك قرار گرفته شده است. 
شرايط قبلى كارگزارى هاى اين گونه 
ــاى رتبه الف  ــه كارگزارى ه بوده ك

ــى كه  ــاص حقوق ــراى اشخ و ب ب
سرمايه بيشتر از يك ميليارد تومان 
داشتند، مى توانستند به هر مشترى 
حقوقى 5 برابر و به جمع مشتريان 
ــر حقوق صاحبان  حقوقى، 10 براب
سرمايه گذارى اعتبار بدهند. پيش 
از اين 5 برابر حقوق صاحبان سهام 
ــزارى براساس  ــاى كارگ شركت ه
ــابرسى شده  صورت هاى مالى حس
ساالنه و براى مجموع مشترى هاى 
ــوق صاحبان  حقوقى 10 برابر حق
ــزارى  ــاى كارگ ــام شركت ه سه
ــن صورت هاى مالى  براساس آخري
ــده مالك  ــابرسى ش ــه حس ساالن
ــه الف و ب براى  كارگزارى هاى رتب

پرداخت اعتبار بود. 
ــخيص، حقوق  كماكان مبناى تش
صاحبان سهام در صورت هاى مالى 
ــزارى است اما  ــاى كارگ شركت ه
ــف منجر به افزايش  يك تغيير ظري
ــى كارگزارى ها  ــار ده ــوان اعتب ت
ــوق صاحبان  ــر حق شده است. اگ
ــس از  ــزارى پ ــاى كارگ شركت ه
ــاى  ــى در دوره ه ــال مال ــان س پاي
ــل 30 درصد  ميانه دوره اى، حداق
ــبت به مبلغ قبلى افزايش پيدا  نس

ــا مى توانند براى  كند كارگزارى ه
ــدد جديدتر را  ــت اعتبار، ع پرداخ
مبناى اعطاى اعتباردهى خود قرار 

بدهند. 
ــوق صاحبان  ــال حق ــوان مث به عن
ــزارى در  ــك شركت كارگ سهام ي
ــى به 29  ــى منته ــال مال پايان س
ــارد تومان  ــج ميلي ــد 92، پن اسفن
بوده كه براساس سازوكار قبلى اين 
كارگزارى مى توانست به هر مشترى 
حقوقى اش 5 برابر 5 ميليارد تومان 
ــترى هاى  ــوع مش ــراى مجم و ب
ــر آن 5 ميليارد  حقوقى اش 10 براب
ــزان اعتبار  ــان اعتبار بدهد. مي توم
در اصالحيه جديد همچنان همان 
5 برابر فردى و 10 برابر جمعى است 
ــراى پرداخت  ــالك و معيار ب اما م
ــس صورت هاى  ــن پ ــار، از اي اعتب
مالى ساالنه شركت هاى كارگزارى 
ــان  ــوق صاحب ــه حق ــت بلك نيس
ــاى  ــا در دوره ه ــام شركت ه سه
ــرار گرفته  ــان دوره اى مالك ق مي

شده است. 
ــه از اين  ــام گرفت ــا اصالحيه انج ب
ــان  ــوق صاحب ــه حق ــس چنانچ پ
ــزارى در  ــام شركت هاى كارگ سه

ــان دوره اى، حداقل  ــاى مي دوره ه
ــد و  ــدا كن ــش پي ــد افزاي 30 درص
ــره رسيده  ــب هيات مدي ــه تصوي ب
ــه اعتباردهى،  باشد مبناى محاسب
ــام جديد، با  ــان سه حقوق صاحب
ــالك قرار  ــب 5 و 10 برابر م ضراي

مى گيرد. 
ــا بررسى صورت هاى  كارگزارى ها ب
مالى به طور ميان دوره اى اين امكان 
ــد از ميزان كم و  ــد كه بتوانن را دارن
كيف تغييرات حقوق صاحبان سهام 
ــر از 6 ماه و يك  ــاى كمت در دوره ه
سال مطلع شوند. اصالحيه صورت 
ــت  ــل كفاي ــه در دستورالعم گرفت
سرمايه و خريد اعتبارى محدوديت 
حاكم بر كارگزارى ها را كم مى كند 
ــارى دهى  ــدرت اعتب و مى تواند ق
ــتر را براى سهامداران حقوقى  بيش
ــن تغييرات  ــد. اي ــزرگ ايجاد كن ب
ــترى  باعث مى شود نقدينگى بيش
ــال اين  ــق شود و عم ــازار تزري به ب
اصالحيه در راستاى پوشش كمبود 
ــام گرفته ــازار انج ــى در ب نقدينگ

 است. 
* عضو هيات مديره كانون 
كارگزاران بورس اوراق بهادار

در گزارش «فرصت امروز» مطرح شد: 

نشست مشترك بهترين 7 روز بورس در 7 ماه گذشته
كميسيون اصل 90

 با رييس سازمان بورس
ــورس در  ــات شاخص  ب علل نوسان
ــيون اصل  نشست مشترك كميس
90 مجلس با رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در روز يكشنبه اين هفته 
بررسى مى شود. پس از افت نزديك 
ــدى شاخص  ــه 20000 هزار واح ب
بورس از زمستان سال گذشته و ادامه 
ــال و عدم تاثير  ــتان امس آن تا تابس
طرح هاى مختلف از جمله صبحانه 
كارى حقوقى ها، تاخير در عرضه هاى 
سازمان خصوصى سازى، جمع آورى 
ــازى صندوق  ــازار، فعال س سهم از ب
ــت فروش  ــازار، محدودي ــه ب توسع
سهام و اين اواخر انتشار اوراق تبعى، 
تجديدنظر در سقف اعتبار مشتريان 
ــش قيمت خودرو  كارگزاران و افزاي
در بهبود حال و احوال بازار سرمايه، 
ــاد و رييس  ــار وزير اقتص گويا احض
ــس عالوه بر  سازمان بورس به مجل
التيام زخم زيان سهامداران بورسى 
راهكار تازه اى است كه براى كشيدن 
ترمز سقوط شاخص بورس تدبير شده 
است. بر اين اساس، هفته گذشته على 
طيب نيا و صالح آبادى رفت و آمدهايى 
به ساختمان هرمى شكل بهارستان 
ــى در خصوص  داشتند تا توضيحات
داليل افت بازار سرمايه به نمايندگان 

مجلس ارائه بدهند. 

هامونى مديرعامل 
فرابورس باقى ماند

دكتر رسول سعدى به عنوان رييس 
ــرداد نعمتى  هيات مديره، دكتر مه
به عنوان نايب رييس و امير هامونى 
ــورس  ــل فراب ــوان مديرعام به عن
ــاى  ــد. اعض ــاب شدن ــران انتخ اي
ــورس ايران  جديد هيات مديره فراب
ــه خود، به ابقاى  در نخستين جلس
ــند مديرعاملى  امير هامونى بر مس
ــد. گفتنى  ــت رأى دادن ــن شرك اي
ــارم هيات مديره  ــت در دوره چه اس
ــران دكتر رسول سعدى  فرابورس اي
به نمايندگى از شركت بورس و اوراق 
ــر مهرداد نعمتى  بهادار تهران، دكت
به نمايندگى از گروه سرمايه گذارى 
ــورى به نمايندگى از  اميد، على تيم
بانك پارسيان، دكتر على رستمى به 
نمايندگى از مركز مالى ايران، دكتر 
ــه نمايندگى از  ــد خدامرادى ب سعي
سرمايه گذارى صباتامين، فتحعلى 
خوشبين به نمايندگى از گروه مالى 
ملت و محمد مهدى ناسوتى فرد به 
نمايندگى از كانون كارگزاران بورس و 
اوراق بهادار حضور دارند و على نقوى 

نيز دبير هيات مديره است. 

3 نماد دست پر آمدند
شركت ايران خودرو با سرمايه 960 
ــر سهم در  ــارد تومان براى ه ميلي
سال مالى منتهى به 29 اسفند 92 
مبلغ 199 ريال زيان خالص محقق 
كرده كه در مقايسه با گزارش قبلى 
ــال زيان) 37 درصد  (مبلغ 316 ري
ــت.  ــه اس ــرد داشت ــود عملك بهب
ــادن براساس عملكرد  شركت ومع
ــه 92/12/29  ــه منتهى ب 12 ماه
سود هر سهم خود را به مبلغ 561 
ــرده كه اين مبلغ با  ريال گزارش ك
توجه به آخرين پيش بينى شركت 
معادل 4 درصد افزايش داشته است 
ــود عملياتى شركت  ــن س همچني
ــرد 12 ماهه  ــا توجه به عملك نيز ب
شركت با كاهش 4 درصدى همراه 

بوده است. 
ــزارش 3 ماهه  ــرز نيز گ پخش الب
ــى معادل  ــش 187 ريال را با پوش
ــر  23 درصد از سود سال 93 منتش
ــود  ــدى س ــد 43 درص ــرد. رش ك
عملياتى و 27 درصدى سود خالص 
ــابه سال قبل  ــبت به دوره مش نس
ــان از روند مثبت حركتى اين  نش

سهم دارد. 

نوسان 1/3 درصدى 
محصوالت در بورس كاال

حسين پناهيان، مديرعامل بورس 
ــه اينكه  ــاره ب ــران با اش كاالى اي
ــان قيمت  ــه محدوديت نوس دامن
ــوالت 5 و برخى ديگر  برخى محص
ــت، گفت: در  از آنان 10 درصد اس
روند معامالت هفته گذشته شاهد 
نوسان ميانگين 1/3 درصدى بوديم 
كه نشانگر عرضه و تقاضاى متعادل 
در بازار است. پناهيان با بيان اينكه 
ــم در هفته  ــى از كاالهاى مه برخ
ــز داشتند،  گذشته مازاد عرضه ني
گفت: معامالت محصوالتى كه قبال 
ــد، در هفته  ــت مى ش روى آن رقاب
ــور متعادل دادوستد  گذشته، به ط

شدند. 

فرابورس

شركت ها و مجامع

بورس كاال

نحوه افزايش نقدينگى از طريق اصالحيه دستورالعمل كفايت سرمايه

نماگر بورس

رشد 3/6 درصدى در هفته گذشته

با رشد 391 واحدى، شاخص كل بورس در معامالت آخرين روز هفته به رقم 73416 
واحد رسيد. پيشروى مثبت مذاكرات هسته اى، تاكيد وزير اقتصاد مبنى بر حمايت 
دولت و مجلس از بازار سرمايه، رفع برخى ابهامات از صنايع و همچنين اخبار مثبت در 
گروه پتروشيمى از جمله كاهش 24 درصدى نرخ سوخت مصرفى و عرضه محصوالت 
پتروشيمى در بورس كاال با نرخ ارز آزاد منجر به افزايش تقاضا در بازار سرمايه در روزهاى 
گذشته شد. به نظر مى رسد بورس تهران در پى جبران افت هاى اخير خود بر آمده است؛ 
به طورى كه بيشتر روزهاى هفته را با روند صعودى مواجه بود و با رشد 3/6  درصدى، 

بيشترين بازدهى هفتگى بازار سهام در بيشتر از 7 ماه گذشته رقم خورد. 

 73,416,40شاخص كل
391,41ميزان تغيير
B 3,471,502,252ارزش بازار

73,789تعداد معامالت
B 2,791,511ارزش معامالت
M 826,694حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد

4,904103,33تاپيكو
30,76898,93همراه

17,53568,75شخارك
10,54465,66شبندر
(39,27)1,152وتجارت
8,04825,47پارسان
7,01125,28وغدير

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
درصد تغييرقيمت

17,535164010.32پتروشيمي  خارك (شخارك)
10,9487697.55ح . نفت  پارس (شنفتح)

 حمل و نقل 
1,296836.84خليج فارس(حفارس)

26,45110163.99نفت  بهران (شبهرن)
30,76811803.99ارتباطات سيار(همراه)

1,281493.98سرمايه گذاري  سايپا(وساپا)
2,144823.98سرمايه گذاري نيرو(ونيرو)

4,9761903.97توكافوالد(وتوكا)
6,6582493.89صنايع  الستيكي  سهند(پسهند)

1,289483.87سرمايه گذاري  رنا(ورنا)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
درصد تغيير قيمتقيمت

تغيير

(11.39)(175)1,361 بيمه آسيا(آسيا)
(7.94)(117)1,357 ح.  توكا(حتوكاح)
(6.53)(582)8,329 ح. البرزدارو(دالبرح)

(6.06)(94)1,458 ح. سيمان  شرق (سشرقح)
(4.17)(175)4,025ح. سيمان كردستان(سكردح)

(3.99)(256)6,161 سيمان غرب (سغرب)
(3.97)(186)4,504 قند نيشابور(قنيشا)

(3.96)(133)3,222 كشت وصنعت پياذر(غاذر)
سيمان فارس و 

(3.9)(126)3,103خوزستان(سفارس)

(3.88)(87)2,157حمل و نقل پتروشيمي(حپترو)

ارزش(ميليون ريال)قيمت خريدنام كامل شركت (نماد)
2,041121,779ليزينگ ايرانيان(وايران)

1,28112,157 سرمايه گذاري  سايپا(وساپا)

26,4528,692 نفت  بهران (شبهرن)

10,7298,369 نفت بندرعباس(شبندر)

5,4526,609 كيميدارو(دكيمي)

14,4594,337 پتروشيمي خليج فارس(فارس)

3,9534,318 سرمايه  گذاري  البرز(والبر)

9,1543,774 شيشه  همدان (كهمدا)

6,8282,803 نوردوقطعات  فوالدي (فنورد)

11,9992,621 نفت  پارس (شنفت)

قيمت نام كامل شركت (نماد)
ارزش(ميليون ريال)فروش

22,8679,694 معادن  بافق (كبافق)

6006,000 خوارزمي(وخارزمح)

6,9625,850سراميك  حافظ (كحافظ)

2,3555,395 گروه صنعتي بوتان (لبوتان)

7,2565,107 صنعتي  آما(فاما)

10,1364,303 بهنوش  ايران (غبهنوش)

3,7383,429 سرمايه گذاري ايران خودرو(خگستر)

28,4783,189 پارس  پامچال (شپمچا)

16,1052,757 سيمان  دورود(سدور)

2,596 6,225 سيمان كردستان(سكرد)

بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

بيشترين افزايش

بيشترين كاهش

برترين تقاضا

برترين عرضه

عواملى چون پيشروى 
مثبت مذاكرات 

هسته اى، تاكيد وزير 
اقتصاد مبنى بر حمايت 
دولت و مجلس از بازار 

سرمايه، رفع برخى 
ابهامات از صنايع و 

همچنين اخبار مثبت در 
گروه پتروشيمى باعث 
رونق بازار  سهام شد



خبر بانك

5 شنبه 21 تير 1393  - شماره 14 بازار پولى

امضاى تفاهمنامه
بانك تجارت

با سازمان نظام پزشكى 

مديرعامل  ــدم،  مق محمدابراهيم 
ــى كه  ــارت در مراسم ــك تج بان
ــا زالى،  ــر عليرض ــور دكت با حض
ــس كل سازمان نظام پزشكى  ريي
ــور برگزار شد با اين سازمان  كش

تفاهمنامه همكارى امضا كرد.
اين تفاهمنامه همكارى يك ساله 
ــا مفادى  ــل تمديد است و ب وقاب
ــهيالت از  ــاى تس ــون، اعط همچ
ــه پزشكان  ــوى بانك تجارت ب س
ــار، مطب  ــر ك ــد دفت ــراى خري ب
ــاى  اعط ــى،  پزشك ــزات  و تجهي
ــهيالت مختلف در قالب عقود  تس
ــا قوانين بانك  ــى و مطابق ب بانك

مركزى منعقد شده است.
در  ــارت  تج ــك  بان ــن  همچني
ــه  ب ــد  متعه ــه  تفاهمنام ــن  اي
سرمايه گذارى به صورت مشاركت 
ــتقيم در پروژه ها،  ــى و مس واقع
ــد  ــارت VIP هوشمن ــاى ك اعط
ــارت)،  ك (پزشك  ــان  پزشك ــه  ب
ــى  اينترنت ــاه  درگ ــدازى  راه ان
ــراى سازمان و  ــت وجوه ب پرداخ
ــان خريد براى  ــارت آس صدور ك

كاركنان اين سازمان شده است.

فعاليت پست بانك 
در14500 نقطه تماس 

ــان، نايب رييس  ــرز شعباني فريب
در  ــك  بان ــت  پس ــره  هيات مدي
ــردار  ــا شه ــترك ب ــت مش نشس
اشتهارد گفت: رسالت پست بانك 
ايران ارائه خدمات خرده بانكدارى 
ــور است  در نقاط دور افتاده كش
ــه همين منظور اين بانك دامنه  ب
ــزار و  ــود را در 14ه ــت خ فعالي
ــترش داده  500 نقطه تماس گس
ــرى از  ــا بهره گي ــى دارد ب و سع
ــا و توانمندى هاى خود  ظرفيت ه
ــى را پوشش داده  نقاط فاقد بانك
ــى را به  ــوع بانك ــات متن و خدم

هموطنان ارائه كند.
 

نرخ حق  الوكاله توسعه 
صادرات در سال 93 

ــك توسعه  ــه بان ــرخ حق الوكال ن
ــال 93 از  ــران در س ــادرات اي ص
بانك  ــن  اي ــره  ــوى هيات مدي س
ــالغ شد  ــه شعب اب ــب و ب تصوي
ــراى سپرده هاى  ــرخ ب ــه اين ن ك
ــك  ــدت بان ــدت و بلند م كوتاه م
ــد سال  ــادرات همانن ــه ص توسع

گذشته، 5/2درصد تعيين شد.
همچنين بديهى است در صورت 
ــود حاصله از سود  كمتر شدن س
ــاب پرداختى هيچگونه  على الحس
ــه از  ــوان حق الوكال ــى به عن وجه
سپرده گذاران دريافت نخواهد شد 
و با هزينه بانك سود على الحساب 
از سوى بانك تضمين شده است.

شركت سرمايه گذارى 
مسكن شمال شرق بانك 

مسكن بورسى شد
ــذارى  ــت سرمايه گ ــام شرك سه
ــكن شمال شرق بانك مسكن  مس
ــر سهم  ــت ه ــا قيم ــرق) ب (ثش
ــازار دوم بورس  2179 ريال در ب

بازگشايى و مبادله شد.
روز  در  ــام  سه ــه  عرض ــزان  مي
ــون  ميلي دو  ــداد  تع ــايى  بازگش
ــود و نماد  ــم ب ــزار سه و 448 ه
ــش  ــرق» در بخ ــى «ثش معامالت
ــتغالت، اجاره و فعاليت هاى  «مس
ــب و كار»، گروه «فعاليت هاى  كس
ــتغالت  ــه امالك و مس ــوط ب مرب
ــاره اى» و طبقه  ــا اج ــى ي شخص
ــاى مربوط به امالك و  «فعاليت ه
ــتغالت با مالكيت شخصى يا  مس
ــاره اى» و در فهرست نرخ هاى  اج
ــادار  ــورس اوراق به ــازار دوم ب ب

تهران قرار گرفته است.

انتصاب معاون اجتماعى و 
مديريت شهرى بانك شهر

غالمحسين تابش فر، درحكمى از 
سوى دكتر پورزرندى، مديرعامل 
ــت معاون امور  بانك شهر به سم
و مديريت  ــى  اجتماع ــاى  نهاده

شهرى اين بانك منصوب شد.
ــن معاونت ارتباط  شرح وظايف اي
ــان مجلس و  ــل با نمايندگ و تعام
ــاب هاى شهردارى ها و  انتقال حس
ــا در بانك  ــاب هاى آنه تمركز حس
ــاى همكارى  ــه فض ــر، توسع شه
طرفين براى ارائه خدمات بانكدارى 

الكترونيك و ساير خدمات است.

حسن روحانى زمانى بر كرسى 
ــت  نشس ــورى  رياست جمه
ــادل 70  ــت دهم مع ــه دول ك
ــارد تومان بدهى به  هزار ميلي
ــت يعنى  ــتم بانكى داش سيس
15 درصد از مطالبات بانك ها 
مربوط به بدهى دولت قبل بود 

كه پرداخت نشده است. 
ــك مركزى،  ــاس آمار بان براس
مطالبات بانك ها از كل اقتصاد 
ــزار ميليار  ــا 500 ه ــادل ب مع
تومان است. رشد 30 درصدى 
ــه بانك مركزى  بدهى دولت ب
ــدى بدهى  ــد 200 درص و رش
ــه  ــت به بانك ها در مقايس دول
ــط 50 درصدى  با رشد متوس
ــت  بانك ها در هش ــات  مطالب
ــن  اي  (1383  –  91) ــال  س
ــارد تومان را به  70 هزار ميلي
وجود آورده است به طورى كه 
بدهى دولت قبلى به بانك ها با 
رشدى معادل 56 هزار ميليارد 
تومانى روبه رو بوده كه نشان از 
انضباط  نبود  ضعف مديريت ها، 
ــه و سياست هاى  ــى بودج مال
ــى دولت دهم دارد  پولى و مال
ــه رشد نقدينگى و تورم در  و ب
ــر منجر شده  ــال اخي چند س

است. 

اثرات سوء، پابرجا 
در اقتصاد امروز

ــه رخدادهاى  با نگاهى گذرا ب
ــر  اخي ــال  س  10 ــادى  اقتص
مى توان به خوبى رد پاى بدهى 
ــا را در رشد  ــت به بانك ه دول
نرخ تورم، كسرى بودجه، رشد 
نقدينگى و غيره شاهد بود. به 
ــور يك كارشناس  همين منظ
به «فرصت  اقتصادى  ــائل  مس
ــاى  هزينه ه ــت:  گف ــروز»  ام
دولت هاى قبل با منابع كسب 
ــويى نداشت  ــدش همس درآم
ــب  ــن دليل براى كس به همي
ــق آن به جامعه  درآمد و تزري
ــه نهادهاى پولى و مالى روى  ب

آورد. 
كامران ندرى ادامه داد: در اين 
حالت نرخ تورم ايستايى ندارد 
و در بلند مدت منجر به كسرى 

بودجه مى شود. 
دادن  ــرار  ق ــر  مدنظ ــا  ب وى 
ــكالت اقتصادى در  اتصال مش
ــر  ــكلى ديگ ــد آوردن مش پدي
ــادآور شد: اقتصاد  در اقتصاد ي
ــور در شرايطى به  كنونى كش
سر مى برد كه براى برون رفت 
ــه اقتصاد رياضتى  از آن بايد ب

متوسل شد. 
ــگاه  ــاد اقتصاد دانش ــن است اي
ــت يازدهم  ــد: دول ــادآور ش ي
ــكالت  ــع مش ــور رف ــه منظ ب

اقتصادى ناشى از بدهى بانكى 
ــد تا  ــد تدابيرى را بينديش باي
هزينه هاى خود را كاهش دهد 
ــن يك برنامه ريزى  يعنى تدوي
ــدى تاكيد شده بر  با اولويت بن

زمانبدى. 
ــه اصالح  ــاره ب ــا اش ــدرى ب ن
ــت:  گف ــادى  اقتص ــار  ساخت
ــاز  ــاى ادارى از ديرب دستگاه ه
ــيارى همچون  با مشكالت بس
ــت  ران ــه  البت و  ــى  بوروكراس
روبه رو بوده اند كه براى دولت 
ــد بحران ايجاد  كنونى مى توان
كند. اين اصالح ساختار ادارى 
ــز و  ــى از بري ــد به خوب مى توان
اضافى  ــاى  هزينه ه و  بپاش ها 

دولت بكاهد. 
وى تاكيد كرد: شايد بيشترين 
ــه بانك را  ــى دولت قبل ب بده
ــاى نقدى  ــت يارانه ه درپرداخ
ــدى  ــون هدفمن ــراى قان و اج
ــن قانون به  ــد. اي ــا دي يارانه ه
ــرا شد به  ــكل سليقه اى اج ش
ــداف اصلى  ــه از اه ــورى ك ط
ــرف شده و  ــيار منح خود بس
ــل از آن نه  ــاى حاص درآمده
ــده بلكه بدهى  تنها محقق نش
ــراى دولت به  ــى را هم ب كالن

جاى گذاشته است. 
ــائل  مس ــاس  كارشن ــن  اي
ــادآور شد: اصالح  ــادى ي اقتص
ــاى  يارانه ه ــت  پرداخ ــوه  شي
ــت را به  ــد دول ــدى مى توان نق
ــون و  ــن قان ــى از اي درآمدزاي
ــارى  ج ــاى  هزينه ه ــش  كاه

كمك كند. 
ــه اثرات  ــاره ب ــا اش ــدرى ب  ن
بلند مدت بدهى دولت هاى قبل 
در شرايط كنونى اقتصاد گفت: 
ــا رشدى  ــى دولت قبل ب بده
ــود و با اتخاذ  ــد روبه رو ب شدي
ــى ناكارآمد  ــاى پول سياست ه

ــش نقدينگى و  ــر به افزاي منج
ــور  سرازيرى پول به بدنه كش
ــاى  ــزان پول ه ــن مي ــد. اي ش
و  ــه مصرف گرايى  ب ــده  رهاش
ــرى  ــش واردات و سوداگ افزاي
ــك كرد به طورى  و داللى كم
ــا افزايش روزانه  كه قيمت ها ب
ــرخ دو رقمى  ــد و ن مواجه ش

تورم را به همراه آورد. 
اين كارشناس مسائل اقتصادى 
ــد: دولت كنونى بايد  يادآور ش
ــاد را از نقدينگى رهايى  اقتص
ــتم بانكى  داده و كارآيى سيس
ــد، رونق  ــا هدايت به تولي را ب

ببخشد. 

انضباط مالى گمشده
در سياست هاى پولى

كارشناسان اقتصادى معتقدند 
ــى در  ــاد مال ــح فس ــه سط ك
ــالب  انق از  ــس  پ ــاى  سال ه
ــش قيمت نفت  مربوط به جه
ــاى پس از 84 است  در سال ه
ــث شد  ــه باع ــزى ك و آن چي
ــح پاكدامنى  ــن سط از باالتري
ــى  پايان ــع  رب ــه  ب ــادى  اقتص
ــور ها سقوط كنيم  بدترين كش
علم گريزى،  بى سابقه  روند  نيز 
ــود.  ــزى ب ــون و برنامه گري قان
ــان زاده، يكى  ــر حميد زم دكت
ــى و بانكى  ــان پول از كارشناس

ــد دارد كه  ــن رابطه تاكي در اي
ــت و  ــاى دول ــم بدهى ه حج
موسسات و شركت هاى دولتى 
ــه است كه  ــن نكت ــانگر اي نش
دولت قبل برخالف تعهدات و 
گرفته  برنامه ريزى هاى صورت 
ــه طورى كه  ــرده ب ــت ك حرك
ــم و دهم به  ــى دولت نه بده
ــر بانك ها با رشدى معادل  ساي
16/5برابرى روبه رو بوده است. 
ــى ديگر يك كارشناس  از سوي
امروز»  ــه «فرصت  ب اقتصادى 
ــه  ــون برنام ــق قان ــت: طب گف
چهارم توسعه، تمامى دولت ها 
ــا براى رشد  ــتند ت موظف هس
و  ــورم  ت ــرل  كنت ــادى،  اقتص
ــره ورى منابع مالى  ــود به بهب
ــتم بانكى، بدهى خود را  سيس
ــزى در سال هاى  به بانك مرك
با  اجراى برنامه چهارم توسعه 
بازپرداخت  مبلغ  منظوركردن 
در بودجه هاى سنواتى كاهش 
ــاس آمارهاى  اما براس بدهند، 
ــت قبل در  ــك مركزى دول بان
 1392 ــا  ت  1384 ــاى  سال ه
روندى كامال معكوس با قانون 
برنامه چهارم توسعه اقتصادى 
ــى داشته و در برنامه  و اجتماع
ــزان بدهى دولت  پنجم نيز مي
كاهش  ــى  بانك ــتم  سيس ــه  ب
ــدى تقوى با  ــه است. مه نيافت
مدنظر قرار دادن سياست هاى 
ــده توسط دولت  پولى اجرا ش
ــت  داد: در هش ــه  ادام ــل  قب
دولت  ــورى  رياست جمه سال 
ــد نفتى به كمتر  خاتمى درآم
ــد  ــارد دالر رسي از 200 ميلي
ــى 15  ــد نقدينگ ــرخ رش و ن
ــد اقتصادى هم با  درصد و رش
ــا 7 درصد  ــدى معادل 4 ت رش
ــا مديريت  ــه رو بود يعنى ب روب
كالن با سياست هاى اقتصادى 

همسويى داشته و با مشكالت 
اقتصادى حاكم بر جهان، ايران 
ــادى تا 7  ــت رشد اقتص توانس

درصد را كسب كند. 
ــگاه ادامه داد:  اين استاد دانش
ــا 91  ــاى 84 ت ــا در سال ه ام
سوءمديريت ها، رشد نقدينگى 
ــود آورد به  ــه وج ــورم را ب و ت
ــم حتى  ــه دولت نه طورى ك
ــد 800 ميليارد  با وجود درآم
ــت، هيچ چاره اى  دالرى از نف
ــا  بانك ه از  ــراض  استق ــز  ج

نداشت. 
ــا توجه  ــادآور شد: ب ــوى ي تق
بدهى  ــى،  نفت ــه درآمدهاى  ب
ــه داشته  ــت خاتمى توجي دول
ــراى دولت  ــن توجيه ب ــا اي ام
ــت  نهم و دهم قابل قبول نيس
ــرا درآمدهاى نفتى اين بازه  زي
ــخ كمتر ديده  ــى در تاري زمان

شده است. 
ــر اثرات بدهى  وى با تاكيد ب
ــر ساختار و  ــت ب ــى دول بانك
ــه گفت:  ــوه تنظيم بودج شي
ــده توسط  ــه تنظيم ش بودج
ــم نمى تواند از  ــت يازده دول
اقتصادى  جارى  مشكالت  بار 
ــرا اين ميزان بدهى  بكاهد زي
كالن از سويى بر بازار پول و 
ــور، نقدينگى و  بانكدارى كش
اقتصاد  در  پول  تورم، گردش 
ــر تامين  ــى ديگر ب و از سوي
ــى  ــارى و عمران ــاى ج نيازه
ــز تاثيرگذار  ــور و غيره ني كش

است. 
ــى هر دولت بانك  ميزان بده
مركزى و البته ديگر بانك ها، 
ــى از شاخص هاى ارزيابى  يك
ــرد و كارآيى آن دولت  عملك
و شفافيت  ــى  مال انضباط  در 
ــار مى رود كه  ــه به شم بودج
ــان مى دهد دولتمردان تا  نش
ــوان به كارگيرى  چه ميزان ت
ــوب سياست هاى پولى و  مطل
ــب  ــى، تجهيز منابع، كس مال
درآمد از محل ماليات، درآمد 
ــى را داشته اند  نفتى و گمرك
ودولت تا چه اندازه با كسرى 
ــتگى  بودجه و در نتيجه وابس
ــى  ــتم بانك ــع سيس ــه مناب ب
بدهى  است. هم اكنون  مواجه 
ــى  تومان ــارد  ميلي ــزار  70ه
نشان دهنده  بانك ها  به  دولت 
ــاد جارى  ــد اقتص ــت ب وضعي
ــد دولت  ــور است كه باي كش
ــن مطالبات  اي پرداخت  براى 
ــازه روى آورد  ــه راه هايى ت ب
ــدى در مدت  ــب درآم تا كس
ــه باشد. از  ــان كوتاه داشت زم
ــه كارگيرى تدبير در  اين رو ب
ــد در ايجاد  ــت مى توان مديري
ــى و كاهش اين  ــاط پول انضب

ــد.  ــر باش ــا موث بدهى ه

مديرعامل بانك سينا با تاكيد براينكه پشتوانه رونق اقتصادى و توليد كشور عرضه 
ــت است، گفت: شركت دارى و بنگاه دارى براى  ــت منابع مالى به توليد و صنع درس

بانك ها حكم سم را دارد و مى تواند مانع از تحقق اهداف نظام بانكى شود. 
ــنيم، كوروش پرويزيان در ارتباط با نقش مثبت و منفى بانك ها در  به گزارش تس
ــئوالن نظام  ــاد مقاومتى كه مقام معظم رهبرى در ديدار اخير با مس ــراى اقتص اج
مطرح كرده اند، اظهار داشت: نقش مثبت بانك ها براى اقتصاد مقاومتى قرار گرفتن 
در مسير سياست هاى ابالغى مقام معظم رهبرى است. چرا كه اقتصاد كشور بانك 

محور است و بانك ها مى توانند نقش مهمى در اين ابالغيه 24 بندى ايفا كنند. 
ــاد مقاومتى به رونق  ــى از بندهاى سياست هاى ابالغى اقتص ــا بيان اينكه يك وى ب
اقتصادى و توليد و صادرات كشور اشاره دارد، افزود: پشتوانه اين بند عرضه درست 

منابع مالى به بخش توليد و صنعت كشور و همچنين انضباط مالى است. 
مديرعامل بانك سينا با بيان اينكه مجموعه سياست هاى پولى و مديريت پولى بايد 
ــاط شود، افزود: اين سياست ها و مديريت هاى پولى بايد سمت و سويى  داراى انضب
ــود و اگر اين اتفاق نيفتد  ــدا كنند كه اهداف ابالغيه اقتصاد مقاومتى محقق ش پي

مشكل جدى در تحقق اقتصاد مقاومتى خواهيم داشت. 
ــجام با ساير بخش هاى  ــزود: اگر انضباط پولى برقرار نباشد هماهنگى و انس وى اف
ــق اقتصاد مقاومتى  ــود و اين مانع و بازدارنده تحق ــور محقق نمى ش اقتصادى كش
ــى از نقش هاى منفى بانك ها در تحقق اين  ــود در حقيقت اين مورد جزو يك مى ش

سياست ها به شمار مى آيد. 
ــق اهداف اقتصاد مقاومتى گفت:  ــاره شركت دارى بانك ها و اثر آن در تحق وى درب
ــا نمى تواند تضمين كننده سودآورى باشد  ــت دارى و امالك مازاد براى بانك ه شرك
ــتند از همين رو شبكه بانكى خواستار  ــيارى از اين اموال غيرمولد هس چرا كه بس

شركت دارى نيست. 
ــرد: بهتر است بانك ها  ــن فعال بانكى اضافه ك اي
ــه فعاليت هاى  ــك مركزى ب ــررات بان طبق مق
ــازاد و  ــالك م ــه ام ــد؛ البت ــادى بپردازن اقتص
ــراى بانك ها حكم سم را  ــاى زيان ده ب شركت ه
ــودآورى و اثر مولدى در  ــد. چرا كه هيچ س دارن

نظام بانكى ايجاد نمى كند. 
ــه مجامع بانك ها  به گفته پرويزيان صورت جلس
ــه اين  ــاى گذشت ــى سال ه ــد ط ــان مى ده نش
ــى واحدهاى  ــران بده ــا به خاطر جب شركت ه
مختلف و دستگاه هاى دولتى به بانك ها تحميل 
ــم چندان راغب به  ــد. بنابراين بانك ها ه شده ان

شركت دارى نيستند. 

ــى در ايران براى  ــان اينكه شركت هاى بيمه خارج ــس كل بيمه مركزى با بي ريي
صدور بيمه نامه مى توانند با شركت هاى داخلى مشاركت كنند، گفت: يكى از داليل 
ممنوعيت صدور بيمه نامه توسط شركت هاى خارجى، عدم توان رقابت شركت هاى 

داخلى با آنهاست. 
ــازه فعاليت شركت هاى  ــد ابراهيم امين با بيان اينكه اج ــه گزارش فارس، محم  ب
ــى بيمه در ايران و صدور بيمه  نامه به لحاظ قانونى وجود ندارد، اظهارداشت:  خارج
ــدور بيمه نامه بايد با شركت بيمه  ــت بيمه  خارجى براى فعاليت در زمينه ص شرك

داخلى مشاركت كند. 
ــا اشاره به حوزه هاى مختلف فعاليت هاى بيمه اى افزود: يكى از اين فعاليت ها  وى ب
ــدور بيمه نامه است كه تاكنون به هيچ شركت خارجى اجازه صدور بيمه نامه در  ص

ايران داده نشده است و آنچه اجازه داده شده، ايجاد دفاتر ارتباطى است. 
ــن معناست كه شركت  ــزى تصريح كرد: دفتر ارتباطى به اي ــس كل بيمه مرك ريي
ــد كرده و اجازه  ــه مركزى معرفى و شرايطى را تعه ــى نماينده اى را به بيم خارج
ــا بيمه گران خارجى  ــارج و بيمه گران ايرانى را ب ــران را با بازار خ ــد، بازار اي مى ياب

مرتبط كند. 
ــود، گفت: قبل از  ــدام در قالب واسطه گرى تعريف مى ش ــا بيان اينكه اين اق وى ب
ــق ژنو، شركت هاى خارجى تمايلى براى ايجاد دفاتر در ايران نداشتند و بعد از  تواف
اين توافق، شركت ها سرازير شدند، اما محتاطانه ورود مى كنند؛ ابتدا دفاتر خود را 

راه اندازى كرده و در مراحل بعد مى توانند فعاليت ها را گسترش مى دهند. 
امين ادامه داد: به نظر مى رسد، تا تعيين تكليف مذاكرات شركت ها تمايلى به كار 

اجرايى ندارند و تنها كار ارتباطى و بستر سازى مى كنند. 
ــون براى صدور بيمه نامه توسط  ــخ به اين سوال كه آيا قصد اصالح قان وى در پاس

شركت هاى بيمه خارجى نداريد، گفت: اگر فضا 
فراهم شود كه بيمه گر خارجى تمايل به صدور 
بيمه نامه داشته باشد، فكر مى كنم صنعت بيمه 
ــدارد، زيرا  ــن رقابتى را ن ــور آمادگى چني كش
ــات، تكنولوژى، دانش،  ــن شركت ها به تجربي اي
ــى دسترسى دارند  سرمايه و محصوالت متنوع

كه بيمه گران ايرانى ندارند. 
وى تصريح كرد: بهترين كار براى رقابتى كردن 
صنعت بيمه مشاركت شركت هاى بيمه خارجى 
ــم عالقه مند به همكارى  ــى است؛ آنها ه و ايران
ــتند. در قانون برنامه  ــا شركت هاى ايرانى هس ب
پنجم توسعه و قانون تاسيس بيمه مركزى اين 

مسئله مورد توجه قرار گرفت. 

رييس كل بيمه مركزى عنوان كرد
داليل ممنوعيت صدور بيمه نامه  توسط خارجى ها

پرويزيان مطرح كرد: 
نقش منفى بانك ها در اقتصاد مقاومتى با بنگاه دارى 

رشد متوسط 50 
درصدى مطالبات 
بانك ها در هشت 
سال 91 – 1383 

اين 70 هزار 
ميليارد تومان 

بدهى را به وجود 
آورده است

رد تقاضاى فرجام خواهى بانك مركزى ايران

ــت استيناف ايران،  ــام خواهى در آمريكا با رد درخواس ــك دادگاه فرج ي
ــران به  ــت اي ــاى دول ــارد دالر از دارايى ه ــت 1.75 ميلي ــم پرداخ حك
ــاه نظاميان  ــذارى سال 1983 پايگ ــته شدگان بمب گ ــاى كش خانواده ه
ــا، دادگاه دوم فرجام  ــروت را تاييد كرد. به گزارش ايرن ــى در بي آمريكاي
خواهى در نيويورك، حكم صادره از سوى قاضى كاترين فورست در سال 
ــاب سيتى  2013 را ابرام كرد كه براساس آن پولى كه هم اكنون در حس
بانك نيويورك سپرده گذارى شده است، بايد براى اجراى بخشى از حكم 
پرداخت خسارت 2,56 ميليون دالرى به خانواده هاى كشته شدگان اين 
ــه فراهم كردن مواد  ــن خانواده ها، ايران را ب ــه اختصاص يابد. اي حادث
ــن حمله متهم مى كنند  ــت از حزب اهللا لبنان در انجام اي الزم و حماي

ــته شدن 241 عضو ارتش امريكا شد. كه منجر به كش
شاكيان، ايران و چند بانك شامل سيتى بانك، بانك مركزى ايران، واحد 
بانكى كليراستريم شركت داچ بورس و بانكا يو بى اى اى در رم را به عنوان 
خوانده در دادخواست خود ذكر كرده بودند. بانك مركزى ايران همچنان 
ــه هيأت كامل قضات دادگاه دوم  ــد يك تقاضاى فرجام خواهى ب مى توان

فرجام خواهى يا دادگاه عالى امريكا ارائه دهد.

نمايندگان 3 قوه در كميته وصول مطالبات معوق 
مديرعامل بانك ملى از تشكيل كميته ويژه وصول مطالبات معوق با حضور 
نمايندگان سه قوه خبر داد. به گزارش تسنيم عبدالناصرهمتى در ارتباط با 
ــتم بانكى، اظهار  اقدامات وزير اقتصاد براى وصول مطالبات معوق در سيس
ــكيل شود كه وصول مطالبات را در بانك هاى  داشت: بناست كميته اى تش
ــد. وى ادامه داد: اقدامات مربوط به تشكيل  دولتى و خصوصى سرعت بخش
اين كميته در حال انجام است و در صورتى كه تشكيل و مصوبات آن ابالغ 

شود مطمئنا فرآيند وصول مطالبات معوق تسريع مى شود.
ــكل  به گفته مديرعامل بانك ملى، كميته ويژه وصول مطالبات معوق متش
ــه و مقننه است. رييس شوراى هماهنگى  ــان قوه قضاييه، مجري از نمايندگ
ــورد اشاره قرار داد كه افزايش مطالبات  ــاى دولتى البته اين را هم م بانك ه
ــكالت زيادى را براى بانك ها به همراه داشته  ــتم بانكى مش معوق در سيس
است كه بايد هر چه سريع تر اقدامى براى ساماندهى اين معوقات انجام شود.

خبر

نماگر

قيمت جهانى طال به 1338 دالر رسيد
قيمت طال در معامالت ديروز بازار جهانى 0/3 درصد افزايش يافت و به 

1338 دالر در هر اونس رسيد. 
ــاى هولدينگ  ــى درشركت ه ــكالت مال ــود بروز مش ــازار طال، با وج ب
ــو سانتوى پرتغال كه بازارهاى سهام  خانوادگى مرتبط با بانك اسپيريت
ــان از بحران اقتصادى پرتغال  اروپا و امريكا را با افت مواجه كرده و نش
ــرد و تنش هاى  ــا دارد، افزايش پيدا ك ــور هاى جنوب اروپ ــر كش و ديگ
ــر روند افزايش بازار  ــه و اوكراين نيز همچنان ب ــك در خاورميان ژئوپلتي

طال تاثير گذار است. 
ــروز باز هم  ــنبه، دي ــس از افزايش قابل توجه روز پنجش ــت طال پ قيم
ــدود 4 ماه گذشته رسيد و  ــش يافت و به نزديكى باالترين رقم ح افزاي

براى ششمين هفته متوالى رشد قيمت داشت.
ــه باالترين رقم از 19  ــال تا 1345 دالر باال رفت ك ــنبه قيمت ط پنجش

مارس تاكنون بود. 
قيمت طال طى هفته جارى بيش از يك درصد افزايش يافته است. رشد 
متوالى شش هفته اى، طوالنى ترين دوره افزايش قيمت طال پس از دوره 

رشد متوالى فوريه- مارس است. 

نرخنامه

فروش خريد نوع ارز 

3104031140دالر امريكا
4238042500يورو

5312053330پوند انگليس
2960029710دالر كانادا

84008500درهم امارات
2930029450دالر استراليا

3490035150فرانك سوئيس
1476014890لير تركيه

56005700كرون دانمارك
44404550كرون سوئد
49605050كرون نروژ

81708370ريال عربستان
97009830رينگيت مالزى

102000107000دينار كويت
49305070يوآن چين
450600روپيه هند
9001000بت تايلند
200400ين ژاپن

2528دينار عراق

قيمت فروش قيمت خريد  عنوان

1336 1337 اونس طال
984/460 984/580 يك گرم طالى 18 عيار

9/640/000 9/630/000 سكه قديم
9/620/000 9/630/000 سكه بهار آزادى
4/810/000 4/820/000 سكه نيم
2/690/000 2/700/000 سكه ربع
1/790/000 1/800/000 سكه يك گرمى

ندا فتاحى

رشد متوسط 50درصدى  بانك ها طى هشت سال

دولت با بدهى 70 هزار ميليارد 
تومانى چه مى كند؟
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ــمكش  ــت كش ــرار نيس گويا ق
خودروسازان و دولت و ركود بازار 
ــه شوراى رقابت  به آخرين جلس
و اعالم فرمول نهايى نرخ گذارى 
ــى كه شوراى  ختم شود. در حال
ــش 5/5 درصدى  رقابت از افزاي
ــودرو دفاع  قيمت كارخانه اى خ
ــيارى از نمايندگان  مى كند، بس
ــش قيمت  ــه اين افزاي مجلس ب
معترض هستند و درصد افزايش 
قيمت را نه 5 درصد، بلكه چيزى 
حدود 10 الى 15 درصد مى دانند. 
پس از اختصاص يارانه دولتى به 
ــى كه بازار  خودروسازان در حال
ــت را داشت،  انتظار كاهش قيم
ــاى جديد از  ــالم قيمت ه ــا اع ب
ــت كه برخى  ــوراى رقاب سوى ش
از خودروها 4 تا 6 ميليون تومان 
افزايش قيمت داشتند؛ شوكه شد. 
طبق فرمول شوراى رقابت، شرط 
ــل افزايش  خودروهايى كه شام
ــن بود كه  ــده بودند اي قيمت ش
ــورو 4 را داشته  استانداردهاى ي
باشند و رعايت كنند و از اين پس، 
با اين استانداردهاى تعيين شده 
ــن شرط براى  توليد شوند، اما اي
برخى از خودروها مانند پژوه 206 
تيپ 5 صدق نمى كرد، زيرا قيمت 
اين خودرو با دو ايربگ هوا تعيين 
ــد ايربگ هاى هوا  شده بود و نباي
ــت دوباره اين  باعث افزايش قيم
ــد. به هر حال  مدل خودرو مى ش
ــر شوراى  ــه 14 تي پس از جلس
ــيارى از كارشناسان و  رقابت بس
مسئوالن از جمله رييس جمهور 
ــبت به  و نمايندگان مجلس نس
ــوراى رقابت معترض  عملكرد ش

شدند. 
ــار  ــس از انتش ــش روز پ ش
ــد، محمد باقر  ــاى جدي قيمت ه
نوبخت، سخنگوى دولت با اعالم 
ــت خودرو  ــش قيم ــه افزاي اينك
ــرده  ــدر ك ــور را مك رييس جمه
است، گفت: افزايش قيمت خودرو 
ــت و بايد بازبينى  پذيرفتى نيس
ــت ضمن  ــود. سخنگوى دول ش
اشاره به خروج صنعت خودرو از 
تحريم و اختصاص ارز مبادله اى 
ــح كرد:  ــه خودروسازان، تصري ب
ــر افزايش  ما انتظار شنيدن خب
ــا را داشتيم، نه  كيفيت خودرو ه

افزايش قيمت. 
اعضاى كميسيون صنعت و معدن 
مجلس هم با برگزارى جلسه اى در 
خصوص بررسى عملكرد شوراى 
رقابت و درصدهاى افزايش قيمت 
ــه اعتراضى  تصميم گرفتند، نام
خود را به همراه داليل و مستندات 
به رييس جمهور ارسال كنند. از 
ــوا، رييس  ــر رضا شي سوى ديگ
ــت در واكنش به  ــوراى رقاب ش
صحبت هاى نوبخت اظهار كرد: 
ــد رييس جمهور  ــم مانن بنده ه
ــودرو مكدر  از افزايش قيمت خ
ــا در نظرگرفتن  ــا ب ــتم، ام هس
ــور به  ــد مجب ــاى تولي هزينه ه
ــش قيمت خودرو  تصويب افزاي
بوديم. تا پيش از اعالم قيمت ها 
ــوراى رقابت  ــازان و ش خودروس
ــس از برگزارى  ــد بودند، پ معتق
ــه و پايان دادن به  آخرين جلس
انتظار كاهش قيمت خودرو بازار 
ــردد، اما  ــت خود برمى گ به حال
ــى خودروسازان  ــن پيش بين اي
ــر رييس جمهور و  با تكدر خاط
اعتراض دوباره دولت و مجلس 
ــت از آب درنيامد و انتظار  درس

بازار ادامه دار شد. 

كاهش تعرفه گمرك 
شرايط را منصفانه مى كند

ــت دالر  ــر گرفتن قيم ــا در نظ ب
آزاد در بازار داخل معادل 3100 
ــال حاضر پرايد  تومان، قيمت ح

ــادل 7440 دالر  در بازار آزاد مع
خواهد بود كه با اين ميزان سرمايه 
مى توان محصوالت كمپانى هاى 
ــاز را خريدارى  معروف خودروس
كرد كه البته اين مقايسه با واكنش 
خودروسازان داخل كشور همراه 

بود.
ــام در افزايش قيمت   با ايجاد ابه
ــا 15 درصد است؛  خودرو كه 5 ي
ــش قيمت باعث  ميزان اين افزاي
اعتراض نمايندگان مجلس به ويژه 
اعضاى كميسيون صنعت و معدن 
شد. اعضاى اين كميسيون از وزير 
صنعت، معدن و تجارت خواستار 
ــا شدند، اما  بازنگرى در قيمت ه

نعمت زاده اين وزارتخانه را مسئول 
پاسخگويى اين موضوع ندانست 
ــت نمايندگان اعتراض  و در نهاي
خود را در قالب نامه اى به رياست 

جمهورى نشان دادند. 
ــه  ــت ك ــى اس ــن در حال اي
ــم از اين درصد  ــازان ه خودروس
ــودرو گله مند  افزايش قيمت خ
ــش دو  ــار افزاي ــتند و انتظ هس
درصدى را داشتند، نه 5 درصدى. 

اين روزها خودروسازان نه افزايش 
قيمت، بلكه از آزادسازى قيمت در 

بازار حرف مى زنند. 
ــو  ــدر، عض ــينى ص ــد حس موي
ــدن و  ــت، مع ــيون صنع كميس
ــو كميته  ــارت مجلس و عض تج
تحقيق و تفحص از صنعت خودرو، 
در گفت وگو با «فرصت امروز» با 
بيان اينكه تنها نمايندگان نسبت 
به افرايش قيمت معترض نيستند 
ــم اعتراض  ــور ه و رييس جمه
ــبت به افزايش قيمت  خود را نس
خودرو اعالم كرده، گفت: از طريق 
ــاد عملكرد غير قابل  وزارت اقتص
توجيه شوراى رقابت را بررسى و 

بازنگرى مى كنيم. وى ادامه داد: 
متاسفانه نماينده مجلس و عضو 
كميته تحقيق و تفحص حق رأى 
در شوراى رقابت را ندارد وگرنه به 
هيچ وجه اجازه اين افزايش قيمت 

را نمى داديم. 
ــه  ادام در  ــدر  ص ــينى  حس
ــد كرد:  ــاى خود تاكي صحبت ه
نمايندگان مجلس هم با آزادسازى 
قيمت ها در صنعت خودرو موافق 

هستند. اگر خواسته خودروسازان 
اين است، نمايندگان مجلس هم 
موافق اين خواسته هستند و اتفاقا 
با آزادسازى قيمت خودرو تعرفه 
ــراى ورود خودروهاى  ــرك ب گم
ــش مى يابد  ــم كاه ــى ه خارج
ــم مى گيرند كه با  و مردم تصمي
ــان پرايد بخرند  20 ميليون توم
ــر. معتقدم با  يا يك ماشين ديگ
آزادسازى قيمت ها شرايط رقابتى 
ــد و شرايط براى  به وجود مى آي
ــر  ــان منصفانه ت مصرف كنندگ

خواهد شد. 
ــا آزادسازى  ــم ب ــا دولت ه گوي
قيمت ها موافق است؛ سخنگوى 

ــش  ــد روز پي ــم چن ــت ه دول
ــا چراغ  ــاى خود ب درصحبت ه
ــان دادن به آزادسازى  سبز نش
ــرد: اگر  ــودرو اعالم ك قيمت خ
ــد، بازار  ــازان معتقدن خودروس
ــن مى كند، پس  قيمت را تامي
بگذارند ما هم خودرو هاى ارزان 
قيمت و باكيفيت را وارد كنيم و 
بگذاريم بازار قيمت ها را تعيين 

كند. 

پرايد بيشتر از 10 ميليون 
نمى ارزد 

ــس معتقدند،  ــان مجل نمايندگ
ــن  ــت در تعيي ــوراى رقاب ش
قيمت هاى جديد مرتكب تخلف 
شده و بايد با اعضاى شورا برخورد 
شود. نادر قاضى پور، عضو كميته 
تحقيق و تحفص از صنعت خودرو 
در گفت وگو با فرصت امروز با بيان 
اينكه شوراى رقابت حقوق مردم 
ــد را ناديده گرفت،  و قدرت خري
ــوراى رقابت  ــرد ش گفت: عملك
ــت و مردم نبايد  قابل قبول نيس
هزينه ناكارآمدى و عدم انضباط 
مالى و بى مديريت خودروسازان 

را بپردازند. 
ــدر با  ــينى ص ــن حس  همچني
ــن افزايش قيمت  ــان اينكه اي بي
ــه خبرنگار  ــى است، ب غير قانون
فرصت امروز گفت: در جلسه اى 
ــت واقعى  ــد قيم ــه برگزار ش ك
خودروهاى داخلى بررسى شد و 
براساس اين بررسى ها ارزش پرايد 
در نهايت 10 ميليون تومان اعالم 
شد. وى تاكيد كرد: با آزادسازى 
قيمت ها در بازار كه يكى از شروط 
ــه واردات خودرو  آن كاهش تعرف
ــك از توليدات  ــچ ي ــت، هي اس
ــتر از  ــازان داخلى بيش خودروس
30 ميليون تومان ارزش نخواهد 
ــم از آزادسازى  ــا ه ــت و م داش

قيمت ها  استقبال مى كنيم. 
ــيون  ــو، عضو كميس ــى عليل عل
صنعت، معدن و تجارت مجلس 
هم در گفت وگو با «فرصت امروز» 
ــا بايد  ــه قيمت ه ــان اينك ــا بي ب
ــد، تاكيد كرد: اصالح  اصالح شون
قيمت ها را نه از طريق وزارتخانه 
ــدن و تجارت، بلكه از  صنعت، مع
طريق رياست جمهورى پيگيرى 
ــه خوشبختانه نظر  ــم ك مى كني
رييس جمهور هم اصالح قيمت ها 
ــرد: به مردم  ــت. وى تاكيد ك اس
ــال عجله اى  ــه مى كنم، فع توصي
براى خريد خودرو نداشته باشند. 

انتظار كاهش قيمت بازار به 
سر نرسيد

ــراض نمايندگان مجلس و  با اعت
ــاى كميته تحقيق  پيگيرى اعض
ــت خودرو براى  و تفحص از صنع
ــت،  ــا و در نهاي ــالح قيمت ه اص
ــد روز گذشته  صحبت هاى چن
سخنگوى دولت مبنى بر ضرورت 
اصالح قيمت هاى اعالم شده؛ اميد 
براى كاهش قيمت ها در بازار زنده 
شد و در حال حاضر، بازار منتظر 
ــود است. يكى از  همچنان در رك
نمايشگاه داران خودروهاى داخلى 
ــازار در اين چند  درباره وضعيت ب
روز به «فرصت امروز» گفت: تقريبا 
ــت ماه در ركود  بازار از ارديبهش
است و اين ركود از اواسط خرداد 
ــد و تا به امروز هم  ماه به اوج رسي
ــت. وى ادامه داد:  ادامه داشته اس
هرچند با اعالم قيمت هاى جديد 
ــه ركود در  پيش بينى مى شد ك
ــاه رمضان ادامه  نهايت تا پايان م
ــد از آن به روال  داشته باشد و بع
ــا بعد از  ــردد ام ــادى خود برگ ع
ــت انتظار كاهش  حرف هاى دول
ــه وجود آمده كه  درصد افزايش ب
ــرار است  گفته مى شود دولت ق
قيمت ها را اصالح كند، بنابراين 
در اين شرايط كسى خريدوفروش 
ــه منتظر  ــال هم ــد و فع نمى كن
هستيم كه نرخ نهايى اعالم شود. 
ــزود: البته،  ــگاه دار اف اين نمايش
ــالغ شده و  قيمت هاى جديد اب
ــاس ابالغ  ــازار هم براس قيمت ب
قيمت هاى جديد افزايش يافته 
ــن قيمت ها  ــا اطمينانى به اي ام
نيست و همه منتظر كاهش اين 

قيمت ها هستند. 

ــات بين المللى  گزارش هاى موسس
ــت حمل و نقل  تاييد مى كند، صنع
ايران پس از رفع تحريم ها به سمت 

توسعه حركت مى كند. 
ــس مانيتور،  ــزارش بيزين ــه گ ب
ــز همگام  ــت حمل و نقل ني صنع
ــان بعد از  ــاد جه ــا بهبود اقتص ب
ــى جهانى روند  پايان بحران مال
ــه مى كند،  ــدى را تجرب روبه رش
ــل هوايى  ــوص حمل و نق به خص

ــه رو به  ــه در منطقه خاورميان ك
گسترش است. با وجود اين، هنوز 
ــد به كار گيرى  هم خطراتى مانن
ــى در اروپا  ــاى رياضت سياست ه
ــاالى بيكارى  و ماندگارى نرخ ب
ــت حمل و نقل را  در آمريكا صنع

تهديد مى كند. 
ــه  ــن اسكل ي ــش از ا ــه پي اگرچ
ــه توان  ــان داده ك بندرعباس نش
ــا شرايط مختلف  وفق دادن خود ب

ــل  ــالوه حمل و نق ــه ع را دارد و ب
دريايى از اين بندر در سال گذشته 
ــى را تجربه كرده  رشد قابل توجه
ــم انداز  ــا اين حال چش است، اما ب
ــل در ايران  ــدت حمل و نق ميان م
ــت. تاثير  ــدان خوشبينانه نيس چن
ــى بر بخش  ــاى بين الملل تحريم ه
حمل و نقل دريايى ايران محسوس 
بوده و توسعه خطوط راه آهن براى 
ــورهاى  ــه با كش ــترش مبادل گس

همسايه ضرورى به نظر مى رسد. 
ــه ميانگين  ــى مى شود ك  پيش بين
از  ــى  درياي ــل  ــد حمل و نق رش
ــال 2015 معادل  بندرعباس تا س
ــد. ميانگين رشد  2/71 درصد باش
ــت حمل و نقل ريلى در  ساالنه صنع
ــال 2015 معادل 1/66  ايران تا س
درصد تخمين زده شده است. انتظار 
مى رود صنعت حمل و نقل هوايى به 
ــال 2015 رشد  طور متوسط تا س

ــدى را تجربه  ــه 0/73 درص ساالن
كند. 

ــزارش مى دهد،  بيزينس مانيتور گ
ــذارى  ــال سرمايه گ ــران در ح اي
هنگفت براى توسعه زيرساخت هاى 
ــت. اين  ــل ريلى خود اس حمل و نق
ــور اميد دارد تا طى چند سال  كش
ــذب 25 ميليارد  آينده موفق به ج
ــش  ــذارى در بخ دالر سرمايه گ

حمل و نقل ريلى شود. 

قيمت گذارى خودرو در دست انداز تصميم گيرى مسئوالن

پرونده قيمت خودرو بسته نشد

 جذب 25 ميليارد دالر در صنايع ريلى

وعده فيس بوكى 
آخوندى: تهران- مشهد

 6 ساعته مى شود
ــار  ــا انتش ــازى ب ــر راه و شهرس وزي
ــه فيس بوك  ــى در صفح يادداشت
ــنهاد وزارت راه  خود از تصويب پيش
و شهرسازى درباره اختصاص مبلغ 
ــراى تامين مالى  ــارد دالر ب دو ميلي
خارجى پروژه برقى كردن خط ريلى 

تهران – مشهد خبر داد. 
متن يادداشت عباس آخوندى به اين 

شرح است: 
 «همان طور كه مى دانيد از نخستين 
ــم در وزارت راه و  ــاى مأموريت روزه
شهرسازى تاكيد بر ايجاد تحول در 
شبكه ريلى داشتم و به همين منظور 
تامين مالى خارجى پروژه برقى كردن 
ــهد به مبلغ دو  خط ريل تهران- مش
ــه تصويب شوراى  ــارد دالر را ب ميلي
اقتصاد رساندم. زمان اجراى اين طرح 
42 ماه پس از عقد قرارداد تامين مالى 
است و با اجراى آن سرعت سير قطار 
به 200 كيلومتر در ساعت مى رسد 
و به اين ترتيب با احتساب توقف ها، 
ــافرى فاصله تهران-  قطارهاى مس
مشهد را 6 ساعته طى خواهند كرد. 
مزيت ديگرى كه با اجراى اين طرح 
به دست خواهد آمد، افزايش ظرفيت 
جابه جايى مسافر از 13 ميليون نفر در 
سال (وضع موجود) به 34 ميليون نفر 

خواهد بود. 

پرونده برقى كردن 
راه آهن شمال با همكارى 

روس ها گشوده شد
مديركل راه آهن شمال گفت: در حال 
بررسى راهكارهاى عملى و اجرايى 
برقى كردن خطوط ريلى اين محور 

با همكارى روس ها هستيم. 
به گزارش ايرنا، يوسف گرانپاشا گفت: 
ــون هياتى از  ــن منظور تاكن براى اي
ــد امكانات خطوط  ايران براى بازدي
ريلى روسيه به آن كشور سفر كرده 
است. وى افزود: يك هيات از كشور 
ــده به مازندران  روسيه نيز هفته آين
ــتان سفر مى كند تا عالوه بر  و گلس
شرايط خاص جغرافيايى، امكانات و 
تجهيزات موجود راه آهن شمال را هم 

براى برقى كردن بررسى كند. 
ــه داد: مذاكراتى هم در اين  وى ادام
ــئوالن ذى ربط روسى  زمينه با مس
انجام شده است تا طرح برقى كردن 
ــى كنيم.  ــال را اجراي ــن شم راه آه
ــى از برنامه هاى  گرانپاشا گفت: يك
راه آهن براى افزايش سهم حمل و نقل 
ريلى، برقى كردن خط ريلى شمال 
ــورت تحقق، سرعت  است كه در ص
قطارهاى مسافرى به 160 كيلومتر در 
ساعت و قطار هاى بارى تا 90 كيلومتر 

در ساعت افزايش خواهد يافت. 
وى افزود: برقى كردن راه آهن شمال 
با توجه به وجود مناطق مسكونى و 
زمين هاى كشاورزى حاشيه راه آهن و 
عبور و مرور غير مجاز حاشيه نشينان، 
ــتلزم حفظ حريم خطوط ريلى  مس
است تا عالوه بر افزايش سرعت قطار، 
ــز حفظ شود.  امنيت شهروندان ني
ــال گفت: بايد  مديركل راه آهن شم
ــئوالن  ــارى همه جانبه مس با همك
دستگاه هاى اجرايى و فرهنگ سازى 
ــه مردم،  ــب و اطالع رسانى ب مناس
زمينه هاى اجراى اين طرح را فراهم 

كرد. 

سامانه هاى هوشمند 
ثبت تخلفات سرعت 

افتتاح شد
با حضور معاون وزير راه و شهرسازى و 
رييس سازمان راهدارى و حمل و نقل، 
هفت سايت و سامانه هوشمند ثبت 
ــل به  ــى در اردبي ــات سرعت تخلف

بهره بردارى رسيد. 
به گزارش ايسنا، در مراسم افتتاح اين 
پروژه ها كه ديروز برگزار شد، مديركل 
حمل و نقل و پايانه هاى استان اردبيل 
اظهار كرد: براى ايجاد و راه اندازى اين 
تعداد سامانه هوشمند ثبت تخلفات 
كه در مناطق مختلف جاده اى به كار 
ــش از 360 ميليون  گرفته شده، بي

تومان هزينه شده است. 
عبدالحسين على اكبرى افزود : اداره 
ــل و پايانه هاى استان  كل حمل و نق
اردبيل در كنار راه اندازى سايت هاى 
ــاى ترددشمار  تصويرى و سامانه ه
آنالين در جاده ها، اين سايت ها را نيز 
با هدف ثبت سريع تخلفات ناشى از 
ــرد تا هم ايمنى  سرعت راه اندازى ك
ترددها باال رفته و هم كاهش تصادفات 
و تلفات جاده اى را شاهد باشيم. وى 
به قابليت هاى اين سامانه نظير توان 
برداشت لحظه اى از سرعت خودروها، 
ــالك خودروها، برداشت  برداشت پ
ــا در جاده ها به  ــار خودروه آمار شم
شكل آنالين و همچنين ثبت سرعت 
متوسط خودروها بين دو سامانه به 

وسيله اين سامانه اشاره كرد. 

تورم ناشى از پرونده قيمت خودرو براى اقتصاد كشور
اصغر قاسمى

دكتر على اكبر شايسته فر، استاد بزرگوار اقتصاد-  كه ساليانى است به ينگه دنيا 
كوچيده است-  چند سال قبل در يكى از سفرهايش به ايران مى گفت: تورم در 
همه جاى دنيا ريشه هاى نسبتا مشتركى دارد اما در ايران يك نوع نادرى هم وجود 
دارد كه من اسم آن را گذاشته ام «تورم تصميم سازى».در تورم تصميم سازى، 
مديران اقتصادى بر اثر فشار عوامل محيطى و براى فرار يا كاهش اين فشارها دست 
به تصميمات متناقضى مى زنند كه خود بسترساز تشديد تورم و ملتهب شدن 
بخش هاى آسيب پذير اقتصاد است. در سال هاى گذشته- به خصوص از زمان 
آغاز هدفمندى يارانه ها در دولت نهم- چند نمونه از اين دست تورم را شاهد بوديم؛ 
از انواع اظهارات متناقض مسئوالن در مورد نرخ محصوالت مشمول هدفمندى 

نظير نان و...گرفته تا مورد اخير كه در دولت جديد درباره خودرو رخ داده است.
ــذارى خودرو،  ــك از طرف هاى درگير موضوع قيمت گ در ماجراى اخير، هري
استدالل و احتجاجى را له يا عليه يكديگر اقامه كرده اند و پرونده قيمت گذارى 
چند بار باز و بسته شده است تا آنكه با مفاهمه طرف ها، قيمت هايى به عنوان نقطه 
توافقى اعالم شد. بازار آزاد بالفاصله به قيمت هاى اعالمى شوراى رقابت واكنش 

نشان داد و نمودار قيمت بازار آزاد مسير صعود را در پيش گرفت.
در حالى كه به نظر مى رسيد مهر پايان بر پرونده قيمت گذارى خودرو در سال 93 
زده شده است، سخنگوى دولت شش روز بعد از مخالفت جدى دولت با تصميم 
ــار پرونده قيمت گذارى  ــر داد و به اين ترتيب براى سومين ب شوراى رقابت خب
خودرو در سال 93 گشوده شد. استداللى كه مخالفان تصميم شوراى رقابت - از 
نمايندگان محترم مجلس گرفته تا كارشناسان اين بخش- مطرح مى كنند در 
پاره اى از مسائل انتقاداتى جدى است و احتماال دولت محترم هم با گوشه چشمى 

به اين داليل با تصميم شورا مخالفت كرده است.
به زعم منتقدين، بنيان صنعت خودرو از ابتدا بنيانى كج و معيوب بوده است. تقريبا 
همه دولت هاى گذشته در مواجهه با خودروسازان با اغماض و چشم پوشى عمل 
كرده اند كه به تنبلى ساختارى اين صنعت و چشم اميد داشتن به حمايت هاى 

همواره دولت ها منجر شده است.
تدوين استراتژى صنعت كشور با محوريت صنعت خودرو كه براساس آن بازارى 
بكر، بدون رقيب و سرشار از حمايت هاى دولت را در اختيار خودروسازان قرار داد 
ــراژ توليد خودروسازان افزايش  موجب شد كه در سال هاى بعد هنگامى كه تي
قابل مالحظه اى يافت و سودهاى چشمگيرى نصيب توليد كنندگان كرد، هيچ 
وقت خودروسازان به صرافت پذيرفتن رقيب خارجى نيفتند و هميشه از جايگاه 

مطالبه گر با مصرف كنندگان و دولتمردان روبه رو شوند.
ــم به اين صنعت وارد آمد،  اما در سال هاى اخير با ضربه هايى كه از ناحيه تحري
بخشى از معادالت خودروسازان به هم ريخت و ترازنامه هاى اين شركت ها شاهد 
ضررهاى پى در پى بودند. در شرايط حاضر طبيعى است كه مشكالت ساختارى 
صنعت خودرو را نمى توان يك ساله برطرف كرد. تاكيد طرفداران كيفى سازى 
ــط موجود صنعت  ــر زمين واقعيات و شراي ــدات خودرويى هم تنها بايد ب تولي

خودرو سازى مورد توجه قرار گيرد.
اما در مورد مخالفت دولت با تصميم شوراى رقابت چند سوال وجود دارد. اول اينكه 
حضور وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان مقام باالدستى طرف هاى درگير در 
پرونده قيمت گذارى خودرو به اين مفهوم است كه اين مقام بايد منتقل كننده 
ديدگاه دولت به اين طرف ها باشد.حال با وجود اعتراض سخنگو به تصميم شوراى 
رقابت اين سوال پيش مى آيد كه نقش وزير صنعت در اين ميان چه بوده است و 

چرا اعالم نظر دولت با اين تاخير و از سوى مقامى ديگر رخ داده است؟ 
دوم چرا سخنگوى محترم دولت شش روز بعد از اعالم قيمت شوراى رقابت به 
ــش بازار آزاد و افزايش  اعالم نظر پرداخته است. در فاصله اين شش روز با واكن
قيمت ها، تعدادى از خريداران خودروهايى را خريده اند كه احتماال از ناحيه آن 
متضرر خواهند شد. سوم بدون شك مخالفت دولت با قيمت مصوب شوراى رقابت 
با هدف كنترل تورم صورت مى گيرد. دولت يازدهم از ابتداى شكل گيرى، يكى 
از مهم ترين هدف هاى اقتصادى خود را كنترل تورم اعالم كرده است و افزايش 
قيمت خودرو را در جهت مخالف اين هدف ارزيابى مى كند اما دولت محترم بايد 
اين نكته را در نظر داشته باشد كه باز و بسته شدن پرونده قيمت گذارى خودرو، 
«تورم تصميم سازى» را به جامعه تحميل مى كند كه خود بسترساز تورم انتظارى 
است كه در ماجراى فازهاى يك و دو هدفمندى بارها صابون آن به تن دولتمردان 

خورده است.

نرخنامه

قيمت خودرو (تومان)

470/000/000بنز E350 سدان، فول

860/000/000مازراتى كواتروپورته

EC7 جيلى امگرند
83/100/000 صندوقدار اتوماتيك

بى ام دبليو 528
340/000/000فول آپشن

410/000/000لكسوس RX350 فول

تويوتا پرادو VX آفرود
344/000/000چهار در آفرود فول

هيونداى والستر
109/000/000واردات متفرقه

بازار و نمايندگى ها در انتظار ابالغ قيمت هاى جديد

كارخانه
قيمت نمايندگىقيمت بازارنام خودروتوليد كننده

SX 24/183/00024/000/000تيبا

سمند LX دوگانه 
CNG 31/100/00028/670/000سوز

ام وى ام 315 
38/800/00038/303/000(صندوقدار)

پژو 206

V8 اس دى
38/300/00034/649/000

E2 90 تندر
39/900/00036/147/000

ــازان و نهادهاى  ــودرو س ــات اخير ميان خ ــودرو  با مناقش ــازار خ ب
ــرد و قيمت كارخانه  ــى غيرشفاف به سر مى ب ــاز در وضعيت تصميم س
ــت. در جدول زير،  ــده در جدول هاى زير تقريبى اس ــازار درج ش و ب

ــت:  ــده اس ــران آورده ش ــت خودروهاى لوكس موجود در بازار ته قيم

با خودروسازان

ــده به عنوان رييس  رييس شوراى رقابت اعالم كرد: بن
شورا و ساير اعضاى شوراى رقابت هم از افزايش قيمت 
ــه دليل  ــى مجبور شديم ب ــتيم، ول ــودرو مكدر هس خ
ــائل اقتصادى مجوز افزايش 5/5 درصدى قيمت ها  مس

را صادر كنيم.
رضا شيوا، در گفت وگو با مهر درباره صحبت هاى ديروز 
ــى بر اينكه  ــوى دولت مبن ــر نوبخت، سخنگ محمدباق
ــودرو مكدر است،  ــش قيمت خ رييس جمهور از افزاي
ــت از افزايش  ــوان رييس شوراى رقاب گفت: بنده به عن
قيمت خودرو مكدر هستم.همچنين اعضاى شورا هم از 

هر نوع افزايش قيمت مكدر هستند.
ــا واقعيت جامعه چيز  ــت ادامه داد: ام رييس شوراى رقاب
ديگرى است، اين در حالى است كه هم اكنون كشور دچار 
تورم است.سال گذشته اين تورم 40 درصد بود، بنابراين، 
افزايش 5/5 درصدى قيمت خودرو نسبت به تورم مذكور 

رقم بااليى نيست.
ــالم كرده ايم كه  ــه به خودروسازان هم اع وى با بيان اينك
ــد افزايش دهند،  حداكثر قيمت ها را به ميزان 5/5 درص
ــوى دولت به اين  بيان كرد: شايد گفته هاى امروز سخنگ
دليل باشد كه اطالعات نادرست داده شده، حتى برخى از 
رسانه ها صحبت از افزايش 20 درصدى قيمت خودرو كرده 
بودند. شيوا با طرح اين سوال كه هم اكنون قيمت كدام كاال 
ــودرو جزو آن باشد؟  ــه افزايش پيدا نكرده كه خ در جامع
تصريح كرد: در حال حاضر، خودروسازان با افزايش قيمت 
ــه، فوالد، الستيك و  در بخش هاى مختلف از جمله شيش

ساير نهاده هاى توليد مواجه هستند.
رييس شوراى رقابت اضافه كرد: توليدكنندگان خودرو 
ــتند  در بخش هاى مختلف با افزايش قيمت مواجه هس
ــت مى كنند و اگر  ــترى پرداخ ــل آن، پول بيش و در قب
ــكل مواجه  قيمت هاى خودرو را افزايش ندهند، با مش
خواهند شد. وى ضمن تاكيد بر اينكه خودروسازان هم 
توليدكنندگان داخلى هستند و بايد از آنها حمايت شود، 
افزود: بخشى از افزايش قيمت ها ناشى از تورم تحميل 
ــوان افزايش قيمت  شده به خودروسازان هم بايد به عن

خودرو جبران شود.
ــراى قيمت هاى خودرو  ــرد: فرمولى كه ب شيوا تاكيد ك
ــاده قرار گرفته، علمى  توسط شوراى رقابت مورد استف
ــه شورا  ــال، اين وظيف ــت. در عين ح ــادى اس و اقتص
ــه تنظيم و ارائه  ــل را در اين زمين بوده كه دستورالعم

كرده است.

واكنش خودروسازان به اظهارات سخنگوى 
دولت

دبير انجمن خودروسازان ايران در واكنش به اظهارات 
ــا افزايش قيمت  ــر مخالفت ب سخنگوى دولت مبنى ب
خودرو گفت: ما تابع دولت هستيم و اميدواريم دولت نيز 

قوانين مربوط در اين زمينه را اجرا كند. 
ــنا، احمد نعمت بخش اظهار كرد: رييس  به گزارش ايس
ــا مديران  ــه هاى كارشناسى ب ــوراى رقابت در جلس ش
خودروسازان و وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرده 
ــورت گرفته قيمت  ــه به كارشناسى هاى ص بود، با توج

خودروها بايد بين 10 تا 12 درصد افزايش يابد. 
ــل مخالفت هاى  ــن حال به دلي ــان اينكه، با اي وى با بي
قبلى دولت با افزايش قيمت خودرو، شوراى رقابت نظر 
ــا را تعديل كرد،  خود در زمينه ميزان افزايش قيمت ه
ــان كرد:  در نهايت، قيمت خودروهاى داخلى  خاطرنش
ــا نظر دولت در زمينه  حدود 5/5درصد افزايش يافت ت

مخالفت با افزايش قيمت خودرو نيز تامين شود. 
ــال، اگر دولت با همين  نعمت بخش ادامه داد: با اين ح
ــف است، ما تابع  مقدار افزايش قيمت خودرو نيز مخال
ــوط در اين حوزه  ــار داريم قوانين مرب دولتيم، اما انتظ
ــاده 101 قانون برنامه  ــود.  طبق تبصره دو م اجرايى ش
ــت، مابه التفاوت قيمت  پنجم توسعه دولت موظف اس
ــاى توليدى را به توليدكنندگان  واقعى و تكليفى كااله

پرداخت كند. 
ــاده 90 اصل 44 قانون  وى افزود: همچنين براساس م
اساسى نيز دولت بايد مابه التفاوت قيمت هاى تكليفى و 
واقعى را به توليدكنندگان پرداخت كند. در اين زمينه 
ــاوت قيمت هاى  ــازان از ناحيه مابه التف زيان خودروس
ــدود دو سال گذشته بيش از  تكليفى و واقعى خودرو ح

شش هزار ميليارد تومان بوده است. 
ــران تصريح كرد: بنابراين،  دبير انجمن خودروسازان اي
ــه قيمت هاى سابق  ــت  خودروها را ب ما مى توانيم قيم
برگردانيم، اما از آن سو نيز انتظار داريم زيان شش هزار 
ــوى دولت پرداخت  ميليارد تومانى خودروسازان از س
ــت، ما مطيع دولت  ــان كرد: در نهاي شود. وى خاطرنش
ــا موضوع آن است كه  بوده و قانون را اجرا مى كنيم، ام
طبق همين قانون شوراى رقابت مسئول تعيين قيمت 
خودرو است و اگر برخالف نظر آن عمل كنيم بايد قانون 
ــون اساسى در اين  ــه و اصل 44 قان برنامه پنجم توسع

زمينه اجرايى شود.

رييس شوراى رقابت: ما هم از افزايش قيمت خودرو مكدر هستيم؛ ولى مجبور شديم

نازيال مهديانى



ــى از چيزهاى عجيب و  شهر دوب
پروژه هاى عظيم پر است. 

ــت برج خليفه در سال 2004  ساخ
 2010 ــه  ژانوي  4 در  و  ــروع  ش
ــام «خليفه» در  بهره بردارى شد. ن
روز بهره بردارى توسط شيخ محمد 
ــن راشد آل مكتوم، امير دوبى و به  ب

افتخار وى به اين برج داده شد. 
 برج خليفه 828 متر ارتفاع، 160 
طبقه، بيش از هزار واحد آپارتمان، 
ــه ادارى، 4 استخر و يك  49 طبق
ــوص ساكنان برج  كتابخانه مخص
ــك هتل با  ــالوه بر اين ي دارد. ع
ــاق در طبقات پايينى برج  160 ات
ــا نام طراح مد ايتاليايى جورجيو  ب

آرمانى واقع شده است. 

 برج خليفه تـا زمان افتتاح 7 
ركورد دارد: 

 • بلندترين برج جهان
ــان كه بدون  ــن سازه جه • بلندتري
كمك كابل يا وسيله ديگرى سرپاست

• دارا بودن بيشترين طبقات
ــاحت  ــترين مس • دارا بودن بيش
طبقات بين ساختمان هاى جهان

• بزرگ ترين بالكن براى تماشاى 
نماى بيرون برج

ــور با بيشترين  • دارا بودن آسانس
مسافت طى شده

ــور  ــودن بلندترين آسانس • دارا ب
باربرى جهان

 
طراحى برج خليفه

ــرج خليفه توسط  ــى ب طراح
و شركت  ــت  اسمي ــان  آدري
ــا الهام از  ــا و ب SOM آمريك
ــى و طبيعت  معمارى اسالم
ــام شده است. گل  انج صحرا 
  Hymenocallis صحرايى 
طراحى  ايده هاى  اصلى ترين 
ــى را به معماران آن  برج دوب

داده است.
ــه تنها از نظر  ــن طراحى ن اي

شكل فيزيكى نيروى وارده توسط 
باد در طبقات آخر را مهار مى كند، 
ــه ساكنان هريك از طبقات  بلكه ب
ــرد و بدون  ــه ف ــى منحصر ب نماي

ــر واحد ها  ــوى ساي ــراف به س اش
ــاده از  ــن استف ــد. همچني مى ده
ــان دهنده  ــاق در نماى برج نش ط
ــن طراحان برج خليفه  الهام گرفت

از معمارى اسالمى است. 

 پايه برج خليفه
ــى از شاهكارهاى مهندسى در  يك
برج كه نظر هر متخصصى را جلب 
ــد، قرار دادن 500 هزار تن  مى كن

ــك فريم مثلث  ــرج روى ي وزن ب
ــاع 3/7 مترى است.  شكل با ارتف
ــم از ميلگردهايى به قطر  اين فري
ــق 50 مترى  ــر كه در عم 1/5 مت
زمين فرورفته تشكيل شده است. 

 مقابله با باد در 
ارتفاع 800 مترى

ــت تونل باد  بيش از 40 تس
ــرج خليفه  ــف روى ب مختل
انجام شده است تا تمام آثار 
مترى   800 ــاع  ارتف در  باد 
ــرج  ــا روى ب ــح دري از سط
برج خليفه  ــخص شود.  مش
ميانى  پايينى،  از سه بخش 
شده است.  تشكيل  بااليى  و 
ــمت ها  ــن قس ــك از اي هري
طراحى  ــى  متفاوت ــه  به گون
ــر جريان باد  ــا در براب شده اند ت
ــار و  ــرات فش ــن تغيي و همچني
ــاى متفاوت و آرمانى  دما رفتاره

داشته باشند. 

 وسايل حمل و نقل به باالى 
برج خليفه 

و  ــور  آسانس  58 ــه  خليف ــرج  ب در 
ــور مداوم  ــه ط ــه برقى ب ــت پل هش
ــان به طبقات  ــار حمل و نقل ساكن ك
ــد.  ــام مى دهن ــرج را انج ــف ب مختل
ــرج  ــانى ب ــار و آتش نش ــور ب آسانس
ــل 5500 كيلوگرم جرم  توانايى حم
دارد و بلندترين آسانسور بارى جهان 
ــرج قابليت  ــورهاى ب ــت. آسانس اس
ــراى مواقع  ــزى هوشمند ب برنامه ري
تخليه اضطرارى و آتش سوزى دارند. 
ــور كه به افراد نمايى از  چند آسانس
ــرون برج را مى دهند، ظرفيت 12  بي
ــد و با سرعت 10  ــا 14 نفر را دارن ت

متر بر ثانيه حركت مى كنند. 

 فواره برج خليفه دوبى 
ــواره 217  ــرج يك ف ــرون ب در بي
ــه  ك دارد  ــرار  ق ــون دالرى  ميلي
 WET Design طراحى شركت
است و توانايى پرتاب آب به ارتفاع 
ــرى را دارد. اين فواره با  150 مت
ــن 6600 المپ در 50 رنگ  داشت
ــرى زيبا در محوطه  مختلف مناظ
بيرون برج خليفه ايجاد مى كند.  

ديدگاه

نرخ شن و ماسه

گزارش 2
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2 پيشنهاد براى 
خانه دار شدن مردم 

ــاون وزير راه  ــد مجيدى، مع احم
ــان اينكه تورم  ــازى با بي و شهرس
كنونى ناشى از مسكن مهر است، 
ــا دو يا سه  ــن نگاه كه ب گفت: اي
ميليون تومان مى خواهند خانه دار 
شوند بايد از بين برود، بزرگ ترين 
ــردم خريد خانه  ــار اقتصادى م ك
است و نمى شود با دو، سه ميليون 
ــد. معاون  ــان صاحب خانه ش توم
امور دولت و مديريت بحران وزير 
ــان كرد: بايد  ــازى بي راه و شهرس
اين فرهنگ را جا بيندازيم كه اگر 
ــب خانه شويد  ــد صاح مى خواهي
ــه باشيد و  ــد پس اندازى داشت باي
ــهيالت  بعد از مدتى دولت هم تس

بدهد تا صاحب خانه شويد.
ــن رابطه دو  مجيدى گفت: در اي
ــكن داريم،  ــراى مس ــنهاد ب پيش
نخست سالى يك ميليون مسكن 
در كشور بايد ساخته شود كه اگر 
ــر مترى 600  ــه قيمت امروز ه ب
هزار تومان ساخته شود، به شش 
ــاز داريم  ــارد تومان ني هزار ميلي
ــت. وى اظهار كرد:  ــه عملى اس ك
ــد بازپرداخت  ــراى تحقق آن باي ب
ــكن مهر را كه به  ــهيالت مس تس
ــك صندوق  ــردم داده ايم، در ي م
ــكن  به عنوان صندوق توسعه مس
ــس از اين پول به  قرار دهيم، سپ
ــكن  ــانى كه مى خواهند مس كس
ــهيالت دهيم  ــازند تس جديد بس
ــار بافت هاى فرسوده  كه با اين ك
ــاون امور  ــود. مع ــم احيا مى ش ه
دولت و مديريت بحران وزير راه و 
شهرسازى ادامه داد: پيشنهاد دوم 
اين است كه بانك مركزى به تمام 
ــكن  ــازه دهد وام مس بانك ها اج
انتظار  ــود  نمى ش ــرا  زي ــد،  بدهن
ــون تومان فرد  داشت با 12 ميلي
ــازد يا خانه اى  براى خود خانه بس

خريدارى كند. 

تحويل 5000 واحد 
مسكونى به محرومان 

ــران  ــاى خي ــات امن ــس هي ريي
انقالب  بنياد مسكن  ــكن ساز  مس
ــور گفت: پيش بينى  اسالمى كش
ــال حدود  ــا پايان امس مى شود ت
ــط  توس ــكن  مس ــد  واح  5000
ــه  ــور ب ــكن ساز كش ــران مس خي
ــود. هادى  تحويل ش ــان  محروم
ــه 28 هزار  ــى با بيان اينك درفش
ــران  ــط خي ــكن توس ــد مس واح
ــال  ــور در ح ــكن ساز در كش مس
ــار كرد: از اين  احداث است، اظه
ــد تكميل و به  تعداد 9000 واح
متقاضيان واگذار شده است. وى 
با اشاره به اينكه اين واحدها براى 
ــار آسيب پذير و كم درآمد در  اقش
افزود:  ــود،  مى ش احداث  ــور  كش
ــن راستا از  ــد در اي ــراد نيازمن اف
ــى و از  ــف شناساي ــرق مختل ط
ــن افراد  ــراى اي ــق خيران ب طري

مسكن ساخته مى شود.  

جريمه تاخير به متقاضيان 
مسكن ويژه تهرانسر

ــرح  ــرى ط ــى، مج ــعود بيژن مس
ــكن ويژه تهرانسر در پاسخ به  مس
اينكه در صورت تاخير در تحويل 
تهرانسر  ويژه  ــكن  مس واحدهاى 
ــه متقاضيان، آيا جريمه اى بابت  ب
ــا پرداخت مى شود  ــر به آنه تاخي
ــن باره هر  ــر؟ گفت: در اي يا خي
ــود  ــرارداد وج ــه در ق ــزى ك چي
ــا اجرا مى شود  داشته باشد، قطع
ــل واحدها تاخير  اگر ما در تحوي
ــر شناخته  ــه باشيم و مقص داشت
ــداران  ــا به خري ــم، مطمئن شوي
مى كنيم  ــت  پرداخ ــم  ه جريمه 
ــا دستور اداره  ــا اين كار ب و حتم
كل راه و شهرسازى استان تهران 
ــد. وى درباره  ــد ش ــام خواه انج
ــان  متقاضي ــدى  امتيازبن ــوه  نح
ــكن  ــراى انتخاب واحدهاى مس ب
ــار كرد:  ــر نيز اظه ــژه تهرانس وي
ــدى و نحوه دقيق  ــراى امتيازبن ب
ــه جمع بندى  ــوز ب ــام آن هن انج
ــم. بيژنى تاكيد  ــى نرسيده اي نهاي
ــا بر اين است  ــرد: همه سعى م ك
ــچ متقاضى ضايع  كه حقى از هي
ــود، از اين رو، مطمئنا كسانى  نش
ــز كرده اند  ــول واري ــه زودتر پ ك
ــترى خواهند داشت و  امتياز بيش
ــانى كه بر اثر سهل انگارى  با كس
ــا نداشتن پول مبلغ پرداختى را  ي
ديرتر واريز كرده اند، تفاوت دارند. 

مسكن با همه ثروتش به دنبال پول. . . 

ــران، پيش فروش و وام بانكى است.   ــاى سنتى تامين مالى در اي از روش ه
ــه آن عالقه مندند،  ــه سازندگان ب ــوه اى است ك ــتين شي اين روش نخس
ــكن در  ــون هزينه  سرمايه آن را نازل تلقى مى كنند، اما متقاضيان مس چ
ــه قدر كفايت از  ــى و تورم و در شرايطى كه ب ــن سال ها، كمى نقدينگ اي
پيش خريد هاى گذشته رضايت ندارند، از آن رو گردانند. همچنين دومين 
ــه وام كوتاه مدت ساخت وساز متمايل  ــى تامين مالى در ايران ب روش سنت
ــول بلند مدت مى خواهد كامال  ــكن را كه پ است و نياز فرد بهره بردار مس
ــت وجو كرد. اكنون  ــن رو، بايد راه هاى جديدى جس ــت. از اي جوابگو نيس
ــكن  ــترده اى از منابع و تكنيك ها براى تامين مالى توسعه مس طيف گس
ــتغالت و امور  ــترش و نوسازى طرح هاى ساختمانى وجود دارد. مس و گس
ــواره در پيوند با يكديگر بوده اند، اما در دو دهه  اخير، پيچيدگى  مالى هم
ــمگيرى در اروپا، آمريكا و  ــترش چش و درهم آميختگى ابزار هاى مالى گس
خاور دور داشته و حتى پاره اى از اين ابزار ها در بازار هاى مالى بين المللى 
ــاى سرمايه به شدت جهانى شده است و  ــورد معامله قرار گرفته و بازار ه م
ــتغالت شده  ــى در اين بازار ها باعث توسعه  مس ــازى و مقررات زداي آزاد س
ــتغالت، نوآورى، رقابت  ــخصه روش هاى فعلى تامين مالى مس است. مش
ــترده  ــاى نهادهاى مالى با يكديگر و تقويت توان تدارك وسيع و گس پوي
ــه نحوه و هزينه   ــان و بلند مدت است. مى دانيم ك ــع مالى كوتاه، مي مناب
ــتغالت تاثير مهمى بر طرح هاى توسعه مسكن دارد. طبعا  تامين مالى مس
ــع مالى، حاصل از بدهى و سرمايه است، اما نقش روش هاى مبنى بر  مناب
ــات، كمك هاى بالعوض، معافيت ها و غيره را نيز نبايد ناديده گرفت.  مالي
ــد مزيت اقتصادى همچون  ــتر در مورد طرح هاى فاق روش هاى اخير بيش
بازسازى بافت تاريخى فرسوده شهرى، مسكن ارزان قيمت و كوچك براى 
اقشار ضعيف جامعه و طرح هاى مسكن روستايى و طرح هايى از اين دست 
ــتغالت سخن  ــكن و مس ــرد دارد. وقتى از تامين مالى طرح هاى مس كارب
ــبتا  ــم، افق هاى زمانى متفاوتى در نظر داريم. مرحله  ساخت نس مى گويي
ــد اما تامين مالى  ــت و عموما دو تا پنج سال طول مى كش ــدت اس كوتاه م
ساخت معموال كوتاه مدت است و وجوه به طور متوسط براى سه سال الزم 
است. تسهيالت اعتبارى ساخت بسيارى از ويژگى هاى وام تجارى را دارد؛ 
ــتند.  ــهيالت  عالقه مند هس ــن رو، بانك هاى تجارى به اعطاى اين تس از اي
ــه سازوكارهايى انجاميده كه بر  ــالب در امور مالى در سال هاى اخير ب انق
ــل مى زند. باال  بودن نرخ  ــان بازار هاى كوتاه مدت و بلند مدت پ شكاف مي
تورم و سود مورد انتظار، به سرزمين ما محدود نيست و در غرب نيز بارها 
و در همين سال هاى اخير مثال پايان دهه 70 و آغاز دهه 80 تجربه شده 
است. در سال 1981 نرخ بهره سپرده در آمريكا به 18 درصد رسيد و اين 
ــه بانك ها وام هاى رهنى 7، 8 و 9 درصد در ترازنامه خود  ــى بود ك در حال
ــد. نرخ بهره  باال بانك ها را محتاط مى كند و وقتى سررسيد وام 15  داشتن
ــران هزينه پول در آينده مى شود، به ويژه  ــال ديگر است، طبعا بانك نگ س
آنگاه كه تورم را احساس مى كند اما در مواجهه با اين شرايط بازار سرمايه 
پيچيده و نسبتا كارآيى چون بازارهاى غربى، به فكر شيوه هاى تامين مالى 
خالق مى افتد. روش هاى متفاوتى براى طبقه بندى شيوه هاى تامين مالى 
ــكن وجود دارد، از جمله گروه بندى اصلى بين بدهى و سرمايه است،  مس
ــن مالى از محل سرمايه به سرمايه گذار امكان مى دهد مدعى عايدى  تامي
ــت مواجه شود در معرض خطر جدى  ــود و اگر با شكس سرمايه گذارى بش
ــتانكار كمتر در معرض خطر بازيافت سرمايه خود  قرار گيرد. برعكس، بس

است، اما از عايدى سرمايه گذارى چيز مهمى نمى برد. 
*مشاور وزير راه و شهرسازى 
منبع: ايسنا 

ــدن دو هفته از  ــرى ش ــا سپ ب
ــكن  آغار ماه رمضان، بازار مس
ــود و  ــاه، دوران رك ــن م در اي
ــى مى كند.  ــود را ط ــت خ اف
ــود اينكه در  ــازار با وج ــن ب اي
ــال جارى  ــاى ابتدايى س ماه ه
ــوك حاصل از  ــل ش ــه دلي و ب
ــراى مرحله دوم هدفمندى  اج
ــش قيمت ها  ــا، با افزاي يارانه ه
روبه رو بود، اما پس از گذشت 
ــش قيمت حامل هاى  تب افزاي
ــكن با آرامش  انرژى، بازار مس
مواجه شده و مالكان هم براى 
ــر واحدهاى خود  فروش زودت
ترجيح داده اند تا سود كمترى 
ــبت به گذشته به دست  را نس
ــد كه هنوز هم  بياورند، هرچن
از ساخت و ساز  ــادى  زي ــود  س
ــود. بيت اهللا  ــب آنها مى ش نصي
ــاس اقتصاد  ــان، كارشن ستاري
ــكن درباره ركود به وجود  مس
ــكن در ماه  ــده در بازار مس آم
رمضان معتقد است، آمارها در 
ــول سال هاى اخير حاكى از  ط
ــوده كه به طور معمول از  آن ب
10 روز قبل از آغاز ماه رمضان 
ــد از پايان، توقف  و 10 روز بع
اتفاق  بخش  ــن  دراي معامالت 
ــن امر  ــل اي ــد. وى دلي مى افت
ــردم، افت  ــودن م را روزه دار ب
ــزان كارها و كاهش گردش  مي
ــاد مى داند. طى  مالى در اقتص
روزهاى گذشته حسام عقبانى، 
رييس اتحاديه مشاوران امالك 
تهران در حالى خبر از كاهش 
ــا در بهار  ــدى اجاره به 9 درص
سال 93 نسبت به مدت مشابه 
ــه منابع  ــه داد ك ــال گذشت س
ــدى  ــد 11 درص ــق از رش موث
اجاره نشينى در تهران در زمان 
مشابه خبر مى دهند. طبق اين 
ــكن در  خبر، اگر چه بازار مس
ــبى  بهار سال 93 در ركود نس
ــتان هر  به سر برده است. تابس
سال، فصل داغ و پر تب و تاب 
ــكنى  ــراى نقل انتقاالت مس ب
است و فصلى كه خريدوفروش 
ــكن در آن از رونق  و اجاره مس
ــت. اما  ــوردار اس ــى برخ خاص
ــاه رمضان با  ــادف بودن م مص
ــتان، از رونق بازار مسكن  تابس
ــه  ــال كاست ــتان امس در تابس

است. 

آپارتمان هاى نقلى، جذاب 
براى سازنده و خريدار

ــا آپارتمان هاى نقلى  اين روزه
ــى براى هر دو  موضوعى جذاب
ــتاجر  سوى رابطه مالك و مس
ــدار است.  ــده و خري و فروشن
ــاز و بفروشان و  ــن بس همچني
ــاز نيز  ــاى ساخت و س شركت ه
ــه ساخت  ــترى ب ــل بيش تماي
ــكونى  ــن نوع واحدهاى مس اي
ــه گاهى  ــد. واحدهايى ك دارن
متراژ آنها به اندازه اى است كه 
ــالع از تحوالت  خواننده بى اط
ساخت و ساز كنونى را به تعجب 
وا مى دارد كه خانه اى مسكونى 
ــات زندگى در  ــام امكان ــا تم ب
ــى چگونه  ــاى تنگ چنين فض
ــا خريداران و  ممكن است. ام
توان  ــتند كه  مستاجرانى هس

ــا مى كند كه  ــى آنها اقتض مال
ــال چنين واحدهايى  فقط دنب
باشند. رابطه دو سويه خريدار 
ــاال  ــاى ب ــده و تقاض و فروشن
ــوع واحدهاى نقلى  براى اين ن
ــور باعث شده است  و جمع و ج
ــاز و بفروشان نيز تمايل  تا بس
ــت چنين  ــه ساخ ــترى ب بيش
تا  باشند  ــه  داشت ــى  واحدهاي
ــى را  ــاى بزرگ ــه واحده اينك
ــا  ــا سال ه ــا ي ــازند و ماه ه بس
ــترى  ــه و مش ــى از سكن خال
باالى  ــزوده  اف ارزش  ــد.  بمانن
ــاى كوچك موجب  آپارتمان ه
بساز و    بفروشان  كه  است  شده 
زمين هايى  ــت  ساخ به  تمايل 
ــت واحدهاى  ــوز ساخ ــا مج ب
ــه باشند تا سود  كوچك داشت
بيشترى را به نسبت واحدهاى 
ــد. اما به  ــب كنن بزرگ تر كس
باور فعاالن بازار مسكن، ركود 
مسكن هم در چند ماهه اخير 
ــاى  ــت واحده ــت قيم نتوانس
ــك در پايتخت را كاهش  كوچ
ــن واحدها  ــد و اي ــادى ده زي
ــتر  ــان با نرخ هايى بيش همچن
ــه فروش  ــه ب ــح منطق از سط
ــد و قيمت هاى بااليى  مى رسن
ــن مى شود.  ــا تعيي ــراى آنه ب
ــوع موجب شده  ــن موض همي
ــاز آپارتمان هاى  كه ساخت و س
ــت افزايش  ــك در پايتخ كوچ
ــه  ب ــد،  باش ــه  داشت ــادى  زي
ــه در اغلب محله هاى  طورى ك
ــه واحدهاى  ــى تهران ك جنوب
ــوده و ريزدانه وجود دارد،  فرس
آپارتمان هايى با متراژ كمتر از 
ــر ساخته شود. از سوى  40 مت
ــر اين  ــروش آسان ت ــر، ف ديگ
ــم موجب شده  ــا ه آپارتمان ه
ــازوبفروشان هم  ــت كه بس اس
ــت اين خانه ها  تمايل به ساخ
ــه طورى كه  ب باشند،  ــه  داشت
اگر براى زمينى مجوز ساخت 
ــود  ــان كوچك داده نش آپارتم
حاضر به شراكت براى ساخت 
نيستند. در واقع، ارزش افزوده 
ــاى  آپارتمان ه ــه  ك ــى  باالي
ــراى  ــا ب ــك و سوئيت ه كوچ
ايجاد  مالكان  و  بسازوبفروشان 
مى كند، باعث شده كه آنها به 
فكر خرد كردن زمين باشند و 

آپارتمانى با چند واحد كوچك 
ــترى هم  ــازند تا سود بيش بس
ــت منطقه به  ــبت قيم ــه نس ب
اينكه  باوجود  ــد،  بياورن دست 
ــت آپارتمان هاى كوچك  ساخ
ــم شدن  ــن به ك ــك زمي در ي

فضاى مشاعات منجر مى شود 
و مشكالتى را براى جابه جايى 
ــراه دارد. اما  ــه هم ــان ب مالك
ــد كم  ــدرت خري ــان ق همچن
ــب استقبال از  ــا موج خانواره
ــا مى شود  واحده ــن  اي خريد 
ــه جيب  ــى هم ب ــود نهاي و س
سازندگان و بسازوبفروش هايى 
مى رود كه مى توانند بيشترين 
ــا  ــن واحده ــاده را از اي استف

داشته باشند. 

خواست مستاجران
 و موجران 

يكى از بنگاه داران امالك در 
ــه تهرانپارس در رابطه  منطق
با وضعيت فعلى بازار مسكن 
ــازار رهن و اجاره در  گفت: ب
ــاه رمضان راكد است و اين  م
ــوى ديگر حاصل  ركود از س
ــاره از  ــج نرخ هاى اج دسترن
كه  ــت  اس ــران  موج ــوى  س
ــور دلخواه صورت گرفته  به ط
اجاره  ــاى  ــرا نرخ ه زي است، 
ــه امروز  ــداى سال تا ب از ابت
نزديك به 20 درصد افزايش 
ــه  ــت. وى در ادام ــه اس يافت
ــتر  مبلغ رهن مورد نظر بيش
ــان را بين 30 تا 40  متقاضي
ميليون تومان اعالم كرد، اما 
ــى بيش از 45  ــان مبلغ مالك
ــان را به عنوان  ــون توم ميلي

ــر دارند  ــل رهن در نظ حداق
براى رهن  ــور  كه مبلغ مذك
ــرى در  ــد 50 مت ــك واح ي
ــر گرفته مى شود. از سوى  نظ
ــزار  ــا 400 ه ــر 300 ت ديگ
ــه از نظر  ــان اجاره ماهان توم
فعلى  وضعيت  در  مستاجران 
ــت، اما مالكان  قابل قبول اس
ــاره را از 500 تا  نرخ هاى اج
600 هزار تومان به باال براى 
واحدهاى خود در نظر دارند. 
اين بنگاه دار در ادامه تصريح 
كرد: با وجود چنين نرخ هايى 
ــتاجران   ــه تازگى اغلب مس ب
ــى براى  ــچ تالش ــم از هي ه
ــال قبل خود  ــد قرار س تمدي
ــد، حتى اگر  ــغ نمى كنن دري
بازديد كننده هاى جديد  شده 
ــى منصرف  ــر طريق ــه ه را ب
ــال، به وقت  ــد. براى مث كنن
تنظيم شده بنگاه براى بازديد 
مستاجر جديد از واحد خود، 
حاضر نمى شوند. عالوه براين 
بازار رهن و اجاره مسكن هم 
ــاد با رونق  ــه جنت آب در محل
ــرا افزايش  ــت، زي همراه نيس
در  ــا  اجاره به ــدى  درص  15
ــال قبل قدرت  ــه با س مقايس
ــتاجران را در بازار اجاره  مس

تضعيف كرده است. 

نسبت به سال گذشته 
كاهش نداشتيم 

اگرچه رييس اتحاديه مشاوران 
ــش  كاه از  ــران  ته ــالك  ام
ــبت به  9 درصدى اجاره بها نس
سال گذشته خبر مى دهد و با 
وجود اينكه در ماه رمضان بازار 
ــكن اندكى ركود را تجربه  مس
ــاالن اين  ــت اما فع ــرده اس ك
ــو با «فرصت  بازار در گفت وگ
به  ــبت  نس معتقدند:  ــروز»  ام
ــه تنها كاهش  ــال گذشته ن س
ــورت نگرفته، بلكه  ــى ص قيمت
ــم در خريدوفروش و هم در  ه
ــد افزايش قيمت ها  اجاره شاه
بوده ايم. رضائيان، مدير امالك 
در منطقه 2 و محدوده سعادت 
ّآباد معتقد است، نرخ اجاره بها 
ــال 93 حدود 15  ــار س در به
ــبت به مدت مشابه  درصد نس
ــت. هاشمى، مدير  افزايش ياف

ــان در منطقه  ــالك الماسي ام
11، نظر وى را تاييد مى كند و 
در گفت وگو با «فرصت امروز» 
اظهار كرد: مسكن هم در اجاره 
و هم در خريدوفروش گران تر 
ــن مدير امالك،  شده است. اي
ــا را  ــش اجاره به ــزان افزاي مي
ــت.  بين 20 تا 30 درصد دانس
ــرازى،  پورشي ــى  عل ــد  محم
ــكن در پاسخ  ــاس مس كارشن
ــوال «فرصت امروز»  به اين س
ــش 9 درصدى  ــا كاه ــه آي ك
ــد مى كند  ــا را تايي ــاره به اج
ــان كرد: اين ميزان  خاطر نش
ــهود  ــش قيمت عمال مش كاه
ــوس نيست و براساس  و محس
ــاوران  شنيده ها و سوال از مش
ــن  ــردم و همچني ــالك و م ام
ــاى روزنـامـه هاى،  آگـهـى هـ
ــرى به هيچ  ــن اظهار نظ چني
عنوان اثبات نمى شود. وى در 
امالك  ــاوران  مش افزود:  ادامه 
ــار مى كنند كه  ــان اظه و مالك
عرف افزايش قيمت ساالنه در 
ــت ويك درصد  سال 93، بيس
ــخص نيست كه  است، اما مش
ــه پايه و اساسى  اين ميزان چ
ــورم را مالك  ــر نرخ ت دارد، اگ
ــد از آنها سوال  ــد، باي گرفته ان
شود كه نخست چرا نرخ تورم 
باالتر از اين مقدار است و بعد 
ــئول مختلف،  هم چرا سه مس
ــورم مختلف  ــرخ ت ــه نوع ن س
ــد و اتفاق نظرى  اعالم مى كنن

روى آن وجود ندارد. 

 كاهش قيمت 
محتمل است

ــه، اقتصاددان در  مرتضى افق
پاسخ به سوال «فرصت امروز» 
ــه سياست هاى  ــاره ب و با اش
ــادى دولت اظهار  كالن اقتص
ــن احتمال وجود دارد  كرد: اي
ــكن  كه قيمت اجاره بهاى مس
ــد و اين  ــه باش ــش يافت كاه
ــل سياست دولت  ــر به دلي ام
ــورم  ت ــش  كاه در  ــم  يازده
ــى  ــد نقدينگ ــرل شدي و كنت
ــن اقتصاددان تصريح  است. اي
اگرچه  نقدينگى  كنترل  كرد: 
تورم مى شود،  موجب كاهش 
ــش  ــز افزاي ــود را ني ــا رك ام
ــد. وى در ادامه اضافه  مى ده
كرد: مجموعه عواملى از جمله 
ــى كه موجب  كنترل نقدينگ
ــد مردم  ــدرت خري كاهش ق
ــث شده، مردم از  مى شود باع
ــرى برخودار بوده و  پول كمت
ــود را صرف  ــول مختصر خ پ
ــاج ضرورى ترى  مايحت خريد 
ــد و  ــى بكنن ــد مواد غذاي مانن
اين مسئله تقاضاى مسكن را 
ــش داده و از سوى ديگر  كاه
ــبى داشته  ــكن رشد نس مس
ــه اين ركود  ــت و در نتيج اس
ــد  ــش مى توان ــف افزاي و توق
ــد. افقه  ــه نظر بياي منطقى ب
ــان كرد: از  در پايان خاطر نش
سوى ديگر سياست هاى پولى 
دولت مرتبط با مسكن مانند 
ــا سياست هاى  ــكن ي وام مس
مسكن مهر نيز به طور قطعى 
روشن نشده و روى ركود بازار 

مسكن تاثير گذار بوده است.

بررسى «فرصت امروز» از روند قيمت مسكن در ماه رمضان 

تب تند قيمت ها اندكى فرونشست 

آمارها در طول سال هاى 
اخير نشان مى دهند 

معموال از 10 روز پيش 
از ماه رمضان و 10 روز 
بعد از پايانش، توقف 

معامالت دربازار مسكن 
اتفاق مى افتد و دليل 
اين امر روزه دار بودن 

مردم، افت ميزان كارها 
و كاهش گردش مالى 

در اقتصاد است

معرفى بلندترين برج جهان 

برج خليفه، الهامى از صحرا و معمارى اسالمى

ــواع ماسه از 13 هزار  ــداى خردادماه 93 قيمت متوسط يك تن ان از ابت
ــه در اين گروه ماسه مالتى (خاكدار) مخلوط  ــان به باال بوده است ك توم
خاك و ماسه با قيمت 13 هزار تومان كمترين و بلوكاژ سنگ دانه بندى 
ــترين قيمت را در اين  ــى) با 25 هزار تومان بيش ــده (ويژه مقاومت پ ش
ــروه دارند. اگرچه حدود قيمت هر تن انواع شن و ماسه در خرداد 92  گ
ــبت به جهش قيمت  با افزايش هزار تا دو هزار تومانى همراه شده اما نس

مصالح ديگر متعارف به نظر مى رسد. 

رضا اسدآبادى

على كاكولكى

حسين عبده تبريزى

قيمت (تومان)نوع بسته بندىواحدنام

ماسه 2 بار شسته 
16,000فله (ويژه بتن)تنطبيعى شماره 0,6

ماسه 2 بار شسته 
17,000فله (ويژه بتن)تنطبيعى شماره 0,7

ماسه 2 بار شسته 
طبيعى مخلوط 0,6 

و 0,7
16,500فله (ويژه بتن)تن

ماسه 1 بار شسته 
فله تنمخلوط

15,000(ويژه سنگ و بنايى)

ماسه شكسته 
فله تنخورده سنگ

14,000(ويژه سنگ و بنايى)

ماسه مالتى (خاك 
دار) مخلوط خاك 

و ماسه
13,000فله (ويژه بنايى)تن

شن شسته 
فلهتنعدسى 1٫0٫0

13,500(ويژه بتن و سنگ)

14,000فله (ويژه بتن)تنشن نخودى 1٫5٫0

15,500فله (ويژه بتن)تنشن بادامى 2٫0٫0

شن مخلوط 
عدسى، بادامى، 

نخودى
14,000فله (ويژه بتن)تن

بلوكاژ سنگ 
فله تندانه بندى شده

25,000(ويژه مقاومت پى)



ــتان با اشاره به آتش سوزى  ــت استان گلس مديركل حفاظت محيط زيس
ــرايط كنونى مسير  ــتان گفت: با توجه به ش ــنبه در پارك ملى گلس دوش
ــوزى ها نيز پايانى ندارد. در سومين  عبورى از اين منطقه، غمنامه آتش س
مورد در هفته هاى اخير، دوباره بخشى از جنگل گلستان دچار آتش سوزى 
ــاعت 11 صبح دوشنبه در حوزه استحفاظى استان  ــد، اين حريق از س ش
ــت رخ داد و با كمك نيروهاى  ــان شمالى نرسيده به دو راهى دش خراس
ــد. يحيى  ــتان مهار ش ــت، منابع طبيعى و پارك ملى گلس ــط زيس محي
مرادى، مسئول روابط عمومى پارك ملى گلستان هم گفت: عامل انسانى 

باعث وقوع آتش سوزى در منطقه شده است. 
ــتان كازرون فارس نيز  ــوزى در جنگل هاى منطقه نودان شهرس آتش س
پس از دو روز در روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه مهار شد. جهانزير والى، 
ــئول منابع طبيعى شهرستان كازرون گفت: در اين آتش سوزى كه به  مس
ــت كمبود امكانات دو روز به طول انجاميد، حدود 150 هكتار از منابع  عل
ــك مردم عامالن اين  ــوخت. با كم ــى و جنگلى منطقه در آتش س طبيع
ــايى و  ــوزى كه در منطقه در حال ايجاد كوره زغال بودند، شناس آتش س

تحويل مقامات قضايى شدند. 
ــدن رودخانه زاينده رود، فضاى سبز شهرى  ــوى ديگر، با خشك ش از س
ــك شدن قرار گرفته و افزايش آلودگى هواى  اصفهان نيز در معرض خش
ــت تشديد شود. با خشكى  ــهرهاى ايران ممكن اس يكى از آلوده ترين ش
ــات طبيعى در  ــانه هاى حي ــديد آب چاه ها، نش ــش ش ــده رود و كاه زاين
ــده  ــهرهاى جهان با تهديد جدى مواجه ش اصفهان، يكى از زيباترين ش

است. 
در سمنان، اما استاندار سمنان با يادآورى مشكالت گسترده عشاير ناشى 
ــتان بين زمين و آسمان سرگردان و  ــالى گفت: عشاير اين اس از خشكس
ــتند. محمد وكيلى، پنجشنبه در نشست با رييس سازمان  بالتكليف هس
امور عشاير كشور با اشاره به كاهش شديد بارندگى در سال زراعى جارى 
ــه ماه و نيم زودتر انجام شد و از سويى،  ــاير اين استان س گفت: كوچ عش
ــته 30 ميليون ليتر آب رسانى براى عشاير در اين استان  در اسفند گذش
ــاير استان  صورت گرفت. وى بر ضرورت خريد دام و تامين علوفه دام عش
ــمنان تاكيد كرد و اظهار داشت: اگر امسال براى رفع مشكالت اساسى  س
ــاير اقدام نشود، آنها در سال آينده چيزى ندارند و بايد نسبت به رفع  عش
مشكالت عشاير سريع تر اقدام شود. عشاير استان سمنان جمعيتى قريب 
به 15 هزار نفر را شامل مى شود و بيش از 700 هزار رأس دام سبك در 
اختيار دارند. كرمعلى قندالى، رييس سازمان امور عشاير با اشاره به شدت 
خشكسالى در استان هاى سمنان، البرز، خراسان رضوى و جنوبى، افزود: 
خشكسالى 10استان كشور را تحت تاثير قرار داده و از اردبيل تا خراسان 
ــت. براى جبران خسارت هاى ناشى از  ــمالى را در برگرفته اس رضوى و ش
خشكسالى با پيگيرى سازمان مديريت بحران، 238 ميليارد ريال از طريق 

معاونت راهبردى رياست جمهورى درخواست شده است. 
ــبت به ساير  ــمنان را نس ــتان س ــالى در اس ــارت خشكس وى حجم خس
ــديدتر خواند و گفت: 12 ميليارد ريال اعتبار براى اين استان  استان ها ش
ــت. براى تامين آب، برنامه آبرسانى با تانكر و  تاكنون اختصاص يافته اس

نيز مرمت چشمه سارها و قنوات در برنامه قرار دارد. 

 «مجلس ضربت زدن » بيضايى
ــنامه «مجلس ضربت زدن » نوشته بهرام  محمد رحمانيان، نمايش
ــا نقش خوانى بازيگرانى، چون على عمرانى، امير كاوه  بيضايى را ب
آهنين جان، على سرابى، رضا مواليى، اشكان خطيبى، سها سناجو 
ــنامه روزهاى 30 و 31  ــتو رحمانيان مى خواند. اين نمايش و پرس
ــنامه  ــود. نمايش ــهر روخوانى مى ش تيرماه در تاالر اصلى تئاتر ش
ــاره حضرت على  ــراى آن درب ــه ماج ــت زدن » ك ــس ضرب «مجل
ــهر در ماه رمضان  ــت، به عنوان يكى از برنامه هاى تئاتر ش (ع) اس
نمايشنامه خوانى مى شود. اين نمايشنامه تا به حال اجرا نشده است. 

پس از تقوايى نوبت به مهرجويى رسيد
از شنبه 21 تيرماه هفته فيلم داريوش مهرجويى در طرح اكران 
ــينماها آغاز  ــب هاى ماه رمضان س فيلم هاى خاطره انگيز در ش
ــود.  هادى منبتى، مديرعامل موسسه تصوير شهر با بيان  مى ش
ــه از 14 تا 20 تير  ــم ناصر تقوايى ك ــن مطلب كه هفته فيل اي
ــينما دوستان همراه  ــد، با استقبال خوبى از سوى س برگزار ش
ــم ناصر تقوايى  ــن فيلم هايى كه در هفته فيل ــود، گفت: از بي ب
اكران شد، فيلم سينمايى «ناخداخورشيد» از استقبال بيشترى 
برخوردار بود. در هفته جديد، فيلم هاى داريوش مهرجويى را به 
ــينمايى «مهمان  نمايش مى گذاريم كه تا امروز نمايش فيلم س
ــينمايى «گاو » در  ــده است. اما براى فيلم س مامان » قطعى ش
ــينمايى فارابى هستيم. همچنين  انتظار تصميم نهايى بنياد س
ــرار دارد كه در  ــت ق ــينمايى «پرى» نيز در اين فهرس فيلم س

صورت توافق با تهيه كننده آن را اكران مى كنيم. 

تهيه كننده انيميشـن سينمايى «شاهزاده روم » از تالش روزانه 
عوامل اين انيميشن براى آماده سازى اين انيميشن در شهريور 

ماه و حضور در سى و سومين جشنواره فيلم فجر خبر داد. 
وزير فرهنگ و ارشـاد اسالمى اعالم كرد، بيست و دومين دوره 
نمايشـگاه قرآن كريم به مدت سـه روز و تا شب 19 ماه مبارك 

رمضان تمديد شد. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: تاكنون در واگذارى مميزى 
كتاب به ناشـران وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمى، هيچ گونه 

اقدامى صورت نداده است. 
حزب اهللا نيوز نوشت: حبيب خواننده لس آنجلسى كه شش ماه 
پيش به ايران بازگشـته بود، در حالى كه مشغول ساخت كليپ 
تصويرى در شـهرك تاريخى ماسـوله استان گيالن بود، توسط 

پليس دستگير و به مقامات قضايى تحويل داده شد.

فيفـا برترين هاى جام جهانى 2014 را تـا نيمه نهايى اعالم كرد 
كه براسـاس آن «تونى كروس» هافبك آلمان با 9/97 امتياز در 

باالترين رتبه قرار گرفته است. 
فدراسـيون بين المللـى فوتبـال (فيفـا) اعتراض فدراسـيون 
اروگوئـه و لوييـس سـوارز مهاجم تيـم ملى اين كشـور را در 

اعتراض به مجازات فيفا عليه اين بازيكن رد كرد. 
فيليپه اسـكوالرى، سـرمربى تيـم ملى برزيل گفـت ماندن يا 
رفتنش از سرمربيگرى تيم ملى اين كشور به تصميم مسئوالن 

فدراسيون فوتبال برزيل بستگى دارد. 
يك شـركت تامين امنيت اينترنت در بمبئى با انتشار بيانيه اى 
هشدار داد، مجرمان سـايبرى با سايت اينترنتى جعلى فيفا به 

فريب كاربران اقدام كرده اند. 

رييس پليـس آگاهى ناجا گفت: بيـش از 80 درصد خودروهاى 
سرقتى در سال 92، قبل از سال 86 شماره گذارى شده اند. 

معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان تامين اجتماعى گفت: با تامين 
بخشـى از هزينه هـاى مربوط به صورت يارانه ايـن هدف را دنبال 
مى كنيم كه كاالهاى فرهنگى به عنوان بخشى از «سبد خانوار »در 

اختيار شركاى اجتماعى از جمله بازنشستگان قرار گيرد. 
رييـس پليـس آگاهـى خراسـان رضوى گفـت: فـردى كه با 
پيش فروش 11 واحد مسكونى غيرواقعى در مشهد به 10 ميليارد 

ريال كالهبردارى اقدام كرده بود، شناسايى و دستگير شد. 
معاون دادستان و سرپرست دادسراى جنايى شيراز گفت: يكى 
ديگر از عوامل انتشـار شايعه «خفاش شب» كه موجب نگرانى 

افكار عمومى شده بود، در شيراز دستگير شد. 

دكل هاى غيرقانونى
ــالمت محيط زيست شوراى شهر تهران با  رييس كميسيون س
ــده در سطح  بيان اينكه 85 درصد دكل هاى مخابراتى نصب ش
ــت، گفت:  ــتاندارد اس ــهر تهران بدون مجوز قانونى و غيراس ش
نزديك به 4 هزار و 217 دكل متعلق به اپراتورهاى تلفن همراه 

است. 
ــه در  ــى هايى ك ــت: در بررس ــى گف ــت اهللا حافظ ــر رحم دكت
ــتيم، متوجه  ــتاندارد بودن دكل هاى مخابراتى داش خصوص اس
ــدون مجوز، غيرقانونى و  ــديم،  درصد بااليى از اين دكل ها ب ش
ــتاندارد نصب شده اند. تعيين استاندارد بودن اين دكل ها  غيراس
ــى و جانمايى و صدور مجوز نصب  ــازمان انرژى اتم بر عهده س
ــركت ارتباطات شهر است. نهادى كه مجوز  آنها نيز بر عهده ش
اين دكل ها را صادر مى كند،  ميلياردها تومان دريافت مى كند تا 

اجازه نصب اپراتور جديد را بدهد.

جاده هاى مجاز به تهران
سرهنگ محمدحسين، رييس پليس مركز كنترل ترافيك راه هاى 
ــاعت 24 روز جمعه در  ــا س ــيكلت ت ــور گفت: تردد موتورس كش
ــت، تهران  محورهاى هراز، فيروزكوه، كرج - چالوس، قزوين - رش
ــهد و بالعكس ممنوع است. وى با اشاره به اينكه  ــمنان - مش - س
در محور كرج - چالوس تردد انواع تريلر و كاميون كماكان ممنوع 
ــت، افزود: تردد انواع وسائط نقليه از ساعت 14 روز جمعه الى  اس
ــاعت 1 بامداد شنبه از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و از  س
ساعت 17:30 روز جمعه الى ساعت 1 بامداد شنبه با اعالم ماموران 
پليس راه در محل تردد انواع وسائط نقليه از 15 كيلومترى جنوب 

مرزن آباد به سمت كرج به صورت يكطرفه خواهد بود. 

چكيده مذاكرات تا امروز
در حالى كه احتمال حضور وزير امور خارجه امريكا و ديگر وزيران سه 
ــور اروپايى در وين براى پيوستن به مذاكرات در روز شنبه قوت  كش
گرفته است، رايزنى ها بين ديپلمات هاى ايرانى و امريكايى در نهمين 
روز مذاكرات افزايش يافت. پيش از ظهر روز پنجشنبه به وقت محلى، 
ــتون در ديدارى دو جانبه به بررسى  محمد جواد ظريف و كاترين اش
آخرين تحوالت و مسائل و اختالفات مطرح ميان دو طرف پرداختند. 
پس از آن، سيدعباس عراقچى و وندى شرمن، معاونان وزيران خارجه 
ايران و امريكا با حضور هلگا اشميد با يكديگر ديدار كردند. در ادامه اين 
ــورمان با وندى شرمن،  ديدارها عصر روز جمعه وزير امور خارجه كش
معاون وزير خارجه امريكا به مدت نيم ساعت در محل اقامت محمد 
ــواد ظريف در هتل كوبورگ وين ديدار كرد. به احتمال قوى، جان  ج
كرى، به همراه وزيران خارجه سه كشور اروپايى روز شنبه براى رايزنى 
درباره برخى مسايل و موضوعات اختالفى مهم كه تاكنون قابل حل 
ــت، به وين مى آيند و قرار است ديدارهاى دو جانبه اى ميان  نبوده اس
وزير خارجه كشورمان و هر يك از اين وزيران برگزار شود. در عين حال، 
منابع مطلع نزديك به هيات مذاكره كننده ايران اعالم كردند، حضور 
ــت. گفته مى شود،  وزيران خارجه 1+5 به معناى پايان مذاكرات نيس
ــه كشور اروپايى پس از ديدارى كوتاه وين  وزيران خارجه امريكا و س
ــاره براى پايان مذاكرات به وين باز مى گردند.  را ترك مى كنند و دوب
همچنين عصر روز پنجشنبه سيدعباس عراقچى و مجيد تخت روانچى 

با حضور هلگا اشميد با نماينده آلمان در گروه 1+5 ديدار كردند. 

تيم ملى كشتى آزاد در ادامه برنامه هاى آماده سازى خود 
صبح روز جمعه زير نظر رسول خادم تمرينات متفاوت و 

شادابى را پشت سر گذاشتند  

نمايش دِل سگ به كارگردانى «محمد يعقوبى»، با بازى حبيب رضايى، 
اشكان جنابى، آوا شريفى، نويد محمدزاده به روى صحنه رفت  

به دنبال جارى شدن سيالب و افزايش آب در رودخانه 
هيرمند و در نهايت آبگيرى بخش هايى از تاالب  هامون در 
ارديبهشت ماه سال جارى، هزاران پرنده مهاجر دوباره به 
تاالب بازگشته و به النه سازى و جوجه آورى اقدام كردند 

صاحب امتياز: مهدى صيافى
مدير مسئول: محمدرضا قديمى

زير  نظر شوراى سردبيرى

تلفن دفتر مركزى: 88895433(خط ويژه)
روابط عمومى: 88895433

سازمان آگهى ها: 88928539 - 88928562 

  info@forsatnet.ir :ايميل
www.forsatnet.ir :سايت

تهران، ميرزاى شيرازى، نبش كوچه چهارم، پالك 68، طبقه سوم 

روزنامه اقتصادى - مديريتى
چاپ: هنر سرزمين سبز
توزيع: نشر گستر امروز

مارادونا: آلمان بيش از حد بزرگ شده
ــطوره فوتبال آرژانتين پس از  ــپرتس، مارادونا، اس به گزارش يورواس
ــام جهانى، از بازى  ــروزى اين تيم برابر هلند و صعود به فينال ج پي
شاگردان سابه (سرمربى تيم ملى آرژانتين) تجليل كرد و درباره پيروزى 
هفت بر يك آلمان مقابل برزيل نيز گفت: اعتماد به نفس زياد و بيش 
از حد ژرمن ها، مى تواند كار دستشان دهد. بازى مقابل هلند قفل شده 
بود و نقش بازيكنى مثل خاوير ماسكرانو بيشتر مشخص شد، آرژانتين 
انگار يك ماسكرانو و 10 بازيكن ديگر داشت. مارادونا كه با تلويزيون 
ــور» صحبت مى كرد، در مورد ديدار فينال آلمان با  ونزوئاليى «تله س
آرژانتين گفت: بدون شك آلمان ها قوى هستند و شايد بهتر از آرژانتين 
باشند، ولى بيش از حد بزرگ شده اند. به نظر من او در سطحى كه همه 

از او انتظار داشتند نبود و فكر مى كنم كمى خسته بود. 

كابوس ادامه دارد
ــو دو ژانيرو، نيمار كه به دليل  ــه از ري به گزارش خبرگزارى فرانس
آسيب ديدگى، شكست تحقيرآميز هفت بر يك برزيل مقابل آلمان 
ــتار  ــت داد، در يك كنفرانس مطبوعاتى گفت: وى خواس را از دس
ــب عنوان قهرمانى جام جهانى توسط مسى و آرژانتين است.  كس
نيمار كه هم تيمى مسى در بارسلونا است، گفت: تاريخچه ورزشى 
مسى بسيار مهم است، وى جام هاى زيادى برده و من براى او هورا 
ــت و هم تيمى من است و من براى وى  ــيد. وى دوس خواهم كش
آرزوى موفقيت دارم. حمايت نيمار از مسى و فراتر از آن آرژانتين 

احتماال با استقبال بسيارى از هموطنانش روبه رو نخواهد شد. 
برزيلى ها، ازچشم انداز سومين عنوان قهرمانى آرژانتين در ديدار 
پايانى جام جهانى در ورزشگاه ماراكانا در ريو دو ژانيرو وحشت 
ــه «اوديا» چاپ برزيل پس از راهيابى آرژانتين به  دارند. روزنام
ــت:  ــنبه مقابل هلند با ابراز اندوه نوش ــال در ديدار چهارش فين

«كابوس ادامه دارد.» 

حسـن روحانى در پيامى به روساى كشـورهاى اسالمى خواستار 
به كارگيرى همه توان جهان اسالم براى لغو فورى و كامل محاصره 

نوار غزه و كمك به مردم مظلوم فلسطين شد. 
دفتر رياست جمهورى افغانسـتان از پشتيبانى «حامد كرزى» از 
طرح نماينده ويژه سـازمان ملل براى بازرسى و بازشمارى 8 هزار 
صندوق رأى گيرى انتخابات رياست جمهورى اين كشور خبر داد. 

نايب رييس مجلس شوراى اسالمى گفت: تيم مذاكره كننده هسته اى 
كشورمان را حمايت و كمك مى كنيم، زيرا از آنها شناخت داريم. 

هزاران نفر از مردم نيويورك در اعتراض به حمله هاى وحشيانه رژيم 
صهيونيستى به مردم غزه در منهتن نيويورك دست به تجمع زده و 
عليه سياست هاى فاشيستى و  نژاد پرستانه اين رژيم شعار سر دادند. 

آتش در جنگل ها
و خشكسالى شهرستان ها

ــر امورخارجه امريكا بامداد روز جمعه وارد  جان كرى، وزي
ــد تا براى يافتن راه حلى در مورد انتخابات  ــتان ش افغانس
مورد مناقشه اين كشور مذاكره كند. به گزارش خبرگزارى 
فرانسه از كابل، جف راتكه سخنگوى وزارت خارجه امريكا 
ــرف غنى دو  اظهار كرد: جان كرى، با عبداهللا عبداهللا و اش
نامزد رياست جمهورى و همچنين حامد كرزى و مقامات 
ــتقل  ــيون مس ــازمان ملل مالقات خواهد كرد. كميس س
ــده دور دوم انتخابات در  ــتان غنى را برن انتخاباتى افغانس

ــاس نتايج اوليه  چهاردهم ژوئن معرفى كرده و گفته براس
ــود اختصاص داده و حدود  ــد آراء را به خ وى 44/55 درص
ــتر كسب كرده است. عبداهللا عبداهللا  يك ميليون رأى بيش
ــده، نتايج اوليه را مردود  ــه در دور اول انتخابات برنده ش ك
ــت.  ــته اس ــا عليه مردم افغان دانس ــته و آن را كودت دانس
ــوب در گذار سياسى افغانستان، پس  كرى، از بيم ايجاد آش

ــه روزه در پكن در مورد مسائل امنيتى،  از نشست هاى س
سياسى و اقتصادى به سوى كابل شتافته است. كرى، پس 
از ورود به افغانستان در ساعت هاى اوليه بامداد جمعه سوار 
ــفارت امريكا رفت تا در اين  بر بالگرد به سمت مجتمع س
سفارتخانه به شدت محافظت شده با عبداهللا عبداهللا، اشرف 
غنى و مقامات سازمان ملل مالقات كند. راتكه گفت: كرى 

كه مصرانه از دو رقيب رياست جمهورى خواسته است در 
اين مرحله حياتى رهبرى از خود نشان دهند، بر بازنگرى 
كلى تمام اتهامات منطقى در مورد تقلب در انتخابات تاكيد 
خواهد كرد. اين سخنان در حالى است كه عبداهللا عبداهللا 
در سخنرانى روز سه شنبه خود در ميان حاميانش آنها را به 
صبر فرا خواند تا در چند روز آينده دولت را تشكيل بدهد. 
عبداهللا با اشاره به اينكه حتى اگر قطعه قطعه شوم پا پس 

نمى كشم طرفداران خود را به آرامش فراخواند. 

نگرانى از اوضاع افغانستان

بر سفره
ماتم و خون

آلن سرنسن، روزنامه نگار دانماركى با انتشار عكسى در توييتر 
خود از بلندى هاى صدروت در نزديكى نوار غزه، مردم اسراييل 
را در حال تماشاى بمباران غزه به نمايش گذاشت كه با لبخند و 

تشويق اين اقدام ارتش صهيونيسم را حمايت مى كردند 

سياستجامعهورزشفرهنگ

ــتى درحالى وارد  ــم صهيونيس تجاوز رژي
ــمار شهداى  ــود كه ش پنجمين روز مى ش
ــر افزايش يافته، در  اين تجاوز به 102 نف
ــت  حالى كه در طرف مقابل يك صهيونيس
ــدند. نتانياهو  ــته و چند نفر زخمى ش كش
ــخت و  نيز اين تجاوز را جنگى طوالنى، س
پيچيده توصيف كرد. نيروى هوايى ارتش 
ــترده  گس حمله هاى  ــتى  صهيونيس رژيم  
ــنبه  نظامى خود را كه از بامداد روز سه ش

تحت عنوان «صخره سخت »عليه نوار غزه 
آغاز كرده بود، روز پنج شنبه نيز ادامه داد 
تا گروه هاى فلسطينى هم در قالب عمليات 
ــليك ده ها موشك  «بنيان مرصوص » با ش
ــغالى  ــرزمين هاى اش به مناطق مختلف س
ــخ محكمى به اين تجاوز داده باشند.  پاس
ــهداى فلسطينى به  ــوم شمار ش در روز س
ــيد. در طرف مقابل نيز  ــهيد رس 102 ش
ــطينى كشته شدن  عمليات مقاومت فلس

ــت و زخمى شدن چندين  يك صهيونيس
صهيونيست ديگر را در پى داشت. 

ــت كه «بنيامين نتانياهو»،  اين درحالى اس
ــت وزير رژيم صهيونيستى در كميته  نخس
ــرد، جنگى  ــم تصريح ك ــى اين رژي امنيت
طوالنى، سخت و پيچيده را پيش رو دارند. 
ــخنگوى گردان هاى  ــوى ديگر، نيز س از س
ــطين گفت: ما خود  عزالدين قسام از فلس
ــمن  ــيار طوالنى با دش ــراى جنگ بس را ب

ــم. ملت ما در  ــتى آماده كرده اي صهيونيس
ــل مناطق  ــرى، داخ ــدس و كرانه باخت ق
اشغالى و نوار غزه، انقالب كرده اند، ما جنگ 
ــم، بلكه آنها جنگ را عمال  را آغاز نكرده اي
عليه ما آغاز كرده اند. از كدام آرامش حرف 
ــن را در دهان  ــد، در حالى كه بنزي مى زنن
ــودك بيگناه مى ريزند.  ابوخضير ك محمد 
ــگ زمينى، ما را  ــرائيل براى جن تهديد اس
ــتان آنها  مرعوب نخواهد كرد و غزه گورس

ــد. مقاومت تنها ميزان اندكى از  خواهد ش
امكانات خود را مورد استفاده قرار داده و ما 
خود را براى جنگ طوالنى آماده كرده ايم. 
جنگ زمينى فرصتى براى آزادى اسرايمان 
در زندان هاى اسرائيلى است و همچنان با 
ــاس اينكه محدود است، تعامل  نبرد براس
ــم.  درگيرى ها همچنان ادامه دارد  مى كني
ــته ها افزوده  ــداد زخمى ها و كش ــر تع و ب

مى شود.

عكس فلسطين - عزادارى خانواده الحاج در اردوگاه پناهندگان خان يونس در نوار 
غزه در پى از دست دادن 8 عضو خانواده خود در حمله صبحگاه روز پنجشنبه

س
پر

دو 
شي

سو
: آ

س
عك



معاون بازرسى 
و رسيد گى به 

تخلفات وزارت 
صنعت، معد ن و 

تجارت اعالم كرد ه 
است: هر گونه 
افزايش قيمت 
د ر ماه رمضان 
غير قانونى است

ــه 13 تير ماه  ــى ب ــه منته د ر هفت
ــات 0/1د رصد ،  ــروه  لبني قيمت گ
ــد ، سبزى هاى  تخم مرغ 1/6د رص
ــت مرغ 2  ــازه 5/4د رصد  و گوش ت
ــاى تازه  ــش، ميوه ه ــد  افزاي د رص
2/9د رصد  و گوشت قرمز 0/6د رصد  
كاهش د اشتند  و برنج، قند  و شكر، 
چاى و روغن نباتى بد ون تغيير بود . 

 لبنيات و تخم مرغ
ــزارش، د ر  ــورد  گ ــه م د ر هفت
ــاى ماست غيره  ــات به گروه لبني
ــزه و پاستوريزه به ترتيب  پاستوري
ــد  و 0/3د رصد   ــاد ل 1/4د رص مع
ــت ساير اقالم  افزايش يافت و قيم
ــه قبل  ــبت به هفت ــروه نس اين گ
ــاى تخم مرغ  ــر بود . به بد ون تغيي
ــد  افزايش د اشت  معاد ل 1/6د رص
و شانه اى 84000 تا 98000 ريال 
ــد . اين د رحالى  به فروش مى رسي
ــال گذشته  ــبت به س است كه نس
ــش ــد  افزاي ــات 12/8د رص لبني

 د اشته است. 

برنج و حبوبات
د ر اين هفته د ر گروه برنج، قيمت 
ــه د و معاد ل  ــى د رج ــج د اخل برن
ــت و بهاى  ــد  كاهش ياف 0/1د رص
ــك ثابت بود .  برنج د اخلى د رجه ي
د ر گروه حبوبات، قيمت همه اقالم 
اين گروه بد ون تغيير بود  و د ر زمان 
مشابه د ر سال گذشته 16/1د رصد  

كاهش د اشته است. 

ميوه ها و سبزى هاى تازه
د ر هفته مورد  بررسي، د ر مياد ين 
زير نظر شهرد اري انجير عرضه 
ــد  و كدوسبز عرضه كمي  نمى ش
د اشت ولي ساير اقالم ميوه و سبزي 
تازه كه تعداد ي از آنها از نظر كيفي 
د ر سطح پا ييني قـرار د اشـتند، به 
نرخ مصوب سازمان مياد ين ميوه و 

ترهبار عرضه مى شد . 
ميوه فروشى هاى سطح شهر اقالم 
مرغوب ميوه و سبزى تازه را عرضه 
ــروه ميوه هاى  مى كرد ند  كه د ر گ
ــاد ل 7/7د رصد  و  تازه بهاى آلو مع
ــد  افزايش ولى  ــه 3/3د رص هند وان
ــروه بين  ــر اقالم اين گ قيمت ساي
ــا 12/1د رصد  كاهش  0/2د رصد  ت
ــروه سبزى هاى تازه  د اشت. د ر گ

ــه ترتيب  ــاز و لوبيا سبز ب بهاى پي
ــد  و 0/2د رصد   ــاد ل 1/8د رص مع
ــى قيمت ساير  كاهش د اشتند  ول
ــن 1/2د رصد  تا  اقالم اين گروه بي
ــت. اين  ــد  افزايش ياف 15/4د رص
ــبت به  آمار گوياى آن است كه نس
زمان مشابه د ر سال گذشته قيمت 
ــد  افزايش قيمت  ميوه 24/3د رص
ــه عرضه ميوه  د اشته د ر صورتى ك
ــبت به سال گذشته مناسب تر  نس

بود ه است. 

گوشت قرمز و گوشت مرغ
د ر هفته مورد  گزارش بهاى گوشت 
ــد  و  ــاد ل 0/7د رص ــد  مع گوسفن
گوشت تازه گاو و گوساله 0/4د رصد  
ــت گوشت مرغ  ــى قيم كاهش ول
ــش د اشت. قيمت  2/0د رصد  افزاي
گوشت د ر سال 93 نسبت به سال 
گذشته به طور متوسط5/6 د   رصد  

افزايش د اشته است.

 قند ، شكر، چاى و روغن نباتى
ــد ، شكر،  ــاى قن ــن هفته به د ر اي
ــواع روغن نباتى  چاى خارجى و ان

ــه سال  ــبت ب ــود . ولى نس ثابت ب
ــد  افزايش  ــا 9د رص ــابه تقريب مش

د اشته است. 
ــت را د ر حالى  ــش قيم  اين افزاي
ــاه و سال قبل  ــبت به هفته ، م نس
شاهد  هستيم كه معاون بازرسى و 
رسيد گى به تخلفات وزارت صنعت، 
ــارت در گفت وگويى  ــد ن و تج مع
اعالم كرد ه است: هر گونه افزايش 
ــان غير قانونى  ــت د ر ماه رمض قيم
ــى فرمهينى فراهانى،  است. مجتب
ــى به  ــى و رسيد گ ــاون بازرس مع
ــت، معد ن و  تخلفات وزارت صنع

تجارت د ر گفت وگو با ايلنا د ر پاسخ 
به اين پرسش كه آيا اصناف اجازه 
ــاه رمضان را  ــش نرخ ها د ر م افزاي
ــرد : رويكرد  بازرسى  د ارند  اظهار ك
ــور د ر  ــارت مانند  اصناف كش و نظ
ــه د ر آن قرار  اين شرايط خاص ك
د اريم، رويكرد  پيشگيرانه اى  است 
ــت و هم  ــه هم د ول ــه اين معنا ك ب
ــتند  كه هرگونه  اصناف معتقد  هس
افزايش قيمت د ر تمامى كاال هاى 
ــد  از گلوگاه هاى خاص  مصرفى باي
ــور كند  و ــود  د ارد  عب خود  كه وج

 تاييد  شود . 
ــش  ــه افزاي ــد  ك ــاد آور ش ــد  ي باي
ــم مرغ و  ــت 18د رصد ى تخ قيم
ــات د ر يك ماه  6د رصد ى سبزيج
ــه د ليل مصاد ف   گذشته به نوعى ب
ــان، از  ــارك رمض ــا ماه مب شدن ب
ــال،  ــاى س ــن ماه ه پرمصرف تري
ــن، پس  ــاد ه  و د ر ضم ــاق افت اتف
ــام  ــى سرانج ــا گمانه زن ازمد ت ه
ــام را 1440  ــر خ ــرخ شي د ولت ن
ــئله اى كه با  تومان اعالم كرد ، مس
ــد  روبه رو  افزايش قيمت 15د رص

شد ه است. 

 بانك مركزى گزارش داد 

قيمت ها در تابستان افزايش داشت
گوشت تاريخ گذشته برزيلى

 با نشان ايرانى عرضه مى شود  
 گوشت هاى ذخيره سازى شد ه برزيلى كه وارد ات آن توسط ستاد  تنظيم بازار 
تشخيص د اد ه شد ه د ر زمان هاى نياز بازار مانند  زمان منتهى به سال جد يد ، 
ماه مبارك رمضان و د ر نمايشگاه هاى فصلى عرضه مى شود .  اين گوشت ها د ر 
بسته بند ى مشخص و با لوگوى برزيل قابل شناسايى است، قيمت مشخص و 
كمتر نسبت به قيمت گوشت تازه د اخلى د ارد  كه آنچنان د ر سطح شهر توزيع 
نمى شوند .  اما متاسفانه د ر سطح شهر د يد ه شد ه برخى از افراد  سود جو گوشت 
يخ زد ه و ذخيره سازى شد ه برزيلى را د ر بسته بند ى و و با نام برند  ايرانى با قيمت 

نزد يك به گوشت يخ زد ه برزيلى عرضه مى كنند . 
ــران د ر يك واحد  كوچك گوشت هاى  روال كار به اين صورت است كه كارگ
يخ زد ه را د ر بسته بند ى شكيل قرار د اد ه و لوگو و برند  ايرانى را روى بسته بند ى 
ــتر و به نام محصول ايرانى د ر واحد هاى   كاال حك كرد ه تا كاال با قيمت بيش

صاحب كار خود  عرضه مى كنند . 
اما اين تنها بخشى از كم فروشى برخى از افراد  سود جو است، د ر برخى موارد  
د يد ه شد ه يك بسته گوشت عرضه شد ه با نام و بسته بند ى د اخلى از يك نوع 
گوشت تشكيل نشد ه و بر سطح رويى گوشت بسته بند ى كه د ر د يد  مشترى 
قرار د ارد  گوشت د رجه يك قرار د ارد   در قسمت هاى زيرين، گوشت نه چند ان با 
كيفيت قرار د اد ه شد ه است.  د ر همين رابطه رييس اتحاد يه فروشند گان گوشت 
گوسفند ى عرضه گوشت برزيلى د ر بسته بند ى ايرانى را كه به عنوان گوشت 
يخ زد ه به فروش مى رسد  غير اقتصاد ى د انست و گفت: قيمت گوشت يخ زد ه 

برزيلى د ر هر كيلو هزار تومان بيشتر از گوشت يخ زد ه ايرانى است. 
على اصغر ملكى د ر گفت و گو با تسنيم، افزود : گوشت يخ زد ه ايرانى از منطقه 
سيستان و بلوچستان تامين مى شود  كه كيفيت آن از گوشت برزيلى كمتر 
ــش خصوصى وارد  مى شود  كه  است.  او اد امه د اد : گوشت برزيلى توسط بخ
فروش آن د ر سطح شهر آنچنان طرفد ارى ند ارد  و بيشتر د ر سطح نمايشگاه هاى 
فصلى توزيع مى شود .  وى با اشاره به اينكه هر كيلو گوشت برزيلى يخ زد ه د ر 
سطح شهر 18هزار تا 19 هزار تومان قيمت د ارد ، تاكيد  كرد : احتمال مى رود  
تغيير بسته بند ى گوشت برزيلى به بسته بند ى ايرانى به د ليل پايان يافتن تاريخ 

مصرف آن باشد  تا د ر بسته بند ى جد يد  تاريخ مصرف جد يد ى لحاظ شود . 
رييس اتحاد يه فروشند گان گوشت گوسفند ى تهران د ر رابطه با گوشت هاى 
بسته بند ى تازه كه د ر فروشگاه هاى ماركت عرضه مى شود،  بيان كرد : چنين 
ــت و گوشت هاى  ــان مورد  قبول نيس ــوى اصناف آنچن فروشگاه هايى از س
ــود  كه بايد  ظرف  ــته بند ى شد ه توسط كارمند ان ماركت ها انجام مى ش بس
مد ت زمان 72 ساعت به فروش رسد  و كيفيت آن   توسط د امپزشكى استان و 

مسئوالن نظارتى فروشگاه رصد  شود . 

تخلفات كسبه د ر ماه مبارك رمضان كاهش مى يابد 
مد ير كل هماهنگى امور استانى سازمان تعزيرات حكومتى د ر گفت وگو با ايرنا 
اظهار كرد : به طور معمول د ر ماه رمضان كسبه بهتر از قبل حال مرد م را رعايت 

مى كنند  و ميزان تخلفات د ر اين ماه كمتر گزارش مى شود . 
فريبرز جوانشيرى با بيان اينكه اولويت كار اين سازمان د ر طرح ضيافت، رويكرد  
آمار و ارقام، اطالعات و تعد اد  پروند ه ها نيست، اظهار كرد : اولويت اول ما حضور 
گشت هاى سيار د ر مراكز توزيع كاال به ويژه كاالهاى اساسى مورد  نياز مرد م 
است تا آرامش د ر بازار حكمفرما شود  كه البته اين گونه است.  وى اولويت د وم 
را وفور اقالم و كاالها د ر بازار د انست و د ر مورد  گشت هاى تعزيرات حكومتى 
د ر ايام ماه رمضان گفت: ميان اين گشت ها با سازمان صنعت، معد ن و تجارت 
و همچنين اصناف هماهنگى هاى الزم وجود  د ارد .  مد ير كل هماهنگى امور 
ــت هاى سيار د ر ايام  استان هاى سازمان تعزيرات حكومتى تاكيد  كرد : گش

تعطيل و غير تعطيل فعاليت مى كند . 
جوانشيرى با بيان اينكه گشت هاى ثابت و سيار د ر ايام رمضان افزايش يافته، 
گفت: اين گشت ها همه روزه د ر ماه مبارك رمضان از آغاز تا پايان وقت اد ارى و 
حتى ساعات غيراد ارى د ر سطح نمايشگاه ها، مياد ين ميوه و تره بار و فروشگاه ها 
فعاليت مى كنند  و قيمت كاالهاى اساسى نيز به صورت روزانه و هفتگى از سطح 

استان ها كنترل مى شود .  

خبر

اينفوگرافى اقتصادى

بازارهاى
مالى در هفـته گذشته

سرمايه گذارى ايتاليايى ها 
در صنعت ميگوى ايران

نگاه « فرصت امروز» به تغيير رنگ لوگوى بانك ملى از آبى به زرد 

چالش بزرگ تغيير لوگو

يك مد ير موفق مسئول پاسخگويى بسيارى از سواالت مشتريان خود  است و 
اين مسئله مستلزم شناخت رفتارى آنهاست. اگر مد ير مشترى خود  را نشناسد  
الجرم نمى د اند  چه چيزى را بايد  به او عرضه كند  و از همه مهم تر چگونه كاالى 

خود  را به او ارائه د هد . 

ــانه  ــور د ر لوگو و نش ــاى باسابقه كش ــر بانك ه ــر اكث ــاى اخي د ر ماه ه
ــرات شامل رنگ و  ــد . اين تغيي ــى ايجاد  كرد ه ان ــى خود  تغييرات سازمان
ــوش د ر لوگوى اين بانك ها  ــرد ن يا كم كرد ن برخى نق ــرم  يا اضافه ك ف

بود ه است.

در فروش بايد داناى كل 
باشيد

معيار اصلى انتخاب آژانس هاى تبليغاتى خوب 

تبليغات معجزه نمى كند

صفحه 13

گزارش «فرصت امروز» از دست و دلبازى مديران در ماه مبارك رمضان

افطار بمانيد، براى تان تدارك ديده ايم
ماه رمضان است و د ر اين ماه كارمند ان حال و حوصله كار بيشتر را ند ارند . همه سعى مى كنند  
زود تر كار خود  را تمام كنند  تا زمانى از روز را د ر خانه زير باد  خنك كولر بگذرانند ، اما د ر اين 
ميان برخى مشاغل هستند  كه بايد  د ر محل كار حضور د اشته باشند  و به همين د ليل مجبورند  
ــار خود افطار كنند . به طور معمول د ر محل كار، مد يران تد ارك الزم را براى افطار  ــل ك د ر مح

ــراى به د ست آورد ن د ل كارمند ان  ــيارى از مد يران هم ب كارمند ان خود  د ر نظر مى گيرند . بس
ــد . د ر اين گزارش قصد  د اريم  ــد  روز د ر ماه به همه كارمند ان خود  افطارى مى د هن ــك يا چن ي

پذيرايى هاى گوناگونى را كه از سوى مد ير يك مجموعه انجام مى شود ، بگوييم.
صفحه 15
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كلينيك كسب و كاررسانه اخبار بازاريابىسرنخ

تقويت روحيه كار تيمى7 راه عجيب براى تبليغات بدترين بوى دهان  در جهاناز جايگاه دارى تا سرمايه گذارى در خودرو
13111514

گزارش «فرصت امروز» 
درباره كسب وكار وبالگ نويسى و مشاوره   تخصصى

كسب وكارى 
تخصصى اما سودآور

درصد تغيير نسبت به گروه كاال
هفته قبل

درصد تغيير نسـبت به 
هفته مشابه ماه قبل

درصد تغيير نسبت به 
هفته مشابه سال قبل

0,10,212,8لبنيات

1,617,713,9تخم مرغ

00,33,2برنج

16,1-00حبوبات

22,424,3-2,9-ميوه هاى تازه

5,45,93سبزى هاى تازه

15,2-0,6-گوشت قرمز

206,1گوشت مرغ

00,58,8قند و شكر

000,3چاى

003,9روغن نباتى

خالصه نتايج گزارشهفتگي متوسط قيمت خرد  هفروشي برخي از مواد  خوراكي
 د ر تهرانهفته منتهى به 1393/04/13
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تازه هاى بازارگزارش ديجيتال

خودرويى براى فرار از 
دوربين هاى سرعت سنج

ــداى  ــد هيون ــودروى جدي در خ
نيم مايلى  ــه  فاصل ــدگان در  رانن
ــنج  دوربــيـن هــاى سـرعـت س
ــدارى را دريافت مى كنند و  هش
اگر براى ترمز گرفتن اقدام نكنند 
خودرو به طور خودكار از سرعت 

ماشين مى كاهد. 
ــودروى  ــزارش فارس، خ ــه گ  ب
ــه  ب ــز  مجه ــداى  هيون ــد  جدي
ــرفته اى است كه با  فناورى پيش
ــه تنها در مورد  ــتفاده از آن ن اس
ــنج مخفى  دوربين هاى سرعت س
ــود،  ــدار داده مى ش ــس هش پلي
ــرعت  بلكه به طور خودكار از س
ــود تا از  ــته مى ش ــودرو كاس خ
ــود.  ــدن جلوگيرى ش جريمه ش
Hyun- 2015 ــودرو كه اين خ

ــام  ن   dai Genesis sedan
ــايى  شناس مى تواند ضمن  دارد، 
ــت قرارگيرى دوربين هاى  موقعي
دوربين هاى  و حتى  سرعت سنج 
مخفى سرعت خودرو را به ميزان 
ــب تنظيم كند. فناورى به  مناس
ــده در اين خودرو  ــه ش كار گرفت
ــرى  ناوب ــتم  سيس از  ــى  تركيب
ــت  ــز به يك پايگاه داده اس مجه
ــه روى آن اطالعات مربوط به  ك
حداكثر سرعت در نقاط مختلف 
قرارگيرى  ــل  مح ــور  و همين ط
ــنج پليس  دوربين هاى سرعت س
ــت. اين اطالعات  نصب شده اس
با سيستم ترمز خودكار خودروى 
ــاط  Genesis sedan  در ارتب
ــت. از همين طريق رانندگان  اس
ــى دوربين ها  ــه نيم مايل در فاصل
ــت مى كنند  را درياف ــدارى  هش
ــن اقدام  ــراى ترمز گرفت و اگر ب
ــور خودكار  ــد خودرو به ط نكنن
از سرعت ماشين مى كاهد. پيش 
از اين چند شركت خودروسازى 
ــابهى عرضه كرده  محصوالت مش

بودند. 

آديداس هم دستبند 
هوشمند ساخت

از  ــوان يكى  بـه عـنـ ــداس  آديـ
ــاى  ــاى دني ــن برنده قديمى تري
را  ــدى  جدي ــول  محص ورزش، 
ــيدنى  پوش گجت هاى  زمينه  در 
ــتبند  ــت. دس ــى نموده اس معرف
ــمندى كه عالوه بر امكانات  هوش
ــما را  معمول مى تواند، كالرى ش
ــبه كند و به عنوان يك  نيز محاس
ــتيار ورزشى كوچك دور مچ  دس

حلقه بزند. 
mi- ــتبند هوشمند كه اين دس

ــام دارد،  Coach Fit Smart ن
ــب، ميزان  ــان قل ــالوه بر ضرب ع
ــده و مسافت  كالرى سوزانده ش
ــده به همراه موارد مشابه  طى ش
ــالمتى بدنتان  ديگر مرتبط با س
ــتبند  دس ــن  اي ــمارد.  مى ش را 
ــيليكونى كه طراحى به نسبت  س
جذابى نيز دارد در دو رنگ سفيد 
ــده و داراى  ــد ش ــكى تولي و مش
ــاى LED  براى نمايش  چراغ ه

وضعيت جسمانى نيز است. 
ــتين تالش  ــن نخس ــر چند اي ه
ــاى  ــازار گجت ه ــداس در ب آدي
ــت، ولى مى تواند  پوشيدنى نيس
ــد.  ــى از بهترين  هاى آن باش يك
ــداس مدعى  ــورى كه آدي به ط
ــده كه اين گجت نه تنها براى  ش
ــورت حرفه اى  ــه به ص افرادى ك
ــال  دنب را  ــى  ميدان دو  ورزش 
مى كنند، بلكه براى مردم عادى 
ــروع  كه ورزش را مى خواهند ش

كنند نيز مناسب است. 
 Fit Smart ــتبد ــخصا دس مش
Fuel- ــراى مقابله با آديداس ب
ــده  ــى توليد ش Band SE نايك
ــى  ــتبند ورزش ــن دس ــت. اي اس
هرچند نخستين گجت پوشيدنى 
ــتين  نخس اما  ــت،  نيس آديداس 
حضور جدى اين شركت در بازار 
ــمار  ــيدنى به ش گجت هاى پوش
ــش  ــه نماي ــى رود. روى صفح م
ــرعت  ــتبند، س ــن دس LED اي
ورزشكار، فاصله اى كه طى كرده، 
ــوزانده شده،  ــاعت و كالرى س س
ــود. آديداس  ــش داده مى ش نماي
ــات ذخيره  ــال اطالع ــراى انتق ب
ــتبند ورزشى  ــده در اين دس ش
ــك  ــمند، ي ــاى هوش ــا تلفن ه ب
 Fit اپليكيشن اختصاصى به نام
ــرده تا اطالعات  Smart ارائه ك
ــى او را در آن ذخيره كرده  ورزش
ــبى  ــى مناس ــب گرافيك و در قال
ــر مى تواند  ــد. كارب ــش ده نماي
ــزار اهداف  ــن نرم اف ــق اي از طري
ــى خاصى را تعريف كند تا  ورزش
ــويق به رسيدن  نرم افزار او را تش

به آنها كند. 
ــى آديداس قرار  ــتبند ورزش دس
ــت با قيمت 199 دالر از ماه  اس

آينده روانه بازار شود. 

گردش آهسته صنعت بازى سازى ايران

ــر جهان آغاز به كار  ــگاه هاى كامپيوتر و ديجيتال در سراس وقتى نمايش
ــه از بزرگ ترين،  مى كنند غرفه هاى مرتبط با بازى هاى ديجيتال هميش
ــتند و با هجوم  ــن غرفه ها هس ــن و البته محبوب تري ــرزرق و برق تري پ
ــه كاالهاى خود  ــاى خيره كننده در طول عرض ــدان و فروش ه عالقه من

روبه رو مى شوند.
ــزا از صنعت  ــته اند به صنعتى مج ــاى ديجيتال كه توانس ــد بازى ه تولي
ــغل هاى جهان محسوب  ــوند يكى ازپردرآمدترين ش كامپيوتر تبديل ش
مى شود. در سال 2011 بازى هاى كامپيوترى توانستند 52 ميليارد يورو 

سود را عايد توليدكنندگان و فروشندگان در جهان كنند.
ــتان توليد كنندگان  ــاز جهان در دس ــومين صنعت پول س طبق آمار س
ــور، ــئوالن كش ــت و به گفته مس ــاى ديجيتال اس ــول ها و گيم ه كنس

18 ميليون كاربر بازى هاى رايانه اى تنها در ايران وجود دارند كه روزانه 
ــاعت از وقت خود را در بازى هاى مجازى صرف مى كنند  حداقل يك س

كه اين مدت با توجه به رده هاى سنى، متفاوت است.
ــبت به ساير  ــرو بوده نس اين صنعت كه در تمام جهان جزو صنايع پيش
صنايع از رشد نرخ 7 برابرى برخوردار است و فرصت هاى شغلى بسيارى 

در كانادا، امريكا و ژاپن از اين صنعت به وجود مى آيد.

جايگاه بازى سازى در صنعت ايران
در دهه 60 نخستين كنسول بازى به ايران آمد و تا چند سال پيش كه 
بازار بازى هاى رايانه اى در كشور ما با گيم هاى خارجى به تصرف درآمده 
ــكايت والدين و برخى مسئوالن مبنى بر «در تضاد  بود مورد انتقاد و ش
ــت و پس از آن «بنياد ملى  ــودن با فرهنگ و جامعه ايرانى» قرار گرف ب
بازى هاى رايانه اى» كه مسئول نظارت بر واردات و البته حمايت از توليد 
بازى هاى رايانه اى ايران است شكل گرفت كه رفته رفته با سرمايه گذارى 
ــاخت داخل يكى پس از ديگرى  و حمايت از توليدكنندگان بازى هاى س
رونمايى شدند تا جايى كه نمايشگاهى با اين مضمون هر ساله در كشور 

برگزار و از محصوالت جديد رونمايى مى شود.
بهروز مينايى، رييس هيات مديره بنياد ملى بازى هاى رايانه اى درباره 
ــت: تاكنون حدود 200 بازى  ــده ايرانى گف ــداد بازى هاى توليد ش تع
ــده و بازى تحت عنوان «گرشاسب» محبوب ترين آنها  ايرانى توليد ش

شناخته شد.
ــورهاى بازى ساز اسالمى  ــت را در ميان كش وى افزود: ايران، رتبه نخس
ــورهاى رقيب ما محسوب  ــتان، اردن، تركيه و مالزى از كش دارد و عربس

مى شوند.
ــن بنياد تاكنون  ــاى خارجى گفت: اي ــاره نظارت بر بازى ه ــى درب ميناي
ــب  ــازى را رده بندى كرده و از اين تعداد 40 درصد را نامناس ــزار ب 3 ه
ــخيص داده و مابقى را براساس رده بندى سنى پيشنهاد داده است و  تش

بازى هاى مجاز هم 30 درصد با ويرايش راهى بازار مى شوند.

ميزان درآمد بازى سازان معروف جهان
ــط بزرگ ترين بازى سازان جهان نشان مى دهد  ــده توس آمارهاى ارائه ش
ــركت ها  ــته اين ش ــال گذش ــه با توجه به ركود اقتصادى طى چند س ك
ــازندگان  ــود قابل توجهى برخوردار بودند، به طورى كه س همچنان از س
ــت  ــا GTA  5  تنها در روز نخس �e� Grand ي Auto V ــازى ب
ــر 800 ميليون  ــخه، درآمدى بالغ ب ــت با فروش 57/1 نس عرضه توانس
ــركت  ــن بازى كند.اين بازى كه محصولى از ش ــازندگان اي دالر عايد س
ــريع ترين فروش بازى  ــت ركورد س ــت، توانس Rockstar Games اس
ــخه هاى  ــبت به نس ــه اى را از آن خود كند و بر محبوبيت خود نس رايان

پيشين اين بازى بيفزايد.

از  ادارى،  ــان  مبلم ــت  صنع
صنعت هاى قديمى كشوركه در 
يكى دوسال گذشته با مشكالت 
ــت. از  ــادى مواجهه بوده اس زي
ــش قيمت و از  يك طرف افزاي
ــر تصميم گيرى هاى  طرف ديگ
ــواد  ــوص ورود م كالن در خص
اوليه اين صنعت را در وضعيت 
ــبى قرار داده است و به  نامناس
بايد  ــب،  نامناس ــت  اين وضعي
فصلى بودن خريد را نيز اضافه 

كرد. 
الوند  فروش شركت  كارشناس 
ــازار به  ــوص وضعيت ب در خص
گفت:  امروز»  «فرصت  روزنامه 
در ابتداى هر سال بنا به داليل 
ــد افزايش قيمت  متعددى مانن
ــتيم؛  ــاهد ركود در بازار هس ش
ــى اين ركود در  ولى عامل اصل
ــا و ماه هاى اخير به خريد  روزه
دارد  ارتباط  دولتى  ــات  موسس
ــات دولتى  ــد موسس زيرا خري
ــن دليل كه  ــت؛ به اي فصلى اس
ــات دولتى بعد  ــه موسس بودج
ــال ابالغ  ــد ماه از آغاز س از چن
ــود و تا آن زمان معموال  مى ش
بازار در ركود است و در تابستان 
هر سال اين بازار از ركود خارج 
ــود و البته داليل مقطعى  مى ش
همچون ماه مبارك رمضان نيز 

دخيل هستند. 
نظرى ادامه داد: ولى همچنان 
عامل اصلى را بايد در قيمت ها 
از  ــى  بعض ــرد،  ك ــت وجو  جس
ــال دوباره  ــا از ابتداى س كااله
ــته و تا  ــت داش ــش قيم افزاي
ــد داشتند و اين  60درصد رش
ــبب  ــات در قيمت س ــدم ثب ع
ــتريان از  ــتقبال نكردن مش اس

بازار شده است. 
مبلمان  وارد كننده  شركت هاى 
نيز اين روزها حال و روز خوبى 
ــاوت قيمت كاالهاى  ندارند؛ تف
ــدات داخلى  ــا تولي ــى ب وادرات
ــات  ــا موسس ــت ت ــى اس عامل
ــت از  ــراغ اين دس دولتى به س
ــركت هاى  كاالها نروند ولى ش
خصوصى كه منعى براى خريد 
ــاى وارداتى ندارند نيز به  كااله

سراغ اين كاالها نمى روند. 
ــركت جليس  مدير بازرگانى ش
ــت  ــاوت قيم ــوص تف در خص
ــه دليل  ــا گفت: ب ــن كااله اي

هزينه  ــى  داخل ــت هاى  سياس
ورود مواد اوليه به داخل كشور 
ــت، مثال كاالهاى  باال رفته اس
ــان ادارى در  ــه مبلم مربوط ب
اولويت 10 گمرك قرار داده اند 
ــت گذارى ها نيز  ولى اين سياس
ــبب تغيير رويكرد شركت ها  س
ــواد اوليه  ــراى ورود كاال و م ب
ــال  ــرا در س ــت زي ــده اس نش
ــزرگ  ــركت هاى ب ــته ش گذش
ــه از داخل  ــه خريد مواد اولي ب
عودت  ــى  ول ــدام مى كردند  اق
ــت  كاالى معيوب افزايش داش
ــرى اندك  ــا وجود زمان ب كه ب
ــراغ مواد  ــه س ــركت ها ب آن ش
ــل رفتند در  ــه توليد داخ اولي
ــه در زمينه كاالهاى  صورتى ك
ــت وجود  اين وضعي ــى  خارج
ــت و هيچ گونه عودتى در  نداش
ــا بدون عيب  كار نبود و كااله
ونقص تحويل داده مى شد، اما 
ــكل آن، زمان برى آن  تنها مش

است. 
ــان  مبلم ــناس  كارش ــن  اي
ــى ديگر  ــه داد: يك ادارى ادام
ــى  داخل ــد  خري ــكالت  مش از 
ــت، يعنى  ــوع قرار داد آن اس ن
توليد كنندگان داخلى به دليل 
نوسان قيمت تبصره اى در قرار 
داد اضافه مى كنند كه قيمت را 
موقع تحويل محاسبه مى كنند 
ــور  كش در  قيمت گذارى  چون 
ــدارد بنابراين  يك رويه ثابت ن

نگران  ــواره  هم توليد كنندگان 
آينده هستند. 

ــان  كارشناس نظرهاى  وجود  با 
ــت در زمينه افزايش  اين صنع
ــدد  متع ــات  تصمي و  ــت  قيم
ــر اتحاديه  ــن صنعت دبي در اي
توليد كنندگان و صادر كنندگان 
ــه  ــه روزنام ب ــران  اي ــان  مبلم
ــت: طبق  ــت امروز» گف «فرص
ــته، در ابتداى هر  سنوات گذش
ــه زمينه ها  ــورم در هم ــال ت س
وجود دارد؛ اين بار تورمى براى 
ــه از قبيل يراق آالت،  مواد اولي

ــوده كه  ــوب نيز ب ــه و چ پارچ
ــه كاالها  ــتر از بقي ــه بيش البت
افزايش داشت، يعنى تقريبا 60 
درصد افزايش قيمت در بخش 
ــتيم و عالوه بر  ــواد اوليه داش م
ــاى داخلى  ــا بايد هزينه  ه اينه
ــتمزد،  ــوق و دس ــل حق از قبي
ــزوده، عوارض  ماليات ارزش اف
ــن هزينه  ــهردارى و همچني ش

ــول به خارج را  ــل و انتقال پ نق
درنظر  وارداتى  ــاى  كاال ه براى 
ــور  كش در  ــن  بنابراي ــت.  گرف
ــبى بين  ــبت مناس همواره، نس
ــوالت با  ــش قيمت محص افزاي
ــه وجود ندارد  قيمت مواد اولي
ــوالت 80درصد  واقع محص در 
ــته درصورتى كه  ــش داش افزاي
ــه 250درصد افزايش  مواد اولي
ــته اند و قاعدتا بهاى تمام  داش
ــد قابل توجه اى  ــده كاال رش ش

خواهد داشت. 
ــه داد: در  ــى ادام ــن ضياي محس
ــت داخلى  ــش قيم ــورد افزاي م
ــه هاى  ــازمان حمايت جلس با س
ــتيم و با وجود  ــرده ايى داش فش
اعالم كردند  ــان  كارشناس اينكه 
كه مى توانيم تا 26درصد افزايش 
داشته باشيم ولى با توافق اعضاى 
ــان و سازمان  اتحاديه و كارشناس
ــش قيمت 10 تا  حمايت با افزاي
12 درصدى مصوب شد و غير از 
ــت براى  ــچ افزايش قيم اين هي
كاالهاى داخلى پذيرفتنى نيست. 
ــرا  ــه چ ــوص اينك وى در خص
توليد كنندگان و فروشندگان با 
عدم افزايش باالى 12درصدى 
ــت: براى  ــت كردند، گف موافق
ــتر در  ــرى از ركود بيش جلوگي
ــن صنعت  ــازار، فعاالن در اي ب
ــورد منطقى تر عمل  ــن م در اي
كرده و دست به افزايش قيمت 

محدودى زدند. 

ــه توليد كنندگان  ــر اتحادي دبي
ــدگان مبلمان  و صـادر كـنـنـ
افزايش  ــوص  همچنين در خص
دوباره بعضى از كاالها از ابتداى 
ــال  ــت: در ابتداى س ــال گف س
ــتيم  افزايش قيمت تورمى داش
ــاد ولى در  ــه يك بار اتفاق افت ك
ــش دوم بعضى از  خصوص افزاي
ــه كاالهاى  ــا بايد گفت ك كااله
ــور داراى هيچ  ــى در كش وادرات
ــود و وارد كننده  نظم خاصى نب
ــى االصول  ــارى و عل خود اظه
كم اظهارى مى كرد تا از عوارض 
ــرار كند،  ــاى گمركى ف تعرفه ه
ــك كاالى 200دالرى را  مثال ي
ــالم مى كرد و اين به  50 دالر اع
روند توليد لطمات زيادى مى زد 
ــم گرفت براى  و اتحاديه تصمي
ــت سود جويان  كوتاه كردن دس
و در جهت حمايت توليد داخلى 
ــراى كاالهاى  ــه را ب ــت پاي قيم
ــالم و قيمت گذارى  ــى اع واردات
ــواد وارده  ــد براى هر كيلو م كن
ــن 9  ــه 10 دالر از چي از تركي
ــورها از جمله  دالر و ساير كش
ــورهاى اروپايى 13دالر در  كش
ــالغ كرد و قابل ذكر  هر كيلو اب
ــن تصميم گيرى  ــت كه با اي اس
ــده  ــاخته ش ــاى س ورود كااله
ــان  ــيده كه نش به زير 0/1 رس
از  ــدى  صددرص ــت  حماي از 

توليد كنندگان داخلى است. 
ــادرات  ص ــوص  خص در  وى 
ــارج از  ــه خ ــان ادارى ب مبلم
ــور گفت: در يكى دو سال  كش
ــاى خوبى انجام  ــته كاره گذش
ــى  ــرفت هاى خوب ــد و پيش ش
ــدى  تولي ــاخت هاى  زيرس در 
داشتيم همچنين سعى كرديم 
ــد  ــرح در تولي ــورهاى مط كش
مبلمان را به كشور دعوت كرده 
ــدگان داخلى  ــا توليد كنن ــا ب ت
ــا مهم ترين  ــاركت كنند ام مش
براى  ــازى  بسترس كار  ــش  بخ
ــال  ــود كه در دوس ــادرات ب ص
ــمگيرى  چش ــد  رش ــته  گذش
ــال  ــتيم تا جايى كه در س داش
ــون دالر  ــدود 1/5 ميلي 90 ح
ــتيم و در سال91  صادرات داش
ــون دالر  ــم به 18ميلي اين رق
ــيده؛ در سال 92 توانستيم  رس
ــادرات  ص دالر  ــون  ميلي  40
داشته باشيم و در سال 93 نيز 
اين رقم افزايش خواهد داشت. 

گزارش «فرصت امروز» از بازار مبلمان ادارى

ركودى رو به پايان 

 مگاپيكسل و تاثير آن بر كيفيت تصاوير چيست؟

پيكسل باال كيفيت تصوير را كاهش مى دهد
امروزه گوشى هاى هوشمند رقابت 
ــديدى در دوربين هاى عكاسى  ش
ــيارى اين  ــود دارند و البته بس خ
ــم  ــودن رق ــر ب ــت را در باالت رقاب
اما  مى بينند،  دوربين ها  مگاپيسل 
«مگاپيكسل» چيست؟ چه نقشى 
در دوربين عكاسى و تصوير نهايى 
ــى  ــازى مى كند و دوربين عكاس ب
ــمند ما به چه ميزان  گوشى هوش

«مگاپيكسل» نياز دارد؟ 
اين گونه  ــاك  تابن ــزارش  گ ــه  ب
ــه معموال  ــد ك ــر مى رس ــه نظ ب
ــى از  ـــل» يـكـ «مـگـاپـيـكـس
تبليغات  در  ــى  اصل ــاى  عامل ه
ــى هاى هوشمند است. اين  گوش
ــف بار است؛  ــيار تاس موضوع بس
ــه اندازه و  ــروز توجه ب ــرا ام زي
ــارى  معي ــل  مگاپيكس ــزان  مي
ــب  غير مناس و  نامربوط  ــيار  بس
ــت دوربين  ــراى تخمين كيفي ب
ــى  گوش ــن  دوربي ــر  تصاوي و 

هوشمند است. 
ــل از  ــان مگاپيكس ــع جري در واق
ــت؛ وضوح يك تصوير  اين قرار اس
ــرده و در حالت  ديجيتالى غير فش
ــى دارد.  ــادى، دو مقياس اساس ع
ــى و وضوح عمودى. به  وضوح افق
عبارت ديگر اگر تعداد پيكسل هاى 
موجود در طول و عرض تصوير را 
ــرب كنيد به  ــمرده و در هم ض ش
تعداد كل پيكسل هاى موجود در 

آن تصوير مى رسيد. 
ــتر  ــكل عمومى تعداد بيش ــه ش ب
ــه معنى  ــر ب ــل ها در تصوي پيكس
ــت.  اس ــر  تصوي ــتر  بيش ــوح  وض
ــل معنى  ــت كه مگاپيكس اينجاس
ــل به  ــدا مى كند؛ هر مگاپيكس پي
ــل  معنى وجود يك ميليون پيكس

در تصوير نهايى است.
ــت آوردن  ــه براى به دس در نتيج
ــادر به ايجاد  ــه هر دوربين ق اينك
چند مگاپيكسل است، كافى است 
ــوح عمودى و  ــادگى وض كه به س
ــن را در هم  ــور دوربي افقى سنس

ضرب كرده و نتيجه را بر ميليون 
ــال يك  ــد. براى مث ــيم كني تقس
ــل،  ــر 1000 ×1000 پيكس تصوي
ــت و  ــل اس برابر با يك مگاپيكس
ــر 1920×1080 كمى  يك تصوي
بيش از دو مگاپيكسل و به همين 
ترتيب يك تصوير چهار كيلوبايت 

بيش از 8 مگاپيكسل. 
ــد  نباي ــل  مگاپيكس ــرا  چ ــس  پ
ــاط چندانى با كيفيت تصاوير  ارتب
ــه  ــد؟ نكت ــته باش ــدى داش تولي
ــت كه افزايش  ابتدايى در اينجاس
ــل ها در ابتداى كار  ــداد پيكس تع
ــم  ــوس بوده و به چش كامال ملم
ــد. براى مثال حركت از يك  مى آي
ــل به  ــل به دو مگاپيكس مگاپيكس
 HD ــه ــت از SD ب ــى حرك معن
ــت و تفاوت فاحش است. زيرا  اس
تعداد پيكسل ها در يك اينچ مربع 

يك باره دو برابر مى شود. 
ــل به  ــت از 5 مگاپيكس ــا حرك ام
ــر قانع كننده  ــل كمت 6 مگاپيكس
ــل ها در  ــت، زيرا تعداد پيكس اس
ــدود تنها  ــع در ح ــك اينچ مرب ي
ــد كه  ــش مى ياب ــد افزاي 20 درص
ــخيص  ــل تش ــاس قاب ــن اس براي
ــل در  ــت و اين ميزان پيكس نيس
ــرى از تصوير پخش  حجم بزرگ ت

مى شود. موضوع مهم تر اين است 
ــما در گوشى هوشمند خود  كه ش
ــخت افزارى را داشته باشيد كه  س
بتواند اين تعداد پيكسل را نمايش 
ــت  دهد. مهم تر از همه اما اين اس
ــل ها به يك شكل  كه همه پيكس

هم ايجاد نمى شوند. 

افزايش پارازيت در پيكسل 
ــى هاى  ــن گوش روش كار دوربي
ــى  كل ــكل  ش ــه  ب و  ــمند  هوش
ــال  كام ــال  ديجيت ــاى  دوربين ه
دوربين ها  اين  ــت.  اس ــخص  مش
ــراى متمركز كردن  ب از يك لنز 
ــه اى  ــك ورقه شيش ــور روى ي ن
ــز، آبى و زرد  ــه از عناصر قرم ك
ــتفاده مى كنند.  اس تشكيل شده 
ــت اين ورقه يك سنسور  در پش
ــود دارد كه از عناصر  تصوير وج
ــه  ــده ك ــاخته ش ــيليكونى س س
ــه بر  ــورى ك ــرت ن ــدت و كث ش
ــت مى كنند.  ثب را  ــد  آنها مى تاب
رنگ هاى  رنگى  ــه اى  شيش ورقه 
ــور هاى  سنس ــه  ب را  ــاوت  متف
ــتد و در نتيجه  ــاوت مى فرس متف
ــاى  ــن نوره ــود بي ــاوت موج تف
ــود در  ــگر موج ــف پردازش مختل
ــخص مى كند كه هر  دوربين مش

پيكسل در تصوير بايد چه رنگى 
ــد. ــته باش داش

اما در اينجا چند محدوديت وجود 
دارد. هر سنسور ميزانى از پارازيت 
و اختالل را دارا است كه ناشى از 
مقادير اتفاقى است كه در سنسور 
ــور توليد  ن ــدت  بدون توجه به ش
ــر توليد و  ــود. در حال حاض مى ش
كمترين  كه  طراحى سنسورهايى 
پارازيت يا همان Noise را داشته 
ــخت و هزينه بر  ــند بسيار س باش

است. 
(مثال  بزرگ تر  ــورهاى  سنس در 
ــوح  وض ــا  ب ــاى  دوربين ه در 
پايين) اين موضوع چندان مهم 
ــت. زيرا نور به اندازه اى به  نيس
ــد  بتوان ــه  ك ــد  مى تاب ــور  سنس
ــه  ــد (ب ــرف كن Noise را برط
ــتر  ــت كه بيش ــن دليل اس همي
ــا در مكان هاى تاريك  دوربين ه
ــت  تصاوير با Noise باال به دس
ــا به هر ميزان كه  مى دهند). ام
ــوند  مى ش كوچك تر  ــورها  سنس
ــا مى تابد و  ــور كمترى به آنه ن
ــيار  بس  Noise آوردن  ــن  پايي

ــود.  ــخت و هزينه بر مى ش س
ــل در  در واقع با افزايش مگاپيكس
ــه برخى از برند ها  دوربين هايى ك

ــد،  ــغ مى كنن تبلي را  آن  ــيار  بس
ــازه را  ــن اج ــراح اي ــازنده و ط س
ــا پارازيت  ــد كه Noise ي مى ده
ــل هر تصوير بيشتر شود  در پيكس
ــتر پيكسل ها  و با وجود تعداد بيش
كيفيت نهايى تصوير كاهش يابد. 
ــر به هر ميزان  به عبارت واضح ت
افزايش  ــل ها  تعداد مگاپيكس كه 
ــز در تنگناى  ــت لن ــد، كيفي ياب
ــرد. عبارت  ــترى قرار مى گي بيش
ــت لنز هايى كه  ــاده تر اين اس س
ــور هاى وضوح تصوير  تعداد سنس
ــتر  ــبت به كيفيت آنها بيش را نس
ــل هاى  ــداد پيكس تع ــد،  مى كنن
ــترى را به تصوير مى دهند،  بيش
ــچ اطالعات جديدى براى  اما هي
ــل ها  ــدن به اين پيكس اضافه ش
ــرا به هر  ــود ندارد، زي ــال وج عم
ميزان كه اطالعات قابل دريافت 
ــز دريافت  لن ــط  توس قبال  بوده، 
ــردازش  ــش از آن پ ــده و بي ش

ــد.  نخواهد ش
ــن  ــرخ پايي ــه ن ــر از آن اينك بدت
ــبت با وضوح،  ــت لنز در نس كيفي
مى تواند منجر به در هم ريختگى 
رنگ ها شود؛ نورى كه از ميان يك 
ــور مى كند ممكن  ــر رنگ عب فيلت
است بر سنسور ديگرى كه مربوط 
ــت تاثير  ــگ ديگر اس ــك رن به ي
ــته و دقت رنگ هاى تصوير  گذاش
نهايى را به شدت كاهش دهد. اين 
ــادگى مى توان با  ــوع را به س موض
گرفتن يك عكس با يك لنز ارزان 
ــپس  قيمت ولى با وضوح باال و س
ــى با  ــدن آن در صفحه نمايش دي
ــان داد و تصوير را در  ــى نش تواناي
ــاهده كنيد.  ابعاد اصلى، خود مش
متوجه خواهيد كه شد كه رنگ ها 
ــه، تصنعى و  ــى در هم آميخت كم
ــا عكس تا  ــتند و عموم مبهم هس
ــر از آنچه  ــد زيادى بى كيفيت ت ح
ــى با ابعاد  در صفحه نمايش گوش
ــود، از كار  ــر ديده مى ش كوچك ت

در آمده است. 

دانستنى ها

بعضى از كاالها از 
ابتداى سال دوباره 

افزايش قيمت داشته 
و تا 60 درصد رشد 

داشتند و اين عدم ثبات 
در قيمت سبب استقبال 
نكردن مشتريان از بازار 

شده است

على رمضانيان

درآمد شركت هاى بزرگ بازى سازى در سال 2013

تعداد كاركناندرآمد ساليانهنام شركت

Activision9 هزار نفر4,9 دالر

EA games8950 نفر4,02 ميليارد دالر

Konami4750 نفر297,4 ميليارد ين

Ubiso�3650 نفر652 ميليون يورو

Sega2900 نفر396,7 ميليون يورو

پرفروش ترين بازى هاى تاريخ

تاريخ انتشارميزان فروش(نسخه)نام

Half – Life نوامبر 91998 ميليون و 300 هزار

StarCra�ژوئن 112000ميليون 
Half- Life 2نوامبر 122004 ميليون

Sims 2سپتامبر 142004 ميليون

Simsفوريه 162000 ميليون

طراحى كامپيوتر جيبى مخصوص بازى 
ــكتاپ قوى براى  ــول Tango Super PC مى توانيد يك دس ــا كنس ب

گيم بازى را در جيب خود قرار دهيد. 
ــرعت 2. 5 گيگاهرتز از نوع  ــا س ــته اى ب ــتگاه از پردازنده 4 هس اين دس
ــالت  ــوع HD8400؛ اس ــرد» از ن ــك «آن ب AMD A6-5200؛ گرافي
 SATA ــوص رم با حداكثر 8 گيگ رم ظرفيت واتصال هارد از نوع مخص
III mSATA SSD با حداكثر يك ترابايت ظرفيت برخوردار است. وزن 
ــى تنگو» 200 گرم بوده و در ابعاد 125 در 80 در 5/13  ــوپر پى س «س
ــت. همچنين يك داك براى اتصاالت پورت ها  ــده اس ميلى متر تعريف ش

در ابعاد 135 در135 در 27 ميليمتر نيز به بدنه اصلى متصل مى شود. 

توليد نخستين حافظه رام براى ساعت هاى هوشمند
همزمان با آغاز توليد ساعت هاى هوشمند، براى نخستين بار نوع خاصى 
ــاعت هاى مجهز به  ــتفاده روى اين س ــراى اس ــاى ROM ب از حافظه ه

سيستم عامل اندرويد طراحى شده است.
ــى موسوم به جيك دى، طراحى  ــط برنامه نويس اين حافظه ROM توس
ــت. وى در گذشته هم حافظه هاى ROM متنوعى را  و ساخته شده اس
ــخت افزارهاى مختلف طراحى و عرضه كرده بود.  ــتفاده روى س براى اس
ارتقاى عملكرد دستگاه ها مهم ترين مزيت اين كار است. بايد توجه داشت 
ــتقر در حافظه ROM فقط خواندنى هستند و كاربران  كه اطالعات مس
ــات آن را ندارند. محتواى اين  ــكان پاك كردن يا حذف و تغيير اطالع ام

تراشه ها توسط سازندگان شان در آنها ثبت مى شود. 

اخبار ديجيتال
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جذب بيش از 3 ميليارد 
دالر سرمايه خارجى

در سال 92
ــادى و  ــور اقتص ــاون وزير ام مع
ــود نظام  ــاره به نب ــى با اش داراي
ــرمايه گذارى  جامع آمار جذب س
ــال  ــور گفت: س ــى در كش خارج
دالر  ــارد  ميلي  3/317 ــته  گذش
ــرمايه خارجى به  حجم ورودى س
كشور و 1/8ميليارد نيز به تازگى 

كشف شده است. 
بهروز عليشيرى، معاون وزير امور 
ــى در گفت وگو  اقتصادى و داراي
ــاره به عملكرد  با «فارس»، با اش
ــرمايه گذارى  و آمارهاى جذب س
ــال 2013  خارجى اظهار كرد: س
ميالدى سه ميليارد و 50 ميليون 
دالر و بر پايه سال شمسى 1392 
ــه ميليارد و 317 ميليون  مبلغ س
دالر جذب سرمايه گذارى خارجى 
داشته  ــتقيم وجود  به صورت مس

است. 
ــار  آم ــن  اي ــرد:  ك ــد  تاكي وى 
ــراى اينكه در  ــت ب ــى نيس قطع
ــار ميليارد  ــال 92 حدود چه س
ورودى  دالر  ــون  ميلي  898 و 
اعالم  ــازمان  به س سرمايه گذارى 
ــد كه از اين ميزان يك ميليارد  ش
و 800 ميليون دالر آن مربوط به 
سال هاى قبل بوده كه به ما اعالم 

شده است. 
ــادى و  ــور اقتص ــاون وزير ام مع
ــه آمارهاى  ــا بيان اينك ــى ب داراي
جذب سرمايه گذارى هاى خارجى 
ــح كرد: آمار  ــت، تصري به روز نيس
ــرمايه گذارى  س ــذب  ج ــى  واقع
خارجى در سال 92، در حقيقت 
ــه ميليارد و 317 ميليون دالر  س
ــت كه البته آمار يك ميليارد و  اس
800 ميليون جديد و در آمارهاى 
ــا به تازگى  ــده، ام ــى ذكر ش قبل

كشف شده است. 

ــرمايه گذارى  س ــازمان  س رييس 
ــادى  ــى و اقتص ــاى فن و كمك ه
ــامانه آمارى  ــاره به س ايران با اش
ــن موضوع  ــرد: اي ــور بيان ك كش
نشان مى دهد كه آمارهاى جذب 
و  ــت  نيس دقيق  ــرمايه گذارى  س
احتمال تغيير در آن وجود دارد. 

به گفته عليشيرى، مشكل اصلى 
ــار  ــاى آم ــراى احص ــور ب در كش
ــرمايه گذارى خارجى، نداشتن  س
ــام  ــز نظ ــتم متمرك ــك سيس ي
گزارشگيرى شفاف اطالعات ورود 
ــت كه اين  ــرمايه اس و خروج س
ــز وظيفه بانك مركزى  موضوع ني
ــئول نظام ارزى كشور  بوده و مس
ــاره چندين بار با  ــت و در اين ب اس
ــئوالن بانك مركزى در دولت  مس

جديد گفت وگو كرديم. 
ــال  ــه داد: دقيقا يك س وى ادام
ــوى هيات  ــش مصوبه اى از س پي
ــب و بانك مركزى  ــران تصوي  وزي
ــد، نظام جامع يكپارچه  مكلف ش
ــارى را راه اندازى  ــگرى آم گزارش
از  ــه  ك ــه اى  نام ــق  و طب ــد  كن
ــت كرديم، اين  ــس كل درياف ريي
ــده و اكنون به  ــامانه ايجاد ش س
ــه به تدريج به  ــمتى مى رويم ك س
ــى و مالى  ــبكه هاى پول ــام ش تم
ــامل همه  ــه ش ــود ك ــل ش متص
بانك ها و صرافى ها و ديگر مراكز 

مى شود. 
ــيرى تاكيد كرد: در صورت  عليش
ــدن همه مراكز ورود و  متصل ش
ــات پولى و مالى  خروج و موسس
ــود، آمار دقيق  مى توان اميدوار ب
خارجى  ــرمايه گذارى  س ــذب  ج
ــورت  ــروج آن را به ص و ورود و خ

آنالين گزارش داد. 
ــادى  اقتص ــور  ام ــر  وزي ــاون  مع
ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــى ب و داراي
ــورهاى دنيا نظام  بسيارى از كش
ــروج  ــراى ورود و خ ــه ب يكپارچ
ــود دارند،  ــرمايه گذارى خ آمار س
عنوان كرد: در كشور حتى برخى 
ــى  خروج و  ورودى  ــاى  مجراه
ــت و به  ــخص نيس ــرمايه مش س
همين علت نمى توان آمار دقيقى 
از جذب سرمايه گذارى ارائه كرد. 
ــرد: نظام  ــدوارى ك ــراز امي وى اب
ــرمايه گذارى در  يكپارچه آمار س
ــال آينده به  صورت جامع،  دو س
ــى را با مراكز  ــبكه ارتباط چتر ش

مربوطه ايجاد كند. 

از جايگاه دارى تا سرمايه گذارى در خودرو
كالف اول:

عرضه سوخت هايى مانند بنزين و گاز 
ــاغل حوزه انرژى است  در ايران از مش
كه هميشه مشتريان خود را دارد. آيا 
تا به حال به نحوه كار جايگاه داران فكر 
كرده ايد؟ جايگاه عرضه سوخت حتى 
در دورافتاده ترين جاده ها هم مى تواند 
ــته باشد. اخيرا  توجيه اقتصادى داش
رييس انجمن سى. ان. جى ايران گفته: 

ــوب مى شود  ــى. ان. جى در ايران باالترين قيمت در جهان محس «قيمت س
ــى. ان. جى ايران باالست.»  و شاخص جذابيت سرمايه گذارى در صنعت س
ــران داراى گران ترين  ــئول عنوان كرده: «اي از طرف ديگر همين مقام مس
ــت.» جذابيت اين موضوع صد چندان مى شود  قيمت سى. ان. جى در دنياس
ــرمايه گذارى در زمينه تاسيس  ــنويم كه «ايران به س وقتى از زبان وى بش
جايگاه هاى سوخت، نياز فراوان دارد.» به همين راحتى، فرصت مناسب براى 
سرمايه گذارى فراهم مى شود، اما بسيارى از سرمايه دارانى كه توان مالى براى 

احداث جايگاه دارند، با بى تفاوتى از كنار آن رد مى شوند.

كالف دوم:
عضو هيات مديره انجمن صنفى صنايع 
ــكر به تازگى از انباشت بيش  قند و ش
ــر داد. وى  ــكر خب از حد نياز قند و ش
گفت: «با توجه به موجودى حدود يك 
ميليون و 300 هزار تنى قند و شكر در 
ــور و توليد اين محصول به همين  كش
ــت بايد از  ــال جارى، دول ميزان در س
ادامه واردات اين محصول جلوگيرى 

كند» بنابراين يكى از زمينه هايى كه نبايد در آن سرمايه گذارى كنيد، حوزه 
قند و شكر است، البته اين مقام مسئول عنوان كرده كه مى توان اين بازار را 
تنظيم كرد، اما سرمايه گذارانى كه قصد ورود به تجارت شيرين را دارند، فعال 
ــت نگه دارند تا وضعيت واردات و اقداماتى كه دولت در اين زمينه انجام  دس
مى دهد، به فرجام برسد سپس پاى قرارداد مربوطه را با در نظر گرفتن جوانب 

مختلف امضا كنند تا به دردسر نيفتند.

كالف سوم: 
ــودرو در ابهام  ــازار خ مدتى بود كه ب
ــدگان و  ــرد و توليدكنن ــر مى ب به س
ــدگان منتظر اعالم قيمت  مصرف كنن
ــوراى رقابت  جديد خودرو از طرف ش
ــاى جديد،  ــا قيمت گذارى ه بودند. ب
ــرمايه گذاران  شايد نظر بسيارى از س
به سمت اين بازار جلب شده باشد، اما 
طبق آخرين اخبار منتشر شده، رييس 

ــوراى رقابت گفته: «قيمت نهايى خودرو كه توسط اين شورا نهايى شده  ش
ــال آينده ثابت خواهد بود مگر آنكه اتفاق خاصى براى كشور رخ دهد و  تا س
مجبور شويم كه قيمت ها را تغيير دهيم.» بنابراين اگر به فكر سرمايه گذارى 
در اين بازار هستيد، بدانيد كه تا يك سال ديگر هيچ تغييرى رخ نخواهد داد. 

مگر آنكه پيش از افزايش قيمت ها اقدام مى كرديد! 

بودجه 15 هزار ميليارد تومانى دولت
براى نجات درياچه اروميه

ــم انداز  ــك چش ــاس ي براس
ــاى  ــتاد احي ــاله س 10 س
ــا همكارى  درياچه اروميه ب
دستگاه هاى مرتبط عمليات 
نجات درياچه اروميه را انجام 

مى دهد.
ــا، دومين  ــزارش ايان ــه گ ب
ــات  ــانه اى نج ــت رس نشس
درياچه اروميه پس از جلسه 
ــتم تيرماه هيات دولت  هش
مبنى بر آغاز عمليات احياى 

ــد. در ابتداى اين جلسه، دبير ستاد احياى درياچه  درياچه اروميه برگزار ش
ــته دولت 10 مصوبه جديد به تصويب  ــه هفته گذش اروميه گفت: در جلس
هيات دولت رسيد، بنا براين ستاد، 24 مصوبه را براى احياى درياچه اروميه 

با همكارى دستگاه هاى مختلف پيگيرى خواهد كرد.
عيسى كالنترى افزود: معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى امسال يك هزار 
و 467 ميليارد تومان براى احياى درياچه اروميه در نظر گرفته كه با توجه به 

مسئوليت ها در اختيار دستگاه هاى اجرايى قرار مى گيرد.
ــان كرد: براى اين طرح بازده زمانى 10 ساله اى در نظر گرفته  وى خاطرنش
شده كه 14 تا 15 هزار ميليارد تومان برابر با پنج ميليارد دالر براساس تورم 
ــتاد احياى درياچه اروميه ادامه داد: كشور  سال 93 مورد نياز است. دبير س
ژاپن نيز يك ميليون دالر (سه ميليارد تومان) به سازمان محيط زيست كمك 
كرده كه اين رقم در مقايسه با پنج ميليارد دالرى دولت، رقم ناچيزى است.

كالنترى با گاليه از سازمان حفاظت از محيط زيست درباره بزرگ جلوه دادن 
كمك ژاپنى ها تصريح كرد: كمك مالى ژاپنى براى كمك به احياى درياچه 

اروميه بسيار ناچيز است.
وى يادآور شد: كمك يك ميليون دالرى ژاپن به حدى بزرگ جلوه داده شده 
ــور ژاپن مسئوليت احياى درياچه  كه دنيا به اين اشتباه افتاده است كه كش

اروميه را بر عهده دارد.

آمادگى چين براى گسترش همكارى ها
با استان آذربايجان شرقى

سرپرست هيات تجارى و سرمايه گذارى استان هوبى چين، آمادگى كشورش 
را  براى گسترش همكارى ها با استان آذربايجان شرقى اعالم كرد . ليو شاشائو 
مينگ در ديدار با استاندار آذربايجان شرقى با ابراز خرسندى از سفر به تبريز، 
آمادگى استان هوبى را براى گسترش همكارى ها با استان آذربايجان شرقى 
ــتان هوبى از استان هاى مهم  اعالم كرد.  ليو شاشائو مينگ با بيان اينكه اس
چين است، افزود: اين استان با 70ميليون نفر جمعيت، در زمينه سدسازى، 
توليد فوالد، توليد انواع خودرو و تعداد دانشگاه ها از بزرگ ترين استان هاى 
ــاز اين استان با  ــاره به همكارى شركت هاى خودروس چين است. وى با اش
شركت آميكو خاطرنشان كرد: هدف ما ارتقاى كيفيت ماشين آالت توليدى 
ــت و در اين راستا عالقه مند به توسعه  و صادرات آنها به كشورهاى ديگر اس

روابط با شركت آميكو و ساير شركت هاى آذربايجان شرقى هستيم.
ــتان هوبى چين و  ــت هيات تجارى و سرمايه گذارى اس همچنين سرپرس
دبيركل كميته حزب كمونيست شهر سويجو آمادگى استان هوبى را براى 
ــرقى در زمينه انرژى هاى خورشيدى و آبى،  همكارى با استان آذربايجان ش
ــازى و صنايع تبديلى  ــل و آپارتمان س ــاخت خودروهاى مخصوص، هت س
كشاورزى اعالم كرد و خواستار حمايت استاندار آذربايجان شرقى از بسط و 

توسعه اين همكارى ها شد.

ــب و كار  ــروز درباره  مدل كس ام
بسيار جذابى صحبت مى كنيم 
ــيارى  ــل موفقيت بس ــه عام ك
ــى در  ــايت هاى تخصص از س
ــت.  ــر بوده اس ــال هاى اخي س
ــال  ــد از چند س ــن بع ــود م خ
ــى،  تخصص ــى  وبالگ نويس
ــف كرده  و از  اهميت  آن را كش
ــت  آن درآمدهاى خوبى به دس

آورده ام. 
ــب و كارى  منظور از «مدل كس
ــت  ــى براى به  دس وبالگ نويس
ــه   ئ را ا ــاى  فرصت ه آوردن 
ــت  ــاوره  تخصصى» اين اس مش
ــما با توليد و عرضه  محتوا  كه ش
ــان عام يا  ــه گروه هاى مخاطب ب
ــوزه   ــا را در ح ــص، آنه متخص
ــوزش و دانش  ــان آم تخصص ت
ــا را در يك حوزه   ــارت آنه و مه
خاص توسعه مى دهيد و از جايى 
ــات تخصص تان به  به  بعد، با اثب
ــه به دنبال  ــتريان خاصى ك مش
ــاوره دادن به  آن هستند، از مش
اين افراد كسب درآمد مى كنيد. 
ــى  در واقع هدف از وبالگ نويس
تخصصى انتقال مفاهيم علمى 
ــخصى  و تخصصى در حوزه  مش
ــت تا  ــدگان اس ــه مصرف كنن ب
ــن محتوا، براى  آنها با مصرف اي
ــول در ازاى دريافت  پرداخت پ
ــاوره  تخصصى از  ــات مش خدم
شما آماده شوند. به اين ترتيب 
ــى  ــوان گفت وبالگ نويس مى ت
ــت  تخصصى نوعى بازاريابى اس
ــى مدرن امروز به  كه در بازارياب
ــوا» گفته  ــى محت آن «بازارياب

مى شود. 
ــه جزييات  ــل از پرداختن ب قب
مدل كسب و كار توليد محتواى 
ــاور بايد به چند پيش فرض  مش

جدى اين مدل توجه كنيم: 

داشتن نگاه بلندمدت
ــاوره در  ــب و كار مش مدل كس
ــود و  ــاخته مى ش طول زمان س
ــى اگر در  ــك روزه. من حت نه ي
دنياى واقعى هم يك برند بسيار 
ــده  تخصصى باشم،  شناخته ش
ــن مدل در  ــتفاده از اي براى اس
دنياى مجازى، نيازمند گذشت 
زمان هستم. جنبه  ديگر داشتن 
نگاه بلندمدت، صبر كردن براى 
گذشتن از يك نقطه  بسيار مهم 
و كليدى و پرهيز از تالش براى 

ــب درآمدهاى كوتاه مدت  كس
است؛ نقطه  عطف اعتمادسازى 

كه خودش بر دو نوع است. 

نقطه  عطف اعتمادسازى 
تخصصى

مدل كسب و كار مشاوره عميقا 
بر اعتمادسازى در مورد داشتن 
دانش و تجربه  تخصصى مبتنى 
ــت. در واقع صرف ترجمه و  اس
ــته ها از كتاب  كپى كردن نوش
ــث  ــران، باع ــاالت ديگ و مق
ــود البته  ــازى نمى ش اعتمادس
بستگى دارد كه در چه رده اى از 
بازار و با چه مشترى قصد داشته 
ــيد كار كنيد. نكته  كليدى  باش
ــت كه شما بايد  در اينجا آن اس
ــت و  ــد تخصص تان چيس بداني
ــت  روى چه موضوعاتى قرار اس
ــص  من تحليل  كار كنيد. تخص
ــب و كار است و در  و توسعه  كس
زمينه  مديريت پروژه، مديريت 
ــانى و غيره هيچ گونه  منابع انس
ــدارم، بنابراين بايد  تخصصى ن
توليد محتواى من، روى مسائل 
اين حوزه متمركز باشد و اگر در 
مورد موضوعات مرتبط با حوزه  
ديگرى محتوا توليد مى كنم، اين 
كار را از زاويه  ديد تخصص خودم 
انجام مى دهم براى مثال چگونه 
پروژه هاى تحليل كسب و كار را 
ــه  كليدى  مديريت كنيم؟ نكت
ــر چقدر  ــت كه ه ديگر اين اس
ــوزه  تخصص  توليد محتوا با ح
ــد، دستيابى شما  مرتبط تر باش
ــان در اينترنت و  ــراى مخاطب ب
موتورهاى جست وجو راحت تر 
انجام مى شود و چه كسى است 
كه از اهميت اين موضوع بى خبر 

باشد؟ 

نقطه  عطف
اعتمادسازى حرفه اى

ــوا  ــد محت ــب و كار تولي در كس
ــدا از اعتماد  ــاوره، ج از نوع مش
ــتريان احتمالى به تخصص  مش
ــده  محتوا، وجود  فرد توليدكنن
ــر هم كليدى  نوعى اعتماد ديگ
ــه اى. توجه  ــت؛ اعتماد حرف اس
ــاوره،  كنيد كه براى گرفتن مش
ــخصى و  افراد بايد اطالعات ش
ــما  ــان را به ش كسب و كارى ش
بسپارند و اين كار، بدون وجود 
ــيار سختى است  اعتماد كار بس
بنابراين بايد به آدم ها ثابت كنيد 

ــى و رفتار حرفه اى  از نظر اخالق
قابل اعتماد هستيد. 

انتخاب بازار هدف
و حضور در آن

ــما يا با  ــاوره  ش ــوال نوع مش اص
ــترى  ــا با مش ــام ي ــب ع مخاط
خاص در ارتباط است و معموال 
ــا. البته به  ــازه اى بين اينه در ب
ــويد كه  ــج متوجه مى ش تدري
ــازه  ميان  ــما در ب مخاطبان ش
ــا قرار  ــا متخصص در كج عام ت
ــال  ــر ح ــا در ه ــد، ام مى گيرن
ــد كه براى  ــد تصميم بگيري باي
ــواى تخصصى  ــى محت چه كس
ــا اگر  ــد. طبيعت ــد مى كني تولي
ــد، بايد  ــام باش ــان ع مخاطب ت
ــورد دغدغه  ــاى م روى حوزه ه
ــيار زيادى كار كنيد و  افراد بس
ــد،  ــر مخاطب تان خاص باش اگ

روى مشكالت و مسائلى متمركز 
ــويد كه براى آن مخاطب  مى ش
ــراى  ــود ب ــدا مى ش ــاص پي خ
ــان، عموم  ــر مخاطب ت مثال اگ
عالقه مندان به مديريت باشند 
ــد محتوا اتفاق  نوعى از كار تولي
ــر مخاطب تان،  مى افتد ولى اگ
ــركت هاى  ــل ش ــران عام مدي
ــند، نوع ديگرى  پيمان كار باش
از توليد محتوا بايد اتفاق بيفتد.

ــما  ــد فراموش كنيد كه ش نباي
تخصصى ترين مطلب دنيا را براى 
مخاطبان تان مى نويسيد نه براى 
دل خودتان. ميزان خوانده شدن 
مطلب توسط مخاطبان، شاخص 
ــت كه بسيارى  بسيار مهمى اس

ــازه اى كوتاه مدت  منتظرند در ب
به  سرعت افزايش يابد، اما چون 
به نتيجه نمى رسند، عطاى كار 
ــند. براى  ــه لقايش مى بخش را ب
حل اين مشكل الزم است ابتدا 
ــار  ــى را كن ــارات غيرواقع انتظ
ــپس براى افزايش  بگذاريم و س
ــته ها  ــان نوش ــداد مخاطب تع
ــالش كنيم.  ــدن ت و شناخته ش
ــور در  ــور حض ــراى اين منظ ب
ــه مخاطبان  ــز احتمالى ك مراك
ــد از جمله  ــور دارن در آنها حض
ــانه هاى اجتماعى، نشريات  رس
ــن، همايش ها و  ــن و آنالي آفالي
كنفرانس هاى تخصصى و ساير 
ــى اجتماعى  روش هاى بازارياب
ــرورى  ــه ض ــد بلك ــا مفي نه تنه

هستند. 

مزيت هاى رقابتى
ــوال  ــوزه نيز يك س ــن ح در اي
كليدى مثل هر كسب و كار ديگر 
ــت كه چرا مخاطب بايد  اين اس
محتواى توليد شده شما را دنبال 
ــم در اين  ــد عامل مه كند؟ چن
زمينه كه به  نظرم مهم  هستند از 
اين قرارند؛ تازگى و به روز بودن 
ــده، جذابيت  ــات ارائه ش اطالع
ــده و اجرا،  ــاظ اي ــوا از لح محت
دستيابى به اطالعاتى كه جاى 
ــترس نيستند،  ديگرى در دس
ساده سازى مباحث و موضوعات 
ــات  ــان موضوع ــده، بي پيچي
تخصصى با تمثيل و الگوبردارى 
از زندگى روزمره و پرداختن به 
راه حل مسائل و مشكالت دنياى 
ــه  مخاطبان و  واقعى كه دغدغ
ــما است.  مشتريان تخصص ش
ــى از مزيت هاى  اينها نمونه هاي
ــوا براى  ــى در توليد محت رقابت
جذب مشترى خدمات مشاوره 

هستند. 
ــن پيش فرض ها  اما با رعايت اي
ــد محتوا  ــب و كار تولي مدل كس
ــه در عمل  ــاوره چگون براى مش
ــى از نقطه   ــود؟ وقت اجرا مى ش
ــازى در هر دو  ــف اعتمادس عط
حوزه  تخصصى و حرفه اى عبور 
كرديد بايد سه عامل كليدى را 

مدنظر قرار دهيد. 
1- پيشنهاد ارزش مشاوره: 
ــترى حاال به  با فرض اينكه مش
ــما اعتماد دارد، چه خدمات  ش
ــاوره اى مى توانيد به او ارائه  مش
ــات  ــه او اثب ــه ب ــد؟ چگون دهي

ــن خدمات براى  مى كنيد كه اي
او مفيد است؟ و چگونه مشترى 
را قانع مى كنيد كه اين خدمات 
را فقط شما مى توانيد با كيفيت 

الزم به او ارائه كنيد؟ 
مشـاوره:  كانال هـاى   -2
ــه كانال هايى به  ــترى از چ مش
ــى خواهد داشت  شما دسترس
ــال ايميل، تلفن،  و برعكس؟ مث

فوروم، پيامك و غيره 
3- ارتباط با مشـترى: شما 
چگونه با مشترى ارتباط برقرار 
ــه  خدمات  ــد؟ مثال ارائ مى كني
ــات  ــازمانى، خدم ــاوره  س مش
مشاوره  فردى، پاسخ به سواالت 
ــواى كامال  ــدى، ارائه  محت كلي
ــورت عمومى،  ــى به ص تخصص
ــه ارائه   ــده از جمل سفارشى ش
ــا و تمپليت هاى مديريت  فرم ه

سازمان و غيره به افراد. 
براى طراحى يك سبد محصول 
ــاوره به مشترى  و خدمات مش
جذب شده با محتوا بايد در محل 
ــاع فرد به  ــوا يا با ارج ارائه  محت
سايت تان يك بسته  پيشنهادى 
ــاوره به شرح زير به  خدمات مش

وى ارائه كنيد: 
ـ ما كيستيم؟ 

ــا را انتخاب  ــت م ـ چرا بهتر اس
كنيد؟ 

ــترى) چه نيازى يا  ـ شما (مش
مشكلى داريد؟ 

ــراى اين  ــه راهكارى ب ـ من چ
ــرح  ــكل دارم؟ (ش ــا مش نياز ي

محصوالت و خدمات)
ـ چرا راهكار ما براى شما مفيد 

است؟ 
ــته   ــى و ارائه  اين بس ــا طراح ب
ــاوره  محصوالت و خدمات مش
ــان اول از  ــترى، تازه خ به مش
ــاوره را پشت سر  هفت خان مش
ــر  ــا ديگ ــته ايد و از اينج گذاش
ــاوره ارائه  ــد خدمات مش فرآين
ــب  ــن ترتي ي ــه ا ــود. ب مى ش
ــب و كار  ــك كس ــته ايد ي توانس
توليد محتوا براى مشاوره موفق 

راه اندازى كنيد. 
ــوش كنيد كه  ــه نبايد فرام البت
ــما  حتى اگر توليد محتواى ش
براى مشاوره مستقيما به كسب 
ــود، از اعتبار و  درآمد منجر نش
برند شخصى ايجاد شده توسط 
ــن و آفالين  آن در دنياى آنالي
ــادى  ــيار زي ــتفاده هاى بس اس

مى توانيد بكنيد.

ــاى وزارت امور  ــاس رايزنى ه براس
ــادرات ميگوى  ــكل ص خارجه، مش
ــورت  ــته به ص ــه از گذش ــران ك اي
ــتقيم و از طريق كشورهاى  غيرمس
عربى به اروپا صادر مى شد، برطرف 

شد.
ــعه آبزيان  ــل صندوق توس مديرعام
ــا ايانا با اعالم اين  امروز در گفت وگو ب
ــه محدوديت و  ــت: با توجه ب خبر گف
ــور، صندوق  ــع آبى  كش كاهش مناب
ــود را روى  ــعه آبزيان تمركز خ توس
ــرورش  ــاى غيرپ ــت از طرح ه حماي
ــته  ــرورش آبزيان در قفس گذاش و پ
ــت. بهروز كاكاوند افزود: براساس  اس
ــور، پرورش  ــى محدود كش منابع آب
آبزيان در محيط  هاى روباز توجيهى 
ــت و اجازه گسترش كار  نخواهد داش
ــكل داده  ــدگان به اين ش توليدكنن
نمى شود. وى خاطرنشان كرد: بعد 
از ترك خوردن تحريم ها، صادرات و 
همكارى هاى ايران در زمينه آبزيان 
ــدت افزايش  ــاير كشورها به ش با س
يافته و پاى اروپاييان دوباره به ايران 

باز شده است.

كاكاوند ادامه داد: صادرات ميگوى 
ايران كه به دليل تحريم ها از طريق 
ــود،  ــورهاى عربى انجام مى ش كش
دوباره به روال عادى برگشته و طى 
ــق وزارت امور  ــى كه از طري ارتباط

خارجه ايجاد شده، به تازگى هياتى 
ــده و از اين  از ايران به ايتاليا وارد ش
پس محصوالت ايران در اين بخش 

به صورت مستقيم صادر مى شود.
وى تصريح كرد: براساس توافق هاى 
ــركت هاى ايتاليايى  انجام شده، ش

ــس از ورود به ايران  ــرداد پ اواخر م
براى تسهيل صادرات ميگو به طور 
مستقيم و با تكنولوژى هاى روز دنيا 
ــرمايه گذارى  براى توليد آبزيان س

خواهند داشت. 

سرمايه گذارى كشورهاى 
اروپايى در بخش آبزيان ايران

ــعه آبزيان   مديرعامل صندوق توس
ــرورش ماهى  ــراى پ ــد: ب يادآور ش
ــورهاى اسپانيا،  در قفس نيز با كش
ــده و  ايتاليا، نروژ و يونان مذاكره ش

پروژه هاى مشاركتى با اين كشورها 
براى استفاده بهينه از آب هاى دريا 

انجام مى شود.
ــه دليل اينكه  كاكاوند تاكيد كرد: ب
ــور  ــيرين كش ــت آب هاى ش وضعي

ــت بحرانى قرار  هم اكنون در وضعي
دارد، در چند سال آينده عمال امكان 
ــيرين وجود  پرورش ماهى در آب ش
ــار كرد:  ــت. وى اظه ــد داش نخواه
ــيرين  ــرورش ماهى با آب ش براى پ
ــته كه حداقل  سيستم هاى مداربس

هدررفت آب و براساس سيستم هاى 
ــدرن توليدات دارند، در  هوادهى و م
كشور اجرا مى شود. كاكاوند همچنين 
گفت: براساس توافق هاى انجام شده 
ــيالت، بخش خصوصى  با سازمان ش
ــرمايه گذاران براى  در پى تشويق س
ــوع ماهى  ــر روش توليد چند ن تغيي
ــاس توليد مداربسته و پرورش  براس
دريايى، پشت سدها و درياچه هاست. 
ــعه آبزيان  ــل صندوق توس مديرعام
ــبى  ــزود: پس از رفع نس در ادامه اف
تحريم ها، صادرات آبزيان رشد قابل 
قبولى داشته و به كشورهاى ايتاليا، 
ــه، اسپانيا  ــتان، امارات، فرانس پاكس
ــود. وى  ــام مى ش ــادرات انج و... ص
خاطرنشان كرد: ايران ظرفيت توليد 
ساالنه 40 هزار تن ميگو را دارد كه در 
سال گذشته با وجود افزايش توليد، 

تنها 15 هزار تن توليد داشت.
ــح كرد: با  ــد در پايان تصري كاكاون
افزايش سرمايه در گردش مى توان 
ــرمايه گذارى هاى  ــاد س بدون ايج
ــوه اى را كه رها  جديد ظرفيت بالق

شده، به بالفعل تبديل كرد.

سرمايه گذارى ايتاليايى ها در صنعت ميگوى ايران

گزارش «فرصت امروز» 
درباره كسب وكار وبالگ نويسى و مشاوره   تخصصى

كسب وكارى تخصصى
اما سودآور

در كسب و كار 
توليد محتوا از نوع 

مشاوره، جدا از 
اعتماد مشتريان 

احتمالى به تخصص 
فرد توليدكننده  

محتوا، وجود نوعى 
اعتماد ديگر هم 

كليدى است؛ اعتماد 
حرفه اى

على نعمتى شهاب 
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افزايش 2540 واحدى
در پايان معامالت هفته منتهي به  18 تير ماه 1393، 

شاخص كل با 2540 واحد افزايش نسبت به هفته قبل، به رقم 
73 هزارو 416 واحد رسيد. شاخص بازار اول با 2084 افزايش به رقم 

53 هزارو 695 واحد بالغ گرديد و شاخص بازار دوم با 3610 واحد افزايش 
عدد 140 هزارو 784 واحد را تجربه كرد و به ترتيب با 4 درصد و 63 / 2 
درصد افزايش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز كاري اين هفته 
ارزش كل معامالت سهام و حق تقدم به 9616 ميليارد ريال بالغ شد كه 

نسبت به هفته قبل(5 / 63) درصد افزايش يافته است. در ضمن 
تعداد 3250 ميليون سهم در 273 هزار دفعه مورد معامله قرار 

گرفت، و به ترتيب 33  درصد و 71 درصد افزايش را 
نسبت به هفته گذشته تجربه كرد.

بازارهاى
مــــالى

در هفـته گذشته
دالر در مرز 3105 تومان

سكه در مرز 953 هزار تومان
هر گرم طال در مرز 97 هزار تومان

هر اونس طالى جهانى در مرز 1330 دالر
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تقويم هايى براى 
يادآورى عشق و شادى

يك طراح اسپانيايى اهل بارسلونا به 
نام راكوئل كاتاالن، موسس استوديو 
 ،Brigada Creativa ــن  ديزاي
يك سرى تقويم هاى عجيب و غريب 
ــى را طراحى كرده  با موضوع زندگ
ــا را در بررسى ميزان شادى  كه شم
ــود در طول  ــق در زندگى خ و عش
يك سال يارى خواهند رساند. تقويم 
ــه روز» به  ــى عاشقانه، روز ب «زندگ
شما فرصت سنجش سالمتى رابطه 
رمانتيك را با ثبت ميزان ساعاتى كه 
با همسر خود گذرانده و با او صحبت 
ــد داد. هر روز سال  مى كنيد، خواه
ــان داده شده كه به  با يك قلب نش
ــيم مى شود. در  ــمت تقس چهار قس
ــد اين قلب را تا  ادامه كاربر مى توان
ــود رنگ كند كه  ــورد نظر خ حد م
ــان از رابطه اى  البته يك قلب پر نش
ــت. شما  ــم خواهد داش ــيار سال بس
همچنين مى توانيد سطح بهداشت 
ــم «روز شما  ــود را با تقوي روانى خ
ــت» اندازه گيرى كرده  چطور گذش
ــاس روزمره خود  و به سادگى احس
ــاى زرد و آبى موجود  را روى دايره ه
ــيد. اين  ــه تصوير بكش ــم ب در تقوي
ــاس شما از يك روز  نقاشى ها احس
ــوب، خوب، معمولى، بد يا  خيلى خ

خيلى بد را نشان مى دهند. 

استفاده تبليغاتى 
برندها از توردوفرانس

 Ebay و   Skoda، Maccain
ــتند  هس ــى  برندهاي ــه  جمل از 
ــت  بازگش از  ــد  مى خواهن ــه  ك
ــس پس از  ــس به انگلي توردوفران
هفت سال نهايت استفاده را بكنند 
و جوامع محلى را مورد هدف قرار 

دهند. 
ــوز،  ني ــگ  ماركتين ــزارش  گ ــه  ب
ــى  بازارياب ــت  فرص ــس  توردوفران
ــى براى برندها  ورزشى ارزان قيمت
به شمار مى رود. براساس مطالعات 
آژانس بازاريابىSavvy، نزديك به 
ــد) خريداران  ــوم (31 درص يك س
ــد به تماشاى  ــى عالقه من بريتانياي
ــتند و  ــس هس ــك توردوفران نزدي
ــن رويداد بزرگ  ــد آنها اي 77درص
ورزشى را از طريق تلويزيون دنبال 
ــئول  اولريچ الچر، مس ــد.  مى كنن
برگزارى مسابقات دوچرخه سوارى 
در اين خصوص مى گويد: «مشكل 
ــد توردوفرانس در  ــابقاتى مانن مس
ــوال برندها آن  ــت كه معم اين اس
ــوان يك پلتفرم بين المللى  را به عن
ــرهاى  اسپانس ــر  اكث ــد.  نمى بينن
ــوى  ــس برندهاى فرانس توردوفران

هستند».
ــت  وى افزود: «اين بدان معنا نيس
ــى  ــن مهم ــه اي ــدادى ب ــه روي ك
بازاريابى  ــرم  پلتف ــك  ي نمى تواند 
ــرا كه  ــار رود. چ ــه شم ــى ب جهان
ــه  ــادى در رشت ــيار زي ــود بس س
دوچرخه سوارى در سرتاسر بريتانيا 
وجود دارد كه شركت ها مى توانند 
در آن سرمايه گذارى كرده و سطح 
ــبت  آگاهى مردم و هواداران را نس

به برند خود افزايش دهند».

تبلت هايى براى جنگ
پاناسونيك اين كمپانى صنعت پيشه 
در اين روزها دست به عمل عجيب 
ــت پنج  ــه اى زده و 2 تبل و شجاعان
ــم را روانه بازار  ــيار محك اينچى بس

فروش در امريكا كرده است. 
ــاى ــا نام ه ــه ب ــت ك ــن دو تبل اي
 FZ-E1 و FZ-X1 معرفى شده اند  
ــتم عامل هاى  به ترتيب داراى سيس
ويندوز موبايل 8/1 و اندرويد 4,2,2 
ــتند. هرچند كه اندازه 5 اينچى  هس
ــش ممكن است شما را  صفحه نماي
در ابتدا به فكر موبايل هايى مستحكم 
ــدازد. براساس ادعاى پاناسونيك  بين
ــا قادر  ــه اين تبلت ه ــا به وسيل شم
ــا 14 ساعت استفاده  خواهيد بود ت
مداوم را تجربه كنيد و در اين تجربه 
ــبتا بلند، شركت سازنده مدعى  نس
ــكلى با نور  ــده است كه هيچ مش ش
 HD آفتاب نخواهيد داشت. صفحات
اين دو تبلت قادرند تا دستكش را نيز 
تشخيص دهند. نخستين افرادى كه 
به اين تبلت هاى مستحكم نياز پيدا 
خواهند كرد نيروهاى امداد و نجات، 
ــوال افرادى  ــى و اص ــاى نظام نيروه
هستند كه ميانه خوبى با يك تبلت 

ظريف ندارند. 

7 راه عجيب براى تبليغات

ــترى پيدا  ــه اى، «بخش بندى بازار» روز به روز كاربرد بيش در تبليغات رسان
ــد. براى داشتن تبليغاتى اثربخش، امروزه ديگر الزم است ايده ق ديمى  مى كن
ــور كه موريس هايت  ــازار» را كنار گذاشت. همانط ــدف قرار دادن كل ب «ه
ــره شناخته شده در عرصه تبليغات گفته است: «چيزى به اسم تبليغات  چه
ــتند.» امروزه كليد موفقيت در  ملى وجود ندارد و تمامى تبليغات محلى هس
تبليغات، تمركز بر اشخاص است. در ادامه برخى از كم هزينه ترين راه ها براى 

دستيابى به اين هدف، برشمرده خواهد شد:

*  دستگيره  در: در صورتى كه بازار هدف شما از نظر جغرافيايى معين شده 
باشد، مى توانيد پيشنهاد ويژه خود را بر روى آويزهايى پرينت كرده و آنها را بر 
دستگيره درها در نواحى اطراف حوزه فعاليت خود آويزان كنيد. اثربخشى اين 
روش نسبت مستقيمى با ميزان قدرتمندى پيشنهادى دارد كه شما مى دهيد.

*  قـرار دادن آگهى در زير برف پاك كـن خودروها: در صورتى كه بازار 
هدف شما رانندگان هستند، چه چيزى بهتر از آنكه تيم تبليغات خود را به 
پاركينگ ها بفرستيد تا آگهى ها را در زير برف پاك كن خودروها قرار دهند؟ 
بله! ممكن است در برخى موارد نگهبانان آنها را از پاركينگ يك بازار بيرون 
كنند همچنين متعجب نباشيد از اينكه شخصى آنقدر زمان اضافى دارد كه 
براى شكايت كردن با شما تماس بگيرد، نتيجه به دست آمده در اثر استفاده 

از اين شيوه قطعا ارزش اين مشكالت را دارد.

*  تبليغـات زبانى: شخصى را استخدام كنيد تا تبليغ متحرك شما باشد و 
در آسانسورهاى ساختمان هاى بلند باال و پايين شده، در ايستگاه هاى اتوبوس 
ــى شاپ ها بچرخد و  ــتگاه هاى قطار قدم بزند يا اطراف كاف ــتد، در ايس بايس
مكالماتى را با غريبه ها آغاز كند. ممكن است جمله «آيا اغذيه فروشى خيابان 
چهارم را امتحان كرده ايد؟ بى نظير است» در ابتدا احمقانه به نظر برسد، اما 

باور كنيد كه اين روش نتيجه مى دهد. 

*  نمايشگاه كاالى مجازى: وب سايتى بسازيد تا مانند يك نمايشگاه كاالى 
مجازى عمل كند. اين روش، يكى از بهترين شيوه هاى تبليغاتى موجود است. 
زمانى كه افراد تماس مى گيرند تا در رابطه با جزييات كمپانى، محصوالت يا 
خدمات شما سوال كنند، از آن استفاده كنيد. «آيا شما در حال حاضر جلوى 
ــته ايد؟ خوب است.» بيشتر افراد پاسخ مثبت مى دهند يا  يك كامپيوتر نشس
مى توانند به راحتى از اتاقى به اتاق ديگر بروند و در جلوى يك كامپيوتر قرار 
ــتيم؛ درست سمت راست.  ــد. «حاال به سايت ... برويد. بله! اين ما هس بگيرن
حاال بر روى آيكون تجهيزات كليك كنيد؛ عكس دوم را مى بينيد؟» اطمينان 
حاصل كنيد كه اين نمايشگاه كاالى مجازى تجهيزاتى مشابه با محل فروش 
فيزيكى شما دارد. از ديدن ميزان اثربخشى اين روش شگفت زده خواهيد شد.

ــابه آن را نديده ايد،  *  سايه هـاى شبانه: شما احتماال هرگز يك نمونه مش
ــا بايد اين روش را امتحان كنيد.  ــا اين دقيقا دليلى براى آن است كه شم ام
ــابه نديده است. ابتدا يك  هيچ شخص ديگرى در شهر شما نيز نمونه اى مش
ــى از شهر كه ترافيك شبانه بااليى دارد –  ديوار بلند بدون پنجره را در بخش
به خصوص ترافيك افراد پياده- شناسايى كنيد. سپس با صاحب آن ساختمان 
و ساختمان روبه رويى هماهنگى هاى الزم را انجام دهيد تا به شما اجازه نصب 
ــن روش روى ديوار مى اندازيم به  ــك پروژكتور را بدهند. تصاويرى كه با اي ي
صورت غيرقابل باورى تاثيرگذار بوده و در بلند مدت، ارزان محسوب مى شود. 

*  كف دست: يكى از اشخاصى كه مى شناسم اخيرا در مراسمى شركت كرده 
ــت افراد مهر زده شود.  ــراى مراجعه مجدد به  آن الزم بوده در كف دس ــه ب ك
ــده بر كف دست، يك تبليغ كوچك جذاب براى يكى از  اين عالمت چاپ ش
ــرهاى مراسم بوده است. آيا مى توانيد هيچ وسيله تبليغاتى ديگرى را  اسپانس
ــق هويت يك برند در ذهن اشخاص  ــور كنيد كه بتواند تا اين حد در خل تص
كارآيى داشته باشد؟ به كف دست خود نگاه مى كنيد و تصوير يك برند را بر آن 
مى بينيد كه الزم است براى يك بعد از  ظهر همراه شما باشد و شما مى دانيد 
ــوان آن را پاك كرد اما  ــتن بت كه اين عالمت ارزش دارد. ممكن است با شس

تاثيرى كه بر ذهن افراد برجاى مى گذارد هرگز با اين سرعت از بين نمى رود.

ــزى نمى تواند بهتر از يك كتاب كه  *  انتشـار كتابى با نام خود: هيچ چي
ــص» را در اذهان  ــا موضوعى خاص نوشته شده نام يك «متخص ــه ب در رابط
عمومى بشناساند. به آسانى نمى توانيد ميزان قدرتى را كه قرار گرفتن نام شما 
ــر جلد يك كتاب برايتان به ارمغان مى آورد، تصور كنيد. اين كتاب تبليغى  ب
براى كمپانى شما محسوب مى شود كه تا ابد باقى مى ماند. بنابراين كتابى را 
بنويسيد كه ثابت كند شما متخصص هستيد؛ يك شماره ISBN بگيريد؛ در 
ــار كتاب خود را بپردازيد و آن را  كتابخانه كنگره ثبت نام كنيد؛ هزينه انتش
در سايت آمازون به فروش برسانيد. ممكن است شما بتوانيد تنها چند كپى 
ــخه هايى كه شما در  ــه صورت آنالين به فروش برسانيد، اما آن نس از آن را ب
شهر خود پخش مى كنيد برايتان ثروتى بسيار ارزشمند محسوب خواهد شد. 
ــت نمى آوريد، اما به واسطه داشتن كتاب پول به  ــا از كتاب، پولى به دس شم

دست خواهيد آورد.
ــار از خالقيت است. اگر  ــه تمامى موارد باال سرش ــاال توجه كرده ايد ك احتم
مى خواهيد با صرف مبلغى اندك، نتيجه بسيار جالب توجهى به دست بياوريد، 

دو يا سه ايده از موارد باال را انتخاب كرده و منتظر پيامدها بمانيد.
www.entrepreneur.com :منبع

آبراهام لينكلن در آگهى تبليغاتى شكالت
شركت توليدكننده شكالت هاى 
Snickers يك آگهى تبليغاتى 
عجيب و جالب را مورد استفاده 
ــت. در اين آگهى  ــرار داده اس ق
ــن،  ــام لينكل ــرى از آبراه تصوي
ــور  رييس جمه ــن  شانزدهمي
ــده آمريكا به تصوير  اياالت متح
كشيده شده كه او در اين عكس 
ــره اى مفتضح شبيه پينوكيو  چه
ــت. اين آگهى  ــدا كرده اس را پي
ــاس  احس هيچ  واقعا  ــى  تبليغات
ــود  ــه وج ــا ب ــى را در شم خاص
ــد آورد تا اينكه عنوان آن  نخواه
ــى مى خوانيد:  را زير آگهى چاپ
ــت  ــى شخصي ــام گرسنگ «هنگ

واقعى شما پنهان مى شود.»
ــى شكالت  ــى تبليغات ــن آگه اي

ــوالى، سالروز استقالل اياالت متحده  Snickers به مناسبت چهارم ج
ــر شده و در رسانه هاى مختلف از يك نوع هماهنگى خاص  آمريكا منتش
ــن رييس جمهور اياالت  ــت. از آن جا كه تصوير شانزدهمي برخوردار اس
ــت، از او يك فرد تمام  ــود منحصر به فرد اس ــده آمريكا در نوع خ متح
ــار براى اين كمپين تبليغاتى ساخته است. با اين حال كارشناسان بر  عي
ــن باورند كه شايد بهتر بود تصاوير چهره هاى ديگرى را با تغييراتى به  اي
ــاهده مى كرديم. اين آگهى تبليغاتى جالب را  همين سبك در آگهى مش
براى شكالت Snickers آژانس تبليغاتى BBDO در نيويورك ساخته 

است. 

آگهى تبليغاتى 
Swiss شير

شعار:  شير باعث مى شود 
كه شما قوى تر شويد!

آژانس تبليغاتى:
 Ruf Lanz، زوريخ، سوئيس

روز  به  روز بر تعداد شركت هاى 
افزوده  ــورمان  دركش تبليغاتى 
مى شود؛ شركت هايى كه شايد 
ــى تعريف  ــاس معيار اصل براس
شده جهانى عمل نكنند و فقط 
ــت تبليغاتى  ــام سنگين شرك ن
ــند. در تمامى  را به دوش بكش
ــرى وظايف مشخص  دنيا يكس
تبليغاتى  ــاى  شركت ه برعهده 
ــال  ــراى مث ــرد. ب ــرار مى گي ق
ــد  باي ــى  تبليغات ــاى  شركت ه
ــاوره در فعاليت بازاريابى را  مش
براى مشتريان خود انجام دهند 
ــاوره تبليغاتى خود  كه اين مش
در  تحقيق  پيش زمينه  نيازمند 
موارد گوناگون از قبيل شناخت 
ــد و  ــتريان آن برن ــاال و مش ك
مخاطبانى كه هدف تبليغ قرار 
مى گيرند و. . . است. برنامه ريزى 
ــت براى  ــن شناخ ــاس اي براس
ــا و رسانه هاى  ــاب شيوه ه انتخ
ــه   بودج ــن  تعيي و  ــب  مناس
تبليغاتى موردنياز براى مشترى 
ــر وظايف يك  مورد نظر ازديگ
شركت تبليغاتى است. وظايفى 
طراحى،  ــردازى،  نظريه پ چون 
اجرا  ــزى و همچنين،  برنامه ري
ــه تبليغاتى،  ــارت بر برنام و نظ
تبليغ  مديريت  و  ــزى  برنامه ري
ــا، بررسى و تحقيق  در رسانه ه
و  ــغ  تبلي ــج  نتاي ــوص  درخص
ــرات آن و اصالح و تكميل  تاثي
برنامه هاى تبليغاتى براى تكرار 
در دوره هاى بعد همگى از ديگر 
وظايفى است كه به شركت هاى 
ــبت داده مى شود.  تبليغاتى نس
ــرح  مط ــش  پرس ــن  اي ــال  ح
ــا شركت هاى  ــه آي ــود ك مى ش
ــور از عهده  تبليغاتى داخل كش
ــن وظايف برمى آيند.  تمامى اي
ــق و  ــى زاده، محق ــد قاض محم
ــاس بازاريابى و تبليغات  كارشن

در اين باره پاسخ مى دهد. 

فقدان آژانس هاى
تبليغاتى كامل

ــه «فرصت امروز»  قاضى زاده ب
ــر  ــران كمت ــد: «در اي مى گوي
ــا كند  ــد ادع ــى مى توان شركت
ــى  ــس تبليغات ــك آژان ــه ي ك
كامل ــس  آژان ــت.  اس ــل  كام

ــه معناى  (Full Agency)  ب
ــرى امكانات را  جهانى آن يكس
ــر شركت  ــد كه كمت مى خواه
ــك  ي در  ــم  ه ــار  كن ــى  ايران
ــن امكانات  ــه داراى اي مجموع
ــت. آژانس هاى تبليغاتى در  اس
ــرى زيرشاخه  تمامى دنيا يكس
ــد، يعنى يك شركت فقط  دارن

ــگ براساس تعريف  كار برندين
ــام مى دهد. در  درست آن انج
ــاى ويژال  ــن آژانس ها كاره اي
ــاى تصويرى برند  برند و كاره
انجام مى شود  يا اين شركت ها 
ــى برند و  ــوزه پرسوناليت در ح
هويت  و  ــن  ساخت ــت  شخصي
دادن به برند فعاليت مى كنند.

ــط  فق ــرى  ديگ ــت  شرك  
ــوزه بازاريابى و  فعاليت هاى ح
ــات شبكه هاى اجتماعى  تبليغ
ــد يا  ــام مى ده ــره را انج و غي
ــش  ــط بخ ــر فق ــت ديگ شرك
انجام  ــگ را  ديجيتال ماركتين
ــى شركت ها هم  مى دهد. برخ
ــاى  ــده تيزره ــط توليدكنن فق
ــتند؛ يعنى اين  ــى هس تبليغات
ــده را هم  ــى اي ــا حت شركت ه
ــترى نمى دهند و فقط  به مش
ــد. شركت هاى  ــد مى كنن تولي
ديگرى هم وجود دارند كه در 
بازاريابى و تبليغات  شاخه هاى 
در حال فعاليت هستند. تمامى 
ــر يك  ــا زيرنظ ــن شركت ه اي
شركت تبليغاتى قرار مى گيرند 
ــى زير يك چتر در  يعنى همگ
بازار فعاليت مى كنند تا به آنها 
ــس تبليغاتى داده  ــوان آژان عن
ــه اين معناست كه  شود. اين ب
اگر كسى ادعا كند يك آژانس 
ــى دارد يعنى همه اين  تبليغات
امكانات را كنار يكديگر دارد».

اينجا همه كپى مى كنند
ــاس تبليغات اضافه  اين كارشن
مى كند: «ما دركشور خيلى كم 
چنين شركت هايى را داريم يا 
ــد عنوان كنم  به طور قطع باي
ــى كه  ــف جهان ــاس تعري براس
ــود  وج ــى  تبليغات ــس  آژان از 
ــور چنين آژانسى  دارد در كش
ــى  ــر شركت ــدارد. اگ ــود ن وج
ــاى آژانس تبليغاتى  زمانى ادع
ــد تا انتهاى اين  بودن كرد، باي
موضوع برود؛ يعنى عنوان كند 
ــتم  ــس تبليغاتى هس ــه آژان ك
ــق شده مال  ــه ايده هاى خل ك
ــت و از جايى كپى  ــودم اس خ
ــالوه بر اين تمامى  نمى كنم. ع
ــوزه را نيز  ــاى اين ح فعاليت ه

خودم انجام مى دهم.
ــى  ــس تبليغات ــن آژان ــا چني  م
تمامى  و  ــم  نداري ــورمان  دركش
ــه ادعاى  ــاى داخلى ك آژانس ه
بهترين بودن و بزرگ تر بودن را 
مى كنند از صد كار آنها نود مورد 
ــى بودن  ــت و كنار كپ كپى اس
ــات مورد نياز  ــا ساير امكان ايده ه
يك آژانس را نيز ندارند. بنابراين 
ــاى استفاده از  ــر است به ج بهت

ــس تبليغاتى، شركت ها  واژه آژان
ــد و نام خود را تغيير دهند  بياين
ــه در حوزه  ــى ك ــى شركت يعن
ــد  مى كن ــت  فعالي ــگ  ماركتين
عنوان كند من يك شركت ارائه 
يا  ماركتينگ هستم  راه حل هاى 
شركتى كه بيشتر تيزر تلويزيونى 
ــد من يك  ــوان كن ــازد عن مى س
(Production house) يا يك 
شركت سازنده تيزر و... هستم».

ــى زاده، هر كدام  ــه قاض به گفت
ــاى داخلى ويژگى  از شركت ه
ــه  ك ــد  دارن ــردى  منحصربف
ــا يكديگر  ــا را ب ــود آنه نمى ش
مقايسه كرد؛ حتى شركت هايى 
ــت  ــا فعالي ــك راست ــه در ي ك
مى كنند در زمينه  خاصى از آن 
ــوزه متبحرند. كمتر شركتى  ح
در كشور در حوزه برنامه ريزى 
ــت مى كند كه  ــى فعالي بازارياب
ــال با سربلندى عنوان  براى مث
ــا يك شركت  ــد كه ما صرف كن
ــتيم و يك حوزه  بازاريابى هس

تخصصى را پيش مى بريم. 
ــوص مى گويد:  ــن خص او در اي

ــاى داخل  ــع شركت ه «در واق
كشور تا كمى وارد فعاليت هاى 
ــزر و فروش  ــوزه ساخت تي ح
ــد ديگر هدف  ــه مى شون رسان
اصلى آنها تنها به ساخت تيزر 
ــروش رسانه تغيير مى كند.  و ف
ــكل بزرگى است  البته اين مش
ــتريان  ــيارى از مش ــون بس چ
ــن دست  ــه سراغ اي ــوال ب معم
ــد ولى بعد از  شركت ها مى رون
ــه شركت هاى  ــى دوباره ب مدت
ــوع مى كنند كه  ــى رج بازارياب
براى آنها برنامه ريزى در حوزه 
ــد. اين  ــام دهن ــى انج بازارياب
ــب وكار  ــا، بازار و كس شركت ه
ــا را تحليل كرده سپس  كارفرم
ــيل ها، روندها  ــاس پتانس براس
ــراى دستيابى  ــى را ب و... هدف
انتخاب مى كنند و در نهايت با 
ــر گرفتن زمان و بودجه  در نظ
ــاص داده شده، ابزارها و  اختص
ــل مورد نياز براى رسيدن  وساي

ــه آن نقطه را انتخاب كرده و  ب
ــنهاد مى دهند؛  به كارفرما پيش
وسيله  ــن  اي مى خواهد  ــال  ح
يك رسانه باشد يا تشكيل تيم 

توسعه بازار و... . 

تبليغات بازار نمى سازد
ــى در اين حوزه بايد  به طور كل
ــه  عنوان يك ابزار  به تبليغات ب
ــبرد  نگاه شود، ابزارى براى پيش
ــى از اهداف بازاريابى و نه  بخش
ــه تنهايى قادر  اينكه تبليغات ب
ــار باشد. يعنى  به انجام همه ك
ــى نمى تواند  ــات به تنهاي تبليغ
ــه عهده  ــازار را ب ــازد ب بازار بس
بگيرد، با مشترى ارتباط برقرار 
كند، كاال را بفروشد، به تنهايى 
ــتريان را  برندسازى كند يا مش
ــازد.  قاضى زاده معتقد  وفادار س
است: «تبليغات و آنچه در ايران 
به نام تبليغات انجام مى شود به 
ديد ابزارى به كار گرفته مى شود 
كه وظيفه بازاريابى، بازارسازى و 
برندسازى يك شركت را بايد به 
ــد در حالى كه هيچ  دوش بكش
ــوان همه چيز را به  زمانى نمى ت
دوش تبليغات انداخت يا اينكه 
ــن را داشته باشيد  شما توقع اي
ــه تبليغات مى تواند براى شما  ك
ــدى با ارزش  ــزه كند و برن معج
ــد. البته  ــراى شما خلق كن را ب
ــم در اين حوزه  ــان ه كارفرماي
ــتند آنها هم  ــر نيس ــم تقصي ك
توقعات  از  ــى  بى انتهاي فهرست 
ــد در حالى  ــات دارن را از تبليغ
ــت  ــن اهمي ــا كمتري ــه بعض ك
را به بازارسازى، روابط عمومى، 
ــى و... مى  ــاى اجتماع شبكه ه

دهند».

فقدان مشتريان وفادار
ــوزه بازاريابى و  ــن محقق ح اي
ــن باور است كه  تبليغات بر اي
در حوزه بازاريابى هم دركشور 
ما بعضا ضعيف عمل مى شود. 

ــا چند برند  ــد: «شم او مى گوي
ــاى مصرفى  ــوزه كااله را درح
ــم دوام در ايران مى شناسيد  ك
ــرف هزينه هاى  ــس از ص كه پ
ــترى  مش ميلياردى،  ــدده  چن
ــن  يافت ــراى  ب ــا  آنه ــدف  ه
ــد مغازه را  محصوالت شان چن
ــردد. البته اين به معنى اين  بگ
ــتريان وفادار  نيست كه ما مش
ــم بلكه به اين  به برندها نداري
ــه با  ــى است كه در مقايس معن
ــه هر ساله  ــداد برندهايى ك تع
ــان  تبليغاتش و  ــور  شاهد حض
ــن  گرفت ــر  نظ در  و  ــتيم  هس
ــن حوزه  ــاى كالن اي بودجه ه

ــم است.  ــيار ك ــان بس تعدادش
ــيارى  ــوزه هم بس ــن ح در اي
ــا معيارهاى  ب ــاى ما  ازمعياره

اصلى روزدنيا فاصله دارد. 
ــه مى دهد: «در  ــى زاده ادام قاض
ــى دنيا شركت هاى صاحب  تمام
ــى دراين  ــط تخصص ــه فق رسان
ــد و وارد  ــوزه فعاليت مى كنن ح
ــازى،  ــر برندس ــاى ديگ حوزه ه
براى  نمى شوند.  بازارسازى/ يابى 
مثال بزرگ ترين آژانس تبليغاتى 
ــوان WPP است  دنيا تحت عن
ــت اين  ــه ساي ــى ب ــر هركس اگ
ــه كند، به گمانم  شركت مراجع
ــه 300 يا400 شركت  نزديك ب
ــت نظارت   ــر دنيا تح در سراس
WPP را خواهد يافت. هركدام 
ــز بعضا به  ــا ني ــن شركت ه از اي
ــى در دنيا شناخته و براى  تنهاي
  WPPــد. در ــد شده ان خود برن
كه  دارند  ــود  وج ــى  شركت هاي
ــتند و صرفا  ــب رسانه هس صاح
ــت مى كنند  ــن حوزه فعالي دراي
ــت WPP به  ــراى مثال شرك ب
ــترى خود مى گويد براساس  مش
ــا آماده  ــه براى شم كمپينى ك
تبليغات  ــت  اس ــر  بهت ــم  كردي
ــد كه ما  ــى داشته باشي محيط
ــور مى توانيم از  ــن منظ براى اي
ــه در اين  ــان ك ــالن شركت م ف
ــوزه فعال است براى شما اين  ح
ــا تخفيفات يا شرايط  رسانه را ب
ــم اگر تمايل  ــرى اجاره كني بهت
داريد اين كار را ما انجام بدهيم 
ــورت مى توانيد  ــر اين ص در غي
برنامه آماده شده براى برند خود 
يا اين كمپين را از ما تهيه كنيد 
و اجراى آن را با شركت ديگرى 
ــد. اين درحالى است  انجام دهي
كه در ايران شركت هاى صاحب 
ــر اينكه صاحب  ــالوه ب رسانه ع
ــك  ــاى ي ــتند ادع ــه هس رسان
ــى و ماركتينگى  شركت تبليغات
ــد. در اين شركت ها  ــز دارن را ني
كمپين به گونه اى چيده مى شود 
ــه خريد  ــترى مجبور ب ــه مش ك
ــت است. حتى  ــه آن شرك رسان
ــر  موردنظ ــو  تابل دارد  ــان  امك
درمحيطى (دموگرافيكى) نباشد 
ــدف آن برند است.  ــازار ه كه ب
ــد كاربرى و طرحى كه شما  شاي
ــود داريد متناسب با  در ذهن خ
آن تابلو نباشد و استراتژى شما 
ــط را به  ــم تبليغ در آن محي ه
ــد، ولى چون  ــه نكن شما توصي
حاشيه سود اين داستان باالست 
ــى  اشتباه راه  ــه  ب ــا  شركت ه
ــا به  ــدف صرف ــه ه ــد ك مى رون
ــه تبديل مى شود  فروختن رسان

نه حل مشكل مشترى».

در ايران كمتر شركتى 
مى تواند ادعا كند كه 
يك آژانس تبليغاتى 
كامل است. آژانس 

كامل  به معناى جهانى 
آن امكاناتى مى خواهد 

كه كمتر شركت 
ايرانى كنار هم در يك 
مجموعه داراى اين 

امكانات است

پروانه مسجل

اخبار تبليغات

گزارش «فرصت امروز» از معيار هاى اصلى
انتخاب آژانس هاى تبليغاتى خوب 

تبليغات
معجزه نمى كند

در ايران آژانس تبليغاتى واقعى نداريم

محسن محمديان
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اخبار بازاريابى

مديريت بازاريابى و فروششنبه 21 تير 1393  - شماره 1414

سومين روش غيرمنطقى براى افزايش اعتبار آنالين
فقط به مادر خود بفروشيد 

ــئوليت تامين بهترين محصوالت و  ــت كه مس  نياز به بيان اين مطلب نيس
خدمات براى مشتريان بر گردن شماست. اين مسئله مستلزم آن است كه 

شما در بازاريابى و تبليغات خود نيز معتبر باشيد. 
ــما از پيام هاى راه و روش فروش كه شما گاه مورد  ــتريان احتمالى ش  مش
ــى از كارآفرينان بزرگ آزمون  ــوند. يك ــتفاده قرار مى دهيد، اذيت مى ش اس
معتبرى را مورد استفاده قرار مى دهد كه بسيار كارآمد است. اين كارآفرين 
ــخه تبليغاتى مورد استفاده قرار مى دهد كه  اين آزمون را در زمان تهيه نس
بسيار ساده است و چندين سال براى سازمان تحت امر او كارآيى دارد. او در 
توضيح روش كار خود مى گويد: «اصول راهبردى من اين است كه در هنگام 
تهيه نسخه تنها به دوست يا مادر خود بفروشم و فقط با آن يك نفر گفت وگو 
كنم. تالش من بر اين است كه با او مثل يك دوست قابل اعتماد رفتار كنم.»

 اگر شما در ارتباطات بازاريابى خود از زبانى استفاده مى كنيد كه هرگز در 
مكالمات هنگام شام با خانواده يا دوستان به كار نبرده ايد، احتماال اين اصل 
را زير پا گذاشته ايد و باعث مى شويد اعتبارتان خدشه دار شود. به ياد داشته 
ــت ندارد چيزى به زور به او فروخته شود، اما همه از  باشيد هيچكس دوس
بحث در مورد ايده هاى خوب و محصوالت جذاب با خانواده و دوستان لذت 

مى برند. 
«جولى آنا شولز» يكى از افرادى است كه اقدام به افزايش ليست ايميل خود 
ــت آورده است. او درباره  كرده و از اين طريق موفقيت هاى فراوانى را به دس
تجربه منحصر به فرد خود مى گويد: «من كامال مراقب افرادى از ليست خود 
ــتركى با عاليق من داشتند، بودم. زمانى كه مى خواستم  كه زمينه هاى مش
مطلبى را از طريق ايميل منتشر كنم، طورى عمل مى كردم كه گويى من 
تنها با يك فرد سخن مى گويم نه با گروهى از افراد. اين فرد خاص هم به طور 
ايده آل مادرم است. او تنها شخصى است كه در هنگام پيشنهاد محصوالت يا 
نوشتن در مورد احساساتم در ذهنم دارم. اگر در هنگام پيشنهاد محصوالت 
به مادرم و گفت وگوهاى مربوط به فروش آرامش نداشته باشم، بايد در مورد 

استراتژى هاى خود تجديد نظر كنم» .
ــولز به يكباره  ــده آمار فروش ش ــاده و صميمانه باعث ش همين رويكرد س
ــت در نگاه اول غيرمنطقى به نظر  ــود. اين روش ممكن اس چندين برابر ش
برسد. اكثر افراد فكر مى كنند بايد محصول يا خدمتى را ارائه كنند كه براى 
قشر وسيعى از جامعه كارآيى داشته باشد و به اصطالح فكر مى كنند بايد دل 
همه را به دست بياورند. اين در حالى است كه در طراحى ارتباطات بازاريابى 
ــت فقط مادر خود را در نظر بياوريد  ــت راه دورى برويد، كافى اس الزم نيس
ــاده و صميمانه  ــعى كنيد توجه او را به خود جلب كنيد. همان قدر س و س

صحبت كنيد كه با مادرتان حرف مى زنيد؛ باور كنيد كه نتيجه مى گيريد. 

در شماره بعدى بخوانيد: 
چهارمين روش غيرمنطقى براى افزايش اعتبار آنالين

نرم افزارى كه افراد ناشنوا را از خطرات
 آگاه مى كند

آژانس تبليغاتى Grey Group سنگاپور با همكارى انجمن ناشنوايان 
ــى هاى اندرويد را  ــزار مخصوص گوش ــور (SADeaf) 2 نرم اف اين كش
ــنوا به بازار  ــه به منظور بهبود كيفيت زندگى افراد ناش ــى كرده ك طراح
ارائه شده اند. اجراى درخشان اين طرح به افراد ناشنوا در مسير برقرارى 
ــل با ديگران در دنياى واقعى كمك مى كند. اين دو نرم افزار در پى  تعام
ــايند ديگر به افراد ناشنوا هشدار داده و نياز  بروز خطر يا اتفاقات ناخوش
ــمند به آنها  ــى هوش ــى فورى را فقط از طريق يك گوش به انجام واكنش

يادآورى مى كنند. 
ــت كه طى فرآيندى يك پيام  ــزارى اس «Say It With Signs» نرم اف
ــال درآورده و آن را با عالمتى روى  ــى ديجيت ــكل پيغام صوتى را به ش
ــتفاده از اين نرم افزار، هر دو  ــان مى دهد. به منظور اس ــى كاربر نش گوش
ــب كنند. عملكرد  ــى هاى موبايل خود نص ــد آن را روى گوش ــرف باي ط
ــى  ــت: در پى صحبت تماس گيرنده با تلفن، گوش آن به اين ترتيب اس
ــاره تبديل مى كند. سپس فرد  ــيگنال هاى صوتى را به زبان ايما و اش س
ــى  ــت را روى گوش ــاس را دريافت كرده، عالمت دس ــنوايى كه تم ناش
مى بيند. اين عمل چيزى شبيه زبان ايما و اشاره بوده و يك پيام صوتى 
را به پيامى تصويرى تبديل مى كند. نرم افزار فوق، ابزارى عالى براى يك 
كودك پنج يا شش ساله به شمار رفته كه هنوز نمى داند در صورت عدم 
ــگام رانندگى، چگونه  ــط فرد مقابل، مثال هن ــال پيامك توس امكان ارس

وضعيت خود را به اطالع او برساند. 
ــدار دهنده  ــنيدن صداهاى هش ــنوا قادر به ش از آن جا كه يك فرد ناش
ــت، نرم افزار «Hearing Aide» پس از كشف و ضبط يك صداى  نيس
ــدار دهنده از محيط اطراف و تشخيص خطرى كه نزديك است براى  هش
ــى اتفاق بيفتد، با لرزش و ارسال يك اخطار 20 ثانيه اى به  صاحب گوش
كاربر او را آگاه مى كند. اين نرم افزار به خصوص زمانى بسيار خوب نتيجه 
مى دهد كه براى مثال، فرد ناشنوا با كودكى تنها است و نمى تواند صداى 

گريه او را بشنود. 

نگاهى به يك تجربه موفق 
بازاريابى چريكى

بدترين بوى دهان 
در جهان

ــكايت از بوى بد دهان  هميشه ش
ــخت است.  يك فرد به او كارى س
 Ogilvy & ــى  تبليغات ــس  آژان
ــكل  Mather براى حل اين مش
ــيرين كارى از نوع  در قالب يك ش
ــس به  ــى در پاري ــى چريك بازارياب
ــد كننده  ــركت تولي كمك يك ش
ــام Tic Tac آمده تا  آدامس به ن
ــه بوى بد  ــان دهد ك به مردم نش
ــان  دهان چقدر مى تواند حال انس

را خراب كند. 
در حالى كه سازندگان اين آگهى 
تبليغاتى جالب براى آدامس هاى 
نعنايى چند فرد از همه جا بى خبر 
ــك خيابان  ــه راه رفتن در ي را ب
ــويق كرده اند، يك نفر از آنها  تش
ــد و به محض باز  آدرس مى پرس
ــخ دهنده،  پاس فرد  دهان  ــدن  ش
بيهوش مى شود. چند بازيگر ديگر 
ــان (به  هم با گرفتن دماغ هاى ش
ــان افراد) به  ــر از بوى بد ده ظاه
ــد و غش مى كنند.  زمين مى افتن
ــات در حالى روى يك  اين صدم
ــان داده  ــگر غول پيكر نش نمايش
ــوند كه مردم در شهر غش  مى ش
كرده اند. سرانجام، يكى از افرادى 
ــنهاد  ــن افتاده پيش ــه زمي كه ب
 Tic Tac ــس ــتفاده از آدام اس
ــا بى خبران  ــن از همه ج را به اي
ــنهاد، كل  ــد و با اين پيش مى ده

شهر به يكباره جان مى گيرد. 
Tic Tac :برند

عنـوان كمپيـن: بدترين بوى 
دهان در دنيا

مجرى كمپين: آژانس تبليغاتى
O&M پاريس

 
توليد اسپرى گياهى 
ضد بوى بدن در كشور

محققان كشورمان موفق به ساخت 
اسپرى كامال گياهى ضد بوى بدن 
ــاره گياهانى چون  ــل و عص از عس

اكاليپتوس شدند. 
دكتر حسين جهانگير، مجرى طرح 
ــركت توليدكننده  و مديرعامل ش
اين اسپرى با بيان اينكه تحقيقات 
ــپرى گياهى  ــراى توليد اس الزم ب
ــت،  ضدبوى بدن صورت گرفته اس
ــپرى كامال گياهى  ــت: اين اس گف
ــاره گياهان و  درصد  ــوده و از عص ب

كمى الكل ساخته شده است. 
ــپرى گياهى  به گفته او، در اين اس
ــل و همچنين  از مقدار زيادى عس
ــه  ك ــوس  اكاليپت ــاه  گي ــاره  عص
ــتفاده شده  ــت اس خنك كننده اس

است. 
ــوارض  ــاره به ع ــا اش ــر ب جهانگي
ــيميايى افزود: در  ــپرى هاى ش اس
ــيميايى از محلول  ــپرى هاى ش اس
آلومينيوم كلرايد استفاده شده است 
كه اين مواد سرطان زا هستند. اين 
درحالى است كه اسپرى موجود كه 
فاقد نمونه مشابه داخلى يا خارجى 

است، كامال گياهى است. 
او درخصوص ماندگارى اين داروى 
ــپرى  گياهى نيز گفت: اثر اين اس
ــاعت باقى خواهد ماند. به  تا 48 س
گفته مجرى طرح، اسپرى گياهى 
ــازمان غذا و  ــدن از س ــد بوى ب ض
ــت نيز پروانه  داروى وزارت بهداش

توليد دريافت كرده است. 

دريبل زدن شيرها
ــى  ــط آگه ــراى ضب ــا ب هلندى ه
تبليغاتى كت و شلوار  به مردى كه از 
شير ها نمى ترسيد پيشنهاد كردند 
با آنها فوتبال بازى كند. در فيلمى 
كه از دريبل زدن شير ها ضبط شده 
ــون را كه زندگى  ــن  ريچاردس كوي
ــير ها  خود را صرف نگهدارى از ش
كرده، مى توان ديد كه با توپى قرمز 
ــير هاى نر و ماده مشغول  ميان ش
ــت. او در اين باره گفت: به  بازى اس
ــير ها براى  ــه از واكنش ش هيچ وج

توپ بازى مطمئن نبودم. 

در ماه هاى اخير اكثر بانك هاى 
ــابقه كشور در لوگو و نشانه  باس
ــازمانى خود تغييراتى ايجاد  س
ــامل  ــد. اين تغييرات ش كرده ان
ــه كردن  ــرم  يا اضاف ــگ و ف رن
ــى نقوش  ــردن برخ ــم ك يا ك
ــا بوده  ــوى اين بانك ه در لوگ
ــن لوگوهاى  ــى از اي ــت. يك اس
ــوى بانك ملى  تغييريافته، لوگ
ــار بعد از  ــت. اين لوگو يكب اس
ــر اندكى كرد، ولى  انقالب تغيي
در تغيير اخير لوگوى اين بانك، 
ــاهد  تغييرات ملموس ترى را ش

هستيم. 
تغيير رنگ يك فرم نوستالژيك

ــاد دارند كه  ــا به ي قديمى تره
ــى باتوجه به  ــوى بانك مل لوگ
شرايط آن دوران طراحى شده 
ــى  ــى آن بيض ــود و در طراح ب
ــربازان  ــپرهاى س ــط از س وس
ــده و  ــكيل ش ــى تش هخامنش
ــمت  ــدم درس ــه هاى گن خوش
ــاى زيتون در  ــت و برگ ه راس
ــمت چپ طراحى قرارگرفته  س
بود. طرح وسط بيضى نشان از 
مبارزه داريوش، پادشاه ايرانى با 
گاوبالدار داشت و نوشته «بانك 
ملى ايران» با خط نستعليق در 
ــته بود. رنگ  كنار آن نقش بس
ــم درآن زمان  ــى اين لوگو ه آب
ــكوه  ــومى براى باش رنگ مرس
ــود كه به  ــو ب ــان دادن لوگ نش
ــز معروف  ــلطنتى ني ــگ س رن
ــروزى انقالب  ــت. بعد از پي اس
ــط بيضى از  اسالمى نشان وس
ــاه ايرانى به نشان  مبارزه پادش
يعنى  ايرانى  اسالمى  جمهورى 
ــان مقدس اهللا تغيير يافت.  نش
ــود كه در  ــا تغييرى ب اين تنه
ــاهد آن بوديم و  ــو ش ــن لوگ اي
ــاهده  ــر ديگرى قابل مش تغيي
ــه اين اواخر تغيير  نبود. تا اينك
ــو ايجاد  ــترى در اين لوگ بيش
شد. در لوگوى جديد رنگ آبى 
ــر پيدا كرده  ــه رنگ زرد تغيي ب
ــط  ــالوه بر رنگ وس ــت و ع اس
ــه هاى گندم  بيضى تعداد خوش
ــون اطراف آن  ــاى زيت و برگ ه
ــت شده است. رنگ  نيز يك دس
خوشه گندم و برگ هاى زيتون 
نيز به رنگ زرد تغيير پيدا كرده 

و تغييرات جزئى ديگرى نيز در 
اين لوگو به وجود آمده است. 

لوگويى كه زيبا نيست
حال اينكه آيا اين تغيير به موقع 
ــده، سوالى  ــت انجام ش و درس
ــان مالجعفرى،  ــه از ايم بود ك
ــابقه لوگوى  مدرس و طراح باس
كشورمان پرسيديم. مالجعفرى 
ــه نظر من  ــن باره گفت: ب دراي
ــن تغيير  ــت اي ايده خوبى پش
ــت، چون رنگ زرد  وجود نداش
ــه براى  ــت ك اصوال رنگى نيس
ــب  فرم لوگوى بانك ملى مناس
ــوى بانك ملى  ــد. فرم لوگ باش
ــتالژيك است كه  يك فرم نوس
ــت از يكسرى  تشكيل شده اس
ــط  ــك خ ــى و ي ــوش گياه نق
ــن المان ها  ــتعليق، تمام اي نس
شاخص هاى خود را دارندورنگ 
زرد نمى تواند كنار اين المان ها 
جلوه بصرى خوبى داشته باشد. 
ــب با تصويرى كه  يعنى متناس
افراد از بانك ملى دارند، نيست. 
ــد: «اگر بانك  ــه مى كن او اضاف
ــود را تغيير  ــوى خ ــى لوگ مل
مى داد، شايد مى توانست رنگ 
آن را نيز تغيير دهد، ولى چون 
ــود را تغيير نداده به  لوگوى خ
ــبى را اجرايى  نظرم ايده مناس
نكرده است. به نظرم تنها اتفاق 
ــه در بانك ملى افتاده  خوبى ك
ــعار تبليغاتى آن  است فقط ش
ــعار «اين بانك  است؛ يعنى ش
ــر من اين  ــت». به نظ ملى اس

ــه در هيچ  ــعار خوبى بود ك ش
ــاهده  ــاى ديگرى آن را مش ج
ــعار  ــن تغيير ش ــم. اي نكرده اي
ــى  ــك مل ــد بان ــان مى ده نش
ــود ايجاد  ــرى در برند خ تغيي
ــن تغيير  ــت، ولى اي ــرده اس ك
هنوز چندان ملموس نيست».

اين بانك، ملى است؟ 
ــه  ــو در ادام ــراح لوگ ــن ط اي
مى گويد: «البته به نظرم حتى 
ــعار «اين بانك، ملى است»  ش
هم با اينكه شعار خوبى است، 
ــتراژيك نبايد  ولى به داليل اس
ــتفاده قرار مى گرفت.  مورد اس
ــى  ــتفاده دووجه ــع اس در واق
ــى  برخ در  ــه  ك ــات  كلم از 
ــعارهاى بانك ها شاهد آن  ازش
ــورد اين  ــد در م ــتيم نباي هس
ــاد. در اين  ــك اتفاق مى افت بان
ــتفاده  ــام بانك اس ــعار از ن ش

ــت و بانك  ــده اس دووجهى ش
ملى در واقع صفت «مردمى و 
ــار نام خود قرار  ملى» را دركن
ــت. اين اقدام كه بانك  داده اس
ملى به پيروى از ديگر بانك ها 
انجام داد، از لحاظ استراتژيك 
اتفاق خوبى نبود؛ با اينكه شعار 
جالب و خوبى است و مطمئنا 
ــه زيادى  ــز هزين ــراى آن ني ب
تاكيد  است». مالجعفرى  شده 
ــتريان  ــد: «به نظرم مش مى كن
ــن رنگ ارتباط  نمى توانند با اي
ــد. بانكدارى  ــى برقرار كنن خوب
ــته خدماتى است كه  از آن دس
ــتريان آن معموال نسبت به  مش
ــدارى دارند و  ــاب آن پاي انتخ
ــختى بانك خود را تغيير  به س
ــخت  ــد. البته اين «س مى دهن
تغيير دادن» به خاطر خدمات 
بارز آن بانك نيست. اكثر افراد 
ــان آنچنان فرقى  جامعه برايش
ــدام بانك  ــه درك ــد ك نمى كن

سرمايه گذارى كنند. 

تغيير لوگو براساس 
نظرسنجى يا 

تصميم سازمانى؟ 
ــه  اينك ــاره  درب ــرى  مالجعف  
ــوى بانك  ــم تغيير لوگ تصمي
گرفته  ــى  اساس ــه  برچ ــى  مل
ــت، مى گويد: درباره  ــده اس ش
ــاس  براس تصميم  ــن  اي اينكه 
ــتريان  مش از  ــنجى  نظرس
ــا يك تصميم  صورت گرفته ي

ــازمانى بوده،  ــتراتژيك وس اس
ــزى بگويم. اگر  ــم چي نمى توان
ــنجى بوده  ــاس نظرس ــر اس ب
ــوال براى دريافت  طرح نوع س
ــت، چون  اس تاثيرگذار  جواب 
ــوال  ــتريان اين س ــر از مش اگ
ــود كه آيا به نظر  ــيده ش پرس
ــما لوگوى بانك ملى تغيير  ش
ــت يا نه؟ مطمئنا  كند بهتر اس
ــراد به اين  ــداد زيادى از اف تع
ــوال جواب مثبت مى دهند.  س
ــه  چون افراد جامعه ما هميش
ــاس مى كنند هرتغييرى  احس
خوب است، ولى نمى دانند كه 
ــگ تبديل به رنگ  اگر اين رن
ــرى دارد يا  ــود چه تاثي زرد ش
ــى به چه دليلى  اينكه رنگ آب
ــده است. البته اين  استفاده ش
موضوع ربطى به نبود اطالعات 
تخصصى اين رشته ميان عامه 
مردم ندارد، چون مردم نيازى 
ــتن اطالعات تخصصى  به داش

در اين زمينه ندارند».
ــه مى كند: «خود بانك  او اضاف
ــنجى هاى خود را  ــد نظرس باي
ميان افرادى انجام بدهد كه در 
ــه اطالعات تخصصى  اين زمين
دارند. براى نظرسنجى هايى از 
ــت تخصص زيادى در  اين دس
ــوال بايد وجود  طراحى آن س
داشته باشد؛ اگرنه مردم گمراه 
ــرى جواب ها  يكس و  مى شوند 
ــت مى آيد كه نمى شود  به دس
تصميم گيرى هاى  آن  براساس 

مهمى كرد».
 مالجعفرى در پايان مى گويد: 
ــا  ــاط دني ــيارى از نق «در بس
ــا تغيير  ــه ب ــت ك ــوم اس مرس
ــازمانى يك  رنگ لوگو رنگ س
شركت نيز تغيير مى كند. براى 
مثال رنگ سازمانى بانك ملى 
ــوى آن درآمده  ــگ لوگ به رن
ــن قانونى حتمى  ــت، اما اي اس
ــازمان و  ــه رنگ س ــت ك نيس
ــا اين حال  ــد. ب لوگو يكى باش
بايد در نظر داشت كه طراحى 
تغييرات يك لوگوى قديمى و 
ــتالژيك به اندازه طراحى  نوس
ــخت و  ــك لوگوى جديد س ي
ــت و نكات ظريفى  ــوار اس دش
ــن تغيير بايد موردنظر  را در اي

قرارداد».

محمد تماشا*

ــئول  مس ــق  موف ــر  مدي ــك  ي
ــيارى از سواالت  ــخگويى بس پاس
مشتريان خود است و اين مسئله 
مستلزم شناخت رفتارى آنهاست. 
اگر مدير مشترى خود را نشناسد 
الجرم نمى داند چه چيزى را بايد 
ــه كند و از همه مهم تر  به او عرض
ــه او ارائه  ــه كاالى خود را ب چگون

دهد. 
ــما بهترين محصول  ــى اگر ش حت
ــيد بايد دقت كنيد  ــته باش را داش
ــما را انتخاب مى كند  ــترى ش مش
ــار او قرار  ــوب در اختي ــر خ و اگ
نگيريد، قطعا ديده نخواهيد شد. 

تفاوت مصرف كننده و خريدار
نكته مهمى كه مديران بايد بدانند 
ــن مصرف كننده  ــت كه بي اين اس
ــوند،  ــل ش ــز قائ ــدار تماي و خري
ــت كه بسيارى  ــتباهى اس اين اش
ــوند و  ــب مى ش ــران مرتك از مدي
ــته يكى را قربانى ديگرى  ناخواس
ــت  ــى اس ــد. خريدار كس مى كنن
ــگاه  ــما را از فروش ــه كاالى ش ك
ــرد، اما  ــى ديگر مى خ ــا هر جاي ي
الزاما خريدار كاالى  مصرف كننده 
ــت و فقط از آن استفاده  شما نيس

مى كند.
ــادرى كه براى  ــور مثال م ــه ط  ب
ــكويت  ــال خود بيس فرزند خردس
ــال ارزش غذايى  ــرد به دنب مى خ
ــت  ــى چيزهايى از اين دس و خيل
ــط به دنبال  ــت، اما كودك فق اس
طعم و لذت بخش بودن كاالست. 
ــى و... اينها براى  ــيرينى، ترش ش
ــزى از  ــت و چي ــودك مهم اس ك
ارزش غذايى آن نمى داند و برايش 

هم مهم نيست. 
ــرح  ــى را مط ــوال مهم ــاال س ح
را  ــى  كاالي ــى  وقت ــم:  مى كني
ــا بايد  ــم هدف م ــه مى كني عرض

مصرف كننده باشد يا خريدار؟ 
ــئول  مس ــق،  موف ــر  مدي ــك  ي
ــت.  ــر دو اس ــه ه ــخگويى ب پاس
ــدار را  ــد خري ــران نمى توانن مدي
ــد و مصرف كننده  هدف قرار دهن
ــر صورت  ــون به ه ــد چ را نبينن
كودك بايد آن كاال را مصرف كند 
ــتفاده  و اگر كودك كاالى ما را اس
نكند خريدار دوباره به ما مراجعه 
نخواهد كرد. خريدار نيز اگر براى 
ــود  ــد به اندازه كافى قانع نش خري
ــت كاالى ما  ــه اى باب ــا هزين قطع

نخواهد داد. 
ــن چالش يكى از مهم ترين  حل اي
ــت كه مديران بايد به  كارهايى اس
ــوال  عهده بگيرند و راه حل اين س
در رفتارشناسى هر دو مخاطب ما 
ــت. يك مدير براى عبور  نهفته اس
ــى،  از اين بحران بايد جامعه شناس

ــى را  ــى و روان شناس مردم شناس
ــدد. بايد قبل از  ــان به كار بن توام
اينكه كاالى خودمان را ارائه دهيم 
ــردم را پيش بينى كنيم  ــار م رفت
ــى جامعه به  ــخ احتمال ببينم پاس
نحوه ارائه كاالى ما چگونه خواهد 
بود و اينكه چه واكنش رفتارى از 

مخاطب به وجود مى آوريم. 

فرق فروشنده و مشترى
ــترى با ما آشنا مى شود  وقتى مش
ــت و  ــوال برايمان مهم اس يك س
ــوال. براى  ــت س ــراى او بى نهاي ب
ــه او از ما چه  ــت ك ــم اس ــا مه م
ــراى او فقط اين  ــد، اما ب مى خواه
ــا چگونه آنچه  ــت كه م مهم نيس
كه او مى خواهد را عرضه خواهيم 
ــته مشترى دائم  كرد چون خواس
در حال تغيير است، ولى خواسته 

ما يك امر ثابت است. 
ــاده  بگذاريد موضوع را برايتان س
ــتان را  ــن روزها كه تابس كنم؛ اي
ــاهد ارائه  ــر مى گذاريم ش پشت س
ــتيم، اما فقط  انواع بستنى ها هس
مى رود  ــروش  ف به  ــتنى هايى  بس
ــترى از  ــواالت بيش ــه بتواند س ك

مشتريان ما را جوابگو باشد. 
ــت، نحوه  ــته بندى، قيم طعم، بس
ــه و... همه و همه اهميت پيدا  ارائ
ــتنى خود را با  مى كند. اگر ما بس
بهترين طعم در بسته بندى خوبى 
ــك نكنيد فروش  ــرار ندهيم ش ق
ــر عكس اگر  ــت و ب نخواهيم داش
ما همه مسائل را رعايت كنيم اما 
ــم محصول خود را به خوبى  نتواني
عرضه كنيم باز هم موفق نخواهيم 

شد و... 
ــترى  ــه مش ب ــد  نمى تواني ــما  ش

ــواالت  ــا همه س ــود بگوييد م خ
ــوص كاالى مورد  ــما را در خص ش
ــم فقط  ــخگو بوده اي ــان پاس نظرت
ــم يا  ــى را نمى خواهي ــن يك همي
اين  ــيم؛  باش جوابگو  ــم  نمى تواني
ــما يعنى از دست دادن  ــخ ش پاس

مشترى هايتان. 
در اين بين مديرى مى تواند پاسخ 
ــه خودش و  ــد ك ــواالت را بده س
ــوب  خ را  ــود  خ ــاى  توانمندى ه
بشناسد و بعد مشترى و جامعه اى 
ــى  ــترى در آن زندگ ــه مش را ك

مى كند نيز خوب شناخته باشد. 
ــوع را به  ــال اين موض ــا يك مث ب
ــانم؛ يك سال پيش  پايان مى رس
يك شركت بستنى سازى در ايران 
ــد كه بزرگ ترين بستنى  مدعى ش
ــرد و در  ــد خواهد ك ــا را تولي دني
ــهر در اختيار عموم  نقطه اى از ش
ــد داد و اين طرح را در  قرار خواه

گينس ثبت خواهد كرد. 
صرف نظر از شدنى بودن اين طرح 
يا غيرممكن بودن آن، بايد بگويم 
ــتان ما با طرح بزرگش  مدير داس
ــه چالش  ــترى هاى خود را ب مش
ــترى ها هم به همان  كشيد و مش
ــود را بزرگ تر  ــواالت خ اندازه س
ــفانه متاس ــه  نتيج در  ــد.  كردن

ــركت  ــراى آن ش ــدام ب ــن اق  اي
خسارت هنگفتى به بار آورد، چرا 
كه مدير ما پيش بينى رفتار مردم 
را نكرد. او همچنين جامعه اى كه 
در آن زندگى مى كرد را نيز خوب 
ــبت به خيلى  ــناخته بود و نس نش
ــناختى  از موضوعات ديگر هم ش
ــركت  ــت. زمانى كه اين ش نداش
محصول خود را ارائه كرد، سواالت 
ــد تا جايى كه  بزرگ و بزرگ تر ش
ــخگويى نبود و  ــر قادر به پاس مدي
ــركت به  ــه بود كه اين ش اين گون

دروغ گويى متهم شد. 
* روان شناس صنعتى

نگاه « فرصت امروز» به تغيير رنگ لوگوى بانك ملى از آبى به زرد 

چالش بزرگ تغيير لوگوهاى نوستالژيك

در فروش بايد داناى كل باشيد

مترجم: حامد تقوى

در بسـيارى از نقاط 
دنيا مرسوم است كه با 
تغيير رنگ لوگو،  رنـگ 
سـازمانى يك شـركت 

نيز تغيير مى كند. بـراى 
مثال رنگ سـازمانى 
بانـك ملـى بـه رنـگ 

لوگـوى آن درآمـده 
اسـت، اما اين قانونى 

حتمى نيسـت

نرگس فرجى
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 آمازون در صدر 
بهترين خرده فروشان 

امريكا

آمازون با فروش داخلى 27 درصدى 
ــال  ــارد دالر از س ــه ارزش 44 ميلي ب
اول 100  ــه  رتب ــا 2013  ت  2012
خرده فروش برتر امريكا در رده  بندى 
ــتورز را كسب كرد.  ساالنه مجله اس
ــان حاضر در  جايگاه اكثر خرده فروش
ــبت به سال گذشته  ــت نس اين ليس
ــان ثابت  ــرده و همچن ــرى نك تغيي
باقى مانده است. وال مارت با 334/3 
ميليارد دالر فروش داخلى و كروگر با 
93/6 ميليارد دالر در رده هاى بعدى 
اين جدول قرار دارند. نام مك دونالد 
ــر  ــروش برت ــت 10 خرده ف در ليس
ــود. نكته جالب  ــكا ديده نمى ش امري
ــان  ــت كه خرده فروش توجه اين اس
آجر و مصالح ساختمانى نيز همگام 
با ساير خرده فروشان حركت مى كنند 
ــانى بهتر به  ــعى در خدمت رس و س

مشتريان خود دارند. 

كاهش 12 درصدى 
فروش رنو در آسيا

ــالم  ــو اع ــازى رن ــروه خودروس گ
ــوى  ــين رن ــروش ماش ــد: ف كردن
ــيا در نيمه  ــه در منطقه آس فرانس
ــال 12 درصد كاهش  امس نخست 
ــن كاهش به دليل  ــت. اي يافته اس
ــوى  ــد از س ــدن خري ــن آم پايي
ــتان و شرايط تحريم ايران  هندوس
ــت. گروه خودروسازى رنو  بوده اس
ــال در منطقه آسيا  اعالم كرد امس
110 هزار و 903 خودرو به فروش 
ــابه  ــبت به مدت مش رفت كه نس
سال گذشته كه 126 هزار و 111 
خودرو بود 12 درصد پايين تر آمده 
ــش ماه  ــتان در ش ــت. هندوس اس
ــالدى بين 15  ــال مي ــت س نخس
رنو  ــترى  خودرو هاى  مش ــور  كش
ــت. رنو در اين  جايگاه 13 را داش
ــك ميليون و 365  مدت در كل ي
ــودرو فروخت كه  ــزار و 418 خ ه
ــابه زمانى  اين ميزان در دوره مش
ــال 2013 يك ميليون و 304  س

هزار و 427 خودرو بود. 

سفر مدير ارشد گوگل 
به ايران

ــارج از  ــوراى ايرانيان خ ــر ش دبي
ــتاندارى هرمزگان گفت:  كشور اس
مدير ارشد گوگل و مشاور شركت 
مايكروسافت به همراه چند تن از 
ــگرى دنيا  بزرگان اقتصاد و گردش
ــركت در همايش  ــزودى براى ش ب
به  اينترنتى  ــى  بازارياب بين المللى 

بندرعباس سفر مى كنند. 
ــارس گفت:  ــه ف ــدرس ب ــا م رض
ــپر  ــخنرانان اين همايش «كس س
گوگل  ــد  ارش مدير  ــكى»  زيمنس
ــا 2013،  ــال هاى 2006 ت بين س
ــركل  ــادو» مدي ــوزه ال تروچ «خ
 expedia ــايت  ماركتينگ وب س
بزرگ ترين سايت گردشگرى دنيا، 
ــن اورو» رييس انجمن تجارى  «ال
ــا و  ــى IAB اروپ ــى تعامل بازارياب
در  ــى  اروپاي ــاى  دولت ه ــاور  مش
اقتصاد، «بس ون دن بلد» مشاور 
ــت آنالين ماركتينگ  و استراتژيس
و   KLM ــى   هواپيماي ــركت  ش
«كريستين هاجسون» مشاور وب 
ــزرگ دنيا  ــگ برندهاى ب ماركتين

همچون مايكروسافت هستند. 
مدرس بيان داشت: اين همايش 28 
مرداد ماه به دعوت مجموعه آذرك 
ــتاندارى  هلدينگ و با همكارى اس
ــطح به  ــن س ــزگان در باالتري هرم
ميزبانى بندرعباس برگزار مى شود. 
ــوراى  ــتاندار و دبير ش ــاور اس مش
ــور استاندارى  ايرانيان خارج از كش
ــداف  اه ــوص  خص در  ــزگان  هرم
ــش بين المللى  ــزارى اين هماي برگ
پتانسيل هاى  ــى  بررس كرد:  اضافه 
ــزگان  هرم ــتان  اس در  ــود  موج
ــى،  ــب و كار اينترنت ــه كس در زمين
برندسازى و توسعه اقتصاد شهرى 
ــاندن آن در  و گردشگرى و شناس
ــور جذب  ــه منظ ــور ب ــارج كش خ
ــرمايه همچنين استفاده از نقش  س
ــه روز اينترنتى و قدرت  اطالعات ب
نفوذ شبكه هاى اجتماعى از جمله 
اهداف برگزارى اين همايش است. 
ــه داد: مخاطبان اصلى  مدرس ادام
صاحبان  ــان،  بازرگان همايش،  اين 
ــب و كار، مديران دولتى  برند و كس
و خصوصى و سازمان هاى ذى ربط 

هستند. 

ميتسوبيشى
فراز و فرود يك ابر كمپانى خودروساز

تاريخچه ميتسوبيشى را شايد بتوان تبلورى از شكل گيرى و توسعه ژاپن مدرن 
ناميد. پايه هاى شكل گيرى ميتسوبيشى به سال 1870 بازمى گردد، زمانى كه 
ياتورو ايواساكى تنها با داشتن سه كشتى بخار يك بنگاه حمل و نقل دريايى را 
ــيس كرد. برادر، پسر و خواهرزاده ياتورو كسب و كار خود را در زمينه هاى  تاس

وسيع ترى گسترش دادند و شركت هاى ميتسوبيشى را تاسيس كردند. 
ــازمان اوليه ميتسوبيشى منحل شد و شركت هاى  پس از جنگ جهانى دوم س
ــتقل درآمدند. ساختارى كه تا امروز  اين مجموعه به صورت شركت هاى مس
ــب و كار خانوادگى بوده  ــت. در واقع ميتسوبيشى يك كس ــده اس نيز حفظ ش
ــل ديگر منتقل شده است. هر چند مديريت  ــلى به نس كه زمام امور آن از نس
ــعه فعاليت ها، امروزه اين شركت را به مجموعه اى  قوى و هوشمندى در توس
ــركت هاى به هم پيوسته در صنايع متنوعى از بانكدارى گرفته  گسترده از ش
ــت. ميتسوبيشى پس از تاسيس به سرعت  ــازى تبديل كرده اس تا اتومبيل س
پيشرفت كرد. اين شركت با راه يافتن به بازار چين اولين شركت ژاپنى بود كه 
به خارج از مرزهاى ژاپن راه يافت، اما در سال هاى آغازين دهه 1880 خواست 
ــى رقم خورد و دولت بودجه اى را براى ايجاد  ــتمداران عليه ميتسوبيش سياس
يك شركت رقيب براى ميتسوبيشى اختصاص داد. نتيجه اين رقابت ساختگى 
ورشكستگى تقريبى هر دو شركت بود. با وجود اين مزاحمت ها ميتسوبيشى به 
ايجاد تنوع در فعاليت هاى خود ادامه داد و با خريد يك معدن مس در اوكاياما 
ــنگ در ناكازاكى و همچنين خريد منطقه كشتى سازى  و يك معدن ذغال س
ناكازاكى از دولت در سال 1884 به توسعه فعاليت هاى خود پرداخت. كمى بعد 
نيز اولين كشتى بخار تمام فوالد ساخت داخل توسط شركت ميتسوبيشى در 
اين منطقه كشتى سازى توليد شد. يانوكا ايواساكى كه در 1885 زمام شركت را 
در دست گرفت، ميتسوبيشى را به يك شركت مدرن تبديل كرد. يانوكا تمركز 
فعاليت هاى شركت را بر همان زمينه كار اوليه يعنى ساخت كشتى قرارداد، اما 
عالوه بر آن فعاليت هاى شركت را به بانكدارى، بيمه و انباردارى نيز گسترش 
ــى را فراهم كرد. زمامدار  ــد آينده ميتسوبيش داد. همين فعاليت ها زمينه رش
ــر ديگر ياتارو نيز كه فارغ التحصيل دانشگاه  ــركت يعنى هيسايا پس بعدى ش
پنسيلوانيا بود بر تنوع فعاليت هاى شركت تاكيد داشت و بخش هاى بازاريابى و 
سرمايه گذارى مسكن را به شركت اضافه كرد. هيسايا همچنين تاكيد زيادى بر 

جلوگيرى از فساد و رعايت انصاف در معامالت تجارى داشت. 
ــى طوالنى ترين  دوران مديريت را در تاريخ  ــد اقتصادى، انحالل سياس رش
ــت. كوياتا كه  ــاكى»، پسر يانوسكه داشته اس ــى «كوياتا ايواس ميتسوبيش
فارغ التحصيل دانشگاه كمبريج بود، نزديك به 30 سال رهبرى ميتسوبيشى 
ــى محورى در توسعه صنايع ژاپن داشت. كوياتا  ــت داشت و نقش را در دس
ــى را بيش از پيش به يك ساختار مدرن نزديك كرد.  ــاختار ميتسوبيش س
ــتقل اداره مى شدند.  ــركت به طور مس به طورى كه بخش هاى مختلف ش
ــون توليد  ــاى متنوعى چ ــى را در بخش ه ــا، ميتسوبيش ــت كويات مديري
ــركتى شاخص  ــيميايى به ش ــين  آالت، تجهيزات الكترونيك و مواد ش ماش
ــركت هاى صنايع  ــركت ها بودند كه در آينده به ش ــل كرد. همين ش تبدي
ــدند و به توليد خودرو، هواپيما، تانك و  ــى تبديل ش ــنگين ميتسوبيش س
ــى الكتريك نيز در توليد  ــركت ميتسوبيش ــتند. ش ــغول هس اتوبوس مش
ماشين هاى الكترونيكى و وسايل الكترونيكى خانگى، شركتى پيشرو است. 
ــال هاى متمادى در دست داشتن مديريت و  ــاكى پس از س خانواده ايواس
ــهام خود را طى يك فروش عمومى  ــى از س ــى، بخش مالكيت ميتسوبيش
سهام، واگذار كرد. تا زمان پايان جنگ جهانى دوم در حدود نيمى از سهام 
ــرمايه گذاران خارج از خانواده ايواساكى قرار داشت.  شركت در مالكيت س
ــتيزى به دور بود و همواره روحيه همكارى  ــا كه از تفكرات بيگانه س كويات
ــويق مى كرد، مديران خود را به شراكت و همكارى تجارى با شركاى  را تش
ــغال گر، گروه هاى  ــويق مى كرد، اما پس از جنگ، نيروهاى اش خارجى تش
ــى بزرگ ژاپن را منحل اعالم كردند. كوياتا مقاومت زيادى برابر اين  صنعت
تصميم كرد، اما به دنبال مرگ او در سال 1945 شركت هاى ميتسوبيشى 
در 30 سپتامبر 1946 منحل اعالم شدند و بسيارى از شركت هاى وابسته 

به ميتسوبيشى نيز به شركت هاى كوچك تر تبديل شدند. 
ــال 1952 و با عقد پيمان صلح سانفرانسيسكو، ژاپن بار ديگر در جامعه  در س
ــد. بيش از صد شركتى كه پس از انحالل ميتسوبيشى در  جهانى پذيرفته ش
ــتقل فعاليت مى كردند، در سال 1954 با يكديگر ادغام  1946 به صورت مس
شدند و بار ديگر شركت ميتسوبيشى را بنا كردند. شركت هاى تشكيل دهنده 
صنايع سنگين ميتسوبيشى نيز در 1964 بار ديگر به يكديگر پيوستند و از آن 
پس تمامى اين شركت ها بار ديگر لوگو الماس شكل اين شركت را به كار بردند. 
ژاپن در دهه 1950 و 1960 صحنه رشد بى سابقه و خيره كننده اقتصادى بود 
ــركت هاى ميتسوبيشى نقش مهمى در اين رشد داشته اند.  و به طور حتم ش
ــى هم اكنون پس از گذشت بيش از يك قرن از زمان شكل گيرى،  ميتسوبيش
عالوه بر ايجاد شغل براى عده زيادى از مردم با فعاليت هاى اجتماعى همچون 

تاسيس موسسات خيريه متعدد، در زندگى ژاپنى ها حضور دارد. 

تقويت روحيه كار تيمى
پرسـش: كسـب و كارى دارم كـه به شـدت نيازمند انجـام كارها 
به صورت تيمى اسـت؛ با اين حال كارمندانم در اين زمينه بسيار 
ضعيـف عمل مى كنند و اغلب با هم مشـكل دارند. براى حل اين 

مسئله بايد چه كار كنم؟ 
ــيد كه انجام كارهاى تيمى به  ــته باش پاسـخ كارشـناس: در نظر داش
ــتخدام كارمند بايد اين  ــردد، بنابراين در زمان اس ــه افراد بازمى گ روحي
ــئله را در نظر داشته باشيد. با اين حال براى بهبود اوضاع سه روش  مس

را در پيش بگيريد: 
ــى را كه در حوزه كار تيمى نوشته شده، تهيه كنيد و  كتاب هاى آموزش
ــم خودتان و هم كارمندان تان آنها را مورد مطالعه قرار دهيد. به عنوان  ه
ــما كتاب «پنج دشمن كار تيمى» را معرفى كنيم.  مثال مى توانيم به ش
ــتفاده قرار دهيد تا به تدريج روحيه  رهنمودهاى اين كتاب ها را مورد اس

كار تيمى در شركت شما ايجاد و تقويت شود.
ــى تعيين كنيد تا اگر تيم موفق به  ــراى انجام كارها يك پاداش گروه  ب
ــى پيدا  ــاى آن به صورت جمعى به پاداش دسترس ــد، اعض انجام كار ش
ــبت به منافع شخصى در اولويت  كنند. به اين ترتيب منفعت جمعى نس
ــتر يكديگر تالش  ــرار مى گيرد و افراد گروه براى موفقيت هر چه بيش ق
ــى را براى گروه ها تعريف كنيد و  مى كنند. يك پروژه هيجانى و احساس

آنها را به ماموريت خارج از محيط كارى بفرستيد. 
ــفر شدن و هم سفره شدن افراد با يكديگر مى تواند به ايجاد حس  همس
نزديكى ميان آنها كمك كرده و روحيه كار تيمى را در آنان تقويت كند. 
روبـه رو  چالشـى  بـا  خـود    كسـب و كار  د  ر  هـم  شـما  اگـر   
هسـتيد  ، د  ر صـورت تمايـل مشـكل خـود   را از طريـق ايميل
 business@forsatnet.ir با ما د  ر ميان بگذاريد   و پاسـخ خود   

را د  ر همين بخش پيگيرى كنيد  .

ــت و در اين ماه  ــاه رمضان اس م
ــال و حوصله كار  ــدان ح كارمن
ــعى  ــد. همه س ــتر را ندارن بيش
ــود را  ــر كار خ ــد زودت مى كنن
ــى از روز را  ــد تا زمان تمام كنن
ــك كولر  ــر باد خن ــه زي در خان
بگذرانند، اما در اين ميان برخى 
مشاغل هستند كه بايد در محل 
ــند و به  ــته باش كار حضور داش
ــد روزه را  ــن دليل مجبورن همي
ــود افطار كنند.  در محل كار خ
ــول در محل كار  ــور معم به ط
ــراى  ــدارك الزم را ب ــران ت مدي
ــود در نظر  ــار كارمندان خ افط
ــيارى از مديران  ــد. بس مى گيرن
ــت آوردن دل  ــراى به دس هم ب
كارمندان يك يا چند روز در ماه 
ــه كارمندان خود افطارى  به هم
ــد. در اين گزارش قصد  مى دهن
را  گوناگونى  پذيرايى هاى  داريم 
ــوى مدير يك مجموعه  كه از س

انجام مى شود، بگوييم. 

كارمندانى كه تا افطار
كار مى كنند

افطار در محل كار هميشه ساده 
ــود و تجمالتى در  ــزار مى ش برگ
ــود. البته كه در  آن ديده نمى ش
حال حاضر همين افطارى ساده با 
تورمى كه در جامعه حاكم است 
ــاب  يك افطارى لوكس به حس
ــارى در محل كار  ــد. افط مى آي
ــاده برگزار شود بايد براى  اگر س
ــن 8 تا 10هزار تومان  هر نفر بي
ــور معمول  ــود. به ط ــه ش هزين
ــى كه براى افطارى در نظر  اقالم
گرفته مى شود سبزى، نان، پنير، 
ــته است.  كره و حليم يا  آش رش
ــراى مدير  ــدام اين اقالم ب هرك
يك مجموعه هزينه اى جداگانه 
ــراى رضايت كاركنان  دارد، اما ب
اين امكان فراهم مى شود كه در 
صورت تمايل در محل كار افطار 
كنند. صرف وعده افطار در محل 
ــينى  كار به عنوان يك دورهم نش

ــورت امكان وقت گذرانى  و در ص
كارمندان با مديران شان و ايجاد 
فضايى صميمى ميان آنها تلقى 
ــمى كه وظيفه  ــود؛ مراس مى ش
ــه دليل  ــرايدار مجموعه را ب س
ــه  ــم كارى و تهي ــش حج افزاي
ــدن ميز  ــى و چي ــالم خوراك اق
ــر مى تواند با  ــاد مى كند. مدي زي
پرداخت بن ماه رمضان يا همان 
ــاه رمضان  ــوالت م ــبد محص س
ــرايدار مجموعه را راضى نگه  س
ــبد را  دارد. برخى مديران اين س
به همه كارمندان خود اختصاص 
مى دهند كه در اين صورت بهتر 
ــت با اضافه كردن پاداش در  اس
آخر ماه به حقوق سرايدار كمى از 
زحمت هاى وى را پاسخگو باشد. 
ــى در اين كار  ــچ لزوم البته هي
نيست، اما مشاهده شده افرادى 
ــرايداران و آبدارچيان  ــا س كه ب
خود اين رفتار را دارند، هميشه 
ــدان از آنها بيش  رضايت كارمن
ــن  ــل اي ــت. دلي ــايرين اس از س
ــرويس دهى  س ــد  مى توان ــر  ام
ــخص به كارمندان  خوب اين ش

باشد. 

يك افطار ساده، اما خوشمزه
برخى مديران قبل از افطار آمار 
ــت براى  افرادى را كه قرار اس

ــل كار بمانند، به  افطار در مح
دست مى آورند تا بتوانند براى 
ــته  آنها بهترين تدارك را داش
ــول تعداد  ــد. به طور معم باش
ــه در زمان افطار در  افرادى ك
محل كار هستند انگشت شمار 
است و مدير اين شمارش افراد 
را به اين منظور انجام مى دهد 

ــه اندازه بوده و  كه تدارك او ب
جوابگوى ساعت ها گرسنگى و 
تشنگى كارمندان باشد. حليم 
و  ــن  راحت تري ــته  رش آش  و 
ارزان ترين افطار براى پذيرايى 
در محل كار است كه در كنار 
ــبزى، پنير و  ــى مانند س اقالم
ــفره افطار را  ديگر مخلفات، س
ــر مديران  ــس مى كند. اگ لوك

ــار آنها  ــفره افط قصد دارند س
بسيار لوكس باشد بايد كره را 
هم به سفره افطار اضافه كنند. 
با اين حال بايد در نظر داشت 
كه كره مدتى است قيمت اش 
ــرده و  ــودى پيدا ك ــد صع رون
ــده است. در اين  چند برابر ش
ــورت بايد براى هر نفر با در  ص
نظر گرفتن يك پرس حليم يا 
ــن  بي ــل  حداق ــه  روزان آش 
ــته  20 هزار تومان كنار گذاش

شود. 

پذيرايى از كارمندان
در رستوران

ــتوران به طور  ــى در رس پذيراي
ــود  ــب انجام نمى ش قطع هر ش
ــبى  ــران يك مجموعه ش و مدي
ــراى  ــد و ب ــاب مى كنن را انتخ
ــار دور هم  ــام و افط ضيافت ش
ــتوران ها  ــوند. رس ــع مى ش جم
ــابى  در ماه مبارك رمضان حس
سرشان شلوغ مى شود و ميزبان 
ــتند  برگزارى مهمانى هايى هس
ــراى كارمندان  ــران ب ــه مدي ك
ــد. در  ــر مى گيرن ــود در نظ خ
ــارى، مديران  ــن مجالس افط اي
ــمارند  غنيمت مى ش را  فرصت 
ــدان خود براى  و از همه كارمن
ــكر  ــيده اند تش زحماتى كه كش

ــكر براى  ــد، اما اين تش مى كنن
ــى را روى  ــران هزينه گزاف مدي
دستشان مى گذارد كه معموال از 
تنخواه شركت يا اداره مورد نظر 
ــود. نرخ تاالرها  ــتفاده مى ش اس
ــاه رمضان  ــراى پذيرايى در م ب
ــزار تومان تا نفرى  نفرى 30 ه
50 هزار تومان است كه به طور 
ــك مدير 100  ــن اگر ي ميانگي
كارمند داشته باشد بايد حداقل 
ــان كنار بگذارد.  4 ميليون توم
ــبى است  اين ماه فرصت مناس
تا كارمند نمونه به ساير افراد با 
در نظر گرفتن بهره ورى انتخاب 
شود و يك هديه حتى كوچك 

براى او در نظر گرفته شود. 

و آنهايى كه روزه نيستند
ــى را در محل  مديران بايد فضاي
ــرادى كه  ــم كنند تا اف كار فراه
توانايى روزه دارى را ندارند بتوانند 
ــات مجموعه  ــه راحتى از امكان ب
بدون اينكه به سايرين انتقال داده 
شود استفاده كنند. به  عنوان مثال 
آشپزخانه و محلى براى صرف غذا 
در نظر گرفته شود تا افراد بتوانند 
ــل كنند. البته  ــذاى خود را مي غ
قبل از شروع ماه رمضان مديران 
بايد درخصوص قوانين مجموعه با 
همه كارمندان خود صحبت كنند 
تا هيچ فردى دچار اشتباه نشود. 

و  ــركت ها  ش ــران  مدي ــب  اغل
ــازمان هاى دولتى در اين ماه  س
ــمت  از بخش مالى براى اين قس
ــوند تا  ــه مى ش ــتار بودج خواس
ــتر  ــت مديريت خود را بيش راف
بدهند. مديران خصوصى  نشان 
ــد از  هم همان طور كه گفته ش
ــركت استفاده  بخش تنخواه ش
ــدان را راضى  مى كنند تا كارمن
راهى خانه هايشان كنند. بايد در 
نظر داشت كه اين مراسم با هر 
هزينه و به هر شكلى كه برگزار 
افزايش رضايتمندى  ــود، در  ش
كاركنان و باال رفتن بازدهى آنها 

در ماه رمضان موثر خواهد بود.

مديريت در شروع مى تواند مقدارى 
ــد. آمارها نشان مى دهد  مشكل باش
ــروع به  50 درصد از مديرانى كه ش
ــه مى كنند،  ــت يك مجموع مديري
ــچ  ــود هي ــروع كار خ ــش از ش پي
ــراى انجام اين  ــوزش و دوره اى ب آم
كار نديده اند. در ادامه به 10 اشتباه 
بزرگ مديران تازه كار اشاره مى كنيم 
ــما هم يكى از اين مديران  تا اگر ش
ــتباه  ــتيد از قبل از بروز آن اش هس

خوددارى كنيد. 
1- اشتباه اول اين است كه فكر 

كنيد همه چيز را مى دانيد
اگر به تازگى در يك محيط توليدى 
ــيده ايد، شايد گمان  به مديريت رس
ــاره توليدات  ــد همه چيز را درب كني
ــئله  ــى اگر اين مس ــد. حت مى داني
ــما از  ــد، ش ــته باش ــت داش حقيق
ــغل جديدتان  مهم ترين بخش از ش
ــز  ــراد هيچ چي ــت اف ــى مديري يعن
نمى دانيد. در فضاى كاريتان ذهنى 
ــيد و از كارمندانتان  ــته باش باز داش
ــان را درباره  بخواهيد آزادانه نظراتش

مسائل كارى بيان كنند. 
2- آيـا مـدام مى خواهيـد بـه 
ديگـران نشـان دهيـد كه چه 

كسى رييس است؟ 
ــما  ــاد كنيد وقتى به ش به ما اعتم
ــما  ــه افراد گروه ش ــم هم مى گويي
مى دانند كه چه كسى رييس جديد 
است. لزومى ندارد يك نمايش بزرگ 
راه بيندازيد تا به ديگران اين مسئله 
را ثابت كنيد. بهتر است به جاى اين 
كارها به عنوان يك رييس تغييرات 

مثبت ايجاد كنيد. 
3- همه چيز را تغيير دهيد

ــراع نكنيد.»  ــرخ را اخت «دوباره چ
فقط به اين دليل كه راهى كه كارها 
ــيله آن انجام مى شده  تاكنون به وس
ــت شما كارها  با راهى كه ممكن اس
ــت دليل  را انجام دهيد متفاوت اس
ــتباه باشد.  ــود كه راه اول اش نمى ش
ــتباهات را  تفاوت بين اختالف و اش

ياد بگيريد. 
4- براى هر كارى كه مى خواهيد 
انجام دهيد بترسيد و شك كنيد
ــتى براى ترفيع  شايد شما درخواس
ــما  ــايد ش ــيد. ش ــه نداده باش درج
احساس مى كنيد نمى توانيد از پس 
شغل جديدتان بربياييد اما نگذاريد 
ــام دادن  ــما را از انج ــن فكرها ش اي
ــكل دور  ــه بهترين ش ــان ب وظايفت
ــاى  ــيد رؤس نگه دارد. مطمئن باش

ــما اگر مى دانستند كه  باالدستى ش
شما براى اين شغل مناسب نيستيد 

هيچ وقت انتخاب تان نمى كردند. 
5- براى شـناخت كارمندانتان 

زمان نگذاريد
شايد شما سال هاست كه با اين افراد 
ــه آن معنى  ــد اما اين ب كار مى كني
ــما آنها را مى شناسيد.  نيست كه ش
ــز آنها را  ــد كه چه چي ــد بفهمي باي
هيجان زده مى كند، چطور عصبانى 
ــوند و آنها از چه چيز وحشت  مى ش
ــند.  ــد و از رخ دادن آن مى ترس دارن
ــه صورت  ــا را ب ــد آنه ــعى كني س
ــتقل از هم بشناسيد چراكه اين  مس
ــت كه شما  تأثيرگذارترين راهى اس
ــد آنها را  ــتفاده از آن مى تواني با اس

مديريت كنيد. 
رييـس  بـا  را  وقتتـان   -6

باالدستتان تلف نكنيد
اگر او شما را براى اين سمت انتخاب 
ــه چقدر كار  ــس مى داند ك كرده پ
ــر شما شلوغ است،  داريد و چقدر س
ــما را تلف كند.  ــس نبايد وقت ش پ
ــما پيش از  ــت؟ كار ش ــت اس درس
اينكه يك مدير شويد كمك كردن 
به رييستان بود، حاال فقط يك زمان 
مشخص را براى او اختصاص دهيد 

ــه كارتان اطالعات  ــا به او در زمين ت
ــد و از او در زمينه هاى مختلف  دهي

راهنمايى بگيريد. 
يـا  خـود  مشـكالت  بـه   -7

كارمندانتان اهميتى ندهيد
ــكالت آنها را ناديده  نمى توانيد مش
بگيريد يا با وجود مشكالت به كارتان 
ادامه دهيد. شغل شما اين است كه 
ــدا كنيد و  ــن راه حل ها را پي بهتري
ــد. اين به آن  ــكالت را حل كني مش
معنا نيست كه شما از ديگران براى 
كمك و يافتن راه حل يارى نخواهيد 
بلكه به اين معناست كه شما هستيد 
ــدن مشكل  كه بايد به روند حل ش

نظارت كنيد. 
8- بـه خودتان اجازه ندهيد كه 

انسان باشيد
فقط به اين دليل كه شما يك مدير 
ــتيد به اين معنا نيست كه حق  هس
ــد، پس حق  ــودن را نداري ــان ب انس
ــات خود  ــد بخنديد يا احساس نداري
ــان دهيد و گاهى  ــه ديگران نش را ب

اشتباه كنيد. 
9- از كارمندانتان مراقبت نكنيد

ــه در محيط كارى  ــراد ديگرى ك اف
شما هستند به اندازه شما تحت فشار 
ــتند، پس راحت تر دچار اشتباه  نيس

مى شوند. در اين شرايط ممكن است 
افرادى از محيط هاى ديگر بخواهند 
شما را به خاطر برخى روابط اشتباه 
سرزنش كنند يا ممكن است رييس 
شما ناگهان تصميم بگيرد عده اى از 
ــراج كند. اين  ــما را اخ افراد گروه ش
ــت كه به خاطر افراد  وظيفه شماس
گروهتان ايستادگى كنيد و مطمئن 
ــويد كه با آنها كامًال عادالنه رفتار  ش
مى شود. آنها بعدها وفادارى خود را 
به خاطر اين كار شما نشان مى دهند. 
را  10- مسـئوليت هيـچ كارى 

قبول نكنيد
خوشتان بيايد يا نيايد، به عنوان يك 
مدير شما مسئول هر اتفاقى هستيد 
كه در گروه تان رخ مى دهد. اگر شما 
كارى را انجام داده ايد يا كس ديگرى 
كارى را انجام داده و شما درباره آن 
مى دانستيد يا اساساً هيچ اطالعى از 
ــما  ــتيد، تأثير آن كار به ش آن نداش
ــما بايد روابط خود را  برمى گردد. ش
با زير دستانتان به اندازه اى قوى كنيد 
ــه از همه چيز مطلع  تا در هر لحظ
ــيد و در نتيجه هيچ اتفاقى شما  باش
ــورپرايز نكند اما در هر صورت  را س
شانه هايتان را براى مسئوليت پذيرى 

آماده كنيد. 

گزارش «فرصت امروز» از دست و دلبازى مديران در ماه مبارك رمضان

افطار بمانيد، براى تان تدارك ديده ايم

10 اشتباه بزرگى كه باعث عدم رضايت كارمندان از مديرشان مى شود

مديران در چاه اشتباهات بزرگ!

كتاب «مديريت استراتژيك؛ اصول 
ــيوه هاى عمل» در پى يافتن  و ش
ــخى براى اين سه سوال است؛  پاس
در حال حاضر در كجا قرار داريم؟ 
به كجا مى خواهيم برويم؟ چگونه 
ــيم؟ اين  ــم به آنجا برس مى خواهي
كتاب توسط آرتور تامپسون و جان 
گمبل نوشته شده و با ترجمه دكتر 
محمد على عبدالوند و دكتر هاشم 
ــط انتشارات مبلغان  نيكومرام توس
ــت. فصل  ــده اس به بازار عرضه ش
ــتراتژى  ــه تعريف اس اول كتاب ب
ــتيابى به مزيت  و تالش براى دس
ــه آزمون  ــردازد و س ــى مى پ رقابت
ــتراتژى  ــنجش يك اس را براى س
ــد. فصل دوم  موفق معرفى مى كن

ــرى و فرآيند مديريت  درباره رهب
ــت. در اين فصل  ــتراتژيك اس اس
مفاهيمى از قبيل تفاوت چشم انداز 
استراتژيك و بيانيه رسالت، منافع 
يك چشم انداز استراتژيك اثربخش 
ــد  ــل در فرآين ــش مديرعام و نق
ــتراتژيك مورد بررسى  مديريت اس

قرار مى گيرد. 
موضوع فصل سوم كتاب، صنعت و 
ــت و به  تجزيه و تحليل رقابتى اس
ــركت  موضوعاتى چون عملكرد ش
ــى  ــروى رقابت ــط كالن، ني و محي
ــازه واردان  ــاى جايگزين و ت كااله
ــايى نيروهاى محرك  بالقوه، شناس
يك صنعت، ارزش نقشه هاى گروه 
ــتراتژيك و پيش بينى حركات  اس

رقباى صنعت پرداخته مى شود. 
ــاب درباره تجزيه  فصل چهارم كت
ــط بيرونى و ارزيابى  و تحليل محي
منابع، جايگاه هزينه و قدرت رقابتى 
يك شركت است و فصل پنجم به 
ــتراتژى رقابتى و مزيت در بازار  اس
مى پردازد. در اين فصل موضوعاتى 

ــت وجوى فرصت هاى  ــون جس چ
ــامدهاى بد احتمالى  تمايز و پيش
ــى  ــز مورد بررس ــتراتژى تماي اس
ــاير گزينه هاى  ــرد. س قرار مى گي
از  ــب و كار  كس ــتراتژى  اس ــم  مه
ــتراتژيك و  ــاى اس ــه پيونده جمل
ــاركت جويانه،  مش ــاى  همكارى ه
ــت برخى از  ــدم موفقي ــل ع دالي
ادغام ها و تملك ها در دستيابى به 
ــورد انتظار، انتخاب مبناى  نتايج م
تهاجم رقابتى و زمانبندى اقدامات 
استراتژيك يك شركت نيز در فصل 

ششم بررسى مى شود. 
فصل هفتم استراتژى هايى را براى 
ــى  ــاى بين الملل ــت در بازاره رقاب
ــتم به  معرفى مى كند و فصل هش

ــتراتژى براى موسسات  طراحى اس
ــدد  متع ــب و كارهاى  كس داراى 
ــاره  ــم درب ــل نه ــردازد. فص مى پ
كسب و كار،  اخالقى  استراتژى هاى 
ــركتى و  ــئوليت اجتماعى ش مس
پايدارى محيطى است و در آخرين 
فصل كتاب نيز بحث اجراى عالى 
استراتژى به عنوان مسير ديگرى به 
سوى مزيت رقابتى تشريح مى شود. 
ــاى اين كتاب مى توان به  از مزيت ه
اين نكته اشاره كرد كه بخش اعظم 
ــندگان از  ــم مورد نظر نويس مفاهي
ــق تصاوير و نمودارهاى متعدد  طري
ــده و در پايان  به خواننده منتقل ش
هر فصل نيز به طور مختصر به نكات 

كليدى آن فصل اشاره شده است.

مديريت استراتژيك؛ اصول و شيوه هاى عمل

سهراب على اكبرى

كتابخانه

افطارى در محل كار 
اگر ساده برگزار شود 

بايد براى هر نفر بين 8 
تا 10هزار تومان هزينه 

شود. به طور معمول 
اقالمى كه براى افطارى 
در نظر گرفته مى شود 

سبزى، نان، پنير، 
كره و حليم يا  آش 

رشته است

مترجم: منيژه صادقى



الهـام بخـش زندگـى من، شرح حال كسـانى بـوده اسـت كـه امكانـات و استعدادهاى خـود را به 
كـار مـى گيرند تـا به موفقيت هـا و نتايجى تـازه، چه براى خـود و چه بـراى ديگران دسـت يابند.

آنتونى رابينز 

بنا برآنچه در خبرگزارى ها آمده 550ميليون دالر ديگر از دارايى هاى بلوكه شده كشور به حساب بانك مركزى 
واريـز شـد. پيش از اين طبق توافق ايران و گروه1+5 امكان دسترسى بـه 4. 2 ميليارد دالر از پول نفت بلوكه 
شده در هشت قسـط فراهم شد. بر اين اساس هفتمين قسـط دارايى هاى حاصل از فروش نفت ايران به مبلغ 
550 ميليون دالر بابت بدهى هاى كشور هند، از طريق بانك مركزى امارات دريافت و به حسـاب بانك مركزى 
واريـز شد. با احتسـاب قيمت دالر در بازار آزاد مبلغ قسـط هفتـم از سرمايه بلوكه شده ايـران معادل 1705 
ميليـارد تومـان است. اين مبلغ براى پرداخت يارانه در يك نوبت و به 37ميليون و 472 هزار و 527 نفر كافى 
اسـت. اين عدد تقريبا معادل نصـف 3500ميليارد تومان واريزى يارانه ماهانـه ايرانيان توسط دولت است. در 
نتيجه دولت با دريافت 8 قسط از دارايى هاى بلوكه شده ايران كه حاصل فروش نفت بوده، تنها يارانه 4 ماه را 
مى تواند پرداخت كند. تاكنون و طبق اعالم دولت حدود 77ميليون نفر هر ماه يارانه دريافت مى كنند. اين در 

حالى است كه تنها حدود 3درصد از يارانه بگيران از دريافت يارانه انصراف داده اند. 

سود    وكو

هزينه تحصيالت در امريكا
ــس هزينه هاى  فورب گزارش  به 
ــى در امريكا در  ــالت عال تحصي
ــر افزايش زيادى  سال هاى اخي
داشته است. همه چيز در رابطه 
با تحصيالت از جمله شهريه ها، 
ــجويى و غيره  ــاه، تغذيه، بيمه دانش هزينه هاى خوابگ
گران تر شده اند. البته همه رشته ها هزينه هاى يكسانى 
ــتند كه در كل پرهزينه تر از  ندارند. رشته هايى هم هس
ــاى ديگر بوده و شهريه، هزينه خوابگاه و تغذيه  رشته ه
ــه در آنها گران تر  ــجويى فوق برنام و فعاليت هاى دانش
است. مدارك حرفه اى و مدارك مربوط به هنرهاى زيبا 
باالترين هزينه ها را دارند. مدارك پزشكى و حقوقى نيز 
ــت گران ترين مدارك تحصيلى  در رده هاى باالى ليس
ــتى كه از گران ترين مدارك تحصيلى  هستند. در ليس
در امريكا فراهم شده مشاهده مى كنيم كه دانشگاه هاى 
مربوط به آنها اكثرا در ساحل شرقى امريكا و بيشتر در 

ايالت نيويورك واقع شده اند. 

واريز قسط آخر
ــه وال استريت  ــزارش روزنام به گ
ــان ماه جارى  ژورنال، هند در پاي
ميالدى، سومين و آخرين قسط 550 ميليون دالرى خود 
ــا 1/65 ميليارد دالر بدهى  ــه ايران پرداخت مى كند ت را ب
نفتى اين كشور تسويه شود. هند سه شنبه (17 تيرماه 93) 
ــط دوم از بدهى هاى نفتى خود به ايران را پرداخت  نيز قس
ــد وزارت نفت هند نيز پنجم تيرماه از  كرد. يك مقام ارش
تسويه قسط نخست (550 ميليون دالر) بدهى هاى نفتى 
ــه سال 2013  ــر داده بود. از فوري ــو به تهران خب دهلى ن
ــود را عليه ايران  ــه امريكا تحريم هاى بانكى خ ميالدى ك
ــوه نفت خريدارى شده  ــرد، هند 45 درصد از وج اعمال ك
ــود را از ايران به روپيه و از طريق بانك يو سى او كلكته  خ
ــتر يك مقام وزارت نفت هند اعالم  پرداخت مى كند. پيش
ــار توافق شده با ايران، 1/65 ميليارد  كرده بود: طبق راهك
ــاوى 550  ــط مس ــى باقيمانده نفتى، در سه قس دالر بده
ــارات به ايران  ــون دالرى و از طريق بانك مركزى ام ميلي
ــت ايران از جمله  ــت مى شود. خريداران آسيايى نف پرداخ
ــى از بدهى هاى نفتى خود را در  ــن و كره جنوبى بخش ژاپ
چارچوب توافق هسته اى صورت گرفته با ايران و كشورهاى 
عضو گروه 1+5 در ماه نوامبر سال گذشته ميالدى (آبان ماه 

1392) تسويه كرده اند. 

جريمه براى بانك آلمانى
ــزارش رويترز كومرتس بانك  به گ
ــزرگ اين  ــان، دومين بانك ب آلم
ــا پرداخت يك جريمه 600  ــور به دنبال آن است تا ب كش
ــا 800 ميليون دالرى به پرونده تحقيقاتى امريكا درباره  ت
ــد. روزنامه نيويورك  ــاى ايران فيصله بده نقض تحريم ه
ــك به دليل نقض  ــزارش داده بود اين بان ــتر گ تايمز پيش
ــاى ايران براى پرداخت يك جريمه 500 ميليون  تحريم ه
ــى امريكاست.  ــا مقامات قضاي ــال مذاكره ب دالرى در ح
ــق دفاتر خود در  ــم است كه از طري ــس بانك مته كومرت
ــادالت بانكى شركت هاى «ايرانى و سودانى» را  امريكا، مب
ــاس اين گزارش، اين  ــه جاى آنها انجام داده است. براس ب
جريمه شامل تقاضاى «بنجامين الوسكى» سرپرست گروه 
ــات مالى نيويورك براى بيش از 300 ميليون دالر از  خدم
اين بانك مى شود. ديگر مقامات امريكايى از جمله وزارت 
ــترى، وزارت خزانه دارى، بانك مركزى و دادستان  دادگس

منطقه منهتن نيز در اين گفت وگو دخيل بودند. 

نابودگر اقتصاد
به گزارش نشنال ريويو نگاهى به 
بسيارى از اقدامات دولت امريكا 
ــن سخن را اثبات كند. هيچكس مانند اوباما  مى توانداي
نتوانسته در قالب فعاليت هاى ديگر به اتالف سرمايه و 
دارايى هاى ملى كشور خود بپردازد. دنيس مك دونوف، 
ــد در اظهاراتى  ــدان شاغل در كاخ سفي ــس كارمن ريي
ــى  ــكالت ايجاد شده هيچ كس تصريح كرد: درباره مش
به اندازه شخص رييس جمهور مورد اهانت قرار نگرفته 
ــادات به اوباما بيش از آن چيزى  است. توهين ها و انتق
ــول در رسانه ها و مطبوعات انجام  بوده كه به طور معم
ــت هاى پياپى در  ــرد. اما بديهى است كه شكس مى گي
عرصه سياست و ديگر ميادين از سوى دولت اوباما خشم 
ــيارى از  و عصبانيت مردم امريكا را توجيه مى كند. بس
مردم امريكا نيز در شبكه هاى اجتماعى انتقادات تندى 
ــاراك اوباما اظهار داشته اند و در برخى نوشته ها  عليه ب

وى را انسانى «سكته آور» ناميده اند. 
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اعتقاد و اراده مدیریت

نتیجه نظر سنجی هجدهم  تیرماه درباره عوامل موثر
در تقویت روحیه کار تیمی

ــمت براى  ــه و پيچيده ترين قس ــد، آخرين مرحل تولي
ــن از كارخانه  ــروج ماشي ــت. تا لحظه خ ــان اس طراح
ــد و تغييراتى  ــورد طرح نهايى نظر مى دهن بارها در م
ــا وجود تمام تالش هايى كه  روى آن اعمال مى شود. ب
براى طراحى مقدماتى صورت مى گيرد به ندرت اتفاق 
ــرح به صورت دست نخورده وارد  مى افتد كه ديزاين ط
ــى از ايده ها با توجه  ــود. مهندسى بعض ــط توليد ش خ
ــل توليد نباشد. در  ــوژى روز ممكن است قاب به تكنول
ــورت مدير ارشد ديزاين و دپارتمان  نتيجه طرح با مش
طراحى تغيير داده مى شود. البته بايد بگويم كه مراحل 
ــه من به طور  ــن بين وجود دارد ك ــيارى هم در اي بس
ــت در دنياى طراحى  ــاره كردم.  رقاب ــذرا به آنها اش گ
ــن خيلى زياد است. طراحان بزرگ داراى مدارك  ماشي
طراحى از دانشگاه هاى معتبر هستند و اين دانشگاه ها 
خود نقش فيلتر را بازى مى كنند. بايد بگويم متاسفانه 
ــگاهى براى ورود به  ــى جز داشتن تحصيالت دانش راه
صنعت اتومبيل وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد 
امكانش يك در هزار است. شرايط امروز مثل 40 سال 
پيش نيست كه افراد با استعداد بدون تعليم و يادگيرى 
ــيار  مهارت ها وارد اين صنعت شوند. صنعت خودرو بس
پيشرفت كرده و الزمه ادامه  اين پيشرفت اين است كه 
به نسل هاى بعدى مهارت هاى بيشترى بياموزيم تا اين 

صنعت بتواند به پيشرفت ادامه دهد.
ادامه دارد...

ــود دارد كه  ــى وج ــرب المثل ــا ض ــگ م در فرهن
مى گويد «فقر ام الفساد است.» هنگامى كه وضعيت 
اقتصادى كشورى به سمت بدتر شدن مى رود و به 
ــش پيدا مى كند، ميزان  ــى نرخ بيكارى افزاي عبارت
ــى و چه از نوع  ــا چه از نوع داخل سرمايه گذارى ه
ــد و در نهايت قدرت  ــش پيدا مى كن خارجى كاه

خريد مردم پايين مى آيد. 
ــودروى پرايد  ــت خ ــى كه قيم ــال زمان ــراى مث ب
ــود، طبقه متوسط توانايى خريد  8ميليون تومان ب

آن را داشتند. 
در حال حاضر كه قيمت اين خودرو به 22ميليون 
ــان مى رسد، طبقه متوسط و افرادى كه درآمد  توم
ــدرت خريد آن را از دست داده اند.  پايينى دارند ق
ــن دليل بخش بزرگى كه طبقه متوسط را  به همي

تشكيل مى دهند رو به محو شدن مى روند.
بر پايه آمارهاى موجود سرانه مصرف شير در ايران 
ــرف بين المللى است. اين در  يك چهارم سرانه مص
ــدرت خريد است. در حال  نتيجه همين كاهش ق
حاضر خيلى از اقالم پروتئينى مثل گوشت از سبد 
ــوازات شاهد  ــارج شده است؛ به م ــد مردم خ خري

افزايش بيكارى نيز هستيم. 
ــاى جمعى آمده است  بر پايه آنچه در رسانه ه
ــر دستگيرى  ــارى مبنى ب ــت اخب ــر چند وق ه
ــود.  ــر مى ش ــودرو منتش ــت خ ــاى سرق بانده
ــردم و فقدان  ــد م ــش قدرت خري ــى كاه يعن
ــترى را فراهم  ــد پايدار بس ــه كار و درآم زمين

ــور  ــه باندهاى تبهكارى در كش ــرده است ك ك
ــر به بروز  ــن روند منج ــكل بگيرد. ادامه اي ش
ــادى و امنيتى مى شود. آن هم  ــكالت اقتص مش
ــورى كه بزهكارى به صورت سازماندهى  در كش

شده در آن وجود ندارد. 
در كشورهاى ديگر مانند كشورهاى امريكاى التين 
تبهكارى براساس فقر اقتصادى شكل مى گيرد، اما 
ــا اين حال به صورت سازماندهى شده در فرهنگ  ب

آنان جاى گرفته است. 
ــور ما كه از لحاظ منابع طبيعى غنى است  در كش
كسى انتظار شرايط نامساعد اقتصادى را ندارد. لذا 
در كشور ثروتمندى همچون ايران نمى توان طبقه 

متوسط را از گردونه خارج كرد. 
ــژه در روابط  ــاى سياسى به وي ــد فض ــن باي بنابراي
ــزان سرمايه گذارى ها چه  خارجى بهبود يابد و مي
ــوى دولت، چه از سوى بخش خصوصى و چه  از س

سرمايه گذارى خارجى افزايش يابد. 
ــدون شك طبقه  ــر محقق شود ب ــه اين ام چنانچ
ــاز خواهد يافت و قدرت  ــط جايگاه خود را ب متوس
خريد الزم را پيدا خواهد كرد. فقر از جامعه زدوده 
خواهد شد و در نهايت بزهكارى نيز كاهش خواهد 

يافت. 
ــوان كنيم، در شبه  ــر بخواهيم نمونه اى را عن اگ
ــادى شديد ميزان  ــت فقر اقتص ــاره هند به عل ق
ــيار باالست. اين موضوع  تبهكارى و بزهكارى بس
ــودن ضرب المثل ايرانى كه  يكبار ديگر درست ب
ــادر تمام بيمارى هاى اجتماعى مى داند،  فقر را م

اثبات مى كند. 

بهمن آرمان  | اقتصادددان |

پرواز بالن ها بر فراز شهر ايگيوالدا در بارسلون در جشنواره تابسـتانى فروش اروپا كه در كشور اسپانيا برگزار 
شده است.

آيا رفع مقطعى تحريم ها به دنبال مذاكرات اتمى تاثيرى در معيشت مردم داشته است؟
1   بله       2    خير

لطفا شماره مورد            نظرتان را تا ساعت 5 عصر امروز به 50001243 پيامك كنيد             .
شما مى توانيد             نتيجه نظرسنجى را فرد            ا د            ر همين ستون پيگيرى كنيد            .
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اميل بدل| طراح خودرو|

پاورقى 4

قلم به دستان كنار ميدان

طبقه متوسط را نمى توان حذف كرد

ــا نگاه اقتصادى وارد  ــراى آن دسته از افرادى كه ب ب
ــاى ادبى و هنرى مى شوند بايد تاسف خورد.  عرصه ه
ما به همان اندازه كه ادعاى مان نسبت به ساير ملل 
ــار عقب افتادگى  ــر است، از لحاظ فرهنگى دچ باالت
ــى، فرهنگ عقب  ــگ ايران ــه اينكه فرهن ــتيم. ن هس
مانده اى باشد، بلكه فرهنگ ايرانيان موجود اين گونه 
است. افرادى كه كتاب نمى خوانند.  افرادى كه نگاه 
ــف همان نگاهى است  ــبت به ترجمه و تالي شان نس
ــى خود  ــبت به هنر وجود دارد. وقتى كه كس كه نس
ــنده، مترجم، نوازنده يا نقاش عنوان مى كند  را نويس
به او مى گويند: «به به اما شغل شما چيست؟ » اصال 
در فرهنگ عمومى مردم اين كارها را به عنوان شغل 
ــن حرف ها را از خود نمى گويم. بلكه  قبول ندارند. اي

اين برخوردها دائم براى همه تكرار مى شود. 
ــرى داشته ام و  ــه شغل ديگ من خوشبختانه هميش
ــب  ــندگى مى توان كس ــم چطور از راه نويس نمى دان
ــر شده  ــد كرد. تا به حال 60 كتاب از من منتش درآم

است. 
ــر كرده اند  ــاب منتش ــه 500 تا 600 كت ــى ك آنهاي
ــندگى و  حتما بهتر مى توانند بگويند چطور از نويس
ــب كردند. جدا از اين صحبت ها  مترجمى درآمد كس
ــه ميزان كار  ــت كه ربطى ب ــى هم هس مزاحمت هاي

ندارد. 

ــد ادبى در عرصه  ــنده تمام فكرش درگير تولي نويس
ــده ناشران است.  ــر بر عه ــات است. چاپ و نش ادبي
ــى دارد اشتباه  ــم ناشر كار پر رونق ــه تصور كني اينك
ــغول  است. ناشر با تمام دشوارى ها باز عده اى را مش
به كار مى كند. همين مسائل فعاالن عرصه ادب را در 
چند جا پخش مى كند. عده اى در روزنامه ها مشغول 
ــد. همچنين شغلى كه مى تواند به عنوان يك  مى شون

حقوق كنارى كمكى براى آنها باشد. 
روزنامه نگار ها هم كه مشكالت شغلى خاص خود را 
دارند. تا به حال شنيده ايد كه يك كبابى را به خاطر 
اينكه كباب او بد بوده و باب ميل شما نبوده تعطيل 
كنند؟ اما در سال هاى گذشته روزنامه اگر محصولش 
باب ميل نبود آن را تعطيل مى كردند. نمى گويم كه 
ــم باب شود، اما  ــردن در مورد كبابى ها ه تعطيل ك
ــش برخورد شود و تا  ــد با هركس مطابق با جرم باي

حد ممكن بر او آسان گرفته شود. 
ــى به افرادى كه  ــه اى تعطيل مى شود و كس  روزنام
ــر نمى كند.  ــد دارند فك ــب درآم ــن طريق كس از اي
ــوارد به كار  ــه در اين م ــه من هميش ــى ك اصطالح
ــدان» است. يعنى  ــه دستان كنار مي مى برم «قلم ب
ــت در روزنامه اى كار مى كنند و  ــرادى كه چند وق اف
پس از تعطيلى آن به هر دليلى مى آيند كنار ميدان 
ــد و آنها را سر كار  ــتند تا روزنامه بعدى بياي مى ايس
ببرد. نبودن امنيت شغلى، عنوان آن شغل را متزلزل 

و بى اعتبار مى كند. 

فريدون مجلسى|نويسنده و مترجم|

هر چه وامش بيش زندگى اش بهتر

ــه حوالى خيابان  ــك 10 صبح بود كه ب ساعت نزدي
ــك خودپرداز  ــال ي ــه در دنب ــدم. درب ــالب رسي انق
مى گشتم كه چهار نفر جلويش ايستاده باشند، دريغ 
از يك خودپرداز شلوغ! كم كم داشتم نا اميد مى شدم 
ــد و گفت: «خدا روزى  ــه يك پيرمردى نزديك ش ك
ــر پايين تر يك نفر جلوى  ــه جوون، برو صد مت رسون
خودپرداز وايساده!» اولش تعجب كردم كه اين طرف 

از كجا آمد.
ــل يادداشت هاى من توهم  ــادم آمد كه ك  بعدش ي
ــن توهمات است.  ــت و اين پيرمرد نيز  زاده همي اس
ــكر كردم و خواستم به سمت  از مرد يارى رسان تش
ــه پيرمرد دستم  ــى كه گفته بود حركت كنم ك جاي
ــن آدمتم! كمكت  ــم گرفت و گفت: «مگه م را محك
ــردم، رد كن 5 تومان بياد! » اينجا بود كه فهميدم  ك
ــردم دست از سرمان بر  ــم هم اين شكل از م در توه
ــاب پيرمرد دادم  ــد. 5 هزار تومان را به جن نمى دارن
ــردم. مردى  ــرداز هدف حركت ك ــه سمت خودپ و ب
ــوان با كت و شلوار و تيپ و قيافه اى شيك جلوى  ج
ــتاده بود. تا رسيدم بدون فوت وقت با  خودپرداز ايس

صداى بلند گفتم: «چطورى؟ »
ــت و  ــرد جوان كه از صداى من ترسيده بود برگش م

كيفش را با قدرت تمام به صورتم زد. 
ــا سوال ازت  ــط اومدم چهار ت ــم: «آقا چته! فق گفت

بپرسم. همين!»
ــد جيب برى  ــردم كه قص ــيد فكر ك ــت: «ببخش گف

دارى.»
گفتم: «آخه به قيافه من ميخوره كه جيب بر باشم؟ »

گفت: «مگه به قيافه است؟ مثال به قيافه من ميخوره 
كه تبهكار باشم؟ »
گفتم: «نه خب! »

گفت: «ولى تبهكارم!»
گفتم: «آقا بسيار خوشبختم. از بچگى دوست داشتم 

يك تبهكار و از نزديك ببينم. »
گفت: «كم سعادتى از ما بود!»

گفتم: «خب در چه زمينه اى تبهكارى مى كنيد؟ »
ــش از آدماى  ــا بده! اول ــر زمينه اى كه پ ــت: «ه گف
ــدت زدم تو كار  ــو پول مى تيغيدم بعد يك م مثل ت

تسهيالت بانكى.»
ــم براى خوانندگان  ــه يه ك گفتم: «يعنى چى؟ ميش

ستون توضيح بديد؟ »
گفت: «حتما، ما يك گروه هستيم. از بانك تسهيالت 
ــمت  ــهيالت رو به چند قس مى گيرم بعد همون تس
ــات مختلف  ــم. در بانك ها و موسس ــيم مى كني تقس
ــهيالت ديگه اى  مى گذاريم و دوباره از روى اونها تس
ــع آورى شده رو  ــرم و در نهايت پول هاى جم مى گي
ــرده در بانكى مى گذاريم كه سود خوبى  بصورت سپ

بده»
گفتم: «خب! چه كار عجيب و آسونى! »

ــى افتاد  ــود اول ول ــان نم ــه وام آس ــت: «ك گف
ــكل ها! اينطورى هم نيست كه فكر مى كنى.  مش
ــو داره. بايد تالش  هر كارى سختى هاى خودش
ــر  ــرده رنج گنج ميس ــرق بريزى. ناب ــى و ع كن

نمى شود و... »
ــتيد. در انتها  ــا چقدر خوش سخن هس گفتم: «شم

براى خوانندگانمون پيامى چيزى نداريد؟ »
ــن، در ثانى اينكه  ــه خوارى نك ــت: «اوال كه پاچ گف
بهشون بگيد كه همه كارها رو بايد خاكشو خورد. از 
وام هاى قرض الحسنه كوچيك شروع كنند و بعدش 

كم كم كارهاى بزرگ تر انجام بدن.»
ــون رو بديد كه ما  ــه شمارت گفتم: «ممنون، اگر بش
ــريف  ــار دعوتتون كنيم تش ــار به عنوان تبهك يك ب

بياريد روزنامه! »
ــى. لطفا برو و  گفت: «نگاه كن! ديگه  دارى پررو ميش
جلوى چشام وانيستا. تبهكار هم خودتو دوستاتن!»

ــه سرعت از مكان دور شدم تا اين خاطره را كتابت  ب
كنم. 

خودپرداز

سعيد هوشيار  | طنز نويس|

ــدادى از بچه هاى  ــان شناس به تع يك انس
افريقايى يك بازى را پيشنهاد كرد. او براى 
ــر از ميوه هاى  ــان سبدى پ ــان كودك امتح
رنگارنگ را در نزديكى يك درخت گذاشت 
ــر به درخت  ــى كه زودت ــت: «هر كس و گف
ــده  ــزه را برن ــاى خوشم ــد آن ميوه ه برس
ــان دويدن  ــى كه او فرم ــود. » هنگام مى ش
ــان يكديگر را  ــا دست ــى بچه ه را داد، تمام
ــد و در كنار  ــر دويدن ــا يكديگ ــد، ب گرفتن
ــى كه  ــتند. وقت ــال نشس ــت خوشح درخ

ــان شناس دليل اين رفتار آنها را پرسيد  انس
ــت به تنهايى  در حالى كه يك نفر مى توانس
ــا گفتند:  ــده شود آنه ــه ميوه ها را برن هم
(UBUNTU)»، چگونه يكى  ــو*  «آبونت
ــد خوشحال باشد در حالى كه  از ما مى توان
ــران ناراحتند. اين بازى و عكس العملى  ديگ
كه كودكان افريقايى نشان دادند در زندگى 
ــد. بايد هر روز به  ــه ما نيز صدق مى كن هم
خودمان يادآورى كنيم كه ما انسان هستيم 
ــور هر روزه  ــى حاصل از حض و در اجتماع

انسان ها زندگى مى كنيم. اگر هنگام حركت 
ــروزى دست دوستانمان را هم  به سمت پي
ــراى موفقيت آماده  بگيريم و آن ها را نيز ب
ــه پيروزى نزديك  ــم حتما در نهايت ب كني
مى شويم. اين پيروزى همان احساسى است 
كه همه مى توانيم  از آن شادمان باشيم. اگر 
ــد به شادمانى و  ــارى را آغاز مى كنيم باي ك

پيروزى همه مى توانيم فكر كنيم. 
ــى ژوسا  ــگ افريقاي ــو در فرهن * (آبونت

يعنى من هستم چون ما هستيم.)
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