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فعاالن اقتصادى خواستار تغيير نگاه دولت در حمايت از توليد شدند

روش حمايت دولت راهگشا نيست

روش حمايت دولت راهگشا نيست
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براساس اطالعات موجود بيش از 8 هزار اتحاديه صنفى و بيش از 3 ميليون واحد 
صنفى در كشور وجود دارد كه زمينه ساز حضور مردم در عرصه اقتصاد است. 
فعاليت مستمر اصناف مى تواند به اقتصاد كشور كمك شايانى كند، به شرط آنكه...

«فرصت امروز» تفاوت سرمايه گذارى
در كاربرى هاى مختلف را بررسى كرد

تجارى؛ پرسودتر
مسكونى؛ زودبازده تر

با وجود وعده مديركل فناورى اطالعات بانك مركزى

طرح چكاوك
هنوز اجرايى نشده است

تقويم تخفيف بليت هاى قطار 

ريلى ها به استقبال آزادسازى 
نرخ بليت رفته اند

ركود اين بار در اصناف

وقتى فروشى وجود ندارد

بررسى رفتار سهامداران حقيقى و حقوقى در گزارش 
«فرصت امروز»

حقوقى ها، فعال
اما دست به عصا
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ــزار كارگاه  ــتن 20 ه به گل نشس
بزرگ و كوچك صنعتى در سراسر 
كشور فاجعه اى نيست كه بتوان به 
راحتى از كنار آن عبور كرد. وقتى 
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت 
معدن و تجارت از تعطيلى 14 هزار 
ــط  ــد صنعتى كوچك و متوس واح
ــر صنايع را به  ــر داد، زنگ خط خب
ــدا در آورد، اما فاجعه به همين  ص
ــه روز بعد  ــد و تنها س جا ختم نش
ــمى،  سيدابريش ــيدمحمدعلى  س
مدير عامل سازمان صنايع كوچك 
از  ــم  ه ــى  ــهرك هاى صنعت و ش
ــد توليدى در  تعطيلى 5400 واح
ــور در  ــى كش ــهرك هاى صنعت ش
فاصله سال هاى 84 تا 91 خبر داد. 
حاال با يك حساب ساده سرانگشتى 
ــاس آمارهاى رسمى كه در  و براس
ــانه ها بارها و بارها منتشر شده،  رس
ــزرگ و  ــزار كارگاه ب ــدود 20 ه ح
ــط در كشور تعطيل شده اند.  متوس
در اين شرايط دولت تالش مى كند، 
ــكالت اين بخش را مديريت و  مش

كنترل كند. 
ــال هاى گذشته،  ركود اقتصادى س
بسيارى از توليدكنندگان و صاحبان 
صنايع كوچك را زمين زد، بسيارى 
ــاى توليدى را به تعطيلى  از واحده
ــادى را از كار  ــداد زي ــاند و تع كش
ــا نعمت زاده،  بيكار كرد. محمدرض
ــدن و تجارت، در  وزير صنعت، مع
ــر خود از تعطيلى  آخرين اظهارنظ
ــد صنعتى كوچك و  14 هزار واح
ــط در سال هاى گذشته خبر  متوس
داده؛ واحدهايى كه حجم بااليى از 
ــور را به دوش  توليدات داخلى كش
مى كشند و در حوزه اشتغال نقشى 

فعال دارند. 
ــى  نعمت زاده در اين رابطه گزارش
ــرده و  ــات دولت ب ــه هي ــز ب را ني
فعلى  ــاره وضعيت  درب توضيحاتى 
آنها ارائه كرده است. هر چند هيات 
وزيران پس از بررسى گزارش وزير 
ــيون امور زيربنايى،  صنعت، كميس
ــت را مامور  ــت و محيط زيس صنع
ــنهادهاى ارائه شده  ــى پيش بررس
ــت صنايع كوچك  ــه منظور تقوي ب
ــرده، اما  ــهرك هاى صنعتى ك و ش
مكانيزم دقيق حمايتى دولت از اين 

صنايع هنوز مشخص نيست. 
ــه گفته نعمت زاده مى توان با ارائه  ب
تسهيالتى معادل 40 هزار ميليارد 
ــى از اين واحدها كه  ريال به بخش
قابليت راه اندازى دوباره را دارند در 
كوتاه مدت اشتغالى معادل 11 هزار 

و200 نفر ايجاد كرد. اين رقم چهار 
هزار ميليارد تومانى در حالى مطرح 
شده كه تنها پرداخت سهم توليد از 
محل درآمدهاى هدفمندى يارانه ها 
مى تواند آورده اى چهار برابرى براى 

صنعت به همراه آورد. 
ــه در صورت تحقق  ــه اين معنا ك ب
ــزار ميليارد  ــدف 60 ه ــد ه درآم
ــارى، طبق متن  ــال ج ــى س تومان
ــدى يارانه ها، دولت  ــون هدفمن قان
موظف است 18 هزار ميلياردتومان 
ــغ را به حمايت از توليد  از اين مبل
ــيار  ــاص دهد و اين رقم بس اختص
ــه وزير  ــت ك ــر از چيزى اس باالت

صنعت آن را پيگيرى مى كند.
اگر موانعى كه بر سر راه توليد قرار 
گرفته برطرف نشود نمى توان اميد 
چندانى به حل مشكالت اين بخش 
ــت. مجيد رضا حريرى، رييس  داش
اتاق بازرگانى ايران و چين با گفتن 
ــت امروز»  ــن جمله ها به «فرص اي
توضيح مى دهد كه بايد نگاه دولت 
ــود  در حمايت از دولت دگرگون ش
ــكالت اين بخش با يك نگاه  و مش
نو منطبق بر واقعيت بررسى شود. 

ــه عباس وطن پور،  در همين رابط
ــنا  فعال صنفى، به خبرگزارى ايس
گفته، بسيارى از قوانين موجود در 
ــور از جمله قوانين كار و نظام  كش
ــعه هستند  بانكى ضدتوليد و توس
ــفانه وضع قوانين در ايران  و متاس
ــت، نه منابع  براساس مصلحت اس
ملى. به عنوان مثال، در دولت فعلى 
طبق بخشنامه بانك مركزى براى 
ــوارى و تطميع  ــا رانت خ ــه ب مقابل
ــده اگر كسى بدون وثيقه  عنوان ش
يا با يك طرح نادرست از بانك وام 
ــت و  ــرد، وام گيرنده مقصر اس بگي
ــدان بانكى كه وام را تصويب  كارمن
ــتند.  ــد از عقوبت مبرا هس كرده ان
ــق نظر  ــر تاديه طب ــه تاخي جريم
بسيارى از فقها حرام است و حتى 
به گفته بزرگان از ربا نيز بدتر است 
اما متاسفانه هم اكنون در كشور اجرا 
مى شود.  او با اشاره به اينكه كمتر 
از 15 درصد معوقات بانكى به بخش 
ــت و 85 درصد  ــت مربوط اس صنع
ــاير بخش ها مربوط  ــات به س معوق
ــهرك هاى  ــه كرد: ش ــت، اضاف اس
ــتان هاى صنعتى  صنعتى به قبرس
ــن  ــل اي ــده اند. از عوام ــل ش تبدي
ــه موافقت  ــدور بى روي وضعيت ص
ــت. به عنوان مثال،  اصولى بوده اس
ــى و  ــوينده، آرايش ــت ش در صنع
ــتى بيش از 3200 موافقت  بهداش

ــاله دولت هاى  اصولى در هشت س
ــد. اين در  ــم صادر ش پنجم و شش
حالى است كه هم اكنون تنها كمتر 
ــركت فعال واقعى در اين  از 20 ش

حوزه وجود دارد. 
خسرو شاهى، كه سابق بر اين فعال 
ــت كه  حوزه بانكى بوده، معتقد اس
در نيم قرن گذشته توليد كنندگان 
ــداوم حمايت و وام هاى  به صورت م
ــد، اما توليد  ــه گرفتن ارزان و ياران

پايدار ايجاد نكردند. 
ــنا با اشاره به  او در گفت وگو با ايس
ــده اى كه مديريت  اينكه توليد كنن
ــد وارد اين  ــت نباي ــول بلد نيس پ
ــود و براى خود و مملكت  حوزه ش
ــت: دليل  ــكل ايجاد كند، گف مش
اصلى تعطيلى كارگاه هاى توليدى 
و صنعتى جهش هزينه هاى توليد 
ــن  ــوده و همي ــرخ ارز ب ــژه ن به وي
ــوع آينده توليد را مبهم كرده  موض
ــت. و بركاهش توليد دامن زده اس
ــا ختم  ــه همين ج ــا ب نقطه نظره
ــين  ــرا محمد حس ــود، زي نمى ش
ــل يك  ــه مديرعام ــان ك ذهتابچي
ــركت فعال در صنايع شيميايى  ش
ــت فريز  كردن بدهى واحد هاى  اس
ــى از يك تا پنج  ــدى و صنعت تولي
ــت صنعت را از  ــال بنا به موقعي س
ــش صنعت  نجات بخ ــاى  راهكاره
ــالم كرده و  ــت كنونى اع از وضعي
ــردن به معناى ثابت  افزود: فريز  ك
ــود  ــتن بدهى و توقف س  نگه داش
ــا آن واحد به  ــت ت و جرايم آن اس
سودآورى برسد. پرداخت وام ارزى 
ــت درصد به همين  ــا هفت تا هش ب
صنايع به تناسب نياز و تشخيص از 
صندوق توسعه ملى و حذف ماليات 
ــى واحد هاى  ــر درآمد براى تمام ب
ــر راهكارهاى  ــز از ديگ توليدى ني
ــرايط كنونى  كمك به صنايع در ش

است. 
ــان اينكه  ــا بي ــى، ب ــد الهوت محم
ــديد و تعطيلى واحد هاى  ركود ش
توليدى را در شهرك هاى صنعتى 
قبول دارم، گفت: موسسات مالى– 
ــره 32 درصدى  ــارى، ابتدا به اعتب
ــالم  ــهيالت گيرنده اع ــراى تس را ب
مى كنند، اما اگر متوجه جدى  بودن 
طرف خود شوند، براى پرداخت وام 
بهره، ماهى پنج  و سالى 60 درصد را 
ــالم مى كنند. ضمن اينكه وثيقه  اع
ــكونى  موردنظر آنها فقط ملك مس
ــت كه تازه  ــا وكالت بالعزل اس و ب
ــد ارزش  ــز 70 درص ــغ وام ني مبل
ــت، با اين  ــه اس ــى وثيق كارشناس

اوصاف بايد بگوييم صد رحمت به 
ــات كارى  نزول خواران! اين موسس
ــه توليد و غيرتوليد ندارند و قطعا  ب
واحد توليدى كه بخواهد 60 درصد 
ــته  ــا ورشكس ــد، حتم ــره بده به
ــب افرادى  ــود، اغل ــت يا مى ش اس
ــراغ اين  ــتند، س ــرر هس كه متض
بانك هاى  البته  موسسات مى روند. 
ــد  35 درص ــون  هم اكن ــى  دولت
ــد از واحدهاى  ــامل 6+29 درص ش
ــره مى گيرند.  به اعتقاد  توليدى به
ذهتابچيان وام هاى دريافتى توسط 
ــت  ــرف پرداخ ــدگان ص توليد كنن
ــده است. وقتى  ــود هاى قبلى ش س
ــالم  ــد اع ــت 10 درص ــود صنع س
ــود، بهره باالتر از آن مى تواند  مى ش
ــود. وى تاكيد كرد:  ــرر تلقى ش ض
سيستم بانكى ايران تجارت محور و 
مناسب مناطقى مانند دوبى است. 
ــتم بايد به  ــى كه اين سيس در حال

صنعت محور تغيير كند. 
ــازمان توسعه  ــابق س معاون كل س
تجارت نيز وجود استراتژى صنعتى 
ــش  ــرح آماي ــراى ط ــور و اج كش
ــه مزيت هاى  ــرزمينى و توجه ب س
ــور را از عوامل كمك  توليد در كش
ــعه صنايع در كشور دانست  به توس
ــوى ديگر، صنايع نيز  و گفت: از س
ــتر تحقيق و  ــد بيش بايد براى رش
ــش فنى روز  ــعه، توليد با دان توس
ــرفته، افزايش  ــين آالت پيش و ماش
كيفيت با هدف رقابت، برند سازى و 
بهره ورى و كاهش قيمت تمام شده 

را به صورت جدى دنبال كنند. 
ــان  ــا بي ــاهى، ب ــرث كرمانش كيوم
ــت  اصولى هاى  ــه صدور موافق اينك
ــه به بازار عرضه  بى رويه بدون توج
ــرهاى زيادى را براى  و تقاضا دردس
ــور به وجود  واحدهاى صنعتى كش
ــانى  ــت، گفت: اطالع رس آورده اس
ــم مى تواند  ــفاف و رانت زدايى ه ش
كمك زيادى به توليدكنندگان كند. 
ــروز  ام ــاهى،  كرمانش ــه  گفت ــه  ب
ــاى توليدى به دليل كمبود  واحد ه
ــود حدود  ــى با پرداخت س نقدينگ
ــا وثايق  ــازه آن هم ب ــد ت 40 درص
ــن اوضاع و  ــد؛ با اي ــى مواجهن كاف
ــد، پرداخت  ــاير هزينه هاى تولي س
ــه  ــود به يك موسس ــد س 40 درص
امكان پذير  اعتبارى چگونه  مالى– 
است؟ بى انضباطى مالى به اقتصاد 
كشور آسيب جدى وارد كرده است 
ــا نيز به صورت  ــفانه بانك ه و متاس

كامال سليقه اى عمل مى كنند. 
ادامه در صفحه 2

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.
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ادامه از صفحه اول
ــيخته و افزايش  ــام گس تورم لج
ــر از ميزان  هزينه ها، توليد كمت
ــودن كاالهاى  ــران  ب ــوان و گ ت
ــى و  ــود نقدينگ ــدى، كمب تولي
ــل از جمله  ــره غيرقابل تحم به
معضالتى است كه به اعتقاد نايب 
ــيون صادرات،  رييس كنفدراس
توليد كنندگان ايران را تحت فشار 

قرار داده است. 
ــى در اين باره گفته  محمد الهوت
كيفيت پايين و عدم امكان رقابت 
ــى، غيرواقعى  با كاالهاى خارج
ــه واردات،  ــرخ ارز و صرف بودن ن
ــه نرخ  ــا توجه ب ــه قاچاق ب صرف
ــى باالى  ــاى واردات ارز، تعرفه ه
كاالهاى ايرانى در بازار هاى هدف 
ــل عدم عضويت  صادراتى به دلي
ــازمان جهانى تجارت، عدم  در س
امكان صادرات به دليل مشكالت 
مختلف، خواب سرمايه واحد هاى 
ــن مواد اوليه و  توليدى براى تامي
ــى و تحريم هاى  مشكالت سياس
ــته از  ــال گذش بانكى در پنج س
عوامل تعطيلى واحدهاى توليدى 

بوده است. 
ــور صاحب  به اعتقاد وى اگر كش
صنعت بود يا با مشاركت خارجى 
به توليد صادراتى مى رسيد و البته 
دولت با تزريق دالرهاى نفتى ارز 
را بى حساب و ارزان در اختيار قرار 
نمى داد، قطعا صنعت مشكالت 
فعلى را نداشت. نحوه ورود دولت 
ــر نايب رييس  به اين حوزه از نظ
ــران و چين نيز  ــاق بازرگانى اي ات

گمشده اصلى اين ماجراست. 
ــرى در گفت وگو  مجيدرضا حري
ــت  با «فرصت امروز» معتقد اس
بايد ديد دولت در حمايت از توليد 

دگرگون شود. 
به گفته وى تا زمانى كه نگاه دولت 
در حوزه توليد معطوف به تصويب 
ــت  لوايح حمايتى و ابالغ آنهاس
ــت در اين  ــوان انتظار داش نمى ت

عرصه تغيير خاصى روى دهد. 
حريرى معتقد است تا زمانى كه 
براى حمايت نگاه از باال به پايين 
داريم كارى پيش نمى رود. دولت 
بايد به جاى پيگيرى لوايح، موانع 

را رفع كند. 
ــن  ــى از اصلى تري ــا يك تحريم ه
ــال هاى  ــائلى بوده كه در س مس
گذشته توليد كنندگان و صاحبان 
صنايع را متاثر كرده است. محدود 

شدن بازار صادرات و البته بسته 
شدن امكان تبادل با خارجى ها، 
ــارهاى ارزى باعث  ــار فش در كن
ــيارى از توليدكنندگان  شده بس
ضربه هايى شديد متحمل شوند و 

آينده شغلى شان در معرض خطر 
قرار گيرد. 

حريرى معتقد است دولت وظيفه 
دارد از كسانى كه به دليل تحريم 
ــدند حمايت كند زيرا  متضرر ش
تحريم ها عامل خارجى هستند كه 
به دور از توان مدير بنگاه اقتصادى 
عمل مى كنند و دولت مستقيما 
در آن دخيل است زيرا تصميمات 
ــى برقرارى  ــى عامل اصل سياس
آنهاست. هرچند تحريم تنها دليل 
زمين خوردن صنايع ايران نيست 
و ريشه مشكالت از جاى ديگرى 

آب مى خورد. 
به گفته نايب رييس اتاق بازرگانى 
ــن اصلى ترين خأل  ــران و چي اي
ــوط به نبود  ــد ايران، مرب در تولي

استراتژى است. 
در كشور ما عمر بسيارى از بنگاه ها 
ــد در  ــال نيز نمى رس به چند س
حالى كه در كشورهاى پيشرفته، 
ــا چندين دهه  ــع و بنگاه ه صناي
ــت خود  ــد و با تقوي ــابقه دارن س
سال ها در اوج مى مانند. در كشور 
ــه ارز ارزان،  ــا توليد كنندگان ب م
ــترده و تعرفه باال  تسهيالت گس
عادت كرده اند و اين مسئله باعث 
شده در بازارهاى جهانى تاثيرگذار 

نباشند. 
ــا راه حل  ــاد حريرى تنه به اعتق
ــرايط  ــور از ش ــود براى عب موج
فعلى رسيدن به اقتصادى شفاف، 
رقابتى و آزاد است و اين مسئله با 
نگاهى جامع و استراتژى صحيح 

به وجود مى آيد. 
با اين وجود به نظر نمى رسد كمك 
نقدى به صنايع كوچك تنها راه 
ــراى نجات  ــد و دولت ب چاره باش
ــدى از تعطيلى  ــاى تولي واحده
دوباره، بايد به سمت رقابتى و باز 
شدن اقتصاد پيش رود، هدفى كه 
رسيدن به آن در كوتاه مدت قدرى 

مشكل خواهد بود. 

معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى تعداد تعاونى هاى 
ــراى صنايع  ــت اج فعال و در دس
ــلولزى را دو هزار و  شيميايى و س
ــا عضويت 23 هزار و  481 واحد ب
ــر اعالم كرد و گفت: ايجاد  487 نف
ــزار و  ــغلى براى 27 ه ــت ش فرص
952 نفر از مهم ترين دستاوردهاى 
تشكيل اين گروه از تعاونى ها است. 
غالمحسين حسينى نيا در گفت وگو 
با خبرنگار ايرنا، افزود: اين گروه از 
شركت هاى تعاونى به طور تقريب 
ــاى صنايع پايين  در تمام زمينه ه
ــيمى و محصوالت  ــتى پتروش دس
ــته همچون صنايع الستيك،  وابس
ــن، توليد  ــتيك، رنگ و رزي پالس
ــى، گونى هاى پلى  ــاف مصنوع الي
ــاجى و  ــب، مواد نس پروپيلن، چس
رنگ هاى نساجى، توليد روغن هاى 
صنعتى و موتور، توليد سموم سنتز 
ــد پودرهاى  ــيون، تولي و فرموالس
قالبگيرى و شوينده هاى بهداشتى 
ــواع لوله ها و اتصاالت  و توليدات ان
پلى پروپيلن و پلى اتيلن به فعاليت 

مى پردازند.
ــه داد: همچنين تعدادى از  وى ادام
شركت هاى تعاونى از قبيل شركت 
تعاونى سرو ابركوه در زمينه احداث 
گاز  و  ــت  (نف  GTL ــگاه  پااليش

مايع) به حوزه صنايع ميان دستى 
پتروشيمى وارد شده اند.

ــازى  ــزود: واحدهاى لنج س وى اف
ــز در بخش صنايع  ــناورها ني و ش
از  ــته بندى شده اند  شيميايى دس
ــركت تعاونى  جمله مى توان به ش
مدكند آلوى قشم با توليد ساالنه 
80 فروند شناور فايبر گالس و 15 
فروند ساير شناورهاى مسافرى و 

نظامى اشاره كرد.
ــع مرتبط با  ــاره به صناي وى با اش
ــلولزى گفت: در زمينه  صنايع س
ــركت هاى  ــلولزى نيز ش صنايع س

ــرى در توليد  ــش موث ــى نق تعاون
ــواع  ــل: ان ــط از قبي ــع مرتب صناي
ــى،  چوب ــات  مصنوع و  ــان  مبلم
دكوراسيون، توليد تخته چندال و 
روكش چوبى، انواع نئوپان و ورق 
ــواع پالت  ــدال، توليد مقوا و ان چن
ــواع گازهاى  ــى و همچنين ان چوب
طبى و صنعتى نظير گاز اكسيژن 
ــركت ها مى توانند  ــد و اين ش دارن
ــتگى به  ــش وابس ــت كاه در جه
ــاد مقاومتى  ــق اقتص نفت و تحق
ــا كنند.به گفته  ــش موثرى ايف نق
ــائل و  ــينى نيا، مهم ترين مس حس

ــكالت اين تعاونى ها عبارتند از   مش
ــهميه بندى و كمبود مواد اوليه  س
ــى بودن پرداخت  با توجه به طوالن
وجه تا تحويل محصول، حجم باالى 
ــرمايه گذارى در طرح هاى ميان  س
ــيمى داراى مزيت و  دستى پتروش
ــدم تضمينات  ــور، ع مورد نياز كش
ــه خوراك مورد  الزم به منظور تهي
واردات  ــيمى،  پتروش ــع  نياز صناي
ــى از خارج  ــان چوب ــه مبلم بى روي
ــتراتژى  ــود اس ــدم وج ــور، ع كش
ــراى تامين  ــخص و درازمدت ب مش
ــام اصلى  ــوان ماده خ ــوب به عن چ

ــلولزى كشور از مهم ترين  صنايع س
مشكالت تعاونى هاى يادشده است.

ــاى ارتقا  ــن راهكاره وى مهم تري
ــته از  ــن دس ــى اي ــى و كيف كم
ــت  ــش ظرفي ــا را افزاي تعاونى ه
ــيمى  پتروش مجتمع هاى  ــد  تولي
ــترى از مواد  ــهم بيش و تامين س
اوليه مورد نياز تعاونى ها، توسعه 
در  ــوص  به خص ــوب  چ ــت  زراع
ــت گونه هاى  ــركارى وكاش صنوب
و  كاج  ــل  قبي ــوراز  كش ــى  بوم
ــمال و اوكاليپتوس  صنوبر در ش
ــاى  ــت از ارتق ــوب، حماي در جن
ــازى و بهسازى  تكنولوژى و نوس
ــد، وضع  ــوط تولي ــالح خط و اص
تعرفه مناسب بر مبلمان وارداتى 
ــت از توليد داخلى و  براى حماي
ــت  بازياف ــع  صناي از  ــت  حماي
ــلولزى و شيميايى  محصوالت س
بيان كرد. حسينى نيا افزود: اليحه 
نامه  ــب  از توليد، تصوي ــت  حماي
ــب و كار اليحه  ــود محيط كس بهب
ــازوكار  ــع منابع طبيعى و س جام
پيشنهادى درخصوص تامين كود 
اوره مورد نياز بخش كشاورزى در 
ــن طرح ها  ــال1393 از مهم تري س
ــت بررسى و اقدام  و لوايح در دس
ــائل و مشكالت اين  براى حل مس

تعاونى ها است.

فعاالن اقتصادى خواستار تغيير نگاه دولت در حمايت از توليد شدند

روش حمايت دولت راهگشا نيست

تعاونى هاى صنايع شيميايى و سلولزى حدود 82 هزار شغل ايجاد كرده اند

رييس اتاق اصناف ايران: 
اصناف پرچمداران كمك و تعامل با دولت هستند

ــران گفت:  ــاف اي ــاق اصن ــس ات ريي
ــوان پرچمداران كمك و  اصناف به عن
تعامل با دولت انتظار دارند دولت نيز 
در زمينه ماليات با آنها همكارى كند.

ــايت اتاق اصناف ايران،  به گزارش س
ــارى  ــت افط ــى در ضياف ــى فاضل عل
مشترك اصناف و راديو اقتصاد افزود: 
ــا دولت در  ــال تعامل كامل ب ــه دنب ب
ــتيم كه بخشى از  زمينه ماليات هس

توافق به بار نشسته است.
ــكاالت  ــث اش ــه داد: در بح وى ادام
ــن مالياتى، اكنون به  مربوط به قواني
ــر ارزش افزوده به زودى  ــن در حوزه ماليات ب ــمتى مى رويم كه قواني س

اصالح خواهد شد.
ــاف در تنظيم بازار و تثبيت قيمت ها  ــاره به نقش مهم اصن فاضلى با اش
ــپرده شود، كارها  ــان داده هرگاه امور مردم به مردم س گفت: تجربه نش

سامان مى يابد.
ــرد دولت را  براى تقويت بخش خصوصى مثبت خواند و گفت:  وى رويك
ــت هزار اتحاديه صنفى، فرصت مغتنمى براى حضور  وجود بيش از هش
ــكالت  ــت، ضمن اينكه دولت براى گذر از مش مردم در عرصه اقتصاد اس

اقتصادى، راهى جز تكيه بر اصناف ندارد.
فاضلى از ورود اصناف به عرصه هاى فرهنگى خبر داد و افزود: تا دوهفته 
آينده خبرهاى خوبى در زمينه هاى فرهنگى توسط اصناف سراسر كشور 

خواهيم داشت.

تمركز بر توليد داخلى الزمه خودكفايى
ــده گيالنغرب در اتاق اصناف ايران گفت: تمركز بر توليد و مصرف  نماين
ــاى مختلف  ــعه و خودكفايى در بخش ه ــه توس ــاى داخلى، الزم كااله

اقتصادى است.
ــرى اتاق اصناف  ــايت خب ــل قهرمانى در گفت وگو با خبرنگار س جلي
ــاد تنوع  ــازى اقتصاد ايج ــرورت مقاوم  س ــتين ض ــران افزود: نخس اي
ــت و همچنين تاكيد بر توليدهاى داخلى در حوزه  درآمدى كشور اس
ــج فرهنگ مصرف  ــيار مهم و الزمه آن تروي ــتراتژيك بس كاالهاى اس

داخلى است.
ــد و افزايش  ــته دچار كاهش درآم ــال هاى گذش ــه كرد: در س وى اضاف
ــتعدادها و  ــتر به اس ــت با توجه بيش ــا بوده  ايم بنابراين الزم اس هزينه ه

نيازمندى  هاى كشور، راهكارى براى كاهش هزينه ها داشته باشيم.
ــه قوت اصناف همكارى و تعامل  ــى با بيان اينكه بزرگ ترين نقط قهرمان
ــت، افزود: اصناف در همه مراحل در جبهه اقتصادى پيشگام  با دولت اس

بوده اند.
ــا با تمام توان فعاليت كردند،  ــا بيان اينكه اصناف در همه عرصه ه وى ب
ــرد: نمى توان براى اصناف نقطه ضعفى در نظرگرفت، اگر اصناف  اظهارك
ــود حمايت  ــرفت كنند به دليل نب ــته اند پيش ــه بايد نتوانس ــور ك آن ط

مسئوالن ذى ربط است.
قهرمانى تصريح كرد: يكى از مهم ترين مقوله ها در بخش فرهنگ حمايت 
از توليد داخلى و استفاده از كاالهاى ايرانى است كه بايد دلتمردان به آن 

توجه ويژه اى داشته باشند.
ــت، اظهار  ــا بيان اينكه هدف اصلى دولت، اقتصاد عدالت  محور اس وى ب
ــتفاده از ابزار اقتصاد پويا سرمايه دانش و تكنولوژى بازار  كرد: بايد با اس

پس از هدف گذارى صحيح اقتصادى به سمت كاهش هزينه  ها برويم.
ــت، افزود:  ــتعد توليد اس ــاه مس ــتان كرمانش ــى با بيان اينكه اس قهرمان
ــك مى تواند گام  ــت از كارگاه هاى توليدى كوچ ــرمايه گذارى و حماي س

بلندى در توسعه صنايع بزرگ باشد.
 وى تعداد واحدهاى صنفى فعال را در شهرستان گيالنغرب 1550 واحد 
ــمرد و گفت: كارگاه هاى توليدى كوچك نياز به سرمايه و تسهيالت  برش

كم بهره دارند.

تعاونى هاى مصرف در توزيع سبد كاالى 
امنيت غذايى مشاركت مى كنند

ــاى توزيعى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى از  مديركل دفتر تعاونى ه
ــبد كاالى امنيت غذايى خبر  ــاركت تعاونى هاى مصرف در توزيع س مش

داد.
ــاه اجتماعى، احمد  ــاون، كار و رف ــط عمومى وزارت تع ــه گزارش رواب ب
ــترده  ــبكه گس ــبد كاالى امنيت غذايى، از طريق ش ــى افزود: س بيگدل
ــش طرح  ــور در اختيار افراد تحت پوش ــر كش تعاونى هاى مصرف سراس

قرار مى گيرد.
وى اظهار كرد: اتحاديه هاى مصرف تعاونى هاى كاركنان دولت (اسكاد)، 
ــبكه  ــعبات و ش كارگران (امكان)، فرهنگيان و مصرف محلى از طريق ش
ــترده خود و با همكارى و مشاركت بيش از سه هزار تعاونى مصرف  گس

تحت پوشش، مسئوليت انجام اين امر مهم را برعهده دارند.
ــى ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى به تازگى هدف اصلى دولت  عل
ــت سالمت  درطرح حمايت غذايى را براى مبارزه با فقر و پيگيرى سياس

مطابق با بند 6 سياست هاى سالمت مقام معظم رهبرى اعالم كرد.
ــده،  ــيب پذير شناسايى ش ــب با تعداد خانوارهاى آس ربيعى گفت: متناس
ــد اما  ــخص خواهد ش ــرح حمايت غذايى مش ــات اجراى ط ــداد دفع تع

پيش بينى مى شود حداقل چهار بار در سال اين طرح اجرا شود.
ــرغ، برنج، روغن  ــت، مرغ، تخم م ــامل گوش اقالم طرح حمايت غذايى ش

مايع، ماكارونى، رب گوجه فرنگى و خرما هستند.

كاهش تقاضاى نفت آژانس انرژى
ــس، روز جمعه به دليل  ــتقر در پاري ــس بين المللى انرژى مس آژان
ــم پيش بينى خود را درباره  ــد اقتصادى كمتر از حد انتظار، رق رش
ــه 92ميليون و 700هزار  ــال 2014، ب ــاى جهانى نفت در س تقاض
ــكه در روز كاهش داد. به گزارش خبرگزارى فرانسه از پاريس،  بش
ــبت به رقم  ــى انرژى نس ــس بين الملل ــى جديد آژان ــن پيش بين اي
ــكه در  ــك ماه پيش، به ميزان 130هزار بش ــى قبلى در ي پيش بين

روز كمتر است. 
ــش  ــران بخ ــگاه دهل ــى در پااليش ــش خصوص ــرمايه گذارى بخ س
ــتان ايالم آمادگى  ــد دولت در اس خصوصى با پيگيرى مديران ارش
ــگاه نفت  ــاخت پااليش ــرمايه گذارى در س ــل خود را براى س و تماي

ــت.  دهلران اعالم كرده اس
ــگاه نفت در  ــه اقتصادى پااليش ــه به توجي ــرمايه گذاران با توج س
ــت و گاز منطقه و با  ــراوان نف ــع و ذخاير ف ــود مناب ــران و وج دهل
ــور عراق، تمايل دارند كه راه اندازى اين  ــايگى با كش توجه به همس

ــد.  ــده گيرن ــرح را برعه ط

نخستين محموله گاز به هند رفت
ــيرى در شركت نفت  ــخنور رييس كارخانه NGL س محمدجواد س
ــكه اى  ــك محموله 100 هزار بش ــادرات ي ــاره ايران از ص ــالت ق ف
ــيرى به هند خبر داد  ــگاهىNGL س ميعانات گازى مجتمع پااليش
ــتى نفتكش خارجى  ــط كش ــن محموله گازى توس ــالم كرد: اي و اع
ــومين محموله  ــالم كرد: س ــت. او اع ــده اس ALERT بارگيرى ش
ــگاهNGL سيرى (ميعانات گازى) به ميزان  نفتاى صادراتى پااليش

ــد.  ــكه صادر ش 100هزار بش

ساعت 10 تا 15 زمان 
صرفه جويى برق 

ــت مصرف و عدم  ــال مديري اعم
ــزات برقى از  ــرى تجهي به كارگي
ــين  جمله كولر گازى، اتو و ماش
 10 ــاى  زمان ه در  ــويى  لباسش
ــر و نيم  ــا 15 بعدازظه ــح ت صب
ساعت قبل از اذان مغرب تا سه 
ــاعت بعد از آن  ــاعت و نيم س س
مى تواند در اين زمينه تاثيرگذار 
ــان،  فالحتي ــنگ  هوش ــد.  باش
ــا اعالم اين  ــاون وزير نيرو، ب مع
ــال  ــه گفت: در طول 35 س نكت
ــزان مصرفى  ــته چنين مي گذش
ــان دهنده  ــوده و نش ــر ب بى نظي
بى رويه  ــرف  ــت كه مص اس اين 
ــف صورت  ــاى مختل در بخش ه

مى گيرد. 

منطقه آزاد مهران
ايجاد مى شود

آزاد  ــوراى عالى مناطق  دبير ش
ــتور رييس جمهور  ــور از دس كش
آزاد مهران  ــه  ايجاد منطق براى 
دبير  ــركان،  ت ــر  اكب داد.  ــر  خب
آزاد،  ــق  مناط ــى  عال ــوراى  ش
در  رييس جمهور  ــاى  آق ــت:  گف
ــتور  ــتانى به ايالم دس ــفر اس س
ــران را  ــه آزاد مه ــاد منطق ايج
ــتاندار  ــادر كرد. هم اكنون اس ص
درباره  ــه  اولي ــات  مطالع ــالم  اي
ــوع را انجام داده و به  اين موض
مناطق  عالى  ــوراى  ش دبيرخانه 

آزاد كشور فرستاده است. 

هشدار جديد برقى ها 
به كمبود گاز

نيروگاه ها  ــوخت مايع  ذخيره س
ــن  ممك ــزان  مي ــن  كمتري ــه  ب
ــورت  ص در  و  ــه  يافت ــش  كاه
ــانى  گازرس ــش  كاه ــه  هرگون
وقوع  ــال  احتم ــا  نيروگاه ه ــه  ب
تابستانى  گسترده  خاموشى هاى 
ــمى  قوت مى گيرد. آمارهاى رس
منتشر شده از سوى وزارت نيرو 
ــان مى دهد كه در طول چند  نش
ــون با افزايش  ــته تاكن روز گذش
ــتر استان هاى  دماى هوا در بيش
ــور، پيك مصرف برق هم به  كش
ــگاوات افزايش  ــرز 47 هزار م م

يافته است. 

«بنزين يورو4» وارد 
كشور نشده است 

ــوى نژاد، عضو  ــيدمهدى موس س
كميسيون انرژى مجلس شوراى 
ــق و  ــق تحقي ــالمى، از طري اس
ــكيل كميته طبق  ــص و تش تفح
ــه داخلى  ــن نام ــاده 236 آيي م
ــر داد و گفت: چند  ــس خب مجل
ــه  كميت ــه  جلس در  ــش  پي روز 
ملى  مديرعامل شركت  بهداشت 
ــش فرآورده هاى  ــش و پخ پاالي
ــر  وزي ــاون  مع و  ــران  اي ــى  نفت
ــش و پخش  ــت در امور پاالي نف
ــاى نفتى ايران عنوان  فرآورده ه
ــى  واردات ــن  بنزي ــه  ك ــد  كردن

ــتانداردهاى يورو4 را ندارد.  اس

خط توليد قطعات جديد 
هواپيمايى در كشور 

راه اندازى مى شود
دكتر منوچهر منطقى، دبير ستاد 
ــاورى و صنايع دانش  ــعه فن توس
بنيان هوايى و هوانوردى معاونت 
علمى و فناورى رياست جمهورى 
ــط توليد قطعات  ــدازى خ از راه ان
ــا حمايت و  ــد هواپيمايى ب جدي
ــاركت بانك مهر اقتصاد خبر  مش

داد. 

ارزش توليدات و دام 
زنده كشور 110هزار 
ميليارد تومان است

ــازمان  ــج، رييس س ــدى خل مه
ارزش  ــت:  گف ــكى  دامپزش
ــور  كش ــده  زن دام  و  ــدات  تولي
ــت  ــزار ميليارد تومان اس 110ه
ــزار  43ه ــزان  مي ــن  اي از  ــه  ك
توليدات  ــهم  تومان س ــارد  ميلي
ــهم ارزش دام  ــاالنه و بقيه س س
ــكيل مى دهد. ساالنه  زنده را تش
واردات  صرف  يورو  370ميليون 
كارخانه هاى خوراك  ــه  مواداولي
ــود. هم اكنون  ــور مى ش دام كش
ــوراك دام در  ــه خ 168 كارخان
بايد  ــه  ــتند ك ــران فعال هس اي
ــت توليدات اين كارخانه ها  كيفي

را ارتقا دهيم. 

ــر صنعت، معدن و تجارت از تدوين چارچوب واگذارى امور  ــام وزي قائم مق
ــور به اصناف  ــك خبر داد و گفت: واگذارى ام ــاف در آينده نزدي ــه اصن ب
ــت مطالعه  ــه اين موضوع در دس ــوب صورت بگيرد ك ــد در يك چارچ باي

ــت. و تدوين اس
ــه، اصناف  ــر اينك ــا تاكيد ب ــا ايرنا ب ــو ب ــروز در گفت وگ ــروتاج، دي ــى خس مجتب
ــته هاى كااليى،  ــاس رس ــزود: اصناف براس ــوند، اف ــازماندهى ش ــت س بايد نخس
ــترش  ــوند و گس ــت ش ــد تقوي ــا باي ــى و اتحاديه ه ــكل هاى صنف ــى، تش خدمات

يابند.
ــاس خدمات رسانى كه در بخش كاال و خدمات  وى ادامه داد: براى اصناف براس
به مردم ارائه مى دهند، بايد مقررات و دستورالعمل هايى تدوين شود تا براساس 

ــود. ــخص ش ــتورالعمل ها نحوه خدمات رسانى و كاالرسانى به مردم مش اين دس
ــا بيان اينكه تا  ــى وزارت صنعت، معدن و تجارت ب ــعه بازرگانى داخل ــاون توس مع
پايان سال جارى بايد آيين نامه ها و دستورالعمل هاى كارى در اين خصوص تهيه و 

تدوين شود، گفت: اگر اصناف سامان دهى شوند  وظايف و 
اختيارات به آنها واگذار شود، سپس مى توانيم نقش نظارت 

بر عملكرد اصناف را نيز از خود آنها بخواهيم.
خسروتاج تصريح كرد: به نظر مى رسد، بخشى از نظارت ها 
ــرد و جايگاه  ــكل ها واگذار ك ــوان به اتحاديه و تش را مى ت
ــم مقررات انجام  ــت كه بايد تنظي دولت نيز جايگاهى اس
ــكل ها  ــتورالعمل هاى كارى را با كمك خود تش دهد و دس

تدوين كند.

 محمد غفورزاده، مسئول انتشارات «آدينه سبز» گفت: تعلق گرفتن دوباره يارانه كاغذ 
به ناشران سبب پايين آمدن قيمت كتاب مى شود. 

ــبز» گفت: فرهنگ سازى الزم در حوزه  محمد غفورزاده، مسئول انتشارات «آدينه س
كتاب و كتاب خوانى صورت نگرفته است و در مدت هشت سال گذشته نمايشگاه هاى 
كتاب استانى برگزار شده اند و همين امر در باال بردن انگيزه شهروندان اين مناطق موثر 

بوده اما اجراى اين طرح در شهرهاى ديگر غير  از مراكز استان ها نيز الزم است. 
ــران ضرورى است تا از اين طريق كتاب ها در  غفور زاده بيان كرد: همكارى دولت با ناش
ــود. همچنين تعلق گرفتن دوباره يارانه به ناشران  ــتا ها و مناطق محروم توزيع ش روس

مى تواند سبب پايين آمدن قيمت كتاب شود. 
مسئول انتشارات «آدينه سبز» در خصوص نقش كتابخانه ها اظهار كرد: كتاب ها براى 
ــه كتابخانه ها بايد از فيلتر هايى عبور كنند. نمى توان مردم را فقط با  قرار گيرى در قفس
تشويق به خواندن كتاب هاى تاريخى، كتابخوان كرد. راه كتابخوانى بايد از كتاب هايى 

شروع شود كه براى مخاطب جذابيت دارد. 
ــر كتاب خوان  ــودن تبليغات در ام ــاره به موثر ب وى با اش
ــط نبايد براى  ــن تبليغات فق ــوان كرد: اي كردن مردم عن
ــاب دا» از  ــورت گيرد. «كت ــى ص كتاب هاى كمك آموزش
ــات خوبى انجام گرفت  جمله مواردى بود كه برايش تبليغ
و به نوبه خود اقدام مثبتى بود.  غفور زاده بيان كرد: ايفاى 
نقش خانواده ها در حوزه كتابخوانى در گروه فرهنگ سازى 
است. فرهنگ سازى در مدارس و فرهنگسرا ها نقش موثرى 

ــت.  در اين زمينه خواهد داش

چارچوب واگذارى امور به اصناف 
به زودى تدوين مى شود

 يارانه كاغذ دوباره 
به ناشران تعلق بگيرد

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى 
ــش از 5400 واحد  صنعتى ايران از تعطيلى بي
توليدى در شهرك هاى صنعتى خبر داد و گفت: 
برنامه ريزى براى بازگشت اين واحدها به چرخه 

توليد در دستور كار قرار دارد.
به گزارش ايرنا، سيدمحمد على سيدابريشمى با 
بيان اينكه، فعاليت حدود 70 درصد اين واحدها 
ــت،  ــده اس ــال هاى 84 تا 91 متوقف ش طى س
ــى اين واحدها،  تصريح كرد: دليل عمده تعطيل
ــابه و عرضه آنها  ــه كاالهاى مش واردات بى روي
ــه دولت وقت در  ــاى نازل و عدم توج با قيمت ه
خصوص تامين مواد اوليه و نقدينگى بوده است.

ــك بانك ها براى  ــد با كم ــان اينكه باي وى با بي
ــود، اظهار  ــدام ش ــن واحدها اق ــكل اي حل مش
ــده، به  ــاس برنامه ريزى هاى انجام ش كرد: براس
واحدهايى كه محصوالت آنها قابل عرضه به بازار 

ــد آنها مورد پذيرش  و همچنين تكنولوژى تولي
است و به عبارت ديگر به واحدهايى كه آمادگى 
بازگشت به چرخه توليد را دارند، كمك خواهد 

شد تا بار ديگر در صحنه توليد حاضر شوند.
ــدود 50 درصد  ــمى با بيان اينكه ح سيدابريش
ــت به  ــت و ظرفيت بازگش ــا قابلي ــن واحده اي
ــرد: برخى از  ــد، تصريح ك ــه توليد را دارن چرخ
ــى مالى به  ــاى صنعتى به علت بده اين واحده
ــتيم  ــا درآمده اند كه درصدد هس تملك بانك ه
ــف آنها را  ــويم و تكلي با بانك ها وارد مذاكره ش
ــورت لزوم به  ــخص كنيم تا در ص به نحوى مش

سرمايه گذاران توانمند واگذار شوند.
ــاى توليدى  ــكالت واحده ــزود: بايد مش وى اف
ــود و براى هر گروه از واحدها يك  طبقه بندى ش
راهكار مناسب با مشكلى كه به آن مبتال هستند، 

اتخاذ شود.

5400 واحد صنعتى تعطيل شده سال هاى گذشته
 به چرخه توليد باز مى گردند
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عراق، بزرگ ترين مشترى 
سيب ايران

ــور  ــت كه كش آمار حاكى از آن اس
ــترى و  ــن مش ــراق بزرگ تري ع
ــيب صادراتى ايران  وارد كننده س
ــت سال  ــت. در دو ماهه نخس اس
جارى ايران بيش از 38 هزار و 500 
ــيب تازه به عراق صادر كرده  تن س
ــن معامالت به  ــت كه ارزش اي اس
ــد.  بيش از 16 ميليون دالر مى رس
ــتان با 9 هزار و  رتبه دوم تركمنس
ــومين مشترى سيب  200 تن و س
ــزار و 700  ــتان با 8ه ايران افغانس

تن است. 

واريز يارانه نقدى تيرماه 
در هفته جارى

يارانه نقدى 45500تومانى تيرماه 93 
در هفته جارى به حساب سرپرستان 
ــود. سومين يارانه  خانوار واريز مى ش
نقدى45500تومانى به ازاى هر نفر 
در فاز دوم هدفمندى يارانه ها-مربوط 
ــاه 93 - در روزهاى آينده به  به تيرم
ــتان خانوار واريز  ــاب سرپرس حس
ــاس، با احتساب  مى شود. بر اين اس
ــش از 74 ميليون ايرانى در  اينكه بي
سايت رفاهى ثبت نام كرده اند، دولت 
مبلغى حدود 3400ميليارد تومان 
اعتبار ماهانه براى يارانه نقدى درنظر 

گرفته است. 

اعالم آمادگى شركت 
هلى كوپترى هلند

براى ورود به بازار ايران
ــرفى، مدير كل  ــعيد ش ــد س محم
ــازمان  ــى و امور بين الملل س حقوق
هواپيمايى كشورى از اعالم آمادگى 
شركت هلى هلند به منظور حضور در 
بازارهاى ايران خبرداده و گفت: اين 
ــركت اعالم آمادگى كرده، ضمن  ش
ــتقرار چندين  برنامه ريزى براى اس
فروند از هلى كوپترهاى پيشرفته خود 
در ايران، در زمينه انتقال تكنولوژى 
ساخت و تعميرات اساسى هلى كوپتر، 
تامين قطعات اصلى و يدكى، آموزش 
پرسنل جهت خلبانى و تعميرات در 

كشور همكارى كند. 

تكليف مطالبات 
گندمكاران 

مشخص نيست
ــتان  ــه گندمكاران اس ــى ك در حال
ــتان مدعى اند كه 15 درصد از  گلس
وجه خريد تضمينى گندم را دريافت 
نكرده اند، مدير پروژه خريد تضمينى 
ــپه و سرپرست اداره  گندم بانك س
ــتان از پرداخت  كل غله استان گلس
100درصدى مطالبات گندمكاران 
ــه برخى از  ــه گفت ــر مى دهد، ب خب
گندمكاران استان گلستان 15درصد 
از وجه فروخته شده گندم به دولت 
ــد. اين در  ــوز دريافت نكرده ان را هن
حالى است كه دولت اعالم كرده طلب 

گندمكاران را پرداخت كرده است. 

محمد خزاعى رييس كل 
سازمان سرمايه گذارى 

ايران شد
ــوى على طيب نيا  طى حكمى از س
وزير امور اقتصادى و دارايى، محمد 
ــاون وزير و  ــمت مع ــه س خزاعى ب
ــرمايه گذارى  رييس كل سازمان س
ــادى و فنى ايران  و كمك هاى اقتص
منصوب شد. خزاعى از سال 1381 
ــر و رييس كل  ــا 1386 معاون وزي ت
ــرمايه گذارى را بر عهده  سازمان س
ــس از آن وى به مدت  ــته كه پ داش
شش سال در خالل سال هاى 1386 
ــده دائم  ــى 1392 به عنوان نماين ال
جمهورى اسالمى ايران در سازمان 

ملل متحد مشغول به خدمت بود. 

15 هزار نفر جذب 
بازار كار مى شوند

ــاون وزير تعاون،  كوروش پرند، مع
ــى راهكار ايجاد  كار و رفاه اجتماع
ــتغال پايدار را در آموزش هاى  اش
ــت  مهارتى و فنى و حرفه اى دانس
ــال 15هزار  ــا پايان امس و گفت: ت
نفر از طريق آموزش هاى محصول 
محور جذب بازار كار خواهند شد. 
ــتر ميان  ــل بيش ــورت تعام در ص
دستگاه هاى اجرايى مرتبط با حوزه 
اشتغال و سازمان فنى و حرفه اى، 
ــدار جوانان  ــتغال پاي ــكل اش مش

برطرف خواهد شد. 

متوسط هزينه ساالنه خانوار شهرى
 21 ميليون تومان است

ــاالنه يك خانوار شهرى 21  ــط هزينه س مركز آمار ايران اعالم كرد: متوس
ــش از 1/7ميليون تومان  ــت كه اين رقم ماهانه اندكى بي ميليون تومان اس

مى شود. 
به گزارش ايرنا، نتايج بررسى متوسط هزينه يك خانوار شهرى در سال 92 
كه از سوى مركز آمار ايران انتشار يافته است، متوسط هزينه خالص ساالنه 
يك خانوار شهرى 206 ميليون و 34 هزار ريال است كه نسبت به رقم مشابه 

سال قبل 25/4 درصد افزايش نشان مى دهد. 
همچنين از كل هزينه ساالنه خانوار شهرى 54 ميليون و 934 هزار ريال با 
ــهم 26/7درصد مربوط به هزينه هاى خوراكى و دخانى و 151 ميليون و  س
100 هزار ريال با سهم 73/3 درصد مربوط به هزينه هاى غيرخوراكى است. 
در بين هزينه هاى خوراكى و دخانى بيشترين سهم با 21/9درصد مربوط به 
هزينه گوشت و در بين هزينه هاى غيرخوراكى بيشترين سهم با 45/2درصد 

مربوط به مسكن بوده است. 

متوسط درآمد يك خانوار شهرى
متوسط درآمد اظهار شده ساالنه يك خانوار شهرى 204 ميليون و 410 هزار 

ريال بوده كه نسبت به سال قبل 22/2 درصد افزايش داشته است. 
ــه 25/9درصد درآمد  ــان مى دهد ك ــهرى نش منابع تامين درآمد خانوار ش
ــاورزى و  ــاغل آزاد كش ــاغل مزد و حقوق بگيرى، 16/6درصد از مش از مش
ــاورزى و 53/5 درصد از محل درآمدهاى متفرقه خانوار تامين شده  غيركش

است. 

 هزينه خانوار روستايى
متوسط كل هزينه خالص يك خانوار روستايى 129 ميليون و 610 هزار ريال 
بوده كه نسبت به سال قبل 19/8درصد افزايش نشان مى دهد. از كل هزينه 
ــتايى 56 ميليون و 103 هزار ريال با سهم 43/3درصد  ــاالنه خانوار روس س
مربوط به هزينه هاى خوراكى و دخانى و 73 ميليون و 507 هزار ريال با سهم 

56/7درصد مربوط به هزينه هاى غيرخوراكى بوده است. 
ــترين سهم با 24/8درصد مربوط  در بين هزينه هاى خوراكى و دخانى بيش
ــته، غالت، نان و فرآورده هاى آن و در بين هزينه هاى  به هزينه هاى آرد رش

غيرخوراكى بيشترين سهم با 27/7درصد مربوط به مسكن بوده است. 

متوسط درآمد يك خانوار روستايى
متوسط درآمد اظهار شده ساالنه يك خانوار روستايى 120 ميليون و 955 

هزار ريال بوده كه نسبت به سال قبل 19/4درصد افزايش داشته است. 
ــان مى دهد كه 27/4 درصد  ــتايى نش  منابع تامين درآمد خانوارهاى روس
ــاورزى و  ــاغل آزاد كش ــاغل مزد و حقوق بگيرى، 29/3درصد از مش از مش
ــاورزى و 43/3درصد از محل درآمدهاى متفرقه خانوار تامين شده  غيركش

است. 

 ضريب جينى خانوارهاى شهرى و روستايى
ــال 92 ضريب  ــه و درآمد خانوار س ــاس نتايج طرح آمارگيرى هزين  براس
جينى در مناطق شهرى 0/3513 و در مناطق روستايى  0/3243 و در كل 

كشور0/3650 است. 
ــار ايران قابل  ــايت مركز آم ــده به زودى در س ــود، طرح يادش  يادآور مى ش

دسترسى است. 

رييس سنديكاى توليدكنندگان چوب: 
80درصد نياز كشور به كاغذ از طريق واردات 

تامين مى شود
رييس سنديكاى توليدكنندگان چوب و كاغذ كشور گفت: 80 درصد نياز 
كشور به كاغذ از طريق واردات و 20 درصد باقيمانده نيز در داخل توليد و 

تامين مى شود.
ابوالفضل روغنى در گفت وگو با ايرنا، نياز كشور به كاغذ را ساالنه حدود 2 
ميليون تن برشمرد و افزود: از اين ميزان تنها 750 هزار تن در كشور توليد 
و مابقى به صورت واردات تامين مى شود، به اين ترتيب، تنها صنايع داخلى 

تعيين كننده قيمت ها نيستند و نقش اساسى را بازار جهانى بازى مى كند.
ــود مواد اوليه  ــى ايران ادامه داد: كمب ــات نمايندگان اتاق بازرگان عضو هي
واقعيتى است كه توسعه صنايع چوب و كاغذ كشور را با چالش هاى عديده اى 
روبه رو كرده و رفع آن نيازمند شناخت توانمندى ها، بررسى موانع فراروى 

اين صنايع و تدوين برنامه هاى جامع و اصولى است.
روغنى با بيان اينكه، اين مشكالت موجب شده تا در سال جارى با كمبود دو 
ميليون تنى چوب مواجه شويم، گفت: ادامه روند فعلى در تامين مواد اوليه، 
ــال آينده به 3/5 ميليون تن و در چهار  موجب مى شود تا اين كمبود در س

سال آينده به پنج ميليون تن برسد.
اين فعال حوزه صنعت كاغذ كشور با اشاره به واردات بى رويه كاغذ و مقوا در 
سال گذشته، اظهار داشت: براساس منابع رسمى طى سال گذشته تقريبا 

يك ميليارد و 500 ميليون دالر كاغذ وارد كشور شد.
ــدى يارانه ها  ــون هدفمن ــه دوم قان ــاره به اجراى مرحل ــپس با اش وى س
ــارت را  ــترين خس ــور بيش تصريح كرد: با اجراى اين مرحله، صنعت كش
ــور كه انرژى در آن نقش  متحمل شد، به خصوص آن بخش از صنعت كش

عمده اى دارد.
روغنى همچنين به اختصاص بخشى از درآمدهاى حاصل از منابع اجراى 
ــوع نه تنها در  ــاره كرد و گفت: اين موض هدفمندى يارانه ها به صنعت اش
ــت اجراى قانون هدفمند يارانه ها محقق نشد، بلكه در مرحله  مرحله نخس
دوم اجراى قانون نيز، تاكنون مبلغى به بخش صنعت اختصاص نيافته است.
ــاره به افزايش قيمت  ــنديكاى توليدكنندگان چوب و كاغذ با اش رييس س
ــهم  ــا تصريح كرد: س ــدن يارانه ه ــس از هدفمند ش ــاى انرژى پ حامل ه
ــدن قانون  ــش از اجرايى ش ــو كاغذ پي ــده هر كيل برق در قيمت تمام ش
ــدن قانون به  ــس از اجرايى ش ــود كه پ ــا 28 تومان ب ــدى يارانه ه هدفمن
ــار برابر  ــه تا چه ــرف گاز نيز س ــويى هزينه مص ــيد و از س 80 تومان رس
ــور افزايش  ــد را در كش ــده تولي ــت تمام ش ــائل قيم ــن مس ــده كه اي ش

مى دهد.
ــه تعرفه  ــان اينك ــا بي ــران ب ــى اي ــاق بازرگان ــدگان ات ــو هيات نماين عض
ــت: اين  ــت، گف ــيده اس ــد رس ــج درص ــه پن ــون ب ــذ هم اكن واردات كاغ
ــت،  ــور خوب نيس ــراى صنعت كاغذ كش ــچ عنوان ب ــن به هي تعرفه پايي
ــوان رقابتى ــور به هيچ عن ــاى كاغذ در كش ــال حاضر قيمت ه زيرا در ح

 نيست.
ــدى يارانه ها  ــت مرحله دوم قانون هدفمن ــه اين دليل كه دول وى افزود: ب
ــدت  ــت حامل هاى انرژى به ش ــم قيم ــن مرحله ه ــرده و در اي را اجرا ك
ــد تا  ــد همين امر باعث ش ــا ثابت مان ــوى ديگر قيمت ه ــت و از س باال رف
ــا 35 درصد ــدى بين 30 ت ــدى به صورت ج ــاى تولي هزينه هاى واحده

 افزايش يابد.

الهه ابراهيمى 

براساس اطالعات موجود بيش از 
8 هزار اتحاديه صنفى و بيش از 
3 ميليون واحد صنفى در كشور 
وجود دارد كه زمينه ساز حضور 
ــت.  ــردم در عرصه اقتصاد اس م
فعاليت مستمر اصناف مى تواند 
ــور كمك شايانى  به اقتصاد كش
ــا براى  ــرط آنكه فض كند، به ش
ــد. رييس  فعاليت آنها مهيا باش
ــت،  اتاق اصناف ايران معتقد اس
ــكالت  ــراى گذر از مش دولت ب
ــز تكيه بر  ــى ج ــادى راه اقتص
اصناف ندارد، زيرا نقش اصناف 
در تنظيم بازار و تثبيت قيمت ها 
ــت. خواسته يا  ــيار زياد اس بس
ــال اخير  ــته در چند س ناخواس
ــت ها  ــل برخى از سياس به دلي
ــاهد كاهش درآمد و افزايش  ش
ــور بوديم، اين  هزينه ها در كش
ــده تا تمامى  ــئله موجب ش مس
بازوهاى اقتصادى دچار آسيب 
ــوند و در اين ميان اصناف نيز  ش
بى بهره نبود. آنچه اهميت دارد 
ــت كه اگر به اصناف فضا  اين اس
ــود تا به خوبى پيشرفت  داده ش
ــور ترميم  كنند، اقتصاد در كش
ــاهد  ــروز ش ــر ام ــد و اگ مى ياب
كسادى بازار كسب و كار هستيم، 
به دليل نبود حمايت مسئوالن 
ذى ربط از اصناف است، يكى از 
چرخ دنده هاى  مهم در چرخش 
ــتن اصناف با  موتور اقتصاد داش

حداقل مشكالت است. 
ــم نوده  ــان قاس ــا در اين مي ام
ــين  پيش ــس  ريي ــى،  فراهان
ــوراى اصناف در گفت و گو با   ش
ــت امروز» گفت:  خبرنگار«فرص
وضعيت كنونى اصناف به دليل 
ركود اقتصادى در كشور مطلوب 
ــت به گونه اى كه رونقى در  نيس
ــود با  ــب و كار ديده نمى ش كس

ــاى جارى  ــن، هزينه ه وجود اي
ــت.  ــاكان باقى اس ــاف كم اصن
ــت، اما  فروش در حد نرمال نيس
هزينه هاى جارى روند افزايشى 

دارد و بايد پرداخت شود. 

وقتى فروشى وجود ندارد
ــت كمتر  ــد: كافيس وى مى گوي
ــازار توقف  ــاعت در ب ــك س از ي
ــوت وكور فارغ  كنيم. فضاى س
ــترى خود بيانگر وضعيت  از مش
ــر صنفى  ــت. ه ــب اس نامناس
ــود بايد  ــه حيات خ ــراى ادام ب
ــش را از محل فروش  هزينه هاي
ــى  ــد، اما وقتى فروش تامين كن
ــد قابل  ــا در ح ــدارد ي وجود ن
ــت صاحب آن صنف  قبول نيس
ــده اى مواجه  ــكالت عدي با مش
مى شود. در اين شرايط ماليات بر 
ارزش افزوده كه هر ساله افزايش 
ــت و پاى اصناف را  مى يابد، دس
بسته تر مى كند. پرداخت حقوق، 
ماليات، هزينه هاى جارى، تامين 
اجتماعى هر كدام با وجود ركود 

كسب و كار مشكل آفرين است. 

ــوراى  ش ــين  پيش ــس  ريي
ــيارى  ــد: بس ــاف مى افزاي اصن
ــكل اصلى مسئله  معتقدند مش
ــع بهبود  ــت كه مان تحريم هاس
ــده، اما من  ــت اصناف ش وضعي
ــاوت دارم. به اعتقاد  نظرى متف
ــاى داخلى بيش از  من تحريم ه
ــى به اصناف  تحريم هاى خارج
ــى  ــه وارد كرده، زيرا ما س ضرب
ــت كه تحريم  ــال اس و چند س
خارجى هستيم؛ پس آنچه كمر 
اصناف را خرد كرده تحريم هايى 
ــت.  ــوى داخل اس ــگ و ب از رن

ــردم در برابر  ظرفيت و تحمل م
تورم و گرانى ها حد و مرز دارد. 

وضعيت اصناف كماكان 
بدون تغيير

ــاره به اينكه با روى كار  وى با اش
آمدن دولت تدبير و اميد وضعيت 
ــون تغييرى نكرده  اصناف تاكن
ــت، مى گويد: تنها در حوزه  اس
سالمت شاهد اجراى نظام نوين 
سالمت بوديم كه اقدام خوب و 
قابل تشكرى است، بى شك هر 
ــت خود را  اقدامى تاثيرات مثب
در جامعه مى گذارد اگر بتوانيم 
براى اصناف نيز سياست گذارى 
ــه از آن در برابر  تدوين كنيم ك
ــود در  ــارهاى موج تمامى فش
ــه يقين  ــود ب جامعه حمايت ش
وضعيت بهتر مى شود. در تمامى 
ــه ماليات خود  دنيا هر فردى ك
ــد، از دولت  ــت مى كن را پرداخ
ــت  ــژه اى را درياف ــازات وي امتي
ــه، براى  ــراى نمون ــد. ب مى كن
ــدگان كارتى صادر  ماليات دهن
ــورت نياز  ــود تا فرد در ص مى ش

ــتى از  به پول يا خدمات بهداش
آن استفاده كند اما در كشور ما 
ــر ارزش افزوده  اصناف ماليات ب
ــد،  ــت مى كنن ــود را پرداخ خ
ــه آنها داده  ــچ امتيازى ب اما هي

نمى شود. 

سهم 17/5 درصدى اصناف 
از توليد ناخالص 

وى مى گويد: در گذشته رييس 
ــچ نهادى  ــاف در هي ــاق اصن ات
حضور نداشت، اما خوشبختانه 
ــا و  ــــــيارى از نهادهــ در بس
جلسه هاى مهم از رييس دعوت 
مى شود، درست است كه قدمت 
ــر اتاق بازرگانى  اين اتاق در براب
ــت، اما 17/5 درصد از  كمتر اس
ــط  ــور توس توليد ناخالص كش
ــن و 7/5 ميليون  ــاف تامي اصن
ــف  ــاى مختل ــغل در حوزه ه ش
ــط اصناف ايجاد مى شود.  توس
ــازوى موثر  ــوان ب اصناف به عن

دولت در حوزه اقتصاد است. 
ــت كه  ــم اينجاس ــا نكته مه ام
ــت تاثيرگذارى  ــر اهمي همه ب
اصناف بر اقتصاد واقف هستيم. 
ــكل اصلى در ركود اقتصاد  مش
ــا دليل  ــادى كه ب ــت؛ اقتص اس
ــده تا  ناكارآمد بودن موجب ش
ــر واحدهاى  ــال اخي در چند س
ــط افراد با  صنفى متعددى توس
ــرمايه ها ايجاد شود.  حداقل س
ــرانه  ــاس س ــه طورى كه براس ب
ــه ازاى هر  ــتاندارد در دنيا ب اس
ــزار نفر يك واحد  700 تا يك ه
ــور  ــت، ولى در كش ــى اس صنف
ــا 30نفر  ــر 25 ت ــه ازاى ه ما ب
ــود دارد.  ــد صنفى وج يك واح
ــكالت  اين خود گواه وجود مش
ــيارى در پيكره اصناف است  بس
كه البته مى توان اميدوار بود كه 
ــكالت در دولت كنونى اين مش

 حل شود. 

ــت  ــدوق ضمان ــل صن مديرعام
سرمايه گذارى صنايع كوچك ايران 
ــكالت صنايع  گفت: با توجه به مش
ــن مالى و  ــك در زمينه تامي كوچ
ــاز، اين صندوق  نقدينگى مورد ني
ــراى پذيريش  ــود را ب ــى خ آمادگ
ــك اعتبارى اين صنايع اعالم  ريس

مى كند. 

پذيرش ريسك اعتبارى 
صنايع كوچك اعالم شد

به گزارش ايرنا، على تعقلى با اشاره 
به ماهيت ذاتى اين صندوق كه در 
ــط قانون تاسيس  سال 1383 توس
ــه بهره بردارى  ــال 1386 ب و در س
رسيد، افزود: اين صندوق يك نهاد 
ــهيل كننده  حمايتى، تضمين و تس
ــرمايه گذارى هاى صنايع  انجام س

كوچك در كشور است. 
ــرمايه گذارى  وى افزود: صندوق س
ــاس  ــك ايران براس ــع كوچ صناي
اساسنامه مى تواند توثيق 70 درصد 
ــعه يافته تا  و در مناطق كمتر توس
ــهيالت اعطايى  85 درصد انواع تس
بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى 
به طرح هاى اشتغالزا و داراى توجيه 
اقتصادى صنايع كوچك را بر عهده 
بگيرد.  مديرعامل صندوق ضمانت 
ــك  ــع كوچ ــرمايه گذارى صناي س
ــكالت  تصريح كرد: با توجه به مش
ــك كه در بخش  مالى صنايع كوچ
ــا با آن  ــعه عمدت راه اندازى و توس
ــد در حال  مواجه اند، به نظر مى رس

ــش حمايتى  ــر افزايش پوش حاض
ــان ديگرى ضرورى  بيش از هر زم

است. 
تعقلى ادامه داد: صنايع كوچك به 
ــختى نظارت در اعطاى  منظور س
ــك مورد توجه  ــهيالت و ريس تس
ــت،  ــى نيس ــدگان مال تامين كنن
ــى  ــا حت ــام دني ــن در تم بنابراي

كشورهاى مبتنى 
ــازار،  ــام ب ــر نظ ب
ــدوق ضمانت  صن
رى  يه گذا ــرما س
كوچك  ــع  صناي
ــل  ح ــى  متول
ــكل تامين و  مش
ــك  پذيرش ريس
كوچك  ــع  صناي
است.  وى خاطر 
ــرد: در  ــان ك نش
دنيا منابع تامين 
ــددى  ــى متع مال
ــود دارد، در  وج
حالى كه در ايران 

ــام تامين مالى  ــار در نظ عمده فش
روى بانك ها است از اين رو صندوق 
مى تواند جهت رفع مشكالت تامين 

مالى صنايع كوچك اقدام كند. 
ــدوق با صدور  به گفته تعقلى، صن
ــا و  ــع بانك ه ــه نف ــه ب ضمانت نام
ــهيالت دهنده براى  موسسات تس
ــراى  ــتر را ب ــدگان، بس توليدكنن
توسعه و تسهيل همكارى بانك ها و 
موسسات مالى و اعتبارى با صنايع 

ــه ارائه  ــبت ب ــك فراهم و نس كوچ
ــدام مى كند كه اين  ضمانت نامه اق
ــرايط حاضر كه بسيارى  امر در ش
ــكل تامين  از صنايع كوچك با مش
نقدينگى و چالش هاى عديده مالى 
ــتند مى تواند به عنوان  روبه رو هس

فرصتى مغتنم محسوب شود. 
وى تصريح كرد: با توجه به ماهيت 

ــالت آن در  وجودى صندوق و رس
حمايت از صنايع كوچك كه بيش 
از 90 درصد كل واحدهاى صنعتى 
كشور را تشكيل مى دهد، گسترش 
ــد نمود  ــدوق مى توان ــت صن فعالي
زيادى در شكوفايى صنايع كوچك 

به همراه داشته باشد. 
ــى كه صنايع  تعقلى با تاكيد بر نقش
ــتغالزايى  ــاد اش ــك در ايج كوچ
ــهم  ــد، تصريح كرد: س ايفا مى كنن

ــرمايه گذارى صنايع  24 درصدى س
ــتن  ــت و داش ــك در صنع كوچ
ــش صنعتى  ــتغال بخ 40 درصد اش
به طور متوسط، جايگاه اين صنايع 
ــن و  ــى از موثرتري ــوان يك را به عن
ــيوه هاى اشتغالزايى  سريع ترين ش
ــا بيان اينكه  نمايان مى كند.  وى ب
ــش از 80 هزار  ــر بي ــال حاض در ح
اقتصادى  ــگاه  بن
 Labor) كوچك
Intensive) و 
ــوز در  داراى مج
ــت  فعالي ــال  ح
ــزود:  ــتند، اف هس
ــه  ــزان ب ــن مي اي
تنهايى 90 درصد 
ى  ــا ه حد ا و
اقتصادى، توليدى 
و صنعتى كشور را 
تشكيل مى دهند، 
ــن رو تالش  از اي
ــور رفع  ــه منظ ب
نيازهاى آنها يكى 
ــت كه حضور پر رنگ  از الزاماتى اس
ــه  ــى از جمل ــاى حمايت صندوق ه
ــرمايه گذارى  ــت س صندوق ضمان
ــان  ــك را به خوبى نش صنايع كوچ
ــار كرد: در  مى دهد.  وى ايران اظه
ــغل  ــبد طرح هاى صندوق هر ش س
ــال  ــون ري ــر 500 ميلي ــا حداكث ب
سرمايه گذارى بخش خصوصى ايجاد 
ــت، در حالى كه در صنايع  شده اس
 (CapitalIntensive) ــزرگ ب

ــيمى و سيمان  مانند فوالد و پتروش
اين رقم به ده ها برابر مى رسد. 

ــت  ــدوق ضمان ــل صن مديرعام
ــك  ــع كوچ ــرمايه گذارى صناي س
ايران همچنين اظهار كرد: مشكل 
ــگى و قديمى صنعتگران با  هميش
بانك ها در تامين وثايق مورد قبول 
ــد با ظرفيت  ــا و نبود توان تولي آنه
ــد صنايع  ــدود 70 درص ــل ح كام
ــل كمبود نقدينگى،  كوچك به دلي
ــدوق را در  ــتراتژيك صن نقش اس
ــهيالت و ابعاد اقتصاد  بعد ارائه تس
كالن و اطمينان بخشى به بانك ها 

برجسته تر مى كند. 
ــوه  بالق ــت  ظرفي ــزود:  ف ا وى 
بهره بردارى از درآمدهاى بادآورده 
ــره، دالر ارزان  ــى از وام كم به ناش
ــه اى در صنايع  ــه ياران و مواد اولي
ــرمايه بر، موجب تضعيف ايجاد  س

اشتغال در كشور مى شود. 
ــال حاضر  ــه داد: در ح تعقلى ادام
ــيارى از سرمايه گذارى ها  حجم بس
ــل نبود  ــع كوچك به دلي در صناي
ــل منتهى  ــه توليد كام نقدينگى ب
ــدوق  ــن رو، صن ــوند. از اي نمى ش
ــازوى محرك  ــد به عنوان ب مى توان
در چرخه اقتصادى تاثيرگذار باشد. 
وى با اشاره به سرمايه 500 ميليارد 
ريالى صندوق افزود: تاكنون 400 
ضمانت نامه براى 31 استان كشور 
صادر شده كه اين ايجاد و استمرار 
ــه همراه  ــغل را ب حدود ده هزار ش

داشته است. 

عضو كميسيون كشاورزى مجلس 
ــان اينكه،  ــالمى با بي ــوراى اس ش
اجراى نرخ سود بانكى 22 درصدى 
در بخش كشاورزى به نفع اين بخش 
ــن نرخ در  ــت، گفت: اجراى اي نيس
ــاورزى مى تواند موجب  بخش كش
افت توليد و در نهايت كاهش رونق 

اين بخش شود. 
ــان اينكه،  ــين نياز آذرى با بي حس
ــد براى افزايش  معتقديم دولت باي
توليد و رونق اين بخش تدبيرى در 
ــود بانكى اين بخش  اجراى نرخ س
ــار مى رود  ــد، افزود: انتظ بينديش
ــاورزى كه بانك  عالوه بر بانك كش

ــاير  ــت، س تخصصى اين بخش اس
بانك ها نيز ساالنه حداقل 25 درصد 
ــب به  ــود مناس ــع خود را با س مناب
بخش كشاورزى اختصاص دهند تا 
با توسعه سرمايه گذارى اين بخش 

نيز رونق يابد. 
ــار كرد:  ــاوى اظه ــزارش ايرن به گ
ــالمى عالوه بر  ــوراى اس مجلس ش
ــت  ــون بودجه، توانس ــب قان تصوي
ــاى صندوق  ــى از ظرفيت ه بخش
توسعه ملى را به شكل ارزى و ريالى 
به بخش كشاورزى اختصاص دهد 
ــترش  كه اين مى تواند موجب گس
ــرمايه گذارى و رونق اين بخش  س

شود، اما با اجراى سود 22 درصدى 
بانكى اين اهداف تحقق نمى يابد.

ــدگان و  ــه، نماين ــا بيان اينك وى ب
ــاورزى  ــيون كش ــاى كميس اعض
مجلس معتقدند بايد سود تسهيالت 
بانكى بخش كشاورزى كاهش يابد، 
ــت مى خواهيم بخش  گفت: از دول
ــاورزى به طور ويژه ديده شود  كش
و تسهيالت ارزان قيمت در اختيار 
توليدات اين بخش قرار گيرد كه به 
طور حتم اثرگذارى مناسب بر رونق 
ــب و كار و تامين امنيت غذايى  كس

كشور خواهد داشت. 
ــل در مجلس  ــردم باب ــده م نماين

شوراى اسالمى افزود: خوشبختانه 
ــيون  ــاى كميس ــا هماهنگى ه ب
كشاورزى و منابع طبيعى مجلس، 
ــك  ــاورزى و بان ــاد كش وزارت جه
ــته و  ــال گذش ــاورزى طى س كش
ــهيالت بانكى خوبى با  ــال تس امس
نرخ سود 15 و 16 درصدى به بخش 
مكانيزاسيون كشاورزى اختصاص 
ــته  ــال گذش يافت، به طورى كه س
ــال  مبلغ 750 ميليارد تومان و امس
800 ميليارد تومان با بهره مناسب 
ــعه مكانيزاسيون كشاورزى  به توس

تعلق گرفته است. 
ــق اقتصاد  ــق مصادي ــر تحق وى ب

مقاومتى كه مورد تاكيد مقام معظم 
ــاره كرد و گفت:  ــت، اش رهبرى اس
ــش خصوصى  مجلس، دولت و بخ
ــداف اقتصاد  ــق اه ــد براى تحق باي
ــق توليدهاى بخش  مقاومتى و رون
كشاورزى با يكديگر همكارى كنند. 
وى بخش كشاورزى را مطمئن ترين 
ــور برشمرد و  بخش اقتصادى كش
ــاورزى با  ــش كش ــار كرد: بخ اظه
ــن، تامين كننده  وجود ارزبرى پايي
ــت كه  ــور اس ــت غذايى كش امني
ــورد توجه  ــش م ــش از پي بايد بي
مسئوالن و تصميم گيران كشورى 

قرار گيرد. 

ركود اين بار در اصناف

وقتى فروشى وجود ندارد

پذيرش ريسك اعتبارى صنايع كوچك اعالم شد

سود 22 درصدى تسهيالت بانكى به نفع بخش كشاورزى نيست

تحريم هاى داخلى بيش 
از تحريم هاى خارجى به 
اصناف ضربه وارد كرده، 
زيرا ما سى و چند سال 
است كه تحريم خارجى 
هستيم؛ پس آنچه كمر 

اصناف را خرد كرده 
تحريم هايى از رنگ و 

بوى داخل است



در جريان معامالت روز گذشته 
ــاخص بورس با  بازار سرمايه ش
ــدى در ارتفاع  ــد 132 واح رش
ــدى قرار  ــزار و 549 واح 73 ه
گرفت. شاخص هاى اصلى بازار 
سرمايه نيز ديروز مثبت بودند، 
ــاخص هاى  ــه ش ــورى ك به ط
صنعت 194 واحد، 50 شركت 
ــناور  ــد، آزادش ــر 7 واح فعال ت
ــركت بزرگ  ــد، 30 ش 44 واح
ــازار اول 83 واحد و  ــد، ب 6 واح
ــد افزايش  ــازار دوم 356 واح ب
ــته  يافتند. همچنين روز گذش
531 ميليون سهم و حق تقدم 
ــارد تومان  به ارزش 142 ميلي
ــت معامالتى  ــزار نوب در 62 ه
ــاد  ــف نم ــد. توق ــتد ش دادوس
ــت  ــركت هاى پس معامالتى ش
بانك ايران، ايركا پارت صنعت، 
ــى پارس،  ــيمان تهران، كاش س
ــه  قند نقش جهان، تامين ماس
ريختگرى، ايران خودرو ديزل، 
حق تقدم شركت سرمايه گذارى 
ــتگى كاركنان  صندوق بازنشس
ــاركت  مش اوراق  ــا،  بانك ه
ــعه صنعت نفت  ــركت توس ش
ــرمايه گذارى  ــيا، س و گاز پرش
ــايى نماد  ــه دماوند و بازگش آتي
معامالتى شركت هاى بيمه كار 
ــا، فوالد آلياژى  آفرين، بيمه دان
ــران، كارخانجات قند قزوين،  اي
ــاجى  ــيمى فارابى، نس پتروش
ــازى ايران،  بروجرد، تراكتورس
ــاختمان تهران و  ــازى و س نوس
اوراق اجاره شركت واسط مالى 
ــه رفت و آمدهاى  خرداد از جمل

ديروز بازار سرمايه بود. 

افزايش خريد 
سهامداران حقوقى

ــع  صناي ــروز  دي ــازار  ب در 
فرآورده هاى نفتى، محصوالت 
شيميايى و مخابرات بيشترين 
ــورس  ــاخص ب ــر را در ش تاثي
ــل صنعت  ــتند، در مقاب گذاش
ــل بالتكليفى در  خودرو به دلي
ــش قيمت و  ــا كاه ــش ي افزاي
ــترين تاثير  ــا با بيش نيز بانك ه
منفى مواجه شدند. در بازار روز 
گذشته سرمايه گذاران حقيقى 
ــودرو،  ــى همچون خ از صنايع
بانك ها و محصوالت شيميايى 
خارج شده و در مقابل در صنعت 
ــته اى و استخراج  ــوخت هس س
ــرمايه گذارى  كانه هاى فلزى س

كردند.
ــه اى نشان   عملكرد تاالر شيش
ــرمايه گـــذاران  س ــد،  مى ده
ــهام  ــى در بازار ديروز، س حقيق
ــود را فروختند،  ــار خ در اختي
ــه در معامالت روز  به طورى ك
ــته حقيقى ها، 398هزار  گذش
ــهم خريدارى  و 718ميليون س
ــل 504هزار و  ــرده و در مقاب ك

760ميليون سهم فروختند. اين 
در حالى است كه سرمايه گذاران 
ــد كردند.  ــتر خري حقوقى بيش
ــروز  ــازار دي ــوع در ب در مجم
ــه ارزش  ــهم ب 531ميليون س
ــارد تومان مورد  140هزار ميلي
معامله قرار گرفت و ارزش بازار 
ــزار ميليارد  ــرمايه به 347ه س
ــيد. در فرابورس هم  تومان رس
ــش 7واحدى  ــاخص با افزاي ش
ــيدكه  رس ــد  واح  790 ــه  ب
پتروشيمى مارون، پتروشيمى 
ــت الوان،  ــرس، پااليش نف زاگ
ــه و بانك دى  ــك خاورميان بان
را  ــت  مثب ــر  تاثي ــترين  بيش

داشتند. 

رفتار نادرست سهامداران 
حقيقى و حقوقى

ــناس  ــن اعتمادان كارش محس
ــبد  ــرمايه، مديريت س بازار س
ــادار در  ــيابى اوراق به و ارزش
ــا  ب ــى  اختصاص ــوى  گفت و گ
«فرصت امروز» درباره فعاليت 
ــهامداران  ــر س ــاى اخي روزه
ــازار  ــى در ب ــى و حقوق حقيق
ــر از  ــت: صرف نظ ــرمايه گف س
ــذار كه  ــل بيرونى تاثيرگ عوام

ــازار  ــاالن ب ــهامداران و فع س
سرمايه نمى توانند هيچ دخالتى 
در مورد آنها داشته باشند و تنها 
ــا برخوردارند،  از حق انتقاد آنه
ــون رفتار  ــل درونى همچ عوام
ــم از حقيقى و  ــهامداران اع س
ــود دارد كه بر روند  حقوقى وج
ــرمايه اثرگذار است و در  بازار س
ــت اتهام به  زمانى كه يك انگش
ــمت عملكرد ذى نفعان بازار  س
ــاير عوامل  ــرمايه در كنار س س
بيرونى نشانه رفته، اين عملكرد 
ــه از نگاه  ــت ك ــهامداران اس س
ــيارى از كارشناسان و حتى  بس
ــى و  ــهامداران حقيق ــود س خ
ــت.  ــان مانده اس ــى پنه حقوق
ــهامداران  فراموش نكنيم كه س
ــى نيز  ــى و حقوق اعم از حقيق

ــود به موج  ــت خ با رفتار نادرس
ــه در بورس  ــكل گرفت منفى ش

دامن زده بودند. 

پنهان كردن عملكرد 
سهامداران حقوقى

ــرمايه  ــازار س ــن تحليلگر ب اي
ــركت هاى  ــه افزود: ش در ادام
ــرمايه گذارى و صندوق هاى  س
ــه  ــرمايه گذارى ب ــترك س مش
ــهامداران  ــيارى از س همراه بس
ــهام  حقوقى و عمده در بازار س
ــه هر يك  ــت مى كنند ك فعالي
ــوردارى از  ــى برخ از آنها مدع
ــان و تحليلگران ماهر  كارشناس
و زبده بازار سرمايه هستند، حال 
ــه اخير  ــش ماه آنكه در اين ش
ــتدلى  هيچ گزارش يا مقاله مس

ــوى آنها كه شرح حال اين  از س
روزهاى بورس و بررسى داليل 
ــود حاكم بر آن  تاثيرگذار بر رك
باشد، منتشر نشده است. دولت 
آمار و ارقام دقيقى از نرخ بيكارى 
و افت و خيز بسيارى از متغيرهاى 
ــر نمى كند و به  اقتصادى منتش
همين دليل مورد انتقاد بسيارى 
از مردم است كه به نظر مى رسد 
ــهامداران حقوقى و  ــون س اكن
ــرمايه گذارى  ــاى س صندوق ه
ــردن نحوه  ــان ك ــدام به پنه اق
ــود در ماه هاى اخير  عملكرد خ

كرده اند. 

خوشبينى بازار سرمايه به 
مذاكرات هسته اى

ــى،  ــاى دولتــــ حمايت هـــ
ــن  ــى بي ــت هاى تخصص نشس
ــئوالن  ــورس با مس ــازمان ب س
ــد  قوه مقننه و مجريه موجب ش
ــاخص كل بورس تهران روند  ش
ــى در پيش گيرد. برخى  افزايش
ــن عالمت را  ــران اي از تحليلگ
ــراى بورس  ــوى رونق ب كورس
ــو  توصيف كردند؛ اما اين كورس
با خبرى كه در پايان هفته قبل 
ــد، مى تواند به نشانه  منتشر ش
ــورس از  ــروج ب ــدى براى خ ج
ركود منجر شود. در پايان هفته 
ــد، تعيين قيمت  ــالم ش قبل اع
محصوالت پتروشيمى در بورس 
ــورت  ــاس ارز آزاد ص كاال براس
ــدادى كه به گفته  مى گيرد؛ رخ
ــان مى تواند تحركات  كارشناس
ــت كم  ــى را براى بازار دس مثبت
ــدت ايجاد  در يك دوره كوتاه م
ــن خبر مثبت،  كند. در كنار اي
مذاكرات هسته اى ايران و غرب 
نيز در كانون توجه معامله گران 
ــى ها  ــرار دارد و بررس ــازار ق ب
ــان مى دهد نگاه بازار به اين  نش
ــا خوش بينى  ــوام ب مذاكرات ت
ــت. تاييد اين دو نشانه رونق  اس
ــد باالى  ــز مى توان در رش را ني
حجم و ارزش معامالت مشاهده 
ــت تاثير  ــى كه تح كرد؛ افزايش
ــازار صورت  قيمت هاى پايين ب
گرفته است و نشان از بازگشت 
ــازار دارد.  ــه ب ــران ب معامله گ
ــتناد به اين  ــان با اس كارشناس
ــانه ها اعتقاد دارند اگر اتفاق  نش
ديگرى رخ ندهد، مسير بورس 
در كوتاه مدت تغيير كرده است و 

بازار مى تواند رونق بگيرد. 

بورس اوراق بهادار

بازار سرمايهيكشنبه 22 تير 1393  - شماره 415

بررسى رفتار سهامداران حقيقى و حقوقى در گزارش «فرصت امروز»

توقف 6 نمادحقوقى ها، فعال اما دست به عصا
ــته  ــالت روز گذش ــان معام در پاي
نماد معامالتى شركت هاى سيمان 
ــارس، قند نقش  ــى پ تهران، كاش
ــه ريختگرى،  ــان، تامين ماس جه
ــزل براى برگزارى  ايران خودرو دي
ــاالنه به  ــع عمومى عادى س مجم
ــب صورت هاى مالى  منظور تصوي
و حق تقدم شركت سرمايه گذارى 
ــان  ــتگى كاركن ــدوق بازنشس صن
ــان دوره  ــه به پاي ــا با توج بانك ه
ــى، متوقف شدند. نماد  پذيره نويس
ــركت هاى بيمه دانا،  ــى ش معامالت
فوالد آلياژى ايران، پس از برگزارى 
مجمع عمومى عادى ساالنه مبنى 
ــركت  ــود نقدى، ش ــيم س بر تقس
ــن پس از  ــد قزوي ــات قن كارخانج
ــى عادى  ــزارى مجمع عموم برگ
ساالنه مبنى بر تقسيم سود نقدى 
و تعديل پيش بينى درآمد هر سهم 
سال مالى منتهى به 29 اسفند 93، 
ــيمى فارابى پس از  شركت پتروش
برگزارى مجمع عمومى فوق العاده 
ــرمايه  افزايش س برتصويب  مبنى 
ــان قيمت با  بدون محدوديت نوس
استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتى 
ــايى شد. در عين حال، نماد  بازگش
ــركت نساجى بروجرد  معامالتى ش
ــه صورت هاى مالى  با توجه به ارائ
حسابرسى شده سال مالى منتهى 
به 29 اسفند 92، بدون محدوديت 
نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم 
ــايى شد.  حراج تك قيمتى بازگش
ــركت  همچنين نماد معامالتى ش
ــا توجه به  ــران ب ــازى اي تراكتورس
ــهم  تعديل پيش بينى درآمد هر س
ــفند  ــال مالى منتهى به 29 اس س
ــان  نوس ــت  محدودي ــدون  ب  93
قيمت با استفاده از مكانيزم حراج 
ــت و  ــه تاالر برگش ــك قيمتى ب ت
ــركت نوسازى و  نماد معامالتى ش
ساختمان تهران با توجه به تعديل 
ــال  ــهم س پيش بينى درآمد هر س
ــهريور 93  ــى منتهى به 31 ش مال
ــان قيمت قابل  با محدوديت نوس

معامله شد. 

اوراق سلف گل گهر از 
امروز در بورس كاال

ــنگ آهن  ــلف س از امروز اوراق س
ــا روش جديد  دانه بندى گل گهر ب
ــورس كاال عرضه  بازارگردانى در ب
مى شود. عرضه اوليه به روش عرضه 
ــت صورت  ــترده با قيمت ثاب گس
ــه اوليه  ــم عرض ــرد و حج مى پذي
ــنگ آهن  حداكثر 500هزار تن س
دانه بندى شده است. ارزش تقريبى 
ــر 100ميليارد  ــن اوراق حداكث اي
ــورت ريالى (بر مبناى  تومان به ص
واحد پولى ريال) است و اوراق سلف 
سنگ آهن دانه بندى شده يك ساله 
است و سرمايه گذاران در سررسيد 
ــت خود را براى  مى توانند درخواس
ــويه فيزيكى به بورس كاال ارائه  تس
ــورت عدم تمايل به  كنند يا در ص
ــويه فيزيكى، به قيمت هاى از  تس
پيش تعيين شده درخواست تسويه 

نقدى كنند. 

بازار سهام، چشم انتظار 
فينال جام جهانى

ــن  آرژانتي و  ــان  آلم ــى  روياروي
ــى برزيل،  ــام جهان ــال ج در فين
ــور را در  ــن دو كش ــاى اي بازاره
ــت. بنا بر  ــرده اس ــكوت فروب س
تحليل مجله رنزو گازت، پتانسيل 
ــازار ديده  ــود و نزول در دو ب صع
مى شود و نگاه ها در انتظار نتيجه 
اين دو ديدار است. همان طور كه 
فاكتورهاى فاندامنتال بر بازارهاى 
ــت،  ــور تاثيرگذار اس اين دو كش
ــود و عوامل  ــايى س تورم، شناس
احساسى مانند نتيجه اين مسابقه 
نيز مى تواند بر بازارهاى دو كشور 
ــرمايه گذاران آن  ــات س و احساس
ــذارد. آلكس ادمانز، يكى  تاثير بگ
ــگاه  دانش ــادى  اقتص ــاتيد  اس از 
ــق در ميان  ــا تحقي ــيلوانيا ب پنس
ــورهايى با بورس توسعه يافته  كش
ــيد  ــد به اين نتيجه رس و قدرتمن
ــت هر تيم در مسابقات  كه شكس
جام جهانى مى تواند شاخص ملى 
آن كشور را با افت شديدى همراه 
ــت كه اين  كند. اين در حالى اس
ــت  ــت پس از شكس ــن اف ميانگي
ــال در جام جهانى  تيم هاى فوتب
ــورهايى كه تب و هيجان  در كش
ــتر  ــت، بيش فوتبال در آنها باالس
ــتان،  ــد بود؛ از جمله انگلس خواه
ــپانيا. چنان كه بازار  ــا و اس ايتالي
ــت  ــپانيا پس از شكس ــهام اس س
ــا افت  ــر هلند ب ــور براب اين كش
يك درصدى شاخص اصلى همراه 
ــت در  بود. هلند نيز پس از شكس
مقابل آرژانتين، افت يك درصدى 
ــورس را در روز  ــاخص اصلى ب ش
كارى بعدى متحمل شده است. 

بورس كاال

بورس بين الملل

نماگر بورس

 73,549,20شاخص كل
132,81ميزان تغيير
B 3,476,875,415ارزش بازار

62,229تعداد معامالت
B 1,420,960ارزش معامالت
M 531,303حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
10,929112,36شبندر
5,03379,12تاپيكو

(31,89)1,119وتجارت
18,19427,87شخارك
(22,42)19,758خپويش
27,47120,71شبهرن
(19,54)2,837خودرو

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
درصد تغييرقيمت

3,74048614.94  تراكتورسازي ايران (تايرا)
11,6587106.49  ح . نفت  پارس (شنفتح)

10,1683914  باما(كاما)
13,4015154  فوالد اميركبيركاشان(فجر)

1,987763.98  ملي  سرب وروي  ايران (فسرب)
2,049783.96  ليزينگ ايرانيان(وايران)

2,523953.91  ليزينگ ايران (وليز)
27,47110203.86  نفت  بهران (شبهرن)

8,2923073.84  كاشي  پارس (كپارس)
9,3453433.81  شيشه  همدان (كهمدا)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
درصد تغيير قيمتقيمت

تغيير

(34.92)(10602)19,758  سازه  پويش (خپويش)
  ح.صندوق بازنشستگي 
(7.23)(23)295كاركنان بانك(وسكابح)

(3.99)(262)6,299  نيروترانس (بنيرو)
(3.98)(242)5,835خدمات كشاورزي (تكشا)

(3.98)(51)1,230  سرمايه گذاري  سايپا(وساپا2)
(3.95)(74)1,800  آهنگري  تراكتورسازي  (خاهن)

(3.94)(119)2,898  سرما آفرين (لسرما)
(3.91)(74)1,821  توليدي گرانيت بهسرام (كهرام)

(3.9)(923)22,747  معادن  بافق (كبافق)
  گسترش سرمايه گذاري ايران 

(3.87)(146)3,623خودرو(خگستر)

ارزش(ميليون ريال)قيمت خريدنام كامل شركت (نماد)
2,04950,587  ليزينگ ايرانيان(وايران)

3,79620,952  تراكتورسازي ايران (تايرا)

10,96515,860  پااليش نفت بندرعباس(شبندر)

2,2799,436  توسعه  معادن  روي  ايران (كروي)

9,3628,947  شيشه  همدان (كهمدا)

3,9217,725  كالسيمين (فاسمين)

5,4676,328  كيميدارو(دكيمي)

12,2914,205  نفت  پارس (شنفت)

10,1683,986  باما(كاما)

18,2363,204  پتروشيمي  خارك (شخارك)

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

2,4216,932  سايپا(خساپا)

28,4766,705  پارس  پامچال (شپمچا)

6,9626,256  سراميك  حافظ (كحافظ)

2,3555,509  گروه صنعتي بوتان (لبوتان)
  سرمايه گذاري 

5505,500خوارزمي(وخارزمح)

15,9374,756 سراميك  سينا(كساوه)

7,2134,645  صنعتي  آما(فاما)

19,5013,855  سيمان مازندران (سمازن)

10,1363,769  بهنوش  ايران (غبهنوش)

16,1053,488  سيمان  دورود(سدور)

بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص
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Chart Title

خرید فروش

 فعالیت حقوقی ها در هفته گذشته

 فروش خرید  
 5,835111,, 005,775111 خساپا
 50735108, 0050805111 شبندر
 ,,33,51 08,5737 کگل
 751,05331 85,375383 فوالد

 0857115111 853,15133 بترانس
 850035370 758,05133 رمپنا
 3,15111 3115111 ثتران
 753135,18 005,305111 اخابر

 8353305111 805,335111 وبملت
 3315111 0500150,0 ستران
 05,3,5311 53335111, سفارس
 1530,5111, 0758085111 تاپیکو
 0,51885,70 8,,58835, وغدیر

 

تاالر شيشه اى حافظ هفته گذشته سبزى خوشايندى را تجربه 
كـرد. طـى 5 روز هفتـه كارى اين تاالر، با غلبـه فضاى مثبت 
مذاكرات بر اخبار منفى، حمايت دولت از بخش پتروشـيمى با 
كاهش قيمت گاز مصرفى آنها و اعالم نتايج اوليه قيمت خودرو 
توسط شـوراى رقابت شرايط دلچسبى براى حقيقى ها داشت. 
در اين ميان جالب اسـت كه بدانيـم حقوقى ها در مثبت هفته 

گذشته چه ميزان نقش داشته اند؟ 
بررسـى برخى نمادهاى تاثير گـذار و پرمعامله بورس توسـط 
«فرصت امروز» نشـان مى دهد كه با فاصلـه گرفتن از ابتداى 
هفتـه، حقوقى ها در خريد سـهام فعال تر شـده اند و ميل آنها 
بـه فـروش كاهـش يافته اسـت. با اين حـال برآينـد فعاليت 
حقوقى هـا در كل هفته نشـان مى دهد كـه در نمادهايى مثل 
شـبندر، رمپنا و اخابر حقوقى ها بيش از فروش به خريد سهم 
تمايل داشـته اند. در مجمـوع اين طور مى تـوان نتيجه گرفت 
كه حقيقى ها در سبزشـدن شـاخص كل درهفته گذشته نقش 
بيشـترى از حقوقى ها داشـتند و حقوقى ها باوجود گسـترش 
انـدك فعاليت هاى خود هنوز دسـت به عصا و منتظر روشـن 

شدن شرايط پيش روى مذاكرات هسته اى هستند. 

بررسى فعاليت حقوقى ها در چند نماد برتر

بورس تهران در حالى روز گذشته با 132 واحد افزايش به روند صعودى خود 
ادامه داد كه هفته گذشته نيز سه درصد رشد را شاهد بوديم. در بررسى هاى 
انجام شده از تاالر شيشه اى مى توان به اين نتيجه رسيد كه ديروز حقيقى ها 
ــنده بودند و حقوقى ها خريدار. از مهم ترين عوامل تاثير گذار بر  بيشتر فروش
بورس مى توان از اخبار توافقات نام برد. بورس تهران كماكان در انتظار اخبار 
توافقات ژنو براى رشد است.  به نظر مى رسد، نخستين گروهى كه در صورت 
توافق منتفع شود، بانكى ها باشند. برداشتن تحريم ها از گروه هاى بانكى باعث 
ــطح بين الملل و همچنين نقل و انتقال راحت و  ــدن معامالت در س روان ش
بى دردسر پول خواهد شد. بعد از آن گروه هاى حمل و نقل، پااليشى، خودرويى 

و پتروشيمى را تحت تاثير قرار مى دهد. 

بـورس اوراق بهادار تهران كه در هفته گذشـته به دليل انتشـار اخبار مثبت سياسـى 
و اقتصادى با جهش سـه درصدى مواجه شـده بود، ديروز روند رو به رشـدى به شدت 
روزهاى پايانى هفته گذشته نداشت و دماسنج بازار سرمايه حركت ماليمى را در پيش 
گرفت، زيرا بازار سـرمايه در انتظار اقدام عملى در پرونده مذاكرات هسته اى است و تا 
زمانى كه تكليف اين پرونده روشـن نشـود نمى توان انتظار رشد چشمگيرى را از بازار 

سرمايه داشت. 

فعاليت حقوقى ها در هفته گذشته (حجم)



خبر بانك

5 يكشنبه 22 تير 1393  - شماره 15 بازار پولى

 بانك پاسارگاد 31 تير 
به مجمع مى نشيند

ــى  تمام از  ــارگاد  پاس ــك  بان
ــا قائم مقام  ــهامداران، وكيل ي س
ــهم و همچنين  قانونى صاحب س
ــخاص  ــده يا نمايندگان اش نماين
ــه  حقوقى دعوت كرد تا در جلس
ــركت كه  ــع عمومى اين ش مجم
ــاعت 9 صبح روز سه شنبه  در س
ــال جارى  ــى و يكم تير ماه س س
درمحل مجتمع فرهنگى ورزشى 
ــتى، به نشانى تهران،  شهيد بهش
ــان پل  ــريعتى، خياب ــان ش خياب
ــن  حس ــهيد  ش خيابان  ــى،  روم
ــود،  اكبرى، پالك 2 برگزار مى ش

شركت كنند. 
ــع عمومى  ــه مجم ــتور جلس دس
ــارگاد تصميم گيرى در  بانك پاس

خصوص افزايش سرمايه است. 

تخفيف 50 درصدى 
دستگاه هاى رمزياب 

بانك صادرات 
ــاس مصوبه  ــادرات براس بانك ص
ــك با هدف  ــره اين بان هيات مدي
ــتريان  ــش رضايتمندى مش افزاي
دستگاه هاى رمزياب (OTP)  را 
با 50 درصد تخفيف به متقاضيان 

عرضه مى كند. 
ــتفاده  ــتريان و متقاضيان اس مش
ــك  بان ــت  اينترن ــتم  سيس از 
ــادرات مى توانند با ثبت نام در  ص
ــبت به تهيه  ــامانه يادشده نس س
ــاب (OTP)  در  ــتگاه رمزي دس
نمايشگاه هاى كتاب سراسر كشور 
ــدام كنند و از  ــال 1393 اق در س
50 درصد تخفيف ويژه برخوردار 

شوند. 

راه اندازى سامانه فروش 
اينترنتى در سايت 

شركت واسپارى ملت
ــپارى ملت با هدف  ــركت واس ش
ــتريان  ــتر مش ــه بيش ــاه هرچ رف
ــامانه  س ــدازى  راه ان ــه  ب ــدام  اق
ــتريان  مش كرد.  اينترنتى  فروش 
ــايت  ــا مراجعه به س ــد ب مى توانن
ــپارى ملت با سهولت  شركت واس
ــام عمليات خريد  ــد انج در فرآين
خودرو، سرعت بيشتر در مراحل 
تصويب اعتبار و اعطاى تسهيالت 
نسبت به سيستم بانكى، از مزاياى 
ــوند و تا  ــامانه برخوردار ش اين س
ــقف 50 درصد براى خودروى  س
خارجى و تا 60درصد براى خريد 
ــهيالت  ــى تس ــاى داخل خودروه
دريافت كنند. همچنين اين افراد 
ــاط خود را با ورود  مى توانند اقس
به سامانه «فروش نمايندگى ها و 
پراخت اقساط» با وارد كردن كد 
ملى به عنوان نام كاربرى و شماره 
ــوان رمز عبور و  ــنامه به عن شناس
ــت سايت،  همچنين صفحه نخس
ــط با  بخش پرداخت اينترنتى قس
وارد كردن «كد شناسه قسط» يا 
ــتگاه هاى خودپرداز  از طريق دس
بانك ملت با كد شناسه ارائه شده 
در دفترچه اقساط پرداخت كنند. 

پست بانك افزايش 
سرمايه مى دهد 

ــك از تمامى  ــت بان ــركت پس ش
ــا قائم مقام  ــهامداران، وكيل ي س
ــهم و همچنين  قانونى صاحب س
ــخاص  ــده يا نمايندگان اش نماين
ــه  حقوقى دعوت كرد تا در جلس
اين  ــاده  فوق الع ــى  مجمع عموم
ــراى تصميم گيرى  ــركت كه ب ش
ــرمايه  ــش س افزاي ــوص  در خص
ــنبه  ــاعت 09:30 روز يكش در س
در   93 ــاه  تيرم ــت ونهم  بيس
ــالل  ــع ج ــران - تقاط ــل ته مح
ــتان  ــد و بزرگراه كردس آل احم
ــتان  كردس ــراه  بزرگ ــداى  ابت  -
ــمس (حركت  ــوان ش ــاالر اي - ت
ــود، شركت ــابق) برگزار مى ش س

 كنند. 
ــك از تمامى  ــن بان ــن اي همچني
ــا قائم مقام  ــهامداران، وكيل ي س
ــهم و همچنين  قانونى صاحب س
ــخاص  ــده يا نمايندگان اش نماين
ــه  حقوقى دعوت كرد تا در جلس
ــركت كه  ــع عمومى اين ش مجم
ــنبه  ــاعت 10:00 روز يكش در س
ــتم و نهم تير ماه 93 در محل  بيس
ــد  ــع جالل آل احم ــران- تقاط ته
ــداى  ــتان- ابت ــراه كردس و بزرگ
ــاالر ايوان  ــتان- ت بزرگراه كردس
برگزار  ــابق)  ــمس (حركت س ش

مى شود، حضور به هم رسانند.

ــده  ــت 21 روز از وع ــا گذش ب
ــات  ــاورى اطالع ــركل فن مدي
ــزى  ــك مرك بان ــات  ارتباط و 
ــوز اجرايى  ــكاوك هن طرح چ

نشده است.
ــك  الكتروني ــك  چ ــرح  ط
ــدف راه اندازى  (چكاوك) با ه
سامانه اى جديد و الكترونيكى 
ــدور و وصول  ــراى فرآيند ص ب
ــكان نظارت و كنترل  چك، ام
بر فرآيند نقدشوندگى چك و 
ــى به آمار و اطالعات  دسترس
ــتى  مربوط به چك هاى برگش
ــك  بان در  ــط  برخ ــورت  به ص

مركزى طراحى شده است. 
ــك  ريس الكترونيك  چك هاى 
ــاى معمولى را  ــد چك ه فرآين
ــن مى برد  ــد زيادى از بي تا ح
را  ــت  پرداخ ــاى  فرآينده و 
ــت كنترل  ــادى تح تا حد زي
ــيوه هاى  ش اين  ــى آورد.  م در 
ــوان  به عن ــه  ك ــت  پرداخ
پذيرش  الكترونيك  روش هاى 
ــود،  مى ش ــناخته  ش ــك  چ
ــذى را به صورت  چك هاى كاغ
روش  ــك  ي ــه  ب ــك  اتوماتي
ــت الكترونيك حضورى  پرداخ
ــل مى كند و هزينه نقل و  تبدي
انتقال ها را كاهش مى دهند كه 
اين امر خود در سيستم بانكى 
تاثيرات زيادى خواهد داشت. 

ــا، در 11  ــاس آخرين آماره براس
ماهه سال 92 بيش از 11 درصد 
چك هاى صادره، معادل 4 ميليون 
ــه ارزش 45  ــزار چك ب و 600 ه
ــت  ــارد تومان، برگش هزار ميلي
ــبت به  خورده كه 18 درصد نس

سال 91 رشد داشته است. 
اين آمار ها از افزايش چك هاى 
ــزى را  ــك مرك ــتى، بان برگش
برآن داشت تا سامانه چكاوك 
ــا  ــاماندهى چك ه ــراى س را ب
ــيله  طراحى كند تا به اين وس
ــاى  چك ه ــل  معض ــد  بتوان
ــتم بانكى  ــتى را ازسيس برگش

حذف كند. 
به  ــكاوك  ــامانه چ طراحى س
ــه داود محمدبيگى، مدير  گفت
ــاى پرداخت بانك  اداره نظام ه
سال  ارديبهشت ماه  از  مركزى 
ــده و وى معتقد  ــاز ش 92 آغ
ــدن اين  ــا اجرايى ش ــت ب اس
طرح اعتماد عمومى به چك ها 

بازگردانده خواهد شد. 
ــاورى  ــركل فن ــى، مدي حكيم
بانك  ــات  ارتباط و  ــات  اطالع

ــدى پيش از  ــزى نيز چن مرك
ــاز اول الكترونيكى  ــل ف تكمي
ــويه چك ها  ــدن فرآيند تس ش
خرداد  ــان  پاي ــا  ت «چكاوك» 
ــت: فاز اول اين  خبر داد و گف
ــك الكترونيكى) با  ــرح (چ ط
ــعبه از 10 بانك آغاز  100 ش
ــرداد ماه،  ــا پايان خ ــده و ت ش
دست كم در يك بانك به طور 
ــود، اما با  كامل عملياتى مى ش
ــت 21 روز از اين موعد  گذش

ــرفت اين  هنوز خبرى از پيش
طرح منتشر نشده است. 

از مزاياى اين طرح: متحدالشكل 
ــا و قابليت  ــدن همه چك ه ش
ــك در تمامى  ــوندگى چ نقدش
و  ــجام  انس ــا،  بانك ه ــعب  ش
ــاير  ــى اين طرح با س يكپارچگ
سامانه هاى ملى پرداخت، مانند 
ــاتنا و پايا كه عالوه بر تسريع  س
ــويه بين  ــهولت فرآيند تس و س
ــاب  بانكى و واريز وجوه به حس

مشتريان، امكان نظارت و كنترل 
ــوندگى چك و  بر فرآيند نقدش
ــار و اطالعات  ــى به آم دسترس
مربوط به چك هاى برگشتى را 
به صورت برخط در اختيار بانك 

مركزى قرار مى دهد. 
ــك  ــئوالن بان ــن مس  همچني
ــى ديگر از مزاياى  مركزى، يك
ــرعت  ــرح را افزايش س اين ط
پردازش و نقدشوندگى چك  ها 
ــامانه   ــد، زيرا با اين س مى دانن
ــاط  ــن نق ــا در دورتري چك ه
كشور حداكثر ظرف مدت 24 

ساعت وصول مى شود. 
ــال گذشته احمدى،   اسفندس
ــزى به  ــك مرك ــر كل بان دبي
ــراى اين  ــت: با اج ــارس گف ف
ــده،  ــرح، چك هاى صادر ش ط
ــعب بانك ها قابليت  در همه ش
ــت  ــوندگى خواهند داش نقدش
ــى  ط ــل،  دلي ــن  همي ــه  ب و 
ــى در  ــد اقدامات ــدى باي فرآين
ــتم هاى  جهت راه اندازى سيس
ــخت افزارى  س و  ــزارى  نرم اف

انجام شود. 
 دبير كل بانك مركزى تصريح 
كرد: از سوى ديگر، بين بانك ها 
ــا از لحاظ  براى وصول چك  ه
نرم افزارى و سخت افزارى بايد 
ــى صورت گيرد و اين  هماهنگ
مسائل مقدارى زمان بر خواهد 
ــتقرار كامل اين طرح  بود، اس
و  بانك ها  ــى  ــد همراه نيازمن

مردم است. 
ــكاوك مى تواند  ــدازى چ راه ان
ــكالت موجود  ــيارى از مش بس
در زمينه صدور چك باالمحل 
ــرف كند و به طور قابل  را برط
ــكيل   تش ــزان  مي از  ــى  توجه
پرونده در دادگاه ها و دادسراها 
ــه اهميت و  ــد. با توجه ب بكاه
ــن طرح، تالش  تاثيرگذارى اي
بيشتر مسئوالن بانكى و بانك 
مركزى براى استقرار آن بسيار 

ضرورى است. 

ــت بيش از 20 روز  با وجود گذش
ــول و اعتبار  ــوراى پ از مصوبه ش
ــهيالت عقود  ــود 22 درصد تس س
ــعب بانك ها  مبادله اى هنوز به ش
ــا 30  ــاى 26 ت ــيده و نرخ ه نرس
درصدى در پيشخوان بانك ها قرار 

دارند.
ــارى   ــال ج ــاه س در 27 خردادم
ــى  ــار در پ ــول و اعتب ــوراى پ ش
ــود سپرده هاى  ساماندهى نرخ س
ــهيالت  تس ــود  س ــرخ  ن ــى،  بانك
ــاركتى (مبادله اى)  ــود غيرمش عق
ــوى  ــى از س ــهيالت اعطاي و تس
ــركت هاى ليزينگ را به ميزان  ش

حداكثر 22 درصد تصويب كرد.
ــوراى  ــاس تصميم جديد ش براس
ــات  پول و اعتبار، بانك ها و موسس
ــدند تا ضمن  ــارى موظف ش اعتب
ــود  ــاى تفاهمى س ــت نرخ ه رعاي
ــپرده ها، نرخ سود  على الحساب س

ــود را در  ــپرده هاى خ ــى س قطع
ــاس  ــالمى و براس قالب عقود اس
ــودآورى، در پايان دوره، پس از  س
ــى عمليات مالى و تاييد  حسابرس

ــزى، قبل از  ــك مرك بان
برگزارى مجمع عمومى 
تسويه  و  تعيين  ساالنه، 

كنند.
ــود اينكه يك  اما با وج
ــب  تصوي از  ــس  پ روز 
ــول و اعتبار،  ــوراى پ ش
رييس كل بانك مركزى 
به ميان خبرنگاران آمد 
ــالغ و الزم االجرا  و از اب
ــن مصوبه در  اي ــودن  ب

ــچ يك از  ــر داد، هي ــا خب بانك ه
ــن  ــود چني ــى از وج ــعب حت ش

مصوبه اى اطالع هم نداشتند.
ــه مدتى  ــت ك ــن در حالى اس اي
بانك مركزى  نظارتى  بعد معاون 

ــود عقود  ــرخ س ــرد، ن ــالم ك اع
ــه اى 22 درصد هنوز ابالغ  مبادل
ــده و بعد از ابالغ  الزم االجرا  نش

خواهد بود.

ــون بيش از يك  ــا اين حال، اكن ب
هفته از ابالغ بخشنامه به اداره هاى 
ــته، اما هنوز  مركزى بانك ها گذش
ــاى دولتى و  ــعب بانك ه اغلب ش
ــنامه اى را  ــى چنين بخش خصوص

دريافت نكرده و همچنان نرخ هاى 
سود قبلى را اجرا مى كنند.

تسهيالت خردى مثل وام خودرو، 
ــب  ــه در قال ــه ك وام كاال و جعال
پرداخت  مبادله اى  عقود 
ــا  ب ــون  اكن ــوند،  مى ش
سودى حدود 26 تا 30 
درصد از سوى بانك هاى 
ــى  خصوص و  ــى  دولت
پرداخت مى شود. اين در 
اعطاى  كه  ــت  اس حالى 
ــهيالت در بين  ــن تس اي
به  ــاى خصوصى  بانك ه

ندرت انجام مى شود.
از  اين اساس، برخى  بر 
ــى عنوان  ــعب بانك هاى دولت ش
كردند كه هنوز بخشنامه مربوط 
ــهيالت 22 درصد را  به سود تس
ــت نكرده اند و براى اعطاى  درياف
وام هاى خرد همچنان نرخ قبلى 

ــرد. به گونه اى  را اجرا خواهند ك
ــاى شعب اعالم  كه يكى از رؤس
ــود  ــراى وام كاال نرخ س ــرد، ب ك

ــهيالت 28 درصد خواهد بود. تس
ــعبه ديگرى از  ــال ش ــن ح در عي
يك بانك دولتى نرخ سود را براى 
دريافت وام خود 26 درصد عنوان 
ــه اكنون  ــن توضيح ك ــا اي كرد ب
ــتقبال چندانى از دريافت اين  اس
ــرا با وجود  ــود، زي وام هم نمى ش
قيمت هاى  و  ــود  موج ــودهاى  س
ــودرو، دريافت وام  افزايش يافته خ
ــتريان به صرفه  ــراى مش چندان ب

نيست.
ــه در بين  ــت ك اين در حالى اس
ــورد  م ــى  ــك خصوص بان ــد  چن
ــا از  ــى از آنه ــا يك ــى تنه بررس
ــنامه خبر داد، اما  ــت بخش درياف
ــهيالت خرد  تس ــرد كه  ك اعالم 

ــردازد. نمى پ

نرخ سود 26، 28 و 30 درصدى در بانك ها

مديرعامل بانك قرض الحسنه رسالت مطالبات معوق اين بانك را سه درصد كل منابع 
آن عنوان كرد. چندى پيش با انتشار خبرى در خصوص افزايش مطالبات معوق بانك 
قرض الحسنه رسالت در سه ماهه نخست سال 92 و رسيدن اين مبلغ به 33 ميليارد 
و 353 ميليون ريال، مدير عامل اين بانك در اين خصوص گفت: ميزان مطالبات معوق 

بانك قرض الحسنه رسالت تنها سه درصد از كل منابع آن است.
ــدگان كالن روبه رو  ــهيالت گيرن ــين زاده افزود: چون ما با تس ــين حس محمدحس
نبوده ايم و اغلب مشتريان ما عامه مردم هستند  از اين رو، مطالبات معوق ما نسبت 
ــات و  ــت. وى تاكيد كرد: قبل از ادغام موسس به بانك هاى ديگر چندان زياد نيس
ــالت مطالبات معوق آن كمتر از يك درصد  ــنه رس صندوق ها در بانك قرض الحس
ــه درصد كل منابع اين بانك  بود، ولى بعد از ادغام مجموع مطالبات معوق حدود س
ــازوكارهاى انجام شده دوباره به ميزان  ــكيل مى دهد، ولى با ساماندهى و س را تش

مطالبات قبلى در حد يك درصد و كمتر از سه درصد باز خواهد گذشت.
ــپرده گذاران در بازپرداخت اقساط بعد از ادغام   ــكالت س ــين زاده در مورد مش حس

ــت كه در  ــى مردم به گونه اى اس گفت: نارضايت
ــپرده ها  ــت اصل س ــات ممكن اس برخى موسس
ــى كه  ــد، در صورت ــده باش ــكل ش ــار مش دچ
ــپرده  ــتر از پرداخت اصل س ــدى بيش ــا تعه م
نداشته ايم، اما با هماهنگى بانك مركزى به اين 
ــراى آنها در نظر  ــاس امتيازاتى كه ب افراد براس

گرفتيم، تسهيالت پرداخت كرديم.
ــالت تصريح  ــنه رس مديرعامل بانك قرض الحس
كرد: نارضايتى ايجاد شده در بين سپرده گذاران 
ــت و در  از منظر مديريت بحران غيرطبيعى نيس
مورد وام هايى كه به سپرده گذاران صندوق هاى 
ــى وجود  ــكل اساس ــده پرداختيم، مش ادغام ش

ندارد و آنچه هست قابل پيگيرى خواهد بود.

ــرح مركز  ــه دولت و ط ــان اليح ــى همزم ــيا، از بررس ــه آس ــل بيم مديرعام
ــر داد وگفت: بخش  ــخص ثالث خب ــون بيمه ش ــراى اصالح قان ــا ب پژوهش ه
ــا حضور همه  ــى آن ب ــد بررس ــه فعال مراعا مانده و مقرر ش ــذارى بيم نرخ گ

ــود. ــئوالن مربوط انجام ش مس
ــرح مركز  ــيون هم ط ــزود: در اين كميس ــم كاردگر اف ــزارش فارس، ابراهي ــه گ ب
پژوهش هاى مجلس و هم اليحه بيمه مركزى براى اصالحيه قانون در حال بررسى 

است.
ــه تكميلى دارد و با توجه به اينكه نگاه  ــتر جنب وى تصريح كرد: اين اصالحيه بيش
مجلس، دولت و قوه قضاييه نسبت به اين قانون حمايتى است، بررسى هاى مفصلى 

براى اصالح آن انجام مى گيرد.
مديرعامل بيمه آسيا با اشاره به حضور مديران عامل شركت هاى بيمه در جلسه هاى 
ــيون اقتصادى براى بررسى قانون بيمه شخص ثالث، درخصوص نرخ گذارى  كميس
گفت: بررسى بخش نرخ گذارى بيمه شخص ثالث فعال مراعا مانده و مقرر شد بررسى 

اين بخش از قانون در جلسه اى با حضور تمامى 
مديران عامل شركت هاى بيمه، مسئوالن بيمه 
مركزى و نمايندگان عضو كميسيون اقتصادى و 

مركز پژوهش هاى مجلس انجام شود.
ــه مركزى و  ــه طرح بيم ــا بيان اينك ــر ب كاردگ
ــتراكات زيادى  ــاى مجلس اش مركز پژوهش ه
ــام بندهاى  ــه ها تم ــد، افزود: در اين جلس دارن
ــخص ثالث از جنبه هاى مختلف  قانون بيمه ش
ــى مى شود؛  حقوقى و اقتصاد بيمه بحث و بررس
ــد خوبى را طى كرده  ــه ها رون تاكنون اين جلس
ــه اى كه در نهايت به صحن  و اميدوارم اصالحي
علنى مجلس ارائه مى شود، تمام جوانب را مورد 

توجه قرار داده باشد.

مديرعامل بيمه آسيا خبر داد: 
بررسى اصالح قانون بيمه شخص ثالث در مجلس

مديرعامل بانك رسالت:
بانك رسالت تنها 3 درصد مطالبات معوقه دارد

بيمه معلم از فهرست تحريم اتحاديه اروپا خارج شد

مديرعامل بيمه معلم از صدور حكم دادگاه اروپا مبنى بر خروج اين شركت 
ــت تحريم اتحاديه اروپا خبر داد و گفت: بيمه معلم دوباره مى تواند  از فهرس

كشتى هاى ناوگان كشتيرانى ايران را تحت پوشش بيمه اى قرار دهد.
ــينه تحريم بيمه معلم از سوى  ــيرى با اشاره به پيش محمدابراهيم تحس
ــه دليل تحريم هاى  ــال پيش و زمانى كه ب ــه اروپا گفت: از دو س اتحادي
ــتيرانى ايران  ــتى هاى ناوگان كش دولت هاى غربى، بيمه معلم بيمه كش

را بر عهده گرفت، اتحاديه اروپا نسبت به تحريم بيمه معلم اقدام كرد.
وى افزود: از زمان شروع اين تحريم، شركت بيمه معلم با اقامه دعوى به 
دادگاه اروپا نسبت به اثبات حقانيت اين شركت اقدام كرد و حدود چهار 
ماه پيش دادگاه اروپا براى رسيدگى به اين دعوى تشكيل شد و با دفاع 
ــركت را از  ــوب وكالى بيمه معلم دادگاه اروپا با صدور حكمى اين ش خ

فهرست تحريم هاى اتحاديه اروپا خارج كرد.
به گفته تحسيرى با لغو تحريم ها، بيمه معلم دوباره مى تواند كشتى هاى 

ناوگان كشتيرانى ايران را تحت پوشش بيمه اى قرار دهد.

راه اندازى نرم افزار تلفن همراه مسيرياب در بانك سپه
رييس اداره كل روابط عمومى بانك سپه از راه اندازى نرم افزار جست وجوگر 
و مسيريابى شعب اين بانك روى تلفن هاى همراه با سيستم هاى iOS  و 
اندرويد خبر داد و گفت: اين سامانه براى آسان سازى دسترسى مشتريان 

به شعب اين بانك از طريق تلفن همراه راه اندازى شده است. 
سيدعلى جاللى نظرى افزود: امكان جست وجوى شعب براساس نام، كد 
ــانى محدوده مورد نظر، قابليت جست وجو و ارائه  ــعبه يا بخشى از نش ش
ليست شعب در شعاع موقعيت مكانى كاربر و ارائه مسير پيشنهادى براى 
ــيدن به شعبه با در نظر گرفتن تمامى مسيرهاى احتمالى با استفاده  رس

از وسايل نقليه عمومى از ويژگى هاى اين سامانه است. 

پرداخت خسارت براى سقوط هواپيما
ــه يك فروند  ــى بيمه نامه بدن ــارت كل ــهامى بيمه ايران خس ــركت س ش
ــركت پرديس سرام  ــوزى ش ــى و آتش س ــبك آموزش هواپيماى فوق س
ــقوط يك فروند  ــن دو پرونده پرداخت كرد. س ــاژ را به بيمه گذاران اي پ
ــراف فرودگاه  ــه هاى بيابان اط ــن و ماس ــبك روى ش هواپيماى فوق س
ــير  ــرواز به دليل انحراف از مس ــه  حين انجام پ ــهد ك ــهر مش گلبهار ش
ــارت  ــه ايران خس ــركت بيم ــد، ش ــارت كلى ش ــل خس ــى متحم اصل
ــغ يك ميليارد  ــا را به صورت كامل و به مبل ــه اين هواپيم ــه بدن بيمه نام
ــان  ــه ذى نفع از 10 روز در وج ــر  ــال و در كمت ري ــون  و 500 ميلي

پرداخت كرد.

خبر

نماگر

افزايش بهاى سـكه با باال رفتن قيمت طال
قيمت طال در بازار هاى جهانى در سه روز گذشته با توجه به شدت يافتن 
بحران اوكراين و عراق و همچنين احتمال كاهش ماليات بر واردات طال 
از سوى هندوستان كه تقاضا براى خريد اين فلز گرانبها را افزايش داده، 
روند افزايشى به خود گرفته و امروز قيمت هر اونس طال به 1340 دالر 

رسيده است.
ــد اوراق قرضه فدرال رزرو  ــش ارزش دالر در پى بازخري همچنين كاه
ــد تا قيمت طال 19دالر در بازارهاى جهانى افزايش پيدا  امريكا باعث ش
ــزار تومان افزايش  ــران را نيز با 10 ه ــكه در بازار ته ــد و قيمت س كن

روبه رو كرد.

نرخنامه

فروش خريد نوع ارز 

3107031160دالر امريكا
4235042470يورو

5307053230پوند انگليس
2940029670دالر كانادا

83808480درهم امارات
2930029430دالر استراليا

3470035020فرانك سوئيس
1473014880لير تركيه

56305790كرون دانمارك
44604570كرون سوئد
49605050كرون نروژ

81708370ريال عربستان
97009830رينگيت مالزى

102000107000دينار كويت
50205120يوآن چين
450600روپيه هند
9001000بت تايلند
200400ين ژاپن

2528دينار عراق

قيمت فروش قيمت خريد  عنوان

1338 1340 اونس طال
979/960 983/420 يك گرم طالى 18 عيار

9/216/000 9/630/000 سكه طرح قديم
9/540/000 9/640/000 سكه بهار آزادى
4/810/000 4/810/000 سكه نيم
2/700/000 2/700/000 سكه ربع
1/780/000 1/780/000 سكه يك گرمى

دريچه خبر

با وجود وعده مديركل فناورى اطالعات و ارتباطات بانك مركزى

طرح چكاوك هنوز
 اجرايى نشده است
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ــازى نرخ  ــا آزادس هواپيمايى ه
ــن معنا كه مكانيزم  بليت را به اي
بازار نرخ گذارى كند،  در صنعت 
ــذارى  بدعت گ ــل  حمل و نق
كردند. هرچند نخستين تجربه 
ــا و اگرها  ــازى بليت با ام آزادس
ــى زيادى همراه بود اما  و حواش
گويا قطارى ها و اتوبوسى ها هم 
ــدن قيمت ها  بى ميل به آزاد ش
نيستند. قبل از اينكه ايرالين ها 
ــازى را رسما كليد  قانون آزادس
ــوع كردن  ــه متن ــد، تجرب بزنن
ــتند و حتى  قيمت بليت را داش
ــرى با  ــروش بليت هاى چارت ف
تخفيف هاى 70 درصدى را هم 
تجربه كرده بودند، اما قطارى ها 
ــفند ماه  ــتين بار، اس براى نخس
ــته تخفيف دادن را  ــال گذش س
ــه  ــروعى ك ــد؛ ش ــروع كردن ش
ــافر در روزهاى  ــذب مس ــا ج ب
ــركت هاى  غير پيك به مذاق ش
قطارهاى مسافرى خوش آمد و 
ارائه بليت هاى تخفيف دار قطار 
ــد تا جايى كه حتى  ادامه دار ش
مسير پرتردد تهران – مشهد كه 
روزهاى وسط هفته هم طرفدار 

دارد؛ تخفيف خورد. 
ــاى  ــركت هاى قطاره ــا ش گوي
مسافربرى از جذب مسافر براى 
ــا ارائه تخفيف  كوپه هاى خالى ب
لحظه آخرى بدشان نيامده است 
و اين روزها مشتريان سفرهاى 
ريلى هم با بليت تخفيف دار سفر 

مى كنند. 

مصوبه قانونى براى 
آزادسازى نداريم 

آزاد سازى نرخ بليت هواپيما به 
ــون پنجم  ــاده 161 قان دنبال م
ــعه با بيش از يكسال تاخير  توس
ــت  ــون در صنع ــراى قان در اج
ــور كليد خورد،  هوانوردى كش
ــى و جاده اى و  اما در بخش ريل
ــازى مصوبه  دريايى براى آزادس
قانونى وجود ندارد. هرچند هنوز 
متد مسافرگيرى لحظه آخرى با 
فروش بليت هاى تخفيف دار به 
اتوبوسى ها و جاده اى ها نرسيده 

ــود  ــت، اما چند ماهى مى ش اس
ــا وجود اينكه  كه ناوگان ريلى ب
ــازى  هيچ قانونى براى متنوع س
ــه  ــدارد ب ــود ن ــاى خ قيمت ه
ــر در  ــن روش موث ــتقبال اي اس

كسب و كار رفته است. 
ــركل  ــرى، مدي ــى جعف مرتض
ــارت بر بازار راه آهن  تنظيم و نظ
ــران در  ــالمى اي ــورى اس جمه
ــگار فرصت  ــا خبرن گفت و گو ب
ــد اينكه براى بخش  امروز با تايي
ــى  ــه قانون ــوز مصوب ــار هن قط
ــت و متنوع  ــازى نرخ بلي آزادس
ــود ندارد،  ــردن قيمت ها وج ك
ــه قانونى  ــا اينكه مصوب گفت: ب
ــردن قيمت ها  ــوع ك براى متن
نداريم، اما امكان تخفيف بليت 
ــركت هاى قطارهاى  ــراى ش ب
ــده است و  ــافرى تعريف ش مس
ــال گذشته هم  ــركت ها از س ش
ــف دار را  ــه بليت هاى تخفي ارائ

شروع كرده اند. 
ــال  ــه احتم ــان اينك ــا بي وى ب
ــازى نرخ بليت در بخش  آزادس
ــود دارد، گفت:  ــم وج ــار ه قط
ــراى قانون  ــى براى اج مذاكرات
ــازى نرخ بليت در بخش  آزادس
ــده، اما هنوز  ــم انجام ش قطار ه
ــراى اجراى  نمى توان تاريخى ب

آزادسازى قيمت ها در اين بخش 
اعالم كرد. 

ــه داد: در  ــرى ادامــ جـعـفـ
ــركت ها به دنبال  حال حاضر ش
ــردن قيمت بليت هاى  متنوع ك
ــيرهاى مختلف  خود براى مس
هستند كه تفاوت آن با آزادسازى 
ــت  ــود نرخ مصوب اس تنها وج
وگرنه ريلى ها هم از متنوع كردن 

قيمت ها استقبال مى كنند. 

تاريخ عرضه
بليت هاى تخفيف دار 

ــدودى راه را  هواپيمايى ها تاح
ــاير ناوگان حمل و نقلى  براى س
ــال هاى  ــوار كرده اند. در س هم
ــد بليت هاى  اخير مردم با خري
ــب چارترى  ــف دار كه اغل تخفي
ــد بليت هاى  ــد؛ زمان خري بودن
ــان  ــرخ بازار دست ش ارزان از ن
ــت. مردم مى دانند كه  آمده اس
ــبتى از جمله  ــالت مناس تعطي
ــى و تعطيالت آخر  مذهبى و مل
ــتند كه  ــه از روزهايى نيس هفت
توقع خريد بليت ارزان را از بازار 

داشته باشند. 
ــم  تقوي ــاره  درب ــرى  جعف
ــاى تخفيف دار  ــه بليت ه عرض
شركت هاى قطارى به «فرصت 

ــان عرضه  ــت: زم ــروز» گف ام
بليت هاى ارزان تر از نرخ مصوب 
قطار با هواپيمايى ها كمى تفاوت 
دارد؛ براى مثال ساعت حركت 
در قطار شامل تخفيف نمى شود. 
وى توضيح داد: در سيستم ارائه 
تخفيف بليت هاى هواپيما يكى 
ــاعت پرواز  ــوارد تخفيف س از م
است و بليتى كه ساعت پروازش 
ــا ارزان تر از  ــت قطع 2 صبح اس
بليتى با پرواز 11 صبح فروخته 
ــه اينكه  ــود، اما با توجه ب مى ش
ساعت حركت قطار به يك مسير 
ــت فعال  ــدود اس ــخص مح مش
ــار اعمال اين نوع  نمى توان انتظ

از تخفيف ها را داشت. 
ــا توجه به  ــرى ادامه داد: ب جعف
ــفر با قطار  اينكه مدت زمان س
ــتر از هواپيماست،  معموال بيش
بنابراين فرمول تخفيف بليت ها 
ــتر به روز بر مى گردد تا به  بيش

ساعت. 
مديركل تنظيم و نظارت بر بازار 
ــريح تاريخ بليت هايى كه  با تش
شامل تخفيف مى شوند، گفت: 
اگر از نخستين ماه سال حساب 
كنيم حتى بليت هاى فروردين 
هم شامل تخفيف مى شوند كما 
اينكه فروردين 93 هم بليت هاى 

تخفيف دار فروخته شد. 
ــروش  ــه داد: ف ــرى ادام جعف
ــف دار در هفته  بليت هاى تخفي
ــراى فروش  دوم نوروز به ويژه ب
ــروع  ــت ش ــاى برگش بليت ه
ــا اتمام  ــود و همچنين ب مى ش
ــروش  ــوروزى ف ــفرهاى ن س
ــراى  ــف دار ب ــاى تخفي بليت ه
روزهاى آخر فروردين ماه ادامه 
مى يابد. تخفيف در ارديبهشت 
ــير دارد و با  ــتگى به مس ماه بس
توجه به اينكه هنوز از سفرهاى 
نوروزى يك ماه نگذشته است، 
ــف  ــيرها تخفي ــيارى از مس  بس
ــه  ــد توج ــا باي ــد، ام مى خورن
ــت فصل  ــت كه ارديبهش داش
ــفر به برخى از مناطق خوش  س

آب و هواى كشور است. 
ــت بليت هاى  ــاره قيم وى درب
خردادماه گفت: با توجه به اينكه 
ــت،  ــرداد فصل امتحانات اس خ
ــم كاهش  ــفر ه ــتقبال از س  اس
مى يابد و انتظار خريد بليت هاى 
ارزان قيمت انتظار بجايى است. 
ــم احتمال  ــرداد ه ــر و م در تي
عرضه بليت هاى تخفيف دار در 
ــود دارد،  ــيرها وج برخى از مس
ــفرهاى  ــهريور كه اوج س اما ش
تابستانى و آخرين فرصت براى 
ــوب مى شود بليت ها  سفر محس
ــوب فروخته  معموال با نرخ مص

مى شوند. 
ــرايط عرضه  ــرى درباره ش جعف
ــال گفت:  بليت در نيمه دوم س
ــوى هوا و  ــرايط ج  با توجه به ش
ــل پاييز  ــروع مدارس در فص ش
ــفر مواجه  ــا كاهش س معموال ب
ــاى اين  ــه بليت ه ــويم ك مى ش
ــامل تخفيف مى شوند،  فصل ش
ــت كه فصل  ــا بايد توجه داش ام
سفر به مسيرهاى جنوبى مانند 
ــتان  بندرعباس در پاييز و زمس
است كه بليت اين مسيرها با نرخ 
مصوب به فروش مى رسد، اما در 
زمستان كه تمايل سفر حتى به 
شهرهاى جنوبى كاهش مى يابد 
شركت ها براى جذب مشترى و 
مسافر از ترفند تخفيف و فروش 

بليت ارزان استفاده مى كنند. 

ــد روز پيش  ــود اينكه چن ــا وج ب
از تكدرخاطر  ــت  ــخنگوى دول س
رييس جمهور بابت افزايش قيمت 
ــودرو و قيمت هاى جديد اعالم  خ
ــت  ــوراى رقاب ــوى ش ــده از س ش
ــتانى ها هم اين  حرف زد و بهارس
درصد افزايش قيمت را غير قانونى 
ــته  ــد، اما روز گذش ــالم كردن اع
ــازان برنامه فروش فورى  خودروس
ــا قيمت هاى جديد اعالم  خود را ب
ــوراى رقابت روى  ــده توسط ش ش

سايت خود قرار دادند.
ــا  ــازان ب ــورى خودروس ــروش ف ف
ــد در حالى اعالم  ــاى جدي قيمت ه
ــت كه دولت و نمايندگان  شده اس
ــالح قيمت هاى  ــس وعده اص مجل
ــردم داده اند و توصيه  جديد را به م

ــال از خريد  ــه مردم فع ــد ك كرده ان
ــد. در اين  ــت نگه دارن خودرو دس
ــد ديد تكدر رييس جمهور  ميان باي
ــرى در  ــد تاثي ــاى جدي از قيمت ه
ــازار از  ــش قيمت ها و خروج ب كاه

ــت يا اينكه زور  ركود خواهد گذاش
خودروسازان به دولت هم مى چربد.

ــت  ــاز قيم ــركت هاى خودروس ش
ــوالت خود  ــورى محص ــروش ف ف
ــاب قيمت هاى جديد  ــا احتس را ب

اعالم شده از سوى شوراى رقابت 
ــاس،  ــد و براين اس ــالم كرده ان اع
ــروش فورى  ــراى مثال قيمت ف ب
سايپا SE 20 131ميليون و 122 
ــژو 206 تيپ 5 با  ــزار تومان، پ ه

ــين  ــه هواى راننده و سرنش كيس
ــع عقب 36  ــدار دهنده موان و هش
 800 و  ــزار  ه  223 و  ــون  ميلي
 EF7 ــمند ال ايكس ــان و س توم
پايه گازسوز با كيسه هواى راننده 
ــوالدى و  ــگ ف ــين و رين و سرنش
يورو4، 31 ميليون و 348 هزار و 

700 تومان اعالم شده است.
ــدى  ــروش نق ــالم ف ــاس اع براس
خودروسازان، قيمت فروش فورى 
ــكى و  رانا ال ايكس، با ترميم مش
ــورو 4 ، 32 ميليون و 808 هزار  ي
ــمند ال  و 200 تومان و قيمت س
ايكس سال، بنزينى با كيسه هواى 
راننده و سرنشين و رينگ فوالدى 
و يورو 4 28 ميليون و 509 هزار 
و 500 تومان محاسبه شده است.

تقويم تخفيف بليت هاى قطار 

ريلى ها به استقبال آزادسازى 
نرخ بليت رفته اند

با وجود مخالفت دولت با قيمت هاى جديد 

خودروسازان قيمت فروش فورى خود را اعالم كردند

راه اندازى خط توليد 
قطعات جديد هواپيمايى 

در كشور 

دبير ستاد توسعه فناورى و صنايع 
ــى و هوانوردى  دانش بنيان هواي
ــت  معاونت علمى و فناورى رياس
ــط  خ ــدازى  راه ان از  ــورى  جمه
ــد هواپيمايى  توليد قطعات جدي
ــاركت بانك مهر  با حمايت و مش

اقتصاد خبر داد. 
ــدار با  ــى در دي ــر منطق منوچه
ــر اقتصاد از  ــل بانك مه مديرعام
با اين  ــاركت  ــراى مش ب آمادگى 
بانك به منظور سرمايه گذارى در 

صنعت هوايى خبر داد. 
ــركت صنايع هوايى  مديرعامل ش
با  ــرد: اميدواريم  ــار ك ايران اظه
ــك در طرح هاى  ــت اين بان حماي
زودبازده و سرمايه گذارى مشترك 
براى راه اندازى خط توليد قطعات 
ــعه صنعت  ــاهد توس ــد، ش جدي

هواپيمايى در كشور باشيم. 
ــريح فعاليت هاى  ــى در تش منطق
ــران  ــى اي ــع هواي ــركت صناي ش
ــركت با به كارگيرى  گفت: اين ش
ــغول  مش ــص  متخص ــان  كاركن
فعاليت در زمينه ساخت قطعات، 
طراحى و تامين قطعات و فرآيند 
ــر قطعات  ــى تخمين عم مهندس
ــت و در اين زمينه توانسته در  اس
ــورهاى دنيا در  ميان معدود كش
ــه تعمير و نگهدارى هواپيما  زمين

جايگاه مناسبى را كسب كند. 

آغاز پيش فروش بليت 
قطار از 25 تيرماه

ــاى  قطاره ــت  بلي ــروش  پيش ف
ــافرى داخلى از ساعت 8:30  مس
 1393/04/25 ــنبه،  چهارش روز 

آغاز مى شود.
ــافرى  فروش بليت قطارهاى مس
ــخ  تاري ــل  فاص ــد  ح ــى  داخل
ــا 1393/05/31  1393/05/01 ت
ــاعت 8:30 روز چهارشنبه،  از س

1393/04/25 آغاز مى شود.
ــق  ــزارش، طب ــن گ ــاس اي براس
ــدى صورت گرفته  برنامه زمان بن
ــافرى  فروش بليت قطارهاى مس
ــنبه  ــى نيز از روز سه ش بين الملل
ــود  مى ش ــروع  ش  1393/05/24
ــان مى توانند از طريق  و متقاضي
ــى  ــايت اينترنت ــه س ــه ب مراجع
و   http : / /ticket .raja .ir
آژانس هاى مسافرتى داراى مجوز 

اقدام به تهيه بليت كنند.

اعالم آمادگى شركت 
هلى كوپترى هلند براى 

ورود به بازار ايران
مديركل حقوقى و امور بين الملل 
ــورى از  ــازمان هواپيمايى كش س
ــركت هلى هلند  اعالم آمادگى ش
ــور در بازارهاى  ــور حض ــه منظ ب

ايران خبرداد.
ــاره  ــا اش ــرفى ب ــعيد ش محمدس
ــازمان هواپيمايى  ــره س به مذاك
ــركت  ــا مديرعامل ش ــورى ب كش
ــركت  ــد، گفت: اين ش هلى هلن
ــت ضمن  اعالم آمادگى كرده اس
برنامه ريزى براى استقرار چندين 
پيشرفته  از هلى كوپترهاى  فروند 
ــران، در زمينه انتقال  ــود در اي خ
تعميرات  و  ــاخت  س ــوژى  تكنول
اساسى هلى كوپتر، تامين قطعات 
ــنل  ــى و يدكى، آموزش پرس اصل
براى خلبانى و تعميرات در كشور 

همكارى كند.

پرفروش ترين مدل 
آئودى در خاورميانه

از  ــودى  آئ ــى  آلمان ــاز  خودروس
ــروش خود  ف ــد 11 درصدى  رش
ــال  در خاورميانه در نيمه اول س

2014 خبر داد.
به گزارش ايسنا، آئودى خاورميانه 
فروش 5689 دستگاه خودرو در 
ــال را گزارش  ــش ماه اول امس ش
ــا فروش  ــو 7 ب ــدل كي ــرد و م ك
ــن  ــتگاه، پرفروش تري 1143 دس

مدل اين شركت بود.
پس از كيو 7 كه فروش آن در 
ــد هفت درصدى  اول رش نيمه 
 5 ــت، مدل هاى A8، كيو  داش
ــد.  ــرار گرفتن ــودى ق و A6 آئ
ــن  عربي ــزارش  گ ــاس  براس
ــارات متحده عربى  ــس، ام بيزن
ــروش  ف كل  از  ــد  42 درص ــا  ب
بزرگ ترين  ــه،  خاورميان آئودى 
ــركت بود و پس از  بازار اين ش
ــتان (20/6 درصد) و  آن عربس
كويت (11/3 درصد) قرار گرفتند.

ــيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى گفت: مردم از محصوالت  عضو كميس
تكرارى و برندهاى ديمى خودرو خسته شده اند و بازار ايران تشنه يك خودروسازى 

تازه است. 
ــيد مويد حسينى صدر با يادآورى موضوع راه اندازى قطب سوم  به گزارش ايرنا، س
ــازى در كشور خاطرنشان كرد: سرمايه گذارى در قطب سوم خودرو سازى  خودروس
ــود و بازار بكر و بسيار خوبى براى خودروسازى در  ــتقبال بااليى مواجه مى ش با اس

ايران وجود دارد. 
ــرمايه گذارى در كشور بسيار باال است و با توجه به عملكرد  وى ادامه داد: زمينه س
ــرمايه گذاران عالقه مند به حضور در بازار  ــازان فرصت بى نظيرى براى س خودروس

خودرو ايجاد شده است. 
ــوال كه باالخره موضع مجلس  ــخ به اين س نماينده مردم خوى در مجلس در پاس
ــوى شوراى رقابت چيست،  درباره افزايش قيمت خودرو و قيمت هاى اعالمى از س

ــوراى رقابت  ــدگان عضو ناظر ش ــر از نماين ــه نف گفت: س
ــتند كه هر سه به اين قيمت ها اعتراض كردند، اما اين  هس

نمايندگان در شوراى رقابت حق رأى ندارند. 
ــاس  ــوراى رقابت بايد براس ــينى صدر تصريح كرد: ش حس
ــرد، زيرا مردم  ــردم و واقعيات جامعه تصميم بگي منافع م
ــد: مجلس  ــتند. وى يادآور ش انتظار افزايش قيمت را نداش
بايد در اين زمينه تصميم گيرى و شوراى رقابت را به دليل 

اينكه اقدامات آن واقع بينانه نيست، منحل كند. 

ناصر عاشورى، نماينده مردم در مجلس گفت: تفاهم شوراى رقابت با خودروسازان 
ــى صنعت خودرو به صورت فصلى اگر موجب حفظ قدرت  براى محاسبه تورم بخش

خريد مشتريان خودرو نشود، در حق آنان ظلم است.
ــتمزد حقوق بگيران در طول سال را براساس  ــنا، وى افزايش دس به گزارش ايس
ــوراى رقابت به  ــزود: حاال كه ش ــت و اف ــل انجام دانس ــار قاب ــون كار، يك ب قان
ــه ماه  ــى خودرو را هر س ــت تصميم گرفته تا نرخ تورم بخش ــى از دول نمايندگ
ــوراى عالى كار  ــت تا ش ــنديده اس يك بار در قيمت تازه خودرو اعمال كند پس
ــتمزد كارگران در  ــالح قانون كار زمينه افزايش چندباره حقوق و دس ــز با اص ني

ــال را به وجود آورد. طول س
ــهيالت بانكى  ــازان از تس ــد: خودروس ــفت متذكر ش ــده مردم فومن و ش نماين
ــتفاده مى كنند و دولت نيز از طريق شوراى رقابت قيمت خودروهاى داخلى  اس
ــازى مصوب  ــركت هاى خودروس ــن امتياز واردات خودرو را به نفع ش و همچني

مى كنند.
ــنهادى  ــادى مجلس در پيش ــيون اقتص ــو كميس اين عض
ــال 1397 شد و  ــازى واردات خودرو تا س ــتار آزادس خواس
افزود: با توجه به تاريخچه عملكرد خودروسازان كشور زمان 
آن رسيده تا واردات خودرو طى سه سال آينده و به تدريج 
ــازان مجبور شوند در فضاى تطبيقى،  آزاد شود تا خودروس
ــطح  ــت و قيمت و خدمات پس از فروش خود را به س كيفي

استانداردهاى بين المللى ارتقا دهند.

افزايش قيمت خودرو، ظلم به مردم استشوراى رقابت منحل شود

مجلس زير بار افزايش قيمت خودرو نمى رود
ــاره به مخالفت مجلس  ــيون صنايع و معادن مجلس با اش رييس كميس
ــت كه مجلس از  ــوراى رقابت گف ــوى ش ــا افزايش قيمت خودرو از س ب

روش هاى قانونى جلوى اين افزايش قيمت را مى گيرد. 
ــنا» اظهار كرد: موضوع افزايش قيمت  رضا رحمانى در گفت وگو با «ايس
ــوراى رقابت در يكى از جلسه هاى كميسيون صنايع  ــوى ش خودرو از س
مطرح شد و مورد مخالفت اعضا قرار گرفت. اعضاى كميسيون صنايع به 
اتفاق آرا، افزايش قيمت را در شرايط فعلى غيرقابل قبول مى دانستند و 

معتقد بودند نبايد اين گرانى اتفاق مى افتاد. 
ــتدالل نمايندگان اين است كه وقتى قيمت ارز گران شد،  وى افزود: اس
 خودرو نيز افزايش قيمت پيدا كرد اما در حال حاضر قيمت ارز نسبت به 
آن زمان كاهش يافته يا ال سى كه 130 درصد بوده به 30 درصد كاهش 
ــت و همچنين وضعيت تحريم ها بهتر شده، بنابراين در مجموع  يافته اس

دليلى براى افزايش قيمت خودرو وجود نداشت. 
ــه نمايندگان مجلس عضو  ــردم تبريز در مجلس با بيان اينك ــده م نماين
ــق نبوده اند، ادامه داد: ما از  ــوراى رقابت با افزايش قيمت خودرو مواف ش
ــتيم كه البته  وزير صنعت نيز درباره افزايش قيمت خودرو توضيح خواس
ــت رييس شوراى  ــت. قرار اس ــان گفت: در جريان اين موضوع نيس ايش
رقابت و وزير صنعت در يكى از جلسه هاى هفته آينده كميسيون صنايع 

حضور يابند و موضوع افزايش قيمت خودرو مورد بررسى قرار گيرد. 
ــى با بيان اينكه مجلس زيربار افزايش قيمت خودرو نمى رود، تاكيد  رحمان
ــن افزايش قيمت را مى گيريم. البته  ــرد: ما از روش هاى قانونى جلوى اي ك
امكان اصالح اين مصوبه از سوى شوراى رقابت نيز وجود دارد و ممكن است 
وزارت صنايع و خودروسازان براى عدم افزايش قيمت خودرو مجاب شوند، 
ــاس كند نمى خواهند اين قيمت ها را اصالح كنند يا بر  اما اگر مجلس احس

يك تصميم نادرست اصرار دارند، در اين باره ورود خواهد كرد. 
ــد روى كل بازار تاثير  ــش قيمت خودرو هم مى توان ــه داد: افزاي وى ادام
بگذارد و هم تاثير منفى در تلقى مردم نسبت به صنعت خواهد گذاشت 
ــود و احساس مى كنند در  ــبت به صنعت مى ش و باعث بدبينى مردم نس
حقشان اجحاف مى شود. بنابراين اين امر تبعاتى هم براى صنعت خودرو 

و هم براى صنايع ديگر خواهد داشت. 
ــيون صنايع مجلس با بيان اينكه اعتماد مردم بايد پشتوانه  رييس كميس
خودروسازان و صنايع ديگر باشد، يادآور شد: اگر مردم احساس كنند در 
ــان اجحاف مى شود يا افزايش قيمت غيرمعقولى اتفاق افتاده ضرر  حق ش
اين كار بيش از منفعتش خواهد بود، بنابراين مجلس زير بار اين افزايش 

قيمت نمى رود و از روش هاى قانونى جلوى آن را مى گيرد. 

تحويل تيبا هاچ بك از هفته آينده
ــايپا قيمت احتمالى تيبا هاچ بك را  ــازى س معاون فروش گروه خودروس

اعالم كرد.
ــل خودروهاى  ــادرى اظهار كرد: تحوي ــنا، محمدعلى ق ــه گزارش ايس ب
ــد. وى با  ــك از هفته آينده آغاز خواهد ش ــده تيبا هاچ ب پيش فروش ش
ــودرو توليد و آماده تحويل  ــتگاه از اين خ ــان اينكه حدود 1500 دس بي
ــط شوراى رقابت  ــان كرد: هنوز قيمت اين خودرو توس ــت، خاطرنش اس

نهايى نشده است.
ــازى سايپا ادامه داد: قيمت اين خودرو بايد  معاون فروش گروه خودروس
ــه هزينه هاى توليد  ــود، اما با توجه ب ــوراى رقابت تعيين ش ــوى ش از س
ــه ميليون تومان بيشتر از قيمت تيباى فعلى  احتماال قيمت آن حدود س
ــت اين خودرو در  ــه موضوع تعيين قيم ــود. قادرى افزود: البت خواهد ب
ــوراى رقابت در دست بررسى است و در نهايت هر قيمتى كه از سوى  ش

اين شورا ابالغ شود اعمال خواهد شد.
ــوى شوراى  وى با بيان اينكه قيمت اين خودرو احتماال هفته آينده از س
ــماره گذارى خودروهاى  ــود خاطرنشان كرد: روند ش رقابت تعيين مى ش

تيبا هاچ بك توليدى نيز مراحل آخر خود را طى مى كند.
با توجه به قيمت 24 ميليون و 183 هزار تومانى تيباى معمولى به نظر 

مى رسد قيمت تيباى هاچ بك حدود 27 ميليون تومان باشد.

نرخنامه

قيمت خودرو (تومان)

600 LC 1/060/000/000بنز

S 1/370/000/000مازراتى كواتروپورته

 EC7 جيلى امگراند
هاچ بك

67/200/000

1/040/000/000بى ام دبليو 630 كوپه

IS300 لكسوس
فول آپشن

303/000/000

دو در GX توياتو پرادو
آفرود 9 ايربگ

245/000/000

301/000/000هيونداى جنسيس 2014

 قيمت كارخانه اى و بازار خودروهاى توليد داخل

كارخانه
قيمت نمايندگىقيمت بازارنام خودروتوليد كننده

تيبا دو گانه 
26/200/00025/683/000سوز

 2E 90 تندر
(بنزينى 

    تك ايربگ) 
39/400/00036/151/000

ام وى ام 315 
   (هاچ بك) 

 
38/600/00038/303/000

پژو 206 
     تيپ 2 

 
35/600/00029/000/000

2E 90 تندر
42/400/00036/600/000      (آپشن) 

ــازان و نهادهاى  ــودرو س ــات اخير ميان خ ــودرو  با مناقش ــازار خ ب
ــر مى برد و قيمت كارخانه  ــفاف به س ــاز در وضعيتى غيرش تصميم س
ــت. در جدول زير،  ــده در جدول هاى زير تقريبى اس ــازار درج ش و ب

ــت:  ــده اس قيمت خودروهاى لوكس موجود در بازار تهران آورده ش

با خودروسازان

نازيال مهديانى



ــبك كه آن را به نام هاى بتن  بتن س
اسفنجى و فوم بتن نيز مى شناسند، 
ــت كه درون  ــع همان بتن اس در واق
ــوا به صورت منظم  ــاى ه آن حباب ه
ــده و به آن حالت اسفنجى  چيده ش
ــت. فوم بتن پوشش جديدى  داده اس
ــيمان، آب و  ــت كه از تركيب س اس
فوم (ماده شيميايى توليد كننده كف) 
ــود. ماده كف زا (فوم) در  ايجاد مى ش
ــتگاه  ــا آب در دس ــن اختالط ب ضم
مخصوص، حباب هايى از هوا را توليد 
ــا را تثبيت مى كند، كف حاصل  و آنه
كه كامال پايدار است ضمن اختالط با 
سيمان و آب در درون ميكسر مالتى 
سبك و روان، قابل پمپاژ و با كيفيت 
ــه به دليل  ــوب ايجاد مى كند ك مطل
ــى منحصر به فرد خود  خواص فيزيك
براى مصارف مختلف در ساختمان و 
نسبت به نوع مصرف استفاده مى شود. 
از جمله عوامل تاثير گذار در كيفيت 
ــيمان،  فوم بتن را مى توان كيفيت س
ــده در فوم  ــتفاده ش مواد افزودنى اس
ــده و  ــوم مصرف ش ــن، كيفيت ف بت
ــيمان  مخلوط كردن صحيح فوم و س
و عمل آوردن آن دانست. در خصوص 
كاربرد هاى فوم بتن در ساختمان نيز 
مى توان به استفاده از آن در كف سازى 
طبقات، شيب بندى پشت بام، ساخت 
قطعات تزينى، عايق سازى تاسيسات 
حرارتى و برودتى، عايق صدا، ساخت 
ــاى  ــر و پانل ه ــار ب ــاى غير ب بلوك ه
ــه و همچنين  ــده يا يكپارچ جدا كنن
پر كردن حفره و تراشه ها در پروژه هاى 

عمرانى اشاره كرد. 
فوايد استفاده از فوم بتن

استفاده از فوم بتن به دليل وزن كم و 
مقاومت مطلوب با توجه به كاربرد آن 
ــاختمان را به  به طور كلى مخارج س
ــزان قابل توجهى كاهش مى دهد  مي
كه اين مسئله توجيه مناسبى براى 

صرفه جويى اقتصادى است. همچنين 
ــكلت فلزى،  به دليل كاهش وزن اس
ــه آن  ــقف و درنتيج ــا و س ديواره
ــبك تر بودن ساختمان در صورت  س
ــرى را  ــارات كمت ــوع زلزله خس وق
ــل  ــازد. حمل و نق ــه آن مى س متوج
ــوم بتن نيز  ــاخته ف قطعات پيش س
ــبت به قطعات  هزينه كمترى را نس
ــته و نصب قطعات به  بتنى در برداش
ــبكى آنها بسيار آسان است.  دليل س
همچنين انجام هرگونه نازك كارى 
به راحتى روى پوشش فوم بتن قابل 
اجراست و چسبندگى قابل توجهى 
با سيمان و گچ دارد. از مزاياى ديگر 
فوم بتن مى توان به خصوصيات عالى 
در مقابل يخ زدگى و فرسايش ناشى 
از آن و مقاومت در برابر نفوذ رطوبت 
و آب و مقاومت فوق العاده در مقابل 

آتش اشاره كرد. 
ــت يكى از مسائل  ــايان ذكر اس  ش
ــه در جهان، صرفه جويى  مورد توج
در مصرف انرژى است كه در صنعت 
ساختمان سازى، عايق كارى حرارتى 
ــب از راهكارهاى جلوگيرى از  مناس
ــت كه خوشبختانه  اتالف انرژى اس
پايين بودن وزن مخصوص فوم بتن 
ــق موثر در مقابل  ــه يك عاي آن را ب
ــرما تبديل كرده كه با به  گرما و س
ــردن آن باعث صرفه جويى در  كار ب

ــايل گرمازا و سرمازا  استفاده از وس
ــاختار پفكى اين بتن ها  مى شود. س
باعث شده عايق مناسبى براى صدا 
ــتيك به شمار  با ضريب باالى آكوس
ــك فاكتور رفاهى  ــوان ي رود و به عن
ــرى از ورود صداهاى  ــراى جلوگي ب
اضافى و مزاحم مورد توجه طراحان 
ــات  ــرد. در بخش تاسيس ــرار گي ق
ــل قابل برش  ــاختمان نيز به دلي س
ــر بودن فوم  ــا اره و ميخ  پذي بودن ب
ــوازم برقى  ــى، نصب ل بتن سيم كش
ــريع و راحت  ــات بسيار س و تاسيس
ــود. همپنين فومى كه  انجام مى ش
براى توليد فوم بتن استفاده مى شود 
ــتفاده از مواد پروتئينى  به دليل اس
بوى نامطبوعى دارد كه پس از اجرا 
هيچ اثرى از اين بو باقى نمى ماند و 
ــرايط خوب پس از 24ساعت  در ش
ــرايط بد بعد از گذشت 72  و در ش
ساعت پس از اجراى فوم بتن، سطح 

كار قابل بهره بردارى است. 

مزاياى فوم بتن نسبت به 
پوكه ريزى

پيمانكاران بر اين باورند كه انتقال فوم 
بتن به طبقات فوقانى با پمپاژ مواد به 
وسيله دستگاه و توسط شيلنگ هاى 
ــورت مكانيزه انجام  مخصوص، به ص
ــگام  هن ــه  در صورتى ك ــرد،  مى گي

ــردن و انتقال  پوكه ريزى براى باال ب
ــتفاده از باالبر است و  مواد نياز به اس
مكانيزه بودن سيستم توليد و انتقال 
فوم بتن موجب مى شود ضايعات آن 
به صفر برسد، اما پوكه ريزى بسته به 
ــتفاده داراى ضايعات  نوع و روش اس

بين 5 تا 15 درصد است. 
ــوص احتمال وارد  همچنين در خص
شدن خسارت به تاسيسات اتفاق نظر 
ــتگاه فوم بتن مواد را با  دارند كه دس
شيلنگ هاى مخصوص پمپاژ مى كند 
ــات نيست،  و خطرى متوجه تاسيس
ــا رفت و آمد كارگران با  در حالى كه ب
ــايل حمل و نقل به منظور انتقال  وس
ــه در طبقات احتمال وارد آمدن  پوك
ــارت به لوله ها و تاسيسات كف  خس

ساختمان وجود دارد. 
ــراى فوم بتن به دليل اختالط  در اج
ــتگاه، مالت به صورت  مكانيزه با دس
يكنواخت مخلوط و در همه سطوح 
پخش مى شود، بنابراين از استحكام 
ــت، اما در روش  بااليى برخوردار اس
ــه دليل اختالط پوكه و  پوكه ريزى ب
ــيمان به صورت دستى و سيستم  س
پخش سنتى آن امكان سست بودن 
ــود  ــازى وج ــمت هايى از كف س قس
ــت زمان، ترك  دارد كه بعد از گذش
ــى از  ــتگى هايى روى بعض و شكس
سطوح كه بيشتر مورد استفاده قرار 

مى گيرند به وجود خواهد آورد. 
مهندس مهدى محمدى در مقاله اى 
مقاومت فشارى بتن كفى را متاثر از 
ــددى نظير چگالى بتن،  عوامل متع
ــن بتن، رطوبت بتن، مشخصات  س
ــزاى  اج ــى  مكانيك و  ــيميايى  ش
ــبت هاى  ــكيل دهنده بتن و نس تش
ــد و در ادامه  ــا مى دان ــالط آنه اخت
ــاره مى كند: در صورتى كه بتوان  اش
ــيمان، آب  ــبت هاى اختالط س نس
ــرد مى توان  ــف را ثابت ك ــاده ك و م
ــارى و  ــن مقاومت فش ــه رابطه بي ب
ــت يافت. وى  ــى وزن بتن دس چگال
همچنين تغيير در فاكتورهاى فوق 
را عامل تغيير روابط مى داند و تاكيد 
مى كند: مقاومت فشارى را مى توان 
ــه اى به كمك  ــه طور قابل مالحظ ب
ــاال برد، چرا  ــاى عمل آورى ب روش ه
ــته به  ــى بتن بس كه مقاومت كشش
ــوال باالى 25  روش عمل آورى معم
ــارى بتن بوده و  درصد مقاومت فش
ــيختگى داراى كرنش  در لحظه گس

يك درصد است.  
ــنهاد كرد در  در پايان مى توان پيش
ــمالى و جنوبى كشور كه  مناطق ش
ــى به منابع خاك رس براى  دسترس
ــفالى  ــر و بلوك هاى س ــاخت آج س
ــه بادى فراوانى  نيست و منابع ماس
ــود دارد و هزينه هاى حمل و نقل  وج
ــده  ــب افزايش قيمت تمام ش موج
ــود،  ــوالت آجر و بلوك مى ش محص
مى توان با افزودن ماسه به تركيبات 
ــتفاده از بتن كفى  ــن و اس ــوم بت ف
حاصل از اين تركيب اقدام به ساخت 
بلوك ها و پانل هاى بتنى كرد كه به 
لحاظ اقتصادى كامال به صرفه است. 
ــتفاده در اليه هاى زير  در صورت اس
ــح بدون  ــاس نيز به عنوان مصال اس
نشست مى توان در حفارى هاى انجام 
ــه جاى مصالح  ــده در خيابان ها ب ش

دانه اى از اين مصالح استفاده كرد.

خبر

نرخ خريد آپارتمان

مصالح نوين

اخبار كوتاه
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بازار داغ اجاره روزانه 
خانه مبله در تهران

نياز به سكونت كوتاه مدت در تهران از 
سوى آن دسته از ساكنان شهرهاى 
ــان خارجى كه  ــا ميهمان مختلف ي
ــا چند هفته  ــراى چند روز ي بايد ب
ــفر كنند، باعث  به پايتخت ايران س
شده بازارى مجزا در كنار بازار اجاره 
ــكل بگيرد.  ــان ش ــاله آپارتم يك س
ــق اطالعاتى كه  ــر طب در حال حاض
ــاوران امالك از فايل  هاى اجاره  مش
كوتاه مدت آپارتمان  اعالم مى كنند، 
نرخ اجاره روزانه اين خانه ها معموال 
ــزار تومان در  ــا 500 ه بين 150 ت
ــان است. هرچند در  تهران در نوس
ــاس  مواردى خانه هاى لوكس براس
امكانات ويژه روزانه يك تا 2 ميليون 
هم نرخ گذارى شده اند، اما ميانگين 
نرخ اجاره در اين نوع خانه ها روزانه 
200 هزار تومان است. اين در حالى 
است كه اگر همين خانه ها به صورت 
ــود، هزينه  ــاره داده ش ــاالنه اج س
ــر روز آنها حداكثر150هزار  اجاره ه
ــود، اما در اين صورت،  تومان مى ش
ــك هفته به  ــتاجرى كه فقط ي مس
ــت،  ــكونت نياز دارد، مجبور اس س
ــاره كند!  ــال اج آنجا را براى يك س
ــاس تعداد  ــتر اين خانه ها براس بيش
اتاق قيمت گذارى مى شوند. متوسط 
ساكنان يك آپارتمان دو خوابه 4 نفر 
است و براساس تعداد نفرات بيشتر، 
ــه ازاى هر نفر به  ــزار تومان ب 50 ه
ــود.  قيمت اجاره روزانه اضافه مى ش
به گفته گروهى از مشاوران امالك، 
ــتر  ــان اين نوع خانه ها بيش متقاضي
ميهمانان خارجى هستند كه مدت 
كوتاهى ميهمان پايتخت هستند يا 
مسافرانى كه به دليل كارهاى ادارى 
ــاكن  ــكل موقت در تهران س به ش
خواهند بود. قيمت اين نوع خانه ها 
ــا متقاضى  ــتاجر ايرانى ب براى مس
ــت. آپارتمانى  ــى متفاوت اس خارج
ــتاجر  كه اجاره ماهانه آن براى مس
ــى 3ميليون و 800 هزار تومان  ايران
است براى متقاضى خارجى 1300 
ــبه و دريافت  ــا 1400 دالر محاس ت

مى شود.  

اصالح اساسنامه 
سازمان مجرى 

ساختمان ها
اول  ــاون  مع ــالغ  اب ــاس  براس
سازمان  هيات مديره  رييس جمهور، 
ــات  ــاختمان ها و تاسيس مجرى س
دولتى و عمومى از پنج عضو شامل 
يك نفر رييس و دو نفر عضو موظف 
ــكيل  ــر عضو غيرموظف تش و دو نف
شده و تصميمات متخذه با اكثريت 
ــه رأى موافق) معتبر  آرا (حداقل س
ــاس اين گزارش، هيات  است. براس
ــه 1393/2/3 به  ــران در جلس وزي
ــازى  ــنهاد وزارت راه و شهرس پيش
ــده قـانون  ــتنـاد ماده واح و به اس
ــاريه مبنى بر اختيار اصالح  استفس
ــازمان ها، شركت ها و  ــنامه س اساس
موسسات دولتى و وابسته به دولت، 

اين پيشنهاد را تصويب كرد. 

تصويب اساسنامه 
14 شركت عمران 
شهرهاى جديد 

ــران  عم ــركت  ش ــنامه 14  اساس
ــنهاد  ــا پيش ب ــد  ــهرهاى جدي ش
ــازى در هيات  وزارت راه و شهرس
ــس از تاييد  ــب و پ ــران تصوي وزي
ــوراى نگهبان توسط معاون اول  ش
رييس جمهور براى اجرا ابالغ شد. 
اساسنامه شركت عمران شهر هاى 
ــهند،  ــار، گلبهار، س ــد رامش جدي
ــهر،  ــران (اميركبير)، عاليش مهاج
ــتگرد، پرند، پرديس، انديشه،  هش
بينالود، بهارستان، مجلسى، تيس و 
فوالدشهر در هيات وزيران تصويب 
ــد. هيات وزيران در جلسه سوم  ش
ارديبهشت سال جارى به پيشنهاد 
وزارت راه و شهرسازى و به استناد 
ــون زمين  ــاده 11 قان ــره 5 م تبص
ــنامه  ــهرى مصوب 1366 اساس ش
14 شركت عمران شهر هاى جديد 
را تصويب كرد. اين اساسنامه ها كه 
ــاون اول رييس جمهور  از طرف مع
براى اجرا به وزارت راه و شهرسازى 
ــت به موجب نامه  ــده اس ابالغ ش
ــورخ 7  ــماره 93/102/1299 م ش
تيرماه 93 به تاييد شوراى نگهبان 

رسيده است. 

پرونده مسكن مهر خراسان 
تا سال 94 بسته مى شود

ــوى گفت: در  ــان رض ــتاندارى خراس ــاون هماهنگى امور عمرانى اس مع
ــكل اعتبارات زيربنايى و روبنايى، تمامى 118 هزار و 37  صورت حل مش
ــكن مهر استان تا پايان سال 94 به بهره بردارى خواهد رسيد.  واحد مس
محمدحسن واحدى از افتتاح 49 هزار و 138 واحد مسكن مهر در سطح 
ــر داد. وى افزود: 30هزار و 784  ــتان از ابتداى اين طرح تاكنون خب اس
ــده مربوط به شهرهاى  ــكن مهر افتتاح ش واحد از مجموع واحدهاى مس
ــت. 5هزار و 868 واحد در  ــتان بوده اس بيش از 25 هزار نفر جمعيت اس
ــهرهاى جديد  ــهرهاى زير 25 هزار نفر و 12 هزار و 486 واحد در ش ش

گلبهار و بينالود افتتاح شده است. 

34درصد واحدها پيشرفت فيزيكى باالى 80 درصد دارند
ــاخت در  ــكن مهر در حال س ــدى گفت: 34 درصد از واحدهاى مس واح

سطح استان داراى بيش از 80 درصد پيشرفت فيزيكى هستند. 
ــان رضوى يادآور شد:  ــتاندارى خراس معاون هماهنگى امور عمرانى اس
ــهرهاى باالى 25 هزار نفر،  ــاخت در ش 66 درصد از واحدهاى در حال س
ــر و 27/8درصد از  ــهرهاى زير 25 هزار نف ــاى ش ــد از واحده 16/2 درص

واحدهاى شهرهاى جديد باالى 80 درصد پيشرفت فيزيكى دارند. 
ــطح  ــاى در حال احداث در س ــراى تمامى واحده ــرد: ب ــح ك وى تصري
ــهر جديد بينالود متقاضى كافى وجود دارد.  ــتان به جز واحدهاى ش اس
ــوال كه تاكنون در  ــتان در پاسخ به اين س ــين شوراى مسكن اس جانش
ساخت واحدهاى مسكن مهر استان چقدر هزينه شده است، گفت: براى 
هزينه كرد ساخت مسكن مهر در استان عدد مشخصى در دست نيست. 

اعطاى 3 هزار ميليارد تومان تسهيالت مسكن مهر 
ــكن مهر تاكنون 3 هزار  ــاخت مس ــتاى س ــان كرد: در راس وى خاطرنش
ــكن، پرداخت و مابقى هزينه  ــهيالت توسط بانك مس ميليارد تومان تس
ــت. به گفته واحدى، 70 درصد  ــط آورده متقاضيان تامين شده اس توس
ــتان در قالب تعاونى ها و 30 درصد در قالب  ــكن مهر اس از واحدهاى مس
ــازان در حال اجراست. وى به عملكرد تعاونى هاى كم كار و تامين  انبوه س
ــكن  ــكالت مس اعتبار خدمات زيربنايى و روبنايى به عنوان مهم ترين مش
ــاره و تصريح كرد: تعاونى هاى كم كار با توجه به ضعف  ــتان، اش مهر اس
ــل كنند، ولى با  ــه تعهدات خود عم ــته اند ب ــص و مديريت نتوانس تخص
تصميمات شوراى مسكن استان اكثر اعضاى اين تعاونى ها به تعاونى هاى 
ــرو منتقل شده اند. واحدى با بيان اينكه نظر برخى از متقاضيان در  پيش
ــت، افزود: با توجه به  ــكن مهر بوده اس تعاونى هاى كم كار انصراف از مس
ــده و موضوع در  ــن متقاضيان عودت داده ش ــت، آورده اي اين درخواس
ــكن استان در چارچوب  ــت. وى تاكيد كرد: شوراى مس دست اقدام اس
ــكن  ــريع تر پروژه هاى مس ــت هاى دولت مبنى بر اتمام هر چه س سياس
مهر، حداكثر تسهيل و روان سازى را در مسير حركت اين پروژه ها انجام 
ــاير بخش ها موفقيت حاصل شده  داده و به جز تعاونى هاى كم كار در س
ــكن مهر به  صورت هفتگى در قالب شوراى مسكن  است. پروژه هاى مس
ــتان و شهرستان ها كنترل و رصد مى شود. وى ادامه داد: مسكن مهر  اس
ــكل به ويژه اوقافى بودن اراضى آغاز شد، ولى  ــتان با 250 عنوان مش اس
شوراى مسكن استان با مساعدت هاى مقامات كشورى و مديران استانى 
ــكالت را به حداقل رسانده است. جانشين شوراى مسكن استان  اين مش
ــكن مهر در جلوگيرى از افزايش قيمت  تاكيد كرد: اجراى پروژه هاى مس
مسكن نقش بسزايى داشته است و در آينده با افتتاح پروژه هاى در حال 

احداث، تاثيرات بيشتر آن نمايان خواهد شد. 

ــازى  ــازى نوين و جداس شهرس
فضاهاى مختلف با كاربرى هاى 
ــد كه  ــا مى كن ــون اقتض گوناگ
ساخت و بهره بردارى از بناها نيز 
ــبيه به يكديگر  رويه يكسان و ش
ــد. طبيعتا جايى كه  نداشته باش
ــاص داده  ــكونت اختص براى س
ــك آرامش  ــد از ي ــود باي مى ش
ــد تا بتوان  نسبى برخوردار باش
ــتراحت و  از اين آرامش براى اس
ــتفاده  در كنار خانواده بودن اس
كرد، اما طبيعت اماكن تجارى و 
ادارى و صنعتى، رفت و آمدهاى 
ــلوغى و...  ــروصدا، ش بسيار، س
است كه به هيچ عنوان با اماكن 
ــنخيت ندارد. از اين  مسكونى س
ــاختمان ها نيز  رو قيمت اين س
بنا به نوع كاربرى آنها و متناسب 
ــهر  با اينكه در كدام منطقه از ش
ــد و ميانگين قيمت در  قرار دارن
ــت  آن مناطق به چه صورت اس
ــود. به همين  ــاوت خواهد ب متف
خاطر يكى از وظايف شهردارى 
به عنوان متولى مديريت شهرى 
تعيين واحدهايى براى سكونت 
ــب و كار  ــى براى كس و واحدهاي
است. در همين راستا شهردارى 
ــاخت يك  ــى كه براى س هنگام
ــاخت اعطا  بنا پروانه و مجوز س
ــادره نوع  ــد در پروانه ص مى كن
كاربرى ساختمان را قيد مى كند. 

سند ادارى يا
 موقعيت ادارى؟ 

ــتين  ــى از نخس ــوال يك اين س
سواالتى است كه زمان مراجعه 
به بنگاه هاى امالك براى اجاره 
يك ملك ادارى از شما پرسيده 
مى شود. منظور اين است كه آيا 
ملكى كه قصد اجاره آن را داريد 
ــته  ــند ادارى داش حتما بايد س
باشد يا استفاده ادارى از مجتمع 
ــته  ــند ادارى نداش حتى اگر س
باشد كفايت مى كند؟ دليل طرح 
ــش هايى چيست و  چنين پرس
فعاليت ادارى در ملك مسكونى 
ــرايطى دارد؟ ضرورت  ــه ش چ
ايجاد يك مديريت مستقل براى 
ــهر  ــم و انضباط در ش ايجاد نظ
براى به وجود آمدن آسايش در 
زندگى شهروندان غيرقابل انكار 
ــك اين وظيفه  ــت. بدون ش اس
مهم و خطير به عهده شهردارى 
ــت و به جرات  گذاشته شده اس
ــهردارى  ــت كه ش مى توان گف
ــت  ــى مديري ــن متول اصلى تري
ــت. با اين وجود الزم  شهرى اس
به ذكر است رايج ترين تخلفات 
ــت به  ــن زمينه مربوط اس در اي
داير كردن واحدهاى تجارى در 

منطقه غيرتجارى و بهره بردارى 
ــكونى  ــاختمان هاى مس از س
به صورت ادارى. طبق آمارهاى 
اعالم شده استفاده از امالك در 
ــه در كاربرى  غير از آن چيزى ك
قيد شده است، باالترين تخلفات 
ساختمانى است، اما آنچه بسيار 
شايع است از واحدهاى با كاربرى 
مسكونى كه طبيعتا قيمت آنها 
بسيار پايين تر از ساير كاربرى ها 
ــتفاده ادارى يا تجارى  است، اس

مى شود. 

ساخت واحدهاى تجارى 
سودآورتر است

ــى،  قهفرخ ــمس  ــين ش افش
ــون  ــكن پيرام ــناس مس كارس
ــاخت بناهايى با  تفاوت ميان س
كاربرى هاى مختلف به «فرصت 
ــاختمان هاى  ــروز» گفت س ام
ــارى در  ــكونى و تج ادارى، مس
ــاس كاربرى از  درجه اول براس
همديگر متمايز مى شوند و اين 
ــر كدام از  ــز در معمارى ه تماي
ــان مى دهد.  آنها خودش را نش
ــران در  ــناس عم ــن كارش اي
ــاختمان ها  مورد طراحى اين س
ــى معمارى  ــح كرد طراح تصري
ساختمان هاى مسكونى از تنوع 
فضا و پيچيدگِى بيشترى نسبت 
به ساختمان هاى ادارى و تجارى 

ــتند: اتاق خواب،  برخوردار هس
ــى، تراس و  حمام، هال، پذيراي
هال خصوصى از جمله فضاهايى 
هستند كه در طراحى ساختمان 
مسكونى در نظر گرفته مى شوند. 
ــه كرد  ــه اضاف ــمس در ادام ش
طبيعتا هر كدام از آنها تاسيسات 
ــى آب،  ــه كش ــى (لول مكانيك

ــى  فاضالب، كانال هاى گرمايش
و...) و تاسيسات برقِى خاص خود 
را دارند كه در دو نوع ساختمان 
ديگر شكل طراحى و اجراى آن 
ــمس در ادامه  متفاوت است. ش
ــازه هاى  ــاوت س ــان تف و در بي
مختلف با كاربرى هاى گوناگون 
ــان كرد در سازه هاى  خاطر نش

ــا ديوارهاى  ــكونى، فضاها ب مس
ــدا  ــر ج ــترى از همديگ بيش
مى شوند، اما در ساختمان هاى 
ادارى ما با فضاهايى از قبيل اتاق 
ــويى و  كار، اتاق انتظار، دستش
ــم  ــر و كار داري ــه س آبدارخان
ــه هاى  ــه همين دليل نقش كه ب
معمارى ساختمان هاى تجارى 
ــتند. وى  ــاده تر هس ــيار س بس
ــاختمان هاى  ــر س ــزود: اكث اف
ــا حداكثر  تجارى تك فضايى ي
ــتند كه اين نوع  دو فضايى هس
ــيم بندى فضا به كاربرى  از تقس
آنها بر مى گردد. اين كارشناس 
ــاره به ويژگى هاى  عمران با اش
فنى هر سازه و بارى كه قرار است 
تحمل كند گفت: در هر بنايى ما 
با تفاوت بارگذارى در ساختمان 
ــازه ها ما با  مواجهيم. در تمام س
ــه نوع باِر: «مرده»، «زنده» و  س
ــر و كار  «جانبى باد و زلزله» س
ــده بارهايى  ــاى زن داريم. باره
ــتند كه در حين استفاده از  هس
ساختمان به آن وارد مى شوند و 
عموما متحرك هستند و بارهاى 
ــامل وزن سازه و اجزاى  مرده ش
ــتند، بنابراين  ثابت روى آن هس
ــاس كاربرى ضريب بارها  براس
ــوع از  ــا در هر ن ــبه آنه و محاس
ساختمان هاى نامبرده متفاوت 

است. 

ــمس در مورد هزينه ساخت  ش
ــا  ــاختمان ها ب ــك از س ــر ي ه
ــت با  ــور گف ــاى مذك كاربرى ه
ــى مختلف اين  ــه طراح توجه ب
ــاس بارهاى وارد  ــازه ها براس س
آمده به آنها، اگر بخواهيم اين سه 
ــن هزينه تا  كاربرى را از كمتري
باالترين هزينه رده بندى كنيم، 
اول كاربرى تجارى، و پس از آن 
مسكونى و ادارى قرار دارند، اما 
آن چه كه باعث سود در ساخت 
ساختمان هاى تجارى مى شود 
ــت و  ــده نيس تنها موارد ياد ش
ــت اين نوع  ــرار اس محلى كه ق
ــاخته شود  ساختمان در آن س
ــت. خيابان هاى  بسيار مهم اس
پرتردد يا خيابان هايى كه مركز 
ــتند مى توانند در باال  خريد هس
ــك واحد تجارى  بردن قيمت ي

بسيار موثر باشند. 

ساخت واحد مسكونى: 
بازگشت سرمايه سريع تر

داوود فروزنده، كارشناس عمران 
ــاز نيز  ــازار ساخت و س و فعال ب
معتقد است واحدهايى با كاربرى 
تجارى صرفه اقتصادى بيشترى 
دارد و اين امر به دليل كم هزينه 
بودن ساخت و اجراى آنها نسبت 
به كاربرى هاى مسكونى و ادارى 
است. وى در گفت وگو با «فرصت 
امروز» و در پاسخ به اين سوال كه 
با اين وجود چرا اكثر فعاالن بازار 
مسكن تمايل به سرمايه گذارى 
در بخش ساخت منازل مسكونى 
دارند خاطر نشان كرد دليل اين 
ــاز تجارى  امر حجم ساخت و س
كم تر است و از طرف ديگر تهيه 
ــاى تجارى  ــراى واحده زمين ب
ــاى  ــر از واحده ــيار گران ت بس
ــت. اين كارشناس  مسكونى اس
ــالوه بر اين  عمران اضافه كرد ع
ــهردارى براى  كسب مجوز از ش
ــز فرآيند  ــاى تجارى ني واحده
ــت  ــر و هزينه برى اس ــان ب زم
ــاالن حوزه  ــيارى از فع ــه بس ك
ــاز را مجاب مى كند  ساخت و س
ــوند.  كه كمتر وارد اين حوزه ش
فروزنده در مورد بازگشت سرمايه 
ساخت و سازهاى مذكور نيز گفت 
بازگشت سرمايه در ساخت و ساز 
ــيار زودتر است و  ــكونى بس مس
ــاى تجارى،  ــاخت واحده در س
باوجود هزينه سنگينى كه بابت 
ــود و  تهيه زمين پرداخته مى ش
ــترى كه در پى دارد،  ــود بيش س
ــرمايه زياد  ــت اين س اما بازگش
ــتر، در مقايسه  نياز به زمان بيش
ــكونى دارد  ــاى مس ــا واحده ب
ــريع تر فروش  ــوال س ــه معم ك

مى روند. 

«فرصت امروز» تفاوت سرمايه گذارى در كاربرى هاى مختلف را بررسى كرد

 تجارى؛ پرسودتر

مسكونى؛ زودبازده تر

اگر بخواهيم اين سه 
كاربرى را از كمترين 

هزينه تا باالترين هزينه 
رده بندى كنيم، اول 

كاربرى تجارى، پس 
از آن مسكونى و ادارى 
قرار دارند. خيابان هاى 
پر تردد يا مراكز خريد 
مى تواند در باال بردن 
قيمت واحد تجارى 

موثر باشند

گزارش «فرصت امروز» از كاربرد بتن سبك در ساخت و ساز 

بتن سبك، نبض صرفه جويى در ساختمان است
جدول زير مربوط به نرخ خريد واحدهاى 50 تا 75 متر مربعى در مناطق 

مختلف تهران است كه به تصادف انتخاب شده اند. 
ــت كه  ــتان، بلوار آزادگان اس ــراژ مربوط به بزرگراه كردس ــن مت گران تري
ــى  ــود. ارزان ترين متراژ نيز به س متر مربعى 7 ميليون تومان معامله مى ش
ــا مترمربعى 3  ــورا اختصاص دارد كه ب ــى، خيابان ش ــرى نيروى هواي مت

ميليون و 300 هزار تومان معامله مى شود.

خسرو صادقى بروجنى

مرضيه فخارى

سن طبقهزيربناآدرس
بنا

قيمت كل

بلوارمرزداران، شهرك 
72123288,000,000ژاندارمرى، خ ايثار

پونك، سردار جنگل 
126747321,600,000  مترى ياسمن

شهران، باالتر از 
6444313,600,000فلكه دوم

55211230,000,000شهران، خ اسحاقى

شهران، فلكه دوم، خ 
1265213266,500,000 مترى اول

دبستان، باالتر از خ 
53411265,000,000شعبانى

كردستان، بلوار 
5320371,000,000آزادگان

مطهرى، نرسيده به 
7338474,500,000شريعتى

گيشا، باالتر از 
7510420,000,000خ فاضل غربى

5510295,000,000نارمك، خ مدائن

اميرآباد، كارگر شمالى 
5212280,800,000مقابل پارك الله

30  مترى نيروى 
56214185,000,000هوايى، خ شورا

آيت اهللا كاشانى، بلوار 
7530465,000,000اباذر

65210344,500,000پونك، بلوار كمالى

6913310,500,000شهران، كوهسار

ميدان توحيد، خ دكتر 
58420203,000,000قريب



ــاره برنامه اجراى  ــاماندهى مد و لباس  درب ــد قبادى، دبير كارگروه س حمي
ــابقات فوتبال جام  ــبت حضور ايران در مس زنده لباس خانه مد كه به مناس
ــده بود، گفت: خانه مد براى برگزارى اجراى  جهانى 2014 تدارك ديده ش
ــت و  ــده مجوز دارد، ولى اين نمونه فاقد مجوز قانونى براى اجرا بوده  اس زن
ــده  است؛ چنانچه تا اطالع ثانوى از ادامه  با اين مركز برخورد قانونى هم ش
ــد. وقتى ما از اخبار تخلف اين مجموعه مطلع شديم  فعاليتش جلوگيرى ش
ــد، به اين موضوع رسيدگى  و اين موضوع به ما به صورت مكتوب گزارش ش
ــاماندهى  ــه به گردن كارگروه س كرديم. انتظار داريم كه تخلف اين موسس
ــتيم و اقدامات ما در اين زمينه نيز  مد و لباس نيفتد. ما در ابتداى راه هس
ــان مى دهد كه فعاليت هاى ما قانونى است و ما كار خود را درست انجام  نش

مى دهيم. اگر موسسه اى خطا كند، ما مسئله را پيگيرى مى كنيم. 
ــاماندهى مد و لباس درباره عملكرد اخير خانه مد كه از  دبير كارگروه س
نظر او تخلف بوده است، بيان كرد: نحوه اجراى كار اين مجموعه به هيچ 
عنوان مورد تاييد ما نيست و هر فعاليتى كه بخواهد در قالب اجراى زنده 
صورت بگيرد بايد تابع مقررات و با مجوز انجام شود. در مورد خانه مد نه 
گروه طراحى و نه گروه برگزاركننده براى اجراى خود مجوز تهيه نكردند 

و اجراى كارشان نيز مغاير با ضوابط است. 
ــه نه تنها اين  ــه خانه مد، بايد بگويم ك ــد كرد: درباره برنام ــادى تاكي قب
ــاختار اجرايى آن  ــت، بلكه س مجموعه براى اجراى زنده خود مجوز نداش
ــت يعنى اگر موسسه مجوز هم كسب  برنامه  هم با ضوابط ما منطبق نيس

مى كرد، باز هم عملكرد آن در اين اجرا مطابق با قوانين ما نبود. 

پرونده پيچيده كهريزك
 پس از سكوت مسئوالن قضايى در ارتباط با پرونده كهريزك در حاشيه 
ــدى گيالنى» عضو  ــت اهللا «محمد محم ــت مرحوم آي ــم گراميداش مراس
ــور در جمع  ــرى، رييس ديوان عالى كش ــس خبرگان رهب ــين مجل پيش
خبرنگاران درباره علت تاخير در روند رسيدگى به پرونده كهريزك گفت: 
ــان به دليل پيچيدگى هاى اين پرونده بايد درباره آن اظهارنظر  كارشناس
ــزارش ايرنا، آيت  اهللا  ــود. به گ ــد تا زمينه رأى دادن به آن فراهم ش كنن
ــيدگى است  ــنى گركانى» افزود: اين پرونده در معرض رس «احمد محس
ــان بايد درباره اين پرونده اظهارنظر  اما پيچيدگى هايى نيز دارد. كارشناس

كنند و از هر جهت آماده رأى دادن باشند.

سيد، در دفاع از بازيگران
سيدجواد هاشمى، بازيگر، روز شنبه در گفت وگو با  ايرنا گفت: خبر 
ــش نفر از آنها  ــدان را من هم درباره پنج يا ش ــكارى هنرمن ممنوع ال
ــد واقعا متاسفم كه بگويم بابت پوشيدن  ــنيده ام و اگر واقعى باش ش
شلوارك، هنرمندان ما بايد در تلويزيون ممنوع الكار شوند. هاشمى با 
بيان اينكه صدا و سيما بايد از ما حمايت كند، گفت: پيامكى به آقاى 
ضرغامى و رييس دفتر وى فرستادم و در آن گاليه هايم را بدون تعارف 
عنوان كردم. اميدوارم با توجه به اينكه ما در يك كشور اسالمى زندگى 

كنيم جواب من را بدهند. 
ــينما و تلويزيون ادامه داد: ما در كشور اسالمى زندگى  اين بازيگر س
مى كنيم، بنابراين اگر خالفى از كسى سر زده بايد به او ابالغ شود. اگر 
هنرمندان  ما متهم هستند يا اينكه مجرم شناخته شده اند بايد ابتدا به 
آنها اطالع داده شود. اينكه از اين طرف و آن طرف بشنويم كه فالن 
بازيگران كه به برزيل رفته  ممنوع الورود به سازمان صداوسيما هستند 

در شأن مردم ما كه در كشور اسالمى زندگى مى كنيم، نيست. 

ــى كه بيش از همه  ــد بى جان «ديويد لگنو»، بازيگر انگليس جس
براى بازى در نقش شرور فيلم هاى «هرى پاتر» و «بتمن» شهرت 
ــد. «ديويد لگنو»، بازيگر  دارد، در دره معروف به دره مرگ پيدا ش
ــاله سينماى انگلستان كه بيش از همه براى بازى در سرى  50 س
فيلم هاى «هرى پاتر» شهرت داشت، يكشنبه گذشته در حالى كه 
جان باخته بود، پيدا شد. به گفته مقامات پليس، صبح روز ششم 
ــه در آن نزديكى در حال قدم زدن بودند، جنازه  جوالى دو نفر ك
ــال را در پايين دره مرگ پيدا مى كنند كه فورا يك  مردى ميانس
ــاعاتى بعد هويت  هلى كوپتر براى انتقال جنازه به محل اعزام و س
او شناسايى شد. «لگنو» براثر عوامل گرمايى درگذشته است، ولى 
همچنان كالبدشكافى ادامه دارد. «لگنو» در سن 42 سالگى در دو 
رشته بوكس و كشتى به صورت حرفه اى مشغول بوده و به همين 
دليل در بسيارى از فيلم هاى اكشن چون «بتمن شروع مى شود» 

به عنوان يك بازيگر رزمى كار ايفاى نقش كرد. 

انجمن صنفى روزنامه نگاران با ارسال نامه اى به حجت االسالم 
دكتر حسن روحانى، رييس جمهور خواهان دخالت مستقيم وى 

در بازگشايى اين انجمن شد. 
رييس انجمن روزنامه هـاى غيردولتى گفت: برخالف آنكه قرار 
بود نمايشگاه امسال زيرنظر انجمن هاى مطبوعاتى برگزار شود 

مقرر شد امسال نقش آنها مشورتى و مشاركتى باشد. 
مسـئول اداره آموزش مشـاوره حوزه علميه قـم احياى فرهنگ 
مشـاوره در مديريـت روابـط خانواده را خواسـتار شـد و گفت: 
خانواده ها ذهنيت خود را با داده هاى علمى و روايى متناسب كنند. 

پدر ليونل مسـى سـتاره تيم ملى فوتبال آرژانتين مدعى شده 
كه پسـرش به خاطر بازى سـخت از ابتدا تا انتهاى جام جهانى 

2014، خسته است. 
آلخانـدرو سـابه يا، سـرمربى تيم ملـى فوتبـال آرژانتين بعد 
از فينـال مسـابقات جام جهانـى 2014 از مربيگـرى ايـن تيم 

كناره گيرى خواهد كرد. 
تياگو سـيلوا، كاپيتان تيم ملى برزيل گفت: كسب مقام سوم جام 
جهانى هدف اصلى نبود، ولى مى توان بازى آلمان را به فراموشـى 

سپرد و از اين فرصت براى تالشى دوباره استفاده كرد. 

رييس دانشـگاه صنعتى شريف گفت: شـوراى اين دانشگاه از 
ميان چهار گزينه رياسـت به مسـعود نيلـى و محمود فتوحى 
فيروزآبـاد رسـيده و ايـن دو فرد بـه وزير علـوم، تحقيقات و 

فناورى معرفى شدند. 
كميته زنان و جوانان دبيرخانه مجمع تشـخيص مصلحت نظام 
و معاونـت امور زنـان و خانواده رياسـت جمهـورى تفاهم نامه 

همكارى امضا كردند. 
زلزله اى به بزرگى 2/4 در مقياس امواج درونى زمين (ريشـتر) 

روز شنبه ديزج در حوالى استان كردستان را لرزاند. 
عضـو هيات مديره كانون وكالى دادگسـترى مركز با اشـاره به 
رسـيدگى 14 ميليون پرونده در سـال در دادگاه ها اعالم كرد: 
از ايـن تعـداد پرونده فقـط 500 هزار مورد آن بـا حضور وكيل 

رسيدگى مى شود. 

روزه خوارى در مالعام
على جليليان، عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسالمى 
درباره نحوه برخورد پليس با روزه خواران در مالعام افزود: اين جرم از 
جرائم مشهود است و پليس به محض شهود مى تواند فرد مجرم را بدون 
دستور قضايى دستگير كند. به عبارت ديگر، كشف جرم با پليس است 
ــف حقيقت با قاضى  و بايد آن را به مراجع قضايى معرفى كند و كش
است. پليس بايد هنگام مشاهده جرم بدون توجه به جوانب ديگر مجرم 
را دستگير و به مراجع قضايى معرفى كند. بعد در دادگاه قاضى حقيقت 
ــف مى كند كه آيا شخص روزه خوار سوءنيتى داشته يا عذرى  را كش

موجه و طبق آن حكم مى دهد. 

افزايش حقوق بازنشستگان
ــته و مستمرى بگيران تامين  رييس كانون عالى كارگران بازنشس
 اجتماعى سراسر كشور گفت: افزايش حقوق 25 درصدى در همه 
ــطوح مزدى براى كارگران و مستمرى بگيران بازنشسته اعمال  س
ــت ماه به دستور  ــد و افزايش حقوق معوقه فروردين و ارديبهش ش

مديرعامل سازمان تامين  اجتماعى به زودى پرداخت خواهد شد. 
على اصغر بيات، در ديدار با اعضاى كانون عالى كارگران بازنشسته 
و مستمرى بگير سازمان تامين  اجتماعى با بيان اين مطلب، اظهار 
ــتگان پس از سه سال و انعقاد  كرد: برگزارى همايش روز بازنشس
قرارداد با بيمه تكميلى بيمه عمر، حذف فرانشيز درمان از اقدامات 
مطلوب براى كارگران بازنشسته و مستمرى بگير تامين  اجتماعى 
ــت. احداث مسكن بازنشستگان به نام خانه اميد از جمله  بوده اس
برنامه هاى ما براى بازنشستگان و مستمرى بگيران است كه زمينه 

آن درحال مهياشدن بوده و اميدارم تحقق پيدا كند. 

سوابق انقالبى روحانى مشخص است
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين منتجب نيا در جمع 
ــى بايد  ــى از اصالح طلبان با تاكيد بر اينكه «فعاليت سياس برخ
ــد و قانون مندى فعاليت هاى سياسى، كار حزبى  قانون مند باش
ــت»، گفت: چرا برخى نگران و دلواپس كار و فعاليت حزبى  اس
ــند مى خواستند در غياب  ــتند؟ آنهايى كه از حزب مى ترس هس
ــه هزار ميلياردى كنند و اموال مردم را  احزاب اختالس هاى س
به تاراج ببرند وگرنه حزب يعنى چشم و گوش مردم. اين فعال 
سياسى اصالح طلب با بيان اينكه «حكومتى كه از حزب بترسد 
ريگى به كفش دارد»، تصريح كرد: با صداى بلند عرض مى كنم 
هر مسئولى در كشور كه از تحزب بترسد، حتما و مسلما خيال 

شيطانى دارد. 
وى در بخش ديگرى از سخنان خود، در واكنش به اظهارنظر يكى 
از روحانيون مبنى بر اينكه آيا رييس جمهور دين خود را از انگليس 
ــوابق انقالبى رييس جمهور  ــت يا از قم؟ اظهار كرد: س آموخته اس
منتخب كه مشخص است، اما مى خواهيد من بگويم كه شما چند 
ــه داشته ايد؟  ــفر انگليس و امريكا رفته ايد و با چه افرادى جلس س

مى خواهيد پرونده تان را بگويم چيست؟ 

داعش تلويزيون مى زند! 
ــله، گروه داعش در يكى از صفحات  ــه نقل از خبرگزارى المس ب
ــخصى خود در يكى از پايگاه هاى اجتماعى اعالم كرد؛ شبكه  ش
ــم «دابق» به راه انداخته و مقر آن  تلويزيونى جديدى را به اس
ــهر موصل خواهد بود و اين شبكه اخبار و اطالعاتى را در  در ش
ــته پخش  ــوريه طى دوره گذش خصوص جنگ ها در عراق و س
ــته فاش كرده  ــع آگاه نيز در 18 ژوئن گذش ــد. يك منب مى كن
ــانى را به موصل فرستاده تا شبكه  ــتان كارشناس بود كه عربس

تلويزيونى وابسته به گروه داعش را راه بيندازند. 

آسوشيتدپرس در گزارشى، از گل ليونل مسى ستاره 
آرژانتين به ايران، به عنوان يكى از برترين گل هاى جام 

جهانى 2014 ياد كرده است  

خودروساز آلمانى آئودى از رشد 11 درصدى فروش خود در بازيگر «هرى پاتر» مرد
خاورميانه در نيمه اول سال 2014 خبر داد. 5689 دستگاه 
خودرو در شش ماه اول امسال و مدل كيو 7 با فروش 1143 

دستگاه، پرفروش ترين مدل اين شركت بوده است

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
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روزنامه اقتصادى - مديريتى
چاپ: رواق

توزيع: نشر گستر امروز

نامزدهاى توپ طال
فدراسيون بين المللى فوتبال (فيفا) نامزدهاى دريافت جايزه توپ 
طال را براى بهترين بازيكن مسابقات جام جهانى 2014 اعالم كرد. 
به گزارش فيفا، چهار نفر از بازيكنان اين فهرست 10 نفره، از تيم 
ملى فوتبال آلمان و سه نفر از تيم آرژانتين هستند. اين فدراسيون 
ــتكش طاليى براى  ــر جام جهانى مثل دس ــاى جوايز ديگ نامزده
بهترين دروازه بان و بهترين بازيكن جوان را نيز اعالم كرده است. 

ــى (آرژانتين)، خاوير ماسكرانو (آرژانتين)،  توپ طال: ليونل مس
ــپ الم (آلمان)، تونى كروس  ــل دى ماريا (آرژانتين)، فيلي آنخ
ــس هوملس (آلمان)، نيمار  ــان)، توماس مولر (آلمان)، مت (آلم

(برزيل)، جيمز رودريگز (كلمبيا)، آرين روبن (هلند).
ــرخيو رومرو (آرژانتين)، مانوئل نوير (آلمان)،  دستكش طال: س

كيلور ناواس (كاستاريكا)
بهترين بازيكن جوان: پل پوگبا (فرانسه)، رافائل واران (فرانسه)، 

ممفيس ديپاى (هلند)

كلوب ها، وونگ ليم را به وجد آوردند
ــه ايران در  ــفر ب ــزارش ايرنا، «چون وونگ ليم» در پايان س ــه گ ب
ــت خبرى اظهار كرد: ايران كشورى مستعد و بسيار مهم در  نشس
راه توسعه بازى هاى رايانه اى در آسيا و جهان است و در ديدارهاى 
ــئوالن ارشد ورزش ايران داشتم آنها را بسيار  جداگانه اى كه با مس
ــد بگويم از اكنون  ــوع ورزش فكرى ديدم. باي ــد به اين ن عالقه من
ــيون بين المللى را براى  ــه فدراس مى توانم نظر اعضاى هيات رييس
ــيا جلب كنم. در  ــيون غرب آس ــت ايران به عنوان كنفدراس مركزي
گشت و گذار كوتاهى كه در پايتخت ايران داشتم مشاهده كردم كه 
باشگاه ها و كافى نت هايى در تهران واقع است كه حتى تا نيمه هاى 
ــازى الكترونيكى  ــغول ب ــب هم كودكان و نوجوانان در آنجا مش ش
ــتند و من از عشق و عالقه نوجوانان ايرانى و همچنين سرعت  هس

و تبحرى كه آنان در بازى ها دارند به وجد آمدم. 

با شدت يافتن موج حمله هاى رژيم صهيونيستى به غزه، تعداد 
شهداى فلسطينى از آغاز عمليات وحشيانه رژيم صهيونيستى 
به اين منطقه به 122 شهيد رسيد و در جريان اين حمله ها 920 

تن نيز زخمى شده اند. 
 «سيدعباس عراقچى»، عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى با 
بيان اينكه در نگارش متن توافق جامع پيشرفت به نسبت خوبى 
داشـته ايم، گفت: در موضوعات اساسـى و جدى هنوز پيشرفتى 

صورت نگرفته است. 
نشست فوق العاده جنبش عدم تعهد براى رسيدگى به جنايت هاى 
رژيم صهيونيستى توسط غالمحسين دهقانى سفير و سرپرست 

نمايندگى كشورمان در نيويورك برگزار شد. 

خانه مد؛
تعطيل

رسانه هاى روسيه گزارش دادند، والديمير پوتين و فيدل كاسترو 
در هاوانا ديدار و گفت وگو كردند

سياستجامعهورزشفرهنگ

ــش  پاي و  ــدار  هش ــى  مل ــز  مرك ــس  ريي
خشكسالى سازمان هواشناسى از مشاهده 
ــالى در  ــديد خشكس ــيار ش ــاى بس لكه ه
ــمالى، سمنان و تهران طى دو  خراسان ش

ــته خبر داد.  ــال گذش س
ــدار  ــس مركز ملى هش ــاهرخ فاتح، ريي ش
ــى  ــازمان هواشناس ــالى س و پايش خشكس
اظهار كرد: براساس شاخص SPI يك ماهه 
ــرداد 93 لكه هايى از كرمان و  منتهى به خ
را  ــالى خفيف  سيستان و بلوچستان خشكس
ــور در  ــان مى دهند و در بقيه نقاط كش نش
ــت.  ــرايط عادى حاكم بوده اس اين مدت ش
اما در بعضى از استان ها شامل بخش هايى از 
ــرقى، اردبيل،  آذربايجان غربى، آذربايجان ش
ــاه، همدان، لرستان،  از كرمانش بخش هايى 
ــرز، مازندران، تهران، قم،  ايالم، مركزى، الب
ــمنان و اصفهان ترسالى ضعيف  گلستان، س
ــان مى دهد. براساس شاخص  ــديد نش تا ش
ــرداد 93  ــه منتهى به خ ــه ماه SPI در س
عمده مناطق كشور شرايط عادى داشته اند 
ــمال غرب  ــرب و ش ــى در غ ــا مناطق و تنه
ــط و مناطقى  ــالى خفيف تا متوس خشكس
ــالى ضعيف تا  ــرق ترس از جنوب و جنوب ش

متوسط را نشان مى دهند. 
ــالى  ــاط با خشكس ــح در ارتب ــاهرخ فات ش
 SPI ــاخص  ــاس ش در تهران گفت: براس
ــه خرداد  ــه منتهى ب ــت و چهار ماه بيس
ــمالى، سمنان،  ــتان هاى خراسان ش 93 اس

ــتان، اردبيل،  ــرز، كردس ــم، الب ــران، ق ته
و همدان خشكسالى هاى  آذربايجان شرقى 
ــيار شديد نشان مى دهند كه  خفيف تا بس
ــديد در خراسان شمالى،  يك لكه بسيار ش
ــمنان و لكه هايى در تهران وجود  شرق س
ــور به  دارد. در اين مدت بقيه مناطق كش
ــيعى  ــتثناى جنوب اصفهان مناطق وس اس
از يزد، كرمان، نقاطى از آذربايجان شرقى 
و غربى و مناطقى از خوزستان كه ترسالى 
ــان مى دهند شرايط  ضعيف تا متوسط نش

عادى داشته اند. 
ــش  پاي و  ــدار  هش ــى  مل ــز  مرك ــس  ريي
ــازمان هواشناسى اظهار كرد:  خشكسالى س
ــش ماهه  ــاخص SPI سى و ش ــاس ش براس
ــان  ــى به خرداد 93 مناطقى از خراس منته
ــان رضوى و خراسان جنوبى،  شمالى، خراس
آذربايجان غربى، آذربايجان شرقى، كردستان، 
ــتان، قم و  ــاه، همدان، ايالم، خوزس كرمانش
عمده مناطق لرستان خشكسالى متوسط تا 

شديد را نشان مى دهند. 
ــيار مهم  ــئله بس ــه اعتقاد وى اين مس ب
ــال  ــه س ــى در اين مناطق س ــت يعن اس
داده  رخ  ــالى  خشكس ــم  ه ــر  س ــت  پش
ــن مدت عمده  ــت. فاتح افزود: در اي اس
ــتثناى مناطقى از  ــه اس ــور ب مناطق كش
ــتان و اصفهان  ــدران، گلس ــالن، مازن گي
ــته اند  ــديد داش ــالى ضعيف تا ش كه ترس

شرايط عادى را پشت سر گذاشته اند. 

خشكسالى در
12 استان

ــا فارس در  ــان در گفت و گو ب ــا احمدي روي
ــى از وظايف خطير  ــار كرد: يك اردبيل اظه
ــودكان  ــتى حمايت از ك ــازمان بهزيس س
ــودكان در معرض  ــژه ك ــان به وي و نوجوان
ــت كه به همين دليل خط 123  آسيب اس
ويژه كودك آزارى و همسر آزارى در اردبيل 
ــت تا كودكان به راحتى  راه اندازى شده اس
ــف را گزارش  ــوارد تخل ــه و م تماس گرفت

دهند. 
ــا عضويت در  ــران ب ــان اينكه اي وى با بي
ــودكان  ك ــوق  حق ــظ  حف ــيون  كنوانس
ــورد  ــرو در برخ ــورهاى پيش ــزو كش ج
ــار موفقيت آميز با  ــودكان و رفت اصولى ك
آنهاست، افزود: به هيچ وجه كودك آزارى 
ــم در يكى از  ــت آن ه مورد پذيرش نيس
ــتى  ــه بهزيس ــه زيرمجموع ــى ك مهدهاي

ــت و اتفاق اخير همه ما  استان اردبيل اس
ــت.   مديركل بهزيستى  را متاثر كرده اس
ــداد اين حادثه  ــتان اردبيل زمان روي اس
ــال اعالم كرد و گفت:  را 15 تير ماه امس
ــاعت 11 پدر  ــى س ــح آن روز حوال صب
ــتايش  يكى از كودكان حاضر در مهد س
ــتى فيلمى را  اردبيل با مراجعه به بهزيس
ــت كه حقيقتا از  به معرض نمايش گذاش

ديدن آن متاثر شديم.
 در اين فيلم شاهد عمل قبيح و ناشايست 
كودك آزارى توسط خدمه مهد بوديم كه 
ــود اما  ــوان مربى ياد مى ش گاه از وى به عن
ــن مهد اقدام به  به معناى واقعى خدمه اي
كودك آزارى كرده و فيلم نيز توسط يكى 

از مربيان گرفته شده است. 
ــكيل  ــرد: با تش ــح ك ــئول تصري ــن مس اي

جلسه اى  با حضور اعضاى كميسيون صدور 
ــنبه  ــوز و پروانه براى اين مهد روز دوش مج
ــتور تعطيلى مهد صادر شد  16 تير ماه دس
ــتان  ــر با همكارى دادس ــان اين ام و خاطي
ــدند تا در  به مراجع قضايى تحويل داده ش
شعبه 4 اردبيل به اين تخلف رسيدگى شود 
ــته ما برخورد جدى با خاطيان اين  و خواس

پرونده است. 

برخورد شديد با كودك آزارى

ــماعيلى، رييس  ــين اس به گزارش فارس، غالمحس
دادگسترى استان تهران در جمع خبرنگاران درباره 
آخرين وضعيت پرونده «م-ر» مسئول پيشين دولت 
ــوز در اين  ــه اطالع دارم هن ــم، گفت:  تا آنجا ك ده
ــت. اما به زودى در اين  ــده اس پرونده رأى صادر نش

ــترى  ــد. رييس دادگس پرونده حكم صادر خواهد ش
ــتان تهران درباره پرونده «م-ل» نيز گفت: در دو  اس
ــتان  ــترى اس ماه و 10 روزى كه من رييس دادگس

ــدم اتفاق تازه اى درباره اين پرونده نيفتاده  تهران ش
و بنده اطالعى ندارم. 

ــماعيلى درباره اينكه آيا سازمان زندان ها از شما  اس

براى اعطاى مرخصى عيد فطر به زندانيان، فهرست 
ــوع زندان و  ــا خير، گفت: موض ــان را گفته ي زنداني
مرخصى هاى آنها مربوط به دادسراى تهران و رييس 
سازمان زندان هاست. تا به حال از ما در اين خصوص 

كسب اطالعى نشده است. 

حكم «م. ر» صادر مى شود
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اينفوگرافى مديريتى

دنياى بازاريابى ديجيتال

بيلبورد، ابزارى قدرتمند در تبليغات محيطى

جعبه ابزار خود را 
در تبليغات خوب بشناسيد

با توجه به اينكه راه اندازى باشگاه مشتريان به عنوان يكى از مهم ترين ابزار هاى 
ــت، از اين رو  ــتريان مطرح اس نوين در جهت ايجاد رضايت و وفادارى در مش

مركز تخصصى باشگاه مشتريان به عنوان يكى از مراجع تخصصى آموزش...

همه چيز در دنياى كنونى به سمت آنالين شدن پيش مى رود. مهم نيست 
ــب و كار و تجارتى داريد؛سنتى هستيد يا مدرن. در دنياى امروز اگر  چه كس

مى خواهيد موقعيت هاى جديد به دست آوريد...

مديران شركت ها و شركاى كارى معموال براى اينكه يكديگر را مالقات كنند، در 
يك رستوران يا مكانى خلوت قرار مى گذارند تا هم يك وعده غذايى در كنار هم 

باشند و هم بتوانند گپى با هم بزنند.
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برگزارى كنفرانس بين المللى 
باشگاه مشتريان

گزارش «فرصت امروز» از بايدها و نبايدهاى قرارهاى 
مديريتى

امضاى قرارداد سر ميز شام

گزارش «فرصت امروز» از كسب وكار در مزرعه

سرمايه گذارى بر قامت شترمرغ
صفحه 11

نگاهى كوتاه به سير تحول خدمات پس ازفروش در كشور

خدمات پس ازفروش، كارت اعتبارى نيست
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گزارش «فرصت امروز» از كاستى هاى ارائه 
ترانه هاى موسيقى

ترانه هاى ايرانى
مهجور و بى  تصوير مانده اند

على رمضانيان
ــا گروه 5+1  ــرات ايران ب از روزى كه مذاك
ــيارى از كشورها تمايل  آغاز شده است، بس
ــرمايه گذارى در ايران ابراز  خود را براى س
كرده اند و البته طرف هاى ايرانى نيز در جلب 
سرمايه خارجى فعال تر از گذشته شده اند، 
ــورهاى هدف در جلب سرمايه،  يكى از كش
كره جنوبى است؛ كشورى كه ساليان درازى 
ــت، اما در سال هاى اخير  در ايران فعال اس
ــوده. با وجود  ــكارى رو به كاهش ب اين هم
اين، كشور كره جنوبى همچنان در بازارهاى 
ــات و لوازم خانگى  ــاورى، اطالع خودرو، فن
فعال است، اما در بخش توليد لوازم خانگى 
در ايران همانند ديگر صنعت ها فعال نيست. 
رييس سازمان توسعه تجارت ايران با سفير 
كره جنوبى براى توسعه اين بخش در سازمان 
ــى اهللا افخمى، در اين  تجارت ديدار كرد. ول
ديدار با تاكيد بر همكارى مشترك دوكشور 
كره جنوبى و ايران اظهار داشت: از كاالهاى 
كره اى در ايران به عنوان محصوالت باكيفيت 
ياد مى شود و با توجه به فضاى باز ايجاد شده 
در روابط ايران با جهان، كره اى ها مى توانند 
از فرصت به وجود آمده استفاده كنند و خط 
ــى و خودروهاى باكيفيت  توليد لوازم خانگ
خود را در داخل ايران فعال كنند تا فناورى 

آنها هم به ايران منتقل شود. 
ــركت هاى كره اى توصيه  افخمى راد، به ش
كرد: زمينه همكارى هاى بيشتر با ايرانى ها را 
فراهم كنند و برنامه هاى خود را براى انتقال 

فناورى از كره به ايران ارائه دهند. 
وى با بيان اينكه حجم مبادالت تجارى ايران 

و كره جنوبى در دو بخش واردات و صادرات 
در سال هاى اخير كاهش يافته است، اظهار 
داشت: قانون سرمايه گذارى در مناطق ويژه 
ــيار آسان  اقتصادى و مناطق آزاد ايران بس
ــد از اين طريق  ــت و كره اى ها مى توانن اس
ــان ترى همكارى  با كشورمان در بستر آس
ــور بايد به طور  كنند و حجم تجارت دو كش

محسوسى افزايش پيدا كند. 
ــفير كره جنوبى   «سونگ وونگ يئوب» س
ــت با ابراز  ــز در ادامه اين نشس در تهران ني
تمايل شركت هاى كره اى براى حضور بيش 
ــا توجه به توافقات  از پيش در ايران گفت: ب
خوب هسته اى ايران و1+5 و تعامل ايران با 
ساير كشورهاى جهان، شركت هاى كره اى 
ــترش فعاليت هاى  قدم به قدم در حال گس

خود در ايران هستند. 
ــى  ــاى نمايندگ ــت، روس ــن نشس در اي
ــونگ در ايران  شركت هاى ال.جى و سامس
ــتند كه نماينده سامسونگ  نيز حضور داش
اظهار داشت: حضور ما در ايران بايد براساس 
ــد و ما اميدواريم  قوانين مالياتى باثبات باش
ــدن دولت جديد در  با توجه به روى كار آم
ــوژى به اين  ــير انتقال تكنول ايران، در مس

كشور گام برداريم. 
ــى انجام مى پذيرد كه  اين مذاكرات در حال
چندين سال است كه لوازم خانگى كره اى در 
ايران توليد و پخش مى شود، ولى دو مسئله 
ــت؛ از يك سو فقط  در اين زمينه مطرح اس
لوازم خانگى سبك در ايران توليد مى شود و 
از سو.ى ديگر كاالهاى كره اى در ايران فقط 
مونتاژ مى شوند و كشور كره خيلى راغب به 

ــران چندان رغبتى  انتقال تكنولوژى به اي
ــال فناورى  ــن عدم رغبت به انتق ندارد و اي

سبب طوالنى شدن مذاكرات شده است.
ــركت  ــاون فروش ش ــى، مع ــر رحيم  مي
سامسونگ در ايران، در گفت وگو با «فرصت 
ــدن مذاكرات  امروز» با تاكيد بر طوالنى ش
ــره اى گفت:  ــركت هاى ك طرف ايرانى با ش
ــى از مباحثات  ــال تكنولوژى يك بحث انتق
ــركت هاى سامسونگ  ــت كه ش جدى اس
ــادى در اين زمينه  ــيت زي و ال جى حساس
ــواى بحث انتقال  دارند، البته مى توان در ل
تكنولوژى مباحث مالى را نيز دخيل دانست، 
زيرا وقتى صحبت از انتقال تكنولوژى است، 
ــورها هزينه زيادى را مطالبه مى كنند.  كش
بنابراين اگر فقط موضوع مونتاژ بود به يقين 
ــش بود، اما  ــال مذاكرات نتيجه بخ تا به ح
ــده  ــال تكنولوژى كه زمان بر ش بحث انتق
است و تا االن به نتيجه خاصى نرسيده ايم، 
اما اميدواريم كه اين نتيجه در دو يا سه ماه 

آينده به نتيجه برسد.  وى با تاكيد بر اصرار 
ــوژى به ايران  ــى بر انتقال تكنول طرف ايران
گفت: كاالهاى شركت سامسونگ در چين 
و درصد كمى از آن در كره توليد مى شود، در 
واقع بيشتر كاالهاى برند سامسونگ از چين 
ــوند و هزينه هاى اضافى  ــور مى ش وارد كش
مانند حمل و نقل، گمرك و غيره را به دنبال 
دارد كه بهاى تمام شده را افزايش مى دهد و 
قيمت كاالها را به صورت نجومى باال مى برد 
و اگر انتقال تكنولوژى در ايران انجام گيرد، 
بهاى تمام شده كاال به شدت كاهش خواهد 
يافت.  وى همچنين در زمينه زيرساخت هاى 
ــت:   توليد لوازم خانگى در ايران اظهار داش
ــاخت هاى توليد كاالهاى سامسونگ  زيرس
ــده است، مثال ما  و ال جى در ايران انجام ش
توانستيم پلتفرم توليد يخچال و سايد را در 
ــم و كره اى ها هم در بازديد  ايران پياده كني
ــد كرده اند، زيرا ما از  از كارخانه ها آن را تايي
ــته توليد كاالهاى سبك شركت هاى  گذش

سامسونگ و ال جى و دوو را در كشور انجام 
ــال حاضر تمام  ــراى مثال، در ح داده ايم، ب
ــونگ از  ــاى صوتى و تصويرى سامس كااله
ــد مى كنيم و  قبيل LED را در ايران تولي
ــد كار زيادى  اضافه كردن خط توليد جدي
براى ايران ندارد، چون با استاندارهاى كشوره 
كره آشنا هستيم، ضمن اينكه يخچال هاى 
ــاخت آن  ــى را توليد مى كنيم و در س داخل

تجربه زيادى داريم. 
وى در موردكاالهاى جديدى كه قرار است 
ــا تصميم  ــوند، گفت: م در ايران توليد ش
گرفتيم تمام كاالهاى سنگين لوازم خانگى 
ــايد باى  از قبيل يخچال و يخچال فريز، س
ــايزهاى 23، 25، 28 ، 30 ،  سايد را در س
ــل ايران  ــوت و جاروبرقى را در داخ 32 ف
ــد ما از اين  توليد كنيم، ولى هدف از تولي
كاالها فقط مونتاژ نيست، بلكه زمانى اين 
ــه انتقال تكنولوژى  كار صورت مى گيرد ك
ــن زمينه  ــرد و مذاكرات در اي ــورت گي ص

ادامه دارد. 
مير رحيمى، در مورد سخنان رييس سازمان 
تجارت مبنى بر صادرات لوازم خانگى به اروپا 
در صورت انتقال خط توليد كره اى ها به ايران 
گفت: يكى از اهداف ما از توليد كاالهاى كره 
ــادرات و ارز آورى براى  ــور ص در داخل كش
ــطح كشورهاى  كشور است، اما فعال در س
ــورهاى  ــايه توانايى داريم و براى كش همس
ــازى نياز دارد و به سادگى  اروپايى بستر س
ــا در حال حاضر  امكان پذير نخواهد بود ام
يكى از كشورهاى هدف، كشور عراق است 

كه پتانسيل خوبى در اين زمينه دارد. 

ــازمان  ــاون بازاريابى و تنظيم روابط س مع
ــدن  ــارت در مورد محدود ش ــعه تج توس
ــور گفت:  ــاى صادراتى به پنج كش بازاره
ــال پيش  ــران تا 10 س ــادرات اي اغلب ص
ــه اكنون به  ــورهاى اروپايى بود ك به كش
ــال افزايش  ــا به دنب ــيده، ام يك دهم رس
ــورهاى ديگر  ــى در كش ــان بازرگان رايزن

هستيم.
ــدرى، در گفت وگو با فارس  ميرابوطالب ب
ــخ به اينكه چرا بازارهاى صادراتى  در پاس
ــور اطراف  ــارى به پنج كش و مبادالت تج
محدود شده، اظهار كرد: از نظر تئورى در 
ــى دو رويكرد وجود  ــارت خارج زمينه تج
ــد، روى 8 تا 10  دارد، يك رويكرد مى گوي
كشور متمركز شويم و مبادالت تجارى را 
ــر مى گويد با تمام  انجام دهيم، گزينه ديگ
ــته باشيم كه  كشورها مراوده تجارى داش

رويكرد ما تلفيقى از اين دو نظريه است.

صادراتمان به اروپا از 15 سال اخير، 
يك دهم شده

ــاره به اينكه جغرافياى تجارت ما  وى با اش
در 15 سال گذشته بسيار گسترده تر بوده 
ــتريان ما كشورهاى  تا جايى كه عمده مش
ــه  اروپاى غربى مانند آلمان، ايتاليا و فرانس
ــال هاى اخير اين  ــون در س بودند كه اكن

ميزان به يك دهم رسيده است.
ــازمان توسعه  به اعتقاد اين مسئول در س
تجارت، وقتى اروپايى ها در پنج اليه ايران 
را تحريم مى كنند به طور طبيعى و به تدريج 
ــر جهت داده و  جغرافياى تجارت ما تغيي
ــيايى و كشورهاى  به سمت كشورهاى آس

اطراف محدود مى شود.
بدرى اضافه كرد: در عين حال كشورهاى 
ــتان بازارهاى  اطراف مانند عراق و افغانس
طبيعى ما هستند كه حمل و نقل نيز به آنها 

آسان تر است اما اين موضوع را قبول داريم 
كه بايد بازارهاى خود را گسترش دهيم.

اعزام رايزنان بازرگانى به 19 كشور 
جديد

اعزام رايزنان بازرگانى به 19 كشور جديد 
يكى از برنامه هاى سازمان توسعه تجارت 
ــدرى در  ــد و ب ــد عنوان ش ــال جدي در س
ــال حاضر، 11 رايزن  مورد آن گفت: در ح
ــورهاى همسايه و  بازرگانى عمدتا در كش
ــيايى داريم، اما قرار است اين تعداد به  آس
30 رايزن رسيده و در چهار گوشه جهان از 
جمله امريكاى التين، آفريقا، آلمان، ايتاليا، 
ــتان، ويتنام و مالزى رايزن  اسپانيا، صربس

بازرگانى اعزام كنيم.
برقرارى تعرفه ترجيحى دوجانبه با 10 

كشور جديد
ــازمان  ــاون بازاريابى و تنظيم روابط س مع

ــاى  ــر برنامه ه ــارت، از ديگ ــعه تج توس
ــرار كردن  ــور را برق ــارت خارجى كش تج
ــه اعالم كرد  تعرفه هاى ترجيحى دوجانب
ــن برنامه را  ــور اي ــت: تا االن با 9 كش و گف
ــد 10  ــه جدي ــى در برنام ــته ايم، ول داش
ــت  ــاره به فهرس ــر از چهار ق ــور ديگ كش
ــه  ــه اضاف ــى دوجانب ــاى ترجيح تعرفه ه

خواهد شد.

رفت و آمد هيات هاى تجارى به
 31 استان

بدرى در پاسخ به اينكه عدم مشاركت تجار 
ــى يا ارائه  ــگاه هاى خارج ايرانى در نمايش
محصوالت ايرانى براى تجار خارجى يكى از 
نقطه ضعف هاى تجارت ماست و چه فكرى 
براى آن شده، گفت: طبق برنامه هاى جديد 
ــتان  به گونه اى عمل كرده ايم كه در 31 اس
كشور هيات هاى تجارى رفت و آمد كنند و 

حتى برنامه هايى براى برگزارى نمايشگاه 
اختصاصى ايران در خارج از كشور داريم.

ــوى ديگر در نمايشگاه  وى ادامه داد: از س
ــگاه مكانيك و  ــد نمايش ــرح دنيا مانن مط
ــر ايتاليا هر  ــال و جواه خودرو آلمان يا ط
ساله با اختصاص پاويون مختص به ايران و 
حضور شركت هاى ايرانى حضورى پررنگ 

داريم.

10 شعبه توسعه تجارت در كشورهاى 
خارجى فعال مى شود

ــعه تجارت،  ــئول در سازمان توس اين مس
ــعبه هاى اين سازمان را در  فعال نبودن ش
ــكالت پيش رو  ــورها يكى از مش ديگر كش
ــزود: اكنون فقط در عراق و  عنوان كرد و اف
افغانستان شعبه هاى ما فعالند و 10 كشور 
ديگر مانند روسيه، لبنان و آلمان نيز به اين 

تعداد افزوده خواهند شد.

انتقال تكنولوژى توليد لوازم خانگى به ايران، آرى يا خير؟

كاهش مراوده با اروپا به يك دهم 

نايب رييس كميسيون تجارت اتاق تهران: 
تعرفه باالى واردات به توليد ضربه مى زند

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى تهران گفت: هيچ كشورى در دنيا تعرفه 
ــت هاى  ــت و وقتى توليد براى صادرات جزو سياس وارداتش باالتر از ما نيس
مقاومتى قرار مى گيرد، توليد كننده بايد ياد بگيرد كه اگر در بازار داخل كه با 
باالترين نرخ تعرفه واردات حمايت مى شود، ولى در بازارهاى جهانى خبرى از 
اين حمايت ها نيست بايد به گونه اى برنامه ريزى كند، تا امكان رقابت با رقباى 

خارجى را داشته باشد.
وى خاطرنشان كرد: در عين حال، چه بخواهيم چه نخواهيم تا 10يا 15 سال 
آينده در جهان تجارى بدون مرز قرار خواهيم گرفت كه در آن موقعيت كسى 
با تعرفه نمى تواند از توليد حمايت كند، بلكه كيفيت كاال حرف اول را مى زند.
مجيد رضا حريرى، در گفت وگو با فارس يكى از ايرادهاى وارد به توليد داخلى 
را توليد در مقياس كوچك، عدم بهره ورى و تخصص دانست و افزود: شاكله 
توليد كنندگان ما سنتى است و براساس اتفاق و نه براساس تخصص، مطالعات 

و عالقه وارد توليد شده اند.
وى به آمار منتشر شده از سوى اتاق بازرگانى اشاره كرد و گفت: بعد از انقالب 
ــالمى تعداد زيادى موافقت اصولى صادر شد، نگاه كنيد ببينيد چه تعداد  اس
كارخانه موتور سيكلت سازى داريم يا مجموعه كارخانه هاى سيمان سازى ما 
در حد دو كارخانه كره جنوبى هم نيست و وقتى كارخانه ها در مقياس كوچك 

توليد مى كنند، يعنى هزينه هاى تمام شده باال مى رود.
ــيون واردات اتاق بازرگانى ايران در پاسخ به اينكه پيش زمينه  رييس كميس
توليد باال، بازاريابى و فراهم كردن امكان فروش باال در بازارهاى جهانى است 
ــكل داريم، گفت: به دليل توليد در مقياس  كه ما در اين مسئله تا حدى مش
كوچك قيمت تمام شده كاالى ما نسبت به برخى كشورها باالست، در نتيجه 
نمى توانيم آن را صادر كنيم.در عين حال بايد كاالها را با هدف صادرات توليد 

كنيم، نه اينكه نگاهمان به بازار داخل باشد.
حريرى ورود به سازمان تجارت جهانى را يكى ديگر از راه هاى توسعه صادرات 
ــورهاى بزرگ دنيا فقط ما داخل  كاالهاى ايرانى دانست و افزود: از بين كش
ــتيم و 156 كشور عضو هزار و يك تعهد داده اند،  سازمان تجارت جهانى نيس
اما يك مورد هم از عضويت اين سازمان خارج نشده اند، زيرا تجارت بدون مرز 

براى همه سود آور است.
ــازمان تجارت جهانى با شرايط موجود به  وى در پاسخ به اينكه آيا ورود به س
صنايع آسيب نخواهد زد، گفت: شايد در كوتاه مدت بسيارى از صنايع ما لطمه 
ببينند، اما اين لطمه مانند كودكى است كه در ابتداى راه رفتن زمين مى خورد، 
ولى باالخره راه رفتن را مى آموزد. در عين حال حمايت هاى ما از صنايع بايد 

هدفمند و در زمان مشخص باشد و قرار نيست تا ابد از كسى حمايت كنيم.
حريرى همچنين در مورد ارائه سرمايه در گردش براى كمك به رونق توليد 
ــت، بلكه عدم بهره ورى و كاربلد  نيز گفت: نقدينگى مشكل اصلى توليد نيس

نبودن مشكل ماست.

ــده كه شركت ها  دنياى رقابتى امروز باعث ش
براى جذب مشترى بيشتر شيوه هاى خالقانه اى 
را به كار ببرند؛ شيوه هايى كه باعث ايجاد اعتماد 
ــترى را نسبت به برند  مشترى مى شود و مش

ــركت هاى بزرگ، خدمات  وفادار مى كند. ش
پس ازفروشى را به مشترى خود ارائه مى كنند 
ــتر  ــتاى رضايتمندى هر چه بيش كه در راس
مشترى است، نه عصبانيت و نارضايتى او. در 

ــزرگ دنيا به اهميت  حالى كه همه مديران ب
اين موضوع واقف هستند، برخى از شركت هاى 
ــترى مدارى هم  ــول اوليه مش ــه اص داخلى ب
ــاى رقابتى امروز  بى اعتنايى مى كنند. در دني

ــت و شركت ها  رقابت ها ميلى مترى شده اس
ــترى و توليدكننده  ــوذ و رابطه ميان مش به نف

واقف هستند.  
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تازه هاى بازارگزارش ديجيتال

عوارض صادرات 
سنگ آهن قطعى شد

عوارض 20 درصدى صادرات سنگ 
ــده و پيش بينى  ــى ش ــن قطع آه
ــه اين  ــه مربوط ب ــود مصوب مى ش
ــوى دولت  ــه زودى از س ــوارض ب ع
ــود.به گزارش  ــرا ابالغ ش ــراى اج ب
ايسنا، پيشتر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت قصد داشت از ابتداى سال 
ــوارض 10 درصدى براى  جارى ع
ــنگ آهن كشور اعمال  صادرات س
ــن عوارض  ــدف از وضع اي كند. ه
ــى و ايجاد  ــرى از خام فروش جلوگي
ــور از  ــزوده در داخل كش ارزش اف
طريق فرآورى سنگ آهن و تبديل 
آن به كنسانتره، گندله و فوالد اعالم 
ــاس تصميمات اخير  شد، اما براس
دولت، برآورد ها نشان از آن دارد كه 
ميزان عوارض صادرات سنگ آهن 

بين 15 تا 20 درصد تعيين شود.

زنجيره ارزش صنعت 
زعفران بهسازى مى شود

ــاد  ــازمان جه ــى س ــر باغبان مدي
از  ــوى  رض ــان  خراس ــاورزى  كش
زنجيره  ــازى  ــروژه «بهس پ اجراى 
ارزش صنعت زعفران» با مشاركت 
سازمان توسعه صنعتى ملل متحد 
(يونيدو) تا دو هفته آينده خبر داد. 
ــى  به گزارش ايرنا، محمدرضا قدس
ــزود: «اين  ــا ايرنا اف در گفت و گو ب
ــا هدف كمك به چرخه  همكارى ب
كامل صنعت زعفران انجام مى شود 
زيرا زعفران يك صنعت است و فقط 
يك محصول كشاورزى نبوده و در 
صنايع آرايشى، بهداشتى، خوراكى 

و صنعتى كاربرد دارد.»

دستيابى 6 هزار روستا
به اينترنت 

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 
با بيان اينكه در دوران مسئوليت 
ــر  كارب ــون  ميلي  2 ــدود  ح وى 
ــور اضافه شده اند،  اينترنت در كش
ــتا در  ــدود 6 هزار روس ــت: ح گف
ــور در دولت يازدهم مجهز به  كش

اينترنت شدند.

رشد توليد كاغذ چاپ، 
تحرير و روزنامه

ــع غيرفلزى  ــركل دفتر صناي مدي
ــدن و تجارت  ــت، مع وزارت صنع
از رشد 74 درصدى مجموع توليد 
ــاپ، تحرير و روزنامه  كاغذهاى چ
كشور در سه ماهه اول سال جارى 

خبر داد.

فروش گوشى
با سيم كارت

ــراه با  ــى هم ــروش گوش طرح ف
ــران  اي در  ــه زودى  ب ــيم كارت  س
ــه گزارش  ــود. ب ــى مى ش عمليات
ــوم دنيا  فارس در روش هاى مرس
ــاله،  در قراردادهايى معموال دو س
ــد يك پنجم  ــغ اندكى در ح مبل
قيمت گوشى در ابتدا از مشترك 
اخذ و سيم كارت به صورت رايگان 
ــود. براى  ــى ارائه مى ش روى گوش
ــته   خدمات  ــك بس ــيم كارت ي س
ــا و پيامك)  ــامل مكالمه، ديت (ش
ــترك ماهانه  تعريف شده كه مش
ــت اين خدمات  مبلغ ثابتى را باب
ــد كه  ــت مى كن ــى پرداخ و گوش
ــدت به نفع  ــن روش در دراز م اي
ــور و توليدكننده  ــترك، اپرات مش

تلفن همراه است.

دستكارى گوگل در نتايج 
جست وجو

ــط شركت يلپ  ــنادى كه توس اس
تهيه شده نشان مى دهد گوگل به 
منظور بازاريابى و تبليغ محصوالت 
ــت وجو در اين  خودش، نتايج جس

سايت را دستكارى مى كند.

فروش كنسرت 
«چرا رفتى» آغاز شد

ــرت «چرا  پيش فروش بليت كنس
ــى همايون  ــه خوانندگ ــى» ب رفت
ــجريان و آهنگسازى تهمورس  ش
پورناظرى از 19تيرماه، ساعت 10 
ــد. به گزارش ايسنا،  شب آغاز ش
ــرت  كنس تهيه كننده  توتونچيان، 
ــرت   ــن باره گفت: اين كنس در اي
16، 17 و 18 مرداد ماه در تهران، 
ــور و در  ــزرگ وزارت كش ــاالر ب ت
ــش اجرا به روى صحنه خواهد  ش
رفت.عالقه مندان براى تهيه بليت 
ــرت مى توانند به سايت  اين كنس

«ايران كنسرت» مراجعه كنند.

عرضه محصوالت جديد اپل و سامسونگ
دو رقيب ديرينه به ميدان نبرد مى روند

ــاى فناورى يعنى  ــه دو رقيب بزرگ دني ــت از آن دارد ك ــا حكاي خبره
سامسونگ و اپل قرار است با معرفى و عرضه محصوالت جديد خود طى 
ــاخ و  ــاهد ش ماه هاى آينده بازهم رودرروى هم قرار بگيرند و به زودى ش

شانه كشيدن دوباره اين دو غول با يكديگر هستيم.
ــت با تبلت ها و گوشى هاى هوشمند خود  ــونگ كه چند سالى اس سامس
ــده از درآمد 51.4 ميليارد  ــابقه اپل ش ــركت با س رقيبى جدى براى ش
ــود اين كارخانه  ــال 2014 و كاهش ميزان س ــه ماهه دوم س دالر در س
ــه ماهه دوم سال گذشته خبر داده و  ــبت به فصل گذشته و حتى س نس
ــخه مينى گلكسى اس 5، در ماه آينده به جنگ   ــت با عرضه نس قرار اس

آى فون اپل برود.
ــى اس 5 بوده است در دو  ــبيه به گلكس ــتگاه كه كامال ش ظاهر اين دس
ــخه LTE و G3 عرضه مى شود كه در هر دو نسخه از يك پردازنده   نس

چهارهسته اى 1.4 گيگاهزتزى بهره برده است.
ــى از نوع ــش 4.5 اينچ ــك صفحه  نماي ــمند ي ــى هوش روى اين گوش
 Super AMOLED با رزولوشن p720  تعبيه شده كه از نظر اندازه 
نسبت به نسخه مينى گلكسى اس 4 بزرگ تر است.در اين تلفن هوشمند 
ــنج نصب شده تا از هر  ــور اثر انگشت و يك سنسور ضربان س يك سنس

نظر اين گوشى كوچك را بدون نقص كند.
گلكسى اس 5 مينى كه از قابليت ضد آب و ضد غبار بهره مى برد با يك 
ــلى در پشت و يك دوربين 2.1 مگاپيكسلى در جلو  دوربين 8 مگاپيكس
ــى 16 گيگابايت است و ابعادى  ــود.حافظه داخلى اين گوش عرضه مى ش
ــته و وزن آن نيز 120 گرم  برابر 131.1 در 64.8  در 9.1 ميلى متر داش
ــتفاده در اين محصول از ظرفيتى برابر 2100  خواهد بود.باترى مورد اس
ــاعت برخوردار است. نسخه جديد گلكسى كه در رنگ هاى  ميلى آمپر س
ــفيد، مشكى، آبى و مسى عرضه مى شود با سيستم عامل 4.4 اندرويد  س
ــد و قرار است ظرف چند روز  ــيه ش در اوايل ماه جوالى روانه بازار روس

آينده با قيمت 479 دالر به بازار جهانى راه يابد.
سامسونگ كه اين محصول را براى كم رنگ كردن بازار آيفون جديد كه 
ــود عرضه كرده از دو تبلت  ــت ظرف چند ماه آينده رونمايى ش قرار اس

جديد خود نيز رونمايى كرده تا آى پد اپل را هم به چالش بكشد.
ــى تب هاى اندرويدى شهرت دارد دو  ــركت كه به ساخت گلكس اين ش
ــدازه 8.4 و 10.5 اينچى عرضه كرده  ــرى جديد آنها را در ان نمونه از س
ــده اند.اين دو تبلت كه از صفحه  ــبتا خوبى روبه رو ش ــتقبال نس كه با اس
ــن 2560 در  ــره گرفته اند هر دو از رزولويش ــش AMOLED به نماي

1600 برخوردارند كه رقيب جدى براى آيپد اپل محسوب مى شوند.
اما اپل با اين خط و نشان هاى سامسونگ از پاى ننشسته و طبق خبرها 
ــت شركت  ــت تا چند ماه آينده از آيفون 6 رونمايى كند.سياس قرار اس
ــه اين بوده كه هرگز خبر رسمى از زمان، مشخصات و قيمت  اپل هميش
ــايعات و  احتمالى محصوالت خود تا زمان رونمايى نمى دهد، اما طبق ش
ــت شش سپتامبر  خبرهايى كه به بيرون درز كرده، اين محصول قرار اس
ــگرهاى 4.7 و 5.5 اينچى  ــا نمايش ــدود دو ماه ديگر ب ــال يعنى ح امس
 S5رونمايى شوند. سال گذشته شركت اپل دو گوشى هوشمند آيفون و
ــپتامبر معرفى كرد و فروش آن در بازار از تاريخ  C5  را در روز دهم س
ــال هم در تاريخ مشابه  ــد.پيش بينى مى شود امس ــپتامبر آغاز ش 20 س

آيفون 6 در معرض ديد عموم قرار گيرد.
ــركت ژاپنى Nikkei توليدكننده نمايشگرهاى  اين گزارش از سوى ش
ــت كه اين مركز  ــمند آيفون منتشر شده اس ــى هوش مدل جديد گوش

استفاده از حسگر اثر انگشت در اين گوشى را تاييد مى كند.
در مورد مشخصات و اندازه آيفون 6 تاكنون گزارش هاى فراوان منتشر شده 
ــول در دو اندازه و با  ــالم مى دارد كه اين محص ــت، اما گزارش جديد اع اس
نمايشگرهاى 4.7 و 5.5 اينچ عرضه مى شوند و هيچ يك از اين دو نمايشگر 
منحنى نيستند. روزنامه وال استريت ژورنال نيز در گزارشى نوشته است كه 
شركت اپل گوشى هوشمند آيفون 6 را در دو اندازه بزرگ تر از 4.5 و 5 اينچ 

مجهز به نمايشگر تخت و غيرمنحنى وارد بازار مى كند.
بدنه اين گوشى هوشمند از نوعى فلز موسوم به Liquidmetal  ساخته 
ــبت به آلومينيوم به كار رفته در آيفون  S5سبك تر و  ــده است كه نس ش
مقاوم تر است.اپل با اين فلز جديد موفق شده است گوشى هوشمند خود 
را باريك تر توليد كند تا با اين اتفاق آيفون 6 تنها 7.6 ميليمتر ضخامت 
ــمند همراه با پردازنده 64 بيتى A7 به  ــى هوش ــته باشد.اين گوش داش
ــت كاربران مى رسد و از ديگر امكانات به كار رفته در آن مى توان به  دس

دوربين ديجيتالى 8 يا 13 مگاپيكسلى اشاره كرد.
ــده است.اما اگر اپل قصد داشته  ــر نش هنوز قيمت نهايى آيفون 6 منتش
ــابه آيفون S5  وارد بازار كند، مدل هاى 16، 32 و 64  ــد آن را مش باش
گيگابايتى اين گوشى هوشمند به ترتيب با قيمت هاى 549، 629 و 709 
ــر بود و ديد كه برنده  ــوند.با اين اوصاف بايد منتظ پوند وارد بازار مى ش
ــام در دنياى فناورى  ــركت صاحب ن اصلى ميدان، كداميك از اين دو ش

است؛ سامسونگ تازه به دوران رسيده يا اپل پرمدعا.

ــيقى  گروه تازه هاى بازار: موس
ــراز و  ــالب ف ــس از انق ــى پ ايران
ــت  پش را  ــيارى  بس ــاى  فروده
ــت. پس از اين  ــته اس سرگذاش
ــان با رويكردهاى جديدى كه  زم
نسبت به موسيقى وجود داشت، 
موسيقى تقريبا از حوزه هنر كنار 
ــد. با آغاز جنگ ايران  گذاشته ش
ــور،  ــراق فضاى حاكم بر كش و ع
ــترى يافت؛  حال و هوايى  خاكس
ــيقى را بيش از  فضايى كه موس
ــاق برد و آنچه باقى  پيش به مح
ماند سرودهاى انقالبى و حماسى 
ــده از آن بود. با پايان جنگ  برآم
تا يك دهه اين فضاى خاكسترى 
به عنوان يك چارچوب جا افتاده 
ــتن  ــود و مجال شكس ــم ب حاك
ــل دهه  ــت اوائ ــت. در نهاي نداش
اعتمادى  ــايار  «باران» خش  ،70
بر فضاى موسيقى ايرانى باريدن 
در  را  ــازه اى  ت ــوج  م و  ــت  گرف
ــس از انقالب  ــيقى ايرانى پ موس
پديد آورد؛ پديده اى كه موسيقى 
ايرانى را وارد مرحله جديدى كرد 
و باعث شكوفايى آن شد. حال با 
گذشت دو دهه هر چند موسيقى 
ــبك هاى مختلف  ــى در س ايران
ــى در فضاى  ــرده وحت ــد ك رش
ــود جايگاهى  براى خ بين الملل 
ــان نحوه ارائه و  يافته، اما همچن
معرفى آلبوم ها وضعيت نامناسبى 
ــى از آن  دارد؛ وضعيتى كه بخش
ــاى تصويرى و  ــه محدوديت ه ب

رسانه اى باز مى گردد. 

نماهنگ  هاى بى نما 
جايگاه موسيقى در «تلويزيون» 
ــلط در جامعه  ــانه مس ــه رس ك
ــد، جايگاهى  ــاب مى آي ــه حس ب
ــت. در  ــگاه و بالتكليف اس بى پاي
ــر كليپ هاى تصويرى  حال حاض
ــيما،  ــر صدا و س ــه تعبي ــا ب و ي
ــا در جامعه بين الملل  نماهنگ ه
ــراى معرفى  ــن عرصه ب مهمتري
ترانه هستند. شناخته شده ترين 
نيز  ــيقى جهان  موس چهره هاى 
ــه آلبوم خود،  ــى پيش از ارائ حت
كليپى به بازار عرضه و با استفاده 
ــاى بصرى مخاطب  از جذابيت ه
ــر چند در  ــخ مى كنند. ه را مس
تلويزيون كما بيش، نماهنگ هايى 
مى بينيم، اما آنها كارهايى ا ست 
ــتانداردهاى روز دنيا  ــا اس ــه ب ك
ــت، كارهايى كه به  ــگام نيس هم
ــت و دمن  ــر طبيعت، دش تصاوي

خالصه شده اند و يا تصاوير آن از 
ــريال و فيلمى وام گرفته شده  س
است. بنابراين جاى نماهنگى كه 
براساس ايده اى نو و به روز تهيه 
ــده باشد در سيماى جمهورى  ش
ــت و بر همين  اسالمى خالى اس
اساس خوانندگان و تهيه كنندگان 
مهمترين رسانه را براى ارائه كار 

خود در دسترس ندارند. 

تيتراژخوانان نمى ميرند
و  ــده  خوانن ــان  مي ــان  جه در 
فيلمساز بده بستان خوبى برقرار 
ــت. خواننده اى با ارائه كارش  اس
ــريال مديوم  ــك فيلم يا س در ي
ــه كار خود در  متفاوتى براى ارائ
ــريال  ــترس دارد و فيلم و س دس
ــك خود را با يك  نيز بار دراماتي
ترانه خوب باال مى برد؛ اتفاقى كه 
ــبب مى شود فيلم با  در نهايت س
ــك ترانه خاص در ذهن ها زنده  ي
بماند و آن ترانه نيز با نام آن فيلم 
تا سال ها باز نشر شود. بده بستان 
ــردان و  ــان كارگ ــى كه مي خوب
خواننده شكل مى گيرد. در ايران 
ــش اين اتفاق افتاده و  نيز كما بي
ــتيم كه تيتراژ فيلم ها  شاهد هس
ــريال ها محمل  و به خصوص س

ــده بتواند  ــت تا خوانن خوبى  اس
كارهاى خود را ارائه دهد و طيف 
ــب را به خود  ــيعى از مخاط وس
جلب كند  - روش مناسبى براى 
ــول معروف  ــى ترانه و به ق معرف
روى بورس ماندن يك خواننده- 
اتفاق خوبى كه ضعف آن در اين 
ــانى براى  ــت كه شرايط يكس اس

ــت و  همه خوانندگان فراهم نيس
روابط بر ضوابط مانند بسيارى از 

عرصه ها حاكم است. 

كنسرت هاى «از نفس افتاده»
كنسرت ها، مديوم ديگرى  براى 
ــده  ــاى روز خوانن ــه ترانه ه ارائ
ــيقى هاى  ــتند. با رواج موس هس

ــته،  ــه گذش ــك ده ــاپ در ي پ
ــبد  ــت س ــرت ها در اولوي كنس
ــوان  ــر ج ــى قش كاالى فرهنگ
ــت. اتفاقى كه محمل  ــرار داش ق
ــهرت و تثبيت  ــراى ش خوبى ب
ــاب مى آمد.  خوانندگان به حس
ــه خوانندگان  ــد قارچ گون با تول
موسيقى پاپ، كنسرت ها كم كم 
جايگاه خودشان را به عنوان يك 
ــت دادند.  اتفاق فرهنگى از دس
ــاهد برگزارى  ــون هر روز ش اكن
كنسرت هاى متعدد هستيم كه 
ــته اى در  ــر چند اتفاق خجس ه
عرصه موسيقى  است، اما قيمت 
باالى بليت و كيفيت پايين كارها 
ــده تا مخاطب كم كم  سبب ش
ــود؛  ــبت به آن بى تفاوت ش نس
ــرت ها را  روندى كه جايگاه كنس
از يك تريبون براى نمايش موفق 
ــده، پايين آورده و اين  كار خوانن
ــى از مديريت نامتناسب  امر ناش

اين عرصه است. 

و صدا بود كه مرا عاشق كرد 
ــكل  ش ــنتى ترين  س نهايت  در 
ارائه يك آلبوم موسيقى، عرضه 
ــت. هر چند  فروشگاهى آن اس
ــه هاى تصويرى  ــا تولد موسس ب

ــم و بيش  ــته بندى هاى ك و بس
ــيقى  ــاى موس ــدرن، آلبوم ه م
ــراى ارائه پيدا  ــازه اى ب مكان ت
ــه ها نيز  كرده اند، اما اين موسس
ــتم  ــتى سيس ــان با كاس همچن
ــيقى  موس ــاى  آلبوم ه ــنتى  س
ــترهاى  ــتند. پوس ــه رو هس روب
ــر  ــد ب ــاى جدي ــزرگ آلبوم ه ب
ــى  نماي ــود  خ ــا  آنه ــن  ويتري
ــه همچنان  ــا آنچ ــد؛ ام مى كن
ــت،  ــده اس ــه ش ــده گرفت نادي
ــه ترانه  ــب ب ــى مخاط دسترس
ــت.  ــش از خريدارى آن اس پي
ــته در فروشگاه  ــايد در گذش ش
ــتى از  ــك محله مى توانس كوچ
استفاده  فروشنده  با  دوستى ات 
ــه اى از ترانه جديد  كنى و قطع
ــوت مغازه گوش  را در ضبط ص
ــنيدن آن، تو را  ــى و حظ ش كن
به خريدن تشويق كند، اما حاال 
ــى دى  ها در موسسات  پك س
تصويرى و شلوغى آنها به نحوى  
ــام خواننده  ــت كه بايد به ن اس
اكتفا كنى و ريسك شنيدن يك 
ــيقى خوب يا بد را به جان  موس
ــرفت هاى  پيش وجود  با  بخرى. 
تكنولوژى در زمينه ام پى ترى ها 
و آيپد ها هنوز هم اين موسسات 
و فروشگاه هاى بزرگ به صرافت 
ــا بهره  ــا ازآنه ــد ت آن نيفتاده ان
ببرند و اين امكان را به مخاطب 
ــان ترانه هاى  ــا از مي ــد ت بدهن
ــازار آمده، از اين  روزى كه به ب
ــورد عالقه اش را  طريق ترانه م
ــد. اتفاقى كه فضاى  انتخاب كن
ــدگان  خوانن ــراى  ب را  ــت  رقاب
ــا مى كند. هرچند  تازه وارد مهي
ــگاه هايى چون «بتهوون»  فروش
ــته اند تا حدى  ــرا» توانس و «اپ
ــه  ــراى ارائ ــبى ب ــاى مناس فض
ــيقى هاى روز فراهم آورند  موس
ــروف با يك  ــول مع ــه ق ولى ب
ــود و الزم است  گل بهار نمى ش
ــن حيطه  ــى در اي ــول كالن تح

اتفاق بيفتد. 
ــبب  ــود، س ــتى هاى موج كاس
ــده تا از يك سو مخاطب در  ش
وضعيت بالتكليفى با ترانه هاى 
ــر برد و از  ــازار آمده به س به ب
سوى ديگر آلبوم هاى موسيقى 
ــالم و منطبق  ــال رقابت س مج
ــتانداردهاى روز را نيابند؛  با اس
ــث عرضه و  ــدى كه بح فرآين
ــيقى را  تقاضاى آلبوم هاى موس
با نابسامانى همراه كرده است. 

گزارش «فرصت امروز» از كاستى هاى ارائه ترانه هاى موسيقى

ترانه هاى ايرانى
 مهجور و بى  تصوير مانده اند 

بزرگ ترين بازارهاى تهران كدامند؟ ــا مدت ها  گروه گـزارش بـازار: ت
بازارهاى خريد ايرانى تنها بازارهايى 
ــنتى بودند، ولى با رشد  با ساختار س
مدنيت مراكز خريد سروشكل شان 
ــاژهاى  تغيير كرد. مگامال ها و پاس
ــاى  ــر روز در محله ه ــى ه مختلف
ــد و تالش  ــر بر مى آورن مختلف س
دارند عالوه بر جنبه خريد، نيازهاى 
ديگر خريداران را برآورده كنند. در 
كشورهاى اروپايى اصطالحى به نام 
ــود  windows shopping وج
ــتر  دارد به اين معنا كه خريدار بيش
ــگاه  به قصد تفنن تا خريد به فروش
ــاژ مراجعه مى كند. بازارهاى  يا پاس
ــه  ــكان را ب ــن ام ــر اي ــنتى كمت س
ــا حداقل در  مخاطبان مى دادند، ام
پايتخت اين نياز در حال اشباع است، 
هرچند همچنان جاى مگامال ها به 
ــت؛  معناى واقعى در ايران خالى اس
ولى در ادامه نگاهى به فروشگاه هاى 

بزرگ مى اندازيم. 
 

فروشگاه هايلند
 فروشگاه هايلند يكى از فروشگاه هاى 
ــت كه  ــهر تهران اس تقريبا بزرگ ش
ــه اول انواع  ــه دارد. در طبق دو طبق
ــتى را كه عمده  مواد غذايى و بهداش
ــتند  ــى هس ــاى خارج ــا برنده آنه
مى توانيد پيدا كنيد. حتى مجله هاى 
ــبك زندگى  ــالمت و س خارجى س
ــوان يافت.  ــه اول مى ت ــز در طبق ني
طبقه دوم هايلند نيز به بورس عطر 
ــى و تزئينى  ــوازم آرايش و ادكلن، ل
ــن در اين  ــاص دارد. همچني اختص
طبقه محلى براى ديزاين كادو وجود 
ــد هديه هاى  ــى مى تواني دارد. يعن
ــئول اين  ــده را به افراد مس تهيه ش
كانتر بسپاريد تا برايتان به زيباترين 
ــكل ممكن كادو كنند. عطرهاى  ش
ــگاه از هر برندى هستند  اين فروش
ــراى انتخاب  ــترى ب ــه تس و هميش
ــد در كنار هر  ــن جدي ــر يا ادكل عط
ــت. لوازم آرايش  كدام از عطرها هس
ــود در طبقه دوم  ــورآالت موج و زي
ــز همه خارجى  ــگاه هايلند ني فروش
ــتند. در  ــهور هس ــاى مش و برنده
ــز همان طور كه گفتيم  طبقه اول ني

ــايل  انواع مواد غذايى خارجى و وس
ــپرى هاى  ــون اس ــتى همچ بهداش
ــوالت  ــدن، محص ــبو كننده ب خوش
ــت و مو و. . . را مى توان  مراقب از پوس

پيدا كرد. 
ــى ميدان  ــد حوال ــگاه هايلن  فروش

آرژانتين تهران واقع شده است. 
 

فروشگاه هايپراستار
ــتار در بزرگراه  ــگاه هايپراس  فروش
ــتارى، بلوار فردوس غربى  شهيد س
واقع شده است و از جمله بزرگ ترين 
ماركت هاى شهر تهران است. در اين 
ــگاه همه چيز از لوازم برقى و  فروش
خانگى گرفته تا پوشاك و مواد غذايى 
را مى توان پيدا كرد. ماموريت اصلى 
فروشگاه هايپراستار خدمات رسانى 
ــتريان است.  مناسب و عالى به مش
در اين راستا نيز تا حد زيادى موفق 
ظاهر شده است.  اين فروشگاه بزرگ 
و كامل را گروه ماجد الفطيم در سال 
ــيس كردند.  ــالدى   تاس 1992 مي
ــى از خريد و  ــركت با تركيب اين ش
ــازه اى را در خرده  ــح، مفهوم ت تفري
ــازنده  ــى ايجاد كرد. گروه س  فروش
ــئله اعتقاد  ــتار به اين مس هايپراس
ــترى ها و خريداران به  دارند كه مش
ــاز دارند، از  چيزى بيش از خريد ني

ــاخت بزرگ ترين ماركت  اين رو س
ــد.  در  ــده گرفتن ــه عه ــران را ب ته
ــوع، با  ــتار محصوالت متن هايپراس
ــب ارائه  ــاال و قيمت مناس كيفيت ب
مى شوند. دامنه انتخاب خريداران در 
اين ماركت بسيار زياد است و با هيچ 
فروشگاه ديگرى در تهران نمى توان 
ــوازم برقى،  ــه كرد. از ل آن را مقايس
ــايل آشپزخانه،  وسايل خانگى، وس
لوازم مورد نياز مسافرت و كمپينگ، 
وسايل نگهدارى از حيوانات خانگى، 
ــايل ورزشى، صوتى  مواد غذايى، وس
ــار  ــه در كن ــرى و. . . . هم و تصوي
ــاى  ــزاى برنده ــگاه هاى مج فروش
مشهور دنيا و شعبه هايى از بهترين 
رستوران ها، فست فودهاى ايرانى و 
ــزى را مى توان در  تركى همچون لم
اين مركز خريد پيدا كرد. كافى شاپ 
ــز از ديگر  ــازى كودكان ني و زمين ب
ــمار  ــن مركز خريد به ش امكانات اي
ــن امكانات  ــى از بهتري مى رود. يك
ــگ  ــتار پاركين ــگاه هايپراس فروش
رايگان آن است. ساعات كارى هاپير 
ــب است.  ــتار از 9 صبح تا 12 ش اس
ــرت امام  ــهادت حض در روزهاى ش
حسين (ع) و رحلت حضرت رسول 
ــه تعطيل ــن مجموع اكرم (ص) اي

 است. 

بازار كويتى هاى رضا
ــاى تهران در منطقه   بازار كويتى ه
ــار آن قرار دارد.  بازار بزرگ و در كن
ــز خريد  ــاژ از جمله مراك ــن پاس اي
ــت كه پنج طبقه دارد.  پوشاك اس
ــى به پاساژ  آسان ترين راه دسترس
ــتفاده از خط  ــاى رضا، اس كويتى ه
ــدن در ايستگاه  يك مترو و پياده ش
ــت. چند متر پس از  15 خرداد اس
ايستگاه پاساژى در ميان مغازه هاى 
ــتفروش ها قرار  ــازار و دس قديمى ب
ــهور است.  دارد كه به بازار رضا مش
عمده اجناس موجود در 600 واحد 
ــاك زنانه و مردانه  بازار رضا را پوش
تشكيل داده اند. البته فروشگاه هاى 
ــش و زيورآالت  ــف و كف فروش كي
ــا فعاليت دارند.  ــز در آنج زيادى ني
ــازار كويتى هاى رضا  ــات ب از امكان
ــتوران، كافى شاپ،  مى توان به رس
ــرويس  ــور و س ــت فود، آسانس فس
ــاره كرد،  ــتى و نمازخانه اش بهداش
اما اين پاساژها فاقد پاركينگ است.

 
پاساژ عالءالدين

ــازار بورس  ــالء الدين، ب  مجتمع ع
ــراه و لوازم  ــى هاى تلفن هم گوش
ــت. البته در آن  ــى موبايل اس جانب
انواع محصوالت كامپيوترى و لوازم 

ــز مى توان  ــى و تصويرى را ني صوت
پيدا كرد. پاساژ عالء الدين در سال 
ــى به  ــيدى در زمين 1375 خورش
ــع و در  ــاحت 25هزار متر مرب مس
ــدازى  ــاخته و راه ان ــه س 11طبق
ــاختمان عالء الدين  ــت. س شده اس
ــه اى دارد. در مجتمع  ــاى شيش نم
ــرويس  ــر و س ــن، تعمي عالءالدي
ــى هاى موبايل و دستگاه هاى  گوش
كامپيوترى نيز انجام مى شود. در هر 
يك از طبقه هاى همكف و زير زمين 
ــد و در هر يك از  ــا يكصد واح 90 ت
طبقات اول تا ششم 89 واحد فعال 
هستند. پاساژ عالءالدين در خيابان 
جمهورى، زير پل حافظ قرار دارد. 

مجتمع كامپيوترى پايتخت
ــت  ــرى پايتخ ــع كامپيوت  مجتم
ــت  ــه از نامش پيداس همان طور ك
ــايل كامپيوترى و  ــورس وس بازار ب
ــى هاى موبايل است. پايتخت  گوش
در ابتداى خيابان ميرداماد از سمت 
ــاحت آن  ولى عصر قرار دارد و مس
حدود 3 هزار و 300 مترمربع است. 
مجتمع پايتخت از دو بلوك تشكيل 
شده است. ساختمان A دو طبقه و 
ــاختمان B چهارده طبقه است  س
ــه اضافه دو  ــه طبقه پايين ب كه س
ــدام تجارى و  ــف هرك طبقه همك
ــتند . در ساختمان  بقيه ادارى هس
A يا در اصلى ، در خيابان ميرداماد 
ــاختمان اسكان است  و روبه  روى س
ــاختمان B در خيابان دامن  و در س
 افشار است . اين دو بلوك از هم جدا 
ــتند و به هم راه دارند. مجتمع  نيس
ــگاهى  كامپيوترى پايتخت ، فروش
بزرگ است كه تمام مغازه هاى آن به 
خريدوفروش و كارهاى كامپيوترى 
ــه  ــل عرض ــاص دارد و مح اختص
ــتگاه ها و  انواع مانيتور، ِكيس ، دس
ــتم هاى مختلف كامپيوترى ،  سيس
سخت ا  فزار و نرم افزار و انواع سى دى 
ــاى كامپيوترى و  ــم و بازى ه و فيل
ــت .   ــى و تصويرى اس ــوازم صوت ل
نشانى مجتمع كامپيوترى پايتخت 
ــوار ميرداماد  ــان ولى عصر، بل خياب

است. 

گزارش2

 با گذشت دو دهه هر 
چند موسيقى ايرانى 
در سبك هاى مختلف 

رشد كرده وحتى 
در فضاى بين الملل 
براى خود جايگاهى 
يافته، اما همچنان 

نحوه ارائه و معرفى 
آلبوم ها وضعيت 

نامناسبى دارد

 چگونه يك گوشى هوشمند با دوربين خوب بخريم؟ 
پيكسل باال نشانه كيفيت نيست

اگر به دنبال يك گوشى هوشمند با يك دوربين عالى و با كيفيت هستيد 
ــت رنگ ها، عملكرد  ــى ندارد. مهم دق ــل اهميت بايد بدانيد كه مگاپيكس
ــات در اين باره از  ــفانه يافتن اطالع ــت. متأس در نور كم و كيفيت لنز اس
ــى ارائه مى كند ممكن نيست. در  ــخصات فنى كه سازنده گوش طريق مش
ــى هاى تخصصى درخصوص عملكرد و  نتيجه بهترين اقدام، خواندن بررس

مشخصات دوربين گوشى هوشمند مورد نظر است. 
همچنين اگر تصاوير نمونه اى از عكاسى گوشى هوشمند مذكور در فضاى 
ــت وجود دارد خود مى توانيد با ديدن آنها در قطع واقعى و وضوح اصلى  ن
كيفيت لنز و دقت رنگ آن را تشخيص دهيد. اين موضوع كمك مى كند 

كه كيفيت پيكسل ها و نه تعداد آنها را مدنظر قرار دهيد. 
ــى هاى نوكيا Lumia بهترين و با كيفيت ترين لنز ها  در حال حاضر گوش
ــى Lumia 1020 تقريبا تصاويرى  ــار دارند. براى مثال گوش را در اختي
ــوى در  با كيفيت نزديك به دوربين هاى DSLR توليد مى كند. از آن س
ــتم عامل iOS گوشى iPhone 5S لنز فوق العاده با كيفيتى را در  سيس
دوربين خود جا داده است. به همين دليل است كه بهاى اين گوشى هاى 
ــت. اما اگر منتظر تحوالت  ــتر اس ــاير نمونه هاى مشابه بيش ــى از س لمس
ــت ندهيد.  ــه هيچ وجه دوربين هاى Pelican را از دس ــتيد، ب آينده هس
ــتفاده مى كنند كه هركدام از  ــتگاه ها از شبكه اى از دوربين ها اس اين دس
ــتفاده از يك نرم افزار فوق العاده  آنها تنها يك رنگ را دريافت كرده و با اس
هوشمند تصاويرى با كيفيت به مراتب بهتر و بيشتر از دوربين گوشى هاى 
ــتگاه ها هنوز وارد بازار نشده اند،  ــمند توليد مى كنند. البته اين دس هوش
ــده و به تدريج در  ــال آينده تجارى سازى ش ــد تا يك س اما به نظر مى رس
گوشى هاى هوشمند از آنها استفاه شود. تا آن زمان سعى كنيد كه تعداد 

مگاپيكسل در يك دوربين شما را به اشتباه نيندازد! 

خبر ديجيتال



يادداشت

نقطه شروع
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قزوين در جذب 
سرمايه گذار سوم شد

ــازمان  به گزارش روابط عمومى س
ــاى  كمك ه و  ــرمايه گذارى  س
ــادى و فنى ايران، مديرعامل  اقتص
شركت شهرك هاى صنعتى قزوين 
با بيان اينكه در سال گذشته شش 
ــرمايه گذارى خارجى با  ــد س واح
آورده اقتصادى 70ميليون دالرى 
ــتان به بهره بردارى رسيده  در اس
است، اضافه كرد: استان قزوين در 
زمينه جذب سرمايه گذار خارجى 
بعد از استان هاى آذربايجان شرقى 
و خراسان رضوى در جايگاه سوم 

قرار دارد.
ــت با   عبدالقهار ناصحى در نشس
ــرد: از ابتداى  خبرنگاران اظهار ك
ــالمى تاكنون  ــروزى انقالب اس پي
ــى و طرح  ــهرك صنعت ــت ش هف
ــعه ناحيه صنعتى با مساحت  توس
853 هكتار در استان وجود داشته 
ــت كه اين رقم در 6 سال اخير  اس
ــعه  ــهرك و طرح توس ــه 12 ش ب
ناحيه صنعتى نيز به 1444 هكتار 

افزايش يافته است.
ــط 0/25درصد  ــه داد: فق وى ادام
ــى موجود  ــهرك هاى صنعت از ش
ــتان پس از پيروزى انقالب  در اس
ــل احداث  ــال قب ــالمى تا 6 س اس
ــى  ــن در حال ــد و اي ــده بودن ش
ــال اخير تعداد  ــت كه در 6 س اس
برابر  ــهرك هاى صنعتى هشت  ش

افزايش يافته است.
ــهرك هاى  ش ــركت  ش مديرعامل 
ــاره به اينكه  صنعتى قزوين با اش
ــت كه  ــتانى اس ــا اس ــن تنه قزوي
ــهرك صنعتى را  ــعه چهار ش توس
به دليل نداشتن توجيه اقتصادى 
ــت، افزود: در  باطل اعالم كرده اس
ــرمايه گذار  115س ــته  گذش سال 
ــودى معادل  ــدند كه س جذب ش
ــتان  613 ميليارد تومان براى اس

در برداشته است.
ــبكه  ــرد: تكميل ش ــالم ك وى اع
ــى  ــهرك هاى صنعت ــنايى ش روش
ــفرورين، آبيك و شال، اجراى  اس
ــهرك كاسپين،  ــاب ش كنترل پس
ــهرك  ــت برق ش احداث هفت پس
ــانى  گازرس ــل  تكمي ــپين،  كاس
ــهرك صنعتى ليا، خريد خاك  ش
ــهرك  ــبز ش نباتى براى فضاى س
ــراى واحدهاى  ــى آوج و اج صنعت
مسكونى نيكويه و طارم به صورت 

صددرصد انجام شده است.
ــاى  ــى، پروژه ه ــه ناصح ــه گفت ب
ــهرك كاسپين، اجراى  آسفالت ش
شبكه گازرسانى شهرك حكيميه، 
احداث خط دوم گازرسانى شهرك 
ــهرك  حيدريه، اجراى فاز دوم ش
ــت، اجراى شبكه  صنعتى خرمدش
ــهرك صنعتى شال،  گازرسانى ش
ــارى قطره اى  ــبكه آبي ــداث ش اح
ــهرك صنعتى كاسپين، احداث  ش
شبكه برق الموت و طارم سفلى از 
جمله طرح هاى در حال اجراست.

ــان  ــانى همزم ــروژه گازرس وى پ
ــى را از  ــهرك صنعت ــج ش ــه پن ب
ــركت  اولويت هاى مهم ش ــه  جمل
ــتان در  ــى اس ــهرك هاى صنعت ش
ــه  ــمرد و ادام ــارى برش ــال ج س
ــرف آب  ــى در مص داد: صرفه جوي
شهرك هاى صنعتى در اولويت قرار 
دارد و طرح كاهش مصرف آب در 
ــهرك صنعتى ليا اجرا شده كه  ش
كاهش يك سومى مصرف آب را به 
دنبال داشته است كه اين برنامه در 
ديگر شهرك ها نيز اجرا خواهد شد.

ــهرك هاى  ش ــركت  ش مديرعامل 
ــال  ــد: س صنعتى قزوين يادآور ش
ــل  ــأت ح ــات هي ــته جلس گذش
ــهرك هاى صنعتى  در ش اختالف 
 62 ــه  ك ــد  ش ــكيل  تش ــتان  اس
ــيدگى و منجر  ــده راكد رس پرون
ــازى 10 هكتار از اراضى  به آزادس
شهرك هاى صنعتى استان شده و 
در مجموع در شش سال اخير 80 

هكتار زمين آزاد شده است.
ناصحى يادآور شد: سال گذشته 6 
شهرك صنعتى به بخش خصوصى 
واگذار شده است كه در اين زمينه 
ــود  ــه خ ــورى را ب ــه دوم كش رتب

اختصاص داديم.
ــهرك صنعتى  ــه داد: ش وى ادام
ــهرك  ــپين قزوين برترين ش كاس
صنعتى كشور شناخته شده است 
كه 90 درصد سرمايه گذاران فعال 

در اين شهرك، خارجى هستند.

فعاليت در كدام بازارها سرمايه گذارى است؟ 

ــان را  ــور عاميانه، بازارهاى زيادى وجود دارند كه مردم مى توانند پولش به ط
ــكه، بورس،  ــرمايه گذارى يا پس انداز كنند. بازارهايى مانند ارز، س در آن س
ــكن و... اما اگر با نگاهى كارشناسانه به موضوع سرمايه گذارى بنگريم،  مس
ــت،  زيرا  ــرمايه گذارى» را روى همه اين بازارها گذاش ــايد نتوان نام «س ش
ساده ترين تعريف سرمايه گذارى يعنى هزينه كردن پول در بازار يا فعاليتى 
ــت كه با در  ــوال اينجاس ــود.  حال س كه خروجى آن منجر به توليد مى ش
ــكه يا ارز را جزو  نظر گرفتن اين تعريف، آيا مى توان به عنوان مثال خريد س
سرمايه گذارى حساب كرد؟ اگرچه معموال سكه و ارز از قدرت نقدشوندگى 
ــوند. اين نوع  ــى برخوردارند اما در نهايت به هيچ توليدى ختم نمى ش باالي
ــت كه دوست دارند يك شبه طعم پولدارى  ــتر براى كسانى اس بازارها بيش
ــرى را هم  ــارت هاى جبران ناپذي ــن راه خس ــا در اي ــه بس ــند و چ را بچش
ــازار موبايل، اكثرا  ــود كه فعاالن ب ــال پيش ب ــل كنند.  همين چندس تحم
ــاب هاى بانكى خود  ــودآور، حس در كمترين زمان و با انجام معامله هاى س
ــاب آنچنانى افتاده، ديگر  ــد، اما امروز كه اين بازار از تب و ت ــر مى كردن را پ
ــالمتى خود را باز مى يابد. ارز  ــود و كم كم س ــته تكرار نمى ش اتفاقات گذش
ــالم، نبايد به عنوان پتانسيلى براى سرمايه گذارى  ــكه هم در اقتصاد س و س
ــت، بايد اين  ــان نجات اقتصاد اس ــود. بنابراين اگر دولت خواه ــداد ش قلم
حاشيه ها مانند بازار موبايل را از بين ببرد و سرمايه گذار از راه منطقى ورود 
پيدا كند. بازار مسكن و اتومبيل هم در حيطه سرمايه گذارى قرار نمى گيرند 
و كسانى كه مى خواهند از اين راه سودهاى كالن به دست آورند، اغلب بدون 
ــى و اقتصادى  ــچ فعاليت خاصى، گوش به زنگ اخبار و تحوالت سياس هي

مى نشينند و در اوج يا حضيض قيمت ها معامالت خود را انجام مى دهند. 
اما بهترين و قابل قبول ترين بازار براى سرمايه گذارى «بورس» است. بورس 
ــد و نوسانات آن  ــقوطى آنچنانى داشته باش ــت كه نمى تواند س نهادى اس
مقطعى است، اما در بلند مدت، قطعا سودده خواهد بود. از سوى ديگر پولى 
كه از طرف مردم در بورس سرمايه گذارى مى شود، مستقيما در بخش توليد 
هزينه شده و به عبارتى به معنى واقعى كلمه، «سرمايه گذارى» است. كسانى 
كه وارد بازار سرمايه مى شوند از دو طريق مى توانند سود به دست آورند؛ يكى 

افزايش سهم و ديگرى تقسيم سود شركت در پايان سال مالى. 
ــهام شركت هاست و  ــتر نگاه ها به افزايش يا كاهش س اما بنا به داليلى بيش
ــودهاى پايان سال غافل مى شوند. اين در حالى است  اكثر سهامداران از س
ــوددهى بلندمدت در همين بخش معنى واقعى خود را پيدا مى كند.  كه س
بنابراين محال است سرمايه گذارى در بورس البته به صورت بلندمدت، سودده 
نباشد. آينده بورس به دليل حمايت هاى دولت و ارتقاى سطح آگاهى مردم 
از نوع سرمايه گذارى، روشن و قابل قبول است. ناگفته نماند تشخيص نحوه 
سرمايه گذارى در اين بازار با كمك يك كارشناس خبره مى تواند فرد را در 

آينده موفق تر كند و ميزان سود وى را افزايش دهد. 
*استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادى

ــرمايه گذارى و كسب درآمد؛  س
به جرات مى توان گفت مهم ترين 
دغدغه و اساسى ترين هدف هر 
انسانى در قرن حاضر همين دو 
ــت، اما اينكه چگونه  عبارت اس
ــن اهدافى  ــه چني ــوان ب مى ت
ــر چنين  ــى ب ــيد و سرپوش رس
ــت، چند و  ــى گذاش دغدغه هاي
چون فراوانى دارد. در ابتدا بايد 
ــى كنيد يا  ــود را بررس جيب خ
ــاده در دنياى  با چند كليك س
ــاب بانكى خود را  اينترنت، حس
ــان قرص  ــد. اگر دل ت چك كني
ــرى به  ــده پس بفرماييد س ش

مزرعه شترمرغ بزنيم. 

توجيه اقتصادى
ــوب  ــاى خ ــى از فرصت ه يك
ــى 10  ــه ط ــرمايه گذارى ك س
ــر در ايران  ــال اخي ــى 15 س ال
ــترمرغ  ــده، پرورش ش ايجاد ش
ــت. همان پرنده بلند باالى  اس
تماشايى كه با اندام خاص خود 
دست نيافتنى به نظر مى رسد، 
ــرمايه گذارى در  ــرا س ــا چ ام
صنعت پرورش شترمرغ توجيه 
ــادى دارد؟ داليل زيادى  اقتص
مى توان برشمرد. سبك زندگى 
مردم تغيير كرده است. عده اى 
ــت مى كنند،  بنابر مد روز حرك
ــر  ــى عص ــواد غذاي ــده اى م ع
ــازد و  حاضر كمتر به آنها مى س
ــب و غريب  ــا تجويزهاى عجي ب
پزشكان مواجه مى شوند، همه 
ــت به دست هم  اين مسائل دس
ــى نيازها در  ــت تا بعض داده اس
ــت  ــكل بگيرد. گوش زندگى ش
ــت  ــار برابر گوش ــترمرغ چه ش
ــت و براى  ــاله خونساز اس گوس
ــود خون تجويز  بيماران با كمب
ــت  ــن گوش ــود. همچني مى ش
ــن  ــوان داراى كمتري ــن حي اي
ــت كه تقاضاى  ــترول اس كلس
ــاد كرده  ــادى را در بازار ايج زي
است. چرم شترمرغ براى توليد 
ــت در دنياى  ــه گران قيم البس
مد طرفداران زيادى دارد. از پر 
شترمرغ در تزيينات دكوراسيون 
ــا لباس عروس  داخلى گرفته ت

استفاده مى شود. 
ــترمرغ،  ــل پر ش ــه همين دلي ب
ــر از  ــترمرغ و مهم ت ــت ش گوش
همه چرم شترمرغ امروز در بازار 
ــيار بااليى به  ــاى بس با قيمت ه
فروش مى رسد. همچنين جوجه 
ــترمرغ ها با قيمت هاى بااليى  ش
ــب وكار  ــابى كس كه دارند، حس
ــكه كرده اند.  صاحبان خود را س
ــاك، صنايع دستى،  دنياى پوش
ــته گل هاى مهمانى و غيره،  دس
جايگاهى براى كاربرد پر و چرم 
شترمرغ است. چرم شترمرغ بعد 
از چرم كروكوديل، فانتزى ترين 
ــوب مى شود.  چرم در دنيا محس
بنابراين در كيف و كفش، پوشاك 

و غيره كاربرد فراوانى دارد. 

هزينه هاى سرمايه گذارى
ــروع هر كارى هزينه هاى  اما ش
ويژه خود را دارد. زمين، نيروى 
ــى  ــوز و نقدينگ  كار، آب، مج
مهم ترين وجوه سرمايه گذارى 

ــتند. به طور كلى سه هزار  هس
ــراى 100 قطعه  ــن ب ــر زمي مت
ــت يعنى براى  شترمرغ الزم اس
هر قطعه 30متر. زمين هم بسته 
به اينكه در كجا قرار دارد و اينكه 
چه امكاناتى دارد، تفاوت قيمتى 
ــراف تهران مترى  دارد. مثال اط
ــت.  ــزار تومان اس 10 تا 30 ه
دماى بين 20 تا 30 درجه براى 
پرورش شترمرغ مناسب است. 

ــغ بايد دو بار در روز  پرندگان بال
ــار در اوايل  ــوند؛ يك ب تغذيه ش
ــان روز.  ــار در پاي ــك ب روز و ي
ــل پنج بار  ــا  بايد حداق جوجه ه
ــوند. تميز  ــى ش در روز سركش
ــم مزيد بر علت  كردن النه ها ه
ــانى براى  ــت كه نيروى انس اس
ــترمرغ الزم  ــه ش كار در مزرع
است. تامين آب هم هزينه هاى 
مخصوص به خود را دارد. براى 
ــترمرغ به 2  ــر 100 قطعه ش ه
كارگر نياز است كه دستمزد هر 
كدام تا يك ميليون تومان است. 

مجوزها
ــور دام وزارت جهاد  معاونت ام
كشاورزى، سازمان دامپزشكى 
ــور دام بخش  و معاونت هاى ام
 طيور غيرمرسوم و سازمان هاى 
ــترمرغ  ــرورش ش ــط با پ مرتب
منطقه محل استقرار، نهادهايى 
ــتند كه بايد براى دريافت  هس
ــا مراجعه كنيد. در  مجوز به آنه
برخى كشورها نظير  آلمان بايد 
ــرورش  ــه پ دوره اى را در زمين
شترمرغ  گذراند، ولى كشورهاى 
ــختگير  ــن حد س ــا اي ــر ت ديگ
ــترمرغ  ــرورش ش ــتند و پ  نيس
ــر فعاليت هاى  ــون ديگ را همچ

مزرعه اى تلقى مى كنند. 

 انتخاب شما چيست؟
ــراى  ــى ب ــاى مختلف  گزينه ه

پرورش شترمرغ وجود دارد. 
  1- چرخه كامل

ــول  ــكل معم ــت، ش ــن حال اي
است. شما مولدهايى داريد كه 
ــيون و  تخم مى گذارند، انكوباس
ــى  را انجام مى دهيد  جوجه كش
ــپس خودتان جوجه ها را تا  و س
ــن كشتار  پرورش  رسيدن به س
ــن كار بايد  ــراى اي مى دهيد. ب
ــى  ــه پنج تاي ــل از 10 گل حداق

ــه ماده و  شروع كنيد. يعنى س
دو نر. براى اين كار به دو دستگاه 
انكوماتور نياز است كه از ستر و 
هچر تشكيل شده است. قيمت 
ــى با توجه  ــتگاه جوجه كش دس
به برند و كيفيت بين 10 تا 15 

ميليون تومان است.
  2- پرورش مولدها 

ــد  ــه داران، مول ــى مزرع برخ
ــرورش داده و تخم هاى آنها را  پ
ــن گزينه  ــند. البته اي مى فروش
خيلى طرفدار ندارد، زيرا اصوال 

ــد و فروش  ــترمرغ خري تخم ش
ــد تخم  ــود. اگر هم باش نمى ش
ــت. وقتى جوجه  نطفه دار نيس
ــه روى 300 هزار تومان  دوماه
ــس تخم  ــت دارد، هيچك قيم
ــان  ــزار توم ــترمرغ را 80 ه ش

نمى فروشد.
  3- تجهيزات جوجه كشى 

ــد فقط  ــت بخواهي ــن اس ممك
ــى داشته  تجهيزات جوجه كش
باشيد. مزرعه دارانى هستند كه 
براى جوجه كشى تخم هايشان 
ــما پول پرداخت مى كنند.  به ش
ــترمرغ را  ــت تخم ش ممكن اس
ــه  صورت  ــرده و ب خريدارى ك
ــه فروش  ــك روزه ب ــه ي جوج

برسانيد. 
  4- پرواربندى جوجه ها 

ــت.  ــن گزينه اس كم هزينه تري
شما جوجه ها را در سن خاصى 
خريده و تا زمان كشتار پرورش 
ــه ويژه  ــد. اين گزينه ب مى دهي
ــت؛  ــراى تازه كارها جالب اس ب
ــرارداد خريد  ــر ق مخصوصا اگ
مجدد پرنده هاى  كشتارى وجود 
داشته باشد، اما در برخى  موارد 
ــت مزرعه دار  پرنده ها روى دس
ــه بازاريابى  ــده و خود بايد ب مان

آنها بپردازد. 

تغذيه 
ــا 70درصد  ــذا 60 ت ــه غ هزين
ــترمرغ را  كل هزينه پرورش ش
ــكيل مى دهد كه شامل پنج  تش
ــت. غذا هم با توجه به  جيره اس
اينكه شترمرغ ها پروارى باشند 
ــره متفاوتى  يا مولد، ميزان جي
دارد. مثال از 700گرم تا 2 كيلو و 
نيم براى تخم گذارها بايد جيره 

ــويا،  ــى در نظر بگيريد. س غذاي
مكمل هاى ويتامينى و ذرت از 
جمله مواد مصرفى براى تغذيه 
شترمرغ است. هر كيلو خوراك 
ــا 1700 تومان  ــن 1200 ت بي

هزينه دربردارد.

دنياى قيمت ها
هر كيلو گوشت شترمرغ بين 40 
ــت. قيمت  تا 60هزار تومان اس
ــى كيلويى  ــر از پرهاى معمول پ
25هزار تومان شروع مى شود و 
تا شاهپرهاى كيلويى 400هزار 
تومان مى رسد. چرم شترمرغ هر 
تخته تا 400هزار تومان قيمت 
ــادرات،  ــه در صورت ص دارد ك
ــترى نصيب  ــيار بيش سود بس
ــرمايه گذاران مى كند. قيمت  س
ــن آنها  ــا توجه به س جوجه ها ب
تعيين مى شود. يك ماهه 350 
ــان، دوماهه 390هزار  هزار توم
تومان و سه ماه 430 هزار تومان 
ــا حدود زيادى  كه فروش آنها ت
ــاب بانكى  ــه حس ــرمايه را ب س

سرمايه گذار عودت مى دهد. 

فعاالن بازار
ــاالن صنعت  منصور خلج از فع
ــت. اين  ــترمرغ اس ــرورش ش پ
پرورش دهنده كه ايده هاى نابى 
هم دارد در گفت وگو با «فرصت 
ــوددهى و برگشت  امروز» از س
ــن بازار  ــرمايه در اي صدرصد س
ــوز عرضه كمتر  مى گويد: «هن
از تقاضاست. جاى زيادى براى 
ــرمايه گذارى وجود دارد. بعد  س
ــال به خوبى سرمايه  از چند س

بازمى گردد.» 
ــامل  ــوددهى را تنها ش وى س
ــد:  ــا نمى دان ــروش جوجه ه ف
ــترمرغ به عنوان  «االن روغن ش
ــنتى  ــب س ــم در ط ــك آيت ي
ــادى دارد كه هر  ــداران زي طرف
ــزار  ــم 8 ه ــى آن ه 60سى س
تومان است. اهداف گردشگرى 
ــت و  ــان مطرح اس ــم در مي ه
ــه در  ــوارى ك ــال شترمرغ س مث
ــورها اجرا مى شود و  ــاير كش س
گردشگران زيادى را جذب كرده 

است.» 
اين فعال بازار در ادامه به بازارهاى 
تركيه و عراق به عنوان جايگاهى 
ــت و  مطمئن براى صادرات گوش
ساير فرآورده هاى به دست آمده از 
شترمرغ ياد مى كند و نظر جالبى 
ــت  ــورد طرفداران گوش هم در م
ــورها دارد:  شترمرغ در ساير كش
ــه زودى صادرات  ــر من ب «به نظ
ــه حدى  ــوان ب ــت اين حي گوش
ــت كه مانند  طرفدار خواهد داش
خاويار از دسترس مصرف كننده 

داخلى خارج مى شود.» 
ــيار  ــود بس خلج در پايان از س
باالى پرها هم مى گويد و اذعان 
ــته تنها 10  دارد كه سال گذش
ــترمرغ  ــان پر ش ــون توم ميلي
فروخته است. پرها را به صورت 
ــرده و با  ــدارى ك كيلويى خري
رنگ كردن دانه اى بين 10 هزار 
ــد.  ــزار تومان مى فروش تا 50ه
ــراى  ــزادارى ب ــاى ع هيئت ه
علم هاى خود خواهان شاهپرها 

هستند.  

گزارش «فرصت امروز» از كسب وكار در مزرعه

سرمايه گذارى بر قامت شترمرغ

ضمانت سرمايه يعنى امنيت سرمايه گذارى

به طور كلى سه هزار 
متر زمين براى 100 
قطعه شترمرغ الزم 
است يعنى براى هر 
قطعه 30متر. زمين 
هم بسته به اينكه 
در كجا قرار دارد و 
اينكه چه امكاناتى 

دارد، تفاوت 
قيمتى دارد

تهمينه سهرابى 

اطالعات تكميلى
ــاى  ــت. آفريق ــى 42 روز اس دوره جوجه كش
ــه  ــت. س ــترمرغ اس ــى جايگاه اصلى ش جنوب
ــياه،  ــردن آبى و گردن س ــردن قرمز، گ نژاد گ
ــترمرغ است كه هركدام  نمونه هاى متفاوت ش
ــردن  ــترمرغ گ ــد. ش ــه اى دارن ارزش جداگان
ــه 170كيلوگرم  ــت ك قرمز گران ترين نوع اس

ــم  ني و  ــه  ــاالى س ب و  وزن 
ــردن آبى تا  ــد دارد. گ متر ق
ــد دارد و بيش  دو و نيم متر ق
از 140 كيلوگرم وزن، گردن 
ــك و نيم  ــكى ها هم تا ي مش
ــا 110 كيلوگرم  ــد و ت متر ق
ــوال نرها آبى  وزن دارند. معم
هستند و ماده ها مشكى. سن 

ــتار براى جوجه پروارى 10 ماهگى است.  كش
يعنى در اين سن بايد 100 كيلوگرم باشد. زيرا 
ميانگين رشد هر جوجه در طول ماه بايد تا 10 
ــه 6ماهه بايد  ــد. يعنى يك جوج كيلوگرم باش
60 كيلوگرم شود. تخم گذارها بين 90 تا 100 
ــترمرغ 20 تا 25  تخم مى گذارند. عمر مفيد ش
سال است. پيرترين شترمرغ 
ــال دارد كه  جهان االن 76 س
ــاكن  ــاى جنوبى س در آفريق
ــترمرغ، يك روز در  است. ش
ــذارد. به طور  ميان تخم مى گ
كلى در طول سال، هشت ماه 
ــذارى دارد و چهار ماه  تخم گ

استراحت مى كند. 

مترجم: بهاره ايرانى

آلبرت بغزيان*

ــس  نايب ريي ــى،  مقيم ــه  فاطم
ــيون حمل و نقل و ارتباطات  كميس
اتاق ايران و مشاور امور  زنان معاون 
ــوى  ــور، گفت وگ اول رييس جمه
ــام داده  ــا خبرآنالين انج مفصلى ب
ــى در حوزه بهبود  كه به نكات جالب
فضاى كسب وكار اشاره كرده است. 
ــب و كار  وى در خصوص موانع كس
ــت كه اجرا شدن قوانين  معتقد اس
ــى از مهم ترين  و مقررات كهنه يك
ــراى فضاى  ــه ب ــت ك ــى اس عوامل
ــت و پا گير  ــب و كار كشور دس كس
ــت.  مقيمى در پاسخ به  ــده اس ش
ــوع حمايت هاى  ــوالى مبنى بر ن س
دولت براى تشويق سرمايه گذاران 
ــرار بر اين  ــت: «اگر ق خارجى، گف
ــه  ــرمايه گذاران چ ــه س ــت ك اس
ــك  ــى در ي ــه ايران ــى و چ خارج
ــرمايه گذارى كنند بايد  ــه س جامع
حتما تامين خاطر الزم را نسبت به 
سرمايه گذارى كه انجام مى دهند، 
ــند و ضمانت برگشت  ــته باش داش
ــا بدهند. حتى  ــول را به آنه اصل پ
ــودى هم نداشته باشند اصل  اگر س

پولشان نيز از بين نرود».
ــرمايه گذاران،  وى مى گويد: «اگر س
ــه علت  ــد و ب ــرمايه گذارى كردن س
ــتند  ــى نتوانس ــاى بانك تحريم ه
سرمايه شان را برگردانند چه اتفاقى 
ــبت  خواهد افتاد؟ پس ضمانت نس
ــرمايه چه اصل و چه  به برگشت س
ــان وجود داشته  فرع پول بايد برايش
باشد. از سوى ديگر بايد از نظر قانونى 
حمايت شوند و براى كارى كه انجام 
مى دهند ارزش گذارى صورت گيرد. 
ــال هاى قبل،  به خاطر دارم كه در س
بعد از فروپاشى شوروى، تعدادى از 
پيمانكاران ايرانى براى انجام كارهاى 
ــه بودند كه  ــاختمانى به آنجا رفت س
البته بسيار خوب هم كار مى كردند اما 
بعد از اتمام كار متاسفانه نتوانستند 
ــور  ــان را به كش ــول و سرمايه ش پ
ــان  بازگردانند حتى ماشين آالت ش
ــارج كنند و به  ــتند خ را نمى توانس
ــد».  ــادى برخوردن ــكالت زي مش
ــازمان  س ــى،  مقيم ــه  گفت ــه  ب
سرمايه گذارى خارجى كه وابسته به 
سازمان اقتصاد و دارايى است قوانينى 

ــرمايه گذاران  ــى س ــه نوع دارد و ب
خارجى را تشويق به سرمايه گذارى 
مى كند. فرقى نمى كند جزو ايرانيانى 
ــور زندگى مى كنند  كه خارج از كش
ــيد يا جزو خارجيانى كه عالقه  باش
ــرمايه گذارى كنند.  داشته باشند س
ــيار مثبتى است  اين كار حركت بس
كه انجام مى شود اما بايد تسهيالت 
ــته  ــورت ضمانتى وجود داش به ص
ــرمايه گذار براى  ــك س ــد كه ي باش
سرمايه گذارى در ايران تشويق شود. 
نايب رييس كميسيون حمل و نقل 
ــران ادامه داد:  ــات اتاق اي و ارتباط
ــب و  ــم اقدام مناس «من نمى گوي
ــت كه بانك ها بهره هاى  خوبى اس
ــر فردى كه نگاه  باال مى دهند اما اگ
اقتصادى دارد كمى فكر كند متوجه 
مى شود بانك ها در خارج بهره هاى 
ــدى مى دهند حتى اخيرا  نيم درص
ــر  ــان را پايين ت ــرخ بهره هاى ش ن
آورده اند. در كشور بانك ها بين 22 
تا 27 درصد سود مى دهند و رقابت 
ــى تاكيد  ــد». مقيم ايجاد مى كنن
ــت  ــرد: «بنابراين ضمانت برگش ك

پول براى سرمايه گذار داخلى وجود 
دارد، اما براى سرمايه گذار خارجى 
ــود كه  ــخت مى ش اوضاع زمانى س
بخواهد اين پول را به كشور خودش 
ــن علت بايد اين  بازگرداند. به همي

امكان برايش وجود داشته باشد كه 
اگر بخواهد سرمايه اش را بازگرداند 
ــته باشد.  مانعى برايش وجود نداش
ــرمايه يعنى امنيت  اين ضمانت س

براى سرمايه گذارى».

از افزايش سرمايه شخصى تا سرمايه گذارى

افراد به طور اتفاقى پولدار نمى شوند! حتى اگر يك شخص آنقدر خوش شانس 
باشد كه ثروت خود را به ارث برده باشد، ادامه ثروتمندى اش هوش و درايت در 
مديريت پول است تا بتواند از اين سرمايه حفاظت كرده و آن را افزايش دهد. 
اگر شما به دنبال افزايش سرمايه خود و زندگى مرفه در آينده هستيد، بايد 
به چند نكته كارساز و عملى براى پس اندازى و سرمايه گذارى توجه كنيد. 

نكته اول: در خرج كردن براى خود حد و مرز قرار دهيد. قبل از اينكه كارت 
عابر خود را از جيب درآوريد يا سراغ پول نقد كيف تان برويد، اندكى مكث 
كنيد و به اين سوال در ذهن خود پاسخ دهيد:  «آيا اين خريد واقعا نياز من 
ــت؟» بهترين راه براى آگاه كردن خود از پول و سرمايه  اى كه داريد اين  اس
است كه ساعاتى را كه براى خرج كردن پول در نظر مى گيريد با ساعاتى كه 

براى به دست آوردن آن سپرى مى كنيد، مقايسه كنيد!
ــاده و عملى براى  ــيد. راهكارهاى س نكته دوم: به دنبال افزايش درآمد باش
ــتن كار  افزايش درآمد وجود دارند از جمله يافتن كارى با حقوق باال يا داش
ــب درآمد محسوب نمى شوند. زيرا سرمايه گذارى  دوم، اما اينها تنها راه كس
در يك پروژه يا بورس يا يك توليدى، يكى از بهترين راهكارها براى افزايش 
ــت. تمام موسسان و كارآفرينان موفق كسانى هستند كه بهترين  ثروت اس

راهكارهاى سرمايه گذارى را انتخاب كرده اند. 
سرمايه گذارى در فرآيندهاى مختلف زمان كافى، صبر و حوصله مى خواهد. 
شما تنها الزم است موقعيت هاى مالى خود را بسنجيد و درباره زير و بم هاى 
ــه گوش به زنگ باشيد، زيرا بعد  ــرمايه گذارى تحقيق كنيد. هميش بازار س
ــم از بازار برداريد بلكه بايد به دنبال شكار  ــرمايه گذارى هم نبايد چش از س
موقعيت هاى عالى براى خريدوفروش بگرديد. جايى كه شما سرمايه گذارى 
ــك پذيرى شما دارد. البته در  ــتگى به سيا ست ها و درجه ريس مى كنيد بس
ــرمايه گذاران بزرگ نيز كمك بگيريد تا ببينيد چه نوع از  اين راه بايد از س
سرمايه گذارى مناسب حال شماست. در اين صورت درجه ريسك خود را به 

حداقل مى  رسانيد. 
نكته سوم: ريسك هاى قابل كنترل را انتخاب كنيد. در هر سرمايه گذارى، 
ريسك كردن اجتناب ناپذير است. بسيارى از سرمايه گذاران مى گويند «قبل 
از رسيدن به قله پيروزى، بارها و بارها دامنه شكست را تجربه كرده اند.» اما 
قبل از هر چيز به اين نكته توجه داشته باشيد حتما چيزى كه قرار است به 

دست بياوريد بسيار بزرگ تر و ارزشمندتر از ريسك شما باشد. 
ــرمايه نيازمند  ــخص كنيد. باال بردن س نكتـه چهارم: اهداف خود را مش
برنامه ريزى است. يك برنامه ريزى منسجم به شما كمك مى كند روى هدف 
خود متمركز شويد و زودتر به خواسته تان برسيد. به ياد داشته باشيد كه يك 
برنامه خوب شامل گزينه هاى سرمايه گذارى، ميزان پول كارآمد و پس انداز 

براى مواقع بحرانى است. 
www.clime.com.au :منبع

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به خريد كاالى موردنياز خود از طريق مناقصه عمومى دومرحله اى با توجه به شرايط ذيل اقدام نمايد. بدين وسيله از 
شركت هايى كه سابقه و توانايى ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مى آيد.

9140133-FLS 1- شماره مناقصه
CENTRIFUGAL PUMP PARTS :2- موضوع مناقصه

6- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: 305,550,300ريال ضمانتنامه معتبر بانكى و قابل تمديد يا واريز نقدى به حساب شماره 59322230 بانك تجارت شعبه سميه 
غربى به نام شركت نفت فالت قاره ايران و با چك تضمينى در وجه شركت نفت فالت قاره ايران.

4- نحوه دريافت اسناد مناقصه: الزم است مناقصه گران پس از هماهنگى از طريق تلفن 23942655/2641 جهت دريافت شرايط و اسناد مناقصه صبح از ساعت 9 الى 
12 و بعدازظهر از ساعت 14 الى 15:30 به آدرس: تهران، خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مسجد بالل، نرسيده به تقاطع مدرس، خيابان خاكزاد، پالك 12، طبقه ششم، اتاق 

6/12 و يا به آدرس اينترنتى WWW.IOOC.CO.IR مراجعه نمايند. 
5- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه: يك هفته پس از انتشار آگهى نوبت دوم.

6- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات 10 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه.
7- مدت اعتبار پيشنهادهاى مالى: پيشنهادهاى مالى ارائه شده مى بايست به مدت 3 ماه معتبر باشد.

8- برنده مناقصه مى بايست ضمانتنامه انجام تعهدات معادل 10درصد مبلغ كل سفارش را ارائه نمايد. 
9- محل ارسال پيشنهادات: تهران، خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مسجد بالل، نرسيده به تقاطع مدرس، خيابان خاكزاد، پالك 12 طبقه 9 اتاق 16-9، كميسيون مناقصات.

آگهى نوبت اول
آگهى فراخوان مناقصه عمومى 

شركت نفت فالت قاره ايران

س|
س  |  بهروز خسروى - فار

عك

روابط عمومى
شركت نفت فالت قاره ايران
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همه چيز در دنياى كنونى به سمت آنالين شدن پيش مى رود. مهم نيست چه كسب و كار و تجارتى داريد؟ سنتى هستيد يا مدرن؟
در دنياى امروز اگر مى خواهيد موقعيت هاى جديد به دست آوريد بايد دنياى ديجيتال را بشناسيد و آنالين باشيد. 

دنياى بازاريابى ديجيتال

در بازاريابى ديجيتال عوامل مختلفى موثر هسـتند اما از همه مهم تر، داشـتن يك هويت آنالين 
اسـت. ديگر دوران پخش تراكت گذشته اسـت. حاال داشتن وب سايت يك عامل شناسايى براى 
برند شماست و كمك مى كند تا شما با مشترى هاى خود ارتباط بهترى داشته و حتى كسب و كار 

خود را جهانى كنيد.

SEO
ــما  در موتورهاى جست وجو  ــاخصى براى سنجش حضور سايت ش ش
ــما را در موتورهاى  ــدى ش ــاخص رتبه بن ــن ش ــت اي ــت. در حقيق اس

جست و جو نشان مى دهد.

SEM
ــيد.  ــت وجوى هاى اينترنتى را بشناس بايد كليدواژه هاى مطرح در جس
شما مى توانيد با شناخت اين مسير كليد واژه ها را در سايت خود به كار 

ببريد تا در جست وجوهاى بيشترى سايت تان ديده شود. 

شبكه هاى اجتماعى
اين فرصت را نبايد از دست بدهيد. حضور شما در شبكه هاى اجتماعى 
ــب را  ــترى ها و تبليغات مناس ــايى و ارتباط خوب با مش فرصت شناس

مى دهد. سايت تان هم در اين ميان بيشتر شناخته مى شود. 

راه انداختن وب سـايت پايان كار نيسـت. محتواى سايت شـما مهم ترين بخش است 
كه هميشـه بايد به روز شـود. بايد تالش كنيد با محتواى تازه تعداد بازديدكننده هاى 

سايت تان را باال ببريد.

ثبت در دايركتورى ها  حضور در انجمن ها و 
سايت هاى پرسش و پاسخ

حضور در شبكه هاى 
اجتماعى

كامنت در وبالگ ها

محتواى مفيد توليد كنيد!
ــود كه  ــيد. مطالب و مقاله هاى مفيد و توليد آنها باعث مى ش فقط به فكر تبليغ محصوالت تان نباش

كاربران شما را به خاطر بسپارند و باز هم به سايت تان سر بزنند. 

ايجاد سـايت، تازه قدم اول و شـروع كار است! شما بايد محتواى سايت خود را به صورت 
منظم به روز كنيد. اين كار باعث مى شود تا مشترى هايتان هميشه هيجان زده شوند!

اين كارها حضور شما را به صورت غير مستقيم در فضاى مجازى افزايش مى دهد. شركت و كسب و كار 
شما به عنوان شخصيتى حقوقى مى تواند در فضاى ديجيتال هويت خاص خود را دست و پا كند.

از سايت هاى مهم براى تبليغات كسب و كار خود 
با لينك به سايت تان استفاده كنيد. هنوز كاربران 
زيادى از اين تبليغات كنار صفحه هاى پر بازديد 

كننده استفاده مى كنند. 

نكته هاى كليدى براى وب
بيشتر از هزينه سايت محتواى آن است كه 
ــما را در فضاى ديجيتال  مى تواند حضور ش

متمايز كند.

بهينه سازى صفحات وب
ــته باشيد  نكته مهمى كه بايد به خاطر داش
ــت كه محتواى خوب ترافيك سايت  آن اس
ــت كه  ــما را باال مى برد اما مهم تر آن اس ش
ــما در  ــتن SEO خوب محتواى ش ــا داش ب

موتورهاى جست و جو ديده شود. 

صفحه اول؛ مهم تر از نان شب
ــت و جوى  اول جس ــه  ــه صفح ب ــيدن  رس
ــما از  ــب و كار ش كليدواژه هاى مرتبط با كس
ــت. اكثر مردم وقتى در  همه چيز مهم تر اس
جست و جوى چيزى هستند آن را در همان 
صفحه اول جست و جو پيدا مى كنند و كمتر 

پيش مى آيد به صفحه هاى ديگر بروند. 

حركت فراتر از 
تبليغـات سنتى

چطور مى  توانيد پا به دنياى ديجيتال بگذاريد؟

جست و جوى كليد واژه
ــت كه بايد به آن  يكى از مواردى اس
توجه ويژه داشته باشيد. بايد روى اين 
ــيد و با استفاده از آن  ــوار باش موج س
ــايت خودتان  بتوانيد كاربران را به س

دعوت كنيد. 

تبليغات گوگل
Google Ads امكان ساده اى براى 
ــاى كوچك  ــب و كاره ــات كس تبليغ
ــما مى توانيد  ــت. ش ــم كرده اس فراه
ــرويس در نتايج  ــتفاده از اين س با اس
ــا  كليك ه ــش   افزاي و  ــت و جو  جس

پيشرفت چشمگيرى داشته باشيد.

گزارش گيرى
ــد وقت يك بار بايد از اوضاع و  هر چن
ــايت تان گزارشى تهيه كنيد  احوال س
تا نقاط ضعف و قوت آن را بشناسيد. 
ــتر از چه روشى  بفهميد كاربران بيش
ــده اند و بيشتر به  ــايت تان ش وارد س

دنبال چه موضوعى هستند.

ــاى مديريت به  ــردن از ابزاره ــتفاده ك با اس
ــايت تان  ــى مى توانيد از فعاليت هاى س راحت
ــايت هايى به شما  ــتر چه س مانند اينكه بيش

لينك داده اند مطلع شويد.

ــت. سعى كنيد در سايت تان بخشى  ــال ايميل هنوز يكى از عوامل مهم جذب كاربران اس ارس
براى ثبت نام در خبرنامه قرار دهيد.

ــتفاده كنيد تا از اوضاع و احوال  ــايت تان اس ــرويس گوگل براى تحليل و آناليز س از اين س
سايت تان سر در آوريد.

ــكالت براى يك كاربر دير لود  يكى از بدترين مش
ــه مطمئن شويد كه  ــت. هميش ــدن سايت اس ش
ــما در زمان كوتاه و سريع نمايش داده  ــايت ش س
ــرويس هاى خاصى هم  ــود. نرم افزارها و س مى ش

براى سنجش اين سرعت وجود دارد. 

بودن در فضاى مجازى
واقعا كار سختى نيست

به عنوان يك فعال اقتصادى بايد اطالعات الزم در اين رابطه را داشته باشيد

به مخاطبان هدف بيشترى دست پيدا كنيد
فرصت مناسب و ارزان براى شروع يك كسب و كار

براى سايت خود يك آدرس كوتاه و ساده كه به 
ــپردن آن راحت باشد انتخاب كنيد. در  خاطر س
ــران بايد بتوانند  ــيعى از اطالعات كارب حجم وس

نام شما و سايت تان را به ياد داشته باشند.

آدرس
راحت و ساده

نقشه سايتعنوان 

كليد واژه ها را فراموش نكنيد
ــه تا چهار بار در متن خود تكرار كنيد. اين كار حتما بايد با  ــب وكار خود را س كليد واژه هاى مرتبط با كس
ــود. در صورتى كه از اين ترفند اشتباه استفاده كنيد باعث ناراحتى  ــتفاده ش مهارت صورت بگيرد و بجا اس

كاربر مى شويد.

Robots.txt
ــراى ربات  ــوان راهنمايى ب ــورد به عن به اين م
ــد. قضيه كمى  ــت و جوگر گوگل نگاه كني جس
ــه گوگل مجوز در نقاط  ــت اما اين كار ب فنى اس

مشخص سايت را مى دهد.

ــت كمك  ــدى و تيترهاى درس ــتفاده از عنوان بن اس
شايانى به افزايش بازديدكنندگان سايت شما مى كند.

عنوان بندى درست1
عنوان بندى درست2

عنوان بندى درست3

ــت و فكر  ــا دق ــود را ب ــايت خ ــات وب س صفح
ــه  ــدى ب ــوان بن ــن عن ــد. اي ــدى كني عنوان بن

كاربران تان كمك فراوانى مى كند.

صفحه خطاى اختصاصى
براى خودتان و لينك هاى از بين رفته سايت تان 
ــى طراحى كنيد. با اين  صفحه خطاى اختصاص
ــاده كاربر فكر نمى كند كه كل سايت تان  كار س

مشكل دارد يا اشكال از سيستم خودش است.

مسئله لينك است!
ــتقيم لينك  ــه صورت مس ــدر كاربران ب هر چق
مستقيم به سايت شما را كليك كنند آمار بهترى 

برايتان در موتورهاى جست و جو ثبت مى شود.

عكس هاى بهينه سازى شده
ــايت تان براى  تالش كنيد عكس ها و گرافيك س
ــن اينترنت مواجه  ــرعت پايي ــى كه با س كاربران
هستند بهينه سازى شده باشد. همچنين اضافه 
ــرح براى عكس هايتان رتبه شما را در  كردن ش

موتورهاى جست و جو باال مى برد.

ــه سايت ساختار منظمى به فعاليت  داشتن نقش
ــما مى دهد و براى موتورهاى جست و جو اما  ش

محتوا قابل دسترس تر است.

T I T LE

يخچاى
قهوه

نسكافه
آب

فنجان

ADS

چند مسئله مهم وب سايت؛ عامل اصلى

كارهاى فراتر از سايت 

توليد محتوا

استفاده از ابزارهاى مديريت سايت 

بازاريابى با پست الكترونيك

تحليلگر گوگل

تبليغات ديجيتالامتحان سرعت سايت 

شاخص هاى مهم

استفاده از شبكه هاى اجتماعىبازاريابى در موتورهاى جست و جو

ببينيد مردم بيشتر از چه كلماتى استفاده مى كنند و جست و جو را چگونه انجام مى دهند.

۱

فيس بوك
به اشتراك گذاشتن محتوا 

به آسان ترين شكل

پينترس
يافتن موضوعات
بر اساس عاليق

توييتر
در يك مدت زمان كوتاه به صورت گسترده 

مى توانيد اطالعات را پخش كنيد
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مبارزه IBM با آلودگى 
هواى شهر پكن

ــا  ب دارد  ــد  قص   IBMــركت ش
ــتم ويژه اى به كاهش  طراحى سيس
ــهر پكن در چين  آلودگى هواى ش
ــايت  ــد. به گزارش وب س كمك كن
ــركت  ش  ،computerworld
ــت قصد دارد  IBM اعالم كرده اس
ــك كند تا  ــات چينى كم ــه مقام ب
ــه يكى از  ــا آلودگى هواى پكن ك ب
ــن  ــهرها در اي ــن كالن ش بزرگ تري
ــت، مقابله كنند. پكن در  كشور اس
ــش از 21 ميليون نفر  حال حاضر بي
ــى از آلوده ترين  جمعيت دارد و يك

شهرهاى چين است. 
ــوخت  س نيروگاه هاى  ــا،  كارخانه ه
فسيلى و آلودگى هاى نشأت گرفته 
ــهرهاى مجاور جزو مهم ترين  از ش
ــت. شركت  داليل آلودگى پكن اس
ــا طراحى  ــد دارد ب ــز قص IBM ني
ــاى رايانه اى تصوير  الگوها و مدل ه
ــهر به  ــرى از آلودگى اين ش دقيق ت
ــركت قصد دارد  دست دهد. اين ش
ــا آلودگى هوا را  به كمك ابررايانه ه
مورد مطالعه و پيش بينى قرار دهد. 
هم اكنون اعالم وضعيت آلودگى هوا 
از طريق ابررايانه ها امرى عادى است، 
ــتم  ــا  IBMتالش مى كند سيس ام
ــن طراحى كند تا  ــژه اى براى پك وي
امكان پيش بينى ميزان آلودگى هوا 
ــه روز قبل ميسر شود. شركت  از س
ــى الگوهاى  ــوزه طراح IBM در ح
ــال تجربه دارد،  ــى 20 س هواشناس
اما به گفته تحليلگران و پژوهشگران 
اين شركت، پيش بينى كيفيت هوا 
ــاى رايانه اى  ــد الگوبردارى ه نيازمن
جديدى است كه منابع آلودگى پكن 

بايد در آنها لحاظ شود. 

نصب داربست هاى 
تبليغاتى در تبريز 

ممنوع شد
ــهردار تبريز گفت: نصب داربست،  ش
ــبت هاى خاص، ممنوع  جز در مناس
ــوان اجازه نصب  ــوده و به هيچ عن ب
ــت هاى تبليغاتى را نخواهيم  داربس
ــان كرد:  داد. صادق نجفى خاطرنش
و  ــركت ها  تبليغاتى ش ــرى  بهره گي
از  ــى  ــارى و صنعت ــاى تج واحده
ــهرى، نبايد  ــاى محيط ش ظرفيت ه
ــازگارى  ــى و ناس ــب ناهمگون موج
ــود. وى افزود: به اين  ــهر ش ظاهر ش
ــتفاده از آخرين مدل هاى  منظور اس
ــتور كار شهردارى  تبليغاتى، در دس
ــط  ــرار گرفته و بزودى توس تبريز ق
سازمان زيباسازى اقدامات عملى در 
خصوص ساماندهى فضاى تبليغاتى 
شهر انجام خواهد شد. شهردار تبريز 
ــر رعايت عنصر زيبايى در  با تاكيد ب
بخش هاى مختلف مديريت شهرى 
ــت از اين عنصر اثربخش،  گفت: غفل
ــى و دلزدگى  ــز زمخت ــه اى ج نتيج
ــهرى نخواهد داشت. او با  محيط ش
ــعه متوازن شهر،  تاكيد بر اينكه توس
نيازمند توجه همزمان به زيرساخت ها 
ــت، گفت: به همان  و روساخت هاس
ــبت به پروژه هاى  ميزان كه بايد نس
ــاس  حس ــل  حمل و نق و  ــى  عمران
ــيم، بايد با در نظر گرفتن عنصر  باش
خالقيت و ابتكار، حس زيبايى را در 
جاى جاى شهر تقويت كنيم. نجفى با 
اشاره به حوزه هاى گسترده خدمات 
شهرى تاكيد كرد: بايد از موضوعات 
متنوع شهرى، براى ايجاد فرصت هاى 
ــيارى از اين  زيبايى بهره گرفت. بس
ــن هزينه،  ــا كمتري ــا گاه ب فرصت ه
ــج و بازخوردها را در پى  بهترين نتاي

داشته و الگوساز خواهند بود.

كمك بنفيت به زنان 
طرفدار فوتبال

ــدگان  بينن ــر  اكث ــه  ك ــى  حال در 
ــتند و دوست  جام جهانى مردان هس
ــلوغ و  دارند فوتبال را در اتاق هاى ش
ــا كنند، گروهى از  پر سروصدا تماش
زنان در انگلستان با سبك جديدى به 
تماشاى فوتبال مى پردازند. برندچنل، 
برند لوازم آرايشى و بهداشتى بنفيت، 
ــان در لندن  ــاپى را براى زن كافى ش
راه اندازى كرده است تا بتوانند در آن 
جام جهانى را تماشا كنند. اين مكان از 
روز اول جام جهانى و با نوشيدنى هاى 
مختلف و كاناپه هاى راحت و با حضور 
هنرمندان زيبايى و آرايشگران آغاز به 
كار كرده است و در تاريخ 13 ژوئيه، 
ــابقات فوتبال تعطيل  روز پايانى مس
ــكان فقط يك  ــد. اين م ــد ش خواه
كافى شاپ ورزشى براى زنان نيست و 
فعاليت هاى مختلفى از جمله اجراى 
نمايش نيز در آن انجام مى شود. اين 
اقدام بنفيت نشان دهنده تالش براى 
ــايى زنان طرفدار فوتبال است  شناس
ــى مردانه  ــه عمدتا به عنوان ورزش ك

شناخته مى شود. 

تداخل منافع رسانه دارى و آژانس دارى

بسيارى از آژانس هاى تبليغاتى ما ادعاى حرفه اى بودن دارند و گمان مى كنند 
ــركت هايى كه در  ــتند. با اين حال اكثر ش از دانش روز تبليغات بهره مند هس
ايران كار مشاوره تبليغاتى انجام مى دهند، خودشان صاحب رسانه اند؛ به عنوان 
ــهر بيلبورد دارند يا به صورت انحصارى با يك رسانه  مثال در نقاط مختلف ش
خاص كار مى كنند. اين در حالى است كه به دليل تداخل منافع رسانه دارى 
و آژانس دارى، اين كار در بسيارى از كشورهاى دنيا تخلف محسوب مى شود، 
ــركت هايى كه عالوه بر مشاوره تبليغاتى رسانه دار هم هستند،  چرا كه در ش
كمپين براساس رسانه اى نوشته مى شود كه به اين شركت تعلق دارد. شركت 
صاحب رسانه اغلب رسانه خود را به عنوان راه حل تبليغاتى به مشترى پيشنهاد 
مى دهد؛ ديگر مهم نيست نمايش تبليغات شركت در فالن بيلبورد به نفع او 

هست يا نه. 

به قوانين بين المللى احترام بگذاريم
ــكالت اين  ــناس بازاريابى و تبليغات مش ــد قاضى زاده، محقق و كارش محم
ــمرد: «رسانه ابزارى است براى رسيدن برندها به  رويكرد را اين طور برمى ش
برخى اهداف ماركتينگ خود. پس اگر بخواهيم نگاه علمى ترى به اين حوزه، 
ــركت دارى و رشد آن در ايران داشته باشيم بايد در دو سوى ميز (كارفرما  ش
ــركت هاى  ــكار) به قواعد اصولى و جهانى اين كار احترام بگذاريم. ش و پيمان
ــتراتژى  ــاس اهداف كمپين ها، جايگاه و اس ــى بايد براس ــى و بازارياب تبليغات
ــانه و زمان اكران را انتخاب كنند. بهترين  ــان نوع رس برندهاى كارفرماهايش
نوع شركت دارى در اين حوزه تشكيل هلدينگ هاى تبليغاتى و بازاريابى است 
ــعه  ــترى مى دهد كه اگر صرفا برنامه ريزى توس ــرا كه اين امكان را به مش چ
بازار، طراحى يا هر فعاليت ديگرى را خواست، به سراغ شركت زيرمجموعه و 
ــص آن كار برود و در نهايت و در صورت تمايل به اجراى آن برنامه يا  متخص
كمپين مى تواند با زيرمجموعه صاحب رسانه آن هلدينگ وارد مذاكره شود يا 

سراغ مجموعه ديگرى برود».

اين كارشناس تبليغات در ادامه مى گويد: «تعداد شركت هاى صاحب رسانه در 
ايران كم نيستند. اميدواريم اين شركت ها يا برنامه ريزى بازاريابى و تبليغات 
ــذار كنند يا با جذب و آموزش  ــه ديگر همكاران متخصص اين حوزه واگ را ب
نيروهاى متخصص سعى در افزايش سطح علمى و ايجاد بسترهاى الزم براى 

توسعه اين واحد در مجموعه هاى خويش داشته باشند». 

نخستين پوستر سه بعدى كه از آن باال مى رويد

ــتيوال تابستانى نخستين  ــوئد براى يك فس آژانس تبليغاتى Snask در س
ــه بعدى جهان را طراحى كرده كه در قالب يك سازه سه بعدى  ــتر س پوس
مى توانيد از آن باال برويد. اين پوستر  به شكلى طراحى شده كه فقط از ارتفاع 
ــى مترى مى توانيد از كل آن عكس بگيريد. آژانس تبليغاتى Snask در  س
 Malmö استكهلم اين پوستر سه بعدى عظيم را براى فستيوال تابستانى
ــال جارى طراحى كرده است. اين فستيوال در اصل يك نمايشگاه در  در س
ــت برگزار مى شود. پوستر  طول خيابانى بزرگ بوده كه در نيمه دوم آگوس
ــرى حروف، شماره و شكل هاى  ــتيوال در حقيقت يك س مربوط به اين فس
مختلف بزرگ سه بعدى را در بر گرفته و ساخت آن 900 ساعت زمان برده 
ــت. 14 نفر براى ساخت اين پوستر تبليغاتى تالش كرده اند. در ساخت  اس
اين پوستر از تخته سه ال استفاده شده كه از بيرون مى توان به روشنى آن را 
تشخيص داد. كارشناسان بر اين باورند كه گذاشتن نام پوستر روى اين اثر از 
ارزش آن مى كاهد. اين شاهكار بيشتر يك سازه هنرى است. شما نمى توانيد 
ــن از يك جاى مرتفع امكان  ــر را از روى زمين ببينيد. فقط باال رفت كل اث
ــاهده تصويرى كامل از آن را به شما مى دهد. سبك و سياق اين پوستر  مش
آن را از ديگر پوستر هاى تبليغاتى موجود متمايز كرده و محوريت فستيوال 
در آينده روى آن استوار خواهد بود، به شكلى كه بازديدكنندگان فستيوال 

مى توانند از همه جاى آن باال بروند. 

راه اندازى خط توليد
براى لوازم آرايش سيمپسون ها

ــى  ــهور توليد لوازم آرايش  ام اى س كمپانى مش
ــال  ــك محصول جديد در كميك كان امس از ي
ــما رونمايى خواهد كرد؛ لوازم آرايش مارچ  رس
سيمپسون. اين محصول جديد قرار است روز 26 
جوالى، قبل از فروش انبوه به  صورت محدود در 
يكى از شعب كمپانى  ام اى سى واقع در سن ديگو 
ــاعت به فروش برسد. سپس اين  به مدت 24 س
ــت  ــود تا در روز 28 آگوس محصول آماده مى ش
ــت  ــد. جالب اس به صورت آنالين به فروش رس
ــى را تا روز 4 سپتامبر نمى فروشند.  بدانيد مغازه ها محصول جديد  ام اى س
طرفداران مجموعه كارتونى سيمپسون ها كه مى خواهند از اين محصول هم 
ــاوى 10 محصول خريدارى  ــتفاده كنند مى توانند آن را در يك پك ح اس
كنند. انيميشن سيمپسون ها سريالى كارتونى است كه سابقه اى بيش از 2 
ــبكه فاكس و تلويزيون امريكا دارد و توسط مت گرينينگ خلق  دهه در ش
شده است. اين مجموعه به خاطر نقد هاى فانتزى و البته نسبتا شديدالحنش 

نسبت به جامعه امريكا شناخته مى شود. 

دوربين عكاسى

Leica 
شعار: نمايش 

بيشترين جزييات!
مجرى كمپين: 
آژانس تبليغاتى

 Advico Y&R AG
زوريخ، سوئيس

ــه  مصوب ــق  طب ــا  ي ــورد  بيلب
ــى  فارس ــان  زب ــتان  فرهنگس
ــى  ــوى بزرگ ــا» تابل «آگهى نم
ــبى را  ــت كه فضاى مناس اس
ــى در اختيار  ــراى نصب آگه ب
ــران، عرضه كنندگان و  صنعتگ
ــدگان كاال مى گذارد.  توليدكنن
شكل اين رسانه فراگير و نسبتا 
گران قيمت اخيرا تغيير كرده 
و بيلبوردها به سازه هاى عظيم 
ــده اى  ــاى پيچي و نورپردازى ه
تبديل شده اند كه نام برندها به 
روى  ممكن  جذاب ترين شكل 

آنها مى درخشد. 
از  ــى  يك ــورد  بيلب ــك  بى ش
تبليغات  ــد  قدرتمن ــاى  ابزاره
ــى  تبليغات ــت؛  اس ــى  محيط
در  آن  ــش  نق ــچ گاه  هي ــه  ك
ــى امروز كمرنگ  دنياى صنعت
ــد  مانن ــورد  بيلب ــود.  نمى ش
ــد كه  ــل مى كن ــانه اى عم رس
ــان تبليغات درفضاى  كارشناس
ــد كوتاه ترين ولى  آن مى توانن
موثرترين پيام ها را به مخاطب 
پياده و سواره خود انتقال دهند. 
ــته به  تمام متخصصان اين رش
ــتفاده از  خوبى مى دانند كه اس
ــت تبليغات  ــورد در صنع بيلب
ــررات خاص خود  قوانين و مق
ــما از هر رنگ  را دارد؛ اينكه ش
يا فونت يا پيام و شكلى دراين 
رسانه نمى توانيد استفاده كنيد 
ــيوه هاى خاص اين  و بايد از ش
ــته تخصصى براى كارآيى  رش
ــتر مدد بگيريد. حال نكته  بيش
ــدر به اين  ــت كه چق اينجاس
ــانه مهم تبليغات محيطى  رس
ــود  ــورمان توجه مى ش در كش
ــاس  ــا بيلبوردها چقدر براس ي
ــتفاده  تجربيات علمى مورد اس
ــا مديران ما  قرار مى گيرند. آي
ــته  ــال هاى گذش تجربه س به 
كشورهاى مختلف در استفاده 
ــزار تبليغاتى توجه و  ــن اب از اي
ــى  ــتگان را بررس ــيوه گذش ش

مى كنند؟

پيچيدگى هاى اختراع
چرخ تبليغات! 

ــتفاده از ابزارهاى بازاريابى  اس
ــور ما مانند  و تبليغات در كش
اختراع چرخ از اول است؛ يعنى 
بسيارى از ابزارها را ما خودمان 
ــف  ــت تعري ــن صنع ــراى اي ب
مى كنيم و براساس هيچ منبع 
براى  نمى كنيم.  علمى حركت 
مثال براى طراحى بيلبورد يك 
ــط انجمن  دفترچه راهنما توس

ــارج  ــات خ ــى و تبليغ بازارياب
ــن و  ــكا تدوي ــه در امري از خان
طراحى شده است. مشابه اين 
ــا ورژن اروپايى نيز  ــه ب دفترچ
ــت. در اين  در بازار موجود اس
ــام نكات مربوط به  دفترچه تم
ــى  طراحى بيلبورد مورد بررس
ــت؛ براى مثال  ــرار گرفته اس ق
اگر شما مى خواهيد بيلبوردى 
را در نزديكى 40 مترى بيننده 
ــى و نصب كنيد بايد چه  طراح
ــى را در نظر بگيريد  ويژگى هاي
يا اينكه از چه سايز فونتى براى 
تبليغاتى روى  ــام  پي ــگارش  ن
ــتفاده يا اينكه بايد  بيلبورد اس
ــى در طراحى  ــه رنگ هاي از چ
ــتفاده  ــده اس ــى نصب ش آگه
كنيد. درآن دفترچه آمده است 
ــب، طرح  ــد قبل از نص كه باي
ــتفاده  آگهى را روى كاغذ با اس
ــاص پياده  ــاى خ از نرم افزاره
ــش قرار  ــورد آزماي ــد و م كني
ــه اين نكته بايد  دهيد. حتى ب
توجه كنيد كه مثال اگر بيننده 
ــت  در حال حركت يا ثابت اس
ــرايطى را براى طراحى  چه ش
ــت كنيد.  ــد رعاي ــورد باي بيلب
ــاى يكى از  ــا اين حال به ادع ب
كارشناسان تبليغات، تا به حال 
هيچ شركت تبليغاتى در ايران 
ــى  ــن دفترچه را مورد بررس اي
ــور  ــت. دركش اس ــداده  ن قرار 
ــم درمورد  ــد به طور دائ ما باي
ــان  كارشناس بيلبورد،  طراحى 
ــام دهند.  ــا انج ــون و خط آزم
ــى در بيلبورد  ــه چه پيام اينك
ــود يا اينكه چند  بايد عنوان ش
ــورد بايد طراحى  پيام در بيلب
ــتفاده  ــود. آيا رنگ مورد اس ش
شده قابل مشاهده يا تاثيرگذار 
ــت يا نه. گاه مى فهمند كه  اس
ــتباه طى  ــام راه آمده را اش تم
ــى به  ــد از مدت ــد و بع كرده ان
ــند كه نبايد  اين نتيجه مى رس
ــام تبليغاتى در  ــن پي از چندي
ــرد و براى  ــتفاده ك بيلبورد اس
مثال سه پيام كافى بوده است. 
ــوند كه تا به  تازه متوجه مى ش
ــتباه  حال اندازه فونت را به اش
ــرار داده اند و  ــتفاده ق مورد اس
اندازه فونت طراحى پيام را بايد 
ــچ در نظر بگيرند. تمام  10 اين
ــور  ــده در كش موارد عنوان ش
هر  تجربيات شخصى  براساس 

فرد به دست مى آيد. 

اهميت بيلبورد در تبليغات 
ــان  متخصص ــراى  ب ــورد  بيلب
ــك  ي ــات،  تبليغ و  ــى  بازارياب

ــه  عنوان يك  ــت. اگر ب ابزار اس
ــناس ندانيد چه ابزارى را  كارش
ــاى خود داريد،  درجعبه ابزاره
راه حل  نتوانيد  هيچ گاه  ــايد  ش
ــبى را براى مشترى خود  مناس
ــام تكنيك هايى كه  تم بيابيد. 
دراستفاده از بيلبورد بايد مورد 
توجه قرار بگيرد، درست مانند 
ــا يك ابزار پيچيده  كار كردن ب
ــيارى از  ــى بس ــت، اما حت اس
ــعى مى كنند به  كسانى كه س
اين موضوع به شكل علمى نگاه 
كنند هم باز در اين زمينه دچار 
مشكل هستند. يك كارشناس 
ــن خصوص به  ــات در اي تبليغ
ــد:  مى گوي ــروز»  ام ــت  «فرص
ــان اين  ــيارى از متخصص «بس
رشته تازه بايد به سراغ آموختن 
ــات بروند و  ــول اوليه تبليغ اص
ــته  با ابزارهاى مختلف اين رش

آشنا شوند. همه افراد حاضر در 
ــات و بازاريابى بايد  حوزه تبليغ
ــترى قرار نيست  بدانند كه مش
ــتباه شما را پس دهد  تاوان اش
يا هزينه آموختن و صرف وقت 
ــود.  ــما را متقبل ش بيهوده ش
ــوع را  ــد اين موض ــى باي همگ
بدانند كه مشترى پول را براى 
توانايى و خبرگى شما مى دهد 
و متخصص تبليغات بايد تا حد 
امكان خطاها و اشتباهات خود 
را از طريق مسيرى كه بسيارى 
ــل از او رفته اند كم  ــراد قب از اف

كند».

قحطى كارشناس تبليغات 
در كشور

ــاير نقاط دنيا به خصوص  در س
ــابقه تبليغات  امريكا و اروپا س
ــت. ما  ــتر از ماس ــيار بيش بس
هرچه در اين رشته پيش برويم 
ــال ها از اين كشورها  باز هم س
ــورها  اين كش ــتيم.  عقب هس
ــات خود را  ــس ما تجربي برعك
ــته ها  ــن نوش ــند و اي مى نويس
ــاب يا مقاله  به  صورت يك كت

ــك مجله مى آيد يا  علمى در ي
شكل يادداشت هايى را به خود 
ــاوى تجربياتى  مى گيرد كه ح
است كه در دوره هاى آموزشى 
ــب  ــاى مختلف كس و كارگا ه ه
ــى تمام تجربيات  كرده اند. وقت
ــا قبل از  ــراد باتجربه تر از م اف
ــته توسط ما  آموختن اين رش
ــده و مى توانيم آنها  ــته ش نوش
را بخوانيم بهتر نيست كه براى 
مطالعه آنها وقت بگذاريم و اين 
ــات را به راحتى از طرق  اطالع
تجربه  ــب  كس ــراى  ب مختلف 
ــرار دهيم و به  مورد كنكاش ق
ــخصى از  جاى تجربه كردن ش
استفاده  قديمى تر  افراد  تجربه 

كنيم؟ 
ــان بر اين باورند كه  كارشناس
ــه نمونه هاى  ــداد افرادى ك تع
ــوزه را مورد  موجود در اين ح
مطالعه قرار مى دهند، از تعداد 
ــتر  ــت نيز بيش ــتان دس انگش
نيست. افراد كمى در اين حوزه 
كارى به دقت مى دانند كه چه 
ــته  ابزارهايى را بايد دراين رش
ــه آيا راه  ــد  يا اينك ــه كار ببرن ب
آمده توسط آنها قبال طى شده 
ــه تجربيات  ــت يا نه. مطالع اس
ــما راه  ــى حتى اگر به ش قديم
ــاد ندهد حتما به  جديدى را ي
ــما مى آموزد كه حداقل اين  ش
ــا راه بهترى را  ــد  ي راه را نروي
قسمتى  ــايد  ش كنيد.  انتخاب 
ــخصيت ما  از اين موضوع به ش
ــيارى  بس برمى گردد.  ايرانى ها 
ــر مى كنيم  ــه فك از ما هميش
ــطوح  ــز را در همه س همه چي
ــم يا اينكه ما هيچ كدام  مى داني
ــم تخصصى فكر  ــاد نگرفته اي ي
كنيم و تخصصى زندگى كنيم. 

تبليغات را جزيى تر 
بياموزيم 

ــات  ــى و تبليغ ــوزه بازارياب ح
ــت  ــيعى اس ــيار وس حوزه بس
ــته  رش ــن  اي ــان  متخصص و 
ــطوح آن را  نمى توانند تمام س
ــش دهند و بايد برحسب  پوش
دانش خود تصميم بگيرند كه 
ــطح را پوشش دهند.  كدام س
ــال وقتى فردى دراين  براى مث
ــن توانايى  ــد م ــته مى گوي رش
را  ــد  برن ــتراتژى  اس ــگارش  ن
ــود  ــيده ش دارم بايد از او پرس
ــتراتژى  كه توانايى نگارش اس
ــدام برند را دارد. آيا اين برند  ك
براى مثال شامل حوزه خودرو 
ــرى را  ــود يا حوزه ديگ مى ش
دربرمى گيرد يا اينكه استراتژى 

برند صنعت شوينده را مى تواند 
ــد. يكى ديگر از فعاالن  بنويس
ــه «فرصت امروز»  اين حوزه ب
مى گويد: «مشكل ما اين است 
ــه ماركتينگ،  ادعا مى كنيم ك
ــات را خوب  برندينگ و تبليغ
مى شناسيم. درحالى اين حرف 
ــس به زبان  ــا اعتماد به نف را ب
ــد آكر در  ــه ديوي مى آوريم ك
ــا اين اعتماد  كتاب برندينگ ب
ــرف نمى زند. براى  به نفس ح
مثال مى گوييم همه چيز را در 
برندينگ مى دانيم. همه  حوزه 
افراد در اين حوزه تنها بخشى 
ــد. اين  ــوب مى دانن از آن را خ
ــته تخصصى را بايد مانند  رش
ــرگ در  ــاخ و ب ــى پرش درخت
ــته  نظر بگيريد كه بايد اين رش
شاخه به شاخه آموخته شود و 
ــردى نمى تواند در تمام  هيچ ف
زمينه هاى ماركتينگ همه چيز 
ــى اگر فرد علمى  را بداند. حت
ــى مطالعه و  ــاز تواناي ــد ب باش
بررسى اين رشته مهم را ندارد. 
ــردى دراين  چون عمر هيچ ف

زمينه كفاف نخواهد داد».
ــناس اضافه مى كند:  اين كارش
«وقتى هر فردى در اين رشته 
براى خود خطى را رسم نكند و 
محدوده خود را مشخص نكند 
مجبور مى شود حجم اطالعات 
زيادى را در كامپيوتر شخصى 
ــود دراين زمينه ذخيره كند  خ
كه هيچ گاه نيز به سراغ آن نرود 
ــراد دراين  ــن براى تمام اف و اي
رشته مى تواند مضر باشد، خواه 
متخصص باشد و خواه مشترى 
از همه جا بى خبرى كه به سراغ 
دراين  بى دانش  يك متخصص 
ــت؛ كارشناسى  رشته رفته اس
ــى به  كه مانند ابزارى آزمايش
ــى  ــترى نگاه كرده و بررس مش
ــترى را به  مى كند چگونه مش
صندوقچه تجربيات خود اضافه 

كند.»
ــچ  ــوارد هي ــيارى از م در بس
ــت  نيازى به تجربه كردن نيس
ــى مى توان از تجربه  و به راحت
ــتفاده كرد. مى توان  ديگران اس
ــادگى راه حل مناسبى را  به س
ــنهاد داد و در  به مشترى پيش
ــترى  وقت و هزينه خود و مش
اگر  ــايد  ــى كرد. ش صرفه جوي
ــه  ــته ب ــن رش ــان اي كارشناس
ــى كردن دانش  دنبال تخصص
ــاخه از  خود بروند و يك زيرش
ــوزه را انتخاب كنند، در  اين ح
ــى در اين  ــده نزديك تحول آين

صنعت ايجاد شود. 

قبل از نصب بيلبورد، طرح 
آگهى را روى كاغذ با 

استفاده از نرم افزارهاى 
خاص پياده كنيد و مورد 
آزمايش قرار دهيد. حتى 

به اين نكته بايد توجه كنيد 
كه مثال اگر بيننده در حال 
حركت يا ثابت است چه 
شرايطى را براى طراحى 
بيلبورد بايد رعايت كنيد

پروانه مسجل

اخبار تبليغات

بيلبورد، ابزارى قدرتمند در تبليغات محيطى

جعبه ابزار خود را 
در تبليغات خوب بشناسيد

تهمينه عزيززاده
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چهارمين رو ش غيرمنطقى براى افزايش اعتبار آنالين
محصوالت بالاستفاده خود را اهدا كنيد

ــترده اى از اظهارنظرها   يكى از بهترين روش ها براى برانگيختن موج گس
ــما و محصوالتتان، اهداى اقالمى است كه فكر مى كنيد بايد  در مورد ش
فروخته شود. هر قدر ارزش مادى و معنوى اين اقالم بيشتر باشد، نتيجه 
ــما بهتر خواهد بود. بهتر است محصوالتى كه اهدا مى كنيد،  كار براى ش
ــوالت اطالعاتى (يك  ــند، همانند محص ــت بااليى برخوردار باش از كيفي
ــاله آموزشى، يك كتاب، يك محصول ويدئويى و... ). ارسال اطالعات  رس
هزينه كمى را به شما تحميل مى كند، اما ارزش مادى و معنوى فراوانى 
ــخن  براى دريافت كنندگان آن دارد. در مورد فنون فروش محصوالت س
ــت مى كنيم كه  ــمندى صحب ــم، بلكه در مورد اطالعات ارزش نمى گويي
ــما  ــتريان ش ــما را تثبيت مى كند و مطالب معتبرى را به مش ــار ش اعتب

منتقل مى كند. 
 يكى از كارآفرينان اهميت اين اصل را با شرح داستانى در مورد يكى از 
كارمندان فروش خود روشن مى كند: «يكى از عامالن فروش مسكن كه 
ــال موفقى از طريق leadهاى اينترنتى  براى من كار مى كرد، روش كام
ــت كه خانه ها را به فروش مى رساند. او به دليل حجم باالى فروش،  داش
ــابقه اى را به جاى گذاشت و تقريبا توجه تمام آژانس ها  ركوردهاى بى س
ــترده به خود جلب كرد. او از من درخواست كرد تا  را در اين عرصه گس
ــود به ديگر دالالن معامالت  ــورد معرفى هر چه بهتر روش خ او را در م

ملكى، يارى كنم. 
 من به او گفتم بايد ماجراى كارى و روش خود را در يك رساله آموزشى 

تاليف كنيم. 
 چند ماه به طور كامل براى تهيه سندى از روش مورد استفاده او صرف 
ــى درآمد، او به  ــاله آموزش كرديم. زمانى كه اين روش در قالب يك رس
ــه كرده بوديم، تمام جزئيات  ــاله اى كه ما تهي آن افتخار مى كرد. در رس
ــرح داده شده بود  ــكن، با دقت ش ــتفاده براى فروش مس روش مورد اس
ــرعت كار را براى كاربر بيشتر  ــتفاده از راهنماهاى اينترنتى س كه با اس
ــغل را  ــانى كه اين ش ــاله حقيقتا هزاران دالر براى كس مى كرد. اين رس

دارند، ارزش داشت. 
 ناگهان يك تلنگر به او زدم و يك پيشنهاد غيرمنطقى به او دادم. به او 
ــيده است كه اين رساله را به صورت رايگان  گفتم اكنون زمان آن فرا رس

در اختيار عموم قرار دهيم.  او از اين كار خوددارى كرد. 

فروش آنالين، شگردها و رموز كارى 
ــاله را به پايان برسانيم، هيچ گاه به او نگفته   انصافا قبل از اينكه اين رس
بودم قصد دارم در آينده آن را به صورت رايگان عرضه كنم. نمى خواستم 
ــم كه فاقد اعتبار  ــا يك مجموعه بى ارزش را گردآورده اي ــر كند كه م فك
ــت تا آخرين  ــت. او كامال قصد داش ــاله خوب اس و عمقى نگرى يك رس
ــد و فكر مى كرد اين كار درآمد خوبى  ــاله را بفروش زمان ممكن اين رس
ــبت به آن  ــت، اما من ديدگاه فراترى نس را براى او به همراه خواهد داش

رساله داشتم. 
 توصيه من اين بود كه مجموعه فوق العاده ارزشمند و جامعى كه تاليف 
كرده بوديم، به صورت رايگان عرضه كند و از آن براى ايجادleadها بهره 
ــه خدمت و برنامه راهبردى براى آژانس هاى  بگيرد و با هدف نهايى ارائ
ــغله و كم بازده اعتبار خود را تقويت بخشد. نظريه من اين بود كه  پرمش
ــماره تلفن ها از مشتريان احتمالى در  ــامى، ايميل ها و ش جمع آورى اس

قبال رساله اى به ارزش هزاران دالر سخت نيست.
ــادگى و  ــكار بود، چرا كه آژانس ها به س ــك آش  البته اين كار يك ريس
ــاله استفاده مى كردند و هيچ گاه با ما تماسى  به صورت رايگان از اين رس
ــتم  ــه از ما خريد نمى كردند، اما مى دانس ــد و در نتيج ــرار نمى كردن برق
ــرانجام آنها مجبورند آنچه را كه در معرض آنها قرار مى دهيم، مطالعه  س
ــه كار ببندند. اكثر مردم تمايل انجام اين كار  ــد، آن را فرابگيرند و ب كنن
ــت بردارى  ــام آن را ندارند. آنها ترجيحا يادداش ــد يا توانايى آنج را ندارن

مى كنند. 
ــت  ــن مرحله كارمند فروش من در مقام تصميم بود. او مى خواس  در اي
رساله ما را بفروشد و من مى خواستم آن را اهدا كنم. در نهايت خواسته 
ــل باطنى ام او را در  ــز تقاضا كرد بر خالف مي ــد و از من ني او محقق ش
فروش اين رساله يارى كنم. اهداى اين رساله ريسكى نبود كه او بخواهد 

بپذيرد. 
ــازى فروخت و چند هزار دالر  ــخه از آن را در فضاى مج  او چندين نس
ــى كه ما براى اين كار صرف  ــب كرد، اما ارزش تالش و همت درآمد كس
ــاله را در ــتيم اين رس ــم، خيلى باالتر از اينها بود. ما نتوانس ــرده بودي ك

ــور بوديم به  ــالك عرضه كنيم. مجب ــاوران ام ــازار بزرگ آموزش مش  ب
ــده اى ارائه دهيم و مردم  ــر فروش محصول خود داليل متقاعدكنن خاط
ــپس روش پيشنهادى من را  ــوى او نمى پذيرفتند. س اين داليل را از س

امتحان كرديم. 
ــترش  ــا در فضاى مجازى گس ــرعتى برق آس ــاله قابل بارگيرى با س رس
ــد و خالقيت و  ــى و مرور كردن ــاله را بررس ــزاران نفر اين رس ــت. ه ياف
ــيارى از موارد نيز از او خواستند تا راهنمايى ها  تبحر او را ديدند. در بس
ــرعت ــه دهد. او به س ــا ارائ ــه آنه ــه ب ــن زمين ــى را در اي و توصيه هاي

ــد؛ كارشناسى هم رديف با  ــناخته ش ــناس معتبر ش  به عنوان يك كارش
زبده ترين متخصصان امالك. مزيت يك كارشناس اين است كه در ازاى 

صرف وقت خود درآمد بيشترى كسب مى كند.
ــاله را دريافت  ــه محض اينكه به چند نمونه از نيازهاى افرادى كه رس  ب
ــنهاد با هدف ارائه راهنمايى كه براساس  مى كردند، پى برديم، يك پيش
ــل فروش ــريع صدها عام ــم. خيلى س ــى كردي ــود، طراح ــتريان ب مش
ــزار دالر هزينه خود ــد كه به طور خودكار ده ها ه ــا را همراهى كردن  م

 را در مى آوردند. البته او نتايج ارزشمندى از اين عامالن فروش به دست 
آورد. 

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

شارژ گوشى
 در جيب شلوار

ــرا از تازه ترين راه حل  ــا اخي نوكي
خود براى شارژ گوشى در شرايط 
ــت.  ــى كرده اس ــف رونماي مختل
ــيدنى،  به لطف يك فناورى پوش
ــى  ــارژ كننده گوش ــلوار هاى ش ش
ــراح مد  ــازار آمدند. يك ط ــه ب ب
 A. Sauvage نام ــى به  انگليس
ــارژ بى سيم جديد  يك صفحه ش
به نام Nokia DC-50 را براى 
ــى هاى هوشمند لوميا  شارژ گوش
در شلوارهايى خاص تعبيه كرده 

است. 
ــارژ  ش ــكان  ام ــات  صفح ــن  اي
ــمند لوميا را در  گوشى هاى هوش
ــود آورده و ديگر  ــه جا به وج هم
از اين پس صاحبان اين گوشى ها 
ــارژ  ــاج يافتن جايى براى ش محت
ــلوار هاى  ــتند. آن چه ش آن نيس
ــران  ديگ از  را   chino ــكى  مش
ــت  متمايز خواهد كرد، جيبى اس
ــارژ كننده در آن  ــه ش ــه صفح ك
ــده، بنابراين با گذاشتن  تعبيه ش
ــى در جيب، گوشى خود به  گوش

خود شارژ مى شود. 
ــيون  ــلوار در قالب كلكس اين ش
ــتانه با  ــاره و تابس ــاى به لباس ه
ــه  ب  Modern Man ــوان  عن
ــده و در ماه هاى  ــازار عرضه ش ب
ــايت  آينده امكان خريد آن از س
ــازون وجود دارد. به گفته آدام  آم
ــون، مدير بازاريابى شركت  جانس
در   Microso� Mobile
ــركت  ــتان و ايرلند اين ش انگلس
ــه  زمين در  ــى  طوالن ــابقه اى  س
ــته و  ــكارى با دنياى مد داش هم
ــروس وبر و ديويد بايلى،  قبال با ب
ــن صنعت،  ــان اي دو تن از عكاس
ــت. در همين  مشاركت كرده اس
ــركت  ــه به همكارى اين ش زمين
ــد نيويورك و لندن نيز  با هفته م
ــاره كرد. اين شركت  مى توان اش
ــكارى با  ــه از هم ــالم كرده ك اع
ــل ــوش ذوق مث ــراح خ ــك ط ي

ــيار خوشحال   A. Sauvage بس
است. اين اقدام با هدف مشاركت 
ــلوار هاى  ــه اين ش ــه ارائ در زمين
شارژ كننده بى سيم شگفت انگيز 
به بازار انجام شده و سبك خاص 
اين فرد خالق در طراحى، ديزاين 
جديد گوشى هوشمند لوميا 930 

را به خوبى تكميل كرده است. 

تور مجازى گوگل براى 
بزرگ ترين كشتى 

تفريحى جهان

ــت و گذار  ــن به بعد براى گش از اي
ــروز  ك ــتى  كش ــن  بزرگ تري در 
ــاى  و بخش ه ــان  ــى جه تفريح
ــرويس مختلف آن مى توان از س

 Street View يا نماى خيابانى 
ــرد. به گزارش  ــتفاده ك گوگل اس
ــتى كه  ــو اس اى تودى، اين كش ي
  Royal Caribbean Allure
ــل 4500  ــام دارد ظرفيت حم ن
مسافر را داراست و براى نخستين 
ــاى 360 درجه  بار مى توان نماه
ــتى  از بخش هاى مختلف اين كش
ــاهده كرد.  ــه طور آنالين مش را ب
ــتى از بخش هاى مختلف  اين كش
ــى،  فرهنگ ــى،  ورزش ــى،  تفريح
ــالن هاى  س ــتراحت،  اس ادارى، 
ــت و  ــورى و... برخوردار اس غذاخ
ــد در همه  ــدان مى توانن عالقه من
ــات اين  ــت زده و امكان ــا گش آنه

كشتى بزرگ را مشاهده كنند. 
ــازى  ــوگل براى اجرا و نهايى س گ
ــت هزار  ــرح بيش از بيس اين ط
تصوير از اين كشتى تهيه و براى 
ــت روز وقت صرف  ــن كار هش اي
كرده است. هنوز مشخص نيست 
ــراى تهيه  ــوگل برنامه اى ب آيا گ
تصاوير مشابه از كشتى هاى ديگر 

نيز دارد يا خير. 

ــركت  ــركت بعدازش تويوتا دردهه 70 ميالدى پرفروش ترين برند جهان بود. اين ش
ــترين ميزان فروش را  ــازى جهان است بيش ــازى GM  كه پدرخودروس ماشين س
ــت. اين براى شركتى كه درصنعت خودروسازى تازه متولد شده بود، موفقيت  داش
ــت؛ يعنى  ــات پس ازفروش گرانى داش ــركت خدم ــى بود. با اين حال اين ش بزرگ
خدماتش واقعى نبود. همين مسئله باعث شد كه به تدريج فروش تويوتا افت كند. 
ــت. اين در  ــديدى داش ــركت در اواخر دهه 80 تا90 ميالدى افت فروش ش اين ش
حالى بود كه شركت GM محصول خود را مى فروخت و عالوه بر فروختن هرگونه 
ــئله باعث  خدمات پس ازفروش را هم به مصرف كننده خود ارائه مى داد. همين مس
مى شد كه فروش اين شركت باال برود. مشترى با اينكه ماشين گران ترى مى خريد 

اما مى دانست كه در جاده امنيت بيشترى خواهد داشت. 
ــى اتفاق مى افتاد كه خودروى تويوتا،  ــاى روزافزون جنرال موتور در حال موفقيت ه
ــتريان كيفيت و در نتيجه  ــدات GM به گفته مش ــودروى امنى نبود ولى تولي خ
ــه تويوتا دقيقا از آن ضربه مى ديد.  ــت. اين همان نقطه اى بود ك امنيت بااليى داش
اگر تصادفى با خودروهاى توليدى اين شركت اتفاق مى افتاد، مشترى از نظر مالى و 
جانى متضرر مى شد. همين مسائل باعث شد كه مديران تويوتا تصميم بگيرند روى 
ــعى كردند نواقص خود را برطرف كنند؛ با اين حال  كيفيت خود كار كنند. آنها س
ــرايط قبلى خود برگردد. در اين هنگام تويوتا  ــركت هنوز نتوانسته بود به ش اين ش
ــه اين فكر افتاد كه چون نمى تواند نواقص خود را مانند رقيبش برطرف كند و از  ب
ــد، بهتر است راه دومى را انتخاب كرده و بابت  نظر كيفيت به پاى رقيب خود برس
كاستى هاى موجود از مشتريان خود عذرخواهى كند.  اين اقدام در آن دوران هنوز 

ــيا مرسوم نبود و از نظر برخى از توليدكنندگان كمى  در آس
عجيب به نظر مى رسيد. با اين حال مديران تويوتا از طريق 
ــترى را به سمت خود  ــتند توجه مش ــيوه ها توانس همين ش
جلب كنند و اعتماد از دست رفته را دوباره برگردانند. تويوتا 
مخاطب خود را به خوبى مى شناخت و براى سطح متوسط 
ــاخت. همين شناخت دقيق باعث شد  جامعه خودرو مى س
ــه پرفروش ترين برند  ــرن 21 دوباره ب ــركت در ق كه اين ش

خودروى جهان تبديل شود. 

تفاوت خدمات پس ازفروش خودروسازان ايرانى با خارجى ها از زمين تا آسمان است. يكى 
ــازان داخلى دچار نقص فنى شد، سنسورى كه در عقب ماشين بود و  از توليدات خودروس
فاصله ميان ماشين را با ماشين عقبى تنظيم مى كرد دچار نقص شده بود. همچنين براى 
ــين به صدا درمى آمد ديگر قطع  برخى از خودروها اين اتفاق افتاده بود كه وقتى آژير ماش
ــكل براى اين خودرو پيش آمد براى تعمير به تعميرگاه مجازى  ــد. وقتى اين مش نمى ش
ــكل  ــد و من چقدر التماس كردم تا مش مراجعه كردم. بماند كه چقدر زمان و وقت تلف ش
ــين من را برطرف كنند. وقتى ماشين را تحويل گرفتم متوجه شدم موقع دنده عقب  ماش
ديگر آژير كشيده نمى شود. بعد از چند وقت خواستم ماشين را پارك دوبل كنم كه ديديم 
به ماشين عقبى برخوردكردم بدون اينكه آژيرى كشيده شود. وقتى به تعميرگاه خصوصى 
ــيم قيچى و سيستم به طوركامل توسط مكانيك قطع شده  مراجعه كردم ديدم كه كال س
است. تمام اين مشكالت به اين دليل ايجاد مى شود كه كيفيت در اين كشور معنايى ندارد 
و مشترى چه بخواهد چه نخواهد بايد بخرد و مصرف كننده هنوز در كشور ما صاحب هويت 
نشده است. حتى برندها هم هنوز هويت ندارند. هنوز توليدكننده ما به اين يقين نرسيده 
كه امكان دارد مشترى به جاى ما به سراغ برند ديگرى برود. متاسفانه سياست هاى حمايتى 
دولت از خودروسازان داخلى زمينه را براى بروز چنين رفتارهايى از سوى برندها ايجاد كرده 
است. چون برند به اين يقين رسيده كه چه بخواهيم يا نخواهيم از ما محصول مى خرند و 
اين عدم رقابت كار توليدكنندگان داخلى را آسان مى كند. وقتى شما در جاده دچار مشكل 
شويد و با امداد خودرو يا از اين دست خدمات تماس بگيريد بعد از چندوقت معطلى وقتى 
به سراغ شما مى آيند متوجه مى شويد كه قطعاتى كه شما نياز داشته ايد را با خود نياورده اند. 
جز معطلى خدمات ديگرى به مشترى نمى دهند و اين چيزى نيست كه از حافظه مشترى 

پاك شود. اين تبعات باعث خسارت به كارخانه مى شود و ما شاهد 
ــتم كه هر روزه برندهاى خودروسازى ما ضرر مى دهند.  اين هس
وقتى برندى با مشترى خود بد برخورد مى كند، يعنى به سرعت 
به سمت ورشكستگى پيش مى رود. اگر مصرف كننده ايرانى هنوز 
خودروى ايرانى را مى خرد ازسر ناچارى و نبود رقيب در بازار است. 
ــت كه شايد بيشترين پول را در جهان مشتريان  اين درحالى اس
ــت، ولى كيفيت آن  ايرانى مى دهند. خودرو در بازار ايران گران اس

يك صدم كيفيت خودروهاى خارجى نيست. 

توهم خدمات پس ازفروش خودرو در ايرانروند واقعى شدن خدمات پس ازفروش تويوتا 

محمدمهدى تشرفى*

ــده  دنياى رقابتى امروز باعث ش
كه شركت ها براى جذب مشترى 
ــيوه هاى خالقانه اى را  بيشتر ش
ــيوه هايى كه  ــد؛ ش ــه كار ببرن ب
ــترى  ــاد اعتماد مش ــث ايج باع
ــترى را نسبت به  مى شود و مش
برند وفادار مى كند. شركت هاى 
ــى را  بزرگ، خدمات پس ازفروش
ــترى خود ارائه مى كنند  به مش
ــدى  ــتاى رضايتمن ــه در راس ك
ــترى است،  ــتر مش هر چه بيش
ــى او.  ــت و نارضايت ــه عصباني ن
ــران  ــه مدي ــه هم ــى ك در حال
ــت اين  ــه اهمي ــا ب ــزرگ دني ب
ــتند، برخى از  موضوع واقف هس
شركت هاى داخلى به اصول اوليه 
ــترى مدارى هم بى اعتنايى  مش

مى كنند. 

به نام مشترى
 به كام توليدكننده

ــى امروز رقابت ها  در دنياى رقابت
ميليمترى شده است و شركت ها 
ــترى  ــوذ و رابطه ميان مش به نف
ــتند.  ــده واقف هس و توليدكنن
ــن نتيجه  ــا به اي مديران برنده
ــاط  ــراى ارتب ــه ب ــيده اند ك رس
ــده نياز دارند  بهتر با مصرف كنن
خدمات خود را گسترده تر كنند. 
ــى خدمات كه  ــكل واقع البته ش
ــاهد آن  ــروزى ش ــاى ام در دني
ــكل منسوخ  ــتيم، همان ش هس
ــته  ــات پس ازفروش گذش خدم
ــت، نيست.  كه گارانتى نام داش
ــى گارانتى يك  ــراى مثال زمان ب
يخچال خانگى به اين صورت بود 
كه از ميان 10 يخچال ممكن بود 
يك يخچال دچار مشكل شود و 
ــاس يكسرى از  شركت نيز براس
مشكالت به مشترى خدمات ارائه 
مى داد اين موضوع هميشه به نفع 
شركت هاى توليدكننده بود. در 
نتيجه اين سبك از ارائه خدمات 
سود آورى زيادى براى شركت ها 
ــركت ها سود  داشت. در واقع ش
ــى را از خدمات پس ازفروش  اصل
ــه به  ــد. آنچ ــت مى آوردن به دس
شكل خدمات پس ازفروش ديده 
ــاى  ــى از هزينه ه ــد بخش مى ش
مازاد شركت هاى توليدكننده را 
تامين مى كرد. چون شركت هاى 
توليدكننده توانايى اين موضوع 
ــود اصلى را  ــه س ــتند ك را نداش
ــد و  ــت كنن ــترى درياف از مش
ــات پس ازفروش  ــن خدم اگر اي
ــود چندانى در  ــگان نبود، س راي
ــراى مثال اگر  بازار نمى بردند. ب
ــر ولتاژ برق  ــال بر اث موتور يخچ
مى سوخت وارد قرارداد خدمات 

ــركت ها نمى شد  پس ازفروش ش
ــور يخچال  ــال تعمير اين موت ح
ــركت هاى  ــراى ش ــدى ب درآم

توليدكننده ايجاد مى كرد. 

دلزدگى مشتريان و تغيير 
رويكرد شركت ها

ــركت ها به  ــان ش ــت زم با گذش
ــه بايد  ــيدند ك ــن نتيجه رس اي
ــان را تغيير دهند، با  خدمات ش
ــان سود  اينكه اين موضوع برايش
ــبت  دارد ولى مصرف كننده نس
ــده  ــته ش ــن موضوع خس به اي
ــت و به دنبال برندى مى رود  اس
ــش كمتر  ــاق براي ــن اتف ــه اي ك
ــات پس ازفروش  ــد و خدم بيفت
ــتريان  ــد. مش آن منطقى تر باش
ــه  ــه و ب ــاى يكجانب از قرارداده
ــركت هاى توليدكننده  ــود ش س
ــده بودند و به برندى  ــته ش خس
عالقه نشان مى دادند كه گارانتى 
ــات  ــد. خدم ــر باش آن واقعى ت
ــروش در آن زمان حكم  پس ازف
ــت و  ــق يكطرفه را داش يك تواف
ــترى  ــود كه از جيب مش پولى ب
ــن زمان  ــد. در اي ــارج مى ش خ

ــات پس ازفروش  تحولى درخدم
اتفاق افتاد و برخى از شركت هاى 
ــه اين  ــال ب ــده يخچ توليدكنن
ــترى  ــر افتادند كه ديگر مش فك
ــد. برخى  ــكل پول نبينن را به ش
ــد و واقعى  ــازندگان متعه از س
ــترى را به مانند  يخچال كه مش
ــد كيفيت را باالتر  پول نمى ديدن
ــر بردن  ــر باالت ــالوه ب بردند. ع
كيفيت بحث جديدى را به بازار 
ارائه كردند تحت عنوان وارانتى 
ــراردادى دوجانبه بين  ــى ق يعن
ــرايطى  دوطرف كه تحت هر ش
ــن زمان  ــود. در اي ــرا ش بايد اج
ــاس  مصرف كننده عالوه بر احس
ــرد براى  ــاس ك ــت، احس امني
توليدكننده مهم است. مشترى 
ــترى به  ــه پول بيش ديد با اينك
ــال مى دهد  ــده يخچ توليدكنن
ــال وارانتى خريد  ــا 10 س ولى ب
ــى مادام العمر تحت  مى كند؛ يعن
ــركت توليدكننده  ــت ش حماي
قرار مى گيرد. با اينكه بعد از اين 
ــرم مى افتد و  ــدت يخچال از ف م
منطقى است كه مشترى بخواهد 
ــد. چون  ــش را عوض كن يخچال

مشترى پولى كه به شركت داده 
در قبال زحمتى كه كشيده است 
ــود دارد. با اين حال باز  برايش س
ــدگان ضعيف تر  ــم توليدكنن ه
ــه خدمات  ــركت هايى ك ــا ش ي
ــان  پس ازفروش را براى خودش
ــد،  ــك مى ديدن ــى عابربان نوع
ــى  ــود اصل ــد س ــر مى كردن فك
ــات  ــق خدم ــد از طري كاال را باي
ــروش آن كاال دربياورند.  پس ازف
ــى  ــدگان زمان ــن توليدكنن اي
ــدند كه  متوجه اصل موضوع ش
مشتريانشان كم شده بودند، اما 
ــه تدريج از رونق  اين روش هم ب
ــدگان به فكر  ــاد و توليدكنن افت
شيوه اى جديد افتادند؛ اينكه به 

برند خود هويت بدهند. 

برندهايى با هويت انسانى 
ــانى  ــت انس ــد هوي ــا باي برنده
ــورى  ــند. همان ط ــته باش داش
ــبت به يكديگر  ــان ها نس كه انس
متعهدند، برندها نيز بايد نسبت 
ــترى خود متعهد باشند.  به مش
ــد  نن ــدگان نمى توا مصرف كنن
ــا توليدكنندگان  ــه انگلى ب رابط

داشته باشند تا فقط توليدكننده 
ــود ببرد. اين دست شركت ها  س
براى به دست آوردن مشترى خود 
تصميم گرفتند معايب خود را از 
ــم بازخورد  ــد، اما باز ه بين ببرن
ــن موقع  ــود. در اي ــازار منفى ب ب
ــترى اعتماد خود را از دست  مش
ــتن  ــه باعث بس ــود و آنچ داده ب
ــد، همين  ــوب مى ش قرارداد خ
ــتريان ديگر به  ــود. مش اعتماد ب
سراغ توليدكنندگانى مى رفتند 
ــد همه جانبه  ــا مى كردن كه ادع
ــتند و هر  ــترى هس ــت مش پش
اتفاقى براى كاال افتاد مسئوليت 
آن را مى پذيرند. حال مى خواهد 
ــان  ــيب به كاال به خاطر نوس آس
ــز ديگرى.  ــا هرچي ــد ي برق باش
ــترى به اين باور رسيده بود  مش
ــول را  ــاال مى تواند محص ــه ح ك
ــده اعتماد  ــه توليدكنن بخرد و ب
ــر كرد ولى باز  كند. كيفيت تغيي
ــركت ها  ــترى اين دست ش مش
ــد. خود  ــا  نرفتن ــراغ آنه ــه س ب
ــر افتادند  ــركت ها به اين فك ش
ــان كجاست.  تا بفهمند عيب ش
ــات  ــتند خدم ــا نمى خواس آنه
پس ازفروش شان را واقعى كنند. 
ــروش واقعى  در خدمات پس ازف
مشترى تا لحظه اى كه قراردارد 
با شركت دارد بايد مورد حمايت 
ــن موضوع  ــرد. بعد از اي قرار گي
ــم بازار  ــد ولى بازه بازار بهتر ش
ــود. مديران برند  ايده آل قبلى نب
ــد كه خدمات  به اين فكر افتادن
ــود را به گونه اى  پس ازفروش خ
ــه مصرف كننده  ــد ك ــه دهن ارائ
ــد. اين  ــد را حس كن هويت برن
مسئله مستلزم آن بود كه بودن يا 
نبودن مشترى براى توليدكننده 
اهميت داشته باشد. در اين راستا 
مشترى امكان اين را پيدا كرد كه 
به توليدكنندگان بگويد محصول 
را چطور دوست دارد. براى مثال 
دوست دارد چراغ يخچال پرنور 
ــه اين فكر  ــود. مديران برند ب ش
ــى كردن  ــه براى راض افتادند ك
ــنهاد دهند  ــترى به او پيش مش
ــل دارد نقص يخچال  كه آيا تماي
ــه او برگردانند  ــد و ب را رفع كنن
ــال  ــد يخچ ــح مى ده ــا ترجي ي
ــا همين  ــرد و ب ــدى را بگي جدي
ــتريان به اين نتيجه  ــيوه مش ش
رسيدند كه ديگر برندها خواهان 
گرفتن پول از آنها  نيستند و براى 
آنها  اهميت قائل هستند. با اين 
ــيوه مديران برند براى برندى  ش
كه هويت انسانى نداشت هويت 

انسانى ساختند. 
 *كارشـــناس فـــروش و 
بازاريابى

ــگاه  با توجه به اينكه راه اندازى باش
مشتريان به عنوان يكى از مهم ترين 
ــت ايجاد  ــن در جه ــاى نوي ابزار ه
ــتريان  ــادارى در مش ــت و وف رضاي
ــز  ــن رو مرك ــت، از اي ــرح اس مط
تخصصى باشگاه مشتريان به عنوان 
ــع تخصصى آموزش،  يكى از مراج

مشاوره و راه اندازى باشگاه مشتريان 
ــكارى علمى، مالى  ــران با هم در اي
ــگاه ها،  ــازمان  ها، دانش و معنوى س
ــر ايران،  ــركت ها و برندهاى برت ش
در راستاى فرهنگ سازى و معرفى 
ــاى راه اندازى و  ــن متد ه جديدتري
مديريت باشگاه هاى مشتريان، قصد 

ــومين كنفرانس بين المللى  دارد س
باشگاه مشتريان را در تاريخ 3 مهر 
ــز همايش هاى  ــاه 1393 در مرك م
با سخنرانى  بين المللى صدا و سيما، 

اساتيد بين المللى برگزار كند.
ــر در اين  ــه برندهاى حاض از جمل
ــوان به هتل هيلتن،  كنفرانس مى ت

سيتى بانك، تركيش ايرالين، مك 
ــازمان لويالتى 2014 و... دونالد، س

ــن كنفرانس به  ــرد. در اي ــاره ك اش
باشگاه مشتريان در حوزه سالمت، 
ــتريان در فروشگاه هاى  باشگاه مش
ــاك و صنايع تند  ــره اى، پوش زنجي
در  ــتريان  مش ــگاه  باش ــرف،  مص

ــت  صنع و  ــگرى  گردش ــات  خدم
توريسم، مشترى  مدارى در بانك ها 
ــارى،  اعتب و  ــى  مال ــات  موسس و 
ــت بيمه،   ــترى  مدارى در صنع مش
ــتريان در  ــى باشگاه هاى مش بررس
صنايع غذايى و دارويى و... پرداخته 

خواهد شد.

پيشنهاد تابستانه مديريتى

برگزارى كنفرانس بين المللى باشگاه مشتريان

مترجم: حامد تقوى

مديريت بازاريابى و فروش

نگاهى كوتاه به سير تحول خدمات پس ازفروش در كشور

خدمات پس ازفروش
 كارت اعتبارى نيست
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بدبينى كى ال ام 
به سال 2014

شركت هواپيمايى ايرفرانس كى ال ام 
ــود  ــه پيش بينى هاى س ــبت ب نس
ــال 2014  ــود براى س ــص خ ناخال
تجديدنظر كرد. اين گروه پيش بينى 
در  ــش  ناخالص ــود  س ــد  مى كن
سال جارى ميالدى حدود 2 ميليارد 
ــد. اين در  ــون يورو باش و 200ميلي
ــت كه در پيش بينى هاى  حالى اس
قبلى اين رقم دو و نيم ميليارد يورو 
ــده بود. وجود رقابت شديد  اعالم ش
ــل هوايى و افت  در بخش حمل و نق
ترافيك حمل و نقل بار و محموله ها 
ــس  ــه ايرفران ــت ك ــى اس از عوامل
كى ال ام را بر آن داشته تا نسبت به 
پيش بينى هاى خود تجديدنظر كند. 
اين گروه در سه ماه اول سال جارى 
ميالدى پذيراى بيش از 37 ميليون 

مسافر بوده است. 

تنزل بيالن فصلى 
سامسونگ

ــونگ با انتشار بيالن  ــركت سامس ش
ــال 2014 خود  ــه ماه دوم س مالى س
ــود عملياتى اين شركت  اعالم كرد س
ــابه  ــبت به زمان مش در اين زمان نس
ــد افت  ــته 24/5درص ــال گذش در س
ــته است. اين سومين بار است كه  داش
بيالن فصلى سامسونگ با افت همراه 
مى شود. افت سود عملياتى بزرگ ترين 
توليدكننده تلفن هاى همراه هوشمند 
ــت به ويژه با  ــه افزايش رقاب مربوط ب
شركت هاى چينى و افت وون (واحد 

پولى كره جنوبى) است. 

افت فروش 
مارك  اند اسپنسر

ــارك  اند  ــى م ــركت خرده فروش ش
ــزان فروش  ــر اعالم كرد: مي اسپنس
ــدون در نظر گرفتن  محصوالتش ب
محصوالت غذايى افت داشته است. 
ــراى دوازدهمين فصل متوالى  اين ب
است كه اين گروه بريتانيايى بيالن 
ــت مى بيند. فروش  خود را دچار اف
ــر روى  محصوالت مارك  اند اسپنس
ــايت اينترنتى اين شركت نيز در  س
ــال جارى ميالدى  ــه ماه اول س س
ــته است. ميزان  8/1درصد افت داش
ــاك اين شركت نيز در  فروش پوش
ــد تنزل پيدا  ــابه 0/6درص زمان مش
ــار اين آمار افت  ــت. انتش كرده اس
ــن  ــهام اي ــدى ارزش س 1/41درص
ــازار بورس  ــركت را در آغاز كار ب ش

لندن در پى داشت. 

دستكارى 
در حساب هاى 
شركت گووكس

ــپانيايى گووكس، اپراتور  شركت اس
ــا همان  ــتم واى فاى ي ــن سيس تامي
ــيم در مكان هاى  ــت بدون س اينترن
ــپانيا و ديگر شهرهاى  عمومى در اس
در  ــتكارى  دس ــه  ب ــا،  دني ــزرگ  ب
ــاب هاى خود متهم شده است.  حس
ــاس گزارش ها، اين شركت در  براس
ــان كارى  ــال به پنه ــول چهار س ط
ــاب هاى  حس در  ــردن  ب ــت  دس و 
ــت. مدير  ــرده اس ــادرت ك خود مب
ــن اقرار به  ــس در واكنش ضم گووك
ــمت خود استعفا  ــئله از س اين مس
ــس از اين تحوالت  داد. همچنين پ
ــرده از بازپرداخت  ــس اعالم ك گووك
ديون خود ناتوان خواهد بود و اعالم 
ورشكستگى مى كند. خاوير فلورس، 
انجمن  ــادى  اقتص امور  ــناس  كارش
ــه اى  ــرمايه گذاران حرف ــى س اروپاي
ــه اين  ــر اينك ــه خاط ــد: «ب مى گوي
شركت ضرب العجل هاى نهاد ناظر بر 
فعاليت هاى بازار را براى ارائه اطالعات 
رعايت نكرده دچار اين مشكل شده 
ــراى نهاد  ــن موضوع ب ــت، اما اي اس
ــازار مى تواند  ــر فعاليت هاى ب ناظر ب
ــد به اين معنا كه اين نهاد  مفيد باش
ــود در بخش هايى كه  ــادر خواهد ب ق
ــازى  كنترل بى نتيجه بوده شفاف س
كند». پرونده گووكس نه تنها موجب 
دردسرى بزرگ براى خود اين شركت 
ــى رود اعتبار  ــه احتمال م ــده بلك ش
ــركت هاى اسپانيايى نيز زير سوال  ش
ــركت در  ــهام اين ش ــرود. ارزش س ب
ــته در بازار بورس مادريد  هفته گذش
ــت. حجم كلى  ــد تنزل ياف 60 درص
ــال 2013  ــالت گووكس در س معام
بيش از 182 ميليون يورو بوده است. 

كنترل كيفيت2

ــتم در رفت؟ با يك خانم كه  ــانم از دس عجب كارى كردم! چرا يكهو اختيار لس
تازه همسر  يكى از همكاران گردن كلفتم هم هست  بد حرف زدم؟ من كه به 
نظر خودم خيلى ماليم و به قول فرنگى ها جنتلمن بودم. بى تعارف تا حاال نشده 
بود كه با يك همكار خانم اينطورى صحبت كنم. چرا؟ قرار گرفتن در وضعيت 
مديريت باعث شد؟ يا اينكه پتانسيل اين رفتار در من بود و مديريت به نوعى آن 

را بالفعل كرد؟ كاش اينطور نشده بود.
ــت دارم همكارانم فكر كنند تقصير من نبوده. دلم مى خواهد همه بدانند  دوس
كه  اين خانم در آن گفت گوى تلفنى كذايى تند رفته است. دلم مى خواهد همه 
بدانند كه من تا توانستم تحمل كردم و بعدش ديگر اوقات تلخى من ناگزير بوده. 
دلم مى خواست آقاى ساكت همسر اين خانم، بداند كه من واقعا با حسن نيت و 
حرفه اى عمل كرده ام. شايد اگر مى شد به نوعى اثبات كنم كه صحبت كردن اين 
خانم تاحدودى خارج از روال عادى آداب معاشرت اينجايى قرار داشته و من فقط 
از حيثيت و شخصيت خودم دفاع كرده ام، بار تا حدودى سبك تر مى شد. حتى 
بهتر از آن، هم بار سبك مى شد و هم ديگران حساب كار خود را مى كردند. شايد 
بد نباشد كه قبل از شروع شكايت و شلوغ بازى آن خانم خودم دست به كار شوم. 
سريع با دو سه نفر از همكاران وارد مذاكره شوم و اصل ماوقع را به استحضار آنها 
برسانم. اين همكاران هم از آن دست همكاران اينجايى هستند كه همگى به حد 
ــت در مورد مسئله اى از هر جنس با  كافى و وافى داريم. همكارانى كه كافى اس
آنها درددل يا مشورت كنى تا با سرعتى بيش از سرعت نور مسئله به اقصى نقاط 

نه تنها شركت خودت كه تمام شركت هاى مشغول در اين شاخه كارى برسد. 
بد فكرى نيست. گمانم بين من و آن خانم هركدام زودتر دست به كار شويم برنده 
هستيم. پس بهتر است عجله كنم، گوشى را برمى دارم تا شماره اولين همكار را 
بگيرم. نمى دانم بيزارى ام از جنجال و سروصدا، جلويم را مى گيرد يا يك لحظه 
ــت كار مى كند يا يك الهام غيبى مرا از اين كار باز مى دارد. با خودم  فكرم درس
ــه مى شود زد. بگذار كمى ديگر صبر كنم. درست  مى گويم حرف نزده را هميش
است كه آن خانم درست صحبت نكرد، ولى خب اصل قضيه اشتباه نبود. حاال اگر 

كار بيخ پيدا كرد من هم دفاع جانانه اى را از خودم شروع مى كنم.
ظرف دو، سه روز بعد اتفاقات عجيبى مى افتد. همسر آن خانم، آقاى ساكت كه 
ــيئى مشابه  مطابق پيش بينى هاى من هر لحظه بايد با گرز يا قفل فرمان يا ش
جهت تأديب من وارد بخش مى شد، اصال پيدايش نمى شود. خبرى هم از شكايت 
كردن خانم مصوت پيش رؤساى شركت مبنى بر آنكه درشت گويى يا گستاخى 
ــود. در عوض رييس من به مراتب باالتر احضار  ــده، شنيده نمى ش در حق او ش
ــود و رد نظريه خانم مصوت مبنى بر استفاده از يك قطعه مستقل جهت  مى ش
جلوگيرى از خطرات احتمالى به استحضار او مى رسد. حتى بعد از رو شدن قضيه 
پروژه قبلى كه تأييد آن را هم گرفته ايم و تمام شده و رفته پى كارش، قضيه باال 
مى گيرد و قرار مى شود شركت آن بخش آن پروژه را به هزينه خودش بازسازى 
كند! حتى كار به جايى مى رسد كه قرار است مرا هم احضار و احيانا توبيخ كنند 
كه رييس مردانگى مى كند و ماجرا را همان طور كه بوده گردن خودش مى گيرد 
(گفته ام كه گردن خيلى كلفتى دارد!) خالصه اتفاقات شگفت انگيز پى درپى رخ 
مى دهد كه عقل دانا در آن حيران بماند. شركت ما اشتباه خودش را قبول كرده. 
ــده از اين به بعد هم آن خرج اضافه همچنان  خرج اضافى را پذيرفته و قرار ش
انجام شود تا پروژه ها با كيفيت بهترى تحويل داده شوند. رييس و باقى مديران 
ــتى شركت هم در به به و چه چه كردن در مورد اين اقدام انسانى شركت  باالدس

گوى سبقت را از يكديگر مى ربايند! باورتان مى شود؟ اينجا را مى گويم ها!
و اما نتايج اخالقى حيرت انگيزى كه من از ماجرا مى گيرم:

- بهتر بود از اول جلوى رييس كوتاه نمى آمدم و به بهانه هزينه اضافه يك كار 
اشتباه انجام نمى دادم. 

- كليشه خانم تازه وارد سخت گير نه تنها نمرده كه به شدت حضور دارد. فقط هم 
در مورد خانم ها جواب مى دهد.

- كليشه ها هميشه هم بد نيستند. اگر به من و مديران هم رده من بود، همچنان 
اشتباه را تكرار مى كرديم و توجيهات فنى و اقتصادى بسيار موجهى هم برايش 

مى تراشيديم.
- يحتمل خانم مصوت بايد به جايى وصل باشد!

- خير، خانم مصوت به جايى وصل نيست، اما چون خرج و مسئوليت يك زندگى 
به دوشش نيست (به دوش آقاى ساكت است) جرأت اين نوع اقدامات تجملى 

و سوسول بازيانه را دارد.
- به هرحال حتى اگر دو مورد اخيرالذكر درست هم باشد، نتيجه ماجرا خيلى 

هم مبارك و خجسته بود.
آخر سر هم نه من از خانم مصوت و نه ايشان از من عذرخواهى نمى كنيم. اتفاق 

مهمى هم نمى افتد.

مشترى عصبانى
پرسش: چند وقت پيش محصولى را به يك مشترى فروختيم؛ مشترى 
بعد از يك هفته با داد و فرياد به شركت مراجعه كرد و محصول را پس 
داد. از آنجا كه نمى خواستيم ماجرا ادامه پيدا كند، با اينكه واكنش اين 
فرد غيرمنطقى به نظر مى رسـيد، پول او را تمام و كمال پس داديم. با 
اين حال، اين مشترى با گذشت يك ماه همچنان براى ما تبليغات منفى 
مى كند و در صفحات رسمى شركت در شبكه هاى اجتماعى مطالب تند 

و انتقادآميز مى نويسد. در اين شرايط بايد چه كار كنم؟ 
پاسخ كارشناس: بايد توجه داشته باشيد كه در عصر كنونى كه دوره اينترنت و 
شبكه هاى اجتماعى است، نظرات مشتريان بسيار سريع منتشر مى شود. بنابراين 
نظر منفى حتى يك مشترى مى تواند اثرات جبران ناپذيرى روى كسب و كار شما 
ــود را بكنند كه قبل از بروز  ــرايط مديران بايد تمام تالش خ بگذارد. در اين ش
كوچك ترين اتفاقى، اعتماد مشترى را جلب كرده و از انتشار اخبار منفى عليه 

كسب و كار جلوگيرى كنند. 
ــترى راه هاى متعددى وجود دارد كه اين راه ها مى تواند  براى جلب اعتماد مش
ــد. در راه هاى مادى مى توانيد وجه پرداختى مشترى را به  مادى يا معنوى باش
ــه او ارائه بدهيد. از  ــى هديه و خدماتى را به صورت رايگان ب ــد و حت او برگرداني
اين طريق مشترى احساس مى كند كه براى او ارزش قائل شده ايد. اين مسئله 
شايد در ابتدا براى شما هزينه داشته باشد، اما به تدريج تعداد مشتريان شما را 

افزايش مى دهد. 
بهترين راه معنوى براى جلب رضايت مشترى ناراضى هم عذرخواهى است. اين 
عذرخواهى حتى االمكان بايد به  صورت رسمى و از طريق باالترين مقام شركت 
انجام شود. شما مى توانيد به عنوان مدير كسب و كار مستقيما با مشترى تماس 
بگيريد و از او دلجويى كنيد. از اين طريق مشترى از اينكه براى او چنين احترامى 
قائل شده ايد، احساس رضايت مى كند. به اين ترتيب نه تنها اثرات منفى از بين 
ــترى ناراضى اين اقدام شما را در شبكه هاى اجتماعى  مى رود، بلكه همين مش

منعكس كرده و براى شما كسب اعتبار مى كند. 
اگر شـما هم د  ر كسب و كار خود   با چالشـى روبه رو هستيد  ، د  ر صورت 
تمايل مشكل خود   را از طريق ايميل business@forsatnet.ir با ما د  ر 

ميان بگذاريد   و پاسخ خود   را د  ر همين بخش پيگيرى كنيد  .

مديران شركت ها و شركاى كارى 
ــه يكديگر را  ــراى اينك معموال ب
ــتوران  مالقات كنند، در يك رس
يا مكانى خلوت قرار مى گذارند تا 
ــم يك وعده غذايى در كنار هم  ه
ــد گپى با هم  ــند و هم بتوانن باش
ــه اين قرارهاى كارى  بزنند. ريش
از كشور انگليس آغاز شد و اكنون 
ــده است.  پايش به ايران هم باز ش
ــتر مديران ايرانى از اين  حاال بيش
ــا هم صنفان  ــيوه براى تعامل ب ش
ــتفاده مى كنند. در كشور  خود اس
ــاى مديريتى در  ــتر قراره ما بيش
پايتخت صورت مى گيرد؛ به همين 
ــتوران هاى تهران  دليل برخى رس
تجهيزات خود را براى پذيرايى از 
ــران و برگزارى ميهمانى هاى  مدي
ــد. وعده هاى  كارى آماده مى كنن
ــور معمول هر ماه  مديريتى به ط
ــود و هر بار به  يك بار برگزار مى ش
ــت كه هزينه  عهده يك مدير اس
ــه  ــد. در ادام ــت كن آن را پرداخ
بررسى مى كنيم كه مديران براى 
ــت  صرف يك وعده اى كه قرار اس
ــند كدام رستوران را  كنار هم باش

برمى گزينند. 

وعده نهار
ــر در بين مديران  وعده نهار كمت
رواج دارد، اما برخى افراد اين وعده 
ــى از  ــاب مى كنند و بخش را انتخ
ــاعات كارى خود را براى صرف  س
ــك مدير ديگر به منظور  نهار با ي
برقرارى روابط بيشتر مى گذرانند. 
ــتوران هاى  ــده رس ــراى اين وع ب
ــتند كه سرويس دهى  زيادى هس
انجام دهند، اما هر رستورانى براى 
اين مديران مناسب نيست و اين 
جلسه ها به يك مكان خلوت براى 
ــاز دارد. به طور  گپ خودمانى ني
معمول بيشتر رستوران هايى كه در 
اين وعده ميزبان مديران هستند 
در باالى شهر واقع شده اند و قرار 
ــتوران هاى باالى  گذاشتن در رس
ــاى پرداخت هزينه  ــهر به معن ش
ــت. البته سرويسى هم  بيشتر اس
ــن افراد در نظر گرفته  كه براى اي
ــت و در پايان  ــود خاص اس مى ش
ــا دريافت  ــرويس از آنه هزينه س

مى شود. 
وعده شام

ــتر مديران قرار مالقات خود  بيش

ــنايى  ــراى عقد قرارداد يا آش را ب
ــتر با مديران ديگر شركت ها  بيش
ــام تنظيم مى كنند.  براى وعده ش
ــتوران  ــن كار رس ــراى اي ــا ب آنه
ــاب و بعد از آن  ــر را انتخ موردنظ
ــداد نفرات  ــاس تع ميزى را براس
رزرو مى كنند. شامى كه براى اين 
افراد در نظر گرفته مى شود خاص 
نيست و مواد اوليه آن با مواد اوليه 
خوراك ساير افراد تفاوتى ندارد اما 
ــت نحوه سوريس دهى  ممكن اس
ــد.  آنها كمى متفاوت به نظر برس
ــوال يك فرد  ميزبان مجلس معم
ــتوران را كه از قبل  از پرسنل رس
با او هماهنگ كرده است، انتخاب 
مى كند تا وظيفه پذيرايى از ديگر 
ــده گيرد كه  ــان را بر عه ميهمان
اين نوع سرويس دهى براى عموم 

مشاهده نمى شود. 

وعده صبحانه
برخى مديران هم وعده صبحانه را 
انتخاب مى كنند تا در كنار يكديگر 
ــران تا  ــوال اين مدي ــند. معم باش
ديروقت در محل كارخود هستند و 
وقت كافى براى صرف نهار يا شام 
ندارند، بنابراين اخيرا صبحانه هاى 

كارى در ميان بسيارى از مديران 
ــوم شده است. به اين ترتيب  مرس
آنها مى توانند از ساعت هاى مرده 
ــركا و  ابتداى روز براى تعامل با ش
ــتفاده كنند.  ــان خود اس هم صنف
هزينه اين وعده هم با هزينه نهار 
ــام برابرى مى كند و اين گونه  و ش

نيست كه وعده صبحانه ارزان تر از 
ساير وعده ها باشد. 

كافى شاپ ها
اغلب مديران براى خود يك مكان 
ــتان  ثابت دارند تا بتوانند با دوس
خود يا ديگر شركاى كارى خلوت 

كنند. برخى كافى شاپ ها نياز اين 
افراد را درك كرده و سرويس دهى 
ــد تا اين  ــر مى دهن ــود را تغيي خ
ــند. در  مديران پاى ثابت آنجا باش
ــاره اى از موارد مديران مى توانند  پ
جشن ها و مراسم هاى كارى خود 
ــاپ برگزار كنند كه  را در كافى ش
ــا هماهنگى مدير  ــن موضوع ب اي
كافى شاپ امكان پذير خواهد بود. 

دست و دلبازى هاى ضرورى
ــراد مى گويند كه  ــى اف ــا برخ ام
ــد مديران قرار كارى  اصال چرا باي
ــته باشند،  بيرون از محل كار داش
ــده را در كنار  ــك وع ــرا بايد ي چ
هم آن هم با پرداخت هزينه هاى 
ــته باشند. دليل عمده  گزاف داش
ــاعت  قرار مالقات هاى خارج از س
كارى جلب توجه فرد مورد نظر يا 
جذب يك مدير و تاثيرگذارى بر 
او براى همكارى است. همان طور 
كه مى دانيد مديران رقباى زيادى 
ــل خود دارند و بايد با آنها  در مقاب
تعامل داشته باشند و رفتار عقاليى 
ــايد در  ــان دهند. ش ــود نش از خ
همين قرارهاى كارى قراردادهايى 
ــر دو مدير  ــود كه براى ه عقد ش

ــود در  ــن ميليارد تومان س چندي
ــد. بنابراين هزينه  پى داشته باش
ــزارى قرارهاى  ــراى برگ كردن ب
كارى به مناسب ترين شكل، حتى 
ــت و دلبازى و  اگر در نگاه اول دس
ولخرجى به نظر برسد، در نهايت 
ــود كسب و كار  ممكن است به س

تمام شود. 

رستوران هايى با پذيرايى 
مديريتى

حال به اين بحث مى رسيم كه به 
ــتوران مراجعه كنيم كه  كدام رس
بتواند سرويس موردنظر را به ما و 
همكاران مديرمان ارائه دهد. آيا هر 
رستورانى داراى اين ويژگى است؟ 
ــوال خير است و هر  جواب اين س
ــات الزم را براى  ــتورانى امكان رس
پذيرايى ندارد. رستوران هايى كه در 
وعده هاى مختلف وظيفه پذيرايى 
ــده مى گيرند  ــران را برعه از مدي
داراى ميزهاى مخصوصى هستند 
كه نور اين ميزها براى صرف شام 
با ساير ميزهاى رستوران متفاوت 
ــوى ديگر اين ميزها  ــت. از س اس
ــر از ميزهاى ديگر قرار دارند  دور ت
و به سختى صحبت هاى آرام اين 
ــنود. بعد از  ــى مى ش افراد را كس
صرف وعده غذايى يكى از پرسنل 
ــتوران به ميز مديران مراجعه  رس
ــيرينى و چاى  كرده و از آنها با ش

پذيرايى مى كند. 

هزينه  قرارهاى مديريتى
ــط هزينه اى كه براى يك  متوس
ــوى  ــر بايد از س ــر نف ــده و ه وع
ــتوران پرداخت شود  مدير به رس
ــت  بين 30 تا 70 هزار تومان اس
ــت به نوع  ــن اختالف قيم كه اي
انتخاب غذا و سلف سرويس بودن 
ــوع پذيرايى آن  آن و همچنين ن
ــتگى دارد. البته در اين ميان  بس
هزينه هايى مانند حق سرويس و 
ماليات بر ارزش افزوده نبايد از ديد 
ــد و از آنجايى كه  مديران دور باش
ــيار زياد است  مبالغ صرف غذا بس
حق سرويس هم مبلغ قابل توجهى 
بوده و سود اعظم رستوران از اين 
بخش تامين مى شود. با اين وجود 
به طور ميانگين اگر براى 10 نفر 
يك ميز مديريتى براى صرف وعده 
غذايى رزرو شد، بايد حدود 500 

هزار تومان در نظر گرفته شود. 

مديرانى كه تصميم دارند كارمندان 
ــول  ــد و اص ــاس قواع ــود را براس خ
ــد،  كنن ــاب  انتخ ــى  روان شناس
آزمون هايى را براى ارزيابى متقاضيان 
ــرار مى دهند.  ــتفاده ق كار مورد اس
ــركت هاى  ــا و ش ــا كمپانى ه عموم
بين المللى از چهار شكل تست براى 
ــره استفاده  ــره از ناس ــخيص س تش
ــت ها به  ــخ  آن تس ــد و پاس مى كنن
نظر شخصى مدير و انتظاراتى كه از 
كارمندش دارد بستگى پيدا مى كند. 
ــت  ــت عبارتند از: تس اين چهار تس
شخصيت، تست هوش، تست عملى 
ــيار. امروز بخش  و تست ذهن هوش
اول از نمونه سواالت تست شخصيت 

را معرفى مى كنيم: 
1. اگر احساس كنم رفتار ديگران با 
من بى ادبانه است، به آنها بى اعتنايى 

مى كنم. 
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

ــه انجام مى دهم  ــن به كارى ك 2. م
اطمينان كامل دارم.

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
ــرايطى كه همه چيز در  3. من در ش
بى نظمى كامل باشد هم مى توانم كار 

كنم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

ــراى هر كارى كه انجام مى دهم  4. ب
زمان و تالش زيادى صرف مى كنم.

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
ــه اهداف  ــن ترجيح مى دهم ب 5. م

ــاى اينكه  ــه كنم به ج ــودم توج خ
ــيدن به  ــم به ديگران در رس بخواه

اهداف شان كمك كنم. 
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

ــم در يك فضاى  ــح مى ده 6. ترجي
ثابت كار كنم تا در يك فضاى متغير.

الف. كامال موافقم
ب. موافقم 

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
ــم ديگر  ــه باش ــز توج ــر مرك 7. اگ

نمى توانم كار كنم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

8. رسيدن به اهدافم در زندگى برايم 
از هرچيزى مهم تر است.

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
ــادت  ــن ع 9. م
دارم به هر اتفاقى 

ــه در هر لحظه اى مى افتد واكنش  ك
نشان دهم. 

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
10. دوست ندارم به طور غير منتظره 

مسئوليتى را روى دوشم بگذارند.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

11. من در كارم و در زندگى ام خيلى 
سخت نمى گيرم.

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
ــم  ــع همكاران ــى در جم 12. گاه
احساس مى كنم به اندازه آنها موفق 

نيستم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

13. دوست 
پيدا كردن براى من خيلى 

راحت است.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

14. گاهى احساس مى كنم قضاوت 
ديگران درباره من بيش از حد منفى 

است.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

ــه اطرافم  ــت دارم هميش 15. دوس
شلوغ و پرجمعيت باشد. 

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
16. من جاه طلب هستم.

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
17. من دوست دارم رييس باشم.

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
18. من وظايفم را بهتر از ديگر 

همكارانم انجام مى دهم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

ــن اعتقاد  19. م
دارم كه از ديگران 

باهوش تر هستم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

20. من به سخنرانى كردن در جمع 
و مركز توجه بودن عالقه زيادى دارم.

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
ــكالت  ــدارم بار مش ــت ن 21. دوس

ديگران را بر دوش بكشم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

ــان زيادى را براى خودم  22. من زم
صرف مى كنم.

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

ــن گله  ــه م ــب ب ــران اغل 23. ديگ
ــتور  ــد كه خيلى به آنها دس مى كنن

مى دهم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

24. زندگى براى من آسان مى گذرد.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

ــم به اهدافم فكر  25.  وقتى مى توان
ــل كردن  ــرف ح ــم را ص ــم وقت كن

مشكالت ديگران نمى كنم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

ــختى در محيط كارم  26. من به س
ــم يا به  ــت پيدا كن ــم دوس مى توان
ــته  ــاس نزديكى داش ــران احس ديگ

باشم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

27. اهداف من در زندگى ام مشخص 
است. 

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
28. من از هر راهى براى رسيدن به 

اهدافم استفاده مى كنم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

گزارش «فرصت امروز» از بايدها و نبايدهاى قرارهاى مديريتى

امضاى قرارداد 
سر ميز شام 

هر وعده غذاى مديريتى 30تا 70 هزار تومان آب مى خورد

تست شخصيت، پلى براى جدايى سره از ناسره

سهراب على اكبرى

على معروفى

متوسط هزينه اى كه براى 
يك وعده و هر نفر بايد از 
سوى مدير به رستوران 
پرداخت شود بين 30 

تا 70 هزار تومان است 
كه اين اختالف قيمت 
به نوع انتخاب غذا و 

سلف سرويس بودن آن و 
همچنين نوع پذيرايى آن 

بستگى دارد

ــم در يك فضاى  ــح مى ده . ترجي
ثابت كار كنم تا در يك فضاى متغير.

الف. كامال موافقم
ب. موافقم 

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
ــم ديگر  ــه باش ــز توج ــر مرك . اگ

نمى توانم كار كنم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

. رسيدن به اهدافم در زندگى برايم 
از هرچيزى مهم تر است.

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
ــادت  ــن ع . م
دارم به هر اتفاقى 

ــه در هر لحظه اى مى افتد واكنش  ك
نشان دهم. 

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم

13. دوست 
پيدا كردن براى من خيلى 

راحت است.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم
د. مخالفم

ه. كامال مخالفم
18. من وظايفم را بهتر از ديگر 

همكارانم انجام مى دهم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

ــن اعتقاد  19. م
دارم كه از ديگران 

باهوش تر هستم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

20. من به سخنرانى كردن در جمع 
و مركز توجه بودن عالقه زيادى دارم.

الف. كامال موافقم
ب. موافقم

ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

24. زندگى براى من آسان مى گذرد.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

ــم به اهدافم فكر  25.  وقتى مى توان
ــل كردن  ــرف ح ــم را ص ــم وقت كن

مشكالت ديگران نمى كنم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم

ــختى در محيط كارم  26. من به س
ــم يا به  ــت پيدا كن ــم دوس مى توان
ــته  ــاس نزديكى داش ــران احس ديگ

باشم.
الف. كامال موافقم

ب. موافقم
ج. نظرى ندارم

د. مخالفم
ه. كامال مخالفم



سرعت و تندى [ انجام ] كار را مجوى، بلكه بر خوبى و درستى آن سعى كن. زيرا مردم از 
تو نپرسند كه در چه مدت كار را انجام داده اى، بلكه خوبى و بى نقصى آن را مى جويند.

افالطون

ايران در ميان 107 كشور جهان از نظر مصرف سرانه خانوار در سال 2012 در رتبه 45 قرار گرفته است. بر اين اساس 
مصرف اتباع 44 كشور بيشتر از ايرانى ها و 62 كشور كمتر از ايران است. در ميان اين كشورها، سوئيسى ها بيشترين 
مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف سرانه خانوارهاى سوئيسى در سال 2012 بالغ بر 32 هزار و 414 دالر اعالم 
شده است. پس از اين كشور، نروژ با 31 هزار و 868 دالر و آمريكا با 30 هزار و 903 دالر به ترتيب در رتبه هاى دوم 
و سوم از اين نظر قرار گرفته اند. كمترين مصرف سرانه خانوار در جهان نيز به بروندى اختصاص دارد. مصرف سرانه 
خانوار در اين كشور تنها 125 دالر برآورد شده است. از جمله كشورهايى كه مصرف سرانه كمترى نسبت به ايران 
دارند عبارتند از: تاجيكسـتان 323 دالر، پاكسـتان 572 دالر، هند 670 دالر، اندونزى 1030 دالر، مصر 1176 دالر، 
چين 1221 دالر، اوكراين 1891 دالر، برزيل 3788 دالر و آفريقاى جنوبى 3808 دالر. كشورهايى كه مصرف سرانه 
بيشـترى نسبت به ايران دارند نيز عبارتند از: روسـيه 4349 دالر، تركيه 5755 دالر، پرتغال 11446 دالر، اسپانيا 

13849 دالر، امارات 14532 دالر، ايتاليا 17218 دالر، آلمان 21527 دالر و انگليس 24002 دالر.

سود    وكو

كاهش صادرات نفت براى ايران
ــتريت ژورنال،  به گزارش وال اس
ــى انرژى اعالم  آژانس بين الملل
ــران در ماه جارى  ــرد كه ميزان صادرات نفت خام اي ك
ــطح 1/08ميليون بشكه در  ــيدن به س ميالدى با رس
ــيده  روز، به پايين ترين ميزان خود در 10 ماه اخير رس
است. براساس اين گزارش، متن توافق ژنو ايران را ملزم 
مى كند كه در روز بيش از يك ميليون بشكه نفت صادر 
نكند كه حتى آمار 1/08ميليون بشكه اى ماه جارى نيز 
ــده در اين توافق عبور كرده است.  ــقف تعيين ش از س
ــروش در گزارش مزبور،  ــاى اصلى اين كاهش ف علت ه
ــقوط 36 درصدى  ــش 29 درصدى خريد هند و س كاه
ــت؛ دولت هاى هند و  ــده اس واردات چينى ها اعالم ش
ــه وجود آمده  ــن با توجه به فرصت ب ــن پيش از اي چي
ــودرو با نفتى كه  ــراى تبادل برنج و قطعات يدكى خ ب
تحريم هاى بين المللى مانع از انتقال پول آن مى شد، از 

خريداران پروپاقرص نفت ايران بودند. 

گران ترين خانه دنيا
ــاختمان  به گزارش فوربس، س
ــن فرد  ــه ثروتمندتري 27 طبق
ــام موكش آمبانى  ــد به ن در هن
ــده  ــه در بمبئى هند واقع ش ك
به عنوان گران ترين خانه در دنيا 
ــت. اين عمارت 137 هزار متر مربعى  شناخته شده اس
ــانه اى در درياى آتالنتيك)  آنتيليا (نام يك جزيره افس
نام گذارى شده است. طبق گزارشات، آمبانى كه رييس 
ــت بين يك تا 2 ميليارد دالر صرف  صنايع رليانس اس
هزينه هاى ساخت اين ساختمان 27 طبقه كرده است. 
ــاخت 7 مركز تجارت  ــن مقدار پول معادل هزينه س اي
جهانى 53 طبقه با 157هزار متر زيربناى ادارى است. 
طبق گزارش فوربس، اين ساختمان همچنان متعلق به 

موكش آمبانى هندى است. 

استفاده از كودكان كار
ــال تايمز،  ــزارش فايننش ــه گ ب
كودكان  حقوق  گروه هاى حفظ 
ــه  ب را  ــونگ  سامس ــركت  ش
ــتفاده از كودكان براى توليد  اس
ــود متهم كرده اند.  محصوالت خ
ــتند كه در  اين گروه معتقد هس
ــركت در چين  يكى از كارخانه هاى متعلق به اين ش
از وجود كارگران كودك استفاده مى شود. به گزارش 
ــازمان حقوق كودكان در يكى از شركت هاى  اين س
ــاله به  همكار Samsung پنج كودك  14 تا 15 س
كار گرفته شده اند و يازده ساعت در روز كار مى كنند. 
اين كودكان در مدت يك ساعت بايد قطعات هفتصد 
ــرده و در ازاى آن دو بار  ــوار ك ــمند را س تلفن هوش

كمتر دستمزد مى گيرند. 
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حریم ها آیا رفع مقطعی ت: نتیجه نظر سنجی بیست و یکم تیرماه 
؟به دنبال مذاکرات اتمی تاثیری در معیشت مردم داشته است

نخستين خصوصيت در دنياى طراحى ماشين پشتكار 
ــت. بايد خيلى انتقادپذير بود و غرور را  و طاقت زياد اس
كنار گذاشت. مهم نيست كه چقدر يك نفر با استعداد 
باشد، هميشه چند نفر بهتر از يك نفر خواهند بود. بايد 
كار گروهى را بپذيريد و به نظرات اطرافيان چه سازنده 
و چه غير سازنده گوش دهيد و بدانيد كه مى شود از اين 

نظرات در جهت اصالح استفاده كرد. 
ــه خلق ايده تا طراحى  ــيار زيادى در پروس مراحل بس
ــايد به طور خالصه  ــس از آن توليد وجود دارد. ش و پ
مراحل مربوط به طراحى را بتوانيم به سه دسته اصلى 

تقسيم كنيم. 
ــامل  ــت. اين مرحله ش ــتين مرحله تحقيق اس  نخس
ــراى هدف قرار دادن  ــط يك تيم ب تحقيقات اوليه توس
مشتريان احتمالى آن شركت در بازه زمانى پنج تا هفت 
ــدودى از نيازها، امكانات و  ــال آينده و پيش بينى ح س
ــت كه نتيجه  ــاى حاضر در زمان آينده اس تكنولوژى ه
ــخص يا گروهى فرضى در  آن يك پروفايل براى يك ش
ــود و از اينجاست كه برنامه ريزى طراحى و  آينده مى ش

هدف هاى طراحى تعيين مى شود. 
ــته هاى  ــت. اين مرحله به دس مرحله دوم طراحى اس
ــود؛ با در نظر داشتن پروفايل  ــيم مى ش مختلفى تقس
ــت آمده  ــدار فرضى (كه از مرحله تحقيق به دس خري
ــود. معموال طراحى و ايده پردازى  ــروع مى ش بود) ش
توسط تيم طراحى زيرنظر طراح ارشد از اسكيس روى 
ــاده و معموال با مداد  كاغذ و اجراى ايده ها به صورت س
 sketching يا خودكار انجام مى شود. به اين مرحله
يا rough ideation گفته مى شود كه «تم ديزاين» 
را بدون جزئيات مشخص مى كند. تعدادى از ايده هاى 
برجسته انتخاب مى شود و بعد اين ايده ها از سوى تيم 
طراحى زيرنظر طراحان ارشد پرورش داده مى شود. از 
ــا مقياس 1/5 از گل (خاك  ــن ايده  منتخب مدلى ب اي
ــاخته مى شود و در نهايت يكى از آن طرح ها  رس) س
در استوديو برگزيده مى شود. اين طرح بعد از انتخاب 
شدن به برنامه Alias Automobile برده مى شود 
ــاخته مى شود. بعد از اين،  ــه بعدى س و از آن مدل س
ــط ماشين هاى  ــه بعدى با مقياس 1/1 توس مدل س
ــت نهايى  ــود و پرداخ ــيده مى ش CNG از گل تراش
ــود و سپس اين  ــت انجام مى ش اين مدل گلى با دس
ــود. اين صنعت  ــركت ارائه مى ش مدل به مديران ش
ــت و حتى شركت هايى مثل تويوتا  بيشتر رقابتى اس
ــاى طراحى  ــا داراى تيم ه ــف دني ــاى مختل در جاه
ــتند كه در پروژه اى كه توسط كمپانى  متعددى هس
ــود با هم رقابت مى كنند و براى  به آنها ديكته مى ش
ــاخت  ــان به مرحله بعدى كه س ــن رقابت طرحش اي

پروتوتايپ است، فرستاده مى شود. 
 (prototyping) ــپ ــك پروتوتاي ــوم، ي در مرحله س
ــود.  ــاخته مى ش ــا يك مدل نمونه از طرح مفهومى س ي
ــده است و  ــى ش اين مدل معموال تا حد زيادى مهندس
ــتفاده مى شود  ــگاه ها اس از آن براى ارائه طرح در نمايش
ــد از طراحى و  ــام تحقيقات. بع ــراى انج ــن ب و همچني
ــد كارخانه  ــت هاى تولي ــاس سياس اصالحات الزم براس
ــين تغيير  ــى اين ماش ــن و طراح ــده، ديزاي توليد كنن

مى كند.

ــعه معناى جامعى دارد و مولفه هاى گوناگونى  توس
ــعه مى شود  را در بر مى گيرد. وقتى صحبت از توس
تنها جنبه اقتصادى آن مطرح نيست، بلكه فرهنگ 
ــود. بررسى توسعه  ــت را هم شامل مى ش و سياس
ــته تر است، چون ارتباطى  از لحاظ اقتصادى برجس
ــتقيم با كيفيت زندگى مردم دارد. فرض كنيم  مس
درآمد سرانه در مقطع زمانى معين، مقدار خاصى 
ــه با درآمد سرانه  ــد، اين مبلغ كه قابل مقايس باش
ــت مى تواند جوابگوى اين  ــورها نيز هس ساير كش
ــعه در چه  ــد كه جامعه از لحاظ توس ــوال باش س
ــر مى برد. البته ما نبايد «توسعه» و  وضعيتى به س

«رشد» را جابه جا بگيريم. 
توسعه اقتصادى در كشورهاى توسعه نيافته معنى 
ــد اقتصادى  مى دهد و زمانى ظهور مى كند كه رش
ــى افزايش پيدا كند. مهم ترين فاكتور  از لحاظ كم
ــت كه همراه با افزايش  ــد هم درآمد سرانه اس رش
آن اقتصاد ملى رشد مى كند و اگر به توسعه مفيد 
ــورى مى تواند ادعاى رشد داشته  ــود كش منجر ش
ــعه اجتماعى منحصرا وابسته به توسعه  باشد. توس
اقتصادى نيست و فاكتورهاى مهم ديگرى همچون 
حقوق شهروندى، برخوردارى شهروندان از حقوق 
كامل در زندگى روزمره شان و البته مسائل مربوط 
ــود  ــه زنان و آزادى هايى كه به آنها مربوط مى ش ب
ــته زنان  نيز در آن نقش دارند. در زمان هاى گذش
ــارهاى بيشترى روى آنان بود، اما  فقير بودند و فش
ــد، اگر  در گذر زمان وضع آنها دچار بهبود هايى ش
وضعيت عمومى زنان بهتر شود يكى از فاكتورهاى 
ــت.  ــده اس ــعه اجتماعى احيا ش تاثيرگذار در توس
ــتى روستاييان  موضوع ديگر بهبود وضعيت معيش

ــت هم با پيشرفت به سمت  است. در حوزه سياس
ــعه اجتماعى كمك  ــوان به توس ــى مى ت دموكراس
كرد. توسعه فرهنگى نيز به طور مستقيم به اتخاذ 
ــت هاى مثبت فرهنگى بستگى دارد و اينكه  سياس
ــرفت كرده اند.  ــدر از لحاظ اخالقى پيش مردم چق
ــد جمعيت در مقايسه با رشد  اگر در جامعه اى رش
ــمت توسعه  ــد آن جامعه به س اقتصادى باالتر باش
ــد اقتصادى از رشد  نخواهد رفت و بالعكس اگر رش
ــد اين موقعيت مناسبى را براى  جمعيت باالتر باش

رشد و توسعه فراهم خواهد كرد. 
ــد  ــى درآم ــورهاى صنعت ــى كش ــرايط فعل در ش
ــزار دالر و پايين تر از آن  ــان حدود 20ه ــرانه ش س
ــورهاى توسعه نيافته  ــت، در حالى كه در كش اس
ــيار پايين تر از اين رقم  ــته اين شاخص بس و وابس
ــورها در شرايط بدترى به  ــت، بنابراين اين كش اس
ــى عوامل ديگرى هم  ــر مى برند. از نگاه اجتماع س
ــا، آمار افرادى كه  ــتند. تعداد روزنامه ه مطرح هس
ــوالت فرهنگى كه در  ــه مى خوانند و محص روزنام
ــته است.  ــبد خانواده آنها جاى دارد از اين دس س
شاخص هاى ديگرى همچون برخوردارى از راديو و 
تلويزيون، بهره مندى از حقوق شهروندى و امكانات 

رفاهى مناسب نيز مطرح است. 
ــد  ــاخص هايى كه مطرح ش در نتيجه از مجموع ش
ــت زندگى مطرح  ــرى از كيفي ــطح باالت هرچه س
باشد روابط اجتماعى معقول تر خواهد شد. كيفيت 
ــكيل دهنده  زندگى بايد در مجموع دهك هاى تش
ــد. شايد افرادى به عنوان يك دهك  جامعه باال باش
ــاير  ــوند، اما تا س ــى برخوردار ش ــى خوب از زندگ
ــبى از لحاظ كيفيت  ــطح مناس ــا نيز به س دهك ه
ــعه در آن جامعه رخ  ــند، رشد و توس زندگى نرس

نخواهد داد. 

غالمعباس توسلى | جامعه شناس|

استقالل و پرسپوليس با هماهنگى وزير ورزش و جوانان، براى واگذارى در اختيار وزارت امور اقتصادى و دارايى 
قرار گرفته اند.

اقالم فرهنگى در سبد خريد خانواده هاى ايرانى چه جايگاهى دارد؟
1  جايگاه مهم             2   جايگاه ضعيف       

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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طراحى خودرو
اميل بدل| طراح خودرو|

پاورقى قسمت آخر

بودجه اى در شأن ادعايمان

توسعه و رشد، دو مفهوم جدا از هم

ــوزه فرهنگ را  ــر، ترجمه و ح ــر بازار كتاب، نش  اگ
ــوربختانه  ــى كنيم، ش در حوزه اقتصاد فرهنگ بررس
ــر  ديگ ــورهاى  كش در  دارد.  ــفناكى  اس ــت  وضعي
ــگاه ها پروژه هاى تحقيقاتى را حمايت مى كنند  دانش
ــال فرصت تحقيق مى دهند.  و به يك پروژه چند س
ــگاه يا موسسات خصوصى تامين  بودجه را هم دانش

مى كنند. 
ــور ما هم ممكن است موارد خاص براى افراد  در كش
ــرز خودى و  ــش و تعريف م ــاس گزين ــاص بر اس خ
ــودى اتفاق بيفتد، اما با اين حال باز هم ناچيز  غيرخ
ــاد و وزارت علوم  ــاى تحقيقاتى ارش ــت. بودجه ه اس
بسيار اندك است. اگر محقق نباشد، نويسنده، شاعر 
ــتان  ــتن يك رمان يا مجموعه داس و غيره براى نوش
ــتر از يك سال  ــال و حتى بيش بايد چند ماه، يك س
ــخه  زمان بگذارد. با وجود اين تيراژها كه به 500 نس
ــر ها كارى را  ــت و ناش ــد بازار خراب اس هم نمى رس
ــاص حمايت  ــر براى افراد خ ــر نمى كنند، مگ منتش

ــده يا افرادى كه روى حساب اعتبار نامشان كتاب  ش
ــن وضعيتى  ــروش برود. در چني ــترى از آنها ف بيش
ــرهاى كوچك از دور خارج شدند. چند  خيلى از ناش
ــغله بودن هم قسمتى از زندگى اهل قلم در ايران  ش
ــت. در نهايت بايد بگويم كه كتاب به  عنوان يك  اس
ــت. ما ادعا  ــور ما مهجور اس كاالى فرهنگى در كش
مى كنيم كه انقالب ما تنها انقالب فرهنگى دنيا است 
در حالى كه بودجه فرهنگى ما بسيار ناچيز است. در 
ــى كل بودجه فرهنگى از مبلغ وام  همين دولت فعل

برخى افراد خاص كمتر است. 
ــده براى  ــرد در نظر گرفته ش ــته راهب ــن گذش از اي
توسعه كشور نيز اشتباه است. عواملى مانند سانسور 
ــدن تيراژ  ــث پايين آم ــاب باع ــار كت ــش از انتش پي
ــر به حوزه فرهنگ  ــود. از ديدگاه اقتصادى اگ مى ش
نگاهى بيندازيم متاسفانه وضعيت بدى داريم. هزينه 
ــد آن پايين  ــوان خري ــاال مى رود و ت ــاپ كتاب ب چ
ــبد خريد خانواده وارد نمى شود،  مى آيد. كتاب به س
ــمت آن  آنهايى هم كه كتاب مى خريدند ديگر به س

نمى روند. 

شهرام اقبال زاده |نويسنده و مترجم|

شاعرى و بساز بفروشى

ــه نون حالل به  ــر براى رزق دو لقم ــاعت 12 ظه س
ــردم تا به  ــه خودپرداز را رد ك ــان رفتم. دو س خياب
ــيدم كه شش نفر جلوى آن ايستاده  خودپردازى رس

بودند. نزديك شدم و به نفر آخر 
گفتم: «سالم آقا! خوبى؟ چه خبره؟»

گفت: «اومديم بازى آلمان و آرژانتين رو ببينيم.»
ــون  ــه از صفحه خودپرداز نش ــدى؟ مگ ــم: «ج گفت

ميده؟»
گفت: «مگه نمى دونى چند تا بانك بازى ها رو پخش 

مستقيم نشون ميدن.»
گفتم: «ايول. فكر مى كنى چند چند ميشن؟»

گفت: «10-0 آلمان!»
گفتم: «آقا ديگه جو نده!»

گفت: «تو هميشه اينجورى هستى يا بعضى موقع ها 
اين شكلى ميشى؟»
گفتم: «چه شكلى؟»

گفت: «اين شكلى كه مثل هلو گول مى خورى؟»
گفتم: «گول چيو مى خورم؟»

گفت: «وايساديم پول بگيريم ديگه! فوتبال چيه يك 
كم فكر كن، به خودت بيا!»

ــده بودما، منتهى  ــت ميگى البته فهمي گفتم: «راس
ــم حال كنى. اينارو ولش كن، شما  گفتم همرات بش
شغلت چيه در واقع از چه راهى امرار معاش مى كنى 
يا به عبارت ديگر كارت چيه، از كجا پول درميارى؟»

ــه هم بگو،  ــرادف ديگ ــواى 30 تا مت ــت: «مى خ گف
خجالت نكش. بساز بفروش.»

گفتم: «اجازه ميدى از باقى پنج نفر هم بپرسم.»
گفت: «بفرما!»

با صداى بلند گفتم: «دوستان كارتون چيه؟»
همه با هم جواب دادند: «بساز بفروش»

گفتم: «يعنى همه شماها كارتون بساز بفروشه!؟»
نفر آخر گفت: «آره ديگه مگه كار تو چيه؟»

گفتم: «روزنامه نگار»
ــه من نگاه كردند و  ــش نفر با تعجب ب يكهو همه ش
ــروع كردند به خنديدن. در همين حين چند نفر  ش

ديگر هم از خيابان اضافه شدند و ماجرا را شنيدند و 
شروع به خنديدن كردند. 

گفتم: «آقا چيش خنده داره؟»
نفر آخر گفت: «همه مردم دو تا كار ثابت دارند يكى 

شاعرى، دومى بساز بفروشى.»
ــى كار هر كسى است. مگه  گفتم: «مگه بساز بفروش
ميشه آدم الكى بسازبفروش بشه؟ يعنى همه شماها 

هم شاعريد هم بساز بفروش؟»
گفت: «آره! اينقدر راحته.»

گفتم: «حاال مثال يك شعر بگو!»
گفت: «نبسته پس به من دل، نبسته پس به من گل 

چو تخته پاره بر موج...»
ــيتون چه  ــعرته آره؟ بساز بفروش ــم: «آها اين ش گفت

جوريه؟»
ــى. يك چيزيه كه تو  ــو بلد باش گفت: «بايد استيلش
ــت و خون همه هست. از گوشى موبايل دستت  پوس

گرفتن تا حرف زدن تا راه رفتنش و...»
گفتم: «من منظورم از بلد بودن آگاهى راجع به خود 

ساختمونه.»
گفت: «اونكه كارى نداره.»

ــاز بفروشه  ــما ها يعنى همتون كارتون بس گفتم: «ش
جداً!»

ــاز بفروش  ــوخى داريم. هم بس گفت: «مگه با تو ش
مى كنيم و هم خريد و فروش.»

گفتم: «خريدوفروش چى؟»
گفت: «آپارتمان، ويال، مغازه و...»

ــط صحبت با اين دوست مان بود كه هر شش  در وس
ــغول وارسى  ــدند و با تعجب مش نفر دور من جمع ش
ــودى عجيب الخلقه  ــدند. طورى كه انگار موج من ش
ــا تمام وجود  ــن ماجرا بود كه ب ــد. بعد از اي مى ديدن
فهميدم كه ما مردم فالت ايران غير  از شغل شاعرى كه 
در پوست و خونمان است شغل ديگرى هم داريم كه 
آن بساز بفروشى است. در واقع يا بساز بفروشيم االن 
ورشكست شده ايم يا همين االن مشغول بسازبفروشى 
ــتيم يا در آينده قرار است بسازبفروش شويم. در  هس
ميان مردم پر است از انديشمندان بسازبفروش و بساز 

بفروش هاى انديشمند. 

سعيد هوشيار  | طنز نويس|

ــنگ  ــاهى س ــم، پادش در روزگاران قدي
ــى را در يك جاده اصلى منتهى به  بزرگ
ــپس در گوشه اى قايم  شهر قرار داد. س
ــى آن را از جلوى  ــد تا ببيند چه كس ش

مسير بر مى دارد. 
برخى از بازرگانان ثروتمند با كالسكه هاى 
ــنگ رسيدند، آن را دور  خود به كنار س
ــكل بزرگى كه در  زدند و بى توجه به مش
ــده بود،  ــير رفت و آمد همه ايجاد ش مس
ــه دادند، اما هيچ يك از  به راه خود ادام

آنان كارى به سنگ نداشتند. سپس يك 
مرد روستايى با بار سبزيجات به نزديك 

سنگ رسيد. 
ــت، شانه اش را زير  بارش را زمين گذاش
ــنگ قرار داد و سعى كرد سنگ را به  س
ــد از تالش  ــل دهد. او بع ــار جاده ه كن
ــيار و عرق ريختن هاى زياد باالخره  بس
ــد سنگ را از جاده بيرون براند.  موفق ش
ــراغ بار سبزيجاتش رفت  هنگامى كه س
ــرد و به راهش  ــر دوش بگي ــا آنها را ب ت

ــد كيسه اى زير آن  ادامه دهد، متوجه ش
ــت. كيسه  ــنگ در زمين فرورفته اس س
ــكه هاى طال بود و  ــرد، پر از س ــاز ك را ب
ــتى از جانب شاه كه اين سكه ها  يادداش
ــنگ را از جاده  ــى است كه س مال كس

كنار بزند. 
ــت  ــتايى چيزى را مى دانس آن مرد روس
ــيارى از ما نمى دانيم، هر مانعى،  كه بس
ــان را بهبود  ــت تا وضعيت م فرصتى اس

بخشيم. 

ديدگاه افراد نسبت به موانع و مشكالت

درصد سهم گروه هاى مختلف هزينه از متوسط هزينه ناخالص ساالنه يك خانوار

حكايت

توسعه و رشد، دو مفهوم جدا از هم

خودپرداز


