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«فرصت امروز» داليل ركود و كاهش توليد را بررسى مى كند
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هواپيماهاى 100 نفره،  بهترين انتخاب 
براى ايرالين هاى ايرانى

تالش اتحاديه اروپا براى استفاده
از انرژى هاى تجديدپذير

براساس مصوبه اتحاديه اروپا، كشورهاى عضو اين اتحاديه بايد تا سال 2020 
ميالدى 20درصد انرژى مورد نياز خود را از منابع تجديدپذير تامين كنند. 

در همين راستا شبكه اروپايى اتحاديه  هاى منابع انرژى تجديدپذير كه...

 بررسى «فرصت امروز» از حضور رييس سازمان بورس در مجلس 

صالح آبادى به پرسش
نمايندگان پاسخ نداد

«فرصت امروز» از گزينه هاى روى ميز ايرالين ها
براى خريد هواپيما گزارش مى دهد

افت فروش محصوالت كامپيوترى فروشندگان را شوكه كرد
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تصميمات جديد شوراى پول و اعتبار 
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ــار در  ــول و اعتب ــوراى پ ــاى ش  اعض
ــه خود تصميم  گرفتند تا  آخرين جلس
ــاتى كه فعاليت مالى و اعتبارى  موسس
ــروى از  ــدم پي ــوص ع ــد در خص دارن
مقررات و ضوابط بانك مركزى به زودى 
ــوند و از آنجا  ــه قوه قضاييه معرفى   ش ب
كه بيشتر اين موسسات در شهرستان ها 
ــط  ــت دارند دقت نظر اعضا توس فعالي
قوه مجريه و قضاييه بيشتر خواهد شد. 

ــتورالعمل و  ــورا دس ــن ش ــاى اي اعض
ــد كه در  ــر گرفته ان ــى را در نظ ضوابط
ــهيالت و همچنين  ــود تس ــرخ س آن ن
ــف اقتصادى از  ــهم بخش هاى مختل س
ــى قرار  ــورد بررس ــهيالت بانكى م تس
ــيوه برخورد با  ــد گرفت، البته ش خواه
ــات مالى و اعتبارى كه فعاليت  موسس
ــام مى دهند، نيز در  ــى و بانكى انج مال

دستوركار ويژه قرار دارد. 

صندوق هاى خالى از پول مردم
ــات مالى و اعتبارى  بحث ايجاد موسس
ــعه  توس ــوم  س و  دوم  ــاى  برنامه ه در 
اقتصادى كشور مطرح شد و با توجه به 
ــت هاى اصل44  تاكيداتى كه در سياس
ــازى در  ــى و خصوصى س ــون اساس قان
ــى و واگذارى  ــام پول ــى از نظ حوزه هاي
ــى به بخش  ــى از بانك هاى دولت بخش
ــد اين  ــود، تول ــده مى ش ــى دي خصوص
موسسات در ايران با سرعت روبه رو بود 
ــس  اين موسسات هدف  و اعضاى موس
خود را در شهرهاى كوچك جست وجو 
ــد، به طورى كه هم اكنون نظام  مى كردن
پولى كشور را با مشكالتى روبه رو كرده 
ــزى قدرت  ــارت بانك مرك ــود نظ و نب
ــه ميزان  ــات اعتبارى را ب ــن موسس اي
قابل توجهى افزايش داده است.  در اين 

اقتصادى  رابطه، يك كارشناس مسائل 
ــروز» گفت: هم اكنون در  به «فرصت ام
ــه مالى و اعتبارى  ايران دو نوع موسس
ــر نظر بانك  ــاتى كه زي ــم؛ موسس داري
ــوز دارند  ــت كرده و مج ــزى فعالي مرك
ــاتى كه مجوز  ــى ديگر موسس و گروه
نداشته، اما به فعاليت هاى پولى و مالى 

اقدام مى كنند. 
ــر قرار دادن  ــالمى، با مدنظ غالمرضا س
مشكالت به وجود آمده در عرصه پولى 
بانكى توسط موسسات مالى و اعتبارى 
ادامه داد: اين موسسات قدرت بسيارى 
پيدا كرده اند به طورى كه بانك مركزى 

نمى تواند اعمال قانون كند. 
ــيارى از اين  ــات بس ــزود: تخلف وى اف
ــود، اما نبود  ــزارش مى ش ــات گ موسس
ــت اجرايى قوى  ــارت و البته ضمان نظ
ــات مالى و اعتبارى تازه  به تولد موسس

منجر شده است. 
ــاره به بعضى  ــتاد دانشگاه با اش اين اس
ــد:  ــات يادآور ش از تخلفات اين موسس
بيشتر اين موسسات با هدف سوداگرى 
ــازار پولى به وجود آمده اند و  نكته  در ب
ــر هم به  ــه اينكه با يكديگ ــب توج جال
ــرمايه و پس انداز  منظور جمع آورى س

مردم رقابت مى كنند. 
ــپرده اعالم شده  ــالمى افزود: نرخ س س
ــار درصد  ــه تا چه ــات س از اين موسس
ــت  ــتر از مصوبات بانك مركزى اس بيش
ــاهده شده كه سود تسهيالت اين  و مش
ــات مالى و اعتبارى تا 10درصد  موسس
از قوانين بانك مركزى هم بيشتر است. 
وى با تاكيد بر دادگاه هاى رسيدگى به 
پرونده تخلفات بعضى از موسسات مالى 
ــال گذشته گفت: سال  و اعتبارى در س
ــات قرض الحسنه در  92 يكى از موسس

ــد اما جريمه خود را  دادگاه محكوم ش
ــت پرداخت كند و صندوق اين  نتوانس
ــه خالى از اعتبار بود. به همين  موسس
ــرمايه مردم از بين رفت و  ــادگى س س
ــازمان و نهادى مسئوليت آن را  هيچ س

بر عهده نگرفت. 
ــالم كرد:  ــناس اقتصادى اع ــن كارش اي
ــات قالب،  ــن موسس ــيس اي براى تاس
ــده كه  ــردى تعريف ش ــدف و كارك ه
تنها هنگام اخذ مجوز مقبول موسسان 
ــرد و پس از آن در اجرا اين  قرار مى گي
ــود نظارت  ــد و نب ــب تغيير مى كن قال
ــير را  ــه گانه مس بانك مركزى و قواى س

ــد، از اين رو  ــهيل مى كن براى آنان تس
ــى و اخذ ضمانت  ــن قوانين نظارت تدوي
ــن  اي ــوداگرى  س ــد  مى توان ــى  اجراي
موسسات را به طور چشمگيرى كاهش 

دهد. 

رونق كاسبى در موسسات اعتبارى 
ــزى هم اكنون  ــاس اعالم بانك مرك براس
ــه مالى و اعتبارى  ــك به 20 موسس نزدي
در كشور وجود دارد كه فعاليت مى كنند 
ــك  ــود از بان ــوز خ ــذ مج ــدد اخ و درص
ــه  ــه موسس ــتند، اما تنها س مركزى هس
ــه اعتبارى كوثر  اعتبارى توسعه، موسس

ــه اعتبارى عسكريه داراى مجوز  و موسس
ــتند. اين  ــن نهاد پولى هس فعاليت از اي
ــان مى دهد كه تاسيس موسسه  آمار نش
ــى و اعتبارى در اين ميزان چه مقدار  مال
ــت و از سوى ديگر  جذاب و سود آور اس
ــات نشان از يك بازار  تنوع در اين موسس
ــكل پولى رسمى دارد؛ از اين رو  غير متش
ــريع تر براى  ــك مركزى بايد هرچه س بان
ــن نهادهاى پولى  ــاماندهى فعاليت اي س
دست به كار شود و اين بازار كشف شده 
ــم از طرف بانك  ــتقرار ناظر مقي را با اس
ــاز مديريت و نظارت كند. بر  مركزى مج
ــاس، يكى از اعضاى سابق شوراى  اين اس
پول و اعتبار به «فرصت امروز» گفت: بايد 
ــات مالى و  اعتراف كرد كه تمامى موسس
ــان چندان تحت  اعتبارى براى فعاليت ش
نظارت بانك مركزى رفتار نمى كنند و از 
ــوداگرى و حتى  منابع مالى خود براى س

سفته بازى استفاده مى كنند. 
ــه حضور و  ــاره ب ــى، با اش ــادى قوام ه
ــهرهاى  ــات در ش ــع اين موسس تجمي
ــات مالى و  ــك اعالم كرد: موسس كوچ
اعتبارى با فعاليت خود در شهرستان ها، 
ــن مى كنند و  ــع مالى خود را تامي مناب
ــهر ها  ــمت تهران يا كالنش آنها را به س
ــرمايه هاى مردمى را كه  ــد و س مى برن
ــمت  ــد به س بايد در خدمت مردم باش

داللى و سوداگرى مى كشانند. 
ــيون برنامه و بودجه ادامه  عضو كميس
ــات نقدينگى را با نرخ  ــن موسس داد: اي
ــمار باالتر از مصوب شوراى پول  روزش
ــار از مردم جمع آورى مى كنند و  و اعتب
اين سپرده ها را به كالنشهرها آورده و به 
سمت واسطه گرى و داللى مى كشانند. 
ــفراين در خانه ملت  ــده مردم اس نماين
ــهرهاى  ــر خروج منابع از ش با تاكيد ب

كوچك به كالنشهرها يادآور شد: فضاى 
اقتصادى در كالنشهر ها توليد نيست و 
ــهرها حاكميت  داللى بر اقتصاد اين ش
مى كند. از اين رو منابع مالى و پشتوانه 
ــد اقتصادى منجر  ــى كه بايد به رش پول

شود، به سمت سوداگرى مى رود. 
ــى و اعتبارى  ــات مال وى گفت: موسس
ــردم به داللى  ــى از م ــزه نقدينگ كانالي
ــده اند، و لى در هيچ كدام از قوانين و  ش
اهداف بانك مركزى مندرج نشده است. 
قوامى با تاكيد بر وظايف بانك مركزى 
يادآور شد: نبود توجه و حساسيت بانك 
مركزى هنگام ارائه مجوز ايجاد موسسه 
ــاى  ــى بانك ه ــارى و حت ــى و اعتب مال
ــده تا تعداد  ــى منجر به آن ش خصوص
ــت و نياز  ــاى پولى از ظرفي اين نهاده
مردم بيشتر باشند و اعضاى موسس آن 
نهادها نيز تالش خود را به شكل رقابتى 
ــرمايه هاى مردم از  براى اخذ بيشتر س

هر طريقى چند برابر مى كنند. 
ــوراى پول و اعتبار  ــابق ش  اين عضو س
ــد كرد: بانك مركزى بايد بر نظارت  تاكي
ــه كند و اين  ــتر تاكيد و توج خود بيش
موسسات را به اجراى ضوابط ملزم كنند. 
ــات  موسس ــرمايه هاى  س هدايت  قطعا 
ــد، در  ــمت توليد مول ــه س ــارى ب اعتب
ــر واقع  ــور موث ــادى كش ــعه اقتص توس
ــود نظارت به افزايش  خواهد بود اما نب
ــده تا  ــات منجر ش ــدرت اين موسس ق
داللى به جهت اخذ درآمد بيشتر شود. 
ــتفاده از  ــن رو، بانك مركزى با اس از اي
ــكام مندرج  ــه و اجراى اح ــوه قضايي ق
شده در ضوابط موسسات مالى اعتبارى 
مى تواند بازارهاى پولى و مالى كشور را 
ــاماندهى كند و به كسب و كار ورونق   س

بيشترى بخشد. 

شوراى پول و اعتبار اعالم كرد موسسات مالى 
كه از مقررات و ضوابط بانك مركزى پيروى 

نكنند به زودى به قوه قضاييه معرفى مى شوند

ــدن  مع ــت،  صنع ــر  وزي ــاون  مع
ــاى  برنامه ه ــت:  گف ــارت  تج و 
ــترده اى در بخش مس تدارك  گس
ــرى از  ــا بهره گي ــده كه ب ديده ش
سرمايه گذاران ايرانى و خارجى در 
چارچوب اهداف و سند چشم انداز 
ــته  ــرا گذاش ــورد اج ــه م 1404 ب

مى شود.
ــيان» با اعالم اين   «مهدى كرباس
ــا معادن  ــور م خبر، افزود: در كش
ــه  ــود دارد ك ــس وج ــترده م گس
ــا ايجاد  ــن بخش ب ــاماندهى اي س
هلدينگ براى توسعه صنعت مس 

الزم است.

ــعه  وى اهم برنامه هاى مس را توس
ــرمايه گذارى  س افزايش  اكتشاف، 
ــد بهره ورى  بخش خصوصى و رش
ــل و  ــت: تكمي ــرد و گف ــوان ك عن
بهره بردارى از پروژه هاى نيمه تمام 
ــعه و  ــازمان توس ــوى س مس از س
ــع معدنى  ــازى معادن و صناي نوس
(ايميدرو) مورد حمايت قرار دارد و 
اين گونه پروژه ها در مناطق كرمان 

و آذربايجان شرقى وجود دارد.
ــيان ميزان توليد مس كاتد  كرباس
ــزار و  ــته را 188 ه ــال گذش در س
ــرد و افزود: كاهش  600 تن ذكر ك
ــال 91 حدود  ــبت به س توليد نس

10 درصد اعالم شده كه مشكالت 
ــت عيار  ــژه اف ــد به وي بخش تولي
ــت جهانى و  ــش قيم معدن، كاه
ــرايط تحريم نيز در آن اثرگذار  ش

بوده است.
ــى عملكرد  وى تصريح كرد: بررس
ــان مى دهد كه بالغ بر  سال 92 نش
ــده  84 درصد برنامه پيش بينى ش

تحقق يافته است.
ــراى  ــده ب ــى ش ــه پيش بين برنام
ظرفيت توليد مس در سال 1394 
ــزار تن  ــه رقم 280 ه ــتيابى ب دس
ــت و انتظار مى رود اين رقم در  اس
ــال 95 به 300 هزار تن برسد و  س

قرار است در سال هاى 96 و 97 به 
ترتيب به ظرفيت 350 و 380 الى 

400 هزار تن دست يابيم.
ــركت ملى  ــس هيات مديره ش ريي
ــعه مس در  مس، اجراى طرح توس
ــد و  ــرقى را يادآور ش آذربايجان ش
گفت: قرار است اين كارخانه اوايل 
ــارى افتتاح  ــال ج ــا آبان س مهر ي

شود.
ــدازى طرح  ــى رود با راه ان انتظار م
ــونگون  س دوم  ــه  مرحل ــعه  توس
ــعه  ــرقى و طرح توس آذربايجان ش
ــمه كرمان در  مرحله دوم سرچش
سال جارى به ميزان 300 هزارتن 

ــانتره مس  ــت توليد كنس به ظرفي
كشور افزوده شود.

توليد مس در گذشته كمتر از 200 
ــر ظرفيت  ــود، اما از نظ هزار تن ب
ــعه  ــده و توس ــزات نصب ش تجهي
ــزار تن  ــد 260ه ــكان تولي آن، ام
ــده بود، اين  مس خالص فراهم ش
ــت كه در گذشته تنها  در حالى اس
ــران، مس  ــد مس در اي منبع تولي
ــر آن،  ــه عالوه ب ــمه بود ك سرچش
ــونگون نيز آماده سازى و  معدن س
ــانتره  كارخانه آن براى توليد كنس

مس نصب شد.
ــرد:  ك ــان  خاطرنش ــيان  كرباس

ــان مى دهد پتانسيل  بررسى ها نش
ــور حدود 400  توليد مس در كش
هزار تن مس خالص است كه البته 
ــزان هم به  ــش از اين مي توليد بي
اكتشافات بستگى دارد كه به طور 
مستمر در حال انجام است و نتايج 

آن به تدريج آشكار مى شود.
ــهام  ــذارى س واگ ــه  برنام از  وى 
واحدهاى مس به بخش خصوصى 
ــت: مس  ــر داد و گف ــردم خب و م
ــال  ــا آخر س ــرقى ت آذربايجان ش
ــام تبديل  ــهامى ع ــه س ــارى ب ج
ــهامدار آن  ــردم س ــود و م مى ش

خواهند شد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت: 
اجراى برنامه هاى گسترده در بخش مس با سرمايه گذاران ايرانى و خارجى

انتشار اوراق سلف نفتى، مسير دستيابى 
سرمايه گذاران به سود نفت

موافقت بيژن زنگنه وزير نفت با انتشار اوراق سلف نفتى زمينه الزم را براى 
تامين منابع مالى فراهم كرده است.

به گفته كارشناسان اقتصادى، اوراق سلف نفتى، مسير دستيابى به سود از 
نوسانات قيمت نفت براى همه مردم، كارفرمايان و سرمايه گذاران خرد است.
پس از شكست برنامه راه اندازى بورس نفت، مسئوالن سازمان بورس و اوراق 
بهادار و نيز شركت ملى نفت ايران به فكر طراحى و انتشار اوراق سلف نفتى 
و معامله اين اوراق در بورس اوراق بهادار و شبكه بانكى افتادند تا بستر الزم 
براى فعاليت سرمايه گذاران در اين بخش نيز هموار شود. اوراق سلف نفتى، 
ــت و در خارج از كشور نيز اين معامالت به صورت  اوراقى جديد در بازار اس
فيوچرز (معامالت آتى) انجام مى شود. اين اوراق بر مبناى قواعد اوراق سلف 
ــركت ملى نفت ايران با ارائه اين اوراق به فروش  ــت كه براساس آن ش اس
ــكه هاى نفت را از سرمايه گذاران  نفت اقدام كرده و مبالغ معادل قيمت بش
ــابه ساير ابزارهاى تامين مالى از  اخذ مى كند. روال معامالتى اين اوراق مش
ــاركت و مرابحه است. به دنبال جبران كسرى  جمله اوراق اجاره، اوراق مش
ــو و كاهش  ــه براى اتمام طرح هاى نيمه تمام نفتى و ملى، از يك س بودج
سرمايه گذارى خارجى و داخلى شركت ها و كارفرمايان سرمايه گذار از سوى 
ديگر، وزير نفت با انتشار اوراق سلف نفتى موافقت كرد. انتشار اين اوراق نه 
تنها مى تواند منابع مالى طرح ها را تامين كند، بلكه موجب مى شود تا افراد 

مختلف از دهك هاى مختلف در منابع مالى نفتى سهيم شوند.

برنامه ريزى براى اعزام نيروى كار به خارج
ــوراى اقتصاد  ــا بيان اينكه ش ــدن و تجارت ب ــاون وزير صنعت، مع مع
ــهمى از درآمدهاى قانون هدفمندى يارانه هارا  به بخش توليد  هنوز س
ــت بازرگانى داخلى  ــت، گفت: كارگروهى در معاون ــاص نداده اس اختص
ــده كه موضوع اعزام نيروى كار به خارج از كشور و توسعه  ــكيل ش تش
صادرات واحدهاى توليدى را پيگيرى مى كند.  مجتبى خسروتاج به مهر 
ــيوه اى متفاوت تر از قبل  ــت: برنامه ريزى براى صنوف توليدى بايد به ش گف
صورت گيرد، بر همين اساس، كارگروهى در معاونت بازرگانى داخلى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تشكيل شده تا بار ديگر در پتانسيل ها و ظرفيت هاى 
ــد. معاون وزير صنعت،  ــته باش صنوف توليدى تمركز و بازنگرى در آن داش
معدن و تجارت با بيان اينكه هنوز منابعى از محل اجراى قانون هدفمندى 
يارانه ها در فاز دوم به بخش توليد اختصاص داده نشده است، افزود: منتظر 
هستيم تا شوراى اقتصاد بخشى از اين منابع را به نفع توليد اختصاص دهد 
كه تاكنون اين كار صورت نگرفته است. وى تصريح كرد: اگر شوراى اقتصاد 
اين منابع را براى توليد آزاد كند، به صنوف توليدى نيز كمك خواهيم كرد، 
ولى در مجموع بايد در چند بخش روى صنوف توليدى، تمركز صورت گيرد؛ 
كه كارگروه مذكور، اين كار را صورت خواهد داد.  به گفته خسروتاج، همه 
ــوف توليدى كه در حوزه صادرات فعال بوده و ظرفيت هاى حضور را در  صن
ــايى خواهند شد و بر اين اساس، مزيت هاى  بازارهاى خارجى دارند، شناس
رقابتى صنوف توليدى براى حضو ردر بازار هاى جهانى، در تمامى استان ها 
ــه هاى صادراتى متكى بر  ــه برخى خوش ــد؛ ضمن اينك تفكيك خواهد ش
ــتند كه ممكن است حلقه مفقوده داشته باشند كه  واحدهاى كوچك هس
بايد شناسايى شوند. وى اظهار كرد: ممكن است خوشه صادراتى در صنوف، 
حلقه بازاريابى و مالى مفقوده داشته باشند كه با رجوع به اين زنجيره، آن را 
كامل خواهيم كرد تا آماده حضور در بازارهاى جهانى شوند، ضمن اينكه در 
بخش نيروى انسانى در بعد حرفه اى نيز، واحدهاى صنفى توليدى مى توانند 
مورد نياز بازار كار در كشورهاى همسايه باشند.  خسروتاج خاطرنشان كرد: 
ــورهاى همسايه، در بخش هاى مختلف اعم از ساختمانى، تعميرات  در كش
خودرو و تعميرات تاسيسات، كمبود نيروى انسانى وجود دارد كه تا به حال، 
به صنوف توليدى با اين نگاه نگريسته نشده بود، بنابراين، تالش داريم تا به 
نوعى با ايجاد كار و صدور نيروى انسانى براى انجام پروژه هاى خارج كشور، 

از ظرفيت صنوف توليدى استفاده كنيم. 

خبر

تنها سه موسسه 
اعتبارى توسعه، 

موسسه اعتبارى كوثر 
و موسسه اعتبارى 

عسكريه داراى مجوز 
فعاليت از اين نهاد 

پولى هستند
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ــدن و تجارت  وزارت صنعت، مع
گزارش مقدماتى عملكرد بخش 
صنعت در سال92 را رسما منتشر 
كرد.بر مبناى اين گزارش توليد 
ــال گذشته  صنعتى كشور در س
ــته و در  ــال و روز خوبى نداش ح
ــا عملكردى  ــيارى از حوزه ه بس

منفى را به ثبت رسانده است.
ــى وضعيت توليد 40 قلم  بررس
كاالى صنعتى در سال گذشته 
نشان مى دهد، ركود در بسيارى 
از حوزه ها نفوذ كرده و عملكرد 
بخش هاى مختلف را تحت تاثير 

خود قرار داده است.
ــت برنامه ريزى  ــزارش معاون گ
ــان مى دهد،  وزارت صنعت نش
توليد 18 كاالى صنعتى در سال 
92 افت شاخص داشته و نسبت 
ــابه قبل عملكردى  به دوره مش

منفى داشته است.
ــاس توليد محصوالت  براين اس
فوالدى، كاتد مس، سيمان، انواع 
ــيل،  ــوارى- ون- دوديفرانس س
ــى بوس،  ــوس، مين ــت، اتوب وان
ــن نباتى،  ــنده، روغ كاميون كش
ــن، LAB، DMT، دوده،  كارت

ــاف اكريليك،  ــيمى، الي پتروش
ــويى، كولر آبى،  ــين لباسش ماش
الكتروموتور و ال سى دى- ال اى 
دى در سال گذشته كاهش توليد 

داشته اند.
ــنده  ــن كاميون كش در اين بي
ــوس و  ــد، اتوب ــا 56/8درص ب
ــا 52/3درصد و  ــوس ب مينى ب
ــا 32/2درصد  الياف اكريليك ب
ــترين افت توليد را  منفى، بيش
ــن آمار،  ــته اند.بر مبناى اي داش
ــور يكى از  ــنگين كش صنايع س
ــال هاى خود را  ــخت ترين س س
ــته و بيشترين  پشت سرگذاش
سهم منفى را به خود اختصاص 

داده است.
در كنار آن وضعيت توليد لوازم 
ــال92 تعريف  خانگى نيز در س
ــته است و در اين  چندانى نداش
حوزه تنها توليد يخچال و فريزر 

افزايش يافته است.
ــت،  ــاى مثب ــدر آماره در ص
ــرار دارند. ــدات معدنى ق تولي
ــام، آلومينيوم،  مجموع فوالد خ
ــانتره  كنس و  ــن  آه ــنگ  س
ــا  ــال92 را ب ــنگ س زغال س
ــت  پش ــت  مثب ــردى  عملك

ــان از  ــته اند كه نش ــر گذاش س
نتيجه بخش شدن سياست هاى 

حمايتى در اين حوزه دارد.
ــاى صنعتى،  ــى واحده تعطيل
ــدى  تولي ــوان  ت ــش  كاه
ــى، خروج  ــهرك هاى صنعت ش
سرمايه توليد كنندگان و هدايت 
ــر بازارها كار  ــى به ديگ نقدينگ
ــانده كه حتى  ــى رس را به جاي
سياست هاى ضد ركودى دولت 
ــذار نبوده اند و صنعت  نيز اثر گ
كشور تا رسيدن به شاخص هاى 
ــه اى طوالنى پيدا  ــت فاصل مثب
ــور از آن  ــرايطى كه عب كند.ش
ــازار را  ــه ب ــادل ب ــت تع بازگش

مى طلبد.
ــاق بازرگانى  ــين ات رييس پيش
ــت افزايش  ــد اس ــران معتق ته
هزينه توليد در سال هاى گذشته 
ــده، قيمت ها از كشش  باعث ش
ــئله  ــر روند و اين مس بازار فرات

دامنه ركود را گسترده تر كند.
در  ــى،  خاموش ــى  نق ــى  عل
ــت امروز» به  گفت وگو با «فرص
ــازار توليد  خروج نقدينگى از ب
ــد:  ــد و مى گوي ــاره مى كن اش
ــاى توليد  وقتى قيمت نهاده ه

ــد، قطعا تاثير  ــش پيدا كن افزاي
ــتقيمى بر بهاى تمام شده  مس
ــده مى گذارد  براى مصرف كنن
ــد توان  ــا از ح ــر قيمت ه و اگ
ــر رود، ركود  مصرف كننده باالت

بخش صنعت حتمى است.
به گفته وى باقى ماندن چندين 
ساله اجناس در انبار كارخانه ها 
و تخليه نشدن آنها، باعث شده 
ــد دوباره  صنعتگران توان تولي
ــت بدهند و با گسترده  را از دس
ــيارى از  ــاق بس ــدن اين اتف ش
ــران به حالت  ــا در اي كارخانه ه
ــه تعطيل در آيند  تعطيل يا نيم
و عمال با ظرفيت بسيار پايين به 

كار خود ادامه دهند.
ــادى  ــناس اقتص ــن كارش اي
ــته  ــال گذش ــات چند س التهاب
ــى از داليل اصلى  نرخ ارز را يك
ــيدن توليد ايران به شرايط  رس

كنونى مى داند.
ــته  ــال هاى گذش ــت در س دول
هرجا احساس نياز كرده به باال 
بردن نرخ ارز روى آورده و از اين 
طريق تمام كسرى بودجه خود 

را جبران كرده است.
ــن اقدامى  ــل از اينكه چني غاف

ــرايطى را براى  در بلند مدت ش
ــاد مى كند  توليد كنندگان ايج

كه قابل تحمل نيست.
به عقيده خاموشى دولت پيش 
ــرخ، ارز  ــتى بايد ن از هر سياس
ــادل اقتصادى  ــه متع را به نقط

بازگرداند.
ــى  ــول مل ــه ارزش پ ــى ك جاي
ــگاه واقعى خود  ــاى جاي بر مبن
ــده و بنا بر نيازهاى  محاسبه ش
بودجه اى دولت تغيير نمى كند.
ــورت اين اميد كه  در غير اين ص
رشد به اقتصاد ايران بازگردد و 
قدرت خريد مردم باال رود راه به 

جايى نخواهد برد.
ــم  يازده ــت  دول ــد  هرچن
ــى خود  ــت هاى حمايت سياس
براى خروج از ركود را كليد زده 
و در اين زمينه قول هاى بسيارى 
داده است و باوجود وعده بانك 
ــهيالت  ــراى ارائه تس مركزى ب
الزم به توليدكنندگان، شرايط 
ــته  ــبت به گذش ــا هنوز نس آنه
تغيير چندانى نكرده و مشخص 
ــه در قفل  ــت آيا كليدى ك نيس
ــود نيز  ــد براى رك تورم چرخي

چاره ساز خواهد بود يا خير.

يك نماينده مجلس از تهيه طرحى 
براى حل مشكل وام ازدواج خبرداد. 
ــرح نمايندگان  ــن ط ــاس اي براس
پيشنهاد كرده اند كه 500 ميليون 
ــعه ملى براى  ــدوق توس دالر از صن
ــت  ــت وام ازدواج برداش پرداخ

شود. 
رييس كميسيون اجتماعى مجلس 
از پيگيرى طرح دو فوريتى با هدف 
ــون دالر از  ــت 500 ميلي برداش

صندوق توسعه ملى براى وام ازدواج 
جوانان خبر داد. 

عبدالرضا عزيزى در گفت وگو با خانه 
ــوص پيگيرى ها براى  ملت، در خص
ــت: در حال  ــان گف وام ازدواج جوان
ــكل وام ازدواج  ــر جوانان مش حاض
دارند. براى حل اين مشكل طرحى 
دو فوريتى به مجلس در اين زمينه 
ــفانه دو فوريت  ــد كه متاس ارائه ش
ــب نكرد و تنها  آن آراى الزم را كس

ــه تصويب  ــت اين طرح ب يك فوري
نمايندگان رسيد. 

ــيروان در مجلس  نماينده مردم ش
ــالمى ادامه داد: سال  ــوراى اس ش
ــته در بودجه 93، كميسيون  گذش
اجتماعى مجلس سه هزار ميليارد 
ــان تصويب  ــراى وام ازدواج جوان ب
ــق با اين  ــيون تلفي كرد اما كميس
ــى پيرو  ــت كرد ول ــوع مخالف موض
ــرى در  ــام معظم رهب ــات مق منوي

ــان و  ن ــوص وام ازدواج جوا خص
ــت  ــش جمعي ــرى از كاه جلوگي
طرحى را ارائه داديم مبنى بر اينكه 
ــى 500 ميليون دالر از  معادل ريال
ــه صندوق  ــعه ملى ب صندوق توس
ــراى پيگيرى  ــا(ع) ب ــر امام رض مه
ــاص  ــان اختص ن وام ازدواج جوا

داده شود. 
ــى  اجتماع ــيون  كميس ــس  ريي
ــه اين  ــرد: البت ــس تصريح ك مجل

ــكل  ــال به ش مبلغ به مدت 10 س
ــار صندوق  وديعه و قرض در اختي
ــرار دارد و اين  ــام رضا (ع) ق مهر ام
ــت ظرف شش ماه  صندوق قرار اس
وام ازدواج جوانان را به روز كند كه 
ــرح 152 امضا  تاكنون براى اين ط
ــده و هنوز هم ادامه  جمع آورى ش
دارد و به طور كلى اكثر نمايندگان 
ــتقبال  ــرح اس ــن ط ــس از اي مجل

كردند. 

توليد18 قلم از كاالهاى صنعتى منفى شد

كاهش قدرت خريد
جنس ها را در انبار زندانى كرده است

پرداخت وام ازدواج از صندوق توسعه ملى 

يك ادعاى تازه:
مافياى واردات گوشت مانع از خودكفايى است 
ــى را در  ــازه خودكفاي مافياى واردات اج

تامين گوشت قرمز نمى دهد.
ــاورزى، آب و منابع  ــيون كش عضو كميس
ــت هاى  طبيعى مجلس با بيان اينكه دس
پشت پرده مانع از اولويت داشتن سالمت 
ــودهاى سرشار و  ــت جامعه بر س و بهداش
ــت:  ــوند، گف ــت مى ش كالن واردات گوش
ــاورزى بايد براى رسيدن  وزارت جهادكش

به خودكفايى در توليد گوشت و خارج نشدن ارز از كشور برنامه ريزى كند.
على ايرانپور در گفت وگو با خبرگزارى خانه ملت با يادآورى اينكه در طول 
ــاورزى دربحث عرضه گوشت سفيدوقرمز  يك سال گذشته كميسيون كش
ــيارى داشته است،  و انجام نظارت هاى الزم در اين خصوص تاكيدهاى بس
ــالمت جامعه در گرو تامين  ــى از بهداشت و س گفت: با توجه به اينكه بخش
ــئوالن وزارت جهادكشاورزى و سازمان  موادغذايى سالم است بارها به مس
ــبت به واردات گوشت حساسيت و جديت  دامپزشكى تذكر داده ايم كه نس

بيشترى به كارگيرند.
ــالمى با يادآورى اينكه بيش از 20   نماينده مردم مباركه در مجلس شوراى اس
درصد نياز كشور به گوشت قرمز از طريق واردات تامين مى شود، گفت: نهادهاى 
نظارتى و دستگاه هاى مسئول شامل جهادكشاورزى و سازمان دامپزشكى در امر 

نظارت جديت كافى ندارند و اين موضوع نگران كننده است.
ــاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس قاچاق دام زنده را  عضو كميسيون كش
ــكالت ديگر حوزه تامين  ــرقى كشور از آسيب ها و مش از مرزهاى جنوب ش
ــت و سالمت مردم لطمه  گوشت عنوان و تصريح كرد: قاچاق دام به بهداش
وارد مى كند، زيرا حتى در واردات گوشت به شكل قانونى هم نگرانى و اما و 

اگرهاى بسيار وجود دارد.

ورود 70درصد گوشت هاى وارداتى از برزيل
ــا توجه به اينكه بيش از 70 درصد  اين نماينده مردم در مجلس نهم گفت: ب
ــئوالن بايد در اين  ــور برزيل انجام مى گيرد مس واردات گوشت قرمز از كش
ــت هايى پشت پرده و  ــته باشند، زيرا دس ــترى داش خصوص دقت نظر بيش
انحصارهايى در واردات گوشت وجود دارد كه مانع از اولويت داشتن سالمت 

و بهداشت جامعه بر سودهاى سرشار و كالن مى شوند.
ــبت و روابط  ــتفاده از رانت و نس ايرانپور با توضيح اينكه اخيرا افرادى با اس
فاميلى با برخى از مديران و مسئوالن وزارت جهادكشاورزى واردات گوشت 
ــن نگرانى وجود دارد كه به  قرمز را به انحصار خود درآورده اند، ادامه داد: اي
ــتگاه هاى نظارت كننده و رعايت  دليل نسبت ها و روابط فاميلى نظارت دس

كامل قوانين در واردات گوشت قرمز تحت شعاع قرار گيرد.
ــاورزى  ــردم در مجلس نهم افزود: اگر هدف وزارت جهادكش اين نماينده م
ــت بهتر بود اين وزارتخانه با تدوين  حل مشكالت مربوط به بازار گوشت اس
برنامه اى سه ساله براى چگونگى تامين نياز 20 درصدى كشور به گوشت و 

رسيدن به خودكفايى برنامه ريزى كند.
وى با يادآورى اينكه نياز مصرفى گوشت قرمز در كشور يك ميليون و 200 
هزار تن است، گفت: از اين رقم حدود 950 هزارتن در داخل توليد و بقيه آن 
با واردات تامين مى شود اما نكته اى كه وجود دارد توقف ميزان توليد گوشت 

قرمز بر اين عدد در چند سال گذشته و نداشتن رشد و پيشرفت است.
ايرانپور ادامه داد: از يك سو ديده مى شود مسئوالن وزارت جهادكشاورزى و 
سازمان دامپزشكى عزم جدى براى رسيدن به خودكفايى در توليد گوشت 
ــت هايى پشت پرده تمايل به افزايش توليد  قرمز ندارند و از سوى ديگر، دس
ــا همين ميزان  ــح مى دهند بازار را ب ــت قرمز در داخل ندارند و ترجي گوش

توليدات و انجام واردات مديريت كنند.
وى تصريح كرد: در بحث اقتصاد مقاومتى موضوعى مهم تر از اينكه مسئوالن 
وزارت جهاد كشاورزى و سازمان دامپزشكى رسيدن به خودكفايى در توليد 

گوشت را در اولويت برنامه هاى خود قرار دهند وجود ندارد.
عضو كميسيون كشاورزى، آب ومنابع طبيعى مجلس شوراى اسالمى، تاكيد 
ــئوالن و نمايندگان با مقام معظم رهبرى، ايشان بر  كرد: در ديدار اخير مس
مديريت و حل مشكالت بخش كشاورزى با محوريت كشاورزان و دامداران 
تاكيد كردند، بنابراين بايد تمام وقت و نيروى مسئوالن براى خودكفايى در 

توليدات داخلى و جلوگيرى از خروج ارز از كشور متمركز شود.

 كاهش شديد قيمت برخى از محصوالت پتروشيمى
ــور تجارت گفت: با عرضه باالى  قائم مقام وزيرصنعت، معدن وتجارت در ام
ــطه ها و  ــاهد حذف دالالن، واس ــيمى در تاالر بورس ش محصوالت پتروش

رانت خواران از بازار محصوالت پتروشيمى خواهيم بود.
مجتبى خسروتاج با تبيين آثار فرمول جديد عرضه محصوالت پتروشيمى در 
بورس افزود: با اين اقدام همچنين قاچاق داخلى موادى كه به جاى مصرف در 
واحدهاى توليدى به خارج از ايران صادر مى شد و توجيه اقتصادى نداشتند 

نيز متوقف خواهد شد.
ــدن و تجارت همچنين  ــعه بازرگانى داخلى وزير صنعت، مع معاون توس
تعادل در بازار محصوالت پتروشيمى و متعادل شدن قيمت ها را از ديگر 
ــا متعادل و از  ــن اقدام قيمت ه ــت و گفت: با اي اثرات اين رويكرد دانس
ــاد را در بازار به وجود  چند نرخى بودن قيمت ها كه موجبات رانت و فس
ــروتاج در ادامه يادآور شد: در اولين  مى آورد جلوگيرى خواهد شد. خس
ــيمى با فرمول جديد در بورس، قيمت برخى مواد  روز عرضه مواد پتروش
ــيمى الله  ــتيكى مثل پلى اتيكن EX3 و محصوالت توليدى پتروش پالس

ــديد يافت. كاهش ش
ــامل ازبوتادين، استايرن،  وى ادامه داد: همچنين ساير مواد پتروشيمى ش
اكريلونيترپل، پلى اتيلن، ترفتاالت، پلى استايرن مقاوم، پلى استايرن معمولى، 
پلى استايرن انبساطى و پلى اتيلن سبك فام نيز با كاهش قيمت روبه رو شدند.

ــاير  ــدن وتجارت در امور تجارت؛ در س ــام وزيرصنعت، مع به گفته قائم مق
محصوالت پليمرى برخى بدون تغيير و برخى بين 2تا 6 درصد افزايش نرخ 
ــتيم كه با عرضه در اين هفته و هفته هاى آينده منتظر  را در بازار شاهد هس

كاهش بيشتر قيمت ها خواهيم بود.

يارانه اى كه به دامداران مى دهند
كمتر از اعتبار مصوب است

 رييس اتحاديه گاوداران صنعتى استان تهران، گفت: بخشى از الباقى يارانه 
300 ميليارد تومانى شير كه دوسوم آن قبال پرداخت شده بود، تامين اعتبار 
شده و به زودى به حساب كارخانه داران واريز مى شود، ولى اين اعتبار از مبلغ 

مورد نياز كمتر است. 
ناصر مقدسى، در پاسخ به اينكه آيا دامداران باالخره به دريافت الباقى يارانه 
300 ميليارد تومانى سال 92 موفق شده اند، به فارس گفت: هنوز دامداران 
ــال 92 هستند و تاكنون، الباقى  منتظر دريافت يارانه شير چهار ماه آخر س

يارانه 300 ميليارد تومانى شير را دريافت نكرده اند. 
 وى افزود: طبق اطالعات رسيده از مسئوالن وزارت صنعت و معدن بخشى 
از الباقى يارانه 300 ميليارد تومانى شير كه حدود دو سوم آن قبال پرداخت 
شده بود، تامين اعتبار شده و اين مبالغ به حساب صنعت و معدن استان ها 

واريز شده و به زودى به حساب كارخانه داران واريز مى شود. 
رييس اتحاديه گاوداران صنعتى استان تهران، بيان داشت: مسئوالن وزارت 
ــى مى دانند، به عنوان  ــار موجود را براى پرداخت ناكاف صنعت و معدن اعتب
مثال، از 31 ميليارد تومان اعتبار الزم براى پرداخت يارانه شير به دامداران 
تهران حدود 21 ميليارد تومان تامين شده و همچنين از حدود 20 ميليارد 
تومان اعتبار الزم براى پرداخت يارانه شير به دامداران استان مازندران فقط 

14 ميليارد تومان تامين اعتبار شده است. 

مديريت بازار مرغ  به 
اتحاديه  واگذار مى شود

حسين صفايى، رييس هيات مديره 
و مديرعامل سازمان مركزى تعاون 
روستايى ايران از واگذارى مديريت 
ــه اتحاديه  ــرغ و تخم مرغ ب بازار م
مرغداران خبرداده و گفت: واگذارى 
ــه اتحاديه مركزى  مديريت بازار ب
ــود تا در  مرغ تخم گذار باعث مى ش
ــت هاى وزارتخانه  چارچوب سياس
ــت تخم مرغ  ــازار، صنع مجموعه ب
ــن قدم ما  ــد و با اي ــت كن را مديري
شرايطى را تجربه مى كنيم كه قابل 
تسرى به ساير بخش هاى توليدى 
كشاورزى، به خصوص محصوالت 

پروتئينى است. 

تداوم توزيع اقالم 
اساسى در طرح ضيافت

ــعه  على غفورى مقدم، معاون توس
ــازمان صنعت،  بازرگانى داخلى س
ــان  ــتان خراس معدن و تجارت اس
رضوى از تداوم روند توزيع كاالهاى 
اساسى تنظيم بازار (طرح ضيافت) 
ــان خبر داد. او  در ماه مبارك رمض
گفت: توزيع اقالم تنظيم بازار شامل 
مرغ منجمد، گوشت قرمز، شكر و 
برنج در تمامى فروشگاه هاى بزرگ، 
ــرف كارمندى و  ــاى مص تعاونى ه
ــاى ارزاق عمومى  كارگرى، بازاره
ــى  ــاى صنف ــهردارى و واحده ش
منتخب با معرفى اتحاديه ها، جهت 
تنظيم بازار كاالهاى اساسى در ماه 
مبارك رمضان كماكان ادامه دارد. 

 آموزش مهارت هاى 
تجارت خارجى فرش

ــاى  ــى «مهارت ه دوره آموزش
ــتباف»  تجارت خارجى فرش دس
ــت و سومين  در ايام برگزارى بيس
ــران، در محل  ــگاه فرش اي نمايش
ــگاه هاى بين المللى  دايمى نمايش
تهران، برگزار مى شود. عالقه مندان 
ــايت   مى توانند براى ثبت نام به س

www.icsa.ir مراجعه كنند. 

صادرات بيش از 
5 ميليون تن سيمان

عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفى 
ــيمان ايران  ــان صنعت س كارفرماي
ــه ماهه منتهى به  اعالم كرد: طى س
خردادماه امسال، 5 ميليون و 70 هزار 
و 672 تن سيمان به خارج از كشور 
ــد. از مجموع كل صادرات  صادر ش
ــيمان و كلينكر در 3 ماه گذشته،  س
ــزار و 146 تن به  3 ميليون و 698ه
سيمان و يك ميليون و 372 هزار و 

526 تن به كلينكر اختصاص دارد. 

توليد داخلى 95 درصد 
از رادياتورهاى كشور

ــد، رييس اتحاديه  محمدباقر معتم
ــوفاژ و تهويه مطبوع  فروشندگان ش
ــش از 90  ــالم اينكه بي ــران با اع ته
ــى و باكيفيت  درصد توليدات داخل
هستند، گفت: اكنون با افزايش حجم 
توليدات، عرضه بيش از تقاضاست. 
ــور، ديگ هاى بخار،  در توليد راديات
ــه،  ــاى موتورخان ــعل، پمپ ه مش
ــاى  ــى، ديگ ه ــاى گرماي ژنراتور ه
ــور 100درصد به  ــه به ط موتورخان
خودكفايى رسيديم و واردات نداريم. 

همكارى اصناف در  
اشتغال فرزندان بهزيستى

ــور براى ايجاد اشتغال  اصناف كش
ــش بهزيستى  نوجوانان تحت پوش
ــاركت مى كنند. على فاضلى،  مش
ــران، ضمن  ــاق اصناف اي رييس ات
ــكارى بين  ــاى تفاهم نامه هم امض
اين نهاد و سازمان بهزيستى كشور 
ــور در بازسازى  گفت: اصناف كش
ــتى و  ــازمان بهزيس ــن س اماك
حرفه آموزى نوجوانان بى سرپرست 
و ايجاد اشتغال براى آنها مشاركت 

فعال خواهند داشت. 

شل از پروژه گازى 
عربستان  خارج مى شود

ــول امريكا  ــگاه خبرى موتلى ف پاي
نوشت: شركت نفتى رويال داچ شل 
اعالم كرده كه از پروژه گاز طبيعى 
ــعودى خارج  ــتان س كيدان عربس
مى شود. اين اقدام بيانگر اين است 
كه شركت بزرگ انگليسى هلندى 
ــز روى فرصت هاى  ــل در تمرك ش
ــودآورتر بسيار  ــرمايه گذارى س س

جدى است. 

ــتور ويژه وزير امور  ــته بندى گفت: با وجود دس عضو انجمن صادركنندگان چاپ و بس
ــاى فعال در چاپ و  ــده يكى از بزرگ ترين واحده اقتصادى و دارايى براى توقف مزاي

بسته بندى ايران، برگزارى مزايده اين واحد همچنان ادامه دارد.
ــخص  به گزارش ايرنا، محمدعلى حقى در جمع خبرنگاران با بيان اينكه از دولت و ش
ــود،  ــتور وزير اقتصاد به صورت ويژه پيگيرى ش رييس جمهور مى خواهيم كه اين دس
تصريح كرد: پس از انتشار خبر اين مزايده، على طيب نيا خطاب به مديرعامل بانك ملى 

دستور رسيدگى و حل وفصل اين مزايده را صادر كرده است.
ــرمايه گذارى بخش خصوصى درشمال  وى افزود: شركت «ايحاگستر شمال» كه با س
كشور احداث شده، طى چهار سال اخير به دليل شرايط حاكم بر اقتصاد كشور و نوسانات 
ــده و هم اكنون با انباشت بدهى 1250  ــكالت متعددى مواجه ش شديد نرخ ارز با مش

ميليارد ريالى به بانك عامل روبه رو است.
ــى از بزرگ ترين واحدهاى فعال در چاپ و  به گفته وى، اين واحد صنعتى به عنوان يك
ــط يك بانك طلبكار به  ــته بندى ايران و به ارزش تقريبى 2000 ميليارد ريال توس بس

قيمت 94 ميليارد ريال به مزايده گذاشته شده است.
حقى يادآور شد: ارزش 2000 ميليارد ريالى اين كارخانه تنها با استناد به ارزيابى يك 
هيأت هفت نفره از گروه كارشناسان نخبه دادگسترى برآورد شده، در حالى كه از سوى 
فعاالن صنعتى (چاپ و بسته بندى) ساخت چنين مجتمعى حداقل 4000ميليارد ريال 

هزينه خواهد داشت.
مديرعامل اين واحد صنعتى اضافه كرد: اين اقدام بانك عامل در مزايده واحد صنعتى 

فعال، انگيزه براى سرمايه گذارى در صنعت را كاهش داده است.
ــت تا زمان تصميم گيرى قاطع براى بدهكاران ريالى، تمام  ــپس از دولت خواس وى س

عمليات اجرايى تا اطالع ثانوى متوقف شود.
ــن واحد صنعتى،  ــين آالت اي ــب با ماش حقى اضافه كرد: چنانچه نقدينگى متناس

ــد ظرفيت مى تواند  ــود اين واحد با 50 تا 60 درص تزريق ش
ــد. اين در  ــال تعهدات مالى خود را انجام ده ــه س ظرف س
ــد و با واحدهاى  ــت كه بانك انعطاف داشته باش صورتى اس

توليدى همكارى كند.
ــته بندى تصريح كرد:  ــن صادركنندگان چاپ و بس عضو انجم
مجموع تسهيالت بانكى ظرف پنج سال و در هفت مرحله به ما 
پرداخت شد اما بانك عامل كل بدهى را اكنون در كمتر از 14 

ماه مى خواهد دريافت كند.

عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت براى اجراى 
ــازى يارانه ها در بودجه 93 راهى ندارد مگر اينكه اصالحيه اى  تكاليف طرح هدفمند س

به مجلس ارائه كند.
ــه پرداخت يارانه نقدى  ــداللهى در گفت وگو با خانه ملت، با تاكيد بر اينك غالمرضا اس
ــت، افزود: با توجه به اينكه دولت يارانه افراد متمكن را حذف نكرده و به  ــب نيس مناس
ــته برخى تكاليف فعلى خود را مانند سهم  شيوه قبلى پرداخت يارانه ادامه داده نتوانس

توليد و خدمات اجتماعى از هدفمندى پرداخت كند.
ــالمى افزود: بررسى راه هاى جبران  نماينده مردم تايباد و باخرز در مجلس شوراى اس
كسرى درآمدهاى طرح هدفمند سازى يارانه ها در دستور كار است و مقرر شد معاونت 
نظارت راهبردى رييس جمهور به كميسيون اعالم كند كه منابع پرداخت يارانه نقدى 
از چه محلى تامين مى شود.وى افزود: ايرادى كه به دولت قبل درباره نحوه اجراى طرح 

هدفمندسازى يارانه ها وارد بود در اين مقطع هم وارد است.
ــبات مجلس افزود: اگر بتوانيم سهم توليد اعم  عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاس
از كشاورزى و صنعت را پرداخت كنيم اين بخش ها رونق مى گيرد در نتيجه مشكالت 

اقتصادى نيز حل وفصل مى شوند.
اسداللهى با بيان اينكه پرداخت نقدى وضع مردم را بدتر كرده است، افزود: نحوه اجراى 

فعلى هدفمند سازى يارانه ها همان ادامه شيوه غلط گذشته است.
ــراى تكاليف طرح  ــت: دولت براى اج ــاد و باخرز در مجلس گف نماينده مردم تايب
هدفمند سازى يارانه ها در بودجه 93 راهى ندارد مگر اينكه اصالحيه اى به مجلس 
ــت  ــاره به اينكه كل منابع هدفمندى 52 هزار ميليارد تومان اس ارائه كند.وى با اش
كه 48 هزارميليارد تومان آن از محل هدفمندى تامين مى شود و بايد سهم بخش 
بهداشت و درمان و صنعت و توليد را از آن محل پرداخت كنند، افزود: اگر به همين 
ــزار ميليارد منابع نياز  ــردم يارانه نقدى پرداخت كند 60 ه نحو دولت بخواهد به م

ــت، از اين رو بايد اصالحيه اى ارائه  است كه در بودجه نيس
ــى براى تامين  ــود كه آن را هم بعيد مى دانم چون منبع ش

ــرى وجود ندارد. كس
ــن روش براى اجراى  اين نماينده مردم در مجلس نهم بهتري
ــتا را  ــف بودجه در اين راس ــدى يارانه ها و تكالي طرح هدفمن
ــت و گفت: حذف يارانه  شناسايى متمكنان و حذف آنها دانس
ــه مبلغ پرداختى  ــات اجتماعى ندارد چرا ك افراد متمكن تبع

تاثيرى در زندگى آنها ندارد.

دستور وزير 
براى توقف مزايده جنجالى اثرى نداشت

دولت براى اجراى تكاليف طرح
هدفمندى يارانه ها اليحه اصالحى بدهد

جواد هاشمى

خبر
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ــا از پرداخت  خوددارى بانك ه
ــه  ــواد اولي ــن م ــراى تامي ارز ب
كارخانه ها مشكل اصلى اصناف 
توليد كننده است. اگرچه داليل 
ــراى عدم تخصيص  گوناگونى ب
ارز از سوى بانك اعالم مى شود، 
ــت كه عدم  ــا واقعيت اين اس ام
ــه ارز نفس بخش  ــى ب دسترس
توليد را به شماره انداخته است. 
ــركانى، توليد كننده  امير تويس
لوازم تحرير معتقد است كه ارز 
موردنياز بخش توليد به درستى 
اختصاص پيدا نمى كند و معموال 
از جاهاى ديگر سردر مى آورد. او 
مى گويد: اگرچه گفته مى شود 
ــش توليد  ــه ارز موردنياز بخ ك
ــود، اما واقعيت  پرداخت مى ش
اين است كه اين اتفاق به صورت 
ــد و بخش  ــى رخ نمى ده واقع
ــكالت  ــا مش ــوال ب ــد معم تولي
زيادى در تخصيص ارز موردنياز 

روبه روست. 
ــركانى تاكيد مى كند كه   تويس
ــا محدود  ــالش كرده  ب دولت ت
كردن واردات به كشور از بخش 
توليد حمايت كند، اما وقتى ارز 

موردنياز اين بخش به موقع در 
ــرار نمى گيرد عمال  اختيارش ق
اين نوع حمايت كاركردى ندارد 
و مشكلى از توليد كنندگان حل 

نخواهد كرد. 

روابط پشت پرده
ــص ارز  ــدم تخصي ــكل ع مش
ــى از  ــان گروه ــه گريب اگرچ
ــه،  گرفت را  ــدگان  توليد كنن
ــم، از توزيع اين  ــار مبه اما اخب
ــيوه هاى غير رسمى  ارزها به ش
ــت دارد.  ــى حكاي و غير قانون
ــه  ــى ك ــكل گيرى گروه هاي ش
ــى ارز را به  ــورت غيرقانون به ص
ــور  ــانند و حض ــروش مى رس ف
ــر زمان  ــه در ه ــى ك دالل هاي
ــه  ــاز را ب ــد ارز موردني مى توانن
ــمى  ــر از نرخ رس ــى باالت قيمت
بانك در اختيار توليد كنندگان 
ــد و پيغام هايى كه براى  بگذارن
ــتند  ــدگان مى فرس توليد كنن
ــاى بازار  همه و همه حكايت ه
ــمى ارز در كشور است  غير رس
ــدگان به خوبى آن  كه توليد كنن
ــركانى  را لمس مى كنند. تويس

ــك توليد كننده  هم به عنوان ي
ــت  از اين پيغام ها بى بهره نيس
ــد: البته  ــاره مى گوي و در اين ب
ــت پرده وجود  روابط خاصى پش
ــر توليد كنندگان  ــه اگ دارد ك
ــوند احتمال  ــل ش به آن متوس
ــا قيمتى  ــه ارز موردنياز ب اينك
ــمى مصوب  باالتر از قيمت رس
ــى  ــد، خيل ــان برس ــه دستش ب
ــت. در همان حالى كه  زياد اس
ــد ارزى براى  بانك اعالم مى  كن
ــت توليد  ــه صنع ــص ب تخصي
ــدارد، پيغام هاى  لوازم تحرير ن
ــبكه هاى  ش از  ــمى  غير رس
ــه ارز  ــد ك ــه ما مى رس خاص ب
موردنيازمان را تامين كنند. اگر 
ــد وجود ندارد اين  ارز براى تولي
ــى مى تواند  ــا چه معناي پيغام ه

داشته باشد؟ 

گرانى اجناس داخلى 
كاالهاى وارداتى در بازار كشور 
ــدات  ــبقت را از تولي ــوى س گ
ــت  ــى ربوده اند. سال هاس داخل
ــور از اجناس  كه بازارهاى كش
ــده  ــر ش ــت پ ارزان بى كيفي

ــت. در اين بازار جايى براى  اس
ــل قبول  ــى باكيفيت قاب كاالي
ــه خصوص اينكه  وجود ندارد، ب
توليد كنندگان داخلى مجبورند 
براى تامين ارز موردنياز به بازار 
ــد و اين كار  ــه كنن آزاد مراجع
قيمت تمام شده كاال را افزايش 
ــاره  ــركانى با اش مى دهد. تويس
ــر قيمت هاى  ــازار ب ــه اينكه ب ب
ــح  ــرده، توضي ــز ك ارزان تمرك
ــال حاضر بازار بر  مى دهد: در ح
ــز كرده و  ــت اجناس تمرك قيم
ــى با كيفيت  جنس هاى واردات
ــازار پررونقى  ــازل و ارزان تر ب ن
ــا در مقابل جنس هاى  دارند، ام
ــا ارز  ــور كه ب ــد داخل كش تولي
ــده اند قيمت هاى  آزاد تهيه ش
گران ترى دارند. در اين شرايط 
ــوى اجناس ارزان تر  مردم به س
ــوق پيدا مى  كنند، بى آنكه بر  س
كيفيت آن تاكيد داشته باشند. 
براى مثال يك بسته مدادرنگى 
توليد داخل با كيفيت قابل قبول 
ــش ماه دوام  به طور متوسط ش
دارد، حال آنكه مدادرنگى هاى 
وارداتى با قيمت ارزان و كيفيت 

پايين خريداران بيشترى دارند. 

بانك مركزى 
كد اعالم نكرده 

ــش  پي روز  دو  ــركانى  تويس
ــت ارز موردنياز به  ــراى درياف ب
ــخ  بانك مراجعه كرده، اما پاس
ــنيده كه «كد تخصيص شما  ش
ــزى نيامده»  هنوز از بانك مرك
ــن  ــرايط براى روش ــن ش در اي
نگه داشتن چراغ كارخانه راهى 
ــازار آزاد ارز پيش روى  به جز ب

توليد كنندگان باقى نمى ماند.
ــا اعالم  ــئوالن باره اگرچه مس
ــص ارز  ــه تخصي ــد ك كرده ان
ــور  ــاس اولويت و نياز كش براس
ــود و از سوى ديگر،  انجام مى ش
ــده كه در اين كار  بارها گفته ش
ــه كار گرفته  ــاز ب دقت موردني
ــد، اما واقعيت حاكم  خواهد ش
ــور حكايت  بر بخش توليد كش
ــا مى كند  را به گونه اى ديگر انش
ــدگان در پيچ وخم  و توليد كنن
مشكل ارز و دشوارى هاى تهيه 
ــكالت  مواداوليه موردنياز با مش
زيادى دست وپنجه نرم مى كنند. 

«فرصت امروز» داليل ركود و كاهش توليد را بررسى مى كند

ارز، متهم رديف اول

ــه اروپا،  ــه اتحادي ــاس مصوب براس
ــورهاى عضو اين اتحاديه بايد  كش
ــال 2020 ميالدى 20درصد  تا س
ــود را از منابع  ــاز خ انرژى مورد ني

تجديدپذير تامين كنند. 
ــبكه اروپايى  ــتا ش ــن راس در همي
ــرژى  ان ــع  مناب ــاى  اتحاديه  ه
تجديدپذير كه به اختصار با عنوان 
ــناخته مى شود، در  REScoop ش
ــت.  تالش براى تحقق اين هدف اس
در اين زمينه نسل تازه تعاونى هايى 
ــده كه به دنبال فرآيند  ــكيل ش تش
ــى انرژى هاى تجديدپذير  جايگزين

هستند. 
ــك  ي  (EcoPower) ــاور  اكوپ
ــت كه از قدرت  تعاونى بلژيكى اس
ــت گاز) و انرژى  ــوگاز (زيس باد، بي
ــن انرژى  ــراى تامي ــيدى ب خورش
ــتفاده مى كند. اين تعاونى يكى  اس

از بنيانگذاران REScoop است. 
ــال 1991 كار خود  ــاور در س اكوپ
ــن تعاونى هم اكنون  را آغاز كرد. اي
ــت دارد. اين  ــد تمام وق 25 كارمن
نوع انرژى اگرچه گران است اما در 
ــازار ناحيه  حال حاضر 1/5درصد ب
ــك را در  ــمال بلژي فالندرى در ش
ــينتجان،  ــار دارد.  درك ونس اختي
رييس و يكى از اعضاى هيات مديره 
اكوپاور درباره اين تعاونى مى گويد: 
ــود را دور يك ميز  ــاور كار خ «اكوپ
ــپزخانه و تنها با حضور چند نفر  آش
آغاز كرد. اما حاال 50 هزار نفر عضو 
ــهام در اين  دارد. حقوق صاحبان س
ــت و  ــى 50 ميليون يورو اس تعاون

ــاالنه نيز بيش از  حجم معامالت س
25 ميليون يورو برآورد مى شود.»

ــاى منابع  ــبكه اروپايى تعاونى ه ش
انرژى تجديدپذير هم اكنون 3هزار 
ــى اعضاى  ــو دارد. فعاليت اصل عض
ــن منابع مالى  ــا يافت اين تعاونى ه

براى انجام كارها است. 
ــذاران اين  ــى از بنيانگ ــه يك  او ك
ــاى  ــاره مزاي ــت، درب ــى اس تعاون
ــد: «هر  ــن مى گوي ــا چني تعاونى ه
ــون يورو  ــه ميلي ــن بادى س توربي
ــغ  ــن مبل ــا اي ــه دارد. قطع هزين
ــه گروه هاى  ــادى ب ــاى زي هزينه  ه
ــل مى كند. به همين  كوچك تحمي
ــاى بزرگ تر تالش  ــل تعاونى ه دلي
ــا كمك  ــه تازه كاره ــد تا ب مى كنن
ــد در  ــك مى توان ــن كم ــد. اي كنن
ــنهاد وام يا ضمانت هاى  قالب پيش

ــد.» به باور ونسينتجان  بانكى باش
ــاى فعال  ــت تعاونى ه كليد موفقي
ــاى تجديدپذير،  در حوزه انرژى ه
ــهروندان  ــع كردن ش گرد هم جم
متعهدى است كه توانايى پذيرفتن 
و  ــى  ــى،  فن مال ــئوليت  هاى  مس

اجتماعى تعاونى را داشته باشند. 
ــازمان ها از مدل هاى جديد  اين س
ــد.  ــتفاده مى كنن اس ــب و كار  كس
ــازمان هايى  س ــن  چني ــور  ظه
ــت  ــه خوبى براى كارهايى اس نمون
ــوان اقتصاد  ــت عن ــه از آنها تح ك
اجتماعى ياد مى شود.  تعاونى هاى 
ــده  عرضه كنن و  ــده  توليد كنن
ــر بر كمك  ــاى تجديدپذي انرژى ه
ــد دارند.  ــترك تاكي و همكارى مش
ــه بودن  ــن از منصفان آنها همچني
ــل  حاص ــان  اطمين ــا  قرارداده

ــود  ــد.  در اين تعاونى ها س مى كنن
ــاره  دوب ــا،  قرارداده از  ــل  حاص
ــود  ــا در قالب س ــرمايه گذارى ي س
ــف عرضه  ــهام يا به عنوان تخفي س

مى شود. 
ــناس  كارش ــرچ،  هويب ــن  بنجامي
ــاره تاثير  ــى، درب ــاد اجتماع اقتص
ــن تصميم گيرى ها چنين  بزرگ اي
مى گويد: «به عنوان نمونه،  اگر يك 
كشاورز خواستار استفاده از توربين 
ــايه  ــاورز همس ــود،  كش ــادى ش ب
ــه  ــايگى اش ب ــد در همس نمى توان
ــون توربين ها  ــد چ ــه ده كار ادام
ــا نمى دهند.  چنين اجازه اى به آنه
ــت كه  ــا راه اين اس ــن تنه بنابراي
ــرمايه الزم براى اين كار در ابتدا  س
ــود. اين در  ــاورز پرداخت ش به كش
ــت كه در سيستم تعاونى،  حالى اس
تصميم ها به صورت جمعى اتخاذ و 
ــود حاصل دوباره در كل انجمن  س
ــود. در نتيجه  سرمايه گذارى مى ش
ــد از مزاياى آن  همه افراد مى توانن

تصميم خاص بهره مند شوند.»
ــاى منابع  ــبكه اروپايى تعاونى ه ش
ــن  همچني ــر  تجديدپذي ــرژى  ان
ــك و  ــراى كم ــاى الزم ب معياره
حمايت از ايجاد تعاونى هاى جديد 
ــاى هويبرچ  ــن مى كند.  آق را تعيي
ــن اين  ــتن تعيي ــن مهم دانس ضم
ــد: «بازنگرى در  ــا مى گوي معياره
ــتن  ــتراك گذاش ــتم، به اش سيس
ــت از  ــوب و حماي ــاى خ تجربه ه
ــر چه حرفه اى تر  تازه كارها باعث ه

شدن كار تعاونى ها مى شود.»

تخصيص ارز به صنعت
صنعتگران را رانت خوار كرده است

گفت و گو: الهه ابراهيمى 
قصه تخصيص ارز دولتى به بخش هاى 
ــات و غيره  ــف به صنعت، خدم مختل
موضوعى است كه در دو سال گذشته 
بيش از هميشه خود را نشان داد، زيرا 
افزايش يكباره ارز فضاى خاصى را در 
ــايد اگر بگوييم  جامعه ايجاد كرد. ش
ركود توام با تورم زاييده اين فضا بود، 
ــد. اما به هر حال ارائه ارز  اشتباه نباش
دولتى براساس تعيين اولويت بندى ها 
در حال انجام است و همه انتظار دارند 
ــند. پرداخت ارز  ــت اول باش در اولوي
دولتى به صنعت مسئله اى كه موافق و 

مخالفان زيادى دارد. جمشيد پژويان، در اين زمينه با جديت معتقد است كه 
به هيج بخش صنعت و توليد نبايد ارز تعلق گيرد، حتى وى پا فراتر مى گذارد 

و مى گويد: قيمت ارز بايد يكسان باشد. 
گفت و گوى جمشيد پژويان اقتصاددان، رييس سابق شوراى رقابت و استاد 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايى با روزنامه فرصت امروز را در ذيل بخوانيد. 
آقاى پژويان چرا اين ديدگاه را نسبت به دريافت ارز براى صنعت 

و دولت داريد؟ 
ــت  تمامى كارخانه ها انتظار دارند ارز به آنها تعلق گيرد، اين در حالى اس
ــرا بايد دولت از طريق ارز،  ــى براى اين دريافت وجود ندارد، چ كه دليل
ــه به كارخانه ها بدهد. اگر اين كارخانه ها كارآيى دارند، به ارز نيازى  ياران
ندارند. هم اكنون مزيت هاى بسيار زيادى به توليد و صنعت داده مى شود. 
آنها كارگر ارزان در خدمت دارند و انرژى با قيمت مناسب در اختيارشان 
ــت ارز وجود ندارد. به اعتقاد من، بخش  ــت و ديگر دليلى براى درياف اس
توليد و صنعت ما به قدر كافى تنبل شده است. عادت كرده اند از رانت ها 
بجاى افزايش كارايى و بهره ورى و تغيير تكنولوژى، سوءاستفاده كنند. با 
ــن نوع يارانه ها آنها را تنبل كرده ايم. دولت اگر بخواهد به همين  دادن اي
ــود. تا كى  ــته مى ش ــيوه يارانه و ارز به توليد دهد، در آينده ورشكس ش

مى توانيم منابع بدهيم نمى توان اين وضعيت را ادامه داد. 
عـده اى از صنعتگـران از اينكه ارز به صـورت اولويت بندى ميان 
توليدكننـدگان تخصيص مى يابـد، گله مند هسـتند، با توجه به 

گفته هاى  شما چه بايد كرد؟ 
ــچ صنعتى ارز و  ــت كه به هي ــر من به عنوان يك اقتصاددان اين اس نظ
ــت كه كارخانه ها تمايل دارند كه به آنها  يارانه تخصيص نيابد. معلوم اس
ارز مفت تعلق گيرد، بحثى در اين نيست ولى سوال اينجاست، چرا بايد 
ــه اى كره اى باقيمت باالى انرژى و پرداخت ماليات و كارگر گران  كارخان
ــا صنعتگران ما با همه مزيت هاى  ــد، ام موفق به توليد باكيفيت باال باش
ــال كارخانه هاى  ــند؟ چرا طى 50 س موجود موفق به مقابله با آنها نباش
ــته اند و  ما همچنان رانت خوار بار مى آيند و هيچ نتيجه مثبتى هم نداش

ناكارآمد تر هم مى شوند. 
برخى ها معتقدند بايد تخصيص ارز اولويت بندى شود و به برخى 
از صنايع حسـاس و اصلى ايـن ارز تعلق گيرد و برخى ديگر اين 
نظريه را ندارند. هم اكنون گاهى ديده و شـنيده مى شود كه اين 
ارز در اختيـار برخـى از صنايـع قرار مى گيرد، نظر شـما در اين 

زمينه چيست؟ 
به نظر بنده، اعطاى ارز به بخشى به نوعى تبعيض است. بنده به اين موضوع 
اعتقادى ندارم كه صنعت و توليد به حمايت دولت نياز دارند آن هم در بخش 
ــك اين سياست دولت موجب ضربه زدن به اقتصاد  يارانه و ارز، اما بدون ش

كشور مى شود، دولت با اين سياست تنها ضربه مى زند. 
برخى از صنعتگـران براين باورند كه در صورت عدم دريافت ارز 
دولتى و يارانه قادر به حيات نيستند و با مشكل مواجه مى شوند. 

نظر شما چيست؟ 
ــازار بيرون برود؛ مطمئن  ــت توليد نكند و از ب ــت ناكارآمد بهتر اس صنع
ــاهد بروز و ظهور صنعت كارآمدى خواهيم بود و  ــيد كه به تدريج ش باش

توليدات بهترى جايگزين آنها خواهد شد. 
اگر اين صنعت ها تعطيل شود، مسئله بيكارى كارگران براى جامعه 
مطرح مى شود؛ آيا باز نياز به حمايت صنايع ضعيف وجود ندارد؟ 

مطمئن باشيد قبل از بيكارى كارگران، توليدكنندگان جديدى وارد بازار 
ــور، براى صنعت و توليد مزيت هاى بسيار زيادى  ــوند، زيرا در كش مى ش
ــت در واقع مى توان گفت صنعت ما به رانت خوارى و سود  ــده اس ارائه ش
بسيار باال عادت كرده و هرگز به دنبال افزايش بهره ورى خود نبوده است 
و در دو بخش صنعت دولتى و خصوصى وضعيت مشابه است، زيرا آنها از 

اين فرصت براى بهره ورى خود استفاده نمى كنند. 
دولت بايد تخصيص ارز و يارانه خود را در كجا هزينه كند؟ 

ــى از توليد، ارزى با قيمت  ــت اينكه نبايد به هيچ بخش ــلم اس آنچه مس
ــود و ارز بايد يك قيمت داشته باشد، البته اگر قرار براى  متفاوت ارائه ش
تخصيص باشد بايد به بهداشت و آموزش تعلق بگيرد زيرا پرداخت يارانه 

و ارز در اين دو حوزه كامال توجيه پذير است. 

 هند از ايران
پياز مى خرد 

ــال  ــدى از احتم ــانه هاى هن رس
ــد براى واردات  تصميم دولت هن
ــور تنظيم  ــران به منظ پياز از اي
ــود خبر  ــازار داخلى خ ــت ب قيم
ــت هند از بيم افزايش  دادند. دول
ــت پياز در ماه آينده به دليل  قيم
ذخاير اندك اين محصول، در نظر 
ــش قيمت اين  ــا براى كاه دارد ت
ــاى هند،  ــول اصلى خانه ه محص
آن را از ايران و برخى كشورهاى 

ديگر وارد كند.

يارانه تيرماه واريز شد 
سومين يارانه فاز دوم هدفمندى 
ــه  ــى ب ــب در حال ــا ديش يارانه ه
ــتان  سرپرس ــى  تمام ــاب  حس
خانوارهاى متقاضى واريز مى شود 
ــاب فاز اول اين چهل  كه با احتس
و يكمين يارانه نقدى خواهد بود. 
ــئول، يارانه  به گفته يك مقام مس
ــر 45500  ــه ازاى هر نف نقدى ب
ــنبه 22 خردادماه به  تومان، يكش
حساب سرپرستان خانوارها واريز 
ــده و قابل برداشت خواهد بود.  ش
ــر يارانه  ــش از 73 ميليون نف بي

تيرماه را دريافت خواهند كرد. 

آخرين وضعيت سهام 
ميليون ها نفر مشمول 

سهام عدالت
ــداهللا پورى  ــرف عب ــى  اش ــر عل مي
ــــازمان  ــس س ــينى، رييــ حس
ــاره به آخرين  خصوصى  سازى  با اش
ــهام عدالت  ــموالن س وضعيت مش
گفت: طرح آزاد سازى سهام عدالت 
ــرفت بوده و رو به رشد  در حال پيش
ــا همكارى  ــه اميدواريم ب ــت ك اس
نمايندگان مجلس و عزم دولت زودتر 

از موعد نهايى شود. 

تالش اتحاديه اروپا براى استفاده از انرژى هاى تجديدپذير

خبر
توزيع دفترچه  كار در 4 استان آغاز شد

ــاره به  ــاختمانى، با اش  نايب رييس كانون انجمن هاى صنفى كارگران س
ــته از كارگران با هدف ساماندهى  توزيع «دفترچه هاى كار» براى اين دس
ــتان هاى آذربايجان شرقى، مازندران،  آنها گفت: توزيع دفترچه كار در اس
ــتان و قزوين آغاز شده و در بقيه استان ها به تدريج انجام مى شود و  لرس

الزامات قانونى دفترچه كار در حال پيگيرى است. 
ــاره به برنامه اى براى ساماندهى  ــاداتى، در گفت و گو با فارس با اش هادى س
ــته از كارگران  ــاختمانى گفت: «دفترچه هاى كار» براى اين دس كارگران س
ــور آغاز شده است. به گفته  ــتان هاى كش طراحى و توزيع آن در برخى از اس
ــايى كارگرانى كه مستقر  ــاداتى، اين دفترچه ها براى ساماندهى و شناس س
ــت تا  ــتند يا نقل و انتقال انجام مى دهند و حاوى اطالعات اين گروه اس هس
بتوان آنها را كنترل كرد و همچنين در صورت تخلف قابل پيگيرى خواهند 
ــى،  ــازمان نظام مهندس بود. وى در ادامه افزود: دفترچه هاى كار از طريق س

پليس و شهردارى قابل پيگيرى است. 
ــول فصل هاى  ــه دليل اينكه در ط ــران مهاجر ب ــح كرد: كارگ وى تصري
ــوند، آمار مشخصى از آنها در دست نيست و عموما  مختلف جابه جا مى ش

به سمت تهران و شهرهاى پرجمعيت مى آيند.



ــازمان بورس و اوراق  رييس س
ــه  ــور در جلس ــا حض ــادار ب به
ــن ارائه  غير علنى مجلس، ضم
ــوص آخرين  ــى در خص گزارش
ــرمايه و علل  ــازار س وضعيت ب
ــاى اخير،  ــازار طى ماه ه افت ب
ــنهادها و راهكارهايى را به  پيش
ــرمايه و  ــور تقويت بازار س منظ
رفع دغدغه هاى ذى نفعان بازار، 
ــرمايه گذاران مطرح  به ويژه س
ــادى در اين  ــرد. على صالح آب ك
ــاره به افت ارزش  ــه، با اش جلس
بازار و قيمت سهام شركت ها در 
ماه هاى اخير، گزارشى از ميزان 
ــع  ــهام صناي ــش ارزش س كاه
مختلف حاضر در بورس و ميزان 
ــك از صنايع در  اثرگذارى هري

افت شاخص، مطرح كرد. 

تشريح علل افت شاخص
ــت  ف ــل ا ــريح عل وى در تش
ــى ماه هاى  ــاخص بورس ط ش
اخير، عواملى همچون شرايط 
ــر اقتصاد،  ــم ب ــى حاك عموم
ــاى موثر در  ــى تصميم ه برخ
كاهش درآمد يا افزايش هزينه 
ــاى اقتصادى حاضر در  بنگاه ه
بازار سرمايه به ويژه بنگاه هاى 
ــت بورس،  ــر وضعي اثرگذار ب
ــپرده هاى بانكى  ــود س نرخ س
ــائل سياسى  و بروز برخى مس
در عرصه بين المللى را ازجمله 
ــر افت قيمت  عوامل اثرگذار ب
سهام طى ماه هاى اخير عنوان 
ــار  ــرد، انتظ ــان ك و خاطرنش
ــدى و برنامه  مى رود با عزم ج
ــروج از  ــت براى خ مدون دول
ركود اقتصادى، شاهد پويايى 
ــرمايـه همگام  مناسب بازار س
ــرايط اقتصادى  ــود ش ــا بهب ب

باشيــم. 

هماهنگى و همفكرى دولت 
و مجلس در تقويت بازار 

سرمايه
ــازمان بورس و اوراق  رييس س
ــون  ــى همچ مات ر اقدا ــادا به
ــتمر  هماهنگى و همفكرى مس
ــه منظور  ــت و مجلس ب با دول
اتخاذ تصميم هايى در راستاى 
ــرمايه و كاهش  تقويت بازار س
دغدغه سرمايه گذاران، تقويت 
ــعه بازار سرمايه،  صندوق توس
ــهيل برخى مقررات، مانند  تس
ــارى و  ــد اعتب ــررات خري مق
ــرمايه كارگزارى ها  كفايت س
ــب  ــت جان ــور تقوي ــه منظ ب
ــورس، هماهنگى  ــا در ب تقاض
ــار  ــول و اعتب ــوراى پ ــا ش ب
ــازى نرخ  درخصوص واقعى س
سود سپرده هاى بانكى، اجراى 
ــهام  ــرح بيمه س ــترده ط گس
ــار اوراق اختيار  ازطريق انتش
ــى و هماهنگى با  ــروش تبع ف
ــال  ــى فع ــركت هاى حقوق ش
ــه اقداماتى  ــازار را ازجمل در ب
ــمرد كه در ماه هاى اخير،  برش
ــت  ــود وضعي ــتاى بهب در راس
ــت.  ــورت گرفته اس ــازار، ص ب
ــه امروز  ــادى در جلس صالح آب

ــر اينكه  ــد ب ــا تاكي مجلس، ب
ــس، نقش  ــا دولت و مجل قطع
ــعه و تقويت  ــدى در توس كلي
ــته و دارند،  بازار سرمايه، داش
ــى  ــرد كارگروه ــنهاد ك پيش
ــى موانع و  ــور بررس ــه منظ ب
ــوزه  ــود در ح ــكالت موج مش
ــس  ــرمايه، در مجل ــازار س ب
ــان  ــا بي ــود. وى ب ــكيل ش تش
ــر، قانون  ــه در حال حاض اينك
بودجه با افق يك ساله، تصويب 
مى شود، پيشنهاد كرد قوانين 
بودجه اى، به ويژه در حوزه هاى 
ــرمايه گذارى،  ــا س ــط ب مرتب
به گونه اى تدوين شوند كه افق 
ــنى، براى  بلندمدت را به روش
ــرمايه گذاران ترسيم كرده  س
ــتماتيك ناشى  و ريسك سيس
ــاى كوتاه مدت را  از تصميم ه

ــد.  ــش دهن كاه

موفقيت در گذر 
از بحران مالى جهانى

وى در جمع نمايندگان تصريح 
ــرمايه، مقاطع  ــازار س ــرد، ب ك
ــران مالى  ــى مانند بح حساس
جهانى، تحريم هاى بين المللى 
را به مدد نگاه مثبت دولتمردان 
ــت  ــت گذاران و حماي و سياس
ــرمايه گذاران،  ــادارى س و وف
ــاير ذى نفعان بازار،  فعاالن و س
ــر گذاشته  ــت س با موفقيت پش
ــبختانه، امروز به سطح  و خوش
ــعه  ــى از بلوغ و توس قابل قبول
ــت يافته كه حضور گسترده  دس
سهامداران در اين بازار، حاكى 
ــت، بنابراين  از اين واقعيت اس
ــاد  ــم اعتم ــالش كني ــد ت باي
ــن بازار،  ــرمايه گذاران به اي س

حفظ و تقويت شـود. 

ثبات قوانين در ارتباط
 با بورس

ــا پورابراهيمى، نايب  محمدرض
ــيون اقتصادى  ــس كميس ريي

ــه  ــاره به جلس ــا اش ــس ب مجل
ــروز مجلس گفت:  غيرعلنى دي
رييس سازمان بورس در جلسه 
ــتار  ــس خواس ــى مجل غيرعلن
ــاط با اين  ــات قوانين در ارتب ثب
ــد و تاكيد بر حمايت  سازمان ش
ــعه بازار از ديگر  از صندوق توس
ــه  ــنهادهاى وى در جلس پيش
ــود. نايب  ــا نمايندگان ب امروز ب
ــيون اقتصادى  ــس كميس ريي
ــرد:  ــان ك ــس خاطرنش مجل
ــه بازارهاى  موضوعات مربوط ب
ــول و نرخ  ــازمان پ ــوازى، س م
ــپرده هاى بانكى نيز از ديگر  س
ــاره و  ــائلى بود كه به آن اش مس
مباحثى در خصوص آنها مطرح 
ــد. پورابراهيمى تصريح كرد:  ش
لزوم حمايت از صندوق توسعه 
ــت از فعاليت اين  ــازار و حماي ب
صندوق از ديگر مسائل مطروحه 
ــنهادهايى نيز در  ــه پيش بود ك
ــا از منابع  ــد ت اين حوزه ارائه ش
ــعه ملى به صورت  صندوق توس
ــپرده در اين صندوق منابعى  س

ايجاد شود. 

عدم تناسب بازار سرمايه
با تحرك ساير 

بخش هاى اقتصادى
ــو  عض ــى  جليل ــماعيل  اس
ــه  ــه و بودج ــيون برنام كميس
ــه حضور  ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
ــورس در  ــازمان ب ــس س ريي
ــس،  مجل ــى  غيرعلن ــه  جلس
ــاى صالح آبادى  گفت: اگرچه آق
ــى و وضعيت  ــرايط بين الملل ش
اقتصادى داخلى را عامل اصلى 
ــرايطى مى دانند كه در  براى ش
ــد، از  ــه وجود آم ــازار بورس ب ب
ــانى كه  ديد اقتصاددانان و كس
ــرمايه فعاليت  در حوزه بازار س
ــد  مى كردند، پيش بينى مى ش
ــرمايه  ــازار س ــر رونق ب ــه اگ ك
ــاير  ــا تحرك در س ــب ب متناس
ــد  ــادى نباش ــاى اقتص بخش ه

ــردى حباب گونه  مى تواند رويك
ــود  در آن ايجاد كند و باعث ش
ــى محدود  ــالت در فضاي معام
ــاى  ــتيبانى بخش ه ــدون پش ب
توليدى و خدماتى به رشد خود 
ــه داد:  در  ــد. وى ادام ادامه ده
ــاهد ركود توليد  شرايطى كه ش
و تورم جدى بوديم، رشد در بازار 
ــرمايه روزافزون بود. هر چند  س
ــان معتقدند،  برخى از كارشناس
دليل اصلى باال بودن شاخص ها 
ــورس، تغيير در ارزش  در بازار ب
ــركت هاى عضو  ــاى ش دارايى ه
ــى آنها  ــت، يعن بورس بوده اس
ــا يك عدد و  قبال دارايى هايى ب
ــتند و بعدها  رقم مشخص داش
ــد،  در فضايى كه تورم ايجاد ش
بازبينى كردند و عدد و رقم ها باال 
ــه اى از نظر معادله  رفت و فاصل
ــد كه  مالى در تراز آنها ايجاد ش
ــد يا افزايش  اين را به منزله رش
دارايى در نظر گرفتند و در نتيجه 

موجب رشد شاخص ها شد. 

كاهش جاذبه بازار بورس 
براى افكار عمومى

ــد  ــى با تاكيد بر اينكه رش جليل
ــب با  در بازار بورس بايد متناس
ــرايط اقتصادى كشور باشد،  ش
ــان كرد: متاسفانه در  خاطرنش
ــد شاخص ها  ماه هاى اخير رش
ــرايط اقتصادى  ــورس با ش در ب
ــب نبود و اين فاصله در  متناس
ــديد در بازار  ــه افت ش نهايت ب
ــد و اكنون  ــر ش ــرمايه منج س
ــود، گفت كه تا حدودى  مى ش
شاخص ها واقعى شده است. اين 
عضو كميسيون برنامه و بودجه 
ــان كرد: به هر  مجلس خاطرنش
حال آقاى صالح آبادى به عنوان 
ــورس بايد از  ــازمان ب رييس س
عملكرد خود دفاع كند و ما هم 
ــرايط اقتصادى كشور  بايد از ش
ــا در مورد  ــاع كنيم. نگاه آنه دف
ــاخص ها قدرى  ــت ش دليل اف

ــت، اما دليل قطعى  متفاوت اس
ــراى آن نمى آورند، حتى  هم ب
ــرمايه و  ــى مديران بازار س گاه
ــه دنبال  ــازمان بورس نيز ب س
داليل قانع كننده اى مى گردند. 
ــهم  ــه س ــان اينك ــا بي وى ب
ــف در كاهش  بخش هاى مختل
ارزش بازار سهام متفاوت بوده، 
ــا، هلدينگ ها  ادامه داد: بانك ه
ــواد خام همه  ــش نرخ م و افزاي
در كاهش شاخص ها تاثيرگذار 
ــروج از  ــت. جليلى خ ــوده اس ب
ــاد مردم به  ــود و جلب اعتم رك
ــورد تاكيد قرار  بازار بورس را م
ــد: متاسفانه در  داد و يادآور ش
ــازار بورس  حال حاضر جاذبه ب
ــده در  براى افكار عمومى كم ش
ــرمايه هاى  حاليكه بايد براى س
ــاد كنيم تا  خود اين فضا را ايج
ــرمايه ها به  ــم از خرده س بتواني
ــه دچار افت  ــع واحدهايى ك نف
ــم و آنها  ــتفاده كني ــدند، اس ش
ــن نماينده  ــم. اي ــق دهي را رون
مجلس گفت: براى خروج بازار 
ــى اوال  ــت فعل ــورس از وضعي ب
ــه آن اعتماد كنند  مردم بايد ب
ــت بايد منابع را  و همچنين دول
به سمت آنها مديريت كند. وى 
ــرد: البته همه  در پايان تاكيد ك
متفق القول هستند كه بايد بازار 
بورس از ركود خارج شود، اما در 
ــى آن بايد منتظر  مورد چگونگ

سياست هاى دولت باشيم. 

صالح آبادى به سوال اصلى 
نمايندگان پاسخ نداد

غالمعلى جعفرزاده ايمن آبادى، 
عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس با يادآورى 
حضور رييس سازمان بورس در 
ــه غيرعلنى امروز مجلس  جلس
ــادى  ــزارش صالح آب ــت: گ گف
ــويقى و ارائه  ــتر جنبه تش بيش
ــت و علت سقوط  عملكرد داش
ــاخص هاى بورس كه مدنظر  ش
ــد.  ــدگان بود، معلوم نش نماين
ــازمان  ــس س ــزود: : ريي وى اف
بورس بيشتر به مبحث دخالت 
ــس در نرخ گذارى خوراك  مجل
ــيمى ها و تاثيرات منفى  پتروش
ــرد اين  ــر عملك ــن دخالت ب اي
ــرزاده  ــع پرداخت. جعف صناي
ــه  ــه داد: ب ــادى ادام ايمن آب
همين دليل آقاى ابوترابى فرد؛ 
ــه  ب ــس  مجل ــس  نايب ريي
ــر داد و تاكيد  صالح آبادى تذك
ــاختار  ــريح س كرد به جاى تش
ــزارش عملكرد،  بورس و ارائه گ
علت هاى سقوط بورس را براى 
نمايندگان توضيح دهيد. عضو 
ــه و  ــه، بودج ــيون برنام كميس
ــبات مجلس با تاكيد بر  محاس
ــارات صالح آبادى در  اينكه اظه
مورد تاثيرمنفى دخالت مجلس 
در رابطه با نرخ گذارى خوراك 
پتروشيمى ها قابل قبول نيست، 
ــگاه هاى  ــرد: پااليش تصريح ك
ــهم  ــدون اينكه س خصوصى ب
ــود  ــت را پرداخت كنند، س مل
ــد كه اين  ــى مى برن قابل توجه

ــد.  رويه بايد اصالح مى ش
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بحث ممنوعيت فعاليت صالح آبادى به پرسش نمايندگان پاسخ نداد
در فضاى مجازى

مطرح نيست
روابط  ــر  مدي ــار،  مستش ــعيد  س
عمومى و امور بين الملل سازمان 
ــر اينكه در نامه  بورس با تاكيد ب
مركزى  ــر  دفت ــط  توس ــالى  ارس
ــازمان بورس، به هيچ  حراست س
ــث ممنوعيت فعاليت در  وجه بح
فضاى مجازى مطرح نشده است، 
گفت: با توجه به اينكه شبكه هاى 
قابل توجهى  ــور  ط ــه  ب ــازى  مج
گسترش يافته و حجم وسيعى از 
ــات از اين طريق،  داده ها و اطالع
ــط اعضاى گروه هاى مجازى  توس
ــرمايه گذاران،  از س ــا  ــه عمدت ك
ــاير  س و  ــئوالن  مس ــاالن،  فع
ــر  ــتند، منتش ذى نفعان بازار هس
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــده ي ش
ــرد، در نامه بر اين موضوع  مى گي
ــده كه دقت الزم توسط  تاكيد ش
ــا در فرآيند  ــن گروه ه اعضاى اي
ــرى اطالعات ــار و به كارگي انتش

 صورت گيرد. 

افزايش سرمايه دو 
شركت بورسى

ــايپا و فوالد مجوزهاى الزم را  س
ــرمايه از سازمان  براى افزايش س
ــد.  ــادار گرفتن ــورس و اوراق به ب
سايپا افزايش سرمايه 68 درصدى 
ــاختار مالى و  ــراى اصالح س را ب
ــت موضوع بند  ــتفاده از معافي اس
ــال 92 را در  48 قانون بودجه س
ــتور كار خود قرار داده است.  دس
اين شركت از محل مازاد تجديد 
ــاى ثابت (زمين  ارزيابى دارايى ه
ــاختمان) به افزايش سرمايه  و س
ــه  ــوالد مبارك ــد. ف ــدام مى كن اق
افزايش سرمايه 38/8 درصدى را 
براى اصالح ساختار مالى و تامين 
ــبا  ــعه فوالد س ــروژه طرح توس پ
اين شركت 34/7درصد  مى دهد. 
ــرمايه را از محل  از اين افزايش س
آورده و چهار درصد را از انباشته 

انجام مى دهد. 

حذف دالالن و 
واسطه ها با عرضه باالى 

محصوالت پتروشيمى
ــم مقام  ــرو تاج، قائ مجتبى خس
ــدن و تجارت  ــت، مع ــر صنع وزي
ــن آثار  ــارت با تبيي ــور تج در ام
ــد عرضه محصوالت  فرمول جدي
ــت:  گف ــورس  ب در  ــيمى  پتروش
ــن قاچاق  ــدام همچني ــا اين اق ب
ــه جاى  ــه ب ــوادى ك ــى م داخل
ــدى  ــاى تولي ــرف در واحده مص
ــد  ــارج از ايران صادر مى ش به خ
ــتند، نيز  و توجيه اقتصادى نداش
ــد. با اين اقدام،  متوقف خواهد ش
قيمت ها متعادل و از چند نرخى 
ــودن قيمت ها كه موجبات رانت  ب
ــود  ــه وج ــازار ب ــاد را در ب و فس
ــد.  مى آورد، جلوگيرى خواهد ش
ــتين  وى در انتها افزود: در نخس
ــيمى با  ــواد پتروش ــه م روز عرض
ــورس، قيمت  ــول جديد در ب فرم
ــتيكى مانند  ــواد پالس ــى م برخ
ــن EX3 و محصوالت  ــى اتيك پل
ــيمى الله كاهش  توليدى پتروش

شديد يافت. 

بازارهاى عربى
در رفت و آمد

بورس هاى  ــى  نزول روند  برخالف 
ــته  و  گذش ــه  هفت در  ــان  جه
ــالف روند منفى  ــن بر خ همچني
ــه  ــى در دو هفت ــاى عرب بورس ه
بورس هاى  تحرك شاخص  اخير، 
ــه، البته به  ــن هفت ــى در اي عرب
ــودى بود.  ــورس لبنان، صع جز ب
ــاخص بورس قطر 4/4درصد و  ش
ــتند و  دوبى 4 درصد جهش داش
بورس مصر هم رشد 2/4درصدى 
را تجربه كرد. شاخص بورس هاى 
عمان، ابوظبى، عربستان و كويت 
ــد و دو بورس  ــش از يك درص بي
ــم كمتر از يك  بحرين و اردن ه
ــد و تنها  ــش يافتن ــد افزاي درص
لبنان0/8درصد  بورس  ــاخص  ش
ــال 2014  افت كرد. از ابتداى س
ــاخص بورس  ميالدى تاكنون، ش
ــد  ــش از 31 درص ــا بي ــى ب دوب
ــد، بهترين عملكرد را داشت.  رش
ــر هم به  ــر و قط ــورس مص دو ب
ــد صعود  ــب 24 و 22 درص ترتي
ــد بورس بحرين 15،  كردند و رش
عربستان 13 و ابوظبى 11 درصد 
ــتند و رشد شاخص  افزايش داش
ــاى عمان و لبنان چهار و  بورس ه
اردن يك درصد گزارش شد. اين 
ــت كه، بورس كويت  در حالى اس
ــت كه با  ــورس منطقه اس تنها ب
بازدهى منفى 6/3 درصدى همراه 

بوده است. 

شركت ها و مجامع

بورس كاال

بورس بين الملل

نماگر بورس

 73,226,20شاخص كل
(329,68)ميزان تغيير
B 3,461,572,580ارزش بازار

48,053تعداد معامالت
B 2,500,615ارزش معامالت
M 772,842حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
(152,59)14,248فارس
(54,37)6,560رمپنا

3,92735,03وصندوق
(34,35)4,977تاپيكو
(22.85)2,747خودرو
(19.8)2,350خساپا
(19.55)6,222كچاد

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
درصد تغييرقيمت

2,7871863201.62  نساجي  بروجرد(نبروج)
732427140  ح . الكتريك  خودرو شرق (خشرقح)

5,7203205.93  كيميدارو(دكيمي)
10,8784184  صنايع جوشكاب يزد(بكاب)

9,7183733.99  شيشه  همدان (كهمدا)
13,9355343.98  فوالد اميركبيركاشان(فجر)
3,8891493.98  تراكتورسازي ايران (تايرا)
2,7701053.94  بانك  كارآفرين (وكار2)

3,9961513.93  سرمايه گذاري  البرز(والبر)
2,128793.86  ليزينگ ايرانيان(وايران)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
درصد تغيير قيمتقيمت

تغيير
  ح . سيمان  
(6.69)(95)1,326شرق (سشرقح)

(4)(98)2,355  گروه صنعتي بوتان (لبوتان)
(3.99)(115)2,764  قطعات  اتومبيل  ايران (ختوقا)

(3.99)(160)3,850  داروسازي  كوثر(دكوثر)
(3.99)(132)3,179  ساختمان تهران (ثنوسا)

(3.98)(122)2,940  درخشان  تهران (پدرخش)

(3.98)(111)2,675  بانك سينا(وسينا)

(3.98)(127)3,065  نسوز پارس (كفپارس)

(3.97)(90)2,176 نيرومحركه (تمحركه)

(3.97)(229)5,537  پشم شيشه ايران (كپشير)

ارزش(ميليون ريال)قيمت خريدنام كامل شركت (نماد)
12,3308,493  نفت  پارس (شنفت)

9,7186,252  شيشه  همدان (كهمدا)

13,9585,891  پتروشيمي خليج فارس(فارس)

2,1305,330  ليزينگ ايرانيان(وايران)

7,1213,607  نوردوقطعات  فوالدي (فنورد)

1,6371,888  گروه بهمن (خبهمن)

10,8781,657  صنايع جوشكاب يزد(بكاب)

3011,595ح.خوارزمي(وخارزمح)

7,5001,486  گروه  صنعتي  بارز(پكرمان)

6,5451,309  گروه مپنا (سهامي عام)(رمپنا)

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

7,1256,408  صنعتي  آما(فاما)
  كاشي  وسراميك  

6,9625,961حافظ (كحافظ)

2,6755,636  بانك سينا(وسينا)

5505,500  خوارزمي(وخارزمح)

2,3434,975  سايپا(خساپا)

15,9294,567  سراميك  سينا(كساوه)

10,1284,420  بهنوش  ايران (غبهنوش)

16,1054,054  سيمان  دورود(سدور)

19,5013,855  سيمان مازندران (سمازن)

6,2052,679سيمان كردستان (سكرد)

بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

بيشترين افزايش

بيشترين كاهش

برترين تقاضا

برترين عرضه

افت شاخص پس از 3 روز
ــدم به ارزش 2490 ميليارد  ــهم و حق تق ديروز بيش از 772 ميليون س
ريال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد، در حال حاضر، ارزش بازار 
ــهام به حدود 346 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. شاخص كل  س
ــنبه و چهارشنبه  ــه ش بورس و اوراق بهادار در پايان معامالت روزهاى س
ــنبه هفته جارى صعود كرده بود. اين در حالى است  ــته و ش هفته گذش
ــرمايه، شاخص بورس پس از سه روز  كه در پايان معامالت ديروز بازار س
ــا ارتفاع 73 هزار و 226  ــى، 329 واحد افت كرد و ت متوالى روند افزايش

واحد پايين آمد. 

ــان  ــورس در پاي ــاخص كل ب ش
ــه  ــته پس از س معامالت روز گذش
ــى بازار  ــد افزايش ــى رون روز متوال
ــش 329 واحدى به  ــهام، با كاه س
ــيد كه هلدينگ  73226 واحد رس
ــج فارس،  ــيمى خلي صنايع پتروش
گروه مديريت پروژه هاى نيروگاهى، 
ــيمى  ــت، گاز و پتروش هلدينگ نف
تامين، ايران خودرو، سايپا و چادرملو 
بيشترين تاثير منفى را در عقب گرد 

شاخص داشتند. 
ــرمايه  ــاخص هاى اصلى بازار س ش
ــى بودند به طورى كه  ديروز كاهش
شاخص هاى صنعت 283 واحد، 50 
شركت فعال تر 15 واحد، آزادشناور 
ــركت بزرگ 7  ــد، 30 ش 311 واح
واحد، بازار اول 137 واحد و بازار دوم 

1335 واحد افت كردند. 
روز گذشته به تبع جو تقريبا منفى 
ــر گروه هاى  ــم حاكم ب و بعضا مبه
ــاهد  ــازار، ش ــزرگ ب ــك و ب كوچ
ــاخص ها در بورس  عقب نشينى ش
ــم. در اين معامالت  و فرابورس بودي
افول ارزش سهام به ويژه در نمادهاى 
ــيمى،  ــازى، مالى، پتروش خودروس
ــى در افول  ــى و فنى مهندس پااليش
شاخص ها تاثير شايانى داشته است. 
ــالت در روز  ــرگيرى معام ــا از س  ب
يكشنبه شاخص كل بورس تهران به 

لطف تاثير مثبت برخى تك سهم ها 
ــودى را در پيش گرفت.  روندى صع
اما اين روند دوام چندانى نياورد و به 
تبع افول ارزش سهام در بسيارى از 
گروه ها به ويژه نمادهاى خودرويى، 
مالى و پتروشيمى به محدوده منفى 
ــيد. در ادامه با عرضه صف هاى  رس
ــازى  ــروش در نمادهاى خودروس ف
ــهم هاى  تك س از  ــدادى  تع و 
ــا همچون  ــر گروه ه بزرگ در ديگ
ــاخص بيش از  ــرمايه گذارى، ش س

پيش در محدوده منفى فرورفت. 
ــورس تهران،  در معامالت ديروز ب
ــاجى بروجرد پس از بازگشايى  نس
ــان قيمت  ــدون محدوديت نوس ب
ــدى را تجربه  ــش 200 درص افزاي
ــازى  ــال آن داروس ــرد و به دنب ك
ــكاپ  ــع جوش ــا دارو، صناي كيمي
ــوالد  ــدان، ف ــه هم ــزد، شيش ي
ــازى  ــان، تراكتورس اميركبير كاش
ــترين  ــرمايه گذارى البرز بيش و س
ــتند. در  ــت را داش ــش قيم افزاي

مقابل گروه صنعتى بوتان، قطعات 
اتومبيل، داروسازى كوثر، نوسازى 
ــران،  ــان ته ــاختمان، درخش و س
ــوز  ــينا و فرآورده هاى نس بانك س
ــترين كاهش قيمت را  فارس بيش

تجربه كردند. 
در فرابورس شركت سرمايه گذارى 
اعتالى البرز، سرمايه گذارى ميراث 
ــوالد ارفع، قند  ــن و ف فرهنگى، آه
ــورد، زرين  ــيروان قوچان و بجن ش
ــيا و تمام نمادهاى اوراق  معدن آس

ــترين  ــكن بيش ــاز خريد مس امتي
ــورس  ــت را در فراب ــش قيم افزاي
ــاخص با  ــتند. در فرابورس ش داش
ــه 775 واحد  كاهش 14 واحدى ب
ــارون،  ــيمى م ــه پتروش ــيد ك رس
پتروشيمى جم، ذوب آهن اصفهان، 
ــيمى  ــت الوان، پتروش پااليش نف
ــان و  ــيمى خراس ــرس، پتروش زاگ
ــترين تاثير منفى  نفت ايرانول بيش

را داشتند. 
در اين بازار در حالى اوراق تسهيالت 
ــه ها» با  ــكن با نماد «تس خريد مس
ــد كه  ــه ش ــت مواج ــش قيم افزاي
بسيارى از كارشناسان نسبت به اين 
موضوع هشدار داده و تاكيد كردند، 
افزايش قيمت نرخ اوراق تسهيالت 
ــكن به صورت كاذب يا احتماال  مس
دستكارى شده است كه متقاضيان 

نسبت به آن آگاه باشند. 
ــى  معامالت ــاد  نم ــايى  بازگش
شركت هاى ايران پارت صنعت، حق 
تقدم شركت هاى پتروشيمى شازند، 
ــرق، خوراك  ــودرو ش الكتريك خ
ــاد معامالتى  ــارس و توقف نم دام پ
ــازى  ــركت هاى بيمه ما، داروس ش
كوثر، سرماآفرين، صنايع شيميايى 
ــرد و بانك  ــاجى بروج ــارس، نس ف
كارآفرين از ديگر اتفاقات ديروز بازار 

سرمايه بود. 

گزارش 2

شاخص كل، يك پله پايين تر

گروه بورس
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امضاى تفاهم نامه بانك 
توسعه و ايران اكسپو 

ــتاد  ــعه صادرات و س ــك توس بان
برگزارى نمايشگاه توانمندى هاى 
ــه  تفاهم نام ــران  اي ــى  صادرات
همكارى امضا كردند كه براساس 
آن طرفين همكارى هاى مشتركى 
ــزارى همايش ها و  ــب برگ در قال
ــى به ويژه  ــگاه هاى تخصص نمايش
توانمندى هاى  ــاالنه  س نمايشگاه 
ــدف حمايت از  ــا ه ــى ب صادرات
ــوه و بالفعل  ــدگان بالق صادركنن

كشور انجام خواهند داد.
ــوص  در خص ــدام  اق و  ــى  بررس
ــى  ــاى معرف ــت واحده درخواس
ــور افتتاح  ــده به بانك به منظ ش
ــدى  بع ــل  مراح در  و  ــاب  حس
ــك و  ــهيالت بان ــتفاده از تس اس
ــيل و امكانات  ــتفاده از پتانس اس
ساير سازمان ها در جهت باالبردن 
ــى خدمات  ــى و كيف ــطح كم س
در  ــدگان  صادركنن ــه  ب ــى  بانك
ــررات بانك از جمله  چارچوب مق

تعهدات ايران اكسپو است.

بانك رفاه در مبارزه با 
پولشويى اول شد

ــات مالى (FIU) كه  مركز اطالع
ــور اقتصادى  ــر وزارت ام زير نظ
ــد،  مى كن ــت  فعالي ــى  داراي و 
ــاه كارگران  ــرد: بانك رف اعالم ك
ــب ميانگين  ــا كس ــد ب موفق ش
ــت  نخس ــه  رتب ــد،  96/88درص
ــات مالى كشور  بانك ها و موسس
ــت پروژه  ــراى فاز نخس را در اج
ــويى  اجراى برنامه  مبارزه با پولش
كه در چهار حوزه دستورالعمل ها 
و بخشنامه ها، اقدامات زيرساختى 
و اجرايى، آموزش و اطالع رسانى 
ــى  ــى و نظارت ــات كنترل و اقدام
تعريف شده است، به دست آورد.

امكان ثبت مغايرت شتابى 
در سايت پست بانك

ــس اداره كل  ــاد بهمنى، ريي فره
ــت بانك  بانكدارى الكترونيك پس
ــع مغايرت   ــامانه رف ــاد س از ايج
ــتابى در وب سايت  كارت هاى ش
اين بانك خبر داد و گفت: تمامى 
ــبكه  دارندگان كارت هاى عضو ش
از  ــتفاده  اس ــع  ــتاب، در مواق ش
ــاى الكترونيكى اين بانك  درگاه ه
اگر در مبادله اى با مغايرت روبه رو 
شوند، مى توانند به جاى مراجعه 
ــعب به وب سايت  حضورى در ش
ــه و در بخش  ــك مراجع ــن بان اي
بانكدارى الكترونيك نوع مغايرت 
ــورت غيرحضورى و  خود را به ص
ــبانه روز ثبت  و  در هرساعت از ش

پيگيرى كنند.

مجمع بانك كارآفرين
در 24 تير ماه

ــى  تمام از  ــن  كارآفري ــك  بان
ــوت كرد تا  ــهامداران خود دع س
درجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
ــك حضور پيدا  ــاالنه اين بان و س
كنند.اين مجامع در روز سه شنبه 
ــال جارى در سالن  24 تيرماه س
ــگاه نيرو به  ــج فارس پژوهش خلي
ــاعات 9 و10 صبح  ــب در س ترتي

برگزار مى شود.
ــهامداران يا وكالى  ــن س همچني
ــه منظور  ــهامداران ب ــى س قانون
ــه  ــه ورود به جلس ــت برگ درياف
ــاعت ادارى امروز،  مى توانند درس
ــاه به  ــورخ 23 تيرم ــنبه م دوش
ــزى بانك واقع  ــانى دفتر مرك نش
ــى عصر،  ــان ول ــران، خياب در: ته
ــت،  خيابان  ــارك مل ــه روى پ روب
ــالك 97، اداره  ــى،  پ ــد غرب ناهي

سهام مراجعه كنند.

افزايش ساعت كار 
شعب منتخب بانك ملى 
بانك ملى براى رفاه حال مشتريان 
ــاعت كار  ــان مالياتى، س و مودي
ــود را از روز  ــب خ ــعب منتخ ش
ــنبه  ــنبه 21 تيرماه تا چهارش ش
ــراى دريافت وجوه  ــاه ب 25 تيرم
ــى موديان  ــاى ماليات اظهارنامه ه
ــاعت 18 افزايش داد.اسامى  تا س
ــعب از طريق سايت بانك  اين ش
ــاهده است.شعب مذكور  قابل مش
و   26 ــنبه  پنجش ــاى  روزه در 
ــاعت  ــه 27 تيرماه نيز تا س جمع
ــن در روز  ــوح و همچني 16 مفت
ــنبه  ــه ش ــنبه 29 تا روز س يكش
ــاعت 21 پذيراى  31 تيرماه تا س

موديان مالياتى خواهد بود.

ــن روحانى  ــه حس ــس از آنك پ
ــور دولت  ــوان رييس جمه به عن
ــردم تاييد  ــط م ــم توس يازده
ــد و از اميدها براى گشايش  ش
ــادى ايران و خروج  اوضاع اقتص
از شرايط تحريم ها سخن گفت، 
قيمت ها در بازار ارز براى پاسخ 
به اين تغيير وضعيت، شروع به 
ــط قيمت  ــش كرد و متوس كاه
ــرداد ماه 35797  دالر كه در خ
ريال بود تا آبان ماه سال 92 طى 
ــه 30126  ــى ب يك روند كاهش
ــط قيمت  ــيد و متوس ريال رس
ــاى دى و بهمن نيز زير  در ماه ه
3000 تومان ثبت شد. هرچند 
ــذ توافقات در مذاكرات ژنو  با اخ
اين روند كاهشى سرعت گرفت 
ــال92 با كاهش  اما در پايان س
ــت  ــيمى و دس صادرات پتروش
نيافتن به منابع ارزى پيش بينى 
ــذر و افزايش  ــده از اين رهگ ش
تقاضا براى ارز با روشن تر شدن 
ــران، قيمت ارز  افق اقتصادى اي
ــت.  بار ديگر رو به افزايش گذاش
ــرخ دالر  ــط ن ــان كه متوس چن
ــفند 92 به  ــازار آزاد در اس در ب
ــراى  ــيد و ب ــال رس 30992 ري
ــت  ماه هاى فروردين و ارديبهش
ــاى  قيمت ه ــب  ترتي ــه  ب  93
30266و32990 ريال ثبت شد 
ــت هاى ارزى را  تا ناكامى سياس

خبربدهد. 

همسويى سياست خارجه 
و حجم نقدينگى 

از  ــواره  هم ــران  اي ارز  ــازار  ب

ــيار ملتهب بوده  ــاى بس بازاره
ــى و اقتصادى  ــه عوامل روان ك
ــذار  ــيارى روى آن تاثير گ بس
ــس كل بانك  ــا ريي ــت، ام اس
ــيه  ــواره در حاش ــزى هم مرك
ــود بر  ــت هاى خبرى خ نشس
ــات نرخ ارز تاكيد  كاهش با ثب
ــى  پيش بين را  آن  و  ــرده  ك

مى كند. 
براساس گفته هاى ولى اهللا سيف، 
رييس بازار ارز، در ادامه سال 93 
با برطرف شدن مشكل عرضه و 
دورنماى روانى مثبتى كه وجود 
ــى با ثباتى  دارد، با روند كاهش
ــد بود. هر چند با  روبه رو خواه
روى كار آمدن دولت جديد، نرخ 
ارز ثبات بيشترى يافته است اما 
ــى نرخ ارز در  تداوم روند كاهش
زمانى طوالنى تر نيازمند بررسى 
ــى و شناسايى عوامل  كارشناس
موثر بر آن خواهد بود به همين 
منظور است كه يك كارشناس 
ــه «فرصت  ــائل اقتصادى ب مس
ــت يازدهم با  امروز» گفت: دول
ــات در مذاكرات ژنو  ــذ توافق اخ
ــهم سياست  ــان داد كه س نش
ــا بين الملل  ــى و روابط ب خارج
ــى را در نرخ ارز  ــرات مهم تاثي
دارد و شاهد آن نيز كاهش نرخ 
ارز پس از روى كار آمدن دولت 
ــت ها  بازتاب سياس ــم و  يازده
رييس جمهوراست.  ــخنان  س و 
ــره با مدنظر  محمد خوش چه
ــا بر  ــرات تحريم ه ــراردادن اث ق
ــهم  ــاد ايران ادامه داد: س اقتص
ــته  مذاكرات در چند ماه گذش
ــيار موثر  در كاهش نرخ ارز بس

بود به طورى كه شيوه مذاكرات 
دقيق مى تواند لغو تحريم ها را به 
ارمغان بياورد و كاهش يكباره و 
شديد نرخ ارز را شاهد مى شويم. 
ــده ادوارى در خانه  اين نماين
ــر ديگر عوامل  ملت با تاكيد ب
ــر كاهش نرخ ارز افزود:  موثر ب
ــى يكى ديگر از  حجم نقدينگ
عواملى است كه بر تعيين نرخ 
ارز بسيار اثرگذار خواهد بود. 

ــد: هر مقدار كه  وى يادآور ش
ــش پيدا كند  ــت ارز افزاي قيم
ــز افزايش  ــم نقدينگى ني حج
ــد و بين حجم نقدينگى  مى ياب
ــاط معنا دارى  ــرخ ارز ارتب و ن

وجود دارد. 
ــيوه  ــوش چهره با تاكيد بر ش خ
ــراى  ــت در اج ــرد دول و عملك
ــالم كرد:  ــت هاى ارزى اع سياس
اگر دولت بتواند حجم نقدينگى، 
ــته اى و انتظارات  ــرات هس مذاك
تورمى را در جهت سياست هاى 
ارزى هدايت كند مى توان كاهش 
ــاهد شد اما با نبود  نرخ ارز را ش
هرگونه هماهنگى در اين عوامل 
كاهش نرخ ارز به رؤيا مى پيوندد. 

 جلوگيرى از 
توزيع گسترده

ــش صنعت و  ــا تامل در بخ  ب
ــه اين نتيجه  ــد مى توان ب تولي
ــتيابى به تعادل  رسيد كه دس
ــن تقاضاى  ــه و تامي در عرض
ــورد نياز  ــا و خدمات م كااله
ــه چهار ميليارد  جامعه، نياز ب
دارد،  ــه  ماهانـــ واردات  دالر 
ــى از  ــش اعظم ــن رو بخ از اي

ــه منظور  ــرمايه هاى ارزى ب س
ــه كاالهاى  ــواد اولي ــن م تامي
ــن واردات  ــدى و همچني تولي
كاالهاى اساسى از كشور خارج 
مى شود. به همين منظور است 
ــيوه عرضه  ــاماندهى ش كه س
ــى  ــد نرخ ــم از چن ارز، آن ه
ــى مى تواند براى  ــك نرخ به ت
ــود  ــدگان داخلى س توليد كنن
ــاماندهى  ــراه آورد و س به هم
ــد و حمايت از آن  بخش تولي
ــمت تك نرخى شدن  را به س
ارز بكشاند. بر اين اساس است 
كه يك كارشناس اقتصادى به 
امروز» گفت: «دولت  «فرصت 
ــت  ــد در توزيع ارز خساس باي
داشته باشد و آن را در بازار به 

طور محدود عرضه كند.»
ــد بر  ــا تاكي ب ــوى  ــدى تق مه
سياست هاى ارزى دولت يازدهم 
ادامه داد: منابع درآمدى كشور 
ــيار محدود بوده و بيشتر به  بس
ــده  درآمدهاى نفتى خالصه ش
ــى با  ــرايط كنون ــت و در ش اس
توجه به محدوديت منابع ارزى، 
ــد نرخى بودن  چاره اى جز چن

وجود ندارد. 
ــاد ايران  ــد كرد: اقتص وى تاكي
و  ــت  اس ــيب پذير  آس ــيار  بس
ــول، التهاب و  ــه تح ــا هرگون ب
ــار دگرگونى و  اظهارنظرى دچ
تغيير مى شود. از اين رو است كه 
ــت  دولت و بانك مركزى سياس
ارزى خود را روى داشته هايشان 
تنظيم مى كنند و اين داشته ها 

نيز بسيار ناچيز است. 
ــرار دادن  ــا مدنظر ق ــوى ب تق

ــه ايران  ــزان واردات كاال ب مي
ــدم زدن در بازار به  افزود: با ق
ــم  ندرت كاالى ايرانى به چش
مى خورد و بازار كاال در اختيار 
ــزان  مي ــن  اي ــت.  اس واردات 
ــه  ارائ ــق  طري از  كاال  واردات 
ــده كه خبر  ــت آم ارزى به دس
ــده اى  ــران ارزى در آين از بح
نزديك مى دهد. اين كارشناس 
ــائل اقتصادى گفت: از اين  مس
ــت و بانك  ــه دول ــت ك رو اس
ــد ارز را در اختيار  مركزى نباي
هر كسى قرار بدهد و بايد براى 

خرج آن خسيسى كند. 
ــدگان از  ــود وارد كنن وى به س
و  ــه اى  مبادل ارز  ــاوت  مابه التف
ــاره كرد و افزود: آنها  مرجع اش
سود خود را از اين مابه التفاوت 
به دست مى آورند و ديگر نيازى 
نيست كه ارز را به طور گسترده 
ــادى  اقتص ــاالن  فع ــان  مي در 

وارد كننده كاال توزيع كرد. 
ــه دولت هاى  ــا نگاهى گذرا ب ب
ــد از جنگ مى توان دريافت  بع
ــات ارزى و كاهش نرخ  كه ثب
كالن  ــاخص هاى  ش ــا  ب آن 
اقتصادى و سياسى درگير بوده 
ــت  و تنها رويكرد دولت ها اس
ــت هاى  ــته در سياس كه توانس
ارزى از التهاب اين بازار بكاهد. 
ــت هاى  از اين رو اجراى سياس
ــى جامع در  بلند مدت با نگاه
عرصه هاى اقتصادى و سياسى 
مى تواند آثار نوسان و التهابات 
ــش دهد و با  ــازار ارز را كاه ب
ــد بر توليد صادرات محور  تاكي
درآمدهاى ارزى را افزايش داد. 

ــنه مهر گفت: بنا بر وعده بانك مركزى به زودى سامانه  مديرعامل بانك قرض الحس
وام ازدواج براى اين بانك باز مى شود و ما از اينكه بتوانيم پرداخت تمامى وام هاى 

ازدواج را به عنوان يك بانك تخصصى برعهده بگيريم، استقبال مى كنيم. 
ــاره  ــتى خبرى با اش ــين مصطفى پور در نشس به گزارش «فرصت امروز»، غالمحس
ــنه مهر گفت: بعد از شش سال فعاليت، ما توانسته ايم  به عملكرد بانك قرض الحس
ــهيالت قرض الحسنه را به حدود يك ميليون نفر  بيش از 40 هزار ميليارد ريال تس
ــهيالت مربوط  ــت كه حدود نيمى از اين تعداد تس پرداخت كنيم. اين درحالى اس

به 1/5سال اخير است. 
ــنه مهر گفت: تا پايان اسفند سال  وى درباره وضعيت فعلى منابع بانك قرض الحس
92 منابع اين بانك به حدود 24 هزار ميليارد ريال با رشد 55 درصد و سود حدود 
ــيدكه امسال اين رقم به 27 هزار ميليارد ريال رسيده، اما  160 ميليارد تومان رس

سود بانك نسبت به سال گذشته 10 درصد كاهش يافته است. 
ــوى اين بانك گفت: براساس مصوبه   مصطفى پور در مورد پرداخت وام ازدواج از س
ــارد ريال براى  ــهام دو هزار ميلي ــك و از محل حقوق صاحبان س ــره بان هيات مدي
ــد ميليارد تومان از  ــنه ازدواج اختصاص يافت كه ص ــهيالت قرض الحس اعطاى تس
ــت و مابقى نيز از بيستم  ــده اس ــتانى، پرداخت ش اين مبلغ به تفكيك اولويت اس

ارديبهشت امسال براساس تعداد شعب و قابليت 
ــود و  توزيع ميزان منابع به مرور پرداخت مى ش
ــت كه به زودى  بانك مركزى به ما وعده داده اس
ــراى اين بانك باز كند تا  ــامانه وام ازدواج را ب س
ــهيالت ازدواج را در تمامى  بتوانيم پرداخت تس

استان ها از سر گيريم. 
وى افزود: براساس تفاهم نامه هايى كه اين بانك با 
ــته تاكنون 700 ميليارد ريال  نهادهاى ديگر داش
تسهيالت به زندانيان پرداخت شده است. كه از اين 
ميان سه هزار و 530 زندانى از تسهيالت اين بانك 
استفاده كرده اند و تنها 14 زندانى بازگشت دوباره 
به زندان داشته اند كه اين از آثار و بركات تسهيالت 

قرض الحسنه است. 

رييس كل بانك مركزى، حمايت بانك مركزى و شبكه بانكى در بحث اشتغالزايى، 
ــش و بهره گيرى از  ــر پوش ــودكان زي ــاوگان و ك ــازى نوب ــى و توانمندس كارآفرين
ــاركتى سازمان بهزيستى را اعالم كرد و گفت: نظام بانكى از ايجاد  ظرفيت هاى مش
ــغلى براى نيازمندان مراكز بهزيستى حمايت مى كند تا اين افراد نيز  فرصت هاى ش

در آينده منشا خدمات ارزنده  اى براى كشور باشند. 
ــيرخوارگاه  ــن بازديد از بخش هاى مختلف ش ــيف، ضم به گزارش مهر، ولى اهللا س
ــش  ــعه مراكز حرفه اى و فنى زيرپوش آمنه از حمايت بانك مركزى به منظور توس
بهزيستى و ايجاد فرصت هاى شغلى و كارآفرينى براى تامين آتيه اين كودكان خبر 
داد و گفت: نظام بانكى از ايجاد فرصت هاى شغلى براى نيازمندان مراكز بهزيستى 
حمايت مى كند تا اين افراد نيز در آينده منشا خدمات ارزنده  اى براى كشور باشند. 
ــد، از خدمات  ــرف ضيافت افطارى برگزار ش ــاى معنوى كه به ص ــن فض وى در اي
ــاغل خوب را به  ــرد و گفت: خداوند مش ــان مجموعه قدردانى ك ــمند كاركن ارزش

انسان هاى شريف محول مى كند و حرفه شما مستمرا ماجور است. 
ــا تربيت و پرورش  ــبت به اينكه ب ــزى با ابراز اميدوارى نس ــس كل بانك مرك ريي
صحيح، نوزادان و كودكان شيرخوارگاه آمنه، انسان هايى مثبت و تاثيرگذار و منشا 
ــور بار آيند، افزود: خدمت به اين كودكان، موهبتى الهى است  اثرات خير براى كش

ــه خداوند در وجود كاركنان چنين مراكزى به  ك
وديعه نهاده است. 

سيف در ادامه گفت: ما در هر سمتى كه هستيم 
ــود را به بوته  ــئوليت هاى اجتماعى خ نبايد مس

فراموشى بسپاريم. 
ــبكه بانكى را در  ــت بانك مركزى و ش وى حماي
ــازى  ــتغالزايى، كارآفرينى، توانمندس ــث اش بح
ــش، بهره گيرى از  ــودكان زيرپوش ــاوگان و ك نوب

ظرفيت هاى مشاركتى و... اعالم كرد. 
ــگاه  ــس كل بانك مركزى همچنين از نمايش ريي
ــتى معلوالن و مددجويان  آثار هنرى و صنايع دس
ــتى كه در محوطه  ــازمان بهزيس توانمند شده س
شيرخوارگاه برگزار شده  بود، بازديد به عمل آورد. 

رييس كل بانك مركزى اعالم كرد: 
حمايت نظام بانكى از مراكز 
اشتغالزايى سازمان بهزيستى

مصطفى پور، مدير عامل بانك: 
بانك قرض الحسنه مهر به زودى

 وام ازدواج پرداخت مى كند

بانك مركزى اعتبار فاينانس چين را تامين نكرد 
رييس اتاق بازرگانى و صنايع ايران و چين با تاكيد بر اينكه چين مشكلى 
ــدارد، گفت: بانك مركزى تاكنون اعتبار  ــت فاينانس به ايران ن در پرداخ

فاينانس چين را تامين نكرده است. 
ــگراوالدى رييس اتاق بازرگانى و صنايع  ــنيم، اسداهللا عس به گزارش تس
ــده  ــن در ارتباط با وضعيت فاينانس چين و اخبار مطرح ش ــران و چي اي
درباره قطع اين فاينانس، اظهار كرد: فاينانس چين قطع نشده و كماكان 

در جريان است. 
ــكلى در پرداخت فاينانس به ايران  وى با تاكيد براينكه طرف چينى مش
ــود و  ندارد، گفت: ريال اين فاينانس بايد از طرف بانك مركزى تامين ش

بعد چين فعاليت هاى مربوطه را انجام دهد. 
ــوال كه  ــخ به اين س رييس اتاق بازرگانى و صنايع ايران و چين در پاس
ــوى بانك مركزى چيست؟ گفت: اين سوال  علت عدم تامين اعتبار از س

را بايد بانك مركزى پاسخ دهد. 

توضيحات بانك مركزى درباره 
وثايق وام گيرندگان ارزى

ــا براى ارائه  ــرط جديد بانك ه ــك مركزى در واكنش به خبر «دو ش بان
ــررات جارى ارزى،  ــاس مق ــق وام گيرندگان ارزى» اعالم كرد: براس وثاي
ــور در قالب يكى از عقود قانون عمليات بانكى بدون ربا به  بانك هاى كش
منظور گسترش صادرات و ايجاد اشتغال به صادركنندگان كاال، خدمات 
ــرايط تسهيالت ارزى اعطا مى كنند و نرخ سود  و توليدكنندگان واجد ش
ــخيص بانك عامل و با توجه به نوع ارز و  ــهيالت به تش مورد انتظار تس

وضعيت اعتبارى متقاضى تعيين مى شود. 
ــرايط قرارداد  ــه به ش ــز با توج ــه دين ني ــارت تاخير تادي ــرخ خس ن
ــروط  ــود و به صورت ش ــل تعيين مى ش ــط بانك عام ــوع ارز توس و ن
ــهيالت  ــرارداد درج و به تاييد و امضاى متقاضى تس ــن عقد در ق ضم
ــوند و  ــه ارز منعقد مى ش ــهيالت ب ــاى اعطاى تس ــد. قرارداده مى رس
ــت عين ارز در  ــه بازپرداخ ــد ب ــهيالت متعه ــتفاده كنندگان از تس اس

ــاط مربوطه خواهند بود.  ــيدهاى اقس سررس

پرداخت وام هاى 100ميلياردى بانك ها در مجلس
ــالمى از تهيه طرح  ــوراى اس ــيون برنامه و بودجه مجلس ش عضو كميس
ــات مالى بابت پرداخت وام هاى باالى  تحقيق و تفحص بانك ها و موسس

100ميليارد ريال در 10سال گذشته خبر داد. 
ــاس بند 28 قانون  ــادى اظهار كرد: براس ــر، احمد اميرآب ــه گزارش مه ب
ــال 91 و بند 16 قانون بودجه  ــال 90، بند 29 قانون بودجه س بودجه س
ــهيالت و بدهى هاى بانكى است از  ــتمهال تس ــال 92 كه در مورد اس س

سوى تعدادى از نمايندگان طرح تحقيق و تفحصى تنظيم شده است. 
ــوراى اسالمى ادامه داد: تحقيق و تفحص  نماينده مردم قم در مجلس ش
از بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى بابت تسهيالت باالى 100ميليارد 
ــال گذشته به هيات رييسه مجلس شوراى اسالمى تقديم  ريال در 10س

شده است تا اين موضوع مورد بررسى قرار گيرد. 
ــيون اصولگرايان تصريح كرد: علت معوق شدن تسهيالت و  عضو فراكس
داليل عدم پيگيرى بازپرداخت تسهيالت و محل مصرف تسهيالت نيز از 
محورهاى مهم اين تحقيق و تفحص است زيرا براساس اطالعات موجود 
تسهيالتى كه بابت توليد و امور مختلف گرفته شده در محل هاى مذكور 

به مصرف نرسيده است. 

خبر

نماگر

افزايش قيمت طال در ششمين هفته متوالى 
ــته 17 دالر افزايش يافت و به 1337  قيمت جهانى طال در هفته گذش

دالر در هر اونس در پايان معامالت جمعه رسيد. 
ــه قبل تجار  ــت قابل توجه در جلس ــس از افزايش قيم ــى كه پ در حال
مشغول برداشت سود بودند، قيمت طال روز جمعه كاهش يافت، اما فلز 
زرد هفته گذشته را براى ششمين هفته متوالى، با افزايش به پايان برد. 
ــاس اين گزارش، قيمت هر اونس طال براى تحويل در ماه آگوست  براس
ــنت معادل 0/1درصد كاهش به  ــازار نيويورك، با يك دالر و80 س در ب
ــيد. در اين هفته قيمت طال براى ششمين  ــنت رس 1337 دالر و 40س
ــت  ــد از آگوس هفته 1/3درصد افزايش يافت كه طوالنى ترين دوره رش

2011 تاكنون بوده است. 

نرخنامه

فروش خريد نوع ارز 

3118031290دالر امريكا
4260042730يورو

5328053390پوند انگليس
2953029670دالر كانادا

84208490درهم امارات
2937029530دالر استراليا

3480035050فرانك سوئيس
1482014950لير تركيه

56405730كرون دانمارك
45204620كرون سوئد
49905090كرون نروژ

81708370ريال عربستان
97009830رينگت مالزى
102000107000دينار كويت
50205120يوآن چين
450600روپيه هند
9001000بت تايلند
200400ين ژاپن

2528دينار عراق

قيمت فروش قيمت خريد  عنوان

1338 1340 اونس طال
983/420 984/580 يك گرم طالى 18 عيار

9/647/000 9/660/000 سكه طرح قديم
9/620/000 9/630/000 سكه بهار آزادى
4/800/000 4/820/000 سكه نيم
2/670/000 2/690/000 سكه ربع
1/770/000 1/790/000 سكه يك گرمى

ندا فتاحى

ــناس امور بانكى با تاكيد  يك كارش
ــا را موظف به  بر اينكه نبايد بانك ه
ــت  حمايت از توليد كرد، معتقد اس
كه بانك ها با وجود استقبال ظاهرى 
از سود 22 درصدى تسهيالت تمايلى 

به اجراى آن نخواهند داشت. 
ــيدبهاء الدين  ــنا، س به گزارش ايس
ــمى در مورد چرايى  حسينى هاش
دور ماندن بانك ها از تحرك بخشى 
ــطح توليد  ــاد و ارتقاى س به اقتص

اظهار كرد: اينكه بانك ها تمايلى به 
ــرمايه گذارى و ارائه تسهيالت به  س
ــت،  توليد ندارند، قابل پذيرش نيس
درعين حال، با توجه به اينكه توليد 
بلند مدت است،  نيازمند تسهيالت 
سياست هاى پولى ما براساس عقود 
ــاركتى به گونه اى  ــه اى و مش مبادل
بوده كه در سال هاى اخير نتوانسته 

پاسخگوى توليد باشد. 
وى با اشاره به اينكه عقود مبادله اى 

اغلب بلند مدت و با نرخ ثابت است، 
افزود: قبال نرخ اين تسهيالت كمتر 
ــود سپرده هاى بانكى بود،  از نرخ س
ــراى ارائه  ــر بانكى ب ــن رو، اگ از اي
ــهيالت در قالب عقود مبادله اى  تس
ــد متحمل زيان  ــدام مى كرد، باي اق
ــويى ديگر واحد هاى  ــد از س مى ش
ــاركتى  بخش بازرگانى از عقود مش
ــدت بوده و براى  كه عموما كوتاه م
سود تحقق يافته محدوديتى ندارد، 

ــتفاده مى كنند؛ از اين رو بانك ها  اس
ــهيالت كوتاه مدت  ــمت تس ــه س ب
ــترى پيدا كرده و اين  گرايش بيش
ــهيالت بيش از توليد به سمت  تس
بازرگانى رفت. هاشمى همچنين به 
درگيرى توليد با مشكالت عديده اى 
ــاره كرد و افزود:  در حال حاضر،  اش
ــد پروژه هاى  حدود 70 تا 80 درص
ــر كار  ــر نقطه سربه س ــى زي صنعت
ــد  نمى توانن ــن،  بنابراي ــد؛  مى كنن

ــا را برگردانده و  ــات بانك ه مطالب
ــزان مطالبات معوق  ــواره بر مي هم
افزوده مى شود. در عين حال، توليد 
ــهيالت  ــدرت بازگرداندن تس نيز ق
ــود مورد انتظار بانك ها را  با نرخ س
ــده پول  ــل بهاى تمام ش كه حاص
ــت ندارد كه جمع اين موارد  آنهاس
ــمت  ــده تا بانك ها به س موجب ش
ــات، تجارت و بازرگانى رفته و  خدم

از سرمايه گذارى دور بمانند. 

استقبال ظاهرى بانك ها از سود جديد تسهيالت 
دريچه خبر

تخصيص خسيس
«فرصت امروز» سياست انقباضى دولت را

در تزريق ارز بررسى كرد 
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با لغو احتمالى محدوديت هاى 
ــت  ــم صنع ــى از تحري ناش
حمل ونقل هوايى، ايرالين هاى 
ــوع  ــه ن ــد چ ــى خري داخل
هواپيمايى را در دستور كار قرار 

مى دهند؟ 
ــن  ــال از رفت ــار س ــدود چه ح
كابوسى به نام توپولف از ناوگان 
ــور مى گذرد، از سال  هوايى كش
89 به بعد عالوه بر خداحافظى 
ناوگان هوايى كشور با ركورددار 
سوانح هوايى، حلقه تحريم هاى 
اين صنعت تنگ تر شده و كار را 
براى فعاليت ايرالين هاى داخلى 
سخت كرده است. مصائب خريد 
ــى از گرفتارى هايى  هواپيما يك
ــركت هاى  ــه همواره ش بوده ك
ــت  و  هواپيمايى ايرانى با آن دس
پنجه نرم كرده اند و عملكرد آنها 

را تحت  تاثير قرار داده است. 
در اين بين چند ماهى است كه 
ــو اميدوارى هايى را  توافقات ژن
ــروج صنعت حمل ونقل  براى خ
ــور از دوران ركود  ــى كش هواي
طوالنى به وجود آورده و احتمال 
دارد پس از مدت ها زمينه خريد 
ــا براى  ــر هواپيم ــدون دردس ب
ايرالين هاى داخلى فراهم شود. 
ــوش كرد در  ــد فرام البته نباي
شرايط كنونى با تحريم صنعت 
حمل ونقل هوايى، ايرالين هاى 
ــاب چندانى  ــق انتخ ايرانى ح
ــا ندارند؛  ــد هواپيم ــراى خري ب
ــت دوم شرقى يا  هواپيماى دس
ــركت هاى  غربى تنها انتخاب ش
ــت.  در  ــى داخلى اس هواپيماي
ــر،  اى تى آر،  ــر فوك حال حاض
بريتيش اير اسپيس و جايگزين 
ــى «ام دى» از  ــا يعن توپولف ه
ــتند  ــه هواپيماهايى هس جمل
ــافران را در  ــه حمل ونقل مس ك
مسيرهاى به اصطالح كوتاه برد 
ــور انجام مى دهند. ساخت  كش
ــا  ــران 140» ب ــا «اي هواپيم
ــا يكى از  ــكارى اوكراينى ه هم
ــتاى  ــود كه در راس اقداماتى ب
ــركت هاى  ش ــاز  ني ــن  تامي
ــتگى  هواپيمايى و كاهش وابس
به غرب عملياتى شد، برنامه اى 
ــرد ايرالين ها  كه با استقبال س

به سرانجام نرسيد. 

ايرالين ها قدرت تعيين 
تعرفه خدمات را ندارند

ــركت هاى  ــن ش ــر انجم دبي
ــت كه  هواپيمايى بر اين باور اس
ــى بايد  ــركت هاى هواپيماي ش
بازار را بررسى كنند و توانمندى 
اين را داشته باشند تا متناسب 
ــر گرفته اند  با بازارى كه در نظ
ــور كنند و پس  ناوگان وارد كش
ــراى خدمات نرخ گذارى  از آن ب

كنند. 
حميدرضا غوابش در گفت وگو با 
خبرنگار «فرصت امروز» با تاكيد 
بر اينكه با تعريف مدل درآمدى 
ــود بايد چه نوع  مشخص مى ش
ــود، تصريح  هواپيمايى وارد ش
ــخص  ــرد: در اين صورت مش ك
خواهد شد كه بهاى يك ساعت 
ــه فعاليت  ــد ك پرواز چقدر باش
ايرالين ها مقرون به صرفه باشد. 
وى افزود: متاسفانه هنوز از اين 
ــد از اقتصاد  ــم كه باي قضيه مه
ــويم، دور  ــارج ش ــى خ تكليف
ــركت هاى  ــتيم. در واقع ش هس
ــن  ــدرت تعيي ــى ق هواپيماي
ــان  تعرفه هاى خدمات خودش
ــراى  ــن رو ب ــد و از اي را ندارن
ــب و كار جديد  تعريف مدل كس

محدوديت زيادى وجود دارد. 
ــر به طور كلى  وى ادامه داد: اگ
به بازارهاى داخلى موجود نگاه 
كنيم اكثر مسافت هاى بين يك 
ساعت و 10 دقيقه تا يك ساعت 
و نيم است كه به اصطالح به اين 
نوع پروازها پروازهاى كوتاه برد 
مى گويند. بنابراين نياز داخلى 
ــت  ما خيلى به هواپيماهايى اس
ــرد و كوتاه برد  ــراى ميان ب كه ب

طراحى شده  اند. 
ــركت هاى  ــن ش ــر انجم دبي
هواپيمايى خاطرنشان كرد: اما 
اگر بخواهيم به بازار بين المللى 
ــته به اينكه  نگاهى بيندازيم بس
به چه بازارهاى بين المللى ورود 
پيدا كنيم پاسخ به سوال «خريد 
ــا»  ــط ايرالين ه ــا توس هواپيم

متفاوت است. 
ــه به دليل  ــا بيان اينك غوابش ب
ــاوگان 70 درصد  محدوديت ن
پروازهاى خارجى در كشورهاى 
ــه  جمل از  ــران  ي ا ــايه  همس
كشورهاى حاشيه خليج فارس، 

ــتان و عراق انجام   تركيه، عربس
ــود، اظهار كرد: پروازهاى  مى ش
ــل محدوديت هاى  اروپا به دلي
ــى كاهش  ــانى خيل سوخت رس
ــت، اگر محدوديت ها  يافته اس
ــئله در  ــود اين مس ــرف ش برط
انتخاب نوع هواپيما موثر است، 
به عبارت ديگر مسئله مهم اين 
ــت كدام بازار را مى خواهيم  اس
ــم آن زمان  ــرار دهي ــدف ق ه
ــم كدام ناوگان  مى توانيم بگويي

مناسب است. 
او تصريح كرد: انتخاب هواپيما 
ــب و كار  ــاس نوع كس بايد براس
ــود يعنى  هر شركت تعريف ش
ما نمى توانيم براى يك شركت 
تعيين كنيم چه ناوگانى بخرد. 
ــاوگان را  ــى ن ــخصات فن مش
ــا توجه به  مى توان گفت مثال ب
ــرايط آب و هوايى كشور چه  ش
هواپيمايى به لحاظ فنى مناسب 
ــت اما اينكه چه برندى باشد  اس
ــئله به مدل كسب و كار  اين مس

ايرالين ها برمى گردد. 

«ايران 140»
پاسخگوى نيازها نبود

ــور در  تامين ناوگان هوايى كش
ــرايط تحريم با هواپيماهاى  ش
ــاخت داخل چند سالى است  س
ــا تاكنون  ــده ام ــرح ش كه مط
ــك از ايرالين ها از خريد  هيچ ي
ــد داخل كه با  هواپيماهاى تولي
عنوان ايران 140 شناخته شده 
ــتقبال نكرده اند. دبير  است، اس
انجمن شركت هاى هواپيمايى 
همچنين در رابطه با به كارگيرى 
ــط  ــاى ايران 140 توس هواپيم
ــى هم  ــركت هاى هواپيماي ش
ــدم توليد انبوه  گفت: به دليل ع
ــاعت هاى قابل  و اينكه هنوز س
توجهى پرواز نداشته و همچنين 
مسائل ديگر فنى كه جزييات آن 
را بايد از متخصصان حوزه موتور 
ــوال كرد،  و مكانيك هواپيما س
ــى نبوده  ــران 140 هواپيماي اي
ــتقبال شركت هاى  كه مورد اس
ــرار بگيرد. غوابش  هواپيمايى ق
ــا ايرالين ها  ــرد: قطع ــد ك تاكي
ــد از  ــتند بتوانن ــت داش دوس
هواپيمايى توليد داخل استفاده 
ــد ايران  كنند، اما به نظر مى رس

ــته نيازهاى آنها را  140 نتوانس
پاسخگو باشد. 

فوكر؛ انتخاب اول
ــور  نگاهى به ناوگان هوايى كش
ــه حدود  ــت ك حاكى از آن اس
ــا اقبال  ــوع هواپيما ب ــت ن هش
ــوى شركت هاى  بيشترى از س
ــد؛  ــه رو بوده ان ــى روب هواپيماي
اى تى آر 72 يك نوع هواپيماى 
ــه هم اكنون  ــت ك ــى اس ملخ
ــدود 90  ــمان ح ــركت آس ش
ــه با ساير  درصد آن را در مقايس
ــى در  ــركت هاى هواپيماي ش
اختيار دارد. اين هواپيما ساخت 

هلند است. 
ــر 50 و 100 هواپيماهاى  فوك
ديگرى كه توليد مشترك هلند و 
فرانسه هستند به دليل راندمان 
مناسب طرفداران پر و پا قرصى 
از جمله ايران ايرو آسمان دارند، 
تعدادى از اين نوع هواپيماها در 
شركت هاى كيش اير و نفت نيز 

فعال هستند. 
ــز  ام دى 82 و ام دى 83 ني
ــان توپولف  ــوان جايگزين به عن
ــه ايران  ــيه ب از اوكراين و روس
ــركت هاى  ش و  ــد  ن آمده ا
كيش اير، تابان و زاگرس از اين 
ــراى جابه جايى  ــوع هواپيما ب ن
بخشى از مسافران خود استفاده 
ــپيس  مى كنند. بريتيش ايراس
 (BA) نيز يك مدل هواپيماى 
ــاخت انگليس است كه فقط  س
ــدادى از  ــى ماهان تع هواپيماي
آن را در ناوگان خود دارد، يكى 
ــن هواپيما دارا  از ويژگى هاى اي
ــت كه آن  بودن چهار موتور اس
ــاير هواپيماهاى ناوگان  را از س
هوايى كشور متمايز كرده است. 
ــز هواپيمايى  ــاس 320 ني ايرب
است كه در ناوگان شركت هاى 
ماهان، ايران اير، قشم اير و معراج 
مشاهده مى شود. ايرباس 300 
نيز هواپيمايى است كه تعدادى 
از آن در اختيار ايران اير و ماهان 
ــز  ــگ 747 ني ــرار دارد. بوئين ق
ــت كه  هواپيماى دوربردى اس
ــر و ماهان  ــركت هاى ايران اي ش
براى پروازهاى خارجى خود از 

آن استفاده مى كنند. 
ــير بايد به اين سوال  با اين تفاس

ــو احتمالى  ــخ داد كه با لغ پاس
محدوديت هاى ناشى از تحريم 
ــى،  ــل هواي ــت حمل ونق صنع
ــى خريد چه  ايرالين هاى داخل
نوع هواپيمايى را در دستور كار 

قرار مى دهند؟ 
ــت اندركاران  كارشناسان و دس
صنعت حمل  و نقل هوايى كشور 
در پاسخ به اين پرسش معتقدند 
ــد  ــراى خري ــه ب ــن گزين بهتري
شركت هاى هواپيمايى هواپيماى 
ــت 105 تا  ــر 100 با ظرفي فوك
107 نفر است. دليل اين انتخاب 
نيز موقعيت جغرافيايى ايران در 
ــهرها به  نزديك بودن فاصله ش
يكديگر و همچنين آب و هواست. 
ــدار مى دهند بايد  البته آنها هش
سايه مهم ترين عامل در انتخاب 
نوع هواپيما يعنى محدوديت هاى 
ــى از دخالت دولت نيز از سر  ناش
شركت هاى هواپيمايى كنار برود. 

نرخ اولويت هاى بازار ايران 
ــا  ــر ايرالين ه ــرايط حاض در ش
خريد خود را با چند برابر قيمت 
ــد به طورى  بازار انجام مى دهن
كه هواپيماى 10 سال كاركرده 
ــيارى از ايرالين ها اين  را كه بس
هواپيماها را از رده خارج مى كنند 
ايرالين هاى كشورمان با احتساب 
هزينه هاى دور زدن تحريم ها به 
قيمت هواپيماى صفر خريدارى 
ــاى  هزينه ه ــه  ك ــد،  مى كنن
ــر مى كند.  ــن را چند براب ايرالي
ــرايط جديد  ــاد ش ــا ايج حال ب
ــت بازار  ــه اينكه اولوي با توجه ب
ــد هواپيماهاى  ايران براى خري
ــوى  ــاى مختلف از س كمپانى ه
ــده، بايد  كارشناسان معرفى ش
ديد ايرالين هاى داخلى توانايى 
ــدل از هواپيماها را  خريد اين م
ــر قيمت  ــد؟  در حال حاض دارن
ايرباس 320 در بازار جهانى 95 
ميليون دالر، قيمت ايرباس 300 
در بازار جهانى 75 ميليون دالر، 
ــدود 30 ميليون  ــر 100 ح فوك
ــت ام دى 82-82 در  دالر، قيم
ــون دالر،  ــازار جهانى 48 ميلي ب
ــگ 747 در بازار  ــت بوئين قيم
ــون دالر و   ــى 260 ميلي جهان
اى تى آر 72 در بازار 19 ميليون 

دالر است. 

ــه متغير بودن  ــد با توجه ب هرچن
و  ــداد  تع ــا،  هواپيماه ــت  وضعي
تركيب دقيق ناوگان هوايى كشور 
ــت، اما درحال حاضر  مشخص نيس
ــهم در ناوگان هوايى  بيشترين س
ــواده بويينگ،  ــه خان ــران به س اي

ايرباس و فوكر اختصاص دارد. 
ــنا، بويينگ 727،  به گزارش ايس
ــاس 310، 320، 340،  747، ايرب
 100 ــاى  فوكره و   600  -  300
ــى  هواپيماهاي ــن  اصلى تري  50 و 
ــران  ــمان اي ــه در آس ــتند ك هس
ــال  ــد. هرچند طى چند س مى پرن
 MD ــته هواپيماى بويينگ گذش
ــه ناوگان هوايى ايران متصل  نيز ب
ــه احتمال قوى  ــده كه البته ب ش
ــى  ــر زمان ــرواز آن از نظ ــوز پ مج
ــت. به گفته دبير  محدود بوده اس
ــركت هاى هواپيمايى،  ــن ش انجم
در  ــى  هواپيماي ــركت هاى  ش
پيرو  ــد  ــد هواپيماهاى جدي خري

ــازمان هواپيمايى  سياست هاى س
ــتند و پرنده هاى MD نيز با  هس
مجوز اين سازمان پرواز مى كنند. 
ــى  ــن حوزه هاي ــى از اصلى تري يك

ــته اميد  ــى چندماهه گذش كه ط
ــدن  ــه نتيجه بخش ش ــيارى ب بس
مذاكرات هسته اى داشته، صنعت 
ــت؛ صنعتى  ــى ايران اس هواپيماي

ــاى 108 هواپيماى  كه براى احي
ــاز مبرمى به  ــود ني ــر خ زمين گي

قطعات جديد دارد. 
در صورت آزاد شدن امكان مبادله 

قطعات و تعمير هواپيما در ايران، 
ــوع  مجم از  ــه  ك ــا  هواپيم  108
ــاى موجود زمين گير  251 هواپيم
ــتند بار ديگر به ناوگان هوايى  هس
ــور باز مى گردند و اين امر به  كش
ــى عظيمى در اين  منزله دگرگون

عرصه خواهد بود. 
ــت  ظرفي كل  ــر  حال حاض در 
ــور 21 هزار و  ــاوگان هوايى كش ن
ــه البته با  ــت ك 270 صندلى اس
ــازى ناوگان كه در  ــت نوس سياس
ــت، تعدادش در حال  حال اجراس
ــت.  طبق اعالم رييس  افزايش اس
ــورى،  كش ــى  هواپيماي ــازمان  س
ــه ورود 30 فروند هواپيماى  برنام
ــى  ــاوگان هواپيماي ــه ن ــد ب جدي
كشورى به تاييد نهايى رسيده كه 
ــداد در چند ماه ابتدايى  از اين تع
ــما به اين  ــال پنج فروند رس امس
ــد و مابقى نيز در  ــه وارد ش چرخ

آينده اى نزديك وارد مى شوند. 

كدام هواپيماها بيشترين سهم را در آسمان ايران دارند؟ 

شرايط واردات خودرو 
تغيير كرد

ــت معاونت نوسازى ستاد  سرپرس
ــرف  ــت مص ــل و مديري حمل و نق
ــرايط واردات  سوخت از تغيير ش

خودرو خبر داد. 
به گزارش ايسنا، مهندس محمد 
ــه مصوبه  ــاره ب ــا اش ــدرى ب حي
ــوص الزام  ــت در خص هيات دول
ــقاط  اس به  خودرو  واردكنندگان 
ميزان  ــه  ب ــوده  فرس خودروهاى 
براى  وارداتى  خودروهاى  مصرف 
اخذ مجوز شماره گذارى گفت: بر 
ــاس تمامى وارد كنندگان  اين اس
ــال  خودروها از 26 خردادماه امس
ــاى پرداخت  ــدند به ج موظف ش
ــقاط خودرو  ــى اس ــه گواه هزين
ــارج كردن  ــه از رده خ ــبت ب نس

خودروهاى فرسوده اقدام كنند. 
ــه مهلت  ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــاه 93  ــا 26 تيرم ــه اى ت يك ماه
ــراى وارد كنندگانى كه پيش از  ب
ــبت به  ــخ 26 خردادماه نس تاري
ــدام كرده اند،  اق ــودرو  واردات خ
ــت گفت:  ــده اس درنظر گرفته ش
ــته  ــاس اگر اين دس ــن اس بر اي
ــاه  ــا 26 تيرم ــدگان ت از وارد كنن
ــبت به پرداخت هزينه اسقاط  نس
ــايت  ــوده در س خودروهاى فرس
ــتاد حمل و نقل اقدام نكنند از  س
ــاه بايد به جاى پرداخت  27 تيرم
ــه از رده خارج  ــبت ب ــه نس هزين
ــوده همانند  كردن خودروى فرس
وارد كنندگان جديد اقدام كنند. 

ــال  وى گفت: از 26 خردادماه س
جارى تاكنون يعنى كمتر از يك 
ــوده  ــودروى فرس ــاه 3800 خ م
وارد كننده  ــركت هاى  ش ــط  توس
ــتاد  ــايت س از رده خارج و در س
ــوخت ثبت شده  حمل و نقل و س

است. 

قيمت هاى جديد خودرو 
غير واقعى است

عضو ناظر شوراى رقابت نسبت به 
اعالم قيمت هاى جديد خودرو از 
سوى رييس شوراى رقابت انتقاد 
ــاى جديد  ــرد و گفت: قيمت ه ك
خودرو را قبول نداريم و با هرگونه 

افزايش مخالفيم. 
ــنا، محمدعلى  ــزارش ايس ــه گ ب
ــوراى رقابت  ــو ناظر ش مدد، عض
ــودرو  خ ــد  جدي ــاى  قيمت ه از 
ــا بيان  ــاد كرد و ب ــدت انتق به ش
كارشناسى  متعدد  اينكه جلسات 
ــودرو با  ــذارى خ ــراى قيمت گ ب
و  ــازى  خودروس ــركت هاى  ش
ــد، گفت:  ــازى برگزار ش قطعه س
ــوان ناظر قوه مقننه در  بنده به عن
ــه رييس  ــوراى رقابت مصاحب ش
ــوص قيمت هاى  ــورا را در خص ش
ــش  افزاي و  ــودرو  خ ــد  جدي
ــت قبول ندارم،  5/5درصدى قيم
ــان از  زيرا قرار بر اين نبود و ايش
خودشان قيمت ها را اعالم كردند. 
ــد بر اينكه قيمت هاى  وى با تاكي
ــت،  اس اعالمى خودرو غير واقعى 
ــوراى رقابت  ادامه داد: رييس ش
بدون مشورت با اعضا، مصاحبه و 
قيمت هاى جديد خودرو را اعالم 
ــت، در حالى كه قرار بر  كرده اس
اين نبود و وى قبل از اتمام جلسه 

قيمت ها را اعالم كرد. 
ــود ابتدا  ــح داد: قرار ب وى توضي
ــودرو در  ــد خ ــاى جدي قيمت ه
ــى و آناليز شود و  جلسه اى بررس
ــود، در حالى  ــد از آن اعالم ش بع
ــت رييس شورا  كه مشخص نيس
ــه جريانى قيمت ها  تحت تاثير چ

را اعالم كرد. 
ــوراى رقابت در پاسخ  اين عضو ش
به اين سوال كه قيمت خودرو بر 
ــود،  چه مبنايى قرار بود اعالم ش
خاطرنشان كرد: قرار بود مكانيزم 
قيمت گذارى سال گذشته، مبناى 
كارشناسى قرار گيرد، ولى رييس 
ــورا بدون توجه به اين موضوع  ش
ــرد كه مورد  ــا را اعالم ك قيمت ه
ــيون هاى  اعتراض مجلس، كميس
ــرار  ق ــردان  دولتم و  ــادى  اقتص

گرفت. 
ــوراى رقابت  ــح كرد: ش وى تصري
ــائل و منافع مردم را در  بايد مس
ــت  نظر بگيرد، نه اينكه آلت دس
ــفانه با  ــود، ولى متاس ــده اى ش ع
اعالم قيمت هاى جديد آبروى ما 

را در كشور برده اند. 
وى تاكيد كرد: با هرگونه افزايش 
قيمت مخالف هستيم و قيمت ها 

را دوباره بررسى مى كنيم.

با قيمت پژو 206 چه خودروهايى را مى توان 
در بازار جهانى خريد؟ 

به گزارش بازار خودرو به مناسبت اعالم قيمت هاى جديد خودروهاى توليد داخل 
در گزارشى به مقايسه قيمتى خودروهاى داخلى با برخى خودروهاى خارجى كه 
ــتند پرداخته شده است. بر اين  داراى سطح قيمتى نزديك به اين خودروها هس
اساس با در نظر گرفتن قيمت روز دالر در بازار آزاد، خودروهاى پژو پارس، پژو 405، 
پژو 206، پژو 206 صندوقدار، رانا، سمند، سمند سورن،  ام وى ام 530 و  ام وى ام 
315 با قيمت هايى بين 30,3 تا 43,2 ميليون ارزشى معادل 9774 دالر تا 13961 
دالر دارند. براساس اين گزارش خودروهاى زير بهترين انتخاب افراد براى خريد 
خودرو در بازه قيمتى 11 هزار دالر تا 14,7 هزار دالر در بازارهاى بين المللى هستند. 

نيسان ورسا 2015
قيمت: 11990دالر

ــدرت: 109  ــى. ق ــم موتور: 1600 سى س حج
ــب بخار، مصرف سوخت: 7,8 ليتر در 100  اس

كيلومتر؛ 6 دنده
 

شورلت اسپارك 2014
 12170دالر

ــدرت: 84  ــى، ق ــور: 1200 سى س ــم موت حج
ــب بخار، مصرف سوخت: 7,2 ليتر در 100  اس

كيلومتر؛ 6 دنده
 

ميتسوبيشى ميراژ 2014
قيمت: 12995 دالر

ــدرت: 74  ــى، ق ــور: 1200 سى س ــم موت حج
ــب بخار، مصرف سوخت: 6,8 ليتر در 100  اس

كيلومتر، 6 دنده
 

كيا ريو 2014
قيمت: 13900دالر

ــدرت: 138  ــى، ق ــم موتور: 1600 سى س حج
ــب بخار، مصرف سوخت 7,6 ليتر در 100  اس

كيلومتر، 6 دنده
 

فورد فيستا 2014
قيمت: 14100دالر

ــدرت: 120  ــى، ق ــم موتور: 1600 سى س حج
ــب بخار، مصرف سوخت: 6,5 ليتر در 100  اس

كيلومتر، 7 دنده
 

شورلت سونيك
قيمت: 14170دالر

ــدرت: 138  ــى، ق ــم موتور: 1400 سى س حج
ــوخت 7 ليتر در 100  ــب بخار، مصرف س اس

كيلومتر، 7 دنده
 

هيوندا اكسنت
قيمت: 14645دالر

ــدرت: 138  ــى، ق ــم موتور: 1600 سى س حج
ــب بخار، مصرف سوخت 7,4 ليتر در 100  اس

كيلومتر، 7 دنده

تويوتا ياريس
قيمت: 14430دالر

ــى ، قدرت: 106  ــى س حجم موتور: 1500 س
ــب بخار، مصرف سوخت: 7.6 ليتر در 100  اس

كيلومتر، 5 دنده

قيمت خودرو (تومان)

GLK 350 536/000/000بنز

مازراتى گرن كابريو
 

1/050/000/000

X7 116/000/000جيلى امگراند

بى ام دبليو 520
فول آپشن

 

291/000/000

RX350 لكسوس
 

410/000/000

تويوتا جى تى 86
125/000/000بدون كيت اسپورت

107/000/000هيونداى والستر

 قيمت كارخانه اى و بازار خودروهاى توليد داخل

كارخانه
قيمت نمايندگىقيمت بازارنام خودروتوليد كننده

سايپا 111 
SE21/500/00020/433/000

EL رانا
با موتور TU5 و 

بدون آپشن 
33/000/00029/300/000
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ــازان و نهادهاى  ــان خودرو س ــات اخير مي ــا مناقش ــازار خودرو  ب 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

بهنام آزاد

«فرصت امروز» از گزينه هاى روى ميز ايرالين ها براى خريد هواپيما گزارش مى دهد

هواپيماهاى 100 نفره
 بهترين انتخاب براى ايرالين هاى ايرانى

نرخنامه

با خودروسازان



ــكن در  ــروش مس ــازار پيش ف ب
سال هاى اخير رونق بيشترى داشته 
ــت و برخى از خريداران ترجيح  اس
مى دهند كه واحدهاى پيش فروش 
ــاى ارزان ترى را  ــده كه قيمت ه ش
ــبت به ديگر آپارتمان ها در يك  نس
ــدارى كنند.  ــد خري ــه دارن منطق
ــت كه  ــن واحدها اين اس ويژگى اي
ــل طوالنى ترى،  ــوان در فواص مى ت
پول را پرداخت كرد به همين جهت 
ــت ضمن  ــان تر اس پرداخت آن آس
ــاز  آنكه در نهايت هم يك واحد نوس
ــبت به منطقه  با قيمت كمترى نس
خريدارى شده است. در حال حاضر 
ــمال و  ــروش واحدها در ش پيش ف
غرب تهران رونق بيشترى دارد كه 
ــاز  ــل تعداد باالى ساخت و س به دلي
ــن مناطق  ــاز در اي ــاى نوس واحده
است ضمن آنكه در مناطق جنوبى و 
متوسط شهر تهران، قيمت واحدها 
ــازنده نياز  ــت بنابراين س كمتر اس
ــروش واحدهاى  چندانى به پيش ف
خود ندارد. البته در اين مناطق هم 
برخى سازندگان پروژه هاى بزرگ، 

اقدام به پيش فروش واحدهاى خود 
ــتقبال  ــا در نهايت اس مى كنند، ام
ــب به اين نوع خريد در  كمترى نس
ــود دارد و مردم  ــا وج ــن پروژه ه اي
اعتماد كمترى به پيش فروش دارند. 
ــازندگان  ــل كه اغلب س به اين دلي
ــمال تهران، بنام و  به خصوص در ش
ــتند و چندين پروژه از  معروف هس
قبل به نام آنها به پايان رسيده است 

اما در مناطق جنوبى و متوسط شهر، 
ــازنده اى با اين مشخصات  كمتر س
ــازندگان  ــب س ــود دارد و اغل وج
كوچك هستند بنابراين خريداران 
ــه آنها دارند ضمن  اعتماد كمترى ب
آنكه تعداد پيش فروش ها هم كمتر 
است. براين اساس، قيمت واحدهاى 
پيش فروش شده را زمان تحويل اين 
ــخص مى كند، بنابراين  واحدها مش

ــل نزديك تر  ــان تحوي هرچه به زم
ــع واحد  ــر مترمرب ــرخ ه ــد ن باش

مسكونيبيشتر است. 

نرخ پيش فروش واحدهاى 
مسكونى در برخى مناطق

ــاس گزارش ميدانى خبرنگار  براس
ــكونى با متراژ هاى  مهر، 4 واحد مس
70 تا 100 متر با پاركينگ و انبارى 
ــه در طبقه 8 و 9  و تحويل 16 ماه
مترى 3 ميليون و 300 هزار تومان 
ــود و در چيتگر  ــروش مى ش پيش ف
ــه، دو واحد 87 و  ــرف به درياچ مش
ــل دو ماهه  ــا تحوي ــرى ب 119 مت
مترى 4 ميليون و 500 هزار تومان 
قيمت گذارى شده است. در خيابان 
نواب - سينا يك واحد 65 مترى در 
طبقه اول، دوخوابه با تحويل 6 ماهه 
مترى 2 ميليون و 800 هزار تومان 
و پيش فروش امتياز يك واحد جنب 
ــر 50 ميليون تومان  درياچه چيتگ

تعيين شده است. 
همچنين در پروژه نخل يافت آباد دو 
واحد 85 مترى و دوخوابه در مرحله 

ــك ميليون و  ــفت كارى مترى ي س
ــروش  ــان پيش ف ــزار توم 700 ه
ــهرك  ــود و در منطقه 22 ش مى ش
ــدى 100  ــهيد باقرى براى واح ش
ــون تومان واريزى  مترى 230 ميلي

تعيين شده است. 
ــك واحد  ــهرك ژاندارمرى ي در ش
ــب  ــه تخري ــرى در مرحل 100 مت
مترى 4 ميليون و 100 هزار تومان 
قيمت گذارى شده است و در منطقه 
ــرب درياچه  ــمال غ ــران ش 22 ته
ــكونى با  ــروش 8 واحد مس پيش ف
تحويل 3 ساله با مترى يك ميليون 

و 800 هزار تومان انجام مى شود. 
ــرى با  ــك واحد 95 مت ــا ي در گيش
ــل 13 ماهه مترى  دوخواب و تحوي
ــزار تومان، در  ــون و 500 ه 6 ميلي
ــد دو واحد 70 و  ــرزداران آل احم م
110 مترى با تحويل يك ساله مترى 
4 ميليون و 500 هزار تومان و در پل 
رومى - سهيل واحدى 78 مترى در 
طبقه ششم با تحويل 7 ماهه مترى 
ــان قيمت گذارى  ــون توم 10 ميلي

شده است. 

تحليل خبر

نرخ چوب

گزارش 2

اخبار كوتاه
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امضاى تفاهم نامه 
ساماندهى بافت تاريخى 

شهر شيراز

ــت  باف ــاماندهى  س ــه  تفاهم نام
تاريخى شهر شيراز امضا شد. اين 
ــه امضاى معاون  ــه كه ب تفاهم نام
شهرسازى و معمارى، مديرعامل 
ــركت عمران و بهسازى شهرى  ش
ــاختمان و  ــكن و س و معاون مس
ــازمان ميراث فرهنگى،  معاون س
ــتاندارى،  اس ــى  عمران ــاون  مع
ــازى،  شهرس و  راه  ــركل  مدي
ــتان،  مديركل ميراث فرهنگى اس
ــيراز و رييس شوراى  ــهردار ش ش
ــيده است، بر  ــالمى شيراز رس اس
ــند بلند مدت چشم انداز و  تهيه س
استراتژى توسعه شهرى شيراز با 
مشاركت وزارت راه و شهرسازى و 
شهردارى شيراز در مدت حداكثر 

دو سال تاكيد كرده است. 
ــت:  ــه آمده اس ــن تفاهم نام در اي
ــريع در تصويب طرح تفضيلى  تس
ــيراز  ــت تاريخى و فرهنگى ش باف
ــوراى عالى معمارى و  ــوى ش از س
ــازى ايران و تهيه و تصويب  شهرس
ــم بناهاى  ــرح تجديدنظر حري ط
تاريخى منطقه تاريخى شهر شيراز 
ــازمان ميراث فرهنگى،  از سوى س
گردشگرى و صنايع دستى صورت 

خواهد گرفت. 
ــتقرار دوباره  بنابراين گزارش، اس
ملى ساختمان  مقررات  دبيرخانه 
ــش  ــزارى هماي ــيراز و برگ در ش
ساختمان  ملى  مقررات  دوساالنه 
ــراى پروژه هاى حمل و نقل و  و اج
ترافيك در محدوده بافت تاريخى 
ــاركت  ــا مش ــيراز ب ــى ش فرهنگ
ــازى (شركت  وزارت راه و شهرس
ــازى  مادر تخصصى عمران و بهس
ــهردارى شيراز  ايران)، ش شهرى 
ــى،  فرهنگ ــراث  مي ــازمان  س و 
صنايع دستى و گردشگرى از مفاد 

اين تفاهم نامه است. 

انتخاب نماينده 
تام االختياردر كميسيون 

تخصصى امالك 
ــس اتحاديه  ــام عقبايى، ريي حس
ــتان تهران،  ــاوران امالك اس مش
ــوى فاضلى  ــمت از س با حفظ س
ــاف ايران -  ــاق اصن ــس ات - ريي
ــده تام االختيار  ــوان نماين ــه  عن ب
ــالك  ام ــى  تخصص ــيون  كميس
ــا اجرايى  ــد. ب ــران منصوب ش اي
ــدن قانون جديد نظام صنفى،  ش
تمام 28 اتحاديه كشورى صنفى 
ــا  ــدند و تنه ــل ش ــالك منح ام
اتحاديه كشورى مشاوران امالك 
ــى  ــيون تخصص ــب كميس در قال
ــت مى كند كه پيش  امالك فعالي
از اين مصطفى قلى خسروى، دبير 

اين كميسيون تخصصى بود. 

فاينانس چينى 
پروژه هاى عمرانى در 

سال 93 صفر شد
مجلس  عمران  ــيون  كميس عضو 
ــد بر  ــا تاكي ــالمى ب ــوراى اس ش
اينكه مباحث مربوط به فاينانس 
ــت،  ــده اس ــى هنوز حل نش چين
ــه  ــال 93 هيچ گون ــت: در س گف
ــته ايم كه دليل آن  فاينانس نداش
عدم پرداخت مبالغ ريالى از سوى 

بانك مركزى بوده است. 
ــى اظهار كرد:  على نعمت چهاردول
ــارد تومان  ــزار ميلي ــا 17 ه تقريب
ــم كه  ــن) داري ــى (در چي فايناس
تاكنون توانسته ايم از 5000 ميليارد 
تومان آن استفاده كنيم. وى با بيان 
اينكه اين ميزان فاينانس نيز مربوط 
به سال هاى 91 و 92 است، تصريح 
ــال 93 هيچ گونه  كرد: هنوز در س
فاينانس نداشته ايم. عضو كميسيون 
ــس در خصوص دليل  عمران مجل
عدم تامين فاينانس در سال جارى 
بيان كرد: دليل عدم تامين فاينانس 
ــد مبلغى را  ــا باي ــت كه م اين اس
ــث فاينانس  ــت كنيم تا بح پرداخ
انجام شود، اما تاكنون اين پرداخت 
ريالى انجام نشده است. چهاردولى 
ــد اين مبلغ ريالى  با تاكيد بر «باي
را پرداخت كنيم تا بحث فاينانس 
ــروع شود»، گفت: با   تسهيالت  ش
ــم از فاينانس  ــرى مى تواني و پيگي

استفاده كنيم. 
ــتفاده از فاينانس  به گفته وى، اس
چينى به بانك مركزى و پرداخت 

مبالغ ريالى بستگى دارد. 

براساس گزارش مركز آمار

 با 10 سال پس انداز
مى توانيد يك سوم خانه بخريد 

بررسى توان خريد مسكن خانوار در ايران نشان مى دهد كه تنها سه دهك 
باالى جامعه توانايى دارند با پس انداز 10ساله خود يك مسكن متعارف را در 
نقاط شهرى كشور خريدارى كنند. توان خريد يك خانوار متوسط شهرى در 

سال 1388 با پس انداز 10سال درآمد تقريبا 31 مترمربع است. 
ــامل  ــكن يك خانوار را مى توان ش به طور معمول، منابع تامين مالى مس
ــت. بى ترديد از ميان  پس انداز خانوار، وام بانكى و يارانه هاى دولتى دانس
ــكن  ــوار مهم ترين منبع تامين مالى خريد مس ــن موارد پس انداز خان اي
ــت. در اين بخش سعى شده تا با در نظر گرفتن برخى فروض معقول  اس

برآوردى از توان خريد مسكن خانوار ارائه شود. 
ــوى مركز آمار  ــده از س ــر ش ــاس آمار هزينه و درآمد خانوار منتش براس
ايران، متوسط درآمد ساالنه يك خانوار شهرى در كشور از 22/5ميليون 
ــال 1379 به 93/6ميليون ريال در سال 1388 رسيده است.  ريال در س
ــاالنه يك خانوار شهرى در اين دوره متوسط  ــط درآمد س بنابراين متوس
ــت. با اين اوصاف،  متوسط  ــاالنه 3/15 درصد را تجربه كرده اس رشد س
ــور در اين دوره تقريبا به ميزان تورم  ــهرى در كش درآمد يك خانوار ش
ــت.  ــته و بنابراين درآمد حقيقى تغييرى نكرده اس ــد داش ــاالنه رش س
ــوى بانك مركزى، متوسط تورم ساالنه  ــاس آمار منتشر شده از س براس

در دوره 1388  1379 برابر 14/75درصد بوده است. 
ــبه ميزان پس انداز  اين گزارش مى افزايد: در اين بخش به منظور محاس
ــده كه خانوارها طى دوره 1379  ــهرى در كشور فرض ش خانوارهاى ش
ــورت پس انداز  ــد از درآمد خود را به ص ــال 25 درص تا 1388، در هر س
ــور نيز از اين روش براى  ــكن كش نگهدارى مى كنند (در طرح جامع مس
ــت)، اما با توجه به نظريه هاى  ــتفاده شده اس برآورد پس انداز خانوار اس
ــاى مختلف درآمدى برابر  ــل به پس انداز در ميان دهك ه اقتصادى، مي
ــل به پس انداز  ــد، ميل به مصرف كاهش و مي ــا افزايش درآم ــوده و ب نب
افزايش مى يابد. از اين رو  ميل به پس انداز براى دهك اول درآمدى 16 
ــد، دهك دوم درآمدى 18 درصد... و براى دهك آخر درآمدى 34  درص
ــده است تا در نهايت ميانگين آن همان رقم 25  درصد در نظر گرفته ش
ــده براى ميل به پس انداز در طرح جامع مسكن  درصد (رقم استفاده ش

كشور) شود. 
ــود كه خانوار پس انداز خود را يا در بانك نگهدارى  همچنين فرض مى ش
ــتفاده مى كند و در نتيجه  ــد يا از آن در فعاليت هاى اقتصادى اس مى كن
ــط نرخ سود 20 درصد (با توجه به آنكه بخش بيشترى از  به طور متوس
ــتفاده از پس اندازهاى خود را در فعاليت هاى اقتصادى   مردم توانايى اس
ــود بانكى نزديك تر در نظر  ــود ساالنه پس انداز به نرخ س ندارند، نرخ س

گرفته شده است) را در هر سال به دست مى آورد. 
ــور برابر 100  ــهرى كش ــكن متعارف در نقاط ش ــر زيربناى يك مس اگ
ــط قيمت آن نيز 5500 هزار ريال براى هر مترمربع در  مترمربع و متوس
نظر گرفته شود، آن گاه قيمت يك مسكن متعارف در نقاط شهرى كشور 
ــهرى با پس انداز  ــون ريال خواهد بود. حال اگر يك خانوار ش 550 ميلي
ــكن متعارف كند، تنها توانايى  ــاله خود بخواهد اقدام به خريد مس 10س
ــت. به عبارت ديگر يك  ــد از هزينه آن را خواهد داش ــن 7/30درص تامي
خانواده متوسط شهرى در كشور با پس انداز 10 ساله خود تنها مى تواند 

30 درصد از قيمت يك مسكن متوسط را پرداخت كند. 

ــازى   بنابر نظر معاون امور بازس
و مسكن روستايى بنياد مسكن 
ــكن  3 ميليون و 270 هزار مس
ــور غير مقاوم  روستايى در كش
است و ساالنه 200 هزار مسكن 
روستايى مقاوم سازى مى شود. 
با توجه به آمار ارائه شده توسط 
ــال طول  ــان، تقريبا 17 س ايش
ــه هاى  ــا كل خان ــد ت ــى كش م
غيرمقاوم موجود، مقاوم سازى

 شود. 
ــاره به  ــان، با اش عزيزاهللا مهدي
ــون و 200 هزار  ــود 5 ميلي وج
ــتايى در  ــكن روس ــد مس واح
ــور گفت: تعريف ما از واحد  كش
ــت كه  ــدى اس ــاوم واح غير مق

سازه ندارد. 
وى گفت: عموما واحد هايى كه 
ــته در  ــال گذش در طول 10 س
سطح كشور در روستا ها ساخته 
شده اند، داراى مقاومت مناسبى 
در برابر خطرات احتمالى هستند. 
او ادامه داد: تا امروز يك ميليون 
ــكن  ــد مس ــزار واح و 700 ه
ــتاهاى بيش  روستايى در روس
ــازى  ــر خانوار مقاوم س از 20 نف
ــت و هر ساله 200 هزار  شده اس
ــتايى به طور  واحد مسكن روس
ــازى مى شود،  متوسط مقاوم س
اما بدهى بنياد مسكن به بانك ها 
و عدم تمايل بانك ها به پرداخت 
ــكالتى را  وام هاى كم بهره، مش
براى روستاييان به وجود آورده 
ــت و حتى در برخى شعب با  اس
وجود پرداخت وام، قسط بندى 
ــهيالت را شروع  بازپرداخت تس
ــه ازاى آن جريمه  نمى كنند و ب

براى متقاضى ثبت مى شود.
ــازى 200 هزار   با وجود مقاوم س
ــال،  ــتايى در س ــد روس واح
ــن بخش  ــرمايه گذارى در اي س
و  ــى  بخش خصوص ــط  توس
ــه  ــال در عرص ــركت هاى فع ش
ــا مى تواند  ــاز نه تنه ساخت و س
فرصت تازه را براى سرمايه گذارى 
ــه با وجود  ــاد كند، بلك آنها ايج
ــارات دولتى  ــى نبودن اعتب كاف
ــت  در اين زمينه، خواهد توانس
به پيشبرد هرچه سريع تر و اتمام 
اين برنامه ها در سطح استانى و 

ملى كمك كند. 

علل اقتصادى 
تنگناهاى  ظرفيت  محدود براى  
گسترش  كشاورزى، تعداد باالى  
ــتى   افراد خانوار و فقر و تنگدس
ــه دار موجب  شده  است  كه   ريش
درآمد ساالنه  ناشى  از فعاليت هاى  
ــتاييان با ميزان   كشاورزى  روس
مخارج  تطابق  نداشته  باشد و در 
نتيجه  اكثر خانوارهاى  روستايى  
ــالت  گوناگون   ــره معض در چنب
ــا تالش  را  ــر همراه  ب روزگار، فق
طى  كنند. چنين  شرايطى  سبب  
شده  كه  روستاييان  چنان  كه  الزم  
است  توجهى  به  ساختمان هاى  
محل  زندگى  خود نداشته  باشند 
و مسكن  روستايى  به  علت  قدمت، 
ــاز، نبود دانش   ضعف  ساخت و س
فنى  كافى  و اجرايى  و بهره گيرى  
از مصالح  در دسترس، كم  دوام  و 
ــوب، از وضعيت  نامطلوب   نامرغ

برخوردار باشد. 
يك روستانشين گيالنى كه خود 
ــاختمان معرفى  ــدس س را مهن
ــتى  و  كرد، گفت: خانه  هاى خش
سنگى  روستايى  فاقد پى  و داراى  

ــدك  تكانى   ــب  با ان ابعاد نامناس
فرومى  ريزد. 

محمدباقر اسدى افزود: از ديدگاه  
آمارى  بيشترين  دليل  مرگ  و مير 
ــار، منجيل،  در زلزله هاى رودب
ــاوم  نبودن   ــس  و اهر مق بم، طب
ــكونى  روستايى   واحدهاى  مس

بوده  است. 
ــران  يكى  ــرد: اي ــار ك وى اظه
ــورهاى   ــن  كش از زلزله  خيزتري
ــر  ــا خط ــواره  ب ــت  و هم دنياس
ــديدى  ش ــاى  زمين لرزه  ه
ــن   ــه  از مهم تري ــت ك روبه روس
ــوب   ــى   محس طبيع ــوانح   س
ــود.  يك  كارشناس  مركز  مى ش
ــاختمان  و مسكن   تحقيقات  س
در مورد چگونگى  آسيب پذيرى  
واحدهاى  مسكونى  روستايى  در 
ــرزه  مى گويد: وقوع   برابر زمين ل
زلزله هاى  متوالى  و قرار گرفتن  
ــورمان  روى   بخش هايى  از كش
گسل هاى  خطرآفرين  و وحشت 
ــوانح    و اضطراب  از پيامدهاى  س
ــده  است  كه   ــبب  ش طبيعى  س
مردم  شهرها و روستاها درصدد 
مقاوم  سازى يا بهسازى  محل هاى  

مسكونى  خود برآيند. 

عوامل فنى آسيب پذيرى 
بناهاى روستايى

ــكن   ــكالت  مس ــى  مش ارزياب
ــد كه   ــان  مى ده ــتايى  نش روس
ــترين  تاثير را در  عوامل  زير بيش
ــاختمان هاى   آسيب پذيرى  س

روستايى  دارند: 
ــم  دوام  و  ــود مصالح  ك الف: وج

نامرغوب. 
ــاختمانى   ــق  مصالح  س ب: تلفي
ــورت  ــد به ص ــى  و جدي محل

غيراصولى. 
ج: فقدان دانش  فنى  كافى  و ديد 
ــى  و در نتيجه  ضعف  در  مهندس

طراحى  و اجرا. 
حاصل  عوامل  فوق  در ساخت و ساز 
ــكونى  روستايى،  واحدهاى  مس
ــنگى   وجود خانه هاى  گلى  و س
ــيار  ــه  بس ــت  ك ــى  اس قديم
ــتند و نياز به   ــيب پذير هس آس

بهسازى  و نوسازى  دارند. باتوجه  
به  جمعيت  بيش  از 40درصدى  
روستانشين  از كل  نفوس  كشور، 
ــاى   ــب  خانه ه ــت  معاي الزم  اس
ــتايى  را به  دقت  شناسايى   روس
ــاى   ــا برنامه ريزى ه ــرده  و ب ك
ــدت  و بلند مدت  درصدد  كوتاه  م
مقاوم سازى  و بهسازى  آنها برآمد. 

ــف  در «پى»  ــى  ضع به  طوركل
ــتايى   روس ــاختمان هاى   س
ــت  يكسان  در  موجب  عدم  نشس
ــاختمان  و لغزش  بنا مى شود.  س
ــدان  كالف  كردن   همچنين  فق
ــا اجرا  ــطح  زمين  ي «پى» در س
شدن  آن  در روى  زمين  از جمله  
نقاط  ضعف  در بناهاى  روستايى  
ــت كه  همواره  در زمان  وقوع   اس
ــب  بى ثباتى، لغزش   زلزله  موج
و جابه جايى  و در نهايت  تخريب  
ساختمان هاى  روستايى  مى شود. 
در بيشتر بناهاى  روستايى، ابعاد 
نامتناسب  ديوارها يكى  از نقاط  
ــتحكام  ساختمان   ضعف  در اس
ــب   ــت. ارتفاع  نامتناس بوده  اس
ــبه  نشده  و  ديوارها، طول  محاس
مهار نشده  ديوارهاى  ساختمان  
و نسبت  باالى  ارتفاع  به  ضخامت  
ديوار همگى  از مواردى  هستند 
ــوع  زمين لرزه،  ــان  وق كه  در زم
ديوار ساختمان هاى  روستايى  را 
دچار ضعف  كرده  و «مود» هاى 
ــى   ــت  برش ــى  و شكس خمش

ايجاد مى كند. 
ــب، وجود  ــر از معاي ــى  ديگ يك

ــطح  زياد و نزديك   بازشوها با س
ــر در  ــه  يكديگ ــا ب ــودن  آنه ب
ــت   ــاختمان  اس ــه هاى  س گوش
ــب  ضعف  و  ــى  موج ــه  جملگ ك
ــى  در اين  عناصر  عدم  يكپارچگ
ــوند. فقدان  نعل   سازه اى  مى ش
درگاه ها، در محل  بازشوها نيز از 
جمله  موارد ضعف  در ديوارهاست 
كه  در بسيارى  از موارد در زمان  
وقوع  زمين  لرزه، موجب  شكست  
ناگهانى  در محل  اتصال  ديوارها 
ــود. همچنين  به  بازشوها مى ش
ــى  ديوارها  ــال  مهندس عدم  اتص
ــاختمان هاى  روستايى  به   در س
ــدم  انتقال   ــر و در واقع  ع يكديگ
درست  نيروهاى  اعمالى  به  اجزاى  
ــازه اى  موجب  تخريب  كلى  و  س
يكباره  ساختمان هاى  روستايى  

مى شود. 

كمبود تسهيالت، موضوعى 
جدى براى مجلس

ــالمى  ــكن انقالب اس بنياد مس
ــتاها  ــازى بافت روس براى نوس
ــال 84 اجرايى  ــى را از س طرح
ــاس،  ــت كه براين اس كرده اس
ــتاييان مى توانند تا سقف  روس
5/12 ميليون تومان، تسهيالتى 
با سود كم از بانك ها براى نوسازى 
ــتفاده كنند.  خانه هاى خود اس
ــاس، ابتدا قرار بود كه  براين اس
ــهيالت  ــقف تس طبق قانون، س
ساالنه متناسب با تورم، 15درصد 
ــت  افزايش پيدا كند، اما با گذش
ــال از آخرين بارى كه اين  سه س
ــدا كرد،  ــهيالت افزايش پي تس
همان 5/12ميليون تومان سال 
90 به متقاضيان مسكن روستايى 
ــه در اين  ــود ك پرداخت مى ش
خصوص بنياد مسكن پيشنهاد 
ــه 16 ميليون  افزايش اين رقم ب
تومان را داده است. اين درحالى 
است كه با افزايش تورم هرساله 
ــاختمانى،  ــش مصالح س در بخ
دستمزد كارگران و هزينه حمل 
مواد و مصالح ساختمانى به روستا 
رقم تسهيالت بايد افزايش پيدا 
ــال گذشته،  ــه س كند، اما در س

ــقف تسهيالت  ــى در س افزايش
ــد كه همين موضوع،  ايجاد نش
تمايل روستايى ها را به نوسازى 
و ساخت واحدها كاهش مى دهد. 
ــو  ــى، عض ــم محب محمد ابراهي
كميسيون عمران مجلس با تاكيد 
ــوده  ــت بافت هاى فرس بر اهمي
ــازى  ــتايى و لزوم مقاوم س روس
آنها به «فرصت امروز» گفت: اين 
ــواره از جمله موارد  موضوع هم
ــورد بحث در  ــيار جدى و م بس
ــيون عمران مجلس بوده  كميس

است. 
ــاره به بودجه سال 93  وى با اش
ــه داراى  ــرد: اين بودج اظهار ك
كمبودها و مشكالت زيادى بود 
ــى كه در  ــا بحث هاى مثبت كه ب
ــت، برخى  ــس صورت گرف مجل
از اين ايرادها حل شد و به دنبال 
آن اعتبارات بنياد مسكن افزايش 

يافت. 
وى ضمن خاطرنشان كردن اين 
نكته كه با وجود افزايش اعتبارات 
مذكور همچنان نظر نمايندگان 
در اين زمينه به طور كامل تامين 
ــخ به اين  ــت، در پاس نشده اس
ــى براى  ــوال كه چه اعتبارات س
اصالح و مقاوم سازى بافت هاى 
ــتايى تخصيص  ــوده روس فرس
ــت، اظهار داشت:  داده شده اس
آخرين تصميم در اين مورد بحث 
ــره 22 قانون  ماده 180 در تبص
بودجه سال 93 است كه بر طبق 
ــه صرف  ــد از بودج آن 60 درص
طرح ها و برنامه هاى ملى مى شود 
ــه پروژه هاى  ــد آن ب و 40 درص
استانى تخصيص داده خواهد شد 
و از اين رو با استفاده از اين مواد 
قانونى مى توان شاهد پيشرفت 
چشمگيرى در بهبود بافت هاى 

فرسوده روستايى بود. 

روند نوسازى
 كندتر شده است

با وجود تاكيد دولت و همچنين 
ــكن در ارائه  ــات بنياد مس اقدام
تسهيالت، هنوز مشكالت جدى 
ــراى  ــتاييان ب ــش روى روس پي
ــــــازى و مقاوم ســـازى  نوس
ــــان وجـــود دارد.  خانه هايش
مطابق آمارهاى ارائه شده در سال 
ــهيالت مسكن  اول پرداخت تس
ــا پرداخت  ــتايى، دولت ب روس
ــان وام بانكى به  ــون توم 5 ميلي
هر واحد مسكونى موافقت كرد، 
ــال 85 با  همچنين دولت در س
ــون و 700  پرداخت وام 5 ميلي
هزار تومانى براى اين تعداد واحد 

مسكونى موافقت كرد.
ــتور  ــا دس ــم ب ــال 86 ه  در س
رييس جمهور، تعداد واحدهايى 
ــازى  ــال نوس ــه بايد در يكس ك
ــزار واحد  ــدند به 300 ه مى ش
مسكونى افزايش يافت، اما روند 
ــهيالت دهى بانك ها  ــد تس كن
ــازى واحدها  ــد نوس موجب ش
ــاله با  ــبت به عملكرد هرس نس

تاخير همراه شود. 
براين اساس در دوسال گذشته 
ــت اين  ــراى پرداخ ــا ب بانك ه
تسهيالت به متقاضيان مسكن 
ــتايى تمايلى از خود نشان  روس
ندادند، به همين منظور تعدادى 
از پرونده هايى كه از سوى بنياد 
ــال شد  ــكن به بانك ها ارس مس
ــيد و برخى از  به نتيجه اى نرس
بانك ها متقاضيان را با مشكالتى 

روبه رو كردند. 

ضرورت سرعت گرفتن اصالح بافت هاى روستايى

در 17 سال آينده
چند زلزله مى آيد؟

آخرين تصميم مجلس 
در مورد بازسازى 

بافت هاى روستايى بحث 
ماده 180 در تبصره 22 
قانون بودجه سال 39 
است كه طبق آن 60 
درصد از بودجه صرف 
طرح ها و برنامه هاى 

ملى مى شود و 40درصد 
آن به پروژه هاى 

استانى تخصيص داده 
خواهد شد

رونق پيش فروش در شمال و غرب تهران

ــى با قيمت  ــرداد 93 تغيير آنچنان ــان از ابتداى خ ــت انواع نئوپ قيم
ــان گنبد به ابعاد ــته ندارد. هم اكنون نئوپ ــن كاالها در دو ماه گذش اي

ــود.  ــال در بازار عرضه مى ش ــت 95 هزار ري ــه قيم cm 220×183ب
ــان گنبد cm 244×183 به قيمت 55 هزار ريال، نئوپان خلخال  نئوپ
ــه قيمت 54 هزار ريال، نئوپان بهمن 307×183به  cm 255×183 ب
ــال قيمت دارد كه از آذر 92 تاكنون چندان دچار  قيمت 74 هزار ري
ــانات  ــوالت و ورق هاى mdf با نوس ــوده، اما محص ــان قيمت نب نوس
ــول برخى از اين  ــرا مواد اوليه و خود محص ــادى روبه رو بودند زي زي
ــود. هم اكنون در بازار ورق «ام دى اف  ــوالت از خارج تهيه مى ش محص
ــفيد برفى 182 هزار تومان  ــفيد صابونى و س گرين وود» درجه يك س
ــته از افزايش قيمت بااليى  ــال گذش ــود كه نسبت به س عرضه مى ش

ــت. برخوردار اس
 در بازار قطعات چوبى؛ قيمت انواع لمبه از مترى 40 تا 230 هزار تومان 
است كه نوع 230 هزار تومانى با 35 سال گارانتى و بيمه با رنگ و بدون 
ــى قيمت برش و ابزار  ــد؛ در ضمن در بازار كنون ــب به فروش مى رس نص

چوب هر مترمكعب 150هزار تومان است.

رضا اسدآبادى

قيمت به ريالابعاد cmضخامت mm نوع كاال

22095000×5183نئوپان

22092100×5183نئوپان

260250500×8204نئوپان

250317100×16122نئوپان

366657200×16183نئوپان

نئوپان مالمينه 
3661170800×16210رنگى

نئوپان مالمينه 
260846900×16204رنگى

نئوپان مالمينه 
3661474000×16183سفيد

نئوپان مالمينه 
3661062500×16183سفيد

MDF8366×183400000

MDF12244×122550000

MDF16244×122650000

MDF16244×122570000

MDF16336×1831350000



ــته بود كه مجلس قانون حمايت از كودكان  ــال گذش ــهريورماه س 31ش
بى سرپرست و بدسرپرست را تصويب كرد؛ قانونى كه به موجب ماده 26 
آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنكه دادگاه صالحه 
اين پيوند را به نفع مصالح فرزندخوانده بداند. اين قانون انتقادهاى زيادى 
ــت 10 ماه از تصويب آن معاون رييس جمهور  را برانگيخت. حال با گذش
ــاده 26 قانون  ــد: اليحه حذف تبصره م ــان و خانواده مى گوي ــور زن در ام
ــت و بد سرپرست آماده شده و منتظر اعالم  حمايت از كودكان بى سرپرس

نظر سازمان بهزيستى هستيم. 
شهيندخت موالوردى، با اعالم اين خبر اظهاركرد: هنوز جواب درخواست 
ــتفتاى درباره  ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را از مراجع تقليد عظام  اس

دريافت نكرده، ولى اليحه  حذف ماده 26 را آماده كرده ايم. 
ــازمان بهزيستى نيز مكاتباتى انجام داده ايم و اين سازمان  وى افزود: با س
براى مشاركت در ارائه اليحه به دولت اعالم آمادگى كرده است. در حال 
ــت و  ــذف ماده 26 قانون حمايت از كودكان بى سرپرس ــر، اليحه  ح حاض

بدسرپرست آماده شده و منتظر اعالم نظر سازمان بهزيستى هستيم. 
ــت با اين  ــى در اداره ها زمان بر اس موالوردى در پايان گفت: كاركارشناس

حال، در حال پيگيرى براى دريافت نظر سازمان بهزيستى هستيم. 

ميدان قاجارى كه پاركينگ شد

ــامل  ــيدمصطفى خمينى» كه به عنوان يك مجموعه ش ميدان قاجارى «س
ميدان، تكيه و حسينيه هفتم مهرماه 1381 با شماره 6544 در فهرست آثار 
ملى به ثبت رسيد، اواسط اسفندماه 1390 به طور كامل تخريب شد. آن زمان 
براساس شواهد، طرح تخريب اين ميدان در جلسه شوراى ترافيك استان يزد 
ــهردارى يزد ابالغ شد. پس از تخريب  مصوب و چند روز پس از آن نيز به ش
ــتداران ميراث فرهنگى استان يزد نسبت به وضعيت نخل  اين ميدان، دوس

تاريخى قرارگرفته در محدوده اين ميدان هشدار دادند. 
ــاره وضعيت كنونى اين ميدان  ــك فعال حوزه ميراث فرهنگى در يزد درب ي
تاريخى در يزد به خبرنگار ايسنا گفت: پس از تخريب ميدان «سيدمصطفى 
ــال 1390، مديران وقت ميراث فرهنگى اعالم كردند  خمينى» در اواخر س
ــهردارى يزد كرده اند، با تخريب اين ميدان با  ــاس توافقى كه با ش كه براس
هدف احياى جداره ها و تكيه بعثت موافقت شده، اما متاسفانه حاال با مرمت 

جداره هاى تكيه، اين منطقه به پاركينگ تبديل شده است. 
ــه در نزديكى اين  ــبت به وضعيت نخل تاريخى بعثت ك ــن نس او همچني
ــال قدمت  ــدار داد و افزود: اين نخل بيش از 300 س تكيه قرار دارد، هش
ــتان يزد، در  ــى از بزرگ ترين نخل هاى اس ــم به عنوان يك دارد و در قدي
ــم عزادارى روز عاشورا نمادى از تابوت حضرت سيدالشهدا (ع) بود  مراس
كه روى دستان بيش از 150 نفر از عزاداران در ميدان گردانده مى شد. 

نوستالژى هاى كودكى بر پرده
ــب، مرضيه برومند و كامبوزيا پرتوى  آثار دهه 60 و 70 ايرج طهماس
پرچمداران سينماى كودك و نوجوان، بار ديگر در سالن هاى سينمايى 
شهر تهران اكران مى شوند. با آغاز ماه مبارك رمضان و اجراى طرح ويژه 
ــينماى كودك و نوجوان نيز در اين طرح ديده  ماه مبارك رمضان، س
شده و بنياد سينمايى فارابى به صورت فوق العاده 15 فيلم سينمايى 
ــينماى كودك و نوجوان را در سانس هاى 11صبح  و به يادماندنى س

در سينماهاى تيراژه، آزادى، جى و فرهنگ به نمايش گذاشته است. 
ــهر موش ها »، «يكى بود يكى نبود »، «كاله قرمزى و سروناز »،  «ش
ــود» و «دختر  ــود يكى نب ــى ب ــرخاله»، «يك ــزى و پس «كاله قرم
شيرينى فروش »، «خاله سوسكه»، «كاله  قرمزى و بچه  ننه»، «عمليات 
ــد كودك»، «گلنار»، «گربه آوازه خوان»، «الو! الو! من جوجوام»،  مه
ــك» و غيره جزو اين  ــال و آرزوهاى كوچ ــك  ها»، «پات «دزد عروس

فيلم ها هستند.. 

دانيل رادكليف ديگر «هرى پاتر» نمى شود
در جديدترين داستانى كه رولينگ درباره هرى پاتر نوشت و هشتم 
ماه جوالى منتشر شد، اين داستان را با جام جهانى فوتبال مرتبط 
ــال دارد و داراى 2 فرزند  ساخت و هرى پاتر را در حالى كه 34 س

است، با ماجرايى جديد روبه رو كرد. 
رادكليف گفت، موضوع اين داستان را مى داند اما تصور نمى كند كه قرار 
باشد اين داستان به فيلم درآيد. او گفت: تمايل من مى گويد نه، چون 
در حال حاضر حتى به صورت فرضى هم فكر نمى كنم اين كار عملى 
باشد. آنچه رولينگ نوشته و من هنوز آن را نخوانده ام - اما اين كار را 
مى كنم - مى دانم كه يك متن بسيار كوتاه است و در ضمن هرى در 
اين داستان 10 سال بزرگ تر از آن چيزى است كه من حاال هستم. من 
در مدتى طوالنى فقط در يك نقش ظاهر شدم و فكر مى كنم حاال قابل 
ــعى كنم تا آنجا كه ممكن است، نقش هاى  قبول باشد كه بخواهم س

متفاوتى را به دست آورم. 

مهر نوشت: فيلمسازان سينماى ايران از اواخر دهه 60 توليد فيلم با 
مضمون مقاومت مردم فلسـطين را در دستور كار خود قرار داده، اما 
در قياس با بيش از سه دهه فعاليت سينماگران بعد از پيروزى انقالب 

اسالمى، اين عملكرد نتوانسته نمره قابل قبولى دريافت كند. 
مديـر پرديس «ملـت» مى گويد، بـراى ادامه نمايـش فيلم هاى 
خاطره انگيز، حتى يك فيلم على حاتمى در دسـترس نيسـت و 

«پرى» داريوش مهرجويى را هم هيچ كس ندارد! 

تيم ملى واليبال ايران بدون حسـين معدنى، مربى ايرانى خود در 
مرحله نهايى ليگ جهانى واليبال حضور خواهد يافت. 

سرمربى تيم ملى هلند اميدوار است بتواند همين روحيه تيمى كه 
نارنجى پوشـان را به عنوان سومى در جام جهانى 2014 رساند، در 

منچستريونايتد هم ايجاد كند. 
آنگال مركل، صدر اعظم آلمان گفت كه تيم آلمان بايد در بهترين 
شرايط باشـد تا بتواند تيم ملى آرژانتين را در فينال جام جهانى 

2014 شكست دهد. 

فرمانـده انتظامـى فـارس از اجراى حكم شـالق چهار سـارق و 
روزه خوار در شهرستان شيراز خبر داد. (ص- ر) و (م-م) به اتهام 

تظاهر به روزه خوارى به 80 ضربه شالق محكوم شده بودند. 
مديرعامل شـركت كنترل ترافيك تهران از نصب دوربين هاى 

محدوده زوج و فرد از مردادماه خبر داد. 
محمود كريمى مداح گفت، مد شـده دخترها قرص هاى الغرى 
بخورنـد، خانم هايى كه چادرى هسـتند، نيـازى نمى بينند كه 
الغر شـوند اما دخترى كـه مى بيند مانتوى تنگ مد شـده، به 
دنبال الغرى از قرص هاى الغرى اسـتفاده مى كند. اين قرص ها 
قابل اطمينان نيسـت، زيرا پوكه كپسـول را برمى دارند و پر از 

موادمخدر مى كنند. 

احياى درياچه اروميه
احياى درياچه اروميه، يكى از اقدامات اصلى دولت در زمينه محيط 
ــت است. از اين رو، با روى كار آمدن دولت يازدهم ستاد ملى  زيس
احياى درياچه اروميه با تعيين مدير ملى شكل گرفت كه بدون تلف 
كردن وقت اقدامات نجات را آغاز كند. اين ستاد بعد از بررسى هاى 
علمى و تحقيقاتى و محاسبات صورت گرفته اعالم كرد، 10 سال 
زمان براى احياى درياچه كافى است و بر اين اساس، دو سال اول 
(93 و 94) را مربوط به دوره تثبيت كانون هاى ريزگردها اختصاص 
ــال ديگر را هم براى دوره احيا درنظر گرفته و سال  داد و هفت س

2014 زمان احياى نهايى درياچه تعيين شده است. 
اجراى 24 مصوبه احياى درياچه اروميه به تدريج آغاز مى شود 
كه برخى از آنها كه شامل بخش هاى فرهنگى و اجتماعى است، 

آغاز شده است. 

بررسى مشكالت جوانان
دبير نخستين همايش نقش نوجوانان در پيشبرد اهداف انقالب 
ــاى ورزش، هنر و مطبوعات،  ــالمى گفت: با ايجاد كارگروه ه اس
ــا حضور  ــان و نوجوانان ب ــاى جوان ــائل و دغدغه ه ــى مس برخ
ــود. اشكان حاجى  ــى و كالبد شكافى مى ش صاحب نظران بررس
ــتين  عبدالهى، در گفت و گو با ايرنا اضافه كرد: ايده برگزارى نخس
ــبرد اهداف انقالب اسالمى پس  همايش نقش نوجوانان در پيش
ــراوان جوانان و نوجوانان  ــكل گرفت كه از دغدغه هاى ف از آن ش
ــديم.  وى با اشاره به بازتاب مثبت  در حوزه هاى مختلف آگاه ش
برگزارى اين همايش كه 16 تير ماه با حضور تعدادى از نمايندگان 
مجلس و فعاالن حوزه جوان و نوجوان در فرهنگسراى ملل برگزار 
ــا مضمون جوان و  ــرد: از اين پس همايش هايى ب ــد، اضافه ك ش
ــد، زيرا اين فعاليت ها،  ــوان به صورت منظم برگزار خواهد ش نوج

بستر شكوفايى اين قشر از جامعه را فراهم خواهد كرد. 

نقش انگلستان و آمريكا در افغانستان
ــتقبال از توافق نامزدهاى انتخابات  وزير امورخارجه انگليس با اس
ــمارى و بررسى تمام آرا  ــت جمهورى افغانستان براى بازش رياس
متعهد شد كه انگليس از اين روند حمايت كند. به نقل از خبرگزارى 
فرانسه، اين توافق ميان اشرف غنى و عبداهللا عبداهللا پس از دو روز 
مذاكرات فشرده با ميانجيگرى جان كرى، وزير امورخارجه آمريكا 
به دست آمد. ويليام هيگ، وزير امورخارجه انگليس گفت: اميدوارم 
بازنگرى و بررسى تمام آراى انتخابات دور دوم به افغان ها اعتماد به 

روند انتخابات و نتيجه را بازگرداند. 
ــن از تعهد اين دو نامزد براى  وزير امورخارجه انگليس همچني
ــت: ما منتظر  ــتقبال كرد و گف ــرى دولت وحدت ملى اس رهب
ــتان و جامعه بين المللى براى نشست  ــتقبال از دولت افغانس اس
ــتان كه قرار  ــز و كنفرانس لندن در خصوص افغانس ــو در ول نات

است اواخر امسال برگزار شود، هستيم. 

كره شمالى فيناليست جام جهانى

در شب والدت امام حسن مجتبى (ع) جمعى از اهالى 
فرهنگ، اساتيد شعر و ادب فارسى كشور و تعدادى از 

شاعران پارسى گو از كشورهاى تاجيكستان، هندوستان، 
افغانستان و پاكستان با رهبر معظم انقالب ديدار كردند  

فرمانده انتظامى استان ايالم از انهدام سه باند تهيه و توزيع 
مواد مخدر و كشف و ضبط بيش از 70 كيلوگرم مواد مخدر 

در 10 روز گذشته خبر داد 

صاحب امتياز: مهدى صيافى
مدير مسئول: محمدرضا قديمى

زير  نظر شوراى سردبيرى

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

سازمان آگهى ها: 88928539 - 88928562 

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

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

روزنامه اقتصادى - مديريتى
چاپ: شركت رواق روشن مهر

توزيع: نشر گستر امروز

كى روش مربى كجا مى شود؟ 
ــاند،  ــاى جنوبى نزديك به دو ماه پيش ايگه س ــم ملى افريق تي
ــت تا  ــرمربى خود را بركنار كرد و از آن زمان تالش كرده اس س
ــد. كارلوس كى روش پرتغالى  ــين اين مربى را انتخاب كن جانش
ــاند در تيم ملى افريقاى  ــينى ايگه س يكى از گزينه هاى جانش
ــيون فوتبال افريقاى  ــت. دنى جردن، رييس فدراس جنوبى اس
جنوبى درباره سرمربى آتى اين تيم گفت: در حال نهايى كردن 
ــتيم. تنها جزيياتى از  ــرارداد با كارلوس كى روش پرتغالى هس ق
قرارداد اين مربى باقى مانده است كه در حال رفع آن هستيم. 
ــت كه كفاشيان رييس فدراسيون  انتشار اين خبر در حالى اس
ــت: از مذاكره يا  ــنبه در جمع خبرنگاران گف ــال روز يكش فوتب
ــيون فوتبال افريقاى جنوبى  ــق كارلوس كى روش با فدراس تواف
ــا برمى آيد كه او  ــه كى روش به م ــدارم و از متن نام ــى ن اطالع
مى خواهد در ايران بماند و پنجشنبه صبح در تهران خواهد بود. 
زيكو، بازيكن اسبق تيم ملى برزيل گفته كه مربيان كشورشان 
چيزى بلد نيستند. او معتقد است كه فوتبال برزيل مربى تربيت 
نمى كند و از كسانى كه خودشان چيزى بلد نيستند مى خواهد 

كه به سايرين فوتبال ياد دهند. 

ــت: اخيرا يك ويدئو در سايت پر بازديد «يوتيوب»  ــنا نوش  ايس
ــمالى به فينال جام جهانى  ــان مى دهد كره ش قرار گرفته كه نش
ــد. اين  ــال بازى كن ــا پرتغ ــد ب ــه و باي ــل راه يافت 2014 برزي
ــانه هاى جهان از جمله  ــتمايه گزارش بسيارى از رس ويدئو دس

سى بى سى كانادا و ياهو قرار گرفته است. 
ــده كه تيم  ــان داده ش ــمالى نش ــن كليپ به مردم كره ش در اي
ــه گروهى و  ــان در مرحل ــرد درخش ــس از عملك ــان پ كشورش
شكست تيم هاى ژاپن، امريكا و چين به ترتيب با نتايج هفت بر 
صفر، چهار بر صفر و دو بر صفر با عبور از سه تيم ديگر به فينال 

رسيده و بايد براى قهرمانى به مصاف پرتغال رود. 
ــنا در حالى منتشر شده كه برخى   اين خبر در خبرگزارى ايس
ــمالى خبر  منابع خبرى از جعلى بودن اين ويدئو به نام كره ش
مى دهند. هنوز منبع رسمى در اين باره اظهار نظر نكرده است.

نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با 170رأى موافق، 2 رأى مخالف 
و 3 رأى ممتنـع از مجمـوع 228 نماينده حاضرماده 2 طرح نحوه 

فعاليت احزاب و گروه هاى سياسى را به تصويب رساندند. 
مجلس سناى افغانستان حمله هاى نظاميان رژيم صهيونيستى 
بـه غزه و قتل عام مردم مظلوم فلسـطين را به شـدت محكوم 

كرد. 
اسـتاندار فرارى نينوى از تخليه موصل از طرف داعش و واگذارى 

آن به نيروهاى وابسته به حزب بعث منحله عراق خبر داد. 
گردان هاى عزالدين القسام، شاخه نظامى جنبش حماس يكشنبه 
تصاوير تانك صهيونيستى را كه روز شنبه نابود كرد، منتشر كرد. 
رييـس مركـز مديريت عملكـرد، بازرسـى و امـور حقوقى از 
تشكيل و راه اندازى ستاد پاسخگويى به استعالمات حقوقى در 

وزارت كشور خبر داد. 
حق شناس، يك عضو شوراى مركزى حزب اعتماد ملى گفت: اگر 
مى توانيم در عرصه سياست خارجى بازى برد - برد را دنبال كنيم، 

چرا در داخل كشور نمى توانيم اين بازى را اجرا كنيم؟ 
غالمرضا ظريفيان، يك عضو انجمن اسالمى مدرسان دانشگاه ها 
گفت: ديـدار رييس جمهور با فعاالن سياسـى مى تواند مقدمه اى 

براى پرهيز از فرافكنى و اتهام زنى درباره مشكالت مى شود. 
علـى مطهـرى پيشـنهاد داد قـوه قضاييه هـم ماننـد دولت 

جلسه هاى مشترك با گروه هاى سياسى كشور برگزار كند. 
سخنگوى وزارت كشور گفت: مدتى بعد از استقرار استانداران 
ارزيابى آنها شـروع شد؛ تاكنون چند استانى كه ارزيابى از آنها 
به اتمام رسـيده نمره قابل قبولـى گرفتند و تا اين تاريخ تغيير 

هيچ استاندارى را در دستور كار نداريم. 

جلوگيرى از
 «ازدواج سرپرست با فرزندخوانده»

تجمع عفاف و حجاب در تهران

سياستجامعهورزشفرهنگ

ــريح مذاكرات  ــيدعباس عراقچى با تش س
يازده روزه فشرده ميان ايران و 1+5 گفت: 
ــى،  ــطوح كارشناس ــره اى در س هر مذاك
ــاى فنى و  ــران، معاونان و در بخش ه مدي
ــه اين دليل كه  حقوقى صورت مى گيرد، ب
ــى  بحث ها براى تصميم گيرى هاى سياس

در سطح باالتر آماده شود. 
ــش  ــت ش ــا بيان اينكه پس از گذش وى ب
ــرف به ويژه  ــان دو ط ــاه از مذاكرات مي م
ــم كه بحث ها  ــازده روز، فكر مى كني اين ي
پخته تر و آماده تر شده است، گفت: بحث ها 
ــان دوطرف  ــات مي ــدى و اختالف جمع بن
ــت و حتى با دقت  كامال مشخص شده اس
كامل، حد و مرزهاى آن هم مشخص شده 
ــاره اختالفات  ــت. گزينه هايى كه در ب اس
ــت  ــده و در حقيق ــه ش ــود دارد ارائ وج
ــان ايران و  ــرده اى كه مي ــه هاى فش جلس
ــوان گفت كه همه  ــده مى ت 1+5 برگزار ش
بحث ها براى تصميم گيران سياسى آماده 
ــت. حضور وزراى خارجه 1+5 در  شده اس
ــتا  ــور دقيق در همين راس مذاكرات به ط
ــت، به همين دليل روز يكشنبه وزراى  اس

خارجه به وين مى آيند. 
عراقچى، با بيان اينكه مذاكره شش جانبه 
ــمى در وين با حضور وزراى خارجه  يا رس
ــا حضور آنان  ــد، گفت: ب انجام نخواهد ش
ديدار ها و مذاكرات دوجانبه برگزار خواهد 
ــت كه اين ديدارها  ــد و تصور ما اين اس ش
ــطح وزراى خارجه بتواند راهگشاى  در س
ــد و اميدواريم كه در  مشكالت موجود باش
هريك از موضوعات راهى براى رسيدن به 

توافق باز شود. 
عراقچى، در مصاحبه با واحد مركزى خبر 
ــون كارهاى  ــزود: روى متن توافق تاكن اف
ــيار سخت  ــت، كار بس ــده اس بسيارى ش

ــاب  ــا جايى كه حس ــده اى بود، ت و پيچي
ــت دوطرف خارج  ــاعت هاى آن از دس س

شده است. 
ــرفت  وى با تاكيد براينكه تا به امروز پيش
دو طرف در بحث نگارش متن خوب بوده، 
ــون متنى در  ــوان گفت كه اكن گفت: مى ت
مقابل ماست كه تقربيا 60تا 70درصد آن 

توافق شده است. 
ــا 40درصد  ــه 30 ت ــه اينك ــاره ب او با اش
ــت، گفت:  ــائل كليدى اس ــده مس باقيمان
ــاى  ــه تصميم گيرى ه ــات ب ــن اختالف اي
ــى نياز دارد و مى توان گفت از تعداد  اساس

ــده و  ــته ش ــا در متن خيلى كاس پرانتز ه
ــده، تاجايى كه متون مورد  خيلى كمتر ش
توافق افزايش يافته است، يعنى اينكه اگر 
ــا در محتوا  ــرفت كرده ايم، ام در متن پيش

پيشرفت قابل توجه نداشتيم. 
ــه پيش بينى  ــرايطى ك ــا ش ــزود: ب وى اف
ــرات چند  ــال دارد مذاك ــود، احتم مى ش
ــود، به دليل  روز يا چند هفته اى تمديد ش
آنكه مذاكرات به سرانجام برسد، ولى االن 
ــم گرفت. دو،  ــاره نمى توان تصمي دراين ب
سه روز آينده مى توان با قاطعيت گفت كه 
مذاكرات سر شش ماهه تعيين شده پايان 

ــد روزه يا  ــه تمديد چن ــد يا اينكه ب مى ياب
چند هفته اى نياز است. 

ــوال كه  ــخ به اين س ــان در پاس وى در پاي
ــت،  آيا هنوز درباره نتيجه قضاوت زود اس
ــا به عنوان يك  ــت، ام گفت: البته زود اس
ــاى خود را  ــات اميدواريم، تالش ه ديپلم
انجام  دهيم و اگر بخواهم صادقانه قضاوت 
ــا نه بايد  ــيد ي ــم مى توان به نتيجه رس كن

بگويم كه واقعا 50 ,50 است. 
ــف،  ــواد ظري ــر، محمدج ــوى ديگ از س
ــران در گفت وگوى  ــور خارجه اي وزير ام
ــنبه  ــى نيوز روز ش اختصاصى با ان بى س

ــچ منافعى در  ــران هي ــرد كه اي تاكيد ك
ــدارد و يادآور  ــته اى ن ــالح هس توليد س
ــالح ها مى تواند نفوذ ايران  شد كه اين س
ــد. او در ادامه  ــه كاهش ده را در منطق
ــالح  افزود: ما هيچ منافعى براى توليد س
ــم و ايران  ــران نمى بيني ــته اى در اي هس
ــت گام هاى الزم را براى متقاعد  قادر اس
كردن جهانيان در اين خصوص كه ما به 
ــتيم، بردارد.  دنبال سالح هسته اى نيس
ــس كمكى  ــه هيچ ك ــته اى ب ــالح هس س
ــه آمريكا،  ــت ك ــد. اين راهى اس نمى كن
ــق آن به دنبال  ــيه و ديگران از طري روس
ــيله  ــت به وس ــش و امني ــرارى آرام برق
ــودى يكديگر  ــكان ناب برخوردارى از ام

ــتند.  هس
ــس از جان  ــن گزارش ها پ ــق آخري طب
ــكا، لوران  ــر امورخارجه امري كرى، وزي
ــه و  ــر امورخارجه فرانس ــوس، وزي فابي
ــه انگليس  ــگ وزير امورخارج ويليام هي
ــدند و  ــن ش ــنبه وارد وي ــر روز يكش ظه
ــان نيز  ــر امورخارجه آلم ــان وزي همزم
ــرد تا  ــن ترك ك ــه مقصد وي ــن را ب برلي
ــف ديدار كند.  ــنبه با ظري عصر روز يكش
ــو با  ــروز در گفت وگ ــه ام وزراى خارج
ــاره  ــورمان درب ــه كش ــر امورخارج وزي
ــات تصميم گيرى خواهند  برخى اختالف
ــاس، وزير امورخارجه  كرد. بر همين اس
ــتان در بدو ورود به هتل كوبورگ  انگلس
ــال حصول  ــگاران گفت: احتم ــه خبرن ب
ــى امروز  ــا ايران ط ــق در مذاكره ب تواف
ــال، وى  ــن ح ــا اي ــت. ب ــن اس غيرممك
ــد مهلت  ــزوم تمدي ــورد ل صحبت در م

ــيار زود ارزيابى كرد.  توافق جامع را بس
ــت وين ادامه دارد و اخبار ديدارها و  نشس

مذاكرات در حال تكميل است.

عراقچى: همه چيز 50، 50 است

ــات دولت  ــيدگى به مطالب ــت رس نشس
ــى راهكارهاى  ــك زنجانى و بررس از باب
ــن بدهى ها به  ــريع تر اي وصول هرچه س
ــورى  ــاون اول رييس جمه ــت مع رياس
ــد. پايگاه اطالع رسانى رياست  برگزار ش

ــار اين  ــنبه با انتش ــورى روز يكش جمه
ــت كه  ــرد، در اين نشس ــالم ك ــر اع خب
ــتان  ــه، دادس ــوه قضايي ــاون اول ق مع
ــى كل  ــازمان بازرس ــران، رييس س ته
ــات و امور  ــت، اطالع ــور، وزراى نف كش

ــس كل بانك  ــادى و دارايى و ريي اقتص
ــتند، راهكارهاى  مركزى نيز حضور داش
ــورد بحث  ــت م ــات دول ــول مطالب وص
ــن  ــت. در اي ــرار گرف ــرى ق و تصميم گي
ــور وصول  ــه منظ ــد ب ــت مقرر ش نشس

مطالبات وزارت نفت، با همكارى دولت 
ــدت يك ماه  ــتگاه قضايى ظرف م و دس
ــك زنجانى  ــبت به تمليك اموال باب نس
ــاس قيمت هاى تعيين شده توسط  براس
ــمى مورد تاييد دولت،  ــان رس كارشناس

ــوال اقدام  ــك ام ــى و مال ــع قضاي مرج
ــود. همچنين تاكيد شد اداره، فروش  ش
اموال و واريز وجوه آن به حساب دولت 
ــود انجام  ــاس ضوابط قانونى موج براس

ــود.  ش

مطالبات دولت از بابك زنجانى



خبر

پيشنهاد انجمن 
فوالد به وزارت 

صنايع، وضع عوارض 
صادرات به صورت 
پلكانى است. نظر 

انجمن اين است كه 
عوارض صادرات به 

ترتيب براى كنسانتره 
15 درصد، گندله 

10 درصد و شمش 
5 درصد تعيين شود

كل توليدات داخلى 
بخش دولتى كه 

خوراك كنسانتره و 
كوره بلند هستند، 

در سال گذشته 63 
ميليون تن بوده كه 

از اين ميزان 11 تن 
صادر

 شده است

گزارش تصويرى

چرخ زندگى اين
خرده كار آفرينان هم مى چرخد

مرورى بر آگهى هاى تلويزيونى به يادماندنى دهه 70

شعارهايى كه ماندگار شدند

مديريت مسئوليت بزرگى است؛ مديران، پيامبران شركت هاى خود هستند و 
اگر پيام مورد نظر خود را به خوبى به مشترى انتقال ندهند، رسالت آنها را بايد به 

ديده ترديد نگريست، اما قبل از اينكه به اين نقش از مديريت بنگريم...

هيچ چيز ما ايرانى ها را مانند مرور يك خاطره دل شاد نمى كند. هر اسمى و 
بو و مكانى ما را به ياد يك خاطره مى اندازد و يادآورى خاطرات هميشه براى 

مردم ما دلنشين و جذاب بوده است.

نگاه روان شناسانه به مديريت فروش

وقتى ابزار انتقال پيام
خراب است

گزارش «فرصت امروز»  از ريزه كارى هايى كه يك مدير 
آى تى براى فروش بايد انجام دهد

براى فروشگاه موبايل خود
مزيت رقابتى ايجاد كنيد

افت فروش محصوالت كامپيوترى فروشندگان را شوكه كرد

صفحه 10بازار  آى تى يخ زد

اقتصاد مولد و اقتصاد دولتى

11

12

13

14

15

اخبار بازاريابىسرنخ كلينيك كسب و كاركافه تبليغات

گردهمايى برندهايى با ارزش افزوده حاللمحصوالت دانش بنيان و طرح هاى كاربردى ژنتيك دورى از گام هاى لرزان در تجارت 
با رعايت استراتژى هاى حرفه اى

معضل بازاريابى شبكه هاى اجتماعى
11131415

گزارش «فرصت امروز»
از كسب و كار شركت هاى بازرگانى

بازرگانى تنها براى تجار
نه توليدكنندگان

سارا برومند

ــت بحث عوارض  گزارش بازار: مدتى اس
ــدر خبرها قرار  ــنگ آهن در ص صادرات س
گرفته و اين موضوع بخش خصوصى توليد 
ــبت به آينده اقتصاد اين  سنگ آهن را نس
ــت. در اين ميان  ــرده اس صنعت نگران ك
ــت. از  حرف و حديث هاى زيادى مطرح اس
يك سو افرادى كه صادر كننده سنگ آهن 
ــده، مازاد  ــتند معتقدند آنچه صادر ش هس
نياز شركت هاى فوالد است، از سوى ديگر 
ــركت هاى فوالد با عنوان اينكه صادرات  ش
خام سنگ آهن سبب مى شود امكان ايجاد 
اشتغال در اين حوزه تحت تاثير قرار گيرد، 
مخالف اين صادرات هستند. هفته گذشته 
ــنا، خبرى با عنوان قطعى  خبرگزارى ايس
ــادرات  ــوارض 20 درصدى بر ص ــدن ع ش
سنگ آهن منتشر كرد كه متن خبر نيز اين 
قطعى شدن را تاييد نمى كرد. در اين رابطه 
ــى اين موضوع از  «فرصت امروز» به بررس
ــنگ آهن و  ــو انجمن توليد س ديدگاه عض

انجمن توليد فوالد پرداخته است. 

اعمال عوارض به فاجعه صنعتى 
منجر مى شود

سجاد غرقى، دبير كميسيون توليد انجمن 
ــنگ آهن درباره اينكه اين خبر  به هيچ  س
ــخص نيست كه  عنوان صحت ندارد و مش
ــنا با چه هدفى از فروردين  خبرگزارى ايس
ماه بر اين موضوع اصرار دارد و 430 عنوان 
ــوع اختصاص  ــود را به اين موض خبرى خ
ــى درباره  ــرد: «بحث هاي ــح ك داده، تصري
ــده، ولى اينكه دولت  اين موضوع مطرح ش
ــخصى را تعيين كند تا به حال  عوارض مش
ــت هايى برگزار  اتفاق نيفتاده و فقط نشس
ــايد جنبه خبرى داشته باشد،  شده كه ش
ــا يك نگاه  ــده و هنوز ب ولى به ما ابالغ نش
كارشناسانه اين موضوع مورد بررسى قرار 

نگرفته است.»
ــر اينكه اين  ــا تاكيد ب ــر انجمن ب اين دبي
ــاد مطرح و نه  ــوراى اقتص موضوع نه در ش
ــوى وزارتخانه ابالغ شده است، گفت:  از س
ــى  «براى تصويب عوارض نياز به كارشناس
است، انجمن در همين راستا، در حال تهيه 
سند راهبردى در زمينه سنگ آهن است كه 
ــند رونمايى مى شود.  شهريور ماه از  اين س
ــت كه با اتكا بر بحث هاى  در اين زمان اس
فنى و توسعه معدنكارى مى توان تصميمات 
ــت اتخاذ كرد. توليد كنندگان در اين  درس
ميان به چهار گروه اصلى تقسيم مى شوند 
ــند به نياز اين  كه در بحث بازرگانى اين س
چهار گروه اشاره شده كه پس از مطالعه و 

بررسى اين سند، دولت مى تواند به تعيين 
عوارض صادرات دست بزند.»

ــت ما اين  ــوان اينكه درخواس  غرقى با عن
ــوارض دقت  ــت كه در زمينه تعيين ع اس
نظر الزم صورت گيرد، تاكيد كرد: «اعمال 
ــرايط موجود به  عوارض 20 درصدى در ش
فاجعه معدنى و صنعتى در حوزه سنگ آهن 
منجر مى شود؛فاجعه اى كه سرمايه گذارى 
در بازار سنگ آهن را با خطرات جدى رو به 

رو خواهد كرد.» 
ــاره اينكه  ــنگ آهن درب ــن س ــر انجم دبي
شركت هاى فوالد، ميزان صادرات و قيمت 
عرضه سنگ آهن را باال مى دانند و معتقدند 
ــركت هاى فوالد تمام  ــه به ضرر ش اين روي

مى شود، گفت: «ميزان صادرات سنگ آهن 
ــركت هاى فوالد بوده  كامال مازاد بر نياز ش
است. شركت هاى فوالد هيچ گاه بر اثر گرانى 
و دست نيافتن به مواد اوليه تعطيل نشده اند 

و دليلى بر اعمال عوارض براى جلوگيرى از 
اين موضوع وجود ندارد. شركت هاى فوالد 
گاه براى انبار كردن دست به جذب و خريد 
ــوب  مى زنند كه اين جزو نياز داخلى محس

نمى شود.»
ــجاد غرقى افزود: «كل توليدات داخلى  س
بخش دولتى كه خوراك كنسانتره و كوره 
ــال گذشته 36 ميليون  بلند هستند، در س
تن بوده كه از اين ميزان 11 تن صادر شده 
ــت. ميزان توليد در بخش خصوصى نيز  اس
14 ميليون تن بوده كه 12 ميليون تن آن 
ــت كه جمع كل صادرات  ــده اس صادر ش
ــال 23  بخش خصوصى و دولتى در اين س
ميليون تن بوده كه كل اين ميزان مازاد نياز 

شركت هاى فوالد بوده است.»
اين دبير انجمن اظهار كرد كه بخشى از اين 
ــامل مى شود كه در  صادرات، موادى را ش
داخل قابل مصرف نيستند. برخى توليدات 
FEO يا عيار پايين  و از سوى ديگر فسفر 
ــنگ  ــرد بااليى دارند. توليداتى با س و گوگ
ــفر باال قابليت  عيار 50 يا 55 درصد با فس
ــد و ما ناگزير  خوراك كوره بلند ما را ندارن
ــه در صورت  ــتيم ك از صادر كردن آن هس
وضع عوارض اين صادرات با مشكل روبه رو 

مى شود.» 
غرقى با بيان اينكه ادله اى كه براى تعيين 
عوارض مطرح مى شود، شفاهى است و تا به 
حال اين ادله به صورت كارشناسانه مطرح 
ــت، تصريح كرد: «تنها دليلى كه  نشده اس
ــود،  ــن عوارض مطرح مى ش براى وضع اي
افزايش زنجيره ارزش افزوده است. بسيارى 

از واحدهاى معدنى ظرف چند سال گذشته 
ــانتره و گندله رفته اند. اگر  ــمت كنس به س
براى اين طرح كنسانتره، 30 درصد عوارض 
ــرمايه گذارى در  ــد، س فروش تعيين كنن
ــى رو به افول مى رود.  حيطه كارخانه معدن
در بحث اقتصادى اين توليدات حداقل بايد 
باالى يك ميليون تن باشند كه با تصويب 
ــيارى از معادن كوچك از  اين عوارض، بس

اين مقياس خارج مى شوند.»
اين دبير انجمن با بيان اينكه براى فرآورى 
در صنعت سنگ آهن نياز به سرمايه است، 
تصريح كرد: «سرمايه اصوال از سه راه تامين 
ــه اصوال دولت  ــود 1- وام دولتى   ك مى ش
ــن وام ها ندارد.  ــراى اعطاى اي توان مالى ب

ــه بازپرداخت  ــى كوتاه مدت ك 2- وام بانك
ــت. 3- تجارت  ــد اس ــا 32 درص آن 26 ت
خارجى كه با توجه به تحريم هاى موجود، 
ــده است.  ــرمايه گذارى خارجى ش مانع س

بنابراين سرمايه گذارى در حوزه كنسانتره 
ــورت نمى گيرد و  ــى ص ــه خوب و گندله ب
ــكل  ــرمايه گذارى را با مش وضع عوارض س

رو به رو مى كند.»

وضع عوارض صادرات به صورت 
پلكانى است

ــن صنفى  ــس انجم ــب ريي ــو ناي از آن س
ــا  ــد رض ــوالد، حميــ ــدگان ف توليدكنن
طاهرى زاده، درباره تصميم دولت نسبت به 
وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، گفت: 
ــنهاد انجمن فوالد به وزارت صنايع،  «پيش
ــورت پلكانى  ــادرات به ص وضع عوارض ص
ــت كه عوارض  ــت. نظر انجمن اين اس اس
ــانتره 15  ــراى كنس ــه ترتيب ب صادرات ب
درصد، گندله 10 درصد و شمش 5 درصد 

تعيين شود.»
ــر نياز داخلى  ــت اگ طاهرى زاده معتقد اس
وجود ندارد پس چرا در سال گذشته 760 
ــده است. اگر نياز  هزار تن به كشور وارد ش
ــس واردات بر چه  ــل وجود ندارد پ در داخ
ــن ما به  ــى صورت مى گيرد؟بنابراي اساس
دنبال عوارضى هستيم كه مانع خارج شدن 
نياز داخلى است يا حداقل مواد به شكل خام 
ــود؛ تا آنجا كه در داخل امكانش  خارج نش
ــنگ آهن فرآورى و سپس به  وجود دارد س
خارج ارسال شود. اين رويه به اشتغال زايى 
ــه به چين  ــل مى انجامد. مواد اولي در داخ
مى رود و براى چين اشتغال زايى مى كنند 
ــرآورى در داخل قابل  درحالى كه همان ف
ــت و نيازى به اين صادرات و سپس  اجراس
واردات وجود ندارد.» در انتها نايب رييس 
انجمن صنفى توليد كنندگان فوالد در پاسخ 
به اينكه اعضاى انجمن سنگ آهن معتقدند 
ــده محصوالتى  ميزانى از صادرات انجام ش
ــرآورى ندارند،  بوده كه در داخل قابليت ف
ــا را داريم و  ــام تكنولوژى دني گفت: ما تم
ــل كنيم در  ــواد خام را تبدي اگر نتوانيم م
ــدارد و دليلى  خارج نيز اين امكان وجود ن
براى صادرات وجود ندارد. بنابراين تعيين 
ــنگ آهن نياز داخل  عوارض مانع خروج س
به خارج مى شود.»  به هر حال بايد منتظر 
ــاهد تصميم نهايى دولت بود.  نشست و ش
اينكه تعيين عوارض به صادرات سنگ آهن 
براساس چه ادله و ضوابطى صورت مى  گيرد 
ــت  ــود، اتفاقى اس و آيا مى تواند اجرايى ش
ــى در آينده  ــرات كارشناس ــر پايه نظ كه ب
ــد اميد  ــد. باي ــخص خواهد ش نزديك مش
داشت كه دولت با نگاهى به دو سوى ماجرا 
بهترين تصميم را اتخاذ كند تا هيچ يك از 

دو صنعت دچار صدمه و نقصان نشوند. 

گزارش «فرصت امروز» از عوارض تعيين شده بر صادرات سنگ آهن 

ادعاى حذف غير قانونى ايران كد عوارض سنگ آهن هنوز قطعى نيست 
توسط وزير صنعت، معدن و تجارت 

وزير سابق بازرگانى در گفت وگو با فارس در مورد پيگيرى هاى مجلس شوراى 
ــوال از وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف ايران كد (كد  اسالمى و س
ملى كاال) خاطرنشان كرد: كد ملى كاال يك زبان مشترك در زنجيره تامين كاال 
ــبكه توزيع نياز به همزبانى داده ها براى كنترل و  و خدمات است و واقعا در ش

برنامه ريزى دولت، بخش خصوصى و اتحاديه ها احساس مى شود.
ــه اگر در  ــاره كرد ك ــر مثالى به اين نكته اش ــعود ميركاظمى، با ذك سيدمس
سوپرماركتى بخواهيم ميزان فروش دستمال كاغذى يا يك ماده غذايى خاص 
را برآورد كنيم، فروشنده بايد كد هر شركتى را كه از آن ماده غذايى خاصى توليد 
مى كند را جمع زده و در نهايت، ميزان فروش يك واحد كااليى را برآورد كند، در 
حالى كه كد ملى براساس ماهيت كاال (ژنريك) عمل مى كند و مى تواند اطالعات 
باارزشى را در اختيار قرار دهد. نماينده مردم تهران، در مجلس شوراى اسالمى 
ــاره به هزينه اى كه براى اجرا و طراحى كد ملى كاال طى چند سال اخير  با اش
انجام شده، گفت: تا به حال 5 ميليون نفر ساعت براى طراحى و اجراى طرح ملى 
كد كاال وقت صرف شده و دو ميليون و 200 هزار قلم كاال ايران كد گرفته اند و 

شناسنامه هاى استانداردى براى آنها تهيه شده است.
ميركاظمى اضافه كرد: همچنين ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت 
را به استفاده از كد ملى كاال مكلف كرده و ده ها مصوبه هيات دولت بر اين نكته 

تاكيد دارد.
وزير اسبق بازرگانى، با انتقاد از برخى رسانه ها از جمله راديو و تلويزيون كه مقوله 
كد ملى كاال و كد شبنم را با يكديگر مخلوط مى كنند، افزود: حتى در مناظره اى 
كه از رسانه ملى پخش شد، به جاى آنكه به ضرورت كد ملى كاال و دليل حذف 

آن بپردازند، روى كد شبنم بحث شد.
ــخصا تصميم گرفته تا كد ملى  ميركاظمى تصريح كرد: اينكه وزير صنعت ش
كاال را حذف كند، تخلف از قانون برنامه پنجم و مصوبه هيات دولت است، البته 
شنيده مى شود كه گمرك به وزارت صنعت فشار آورده تا به جاى استفاده از كد 
ملى كاال از سيستم HS استفاده كند كه گروه كاال و نه قلم كاال را نشان مى دهد.

ــت كارشناس براى تعيين تعرفه  وى ادامه داد: در نتيجه در سيستم HS دس
گمركى باز مى شود تا جايى كه واردكننده اى را سراغ داريم كه يك قلم كاال را در 
پنج نوبت وارد كرده كه هر نوبت از تعرفه 5 تا 55 درصد براى همان كاال تعيين 
شده است. ميركاظمى، حذف كد ملى كاال را زنگ خطرى براى هرج و مرج در 
سيستم توزيع دانست كه خأل آن مى تواند ضرر جبران ناپذيرى   برجاى گذارد.

به گزارش فارس، مهر ماه سال گذشته نعمت زاده بحث جمع آورى ايران كد و 
كد شبنم را مطرح كرد و در مورد علت اين كار گفت: ايران كد براى گمرك ايران 
مشكالت زيادى ايجاد كرده و سبب ايجاد بروكراسى در گمركات شده زيرا براى 
هر ايران كد بايد يك برگه سبز صادر كنيم كه اين باعث بروكراسى شديدى شده 

و در حال جمع آورى آن هستيم.
ــعه تجارت ايران دستور داد تا ايران كد  نعمت زاده همان وقت به سازمان توس
ــوند كه اين كار هم  انجام شد. براين  و شبنم از سيستم ثبت سفارش حذف ش
ــاس، معاون دفتر مقررات واردات و صادرات از حذف الزام دريافت ايران كد  اس
ــفارش واردات كاال از امروز خبر داد و گفت: بسته جديد  و شبنم براى ثبت س
تسهيل تجارت كشور در راه است. ساسان خدايى گفت: از 22 مهر ماه سال 92 
الزام دريافت ايران كد و شبنم براى ثبت سفارش واردات كاال حذف شده و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اين اقدام را به منظور تسهيل واردات كاال و ترخيص آن 

از گمرك انجام داده است.
ــنجى هاى صورت گرفته از فعاالن  وى به اين نكته هم اشاره كرد كه در نظرس
اقتصادى مجموعه اى از مشكالت پيش روى واردات و صادرات استخراج شده 
كه الزام دريافت ايران كد و شبنم بيشترين مشكل واردكنندگان كاال بوده كه 
اميدواريم با اين اقدامات دولت عالوه بر كاهش زمان ثبت سفارش و ترخيص 

كاال، هزينه ها نيز كاهش يابد.
اكنون با گذشت 9 ماه از مطرح شدن و حذف ايران كد، محمد رضا نعمت زاده 
روز سه شنبه 24 تيرماه در مورد علت حذف ايران كد در كميسيون اقتصادى 

مجلس حاضر مى شود و به نمايندگان مردم در مجلس پاسخگو خواهد بود.

ــعه اقتصادى، توسعه اقتصاد  از ملزومات توس
غير دولتى است كه بروز آن شامل كاهش دخالت 
دولت در بخش اقتصاد و افزايش اختيارات بخش 

ــعه اقتصادى و توسعه  ــت. توس خصوصى اس
اجتماعى الزم و ملزوم همديگر هستند. طبيعتا 
اگر توسعه اقتصادى داشته باشيم، طبقه متوسط 
به عنوان طبقه مسئول و منتقد توسعه خواهد 

يافت. طبقه متوسط همواره خواستار پيشرفت 
به سمت تغييرات همه جانبه است. اما تعريف 
ما از توسعه اقتصادى چيست؟ در واقع اقتصادى 
را كه از رانت پرهيز كند و انحصارطلبى را نفى 

ــعه يافته ناميد. در  كند، مى توان اقتصاد توس
ــادى را بازار  چنين اقتصادى مولفه هاى اقتص

تعريف مى كند. 
صفحه 16

كارت بازرگانى

شهربانو امانى
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اخبار كوتاهگزارش ديجيتال

صدها كاميون 
در پاركينگ  سرخس 

متوقف شدند
مدير كل گمرك سرخس گفت: 
ــى در  ــون ترانزيت ــا كامي «صده
ــرخس  س گمرك  پاركينگ هاى 
ــروج از مرز  ــراى خ ــار ب در انتظ
متوقف شده اند.» رضا راستى در 
گفت وگو با ايسنا افزود: طى چند 
ــتيم ترافيك  ــته توانس روز گذش
موجود را كاهش دهيم به طورى 
كه هم اكنون حدود 650 دستگاه 
كاميون در پاركينگ ها در انتظار 
ــتند. وى يادآور شد:  خروج هس
«با طرف مقابل مذاكراتى جهت 
ــروج كاميون  ــطح خ افزايش س
داشته ايم كه قول داده اند در آبان 
ــاح ترمينال،  ــال پس از افتت امس
ــل تا  ــون را حداق ــرش كامي پذي
روز  در  ــتگاه  دس  250 ــقف  س

افزايش دهند.»

پارچه فاستونى مشهد 
صادر مى شود

ــه  ب ــهد  مش ــتونى  فاس ــه  پارچ
ــود.  ــوئد و آلمان صادر مى ش س
ــر انجمن  ــنا، دبي به گزارش ايس
ــاجى  تخصصى صنايع همگن نس
ــت: «پارچه  ــان رضوى گف خراس
ــده در استان  ــتونى توليد ش فاس
ــا برند  ــل رقابت ب ــهد قاب و مش
ــوده و محصوالت يكى  انگليس ب
ــورهايى  از كارخانه هاى ما به كش
ــادر  ص ــوئد  س و  ــان  آلم ــل  مث

مى شود.»

صدور رواديد 
الكترونيكى در الر

ــئول ميراث فرهنگى، صنايع  مس
ــگرى الرستان با  دستى و گردش
اشاره به صدور رواديد الكترونيكى 
ــى مرحوم  ــرودگاه بين الملل در ف
ــت اهللا آيت اللهى (ره)  حضرت آي
ــدام در  ــن اق ــت: «اي در الر گف
ــهيالت و رفاه  راستاى ايجاد تس
حال گردشگران خارجى صورت 
ــگران به محض  ــه و گردش گرفت
ــد  مى توانن ــرودگاه  ف ــه  ب ورود 
ــدور رواديد كنند كه  تقاضاى ص
ــود.  به صورت آنالين صادر مى ش
ــاره  ــيما علويه همچنين با اش س
به افتتاح دفتر نمايندگى وزارت 
ــتان گفت:  امور خارجه در الرس
ــهيالت  ــا افتتاح اين دفتر تس «ب
ــگران  ــور گردش ــراى حض الزم ب

افزايش مى يابد.»

رونق گيشه بى رونق 
تابستان 93

ــاران از  ــا عط ــت» رض  «رد كارپ
ــه   زمانى كه روى پرده رفته، گيش
ــينماهايى را رونق بخشيده كه  س
معموال در اين فصل از سال به گرم 
بودن عادت ندارند و خبرهايى كه 
از فروش اين فيلم منتشر مى شود، 
ــم  ــن فيل ــكنى دومي از ركوردش
ــاران در مقام  ــينمايى رضا عط س

كارگردان حكايت دارند. 

عكاسى 
با فرمان ذهن كاربر 

ــى نوپا برنامه  يك شركت انگليس
ــتفاده روى  ــى را براى اس همراه
ــوگل طراحى كرده  عينك هاى گ
ــتفاده به همراه  ــه در صورت اس ك
ــادر به  ــاص ق ــت خ ــك هدس ي
ــت. به  ــدن ذهن كاربران اس خوان
ــن برنامه كه  ــارس، اي ــزارش ف گ
ــام دارد، در واقع   MindRDRن
قادر به ترجمه فعاليت هاى مغز و 
ذهن انسان به فرامين نرم افزارى و 
انتقال آنها به عينك گوگل است. 
هدستى كه همراه با اين مجموعه 
  MindWaveعرضه مى شود هم
ــركت  ش ــط  توس و  دارد  ــام  ن
 Neurosky طراحى شده است. 

آى بى ام تراشه هاى 
يارانه اى را ارتقا داد 

ــته از  ــركت آى بى ام روز گذش ش
سرمايه گذارى سه ميليارد دالرى 
ــه منظور  ــال آينده ب ــج س در پن
تحقيق و توسعه و ارتقاى فناورى 
ــه هاى رايانه اى خبر  ساخت تراش
ــركت  ــه گزارش فارس، ش داد. ب
آى بى ام كه زمانى يكى از برترين 
ــخت افزار  توليدكنندگان انواع س
ــه هاى رايانه اى بود، چند  و تراش
ــن زمينه  ــت كه در اي ــالى اس س
ــرف چندانى براى گفتن ندارد  ح
ــت با اين  ــن رو اميدوار اس از اي
ــرمايه گذارى هنگفت وضعيت  س

را به سود خود تغيير دهد. 

دوسيم كارتى ديگرى از سونى
C3 ماه آينده عرضه مى شود

ــه كاربران گوشى هاى سونى از كيفيت دوربين هاى اين  گروه بازار: هميش
برند نسبت به مقدار پيكسل اعالم شده ناراضى بودند تا جايى كه سونى در 
آخرين مدل هاى ارائه شده خود آستين ها را باال زده و اميدوار بود بتواند نظر 
مشتريان خود را در زمينه كيفيت دوربين اسمارتفون هاى خود   جلب كند 
كه با ارائه چند گوشى از سرى مدل هاى z xperia تا حدودى به اين هدف 
 xperia خود رسيده بود اما به تازگى خبر هايى از گوشى جديد خود به نام
c3 شنيده شده كه اين شركت تمام نيروى خود را روى كيفيت دو دوربين 

اين گوشى گذاشته تا توان مقابله با ساير رقيبان خود را داشته باشد. 
ــت بگوييم اين دوربين حرفه اى كه به ادعاى سونى  ــى يا بهتر اس اين گوش
ــت  ــلفى (e�sel) دارد، قادر اس امكانات ويژه اى براى گرفتن عكس هاى س
ــت HD ارائه دهد و مجهز به  ــل و كيفي عكس هايى با وضوح 8 مگاپيكس
ــگر RS Exmor است كه به كاربر خود امكان عكاسى  ــات و حس سايبرش

بى نقصى را حتى در شرايط كمى نور يا نور بيش از اندازه مى دهد. 
سونى،c3 را مجهز به يك دوربين جلويى پنج  مگاپيكسلى و امكانات زيادى 
براى گرفتن تصاوير سلفى كرده تا بلكه بتواند دل مشتريان خود را به دست 
ــت مخصوص  ــه به e�cam PROsel معروف اس ــاورد. اين دوربين ك بي
ــت كه عالقه خاصى به گرفتن عكس از خود و اشتراك گذارى  كاربرانى اس
آن در اينترنت دارند، كه عالوه براين مى توانيد با دوربين جلويى آن از خود 
فيلم بگيريد و با شبكه هاى فوق سريع LTE4/G با دوستان خود به اشتراك 
بگذاريد. اين دوربين عالوه بر سنسور قوى داراى زاويه ديد 80 درجه و يك 
ــت. دوربين اين گوشى قابليت گرفتن 31 عكس در 2ثانيه  فالش ماليم اس
ــت كه باعث مى شود در حالت حركت سريع، عكاسى با آن ممكن  را داراس
ــه v retouch Portrait. 2 كه در c3 به صورت  ــد، عالوه برآن برنام باش
ــت به كاربر اين امكان را مى دهد تا تصاوير دوربين را  پيش فرض نصب اس
به صورت زنده رتوش كند. اين تلفن باريك با 7/6 ميلى متر ضخامت و 150 
ــت. صفحه نمايش بزرگ و  ــرم وزن براى افراد در حال حركت ايده آل اس گ
زيباى 5/5 اينچى IPS با كيفيت HD، با فناورى  BRAVIA بهينه شده 
كه امكان مشاهده عالى از هر زاويه اى را ارائه مى دهد. پردازنده 4 هسته اى 
ــمارتفون از نوع Snapdragon و قدرت GHz 1/2 است و از يك  اين اس
رم يك گيگابايتى و 8 گيگابايت حافظه داخلى با قابليت نصب كارت حافظه 

microSD بهره برده است. 

دوام بيشتر باترى 
ــمندتان در  ــى 2500 ميلى آمپرى بوده تا از تلفن هوش ــرى اين گوش  بات
 Battery ــت ــر آن، حال ــره را ببريد. عالوه ب ــترين به ــال حركت بيش ح
STAMINA نسخه 3/0 با تشخيص زمانى كه از صفحه نمايشتان استفاده 
نمى كنيد و خاموش كردن عملكردهايى كه به  آنها نيازى نداريد و در عين 
حال نگه داشتن اعالن هايى كه مى خواهيد، از خالى شدن غير ضرورى باترى 

جلوگيرى مى كند. 

دو سيم كارت فعال
ــونى به كاربران اجازه مى دهد هر دو  ــل جديد فناورى دو سيم كارته س نس
ــتقل با صداهاى زنگ و گزينش بين سيم كارت ها  سيم كارت را به طور مس
ــد. در عين حال فناورى  ــال پيام متنى، تنظيم كنن ــش از تماس يا ارس پي
ــونى به آن معناست كه كاربران مى توانند هر دو  مديريت دو سيم كارت س
سيم كارت را فعال نگه  داشته و ديگر هيچ تماسى را حتى   هنگام مكالمه با 
يكى از سيم كارت ها از دست ندهند. سيستم عامل اين گوشى اندرويد 4/4 
ــت و در رنگ هاى سفيد، مشكى و سبز در دسترس خواهد  (كيت كت) اس
بود و از اوت 2014 (حدود يك ماه ديگر) در بازارهاى جهانى عرضه خواهد 
ــتين بازارى است كه اين تلفن هوشمند به آن راه مى يابد.  شد. چين نخس
اين اسمارتفون سونى در رده متوسط قيمتى قرار دارد و رقيبى قدرتمندى 

براى One HTC M8 يا Ascend Huawei P7 به حساب مى آيد. 

ــه بازارهاى  ــا وقتى ب اين روزه
ــا بگذاريم بدون  ــرى پ كامپيوت
ــيار  ــك بى رونقى در آن بس ش
ــت به ويژه پس  ــم نواز اس چش
ــدن كم  ــته ش از افطار كه با بس
ــاژها،  پاس ــا و  ــش مغازه ه وبي
ــم  ــتر به چش اين بى رمقى بيش
مى آيد. اين رويه كه چند ماهى 
ــت ادامه دارد با فرارسيدن  اس
ــان ملموس تر  ماه مبارك رمض

شده است. 
ــركت  ــه مدير فروش ش به گفت
ــل  ــاله در فص ــر س PNY «ه
ــش  كاه ــاهد  ش ــازار  ب ــار،  به
ــبى  ــروش و كاهش نس افت ف
ــتگاه هاى  دس ــتريان  مش
ــن امر به  ــت كه اي ديجيتال اس
ــى مردم  ــود نقدينگ علت كمب
ــتن  ــه به پشت سرگذاش با توج
ــيدن  تعطيالت نوروز و فرا رس
ــش آموزان  فصل امتحانات دان
ــد از آن و  ــه بع ــد ك رخ مى ده
ــتان  ــه فصل تابس با نزديكى ب
ديجيتال  ــوالت  ــروش محص ف
ــد،  ــش مى ياب افزاي ــه  رفته رفت
ــه علت  ــن رويه ب ــال اي اما امس
ــدن با ماه رمضان و  مصادف ش
ــى و البته  بازى هاى جام جهان
ــرات وين و  اميد مردم به مذاك
ــرايط  كاهش نرخ ارز و غيره، ش
به گونه اى است كه فروشندگان 
ــا افت فروش  ــوازم ديجيتال ب ل
ــى ماه هاى  ــود ط ــر خ بى نظي
ــتند.» اين  ــته مواجه هس گذش
فعال بازار افزود: اگر افت فروش 
ــده ادامه  بازار طى ماه هاى آين
پيدا كند عالوه بر فروشندگان، 
ــرر  متض ــز  ني ــدگان  واردكنن

مى شوند. 
مدير فروش شركت PNY در 
ــازار موبايل  ــه با وضعيت ب رابط
ــت: بازار  و لوازم جانبى نيز گف
ــا اين معضل  ــن همراه نيز ب تلف
ــازار لوازم  ــا ب ــت، ام مواجه اس
ــت فروش و  ــى موبايل اف جانب
ــبت به ساير  ــود ناچيزى نس س
ــود  ــى كه س ــالم دارد تاجاي اق
ــى از  ــروش بعض ــه از ف حاصل

كاالهاى جانبى موبايل بيش از 
50درصد است. 

وى افزود: افت فروش كاالهاى 
ــتان تهران  ــه اس ــى تنها ب  آى ت
ــود بلكه در ساير  محدود نمى ش
استان ها وضعيت بسيار ناگوارتر 
ــهرهاى  ــت اما در بعضى ش اس
ــت محدوديت در  كوچك به عل
دسترسى به بازارهاى كامپيوتر، 
كم و بيش دادوستد بهترى در 

آنها انجام مى گيرد. 
ــت كه مهدى  اين در حالى اس
رييس  ــى،  كمجان ــدى  ميرمه
ــه تهران در  صنف فناوران رايان
مورد وضعيت بازار كنونى گفت: 
نزديك به يك سال از روى كار 
ــت يازدهم مى گذرد  آمدن دول
ــده  ــت هاى اتخاذ ش و با سياس
احساس مى كنيم  آى تى از سبد 
ــده است. عالوه  خانوار خارج ش
ــال توان مردم براى  بر اين امس
ــدت  ــد كاالى  آى تى به ش خري
ــديد  ــش يافته و كاهش ش كاه
تقاضا از بازار كامپيوتر گواه اين 

ادعاست. 

ــازار   ــت ب ــورد وضعي وى در م
ــت: هم اكنون  ــز گف ــى ني آى ت
ــت و  ــازار خوب نيس وضعيت ب
حجم تقاضا در حد چشمگيرى 
ــش يافته  ــبت به قبل كاه نس
ــاز ماه  ــت؛ البته پيش از آغ اس

ــازار خوب  ــان نيز اوضاع ب رمض
ــاوران  ــس صنف فن نبود.  ريي
ــه داليلى  ــه تهران گفت: ب رايان
ــن در ماه  ــرار گرفت ــه ق از جمل
ــدارس و  ــى م ــان، تعطيل رمض
ــد ارائه  ــافرت ها و موع آغاز مس
ــى، بازار  ــاى ماليات اظهارنامه ه

ــترى   آى تى خلوت و بدون مش
ــترى هايى كه  است و حتى مش
ــا به  ــراى بازديد و تماش قبال ب
ــاژ هاى كامپيوتر مى آمدند  پاس
ــم  ــه چش ب ــازار  ب ــون در  اكن

نمى خورند. 
ــاوران رايانه  ــف فن ــس صن ريي
ــت  ــداى دول ــه داد: در ابت ادام
ــه  كاالى  آى تى  ــم تعرف يازده
ــت به  ــاپ و تبل ــه لپ ت از جمل
ــد از 4 به  دليل حمايت از تولي
ــش يافت كه در  10درصد افزاي
ــى كه با تعرفه  نتيجه آن لپ تاپ
ــد  ــان وارد مى ش ــزار توم 60ه
ــا 400هزار  ــا 350 ت ــون ب اكن
ــا اين  ــود. ب ــان وارد مى ش توم
تعرفه ها رغبت به واردات كمتر 
شده و از سوى ديگر قاچاق كاال 

افزايش يافته است. 
ــن از ابتداى  وى افزود: همچني
ــه كاالهاى  ــال قرار بود تعرف س
ــد افزايش يابد  فرهنگى 4درص
ــا مخالفت  ــبختانه ب ــه خوش ك

بخش خصوصى لغو شد. 
ــازار در  ــت ب ــزود: وضعي وى اف

ــبت به مدت مشابه  مجموع نس
ــيار وخيم و  ــته بس سال گذش

نامساعد است. 
ميرمهدى با اشاره به اميدهايى 
ــبت به بهبود اوضاع پس  كه نس
از لغو تحريم ها و غيره  به كسبه 
و اعضاى صنف آى تى داده شده 
ــرات ژنو نيز  ــت: مذاك بود، گف
ــذار نبوده  هنوز در بازار تاثيرگ

زيرا نرخ دالر ثابت است. 
ــاره افزايش ماليات هاى  وى درب
ــت:  ــف گف ــن صن اي ــاالن  فع
مشخص نيست مميزان دارايى 
ــناد و مداركى  بر چه مبنا و اس
ــبه كرده اند  ماليات ها را محاس
ــده  ــن ارقام منتج ش ــه اي كه ب
ــبه  ــى نحوه محاس ــت. گاه اس
ــازه،  ــف مغ ــنگ ك ــات س مالي
ــب و تعداد  تجهيزات محل كس

كارمندان است. 
ــازار درحالى  كاهش خريد در ب
ــندگان  صورت گرفته كه فروش
ــى از افزايش  ــوالت آى ت محص
ــد  درص  1000 ــا  ت  100
ــف خبر  ــن صن ــاى اي ماليات ه
ــوك بزرگى   دادند و اين امر ش
ــازار وارد كرده  به فعاالن اين ب

است. 
ــازار اگر  ــاالن ب ــه فع ــه گفت  ب
صورت  ــاى  ماليات ه ــش  افزاي
ــود بازارهاى  ــه اصالح نش گرفت
ــور رو  ــر كش ــال سراس ديجيت
ــت  ــه و قيم ــى رفت ــه تعطيل ب
ــش  افزاي ــى  آى ت ــوالت  محص

چشمگيرى خواهند داشت. 
ــف  ــس صن ــن ريي ــش از اي پي
فناوران رايانه تهران از رايزنى ها 
ــر اصالح  ــا اداره دارايى بر س ب
ماليات هاى  ــش  افزاي ــوع  موض
ــود،  اما  ــر داده ب اين صنف خب
هنوز تدابيرى براى اين موضوع 

صورت نگرفته است. 
ــان، در صنف  به گفته كارشناس
ــود بسيار كم   آى تى حاشيه س
ــت  ــديد اس و رقابت در بازار ش
ــود  ــن درصد س ــبه با اي وكس
پايين توان پرداخت هزينه هاى 
باالى بيمه و ماليات را نخواهند 

داشت. 

افت فروش محصوالت كامپيوترى فروشندگان را شوكه كرد

بازار  آى تى يخ زد

 در بازار يخچال چه مى گذرد؟

تبليغات نامناسب، برندهاى ايرانى را جا گذاشت
بازار يخچال اين روز ها دچار فراز و 
فرودهاى بسيارى است. اين وسيله 
خانگى كه در ميان وسايل خانه از 
ــزايى برخوردار است با  اهميت بس
ــش تورم، افزايش قيمت پيدا  افزاي
ــراى خانواده ها  كرده و تهيه آن ب
ــت.  دغدغه تازه اى ايجاد كرده اس
ــاى  ــه در زمان ه ــى ك يخچال هاي
ــدارى مواد  ــى براى نگه دور مكان
مى شدند،  ــوب  محس فاسدشدنى 
و  ــا  مدل ه ــا،  طرح ه در  ــروز  ام
ــاى فوق العاده متفارت در  قيمت ه

بازار عرضه مى شوند. 
ــنا، گزارش ميدانى  به گزارش ايس

ــه اى از اين  ــا بيانگر گوش زير تنه
ــازارى  ــت؛ ب ــازار هفت رنگ اس ب
ــيار  ــاوت قيمتى در آن بس كه تف
ــورد و البته بد  ــم مى خ ــه چش ب
ــه  جمل از  ــه  ك ــم  بداني ــت  نيس
ــل اختالف قيمت  ــن دالي مهم تري
ــاوت در  ــن محصوالت، تف بين اي
ــازنده موتور محصول و  ــور س كش
مونتاژكننده  ــور  كش ــور  همين ط
ــاير اجزاى محصول است. براى  س
ــاى ويرپول داراى  مثال، يخچال ه
ــاژ ايتاليا  ــورى برزيلى با مونت موت
ــازندگان  ــتند كه از جمله س هس
ــول  ويرپ ــا ى  يخچال ه ــور  موت

مى توان به مكزيك نيز اشاره كرد 
كه محصول اين كشور در بازار به 
محصولى از آمريكا مشهور است. 

قيمت يا كيفيت؟ 
ــوازم  ــازار ل ــل در ب ــتى مفص گش
ــن نكته مهم  ــى حاكى از اي خانگ
ــتر  ــت كه در حال حاضر، بيش اس
ــه جهيزيه  ــداران در پى تهي خري
بوده و به دنبال قيمت هاى مناسب 
ــتند و اين در حالى است كه  هس
ــه كيفى الف  ــا درج محصوالت ب
ــا چهار  ــه ت ــن قيمت س از ميانگي
ــتند.  ميليون تومان برخوردار هس

ــترى هايى  البته، در اين ميان مش
ــد كه از  ــم مى خوردن نيز به چش
ــت، كيفيت  ــان قيمت و كيفي مي
ــح مى دادند و  ــول را ترجي محص
واقف بودند كه در صورت پرداخت 
ــت بهترى را  ــتر كيفي هزينه بيش

تجربه خواهند كرد. 
ــن محصوالت بازار  از پرطرفدارتري
ــاى كره اى  ــوان به يخچال ه مى ت
ــت زياد به  ــرد. اين رغب ــاره ك اش
ــره اى در حالى  ــن محصوالت ك اي
ــت كه محصوالت توليد داخل  اس
ــتيل  ــنوا و الكترو اس همچون اس
ــبت بااليى  ــه نس ــت ب از مرغوبي

ــه گفته  ــتند، اما ب ــوردار هس برخ
ــل تبليغات  ــندگان، به دلي فروش
نامناسب و ارائه ضعيف در معرفى 
ــايد  محصول آنچنان كه بايد و ش
ــت الزم را ميان خريداران  محبوبي
ــد و  ــاد نكرده ان ــران ايج ــازار اي ب
ــترى ايرانى هنوز معتقد است  مش
ــده در خارج  كه محصول توليد ش
از ايران كيفيت بهترى از توليدات 
ــر محصول  ــل دارد، حتى اگ داخ
ــته  ــى درجه كيفى ب داش خارج
ــد و اين هم جاى تاسف دارد  باش
ــم مى تواند زنگ خطرى براى  و ه
اقتصاد كالن كشور محسوب شود. 

گزارش2

به علت مصادف 
شدن با ماه رمضان و 
بازى هاى جام جهانى 
و البته اميد مردم به 
مذاكرات و كاهش 

نرخ ارز وغيره، شرايط 
به گونه اى است كه 

فروش لوازم ديجيتال 
را با افت مواجه

كرده است

در بازار لباس عروس چه خبر است؟ 
در ايران لباس عروس برند نداريم

ــان از لباس عروس هاى ايتاليايى و فرانسوى  ــتر مزون دار ها در كارش بيش
حرف مى زنند؛ اما واقعيت اين است كه به طور كلى بيشترين حجم لباس 
ــود. البته  ــتانبول و دوبى وارد مى ش ــت يا از اس عروس يا توليد داخل اس
ــده از دوبى معموال توليد درجه دو چين يا درجه چند  لباس هاى وارد ش
ــتند. لباس هاى مراكش در اين بازار آشفته معموال به عنوان  مراكش هس
ــناخته مى شوند. لباس هاى وارد شده از استانبول  لباس هاى فرانسوى ش
ــتند، به عنوان برند هاى  هم چون از زيبايى و كيفيت بااليى برخوردار هس
ــوند. تقريبا 100 درصد اين واردات قاچاق است و  روز دنيا معرفى مى ش
به همين دليل قيمت هاى بااليى دارند و مختص كسانى هستند كه براى 
ــان هزينه زيادى صرف مى كنند. تمام لباس عروس هاى دوخت  مراسم ش
ــتى از ژورنال هاى خارجى  ــا يا برداش ــتند يا عين ــل كه در بازار هس داخ
ــرب آمده و اروپاييان  ــبك امروزى از غ ــتند، زيرا لباس عروس به س هس
ــتند. لباس هاى معروف بازار لباس  ــد اين لباس ها حرفه اى تر هس در تولي
عروس معموال فرانسوى و ترك هستند. البته گالرى هايى هم وجود دارند 
ــند، اما به نسبت هزينه آن بيشتر  ــپانيايى مى فروش كه لباس عروس اس

است. 

 
 كيفيت برنج امسال خوب است

دالور حيدر پور اظهار كرد: به دليل شرايط آب و هوايى، آفات و سم پاشى كمتر 
كيفيت برنج توليدى امسال خوب است.

رييس جهاد كشاورزى استان مازندران بيان كرد: سطح زير كشت برنج استان 
ــت كه 50 درصد آن پرمحصول و بقيه آن معطر و  حدود 210 هزار هكتار اس

محلى است.
 جلوى توزيع برنج وارداتى در استان مازندران گرفته شد

وى در پاسخ به اين سوال كه يك هفته پيش گزارش هايى مبنى بر واردات 
برنج خارجى شنيده شده است و شما به عنوان متولى تنظيم بازار چه برنامه اى 
براى كنترل بازار برنج و كنترل قيمت داريد، گفت: واردات برنج از قبل بوده 
ــت، ولى چندى پيش حدود 40 تن برنج وارداتى  و موضوع جديدى نيس
ــد كه با هماهنگى استاندار مازندران و  در سطح استان مازندران توزيع ش
ــازمان صنعت، معدن و تجارت استان جلوى ادامه توزيع برنج   همكارى س

وارداتى گرفته شد.
ــتان مازندران با بيان اينكه توزيع برنج وارداتى در  رييس جهاد كشاورزى اس
سطح استان هاى ديگر ادامه دارد، اظهار كرد: توزيع 40 تن برنج در سطح استان 
مازندران رقم قابل توجهى نيست، ولى اگر توزيع ادامه مى يافت، كشاورزان در 

فروش محصولشان در فصل برداشت برنج با مشكل مواجه مى شدند.

گزارش  بازار

گزارش  خبرى

قيمتنوع محصولنوع برند
يك ميليون تا هشت ميليون تومانيخچال و فريزرال جى
چهار ميليون و 500 هزار تا هفت ميليون تومانسايدباى سايدال جى
پنج ميليون توماندو قلوال جى

يك ميليون تا سه ميليون تومانيخچال و فريزرسامسونگ
چهار ميليون تا 11 ميليون تومانسايدباى سايدسامسونگ
پنج ميليون و 700 هزار تا هفت ميليون توماندوقلوسامسونگ

دو ميليون و 520 هزار تا دو ميليون و 690 هزار تومانيخچال و فريزراسنوا
چهار ميليون و 200 هزار توماندو قلواسنوا
دو ميليون و 680 هزار تا چهار ميليون و 230 هزار تومانيخچال و فريزربوش
هشت ميليون و 170 هزار تومانسايدباى سايدبوش
هفت ميليون و 750 هزار توماندو قلوبوش

چهار ميليون تا 9 ميليون تومانيخچال و فريزرويرپول
هفت ميليون و 800 هزار تا 14 ميليون تومانسايدباى سايدويرپول
هفت ميليون تا 10 ميليون توماندو قلوويرپول

 10ميليون و 800 هزار تا 11 ميليون و  800هزار تومانيخچال و فريزروايت هاووس
هشت ميليون و 170 هزار تا 9 ميليون و 920 هزار تومانسايدباى سايدوايت هاووس
26ميليون و 800 هزار توماندو قلووايت هاووس

يك ميليون و 340 هزار تا يك ميليون و 390 هزار تومانيخچال و فريزرامرسان
حدودا سه ميليون تومانسايدباى سايدامرسان
دو ميليون و 300 هزار توماندو قلوامرسان

يك ميليون و 240 هزار تا يك ميليون و 490 هزار تومانيخچال و فريزرالكترو استيل
يك ميليون و 740 هزاريخچال و فريزرجنرال
سه ميليون و 150 هزار توماندوقلوجنرال
يك ميليون تا يك ميليون و 150 هزار تومانيخچال و فريزرهيماليا
دو ميليون و 500 تا دو ميليون و 600 هزار توماندو قلوهيماليا

800هزار تومانيخچال و فريزرارج
يك ميليون و 500 هزار تومانيخچال و فريزرسينجر

 950هزار تومانيخچال و فريزرفيلور(18فوت)
دو ميليون و 80 هزار توماندو قلوپارس
يك ميليون و 800 هزار تومانيخچال و فريزرتوشيبا

الزم به ذكر است كه قيمت هاى ارائه شده به صورت ميانگين بوده و براى 
هر يك از محصوالت، بسته به اندازه اى كه دارند حداقل و حداكثر قيمت 

در نظر گرفته شده است (اندازه ها برحسب فوت است). 

محمد ممتازپور
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طرح تسهيل 
سرمايه گذارى در 
كشور اجرا مى شود

ــازمان  به گزارش روابط عمومى س
سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى 
ــل از «فارس»،  ــران به نق و فنى اي
ــتاندار  اس ــزى  برنامه ري ــاون  مع
ــعه  ــتان از اجراى طرح توس كردس
ــرمايه گذارى در غرب  و تسهيل س
ــال جارى خبر  ــرق ايران از س و ش
ــن طرح در  ــت: اجراى اي داد و گف
ــتان در  ــون كردس ــتان هايى چ اس
ــا  ــتاى رونق اقتصادى راهگش راس

خواهد بود.
ــالن ازهارى در مراسم روز ملى  ارس
ــت و معدن و تجليل از فعاالن  صنع
اين بخش در كردستان با يادآورى 
ــام اقتصاد و  ــال به ن نامگذارى امس
ــى و مديريت  ــزم مل ــگ با ع فرهن
ــت هاى  جهادى، اظهار كرد: سياس
ــط رهبر  كلى اقتصاد مقاومتى توس
معظم انقالب ابالغ شده است و بايد 
اقتصاد ما با توجه به اين سياست ها 
ــه  ــوب از هرگون ــد مطل ــا رش و ب

آسيب پذيرى به دور باشد.
ــان اينكه اقتصاد مقاومتى  وى با بي
اجازه مى دهد در هر شرايطى رشد 
خود را داشته باشيم، گفت: كار روى 
ــد پويا، بهبود  موضوعاتى چون رش
ــاد مقاومتى و  ــاخص هاى اقتص ش
دستيابى به اهداف سند چشم انداز 
بايد مورد توجه ما قرار داشته باشد.

ــتاندار  اس ــزى  برنامه ري ــاون  مع
ــه مهم ترين  ــتان در ادامه ب كردس
برنامه هاى دولت در كشور پرداخت 
ــهيل  ــعه و تس ــت: طرح توس و گف
سرمايه گذارى در غرب و شرق ايران 

در سال 89 مصوب شده بود.
ــه اين طرح  ــان اينك ــارى با بي ازه
ــده بود از عملياتى  تاكنون اجرا نش
ــر داد و  ــال خب ــدن آن از امس ش
گفت: اجراى اين طرح با تخصيص 
الزم  ــرمايه گذارى  س ــوق هاى  مش
ــتان هايى چون كردستان در  در اس
ــا  ــتاى رونق اقتصادى راهگش راس

خواهد بود.
ــاى اقتصادى با  ــاد زيربناه وى ايج
ــعه يافته  اولويت مناطق كمتر توس
ــر برنامه هاى دولت عنوان  را از ديگ
ــرد و افزود: كمك بالعوض دولت  ك
به زيرساخت هاى واحدهاى توليدى 
كه طى چند سال گذشته قطع شده 
بود از ديگر برنامه هاى دولت در سال 

جارى است.
ــتاندار  اس ــزى  برنامه ري ــاون  مع
ــى از  ــاص بخش ــتان، اختص كردس
ــدى  ــاز دوم هدفمن ــاى ف درآمده
ــه  ــك ب ــت كم ــا اولوي ــا ب يارانه ه
ــود حمل و نقل و  ــش توليد، بهب بخ
بهينه سازى مصرف انرژى با در نظر 
گرفتن تسهيالت ارزى و ريالى را از 

ديگر برنامه ها عنوان كرد.
ــن اجازه را  ــارى افزود: دولت اي ازه
ــه تا 10 درصد از منابع صندوق  يافت
ــعه ملى را در قالب سرمايه در  توس
گردش به عنوان تسهيالت استفاده 
ــودگى نرخ  ــه 4 درصد بخش كند ك
بانكى، 5 درصد سهم آورده كمتر و 
ــال مدت بازپرداخت بيشتر از  دو س
ــتان ها از جمله مزاياى اين  ساير اس

طرح براى استان كردستان است.
ــه با بيان اينكه اقدامات  وى در ادام
ــورت گرفته  ــتان ص ــى در اس خوب
ــراق به عنوان  ــت، گفت: بازار ع اس
ــورد توجه  ــد م ــت باي ــك فرص ي
ــدگان  ــدگان و صادركنن توليدكنن
برنامه ريزى  باشد.معاون  كردستانى 
ــاره  اش ــا  ب ــتان  كردس ــتاندار  اس
ــه ويژه  ــاد منطق ــب ايج ــه تصوي ب
ــتان هاى بانه  ــادى در شهرس اقتص
ــور  حض ــتار  خواس ــوان،  مري و 
ــرمايه گذاران در اين منطقه شد  س
ــت مالياتى و امكان  و افزود: معافي
ــتفاده در داخل  ــدور كاال و اس ص
ــت  ــبى اس ــور، فرصت مناس كش
ــى از آن  ــد بخش خصوص ــه باي ك

بهره گيرى كند.
ــه در آينده  ــان اينك ــارى با بي ازه
ــارى در  ــه آزاد تج ــك منطق نزدي
ــكيل خواهد شد، گفت:  استان تش
ــدازى اين مجموعه، تحول در  راه ان

استان را موجب خواهد شد.
ــدف ما حفظ  ــا بيان اينكه ه وى ب
اشتغال موجود و به حداكثر رساندن 
ــت: كميته اى  ــت، گف ظرفيت هاس
براى ساماندهى واحدهاى راكد در 
شهرك هاى صنعتى، تشكيل شده 

است.

بخش كشاورزى به عنوان بخش پايه و استراتژيك اقتصاد، تامين كننده غذا 
ــت. در صورت فعاليت مفيد اين بخش  ــاير بخش ها اس و مواد اوليه براى س
است كه زمينه فعاليت و پيشرفت ساير بخش ها فراهم مى شود و كشور به 

سوى توسعه سوق مى يابد. 
ــود،  ــر نمى ش ــعه و رونق صنايع با يك ابزار ميس ــت كه توس مهم اين اس
ــتن  ــره ورى پايين و داش ــه دليل به ــاورزى كه ب ــش كش ــوص بخ به خص
ريسك هاى خارج از كنترل همواره به چندين ابزار حمايتى در كنار اعطاى 
تسهيالت ارزان قيمت احتياج دارد. در كشورهاى پيشرفته بيش از 10 نوع 
ابزار حمايتى را متناسب با محصول توليدى براى توسعه و پيشرفت بخش 

كشاورزى در اختيار مى گيرند. 
ــرمايه گذارى بخش خصوصى در كشاورزى همان  بنابراين موتور محرك س
ــت. همچنين افزايش  ــرمايه گذارى هاى زيربنايى دولت اس ــتيبانى س پش
ــژه از نوع ارزان قيمت  ــرمايه اى بانك ها به وي ــهيالت س هدفمند ميزان تس

مى تواند موجب بهبود سرمايه گذارى در بخش كشاورزى باشد. 
ــرمايه گذارى هاى صورت  ــرمايه گذارى بخش كشاورزى از كل س ــهم س س
ــورى آن در اقتصاد  ــا و نقش مح ــب با توانايى ه ــور ، متناس گرفته در كش
ــت در دو  ــش را تامين نمى كند. اين مقال برآن اس ــت و نياز بخ ملى نيس
بخش متفاوت به بررسى اين موضوع بپردازد و در پايان راهكارهاى توسعه 
ــرمايه هاى خارجى را در قالبى متناسب  ــرمايه گذارى داخلى و جذب س س
ــازان و  ــا از اين گذر به تصميم س ــورمان ارائه كند ت ــرايط بومى كش ــا ش ب

تصميم گيران يارى رساند. 

ويژگى هاى كشاورزى ايران
ــرايط  ــور چهار فصل، وجود اقليم هاى مختلف با ش ــام ايران به عنوان كش ن
مختلف را در ذهن تداعى مى سازد. برخوردارى از 29ميليون هكتار اراضى 
ــون هكتار مرتع،  ــب به 95ميلي ــون هكتار جنگل، قري ــى، 12ميلي مزروع
ــيل هاى  ــى به منابع آبى به ميزان 120ميليارد مترمكعب از پتانس دسترس
اين بخش است، اما در مقابل ثلث ميانگين بارندگى جهانى با 3 برابر تبخير 
ــتاندارد به دليل قرار گرفتن روى كمربند خشكى و خشكسالى  و تعرق اس
ــرمايه گذارى در اين بخش را خاص مى كند. بنا  بر گزارش مركز  شرايط س
ــاورزى  ــور در بخش كش ــاى مجلس، بيش از 90 درصد آب كش پژوهش ه
مورد استفاده قرار مى گيرد كه اگر تنها راندمان كاربردى آب در اين بخش 
ــده معادل با كل  ــه ميزان 5درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفه جويى ش ب
ــاورزى  ــهم بخش كش ــاز بخش هاى ديگر خواهد بود. با وجود اينكه س ني
ــط 5درصد از كل  ــت، اما فق ــور باالس در اقتصاد ملى و امنيت غذايى كش
سرمايه گذارى هاى كشور به اين بخش اختصاص پيدا كرده است. از آنجايى 
كه با افزايش درآمد كشاورزان ضمن بهبود سطح زندگى، ميل و رغبت اين 
قشر زحمت كش به تداوم كار در اين عرصه افزايش مى يابد، ولى با توجه به 
ــاماندهى مناسب در عرصه بازاريابى و فروش محصوالت كشاورزى،  عدم س
كمترين سود حاصل از توليدات اين بخش عايد توليدكننده مى شود و اين 
ــاخته  ــرمايه گذاران به فعاليت در اين بخش را كمرنگ س موضوع تمايل س
است. حال با افزايش جمعيت و نياز آنها به تامين غذا، كاهش سرانه زمين 
ــترش خرده مالكى در كشور، وضعيت رو  ــاغل كشاورزى و گس براى هر ش
ــهم باالى مصرف آب در بخش كشاورزى و  ــتى، س به گذار از اقتصاد معيش
افزايش نرخ بيكارى در ميان شاغالن بخش و افزايش مهاجرت از روستاها 
به شهرها شكاف وسيع مطالعه رفع چالش هاى موجود را روشن مى سازد. 

نگرش تطبيقى اقتصاد كشاورزى ايران و جهان
طبق گزارش جديد سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد (فائو)، به منظور 
ــال 2050،  ــراى جمعيت 9/1 ميلياردى جهان در س ــد غذاى كافى ب تولي
بايد 83ميليارد دالر سرمايه گذارى خالص در كشاورزى كشورهاى در حال 

توسعه صورت گيرد. 
در اين گزارش كه با توجه به برگزارى همايش كارشناسان ارشد كشاورزى 
ــار يافته، آمده است  ــال جارى در رم انتش در تاريخ هاى 12 و 13 اكتبر س

سرمايه گذارى در كشاورزى بايد حدود 50درصد افزايش يابد. 
ــده، حدود 20ميليارد دالر براى توليد  ــرمايه گذارى پيش بينى ش از اين س
ــوالت دامى  ــارد دالر براى توليد محص ــاورزى و 13ميلي ــوالت كش محص
ــرمايه گذارى براى مكانيزاسيون بيشترين سهم  اختصاص خواهد يافت. س
از اين بودجه را دارد و پس از آن، توسعه و بهبود سيستم آبيارى قرار دارد. 
ــيدن به هدف افزايش  ــارد دالر ديگر براى ارائه خدمات براى رس 50 ميلي
70درصدى توليد بخش كشاورزى در سال 2050 الزم است. بخش عمده 
اين سرمايه گذارى مربوط به بخش پيشين كشاورزى بوده و خدمات مربوط 
به آن بايد از سوى بخش خصوصى صورت گيرد. البته سرمايه گذارى دولتى 
ــاورزى و ايجاد امنيت غذايى بايد انجام  ــراى ايفاى بهتر وظيفه نظام كش ب
شود كه پژوهش و توسعه در بخش كشاورزى از اولويت هاى سرمايه گذارى 

دولتى است. 
ــعه  ــش دولتى در پژوهش و توس ــرمايه گذارى بخ ــال 2000 كل س در س
ــيار ناچيز بود.  ــارد دالر و بس ــدود 23ميلي ــان فقط ح ــاورزى در جه كش
ــال 1980 و 2005  ــمى توسعه به بخش كشاورزى بين س كمك هاى رس
ــال 1980 به  ــهم 17درصدى در س ــدود 58درصد كاهش يافت و از س ح
ــال 2005 رسيد و اكنون در حد 5درصد باقى مانده است.  3/8درصد در س
ــب زمين در  ــى در مورد پديده تصاح ــاى اقتصادى و سياس ــا دغدغه ه ام
ــورهاى مختلف رو به افزايش است. براى چنين موضوعى بايد راه حلى  كش
انديشيد كه منافع آن به اكثر مردم برسد و امنيت غذايى آنان را تامين كند. 
بررسى روند سرمايه گذارى در بخش كشاورزى ايران طى سال هاى 1384 
ــال 1381 تا 1383 بيانگر كاهش 8/4درصدى  ــبت به سه س تا 1386 نس
ــرمايه ثابت ناخالص اين بخش است. در سه سال پايانى برنامه  ــكيل س تش
ــاورزى به طور متوسط  ــرمايه گذارى در بخش كش ــد ميزان س ــوم رش س
29/8درصد بوده است، در حالى كه اين رشد در سه سال اول برنامه چهارم 
ــده است. مجموع رقم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص  21/4درصد برآورد ش
ــاورزى در سه سال 1381 تا 1383 بر حسب قيمت هاى جارى  بخش كش
46هزار و 170ميليارد ريال بوده و در سه سال 1384 تا 1386، 91هزار و 

235ميليارد ريال سرمايه گذارى در اين بخش انجام شده است. 
ــاورزى نشان مى دهد  ــين آالت كش ــرمايه گذارى در ماش همچنين آمار س
ــش 84/2 درصدى در  ــل از آن كاه ــال قب ــبت به س ــال 1386 نس در س
ــكيل سرمايه ثابت ناخالص اين بخش وجود داشته است. متوسط رشد  تش
سرمايه گذارى در سال هاى 1383- 1381، 18/6 درصد محاسبه شده و در 

سال هاى 1386- 1384 متوسط اين رشد 41/3درصد بوده است. 
ــاورزى 28/3درصد كاهش يافت،  ــرمايه گذارى در ساختمان بخش كش س
ــرمايه گذارى در ساختمان سازى اين بخش طى مدت مورد  اما متوسط س
ــى از 41 درصد به 12/7 درصد رسيد كه 28/3 درصد كاهش نشان  بررس
ــرمايه گذارى در اين بخش بر حسب قيمت هاى جارى  مى دهد. مجموع س
از 27 هزار و 933 ميليارد ريال در سال هاى 1383- 1381 به 50 هزار و 
180 ميليارد ريال رسيده است. بخش كشاورزى در كشور ما به عنوان يكى 
از اركان اقتصادى سهم بااليى در صادرات غيرنفتى، ايجاد اشتغال و ارزش 
ــاورزى را مى توان به چهار زير بخش  ــزوده دارد. به طور كلى بخش كش اف
ــيالت و جنگلدارى تقسيم و به نسبت  عمده زراعت، باغبانى، دامپرورى ش
ــرمايه گذارى در آن برنامه ريزى  ضريب هر يك جهت تخصيص منابع و س
ــاورزى در اختيار بخش  كرد. با توجه به اينكه بيش از 95 درصد حوزه كش
خصوصى است، پيشرفت آن منوط به انجام سرمايه گذارى مناسب خواهد 
بود. بخش كشاورزى در كشورهاى در حال توسعه به شدت محتاج سرمايه 
ــرمايه  گذارى اندك به از حركت افتادن بهره ورى و سطوح  ــت. ده   ها س اس

توليد منجر شده است. 
*كارشناس ارشد بازرگانى

ــا پروانه اى  كارت بازرگانى تنه
براى فعاليت واردات و صادرات 
ــور نزديك به  است. در كل كش
390هزار كارت صادر شده است 
كه عالوه بر تجار، توليدكنندگان 
ــتفاده مى كنند.  ــز از آن اس ني
پارلمان بخش خصوصى معتقد 
ــت بازرگانى  ــر فعالي ــت اگ اس
ــود و  ــپرده ش ــه تجار س تنها ب
ــا در بخش  توليدكنندگان تنه
ــالوه بر  ــد فعاليت كنند ع تولي
ــى، چرخه توليد  تقويت بازرگان

نيز فعال خواهد شد. 
ــا كارت  ــار ب ــى تج ــه برخ البت
بازرگانى مرتكب تخلفاتى چون 
ــدم پرداخت  ــرار مالياتى و ع ف
ــر مبناى  ــه واردات كاال ب تعرف

قاعده A2 مى شوند. 
ــال كردن  ــعه و فع امروزه توس
ــركت هاى بازرگانى به اندازه  ش
ــد توليدى  ــدازى يك واح راه ان
ــيارى از  ــت دارد زيرا بس اهمي
توليدكنندگان براى توليد كاالى 
ــاز دارند،  ــواد اوليه ني خود به م
ــوع فعاليت اين  گرچه اين موض
دو بخش را به جاى مرتبط كردن 

ادغام كرده است. 
اگر مى خواهيد يك تاجر باشيد، 
بايد ابتدا كارت بازرگانى داشته 
ــيد. اين كارت مى تواند هم  باش
ــد و هم  به نام افراد حقيقى باش
ــاالن اين حوزه  ــى، اما فع حقوق
ــدور كارت هاى  معتقدند كه ص
ــيار راحت تر است.  حقيقى بس
ــر كارت نيز در  ــدت تمديد ه م
حال حاضر يك ساله خواهد بود. 
ــدود 300 تا  ــن كارت ح اخذ اي
ــراى بازرگان  350هزار تومان ب
ــن مقدار  ــه از اي ــه دارد ك هزين
ــهم اتاق  ــان س ــزار توم 250ه

بازرگانى است. 
ــتى  ــما ابتدا بايد آدرس پس ش
ــت محل  ــرى را كه قرار اس دفت
كارتان باشد به همراه اجاره نامه 
يا سند مالكيت به اتاق بازرگانى 
ــه نماند كه  ــد. ناگفت ارائه دهي
ــد به  صورت  چيدمان محل باي
ــد.  ــر كار و كامال ادارى باش دفت
ــاق بازرگانى،  ــه از نظر ات اگرچ
ــت،  ــرمايه مهم نيس ــزان س مي
ــه كااليى  ــته به اينكه چ اما بس
ــارت  ــراى تج ــد ب را مى خواهي
ــرمايه مورد  ــد س ــاب كني انتخ
ــت. اين  ــما متفاوت اس نياز ش
ــد  ــه اندازه اى باش مقدار بايد ب
ــما را  ــل هزينه هاى ش تا حداق

پوشش دهد. 

تجار مواد اوليه وارد كنند
 نه توليدكننده ها

در حال حاضر نزديك به 28هزار 
ــور صادر  كارت بازرگانى در كش
ــده كه از اين تعداد 12 هزار و  ش
ــى مربوط به  100 كارت بازرگان

شهر تهران است. 
البته همه افرادى كه داراى كارت 
ــتند صرفا بازرگان نيستند  هس
ــدگان نيز  ــر توليدكنن زيرا اكث

داراى كارت بازرگانى هستند. 
ــا حريرى،  ــه مجيدرض ــه گفت ب
ــيون واردات اتاق  رييس كميس
ايران براى پويايى اقتصاد كشور 
فعاليت ها بايد به صورت تخصصى 
ــورى كه يك  ــوند به ط انجام ش
توليدكننده تنها در بخش توليد 
ــواد اوليه  ــد و تامين م فعال باش
ــه بازرگانان  ــود را ب محصول خ
ــه بازرگانان  ــد. گرچ واگذار كن
ترخيص كاال از كمرگ را به فرد 
ديگرى كه حق العمل كار و موكل 
آنها در گمرك است، مى سپارند. 
ــوردار، رييس  ــا برخ محمدرض
ــاق تهران در  ــع واردات ات مجم
ــش كارت بازرگانى در  مورد نق
ــد: كارت  ــت تجار مى گوي فعالي
ــنامه  ــى تنها يك شناس بازرگان
است كه وارد كننده و صادركننده 
ــدا مى كند.  را از توليدكننده ج
ــورها  اين كارت در بعضى از كش
ــرا در آنجا  ــود ندارد زي اصال وج
ــخصى تنها در حرفه خود  هر ش
فعال است مثال يك توليدكننده 
ــد. اين كارت  تنها توليد مى كن
هيچ گونه نقشى در تنظيم بازار 
ندارد و تنها تمرين تشكل گرايى 
است تا بازرگانان گرد هم بيايند و 
آمار و اطالعات در گردش باشد. 
ــاد از اينكه  واردكننده اى با انتق
ــرد دريافت كننده  ــت ف صالحي

كارت بازرگانى به درستى مورد 
ــرار نمى گيرد ، تصريح  ارزيابى ق
ــت كاغذ به  كرد: زمانى كه قيم
ــد، افرادى بودند  يكباره گران ش
ــتن كارت  ــرف داش ــه ص كه ب
ــه واردات  ــدام ب ــى اق بازرگان
بى رويه كاغذ كردند و اين باعث 
ــر ورود محصوالت  ــد عالوه ب ش
بى كيفيت، بازار را با عرضه مازاد 
بر تقاضا روبه رو كنند و خيلى از 
بازرگانان ورشكست شوند. البته 
ــدگان با ديدن  برخى توليدكنن
كشش بازار يك محصول معادل 

ارزش صادرات محصوالت خود 
ــدام مى كردند  به واردات كاال اق
ــدام نيز از  ــن اق ــا كه اي و از آنج
سوى افراد غيركارشناس انجام 
مى گرفت عالوه بر ايجاد نوسان 
ــازار، موجب عرضه  ــت در ب قيم
ــت در بازار  محصوالت بى كيفي

شد. 

تخلفات ناشى از كارت 
بازرگانى

فعاليت تعداد زيادى از شركت ها 
ــه واردات و ترخيص كاال  تنها ب
محدود مى شود، همين موضوع، 
ــراى كارت بازرگانى را  تقاضا ب

افزايش داده اين در حالى است 
ــيارى از اين كارت ها به  كه بس
بازرگان تعلق ندارد و به نام افراد 
ــده كه فعاليت  ديگرى صادر ش
ــد، اما تجار از آن  بازرگانى ندارن
ــتم قانونى  براى دور زدن سيس
ــتفاده مى كنند. حريرى در  اس
اين زمينه توضيح مى دهد: تنها 
ــرار مالياتى  ــزه متخلفان ف انگي
ــه بعضى از  ــت، به طورى ك اس
ــا كارت فرد ديگرى  بازرگانان ب
ــترده  ــه واردات گس ــدام ب اق
ــات نپردازند. از  مى كنند تا مالي
اين رو، زمانى كه ماموران اداره 
ــراى دريافت ماليات به  دارايى ب
ــخص  ــراغ آنها مى روند مش س
ــه واردات با  ــود كارتى ك مى ش
آن انجام شده متعلق به شخص 
ديگرى است. ماموران مالياتى با 
ــره خريدوفروش  پيگيرى زنجي
ــه  ــان ب ــى در پاي كارت بازرگان
ــتا  ــرد فقيرى در يك روس پيرم
ــه از زمانى كه  ــند. البت مى رس
معرفى مكان ادارى قبل از صدور 
ــده است، اين  كارت اجبارى ش

اتفاق كمتر رخ مى دهد. 
ــوع  ــن موض ــا رد اي ــرى ب حري
ــدور  ــختگيرى در ص ــه س ك
ــث افزايش  كارت بازرگانى باع
ــن كارت  ــتفاده از اي سوءاس
ــد: دريافت  ــود، مى افزاي مى ش
ــان تر از  ــى آس كارت بازرگان
ــت، به  ــب اس دريافت جواز كس
ــدور كارت  ــه براى ص طورى ك
ــى حداقل مدارك يعنى  بازرگان
داشتن سابقه كار، مدرك ديپلم 

و يك مكان ادارى نياز است. 
به گفته وى، قطعا در هر فعاليتى 
تخلف وجود دارد و بازرگانى نيز 
ــتثنا نيست،  ــئله مس از اين مس
ــگيرانه  ــا اقدامات پيش ــه ب البت

ــده فعاليت متخلفان  ــعى ش س
ــورى كه قبال  ــود، به ط كمتر ش
ــى واردات  با كارت هاى بازرگان
ــا انجام  ــواع كااله و صادرات ان
ــا صدور  ــون ب ــد، اما اكن مى ش
ــت بازرگانى فرد  كارت هاى موق
محدود به سه نوع محصول است، 
ــات نيز  ــل تخلف ــه همين دلي ب

كاهش يافته است. 
ــد كارت  ــد باي ــر مى رس به نظ
بازرگانى براى واردات مواداوليه 
ــل  ــخه كام از كارت واردات نس
ــرا در اين  ــود زي كاال تفكيك ش
ــت بازرگانان و  ــر فعالي صورت ب
ــواد اوليه  توليدكنندگانى كه م
ــورت مجزا  ــد به ص وارد مى كنن
نظارت مى شود هرچند محسن 
احتشام، عضو اتاق ايران پيش تر 
گفته بود اعمال كنترل و نظارت 
ــد كه فضاى  بايد به  گونه اى باش
ــان  ــراى بازرگان ــب و كار ب كس

تسهيل شود. 
ــات كارت  ــر از تخلف يكى ديگ
بازرگانى دور زدن تعرفه گمركى 
ــت. با توجه به اينكه واردات  اس
نسخه كامل يك دستگاه نسبت 
ــواد اوليه آن، تعرفه  به واردات م
ــرى دارد از اين رو  گمركى باالت
اگر واردات قطعات و مواد اوليه 
ــامل اجزاى كامل  در گمرك ش
ــازرگان بايد  ــد ب ــك كاال باش ي
ــخه كامل را بپردازد؛  تعرفه نس
ــده A2 رخ  ــن حالت قاع در اي

داده است. 
ــن قاعده  ــه برخوردار اي به گفت
ابتدا از سوى كشورهاى صنعتى 
مطرح شد و از آنجايى كه مجلس 
ايران نيز اين قانون را قبول كرده 
است، رعايت اين موضوع الزامى 

است. 
ــح تخلفات  ــوردار در توضي برخ
ــده A2 مى گويد:  ــى از قاع ناش
ــده قطعات  ــه واردكنن زمانى ك
ــتگاه را وارد مى كند و  ــك دس ي
 A2 ــده ــال مى دهد قاع احتم
ــود دست به  مشمول وى مى ش
ــورى كه از  تخلف مى زند، به ط
كارت بازرگانى افراد ديگرى براى 
واردات قطعات يك كاال استفاده 

مى كند. 
ــب، بازرگانى عالوه  ــر ترتي به ه
ــك هاى زيادى كه دارد،  بر ريس
ــد كارى  ــى مى توان ــور كل به ط
ــراى فعاالن  ــيرين و جذاب ب ش
ــد. البته به ياد داشته باشيد  باش
ــن كار حرف اول  كه تجربه در اي
را مى زند و بهتر است همنشينى 
با كاركشتگان را فراموش نكنيد. 

گزارش «فرصت امروز» از كسب و كار شركت هاى بازرگانى

بازرگانى تنها براى تجار، نه توليدكنندگان

سرنخ

يادداشت

امروزه توسعه و فعال 
كردن شركت هاى 
بازرگانى به اندازه 

راه اندازى يك واحد 
توليدى اهميت دارد 

زيرا بسيارى از 
توليدكنندگان براى 
توليد كاالى خود به 
مواد اوليه نياز دارند

حامد شايگان 

كارت بازرگانى

كالف اول: 

ــاورى  فن و  ــى  علم ــاون  مع
ــاد  بني ــس  ريي و  ــور  رييس جمه
ــرده كه در  ــى نخبگان اعالم ك مل
ــش بنيان،  ــركت هاى دان حوزه ش
در  فوق العاده اى  ــهيالت  تس سبد 
ــده كه از آن جمله  نظر گرفته ش
ــهيالت  ــه پرداخت تس ب مى توان 
ــز  ني و  ــى  تومان ــون  300ميلي
ــى و  ــاى ماليات ــاى معافيت ه اعط
ــرد. وى تاكيد  ــاره ك ــى اش گمرك
ــا دريافت چك و  ــرده كه تنها ب ك

ــركت هاى دانش بنيان  سفته به ش
بنابراين  ــود،  ــت مى ش پرداخ وام 
ــراى تبديل  ــتادان مى توانند ب اس
ــول، به  ــود به محص ــاى خ ايده ه

احداث اين شركت ها رو بياورند. 
ــت كه از  ــتين بار نيس ــن نخس اي
ــداى حمايت از  ــت، ن ــرف دول ط
ــركت هاى دانش بنيان به گوش  ش
ــركت ها مى توانند  مى رسد. اين ش
نقش مهمى در پيشرفت و توسعه 
ــور  اقتصادى كش ــى  علمى و حت
ــند. به همين دليل ما  داشته باش
هم بر اين نكته تاكيد مى كنيم كه 
اكنون بهترين زمان براى تاسيس 
شركت هاى دانش بنيان است. پس 
منطق حكم مى كند كه در صورت 
ــتن  ــرايط و داش ــم بودن ش فراه
تخصص و علم كافى، فرصت را از 

دست ندهيد. 

كالف دوم: 

رييس مركز پژوهش هاى مجلس با 
اشاره به مسئله كاهش بارندگى در 
سال جارى بر لزوم تالش جدى براى 
تامين نهاده هاى مورد نياز دام و رفع 
ــش تاكيد كرده  ــكالت اين بخ مش
است. نهاده هاى دامى يا به عبارتى 
همان خوراك دام، از جمله مواردى 
ــت كه اگر نباشد توليد گوشت،  اس
ــير و تخم مرغ به خطر مى افتد.  ش
ــن نگرانى  ــوان از اي ــن مى ت بنابراي
مسئوالن، اين طور استنباط كرد كه 

تمركز روى خوراك دام و حمايت از 
اين صنعت در آينده افزايش خواهد 
يافت. اگر زمين حاصلخيز در شمال 
ــور در اختيار داريد، بهتر است  كش
ــتفاده كنيد. زيرا  از اين فرصت اس
ــود علوفه، قيمت ها  مطمئنا با كمب
ــت  ــد يافت. شكس ــش خواه افزاي
سرمايه گذارى در اين بخش بعيد به 
نظر مى رسد، چراكه هيچ وقت نياز 
ــش دامپرورى به خوراك از بين  بخ

نمى رود. 

كالف سوم: 

ــاى  ــه طرح ه ــده ك ــا آم در خبره
ــى  مهندس ــوزه  ح در  ــردى  كارب
ــعه  ــتاد توس ــك با حمايت س ژنتي
ــت علمى و  ــت فناورى معاون زيس
ــت جمهورى اجرايى  فناورى رياس
اين  اولويت دار  مى شود. محصوالت 
ــامل برنج، پنبه، ذرت، جو،  طرح ش
گندم، چغندرقند، دانه هاى روغنى، 
ــات، يونجه و  ــيب زمينى، حبوب س
ــوان به  ــود. اين فراخ ــى مى ش ماه
ــت علمى و  ــايت معاون  زودى در س
ــورى اعالم  ــت جمه فناورى رياس
ــد. بنابراين چنانچه علم  خواهد ش
ــى را در  ــك گياه ــارت ژنتي و مه
ــيد  اختيار داريد، گوش به زنگ باش
ــود.  ــوان مربوطه اعالم ش ــا فراخ ت
بدون شك، فرصت خوبى براى شما 
ايجاد خواهد شد و از كنار آن سود 
قابل توجهى به دست خواهيد آورد. 

ــن آدم  ــا كه م از اونج
ــتم  ــتعدادى هس ــيار با اس بس
ــار از ايده هاى نو و  ــزم سرش و مغ
ــه و  ــت، هميش فكرهاى بكر هس
ــف مى كنن.   ــا از من تعري همه ج
(البته حمل بر خودستايى نباشه!) 
هر از چندگاهى براى خودم اسپند 
دود مى كنم تا چشم حسود بتركه. 

ــه حس كردم خيلى نظر  يه روز ك
ــم هاى  ــراف، چش ــوردم و از اط خ
حسود انرژى منفى زيادى به طرف 
ــتادن، تصميم گرفتم به  من فرس
محض اينكه به خونه رسيدم قبل 
ــا، يه كم  ــوض كردن لباس ه از ع
ــپند روى آتيش بذارم تا خيالم  اس

راحت بشه. 
ــپنددون رو  ــتم اس اما هرچى گش
ــر مجبور شدم  پيدا نكردم. آخرس
ــايه قرض  ــپنددون از همس يه اس
ــرم تا بعد يه دونه بخرم. وقتى  بگي
همسايه گرامى اسپنددونش رو به 
ــن داد هم تعجب كردم و هم به  م

وجد اومدم. چون اين وسيله مثل 
نوع معموليش نبود و كلى با بقيه 
ــپنددون همسايه  اس داشت.  فرق 
ــت كه به يه  يه در مخصوص داش
ــه با يه  ــود. اين ميل ــه وصل ب ميل
ــار كوچيك انگشت باز و بسته  فش
ــن در، ديگه  ــود اي ــد. با وج مى ش
ــپند از داخل ظرفش به اطراف  اس
ــد و گاز رو كثيف  ــش نمى ش پخ
ــپند رو  ــردن اس ــرد. دود ك نمى ك
ــه بعد و اون موقع به  گذاشتم واس
اين فكر فرورفتم كه بعضى چيزاى 
ــراى راحت تر كردن  كوچيك كه ب
ــه  ــدر مى تون ــت، چق كار آدم هاس

ــاز  ب رو  ــرمايه گذارى  س ــاى  راه ه
ــوارد در اطراف ما  كنه. خيلى از م
ــت كه ما بى تفاوت از كنارش  هس
ــيم اما شايد همون مورد  رد مى ش
ــال چيز مهمى به  كوچيك كه اص
نظر نمى رسه، بتونه آينده شما رو 

تغيير بده. 
ــورد خيلى  ــپنددون يه م ــن اس اي
ــود اما مطمئنا با  ــش پا افتاده ب پي
ــيله، كمتر كسى به  توليد اين وس
ــى  ــپنددون هاى معمول ــراغ اس س
ــگاه به دور  ــا يه ن ــايد ب مى ره. ش
ــن موارد رو  ــه خيلى از اي و بر بش
ــه گاهى با  ــرد؛ مواردى ك ــدا ك پي

ــون  ــه كشفش نگاه معكوس مى ش
كرد. مثال شنيدم كه ماشين چرخ 
ــگاه معكوس  ــى هم با اين ن خياط
ــده. مخترعى  به سوزن اختراع ش
ــين  ماش ــن  اي ــد  تولي روى  ــه  ك
ــرده، اگه اول از  ــرمايه گذارى ك س
ــرمايه هوش و مغزش استفاده  س

نمى كرد، اين اتفاق نمى افتاد. 
ــر رو پيدا  ــه فكر بك ــس زودتر ي پ
ــرمايه  ــك نكنيد اگه س كنيد، ش
ــيد، در صورت  ــته باش ــم نداش ه
ــما،  ــودن ايده ش ــرد ب منحصر به ف
ــر  ــه روى فك ــايى ك ــتن كس هس
ــرمايه گذارى كنن. راستى  شما س
ــه خودتون اسپند  يادتون نره واس

دود كنيد!

محصوالت دانش بنيان و طرح هاى كاربردى ژنتيك

اسفند و سرمايه گذارى!

ــا، يه كم دكتر سرمايه ــوض كردن لباس ه از ع

شهرام شيرمحمدى راجعونى

اهميت سرمايه گذارى 
در بخش كشاورزى (قسمت اول)



گزارش تصويرىيكشنبه 22 تير 1393  - شماره 1215

براى كارآفرينى هميشه نياز به سرمايه هاى هنگفت نيست. گاهى مى توان با يك خالقيت ساده به يك كارآفرين تبديل شد. وام هاى كم بهره و كوتاه مدت نيز راهكار خوبى براى راه اندازى يك كسب و كار 
كوچك است. اين وام ها مى تواند اقشار كم درآمد يك جامعه را صاحب شغل كند. بسيارى از مردم كم درآمد در كشورهاى گوناگون، از هند گرفته تا مالى، با استفاده از اين وام ها و صندوق هاى اعطاى وام 

توانسته اند كسب و كارى كوچك براى خود راه اندازى كنند. اين خرده كارآفرينان اگرچه درآمد ميلياردى يا حتى ميليونى ندارند، اما با كسب و كارى كه خود راه انداخته اند روزگارشان را مى گذرانند. 
هر سال يك نهاد غيردولتى با عنوان «گروه مشاوره براى كمك به فقرا» (CGAP) مسابقه عكسى با موضوع «سرمايه گذارى هاى خرد» برگزار مى كند. داوطلبان زيادى از سراسر دنيا در اين مسابقه عكس 

شركت مى كنند و عكس هاى خود را براى اين گروه مردم نهاد مى فرستند. 
عكس هاى زير را برندگان مسابقه سال 2013 گرفته اند. 

زن ويتنامى سيب زمينى ها را براى فروش به يك بازار محلى مى برد 

اين زن مصرى سرمايه كار گلدوزى و نقاشى را با استفاده از وام كم بهره كوتاه مدت 
فراهم كرده است 

روزنامه فروشى يكى از مشاغل مرسوم در بنگالدش است. صاحبان اين شغل براى اينكه 
بتوانند بهتر روزنامه شان را بفروشند بايد در كارشان خالقيت به خرج دهند 

در تانزانيا بازار الستيك در قبضه چينى هاست. اين اجناس بى كيفيت و گران هستند. به همين دليل 
درخواست براى تعمير الستيك بسيار باالست. كار اين مرد تعمير الستيك هاى بى كيفيت است 

اينجا بازار عمده فروشى برنج در مالى است. برخى از 
فروشندگان براى فروش بيشتر دست به هر كارى مى زنند 

شغل اين بانوى بوليويايى ريسندگى است. او درآمد حاصل از 
اين كار را به تامين مسكن براى سالمندان اختصاص داده است

گروهى از زنان ويتنامى از سواحل شنى با مشقت عبور مى كنند تا به ساحل 
برسند. شغل آنها ماهيگيرى است 

كار اين پيرمرد 84 ساله ترك تعمير كفش است. او درآمد ناچيزى دارد، اما 
براى خودش كار مى كند 

چرخ زندگى اين خرده كارآفرينان هم مى چرخد

شماره هاى بعدى: 25 و 29 تيرماه
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بنتلى تلفن هوشمند 
مى سازد

ــه لوكس ترين خودروهاى  بنتلى ك
ــازد، اكنون تصميم  جاده را مى س
ــاى همراه  ــت تلفن ه ــه اس گرفت
ــژه اى را نيز عرضه كند.  عالى و وي
ــاركت شركت سازنده  بنتلى با مش
  Vertuــراه لوكس تلفن هاى هم
ــا برند خود  ــمندى را ب تلفن هوش
ــبك  ــه خواهد كرد كه از س عرض
ــاز  ــه متمايز اين خودروس و تجرب
ــى بهره خواهد برد. بنتلى  انگليس
  Vertuــا ــاله ب ــراردادى پنج س ق
ــت و نخستين تلفن  امضا كرده اس
ــاس آن در ماه اكتبر  ــراه براس هم
ــال 2014 عرضه خواهد شد. به  س
تدريج چهار طراحى تلفن ديگر نيز 
براساس اين قرارداد عرضه خواهند 
ــد. اين تلفن داراى ويژگى هاى  ش
ــه بنتلى با  ــى از جمله برنام خاص
يك محافظ، آخرين نسخه اندرويد، 
 3GHz .2 شارژ بى سيم و پردازنده
  Snapdragon ــته اى  هس چهار 
خواهد بود. هنوز قيمت تلفن همراه 
بنتلى اعالم نشده است، اما تلفنى 
ــاخته مى شود  ــاس آن س كه براس
ــزار دالر قيمت دارد  ــدود 11 ه ح
بنابراين انتظار مى رود تلفن جديد 
ــى در همين حد  ــى نيز قيمت بنتل

داشته باشد. 

يك ليوان نسكافه 
در آگهى چاپى

كارمندان نسكافه در فرانسه مطالعه 
روزنامه را با نوشيدن يك ليوان قهوه 
ــراه كردند. آنها در جلد روزنامه،  هم
ــه كرده اند  ــذى تعبي ــاگ كاغ دو م
ــز درون آنها وجود  كه پودرقهوه ني
ــى به كمى  ــر به طور اتفاق دارد. اگ
ــته باشيد،  ــى داش آب داغ دسترس
خوش شانس بوده و فرصت نوشيدن 
ــت  يك فنجان قهوه فورى را به دس

خواهيد آورد. 

آگهى هايى از دنياى 
پس از مرگ

ــط  ــك كمپين توس ــدازى ي راه ان
آژانس تبليغاتى Publicis  هلند 
به نام «من در حال حاضر مرده ام» 
ــى بنياد  ــترى خود يعن براى مش
ــطح  ــارى اى ال اس هلند، س بيم
آگاهى افراد را تا مرز 90درصد باال 
برده و كمك هاى مردمى را دو برابر 
ــزارش ام بى اى  ــت. به گ كرده اس
ــوز، در اين كمپين، يك گروه از  ني
بيماران پيام هايى را ضبط كرده اند 
كه پس از مرگشان پخش مى شود. 
ــخصى؛  ش ــت هاى  درخواس طرح 
ــور خيريه و اعطاى  تبليغ براى ام
ــبيه  كمك هاى مالى، اموات را ش
به فرشتگانى با ماموريت تبليغاتى 

كرده است. 

كنترل عينك هاى 
هوشمند گوگل با فكر 
ــركت گوگل، نوآورى  بنا بر اعالم ش
ــمند  ــه عينك هاى هوش ب ديگرى 
ــد. اين  ــد ش ــه خواه ــوگل اضاف گ
ــت وصل  ــه اينترن ــا كه ب عينك ه
خواهند شد و قابليت كنترل با صداى 
كاربر آن وجود دارد، در آينده با فكر 
صاحب عينك نيز كار خواهند كرد. 
ــركت بريتانيايى با ابداع يك  يك ش
ــن به نام «مايند آر دى آر»  اپليكيش
ــاى  ــه عينك ه ــت را ب ــن قابلي اي
هوشمند گوگل مى بخشد. براساس 
ــوآورى، كاربر قادر خواهد بود  اين ن
ــال  ــود اعمالى مانند ارس با فكر خ
ــت را انجام دهد.  عكس روى اينترن
ــمند مجهز به يك  اين عينك هوش
سنسور خواهد بود كه روى پيشانى 

قرار مى گيرد. 

دورى از گام هاى لرزان در تجارت 
با رعايت استراتژى هاى حرفه اى

ــاس نام تجارى خود كنيد،  ــروع به سياست گذارى بر اس پيش از آنكه ش
ــويد كه موقعيت رقابتى خود را شناسايى كرده ايد. سياستى  مطمئن ش
ــت نام تجارى شماست موفقيت را براى زندگى تان به ارمغان  كه در پش

مى آورد. 

تاثيرگذارى
ــويد كه اين نام  ــد پيش از هر چيز مطمئن ش ــر يك نام تجارى داري اگ
ــت. در اين زمينه از كارمندان،  ــارى از تاثيرگذارى الزم برخوردار اس تج
ــنجى كنيد. آيا آنان برداشت درستى از  ــتريان و فروشندگان نظر س مش
ــما داشته اند؟ اگر اين طور نيست روى نام تجارى خود كار  استراتژى ش

كنيد و نشانه ها را تا جاى ممكن تقويت كنيد. 

نام تجارى خود را با مصلحت انديشى توسعه دهيد
ــراى محصوالت يا  ــم انداز ويژگى هايى كه ب ــتى تهيه كنيد از چش فهرس
خدمات خود در نظر داريد و ميزان سودى كه به دنبال آن هستيد. اين 
ويژگى ها مى توانند مشخصه هايى همچون رنگ و تنظيمات خاص باشد. 

آنها را براساس سليقه مشتريان تان سامان دهيد. 
مشخص كنيد چه مشخصه هايى براى مشتريان شما از اهميت بيشترى 

برخوردار است و به آنها توجه بيشترى كنيد. 
بفهميد كه از چه طريقى مى توانيد در حس هاى مشترى خود تاثيرگذار 
باشيد چرا كه بسيارى از افراد و خصوصا تجار در زمان خريد خود حسى 

عمل مى كنند. 
ــود تا  ــتر به آن باعث مى ش ــئله اى فكر كنيد كه توجه بيش به همان مس
ــترى شما را از آن طريق بهتر به خاطر بسپارد و سپس از آن جنبه،  مش

خود و ويژگى هاى محصول و خدمات خود را تقويت كنيد. 

توانايى اين را داشته باشيد كه بتوانيد شخصيت و داستان 
نهفته در قلب برند خود را تشريح كنيد

ــخصيت دهيد و آن را همچون انسانى تصور كنيد كه  به نام تجارى خود ش
ــپس در زمان توليد  مى توانيد او را به راحتى براى همگان توصيف كنيد. س
يا ارائه خدمات خود آن شخصيت و خواسته ها و ويژگى هايى كه دارد را در 
ذهن داشته باشيد. درباره نام تجارى تان و موقعيتش بنويسيد، سعى كنيد 
ــتان خود را داشته باشيد و براساس آن پيش برويد. رنگ ها، فونت و  تا داس
ساير نشانه هاى تصويرى اى را در كارتان انتخاب كنيد كه با شخصيت شما 
همخوانى بيشترى دارد. تصميم بگيريد و تعيين كنيد كه كارمندان شما تا 
چه اندازه مى توانند با مشتريان تان در تعامل باشند و با ايجاد حس اعتماد در 
آنها باعث شوند تا مشتريان تبديل به يكى از تبليغ كنندگان برند شما شوند. 
همه بايد بفهمند كه كمپانى و نام تجارى شما با موفقيت زنده خواهد ماند. 

آنچه بايد پس از تعيين استراتژى برند خود انجام دهيد
پس از تعيين ويژگى هاى رقابتى حوزه كارى خود و موقعيت و جايگاهى 
ــما در اين رقابت مى توانيد داشته باشيد، استراتژى شما تبديل به  كه ش
ــما خواهد شد. يك استراتژى خوب و كامل به شما كمك  ذات توليد ش
مى كند تا به راحتى بتوانيد با بازار توليد خود ارتباط موفقى برقرار كنيد. 

آگهى تبليغاتى جديد فيات براى خانم ها

اكثر اوقات شركت ها براى آگاه كردن رانندگان هشدارهايى به آنها مى دهند. 
اين بار فيات با راه اندازى كمپين تبليغاتى «هنگام رانندگى آرايش نكنيد» 
مسيرى متفاوت را برگزيده است. با تمركز ويژه روى خانم ها، اين برند توجه 
ــراد را به اين واقعيت جلب كرده كه هر گونه حواس پرتى مى تواند حين  اف
ــد. كمپين تبليغاتى فيات با عنوان «هنگام رانندگى  ــنده باش رانندگى كش
 Leo Burnett Tailor Made ــط آژانس تبليغاتى آرايش نكنيد» توس
ــهر سائوپائولوى  ــت. اين آژانس تبليغاتى در ش ــده اس ايده پردازى و اجرا ش
ــبيه به آتش بازى هاى  ــى كه ظاهرى ش برزيل قرار دارد. انفجار لوازم آرايش
پر جنب و جوش دارد حاصل كار يك عكاس به نام آله كاتان بوده و توسط 
ــوتلو به وجود آمده  ــراح گرافيك به نام هاى ززينهو ليما و ريكاردو س دو ط
ــدار دهنده به مردم نشان مى دهد كه اتفاقات  ــت. اين تصاوير زيبا و هش اس
ــد ذهن را منحرف كرده و عواقبى ويرانگر  روزمره بى ارزش چگونه مى توانن

داشته باشند. 

خوش يمنى آديداس در جام جهانى
در سال هاى اخير نقش برندها در جذابيت رشته هاى ورزشى به ويژه فوتبال 
ــك مطرح ترين آنها 2 برند آديداس و  ــيار پررنگ شده است. بدون ش بس
نايكى است كه سال هاست رقابت تنگاتنگى با هم دارند. كمپانى آديداس 
كه با توليد توپ هاى ليگ قهرمانان اروپا و جام جهانى هر ساله پول خوبى 
به جيب مى زند، اين بار هم گوى سبقت را از رقيبانش ربود، چرا كه آلمان 
ــتفاده مى كنند و  ــن از برند آديداس براى توليد پيراهن خود اس و آرژانتي
ــدن اين دو تيم در جام جهانى 2014 از نظر تبليغاتى  ــت ش حاال فيناليس
سود فراوانى براى اين كمپانى آلمانى خواهد داشت. جالب اينجاست كه 2 
تيم برزيل و هلند هم كه در بازى رده بندى رو در روى هم قرار گرفتند با 

كمپانى نايكى قرارداد دارند. 

هيچ چيز ما ايرانى ها را مانند مرور 
يك خاطره دل شاد نمى كند. هر 
ــمى و بو و مكانى ما را به ياد  اس
ــدازد و يادآورى  يك خاطره مى ان
ــه براى مردم ما  خاطرات هميش
ــت.  ــين و جذاب بوده اس دلنش
بارها پيش آمده دوستى قديمى 
ــاى اينكه از  ــه ج ــم و ب را ببيني
ــيم به  حال و روز امروزش بپرس
ــرعت خاطرات قديمى را با او  س
مرور مى كنيم. كلمه يادش بخير 
ــس اين جمله  ــك آه كه از پ و ي
ــنا است.  مى آيد براى اكثر ما آش
ــتالوژى هاى هم  يكى از اين نوس
يادآورى آگهى هاى قديمى است؛ 
ــايد از لحاظ  ــى كه ش آگهى هاي
بصرى جلوه خاصى نداشت، ولى 
شعار تبليغاتى آنها آنقدر قوى بود 
ــال ها به يادها ماند. در آن  كه س
ــور  ــت تبليغات كش دوره از صنع
هنوز تبليغات تلويزيونى ضدتبليغ 
ــده از طريق  ــود و بينن ــده ب نش
ــى ارتباط  ــدادى المان با آگه تع
ــى را تجربه  ــرار و حس خوب برق
ــايد ديگر  ــى كه ش مى كرد؛ حس

هرگز تكرار نشد. 

پاك يادت نره 
به تازگى شركت لبنيات و بستنى 
پاك بعد از سال ها دورى از عرصه 
ــاك يادت  ــعار «پ تبليغات با ش
نره» به تلويزيون بازگشته است. 
ــاوى تصاويرى جديد از  آگهى ح
ــت اما بازيگران  بستنى پاك اس
ــعار تبليغاتى گذشته را  همان ش
ــد. حتما همگى  ــه مى كنن زمزم
ــعار «پاك يادت نره» را به ياد  ش
ــعارى كه با يك ضربدر  داريم؛ ش
ــد. آن  ــراه مى ش ــگ هم قرمز رن
ــعار بسيار برجسته  دوران اين ش
ــى لطيفه هاى  ــود و حت ــده ب ش
مختلفى براساس آن ساخته شد. 
لطيفه هايى كه باز به نفع پاك بود؛ 
ــان به دهان  ــعار ده چون اين ش
ــد و در ذهن مخاطب  مى چرخي

باقى مانده بود. 
ــدر آگهى هاى  ــا آنق ــن روزه اي
مختلف از راديو تلويزيون پخش 
ــود كه ديگر شايد حوصله  مى ش
ديدن همه آنها در بينندگان وجود 
ــد ولى آگهى جديد  نداشته باش
ــه اى بيننده را به خود  پاك لحظ
ــد و وقتى بينندگان  جلب مى كن
ــعار پاك يادت نره را با ضرب  ش
ــنوند، اغلب  آهنگ قديمى مى ش
ــاى قديمى را مى خوانند  آگهى ه
ــود مى گويند: پاك  ــرا با خ و اكث
ــادش بخير. اگر پاك  يادت نره ي
ــى از بازيگر قديمى  ــن آگه در اي
ــى مرد تپل و چاقى كه  خود يعن
در قسمت هاى مختلف آگهى اين 

شعار را به مدل هاى مختلف بيان 
ــتفاده مى كرد حس  مى كرد، اس
نوستالوژى اهالى آن دوره به طور 
ــد. همان مردى  كامل زنده مى ش
كه در قسمت هاى مختلف آگهى 
ضربدر مخصوص را مى كشيد و با 
خنده اى بامزه مى گفت پاك يادت 
نره. بعد از اين آگهى برخى افراد تا 
ضربدرى مى ديدند فورا مى گفتند 
ــايد پاك نتواند  پاك يادت نره. ش
با محصول تازه اى مشتريان سابق 
خود را به سمت خود جذب كند 
ولى با اين آگهى خاطرات زيادى 

را زنده كرده است. 

سرتو با چى مى شورى؟ 

ــز انگار از  ــا گلرنگ ني اين روزه
تازه خسته  تبليغات بى محتواى 
ــعار قديمى  ــده و به سراغ ش ش
خود رفته است. اين شركت يك 
آگهى را با حضور تعدادى بازيگر 
كودك اكران كرده است. كودكان 
در اين آگهى شعر «گل گل، گل، 
ــرتو باچى  ــه رنگ، س گل از هم
ــامپو گلرنگ» را  مى شورى با ش
ــد مى خوانند. اين  ــداى بلن با ص
ــگ را براى  ــته گلرن آگهى گذش
ــده كرد و  ــراد زن ــيارى از اف بس
ــادى را هم  ــروصداى زي البته س
به پا كرد. برخى عنوان كردند كه 
قسمت هايى از اين آگهى سانسور 
شده است و بازيگر زن اين آگهى 
از قسمت هايى از آن حذف شده 
ــت اما مدير تبليغات شركت  اس
پاكشو صاحب برند گلرنگ تمام 
ــورد اين آگهى  ــايعات را در م ش
ــرد و  ــب ك ــى تكذي ــور كل به ط
ــراى يادآورى  گفت: اين آگهى ب
ــامپوبچه گلرنگ بود و در آن  ش
ــش اول آگهى كه خانم  فقط بخ
بازيگر در حال ساز زدن است، به 
ــازمان پاكشو  صالح ديد خود س
ــازمان  ــده و هيچ س ــذف ش ح
ــور  ــن آگهى را سانس ديگرى اي

نكرده است.

مامان جون 
بستنيش خوشمزه تره!

ــركت ميهن  ــاك، ش ــل از پ قب
توليدكننده تازه نفس اين روزهاى 

ــتالوژيك  ــازار نيز از آگهى نوس ب
ــه بچه هاى  ــود در ميان برنام خ
ــتفاده كرده بود. آگهى  ديروز اس
ــد؛  كه در دفعات كمى پخش ش
ــيارى را  با اين حال خاطرات بس
ــى به صورت  ــده كرد. اين آگه زن
ــده بود كه آن  انيميشن تهيه ش
ــت.  دوران كيفيت چندانى نداش
ــادر به  ــى يك گاو م در آن آگه
همراه بچه گاو در حركت هستند 
ــتنى فروش فرياد  ــه يكباره بس ك
مى زند بستنيى بستنى. بچه گاو، 
شيرمادر را رها مى كند و به سراغ 
ــتنى فروش مى رود. گاو مادر  بس
ــدا مى كند و بچه  بچه خود را ص
ــد مامان جون  ــخ مى گوي در پاس
بستنيش خوشمزه تره. شعار اين 
ــدر در خاطر مانده كه  آگهى آنق
در حال حاضر نيز برخى باخوردن 
ــتنى ميهن مى گويند: مامان  بس

جون بستنيش خوشمزه تره. 

حاال ماه شدم!
ــعار  ــدم» اين ش ــاه ش ــاال م «ح
تبليغاتى مربوط به كرم ببك بود؛  
ــيار گل  برندى كه در دوره اى بس
كرد و سهم خوبى را در بازار كشور 
به دست آورد، ولى بعد از مدتى از 
ــد و ديگر يادى از  ذهن ها محو ش
ــد در ذهن ها نماند. «حاال  اين برن
ــدگار اين  ــدم» آگهى مان ماه ش
شركت بود؛ آگهى كه در آن ماهى 
ــت، ولى با استفاده از  ناراحت اس
ــود را در آب درياچه  كرم ببك خ
ــد و مى گويد حاال ماه  نگاه مى كن
ــى در آن زمان از  ــدم. اين آگه ش
بهترين آگهى  ــدگان  بينن طرف 
ــد  ــود. هرچن ــده ب ــناخته ش ش
انيميشن اين آگهى باكيفيت نبود، 
ــا در آن  ــتفاده از المان ه ولى اس
آنقدر قوى بود كه هنوز هم گاهى 
وقتى كسى كرم به صورت مى زند 
اطرافيان به او مى گويند حاال ماه 
ــر اين  ــع كپى رايت ــدى. در واق ش
آگهى به خوبى اين اصطالح ايرانى 
ــتفاده  ــاره زيبايى افراد اس را درب
ــر باز ببك بخواهد  كرده بود و اگ
به بازار برگردد، حتما از اين آگهى 

استفاده خواهد كرد. 

مينو كيه؟ 
ــوش آب و رنگ  ــو كيه؟ خ «مين
ــا بهش مى گن  ــك، بچه ه و با نم
ــراى آگهى  ــعار ب پفك!» اين ش
ــك نمكى مينو بود.  تبليغاتى پف
ــارك با  ــى در پ ــرد و پيرزن پيرم
ــغول صحبت بودند  يكديگر مش
ــه ناگاه پيرمرد صحبت از مينو  ك
ــا كنجكاوى  ــد و پيرزن ب مى كن
ــد  مى گوين ــه  زنان ــادت  حس و 
ــد:  ــرد مى گوي ــه و م ــو كي مين
ــك نمكى مينو و در  پ پ پ پف

ــى مى گويند  ــر بازيگران آگه آخ
ــركت مينو در  ــه؟ ... ش مينو كي
ــود برو  و  بيايى  آن زمان براى خ
ــت و بچه هاى قديم با همه  داش
زيادى  ــرات  خاط ــش  محصوالت
ــركت چند وقت  ــن ش ــد. اي دارن
قبل عنوان كرد مى خواهد خود را 
براى بازار بازتعريف كند و طراحى 
ــته بندى هاى قديمى خود را  بس
تغيير بدهد. برخى معتقد بودند 
كه مينو بايد كيفيت خود را بهتر 
كند تا مشتريان سابق به سمت او 
برگردند؛ نه اينكه بسته بندى هايى 
را كه بسيارى با آن خاطره دارند 
تغيير دهد. هرچند تغييرات نيز 
ــود و فقط  ــوس نب آنچنان محس
تصويرى برروى بسته بندى پفك 
ــود. مينو  ــده ب ــى اضافه ش نمك
به تازگى محصوالت تازه اى نيز به 
ــت؛ مانند شيره قند  بازار داده اس
خرما كه براى نخستين بار توسط 
ــركت توليد شده است. با  اين ش
ــركت  تمام اين تغييرات، اين ش
قديمى نيز به تازگى به بالى كپى 
ــى موارد  ــده و در برخ ــار ش دچ
مى بينيم كه حتى از لوگوى كپى 

شده استفاده مى كند. 

قورى قورى جون

ــصتى ها  ــه دهه ش ــاال هم احتم
ــامپو بچه داروگر را به ياد  تبليغ ش
ــرى  ــه در آن دخت ــد ك مى آورن
ــازه مى رفت و  براى خريد به مغ
با چادر گل گلى خود از باباقورى 
جون شامپو و ريكا و... مى خريد: 
ــا صابون  ــوام ب ــامپو مى خ «- ش
ــون... -  ــور قورى ج ــول ق محص
برا كوچيك  ــاش  ايناه بفرماييد 
ــن آگهى قصد  ــزرگاس...» اي و ب
ــوالت اين  ــت به تنوع محص داش
ــاره كند و در اين  توليدكننده اش

زمينه موفق ظاهر شده بود. 

اين چيه اين چى چيه؟ 
ــى چيه؟  ــن چ ــه اي ــن چي «اي
ــما  ــا؛ ش ــن بچه ه ــش نهري كف
ــعار  ــن ش ــن؟» اي ــم مى خواي ه
بود؛  نهرين  ــش  به ياد ماندنى كف
ــربچه اى  ــه در آن پس ــى ك آگه

كفشى را از غولى هديه مى گيرد 
ــى رود. آن دوران  ــوا راه م و در ه
ــايعات در مورد اين آگهى زياد  ش
ــود و حتى برخى مى گفتند كه  ب
ــازى  شبيه س براى  ــربچه اى  پس
ــيده و  ــى كفش نهرين پوش آگه
ــته در فضا پرواز كند كه از  خواس
ــقوط كرده است، اما  پشت بام س
ــى جذابيت زيادى  متن اين آگه
ــه اين چى  ــن چي ــت: «- اي داش
چيه؟ -كفش نهرين بچه ها. شما 

هم مى خواين؟ - بله... 
ــم داده.  ــول چراغ به ــارو غ -  اين
ــول چى چيه؟ ...  - غول چيه؟ غ
- غول اينه ترس نداره هرچى كه 
ازش بخواى براش كارى نداره...» 

مى خوام ساالد درست كنم
ــاالد درست كنم»  «مى خوام س
شعار تبليغاتى سس مايونز دلپذير 
ــمايل  بود كه از زبان مردى با ش
آشپزهاى فرانسوى شنيده مى شد 
كه مى خواست ساالد الويه درست 
ــد؛ كاراكترى كه بعد از مدتى  كن
توسط دلپذير تغيير كرد. دلپذير 
ــپزى  ــود را نيز به «آش ــعار خ ش
ــت و  بادل و جان» تغيير داده اس
عنوان مى كند براساس نظرسنجى 
ــتريان اين كار را كرده است.  مش
ــن كاراكتر  ــد ديد آيا اي حال باي
ــز مانند كاراكتر قديمى  جديد ني
مى تواند با مشترى ارتباط برقرار 
ــا در آگهى قديمى  كند يا نه. ام
دلپذير كه چند بار توسط دلپذير 
بازسازى شده سرآشپز به كمك 
ــاالد اوليه تهيه  ــتيار خود س دس

مى كرد و آشپز زمزمه مى كرد.
«مى خوام ساالد درست كنم...»

هرگز نشه فراموش
المپ اضافى خاموش

برق  ــركت  كاراكتر ش ــى  بابا برق
ــه فراموش،  ــعار «هرگز نش با ش
ــوش» يكى از  المپ اضافى خام
ــتنى آن  كاراكترهاى دوست داش
ــه صرفه جويى را  ــال ها بود ك س
ــته  تبليغ مى كرد. اگر به ياد داش
ــن تبليغ  ــيد در آن دوران اي باش
تاثيرگذار بود و بچه ها با ديدن اين 
ــرعت سراغ چراغ هاى  آگهى به س
اضافى خانه مى رفتند؛ كاراكترى 
كه بعدها كمتر ديده شد و شركت 
برق به تبليغات خشك و بى روح 
ــايد  ادامه داد؛ آگهى هايى كه ش
ــان جذابيت  ــراى بيننده آنچن ب
ــته باشد.  هنوز كسى به راز  نداش
تاثيرگذارى و ماندگارى شعارهاى 
ــى نبرده  ــى آن دوران پ تبليغات
ــعارنويس ها  ــت؛ نمى دانيم ش اس
ــته را ندارند  ديگر خالقيت گذش
يا مصرف كنندگان مشكل پسندتر 

شده اند. 

منيژه صادقى

مرورى بر آگهى هاى تلويزيونى به يادماندنى دهه 70اخبار تبليغات

شعارهايى كه ماندگار شدند

فرهاد پورمحمد
تالش براى كشف فرمول موفقيت آگهى هاى تبليغاتى

ــف فرمول  ــركت ميهن مدت ها به دنبال كش ــا در ش م
ــا هنوز به آن  ــت آگهى هاى قديمى بوده ايم، ام موفقي
ــاظ بصرى جلوه خاصى  ــيده ايم. اين تيزرها از لح نرس
ــت، ولى تكيه كالم هاى آنها باعث ماندگارى اين  نداش
آگهى ها مى شد. به عنوان مثال، آگهى تلويزيونى قديمى 
ــتنى ميهن از يك انيميشن ساده  ساخته شده بود  بس
ــد؛ به طورى كه  ــرى كلمات بازى مى ش و در آن با يكس
ــه موقع خوردن بستنى اين آهنگ را  بچه ها در مدرس
ــت سال ها از پخش  زمزمه مى كردند. هنوز هم با گذش
ــركت ميهن هستيم،  اين آگهى هرجا مى گوييم از ش

ــعار قديمى را براى ما مى خوانند. شايد  همه همان ش
ــدند كه جزو  ــل ماندگار ش ــا به اين دلي ــن آگهى ه اي
ــد و در آن دورانى كه  ــوزه بودن ــتين هاى اين ح نخس
ــد اين آگهى ها ناگاه  ــاخته مى ش تعداد كمى آگهى س
به چشم مى آمد. هرچند سناريوهاى قوى نيز براى اين 
ــد. براى مثال آقاى مهران رسام  آگهى ها نوشته مى ش
ــركت گلرنگ را مى ساخت، عنوان  وقتى آگهى هاى ش
ــعار تبليغاتى آگهى  مى كرد كه براى خلق كاراكتر و ش
ــترده اى را انجام داده  آن دوران گلرنگ تحقيقات گس
ــت. اين روزها آنقدر در پخش آگهى ترافيك ايجاد  اس
ــخت مى توان ذهن مخاطب را به سمت  ــده كه س ش

ــى جذب كرد. ما چند وقت پيش تصميم  پيام تبليغات
ــازى كنيم ولى آگهى جديد  گرفتيم اين آگهى را بازس
ــديم كمى  ــت آن دوران را پيدا نكرد و مجبور ش قابلي
كيفيت انيميشن آگهى را باالتر ببريم يا همان آگهى را 
بازپخش كنيم. نكته جالب اينكه وقتى در ميان برنامه 
ــد، بازخوردهاى  «بچه  هاى ديروز» اين آگهى پخش ش
ــبت به اين  ــى را دريافت كرديم و بينندگان نس جالب
ــان دادند. كاش مى شد  آگهى واكنش هاى خوبى را نش
براى اين آگهى ها فرمول مشخصى تعريف مى شد تا در 

آگهى هاى ديگر نيز از آنها استفاده مى كرديم. 
*مديرتبليغات شركت ميهن 

نرگس فرجى

پاك يادت نره!

فرهاد پورمحمد*
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پنجمين روش غيرمنطقى براى افزايش اعتبار آنالين

تالش براى برقرارى ارتباط ميان مشتريان

ــيد تا  ــت غيرمنطقى باش ــاره كرديم كه در بازاريابى الزم اس پيش تر اش
ــتريان هم تاثير بگذاريد. يكى از  بتوانيد روى حتى غيرمنطقى ترين مش
ــت كه به مشتريان خود  اين روش هاى غيرمنطقى براى بازاريابى اين اس

اجازه دهيد با يكديگر ارتباط برقرار كنند. 
ــب و كارها، ايده فراهم آوردن امكان ارتباط مشتريان  ــيارى از كس در بس
ــد. صاحبان  ــا يكديگر به صورت آنالين مثل يك كابوس به نظر مى رس ب
ــكان از طريق تاالرهاى  ــان مى كنند اگر اين ام ــب و كارها گم برخى كس
گفت و گو براى مشتريان فراهم شود، نه تنها به بهبود وضعيت كسب و كار 
ــا و انتقادات دهان به  ــود نارضايتى ه ــى نمى كند، بلكه باعث مى ش كمك
ــتباهى به يك خطاى بزرگ  ــان ميان مردم بپيچد و كوچك ترين اش ده
ــود. با اين حال بايد در نظر داشت كه به هر حال  و جبران ناپذير تبديل ش
مشكل عمده، مشتريان نيستند، بلكه سياست ها  و خدمات كسب و كارى 

است كه آنها در مورد آن بحث مى كنند.
ــوال اصلى اين است: شما چه چيزى براى پنهان كردن  به بيان ديگر س

داريد؟
ــت كه در نهايت مشتريان در مورد شما، محصوالت شما  واقعيت اين اس
ــاس خود نسبت به اينكه براى آنها ارزش قائليد يا خير، بحث  و نيز احس
و گفت وگو مى كنند؛ خواه اين امكان را از طريق تاالرهاى گفت و گو براى 
ــتا انجام ندهيد. پس  ــد و خواه هيچ اقدامى در اين راس ــا فراهم كني آنه
بهتر آن است كه شما به عنوان مدير كسب و كار در اين خصوص هوشيار 
ــا قرار دهيد؛  ــن گفت وگوها در اختيار آنه ــى را براى اي ــيد و انجمن باش
ــيدگى  ــتريان رس انجمنى كه مى توانيد بر آن نظارت كنيد، به امور مش
ــب از هرچه درباره  ــه اين ترتي ــخ دهيد. ب ــائل آنان پاس ــد و به مس كني
كسب و كار شما گفته مى شود مطلع مى شويد و آن را مديريت مى كنيد.

ــرپوش نگذاريد، آنگاه  ــازى كنيد و روى اشتباهات خود س اگر شفاف س
ــتريان تبديل خواهد  ــما به كانونى از فعاليت هاى وفادارانه مش انجمن ش
شد، نه محلى براى بيان انتقادات و شكايات آنها. بسيارى از كسب و كارها 
مى توانند از اين ايده بهره بردارى كنند. ايجاد انجمنى كه مشتريان شما 
ــد و در مورد  ــن يكديگر را مالقات كنن ــه صورت آنالي ــد در آن ب بتوانن
محصوالت و خدمات شما و نحوه استفاده از آنها بحث و گفت وگو كنند، 
 Facebook ــت؛ همانند ايجاد يك صفحه طرفدارى در بسيار ساده اس
ــتراك رايگان در سايت Ning.com. با اين حال همين اقدام  يا يك اش
ساده و كم خرج مى تواند اعتماد مشتريان را جلب كرده و درآمد فراوانى 

را نصيب شما كند.
ــر بتوانيد يك انجمن آنالين فعال در مورد محصوالت و خدمات خود  اگ
ــهرت  ــت كه اعتبار و ش ــمندى خواهيد داش ــرمايه ارزش ايجاد كنيد، س
ــت  ــد. پس همين امروز دس ــما را در بازارهاى مرتبط تعالى مى بخش ش
ــركت خود يا از طريق صفحات اجتماعى  ــايت ش ــويد و در س به كار ش

كسب و كارتان اين امكان را براى مشتريان تان فراهم كنيد.

در شماره بعدى بخوانيد: 
squeeze  راه اندازى و مديريت صفحات

تاثير رنگ ها در نقش آفرينى برندها

ــش و  ــا و صلح ها بوده اند و نوع پوش ــول تاريخ نماد جنگ ه ــا در ط رنگ ه
ــورها را نمايندگى  ــته يا گروه يا ارتش كش يراق آالت جنگى و پرچم ها، دس
مى كردند. همانند سياه جامگان ابومسلم خراسانى و يا سرخ جامگان و غيره... 
در ظاهر و لباس مردمان نيز از ديروز تا امروز رنگ پوشش آدم ها بيانگر منش 

يا مذهب مردمان نواحى مختلف بوده است. 
در ايران باستان لباس روحانيون مذهبى زرتشتى سفيد و بلند بوده يا در نگاه 
ــبز بيانگر سادات بودن و نسبت داشتن با رسول اكرم (ص)  مذهبى رنگ س
است. رنگ ها در هويت آدم ها نشانه و نماد تفكر، تنوع و تكثر آدم ها بوده و 
در تبار و نژاد آدم ها موثر بوده است. در نگاه برندها رنگ يك هويت موثر در 
ــندگان و خريداران اجناس محسوب مى شود. يك برند  تالقى ديدگاه فروش
 ،Nike صاحب شخصيت و هويت، صاحب رنگ و نماد واحد نيز هست. مثال
رنگ ليمويى نماد آن است يا برند Ferrari كه رنگ هويتى آن قرمز است. 
ــان هميشه ثابت و غيرقابل  ــخصيت يك انس يك هويت ماندگار همانند ش
زوال است. رنگ در باطن يعنى قالب معنايى يك برند يعنى اينكه اين برند 
به چه گروه سنى يا جمعيتى و جنسيتى تعلق دارد. اين نگاه ثابت و پايدار 
تفاوت هاى بنيادى در شناخت نوع هويتى كه اين برند به آن متعلق است را 
تبيين مى كند. اينكه اين برند زنانه است يا مردانه، كودكانه است يا بزرگسال، 
جوان پسند است يا مسن پسند؛ اينكه در كدام كشورها يا قاره ها ساخته شده 
يا براى روحيه آدم ها چه تأثيرى مى تواند داشته باشد. در يك كالم مى توان 
رنگ ها را در يك قالب كلى در توليد و فروش يك برند موثر دانست. رنگ ها، 
ــاز يك برند و حامى شخصيتى آن هستند؛ مثال در انتخاب رنگ  ساختار س
براى برندهاى آرايشى به علت تجانس با جنسيت زنانه از رنگ هاى لطيف و 

شفافى چون صورتى و آبى استفاده مى كنند.
ــه مردانه اقدام مى كنند، از  ــاك و البس در برندهايى كه به توليد يا ارائه پوش

رنگ هاى مردانه و با پرستيژ مردانه استفاده مى شود.
رنگ هاى تيره نشانه پرستيژ و ابهت مردانه اند و براى مردان نوعى جذابيت 
ــنين نوجوانى و جوانى كار مى كنند، در  ايجاد مى كنند يا برندهايى كه با س
طراحى و ساخت و Design از شكل ها و خطوط شكسته استفاده مى كنند، 

مانند برند Benetton (بنتون) كه محصوالتى دارد جوان پسندانه.
ــوان كرد. گاه عالقه  ــوان نمونه اى ديگر را نيز عن ــازنده رنگ مى ت در نقش س
ــوادار يك برند خاص كند.  ــده به يك رنگ خاص مى تواند او را ه مصرف كنن
مثال در يك برند ورزشى مثال بارسلونا رنگ آبى  و انارى نمايانگر هويت ايالت 
ــت و آزاديخواهى و جدايى طلبى اين مردم باعث ساخت برند اين  كاتاالن اس
ــگاه شده است يا Chicago bulls امريكا رنگ قرمز پيراهن اين باشگاه  باش
پرچم اين باشگاه و نماد خونخواهى امريكايى هايى است كه در جنگ جنوب و 
شمال كشته شده اند. رنگ، ميزان اثربخشى و كاميابى يك برند مى شود، مثال 
در يك برند غذايى از رنگ هايى با تم گرم استفاده مى شود كه خريدار را گرسنه 
و راغب به خريد محصول كند. در برندهايى كه ذاتا به بهبود وضعيت ظاهرى 
و خوش پوشى آدم ها كمك مى كند رنگ ظاهر نشانه لوكس بودن  محصوالت 

است كه به عنوان مثال مى توان به برند Chanel (شنل) اشاره كرد.
ــازى،  هوادارسازى، منش سازى و  به طور كلى رنگ ها به برندها در هويت س
ــب يا نامناسب مى تواند  محبت پرورى كمك مى كنند. انتخاب رنگ مناس

باعث ايجاد هوادارى يا ديدگاه تخريبى براى يك برند باشد. 
*كارشناس بازاريابى و تبليغات

گردهمايى برندهايى
 با ارزش افزوده حالل

چند وقتى است كه مسئوالن تالش 
ــوان «روز  ــد روزى را به عن مى كنن
جهانى حالل» انتخاب كنند؛ روزى 
ــركت هاى فعال در زمينه ارائه  كه ش
ــد خود را  ــالل بتوانن محصوالت ح
ــود را در  ــى كنند و جايگاه خ معرف
بازار كشورهاى اسالمى ارتقا بدهند. 
ــه حالل  ــتا، موسس ــن راس در همي
جهانى روز 17 رمضان را به عنوان روز 
جهانى حالل معرفى كرده و تصميم 
دارد همايشى را با همين موضوع در 
برج ميالد تهران برگزار كند. در اين 
همايش مهم ترين رويدادها، مسايل و 
مشكالت صنعت حالل مورد بررسى 

قرار مى گيرد. 
دكتر عبدالحسين فخارى، دبير كل 
موسسه حالل جهانى در گفت وگويى 
ــالم كرد:  ــالل اع ــا خبرگزارى ح ب
ــم وارد «نقش  ــدون آنكه بخواهي «ب
ــويم، در نظر داريم از ارزش  برند» ش
ــالل» مى تواند در  افزوده اى كه «ح
ــت برندها  ــا عدم موفقي موفقيت ي
داشته باشد، سخن بگوييم. بى ترديد 
ــت دو ميلياردى  ــا توجه به جمعي ب
ــوم  ــدود يك س ــه ح ــلمانان ك مس
جمعيت جهان را تشكيل مى دهند، 
واژه «حالل» در هر برندى مى تواند 
ــوى  اطمينان اين گروه انبوه را به س
ــد. چنانچه صاحبان  خود جلب كن
برندهاى غذايى، دارويى، بهداشتى و 
خدماتى بتوانند اين مزيت اقتصادى 
را براى خود كسب كنند، مى توانند 
ــى و وافى را  ــرات آن بهره كاف از ثم
ببرند.» او اضافه كرد: «تحقيقاتى كه 
ــه حالل جهانى» در زمينه  «موسس
ــالل» انجام  ــاى با مزيت «ح برنده
داده، نشان مى دهد كه افزوده شدن 
ــا، بازارهاى  ــن مزيت به آن برنده اي
ــان برندها  ــيعى را نصيب صاحب وس
ــه براى حفظ اين  كرده، به طورى  ك
مزيت حاضر شده اند هرگونه تغييرى 
ــد يا فرآيند خدمات  را در خط تولي
ــه  ــود بپذيرند.»دبير كل موسس خ
حالل جهانى به صاحبان برند كشور 
ــورهاى اسالمى توصيه  و ساير كش
مى كند كه تالش كنند از اين مزيت 
براى رشد صادرات و كسب بازارهاى 
ــتفاده كنند.  ــود اس ــد براى خ جدي

پوست و مو 
در نوشابه هاى پپسى

ــردى در ايالت اينديانا ادعا مى كند  م
ــابه  ــيدن نوش زمانى كه در حال نوش
ــت به  ــك تكه پوس ــى بوده، ي پپس
ــدا كرده  ــه مو در آن پي ــراه گلول هم
ــت. جوزف هيدى، اهل ساوث بند  اس
ــابه  مى گويد: «زمانى كه قوطى نوش
را باز كردم و يك قلپ از آن نوشيدم 
ناگهان يك چيز غير عادى را در دهانم 
ــاس كردم. قوطى را باز كردم و  احس
تكه ديگرى از پوست در آن پيدا كردم 
كه به آن مو چسبيده بود.» او پپسى 
ــگاه وال مارت نزديك  خود را از فروش
ــى در  محل كارش خريده بود. پپس
ــن مرد گفت:  ــه اى خطاب به اي بياني
«ايمنى و سالمت محصوالت، اولويت 
ــت. ما قرار مالقاتى با آقاى  اول ما اس
ــته ايم و  هيدى درباره ادعايش گذاش

اين موضوع را بررسى خواهيم كرد.»

سونى، گوشى ويژه 
سلفى ساخت

ــونى در حال برنامه ريزى  شركت س
براى عرضه گوشى هوشمندى است 
كه ويژه عكاسى سلفى طراحى شده 
ــى جديد سونى از سرى  است. گوش
ــام C3 خواهد بود و  ــا ن Xperia ب
سونى آن را به عنوان گوشى هوشمند 
سلفى معرفى كرده است. اگرچه اين 
ــى با چنين نامى توسط سونى  گوش
روى اكانت توييتر اين شركت معرفى 
ــاير  ــا اطالعى راجع به س ــده، ام ش
ــده است. با  ويژگى هاى آن ارائه نش
اين حال انتظار مى رود از ويژگى هاى 
ــرفته اى همچون دوربين ثانويه  پيش
 Full ــا كيفيت ــل باال ب با مگاپيكس
ــايع شده  ــد. ش HD برخوردار باش
ــى پنج  كه دوربين ثانويه اين گوش
ــگر از حس ــت و  ــلى اس مگاپيكس
ــراى دوربين  ــلى ب 20. 7 مگاپيكس
پشتى استفاده خواهد شد، اما بعيد 
ــى  ــد كه چنين گوش به نظر مى رس
ــلى جلويى  از دوربين پنج مگاپيكس
ــد بلكه انتظار مى رود  برخوردار باش
ــت  ــن به هش ــن دوربي ــتكم اي دس

مگاپيكسل برسد. 

هر آنچه باعث عدم 
انتقال پيام مى شود 

را پارازيت مى نامند و 
اين پارازيت ها هميشه 

هزينه هاى هنگفتى 
روى دست شركت ها و 
مديران مى گذارد چراكه 

مديران تمام تالش 
خود را مى كنند تا پيام 

به خوبى به مشترى برسد

محمد تماشا*

ــى  ــئوليت بزرگ ــت مس مديري
ــران  پيامب ــران،  مدي ــت؛  اس
ــتند و  ــركت هاى خود هس ش
ــر خود را  ــورد نظ ــر پيام م اگ
ــترى انتقال  ــى به مش به خوب
ــا را بايد  ــالت آنه ــد، رس ندهن
ــت، اما  ــه ديده ترديد نگريس ب
ــه اين نقش از  ــل از اينكه ب قب
ــم بايد نگاهى  ــت بنگري مديري
ــته باشيم.  به تعريف پيام داش
ــم در فرهنگ لغت، پيام  ببيني
ــده و مدير  ــه معنايى آم به چ
ــزى را بايد انتقال دهد  چه چي
ــه اتمام  ــود را ب ــالت خ تا رس
ــگ  ــد. در فرهن باش ــانده  رس
ــخنى  ــن، پيام «خبر يا س معي
ــاندن» است.  را به ديگرى رس
ــا نيز در مديريت قصد داريم  م
ــركت خودمان  اخبار خود و ش
را به ديگرى كه همان مشترى 
ــراى اين  ــانيم و ب ــت برس اس
موضوع به ابزار احتياج داريم. 

ــد بگويم  ــور خالصه باي ــه ط ب
ــه جزء تشكيل  يك پيام از س
ــال كننده پيام،  ــود. ارس مى ش
ــى كه  ــام و عوامل ــده پي گيرن
ــه گيرنده  ــت ب پيام را قرار اس
ــن  ــدام از اي ــر ك ــانند. ه برس
ــتقالل ذاتى خود  سه جزء اس
ــد  ــما نمى تواني ــد و ش را دارن

هيچ يك را ناديده بگيريد. 
ارسال كننده پيام مى تواند مدير، 
ــد، آگهى تبليغاتى  برند، كارمن
ــد.  ــت باش و مواردى از اين دس
گيرنده مشخصا مصرف كننده يا 
خريدار است و عوامل انتقال پيام 
هر چيزى مى تواند باشد، تاكيد 

مى كنم هر چيزى. 
ــق در انتقال  هنر مديران موف
ــت مثال در خالل جام  پيام اس
ــن  ــن بازيك ــى گاز گرفت جهان
ــيله اى  وس ــه  اروگوئ ــرح  مط
ــيارى  ــال پيام بس ــراى انتق ب
ــد  ش ــزرگ  ب ــركت هاى  ش از 
را  ــود  خ كاالى  ــد  بتوانن ــا  ت
ــد،  ــه كنن ــترى عرض ــه مش ب
ــك  ــون م ــركت هايى همچ ش

دونالد و... 

پارازيت هاى بازاريابى
ــران از بهترين ابزار  گاهى مدي
ــا پيام را  ــتفاده مى كنند ت اس
اما پيام  ــانند،  به مشترى برس
ــود! به نظر  انتقال داده نمى ش
شما چه چيز باعث عدم انتقال 
ــود؟ در پاسخ بايد بگويم  مى ش
هر آنچه باعث عدم انتقال پيام 
مى نامند  پارازيت  را  ــود  مى ش
ــه  هميش ــا  پارازيت ه ــن  اي و 
روى  ــى  هنگفت ــاى  هزينه ه
ــران  ــركت ها و مدي ــت ش دس

مى گذارد چرا كه مديران تمام 
تالش خود را مى كنند كه پيام 

به خوبى به مشترى برسد. 
ــد  مى توان ــددى  متع ــل  عوام
ــود.  ــث عدم انتقال پيام ش باع
ــت  ــل اين اس ــايع ترين عام ش
ــش به ما  ــترى حواس كه مش
ــر بهترين پيام  ــت و ما اگ نيس
ــيم چون او  ــته باش را هم داش
ــام به خوبى  ما را نمى بيند پي
از اين   ــود،  انتقال داده نمى ش
ــران توصيه مى كنم  رو به مدي
ــه مى كنند  ــتين كارى ك نخس
ــود جلب  ــه خ ــا را ب حواس ه
ــر كالس،  كنند. معلمى كه س
ــى كه  ــد در حال درس مى ده
ــاگردان  ش ــواس  ح ــزى  چي
ــن  ــرده، بزرگ تري ــرت ك را پ
ــود را پيش رو دارد.  چالش خ
ــى معلمان به ميز يا تخته  گاه
ــا حواس ها جلب  ــد ت مى كوبن
شود گاهى هم تهديد مى كنند 
و... به هر صورت وقتى حواس 
ــاگرد پرت باشد پيام منتقل  ش

نمى شود. 
هم  ــى  تبليغات ــيوه هاى  ش در 
ــما نگاه  ــت ش ــور اس همين ط
ــال باال،  ــان مث ــه هم كنيد ب
ــن اروگوئه آن گاز  وقتى بازيك
ــد  جنجالى را گرفت، باعث ش
ــود و  ــه حواس ها پرت ش هم
ــت به  ــركت هاى بزرگ دس ش
ــدند تا در جهت حواس  كار ش
ــت كنند.  ــب خود حرك مخاط
ــوارز را  ــس س ــد عك مك دونال
ــه اين  ــى ك ــت در حال انداخ
ــر بزرگى را به  بازيكن همبرگ

ــد  ــه و گاز مى زن ــان گرفت ده
ــد اگر  ــته ش و زير عكس نوش
ــدان تيزى  دارى همبرگر ما  دن

را گاز بزن. 
ــث  ــه باع ــزى ك ــن چي دومي
ــود  ــود ارتباط برقرار نش مى ش
ــت كه ابزار انتقال پيام  اين اس
ــما هر كارى  ــت؛ ش خراب اس
ــدا به خوبى  كنيد وقتى كه ص
ــما  ــود پيام ش انتقال داده نش
ــد و  ــل نخواهد ش ــم منتق ه

مشترى را كالفه خواهيد كرد، 
ــت كه توصيه نمى كنم  اين اس
وقتى جايى هستيد كه عوامل 
ــود دارد پيامى را  ــم وج مزاح

انتقال دهيد. 
ــومين موضوع اين است كه  س
پيامتان  ــب  مخاط كنيد  دقت 
ــى است تا آن را هدف  چه كس
ــه به  ــد! من هميش ــرار دهي ق
وقتى  ــرده ام  ك توصيه  مادران 
ــود حرف مى زنند  با كودك خ
ــود حرف  ــودك خ ــط با ك فق
ــم  ــوب نتوان ــايد خ ــد. ش بزنن

ــم، بگذاريد  منظور را بيان كن
ــى مادرى در  مثالى بزنم؛ وقت
آشپزخانه مشغول انجام كارى 
ــود را  ــد خ ــت از دور فرزن اس
ــه مثال محمود  صدا مى كند ك
ــى؟ كودك در  ــه كار مى كن چ
ــما جواب  بهترين حالت به ش
ــد داد هيچ كار ولو اينكه  خواه
ــد. يا وقتى  مشغول كارى باش
كودك نشسته و مشغول كارى 
است شما برويد باالى سرش و 
بگوييد چه كار مى كنى سرش 
ــما خواهد  را باال آورده و به ش
ــا دلتان  ــچ كار و ت ــت هي گف
بخواهد از اين موارد هست كه 

مى توان برشمرد.
ــما وقتى باالى سر كودكان   ش
داريد،  ــطح  س ارتفاع  ــتيد  هس
ــش درد مى كند  ــودك گردن ك
ــرش را باال  ــد زياد س و نمى توان
ــما را  نگه دارد الجرم حرف ش
ــواب مى دهد و ارتباط  كوتاه ج
ــود بنابراين اگر  با او قطع مى ش
ــا او ارتباط برقرار  مى خواهيد ب
ــيند و هم سطح  كنيد بايد بنش
ــويد بعد از او بپرسيد، وقتى  بش
ــگفت زده  ــد ش ــن كار را كني اي
ــه مى كنم  ــد. توصي خواهيد ش
ــش صوت  ــتگاه پخ ــل دس مث
ــه و هر جا  ــه به هم ــيد ك نباش
يك توضيح را بدهيد، هر كسى 
ــت؛ شما  براى خودش استثناس
ــتيد كه  وقتى مدير موفقى هس
ــتگاه پيچيده را هم به  يك دس
يك كودك و هم يك متخصص 
ــم به يك فرد عادى بتوانيد  و ه
ــد. از دور با  ــوب معرفى كني خ

ــاط نگيريد  ــترى خود ارتب مش
ــويد، منظورم  ــه او نزديك ش ب
ــت كه  ــان مثال مادرى اس هم
ــود را  ــد خ ــپزخانه فرزن از آش
ــن مادر  ــد، اگر اي ــدا مى كن ص
ــرود و بگويد  ب ــدش  كنار فرزن
ــى كامال  ــى، جواب ــه مى كن چ
ــاوت خواهد گرفت، اما اين  متف
ــاهديم اغلب شركت ها  روزها ش
ــان خود  ــا مخاطب ب ــه  اين گون
ــاط مى گيرند؛ حس رقابت  ارتب
ــد كور و  ــود را به تقلي جاى خ
ــاهد آن  محض داده و گاهى ش
ــتيم كه تبليغات به گونه اى  هس
ــود كه اصال آدم  مديريت مى ش
ــركت  اين ش منظور  نمى فهمد 
ــى خواسته  چه بود و با چه كس

ارتباط برقرار كند. 

عكس يادگارى با 
مناسبت ها

ــن عامل عدم برقرارى  چهارمي
ــت. اگر شما  ارتباط، زمان اس
ــراى برقرارى  زمان خوبى را ب
ارتباط در نظر نگيريد پيامتان 
منتقل نخواهد شد. مثال وقتى 
ــگاه كردن به  فرزند در حال ن
ــت  ــه مورد عالقه اش اس برنام
براى نصيحت  ــبى  زمان مناس
ــردن يا معرفى كردن چيزى  ك
ــدى پيش در  ــت. من چن نيس
ــودم و فرزندم  ــال مطالعه ب ح
ــون،  كارت ــاى  تماش ــغول  مش
تلويزيونى  ــاى  آگهى ه ناگهان 
بفرماييد  ــاور  ب ــد،  ش ــش  پخ
آگهى هايى پخش شد كه هيچ 
ربطى به كودك نداشت، انگار 
ــادآورده اى  ــركت پول ب اين ش
داشته و مى خواسته هر طورى 
ــون بدهد كه  ــده به تلويزي ش
ــا و كى مهم  ــود؛ كج پخش ش

نبوده است. 
در ماه رمضان هم شركت هاى 
ــادى  زي ــات  تبليغ ــزرگ  ب
ــد.  مى كنن ــاماندهى  س را 
نستله،  همچون  ــركت هايى  ش
ــى، كوكاكوال، سامسونگ  پپس
ــى مديران بزرگ زمان  و... يعن
ــد نه آنكه با  را تعقيب مى كنن
ــادگارى بگيرند.  زمان عكس ي
ما هنوز شاهد پيام هاى عجيب 
ــتيم،  هس ــى  جام جهان ــراى  ب
جامى كه ما با آن خداحافظى 

كرده ايم. 
ــد بگويم مديران  ــان باي در پاي
ــود را به خوبى  ــالت خ اگر رس
ــد كل مجموعه به  انجام ندهن
ــد و  ــيده خواهد ش چالش كش
ــارت بار است.  اين چالش خس
ــه مى كنيم در  ــن توصي بنابراي
ــه انتقال مى دهيد  پيام هايى ك

دقت الزم را داشته باشيد. 
*روان شناس صنعتى

ــت ديويد  ــوان گف ــرات مى ت به ج
ــى از معروف ترين برندها  بكهام يك
ــن  اي ــت.  اس ورزش  ــاى  دني در 
ــت كه در عرصه تبليغات  فوتباليس
ــته با به  ــور فعالى دارد، توانس حض
كارگيرى استراتژى هاى مناسب، در 
همه دنيا براى خود شهرت و اعتبار 
كسب كند و به يك برند بين المللى 
ــود. اين موفقيت مى تواند  تبديل ش
ــاى زيادى را براى بازاريابان  آموزه ه
بين المللى داشته باشد تا با استفاده 
ــول و خدمت خود را از  از آن محص
سايرين متمايز كنند. در ادامه چند 
ــاى بازاريابى ديويد  نكته از درس ه

بكهام را مى خوانيد. 

براى خود پايگاه خارجى ايجاد 
كنيد

براى سفر كردن به بازارهاى جديد 
ــدارد. اگر واقعا  هيچ پايانى وجود ن
مى خواهيد در بازارى موفق شويد، 
ــد آن را از نزديك تجربه كنيد.  باي
ــه در يك فرهنگ  ــما تا زمانى ك ش
نمى توانيد  ــيد  باش ــرده  نك زندگى 
ــد،  كني درك  را  آن  ــاى  ظرافت ه
مصرف كنندگان  ــار  رفت نمى توانيد 
ــگ خاص را درك كنيد  در آن فرهن
و نمى توانيد با قطعيت بگوييد اين 
ــما  مصرف كنندگان به بازاريابى ش
چه عكس العملى نشان خواهند داد. 
ــود اينكه اوضاع خوبى  بكهام با وج
ــتريونايتد داشت، اما در  در منچس
سال 2003 اين باشگاه را به مقصد 
اسپانيا و تيم رئال مادريد ترك كرد. 
ــده  بكهام تا آن زمان هم شناخته ش
ــازار جديد باعث  ــود، اما ورود به ب ب
ــتاره تبديل  ــوق س ــد به يك ف ش
ــارج از اروپا،  ــود. محبوبيت او خ ش
به ويژه در آسيا تا حد زيادى مرهون 
ــت.  ــور وى در رئال مادريد اس حض
ــى  به لس آنجلس گالكس رفتن وى 
ــه همين دليل  ــز دقيقا ب امريكا ني

ــام به تيمى  ــدن بكه بود. ملحق ش
ــيارى از هواداران  كه تا آن زمان بس
ــنيده  ــم آن را هم نش ــال اس فوتب
بودند، دليلى نداشت جز اينكه وى 
به فكر گسترش دادن دامنه شناخت 
ــايد  بين المللى از برند خود بود. ش
ــوال پيش  آيد كه نكند  اينجا اين س
رفتن به بازارهاى خارجى، تمركز ما 
ــازار داخلى از بين ببرد؟ اين  را در ب
سوالى بود كه بسيارى از انگليسى ها 
ــتند زيرا آنها معتقد بودند  نيز داش
ــكا او را از تيم  ــن بكهام به امري رفت
ــتان دور خواهد  كرد. با  ملى انگلس
اين حال تعهدى كه بكهام به عنوان 
كاپيتان تيم  ملى انگلستان از خود 
ــد او به يكى از  ــان داد، باعث ش نش
ــاى تاريخ  ــن كاپيتان ه محبوب تري
ــود.  ــور تبديل ش ــال اين كش فوتب
ــگاه  گاه وبي ــاى  رفت وآمده ــه  البت
ــتان نيز باعث مى شد  وى به انگلس
ــار تيتر اول  ــد وقت يك ب او هرچن
ــد. بنابراين  روزنامه ها و مجالت باش
ــه معناى  ــترش بازار جهانى ب گس
ــت.  ــى به بازار محلى نيس كم توجه

يك بازارياب موفق بايد بتواند به هر 
ــتگى  دو بازار به اندازه اى كه شايس
ــه كند و تصويرى زيبا از  دارند توج
برند خود در هردوى آنها ارائه دهد. 

جشن  موش ها در غياب گربه
ــام در يكى از  ــور بكه ــرگاه حض ه
ــاخته  ــى كه براى خود س بازارهاي
بود، كمرنگ مى شد، شايعه ها قوت 
ــده  مى گرفت كه چنين و چنان ش
است. از اين رو ديويد بكهام تا جايى 
ــذارد از آخرين  ــه مى تواند نمى گ ك
حضورش در يكى از كشور هايى كه 
ــده  است،  در آنها به برند تبديل ش
ــعى  ــدت زمان زيادى بگذرد و س م
ــاعت هم كه  ــد براى چند س مى كن

شده به آنجا سربزند. 
ــت در بازارهاى  ــه فكر موفقي اگر ب
ــبت به  ــتيد، بايد نس ــى هس جهان
ــيد و براى  ــور خود متعهد باش حض
ــى كردن برخى از چيزها براى  قربان
ــداف مهم تر، خود را  ــيدن به اه رس
ــت امور را  ــاده كنيد. اگر مديري آم
به طور كلى به فرد ديگرى بسپاريد 

و خودتان كامال از بازار كشورى كه 
به آنجا رفته ايد، فاصله بگيريد، بايد 
منتظر بروز مشكالت جدى باشيد. 

زبان كشور مقصد را بياموزيد
ــه رئال مادريد  ــه ب ــام زمانى ك بكه
رفت، براى يادگيرى زبان اسپانيايى 
ــرف كرد.  ــت و انرژى زيادى ص وق
ــدان وى نيز  ــر و فرزن ــى همس حت
بكهام  يادگرفتند.  ــپانيايى  اس زبان 
ــوخى گفت كه  در مصاحبه اى به ش
ــان كوچه بازارى  فرزندانش به او زب
ــپانيايى مى آموزند. اگر به دنبال  اس
ــورى هستيد،  موفقيت در بازار كش
ــات و ظرافت هاى  ــان، اصطالح زب
فرهنگى آن  كشور را بياموزيد. شايد 
ــور  ــچ گاه نتوانيد بر زبان آن كش هي
مسلط شويد، اما مردم آنجا از ديدن 
ــان احترام  ــما براى زبان ش اينكه ش
ــراى يادگيرى  ــتيد و ب ــل هس قائ
ــحال  ــته ايد، خوش ــت گذاش آن وق
مى شوند و به اين تالش  شما احترام 
ــد. همچنين مى توانيد در  مى گذارن
ــود از كارمندان  ــى خ ــم بازارياب تي

محلى استفاده كنيد كه قادر باشند 
با مصرف كنندگان به زبان خودشان 

صحبت كنند. 

با افراد محلى دوست شويد
نخستين كار بكهام پس از پيوستن 
ــى اين  بود كه  به لس آنجلس گالكس
ــراغ هنرپيشه معروف تام كروز  به س
رفت و با او عكس گرفت. محبوبيت 
در  ــژه  به وي و  ــكا  امري در  ــروز  ك
لس آنجلس سبب  شد كه رسانه هاى 
ــد بكهام در  ــى قبول كنن بريتانياي
ــده  ــط جديد خود پذيرفته ش محي
ــت همچنين مردمى كه تاكنون   اس
ــنا نبودند، از  ــام آش ــى با بكه خيل

اين طريق او را بهتر شناختند. 

هويت خود را از دست ندهيد
ــد براى  ــر مى كني ــاال فك ــايد ح ش
ــرزى بايد  ــت در بازارهاى م موفقي
ــود را كامال  ــب وكار خ ــت كس هوي
تغيير دهيد. نه! اين طور نيست. اگر 
ــر او  تا به حال صداى بكهام يا همس
ــيد، متوجه مى شويد  را شنيده باش
ــى را با لهجه بريتانيايى  آنها انگليس
ــعى  صحبت مى كنند و هيچ وقت س
ــد لهجه خود را عوض كنند.  نكرده ان
ــم افتتاحيه المپيك  ديويد در مراس
لندن حضور پررنگى داشت و تعهد 
ــورش را به خوبى نشان  خود به كش
ــى كه به تيم ملى  ــى زمان داد. او حت
ــد، در كنار اين  انگلستان دعوت نش
تيم به جام جهانى رفت تا به افزايش 
انگيزه بازيكنان كمك كند. مطمئنا 
ــر مصرف كننده به دليل خاصى به  ه
برند شما عالقه مند خواهد شد، پس 
الزم نيست جوهره و ذات برند خود 
را تغيير دهيد. فقط الزم است براى 
محبوب شدن در يك فرهنگ جديد، 
ــرات الزم را  ــى خود تغيي در بازارياب

به وجود آوريد. 
برگرفته از سايت برترين ها

نگاه روان شناسانه به مديريت فروش

وقتى ابزار 
انتقال پيام خراب است

درس هاى بازاريابى ديويد بكهام 
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زيبا ترين فروشگاه هاى اپل در سراسر جهان 

افزايش حجم كلى 
معامالت بوربرى

ــركت  ــرى، ش بورب ــى  مال ــالن  بي
ــده كاالهاى  توليدكنن ــى  بريتانياي
ــال  ــس از ماه آوريل تا ژوئن س لوك
ــد داشته است.  جارى ميالدى رش
حجم كلى معامالت اين شركت به 
ــيده كه  رقم 350 ميليون پوند رس
12 درصد افزايش داشته است. رشد 
حجم كلى معامالت بوربرى مربوط 
ــركت روى  ــق فروش اين ش به رون
ــت. مديريت اين  ــت بوده اس اينترن
مناسب  سرمايه گذارى هاى  شركت 
آن را نيز از عوامل ثبت بيالن مالى 

پررونق دانسته است. 

ميتسويى مسئول 
انتقال گاز سيبرى شد

ــويى ژاپن، فعال در  ــركت ميتس ش
زمينه حمل و نقل دريايى اعالم كرد 
ــركت كشتيرانى چين  به همراه ش
پروژه انتقال گاز طبيعى سيبرى به 
آسيا و اروپا از طريق نواحى پيرامون 
ــت گرفته  ــمال را در دس ــب ش قط
ــرارداد در چارچوب  ــن ق ــت. اي اس
اجراى طرح عظيم انتقال گاز شمال 
روسيه بسته شده است. مجرى اين 
پروژه شركت نواتك روسيه است كه 
پس از گازپروم دومين شركت بزرگ 
گازى روسيه محسوب مى شود. در 
ــدود 27 ميليارد يورو  اين پروژه ح
ــت. در اين  سرمايه گذارى شده اس
ــركت براى خريد  ــتا اين دو ش راس
ــكن به شركت  ــتگاه هاى يخ ش دس
ــال كرده اند. اين  ــفارش ارس دوو س
ــتگاه ها قادرند روى آب هاى يخ  دس

بسته قطب شمال حركت كنند. 

رهايى سيتى گروپ 
از تعقيب دادگسترى 

امريكا
ــركت  ــك و ش ــروپ، بان ــيتى گ س
ــكا به منظور  ــات مالى در امري خدم
ــرى به اتهام  ــى از تعقيب كيف رهاي
ــكوك در زمان  اعطاى وام هاى مش
ــادى با مقامات قضايى  بحران اقتص
امريكا به توافق رسيد. براساس اين 
توافق اين گروه به دادگسترى امريكا 
مبلغ 7 ميليارد دالر پرداخت خواهد 
ــگفتى  ــن مبلغ موجب ش ــرد. اي ك
ــت. روزنامه  ــده اس ــان ش كارشناس
ــنبه  ــتريت ژورنال روز سه ش وال اس
پيش بينى كرده بود مبلغ احتمالى 
توافق 4 ميليارد دالر باشد. دستگاه 
قضايى امريكا مدعى است اين نهاد 
مالى با اعطاى وام هاى مشكوك در 
ــرر و زيان  ــال 2000 موجب ض س

ده ها سرمايه گذار شده است. 

وابستگى اقتصاد كانادا 
به شركت هاى كوچك

ــى  ــج آخرين بررس ــاس نتاي براس
ــازمانى  ــط س ــورت گرفته توس ص
ــى ديجيتال  ــام مركز كارآفرين با ن
ــادا،  ــادى در كان ــرد اقتص و عملك
ــزرگ اين  ــركت هاى ب ــر چه ش اگ
ــترش فعاليت  ــور در حال گس كش
ــطح جهانى هستند، اما  خود در س
ــور بسيار بيشتر از  اقتصاد اين كش
ــورها به فعاليت  ــاد ديگر كش اقتص
ــركت هاى كوچك وابسته است.  ش
ــى بالغ بر  ــاس با بررس ــر اين اس ب
ــركت بزرگ اين كشور كه  169 ش
ــدى بيش از يك ميليارد دالر  درآم
ــادل 0,94 ميليارد دالر  ــادا مع كان
ــركت ها در  ــال دارند، اين ش در س
مجموع براى 1,4 ميليون كانادايى 
ايجاد اشتغال كرده اند. يكى از علل 
ــده  ــتغال ايجاد ش ــن ميزان اش اي
توسط شركت هاى بزرگ كانادايى، 
ــركت ها در  ــب اين ش ــور اغل حض
ــع طبيعى و  ــع مناب ــه صناي زمين
ــن ميزان  ــت. اي ــات مالى اس خدم
ــتغال با در نظر گرفتن جمعيت  اش
ــون نفرى در اين  بيش از 35 ميلي
كشور، قابل توجه نبوده و كانادا در 
ــتغال نيز به شركت هاى  زمينه اش
كوچك فعال در زمينه هاى مختلف 

اين كشور وابستگى بااليى دارد. 

ميتال، غول هندى كه جهان را تسخير كرد

ــر بتوانند جايگاهى  ــش تصور بر آن بود كه هندى ها اگ ــال پي تا چند س
ــاورى اطالعات و توليد  ــند، در  زمينه فن ــته باش ــه جهانى داش در عرص
ــول خفته اقتصاد  ــر نمى كرد كه اين غ ــت، اما هيچكس فك نرم افزار اس
ــازى نيز حرفى  ــن فوالدس ــخت و خش آينده جهان، در زمينه صنعت س
ــمى ميتال» هندى با تدابير خاص  ــته باشد. اما «الكش براى گفتن داش
خود در خريد شركت هاى فوالد و بهره ور ساختن آنها و در نهايت خريد 
شركت چند مليتى فوالد آرسلور، امپراتورى فوالد جهان را تصاحب كرد. 
«ميتال استيل» اكنون نه تنها بزرگترين توليدكننده فوالد دنياست بلكه 
ــركت جهانى در صنعت فوالد است كه در زمينه  به  معناى واقعى يك ش
استراتژى، رويكردهاى مديريتى، فناورى هاى نوين فوالدسازى و توسعه 
ــلطان فوالد دنيا  محصوالت جديد حرف هاى زيادى براى گفتن دارد. س
ــت و قصدش انجام كارهاى بديع براى ماندگارى  به  همين نيز قانع نيس

در نسل هاى آينده است. 
ــود و به عنوان غول  ــركت فوالد ميتال ناميده مى ش بنيان آنچه امروزه ش
ــت در سال 1976 ريخته شد، يعنى زمانى كه  توليد فوالد دنيا نامدار اس
ــمى ميتال با پول پدر خود كارخانه فوالدى در اندونزى خريدارى  الكش
ــركت هاى فوالد باعث شد  ــم قوى اقتصادى و فكرى در خريد ش كرد. ش
ــط ميتال به  مرور ادامه يابد. در سال  ــركت ها توس كه روند خريد اين ش

1989 توليد شركت به 420 هزار تن مى رسيد. 
درسال 1992 ميزان توليد از مرز يك  ميليون تن گذشت و به 1/4 ميليون 
تن رسيد. در سال 1995 اين مقدار به 5/6 و در سال 2000 به بيش از 
ــركت هاى متفرقه فوالد در نقاط مختلف  20 ميليون تن رسيد. خريد ش
ــابق كه همگى عموما دولتى  ــرقى و شوروى س دنيا و به  ويژه اروپاى ش
ــركت آهن و فوالد ترينيداد  ــتگى بودند ادامه يافت. ش و درحال ورشكس
ــال 1989 و شركت فوالد هامبورگ در سال 1995 خريدارى شد.  در س
ــركت فوالد بين المللىLNM به عنوان شركت مادر  ــيس ش پس از تاس
ــركت فوالد  ــال 2004 ش ــركت بين المللىISPAT ، در س و ادغام با ش
ــال 2001 و تا قبل از خريد شركت فوالد آرسلور،  ميتال پديد آمد. از س
شركت ميتال دو برابر شد. در همان سال با خريد گروه بين المللى فوالد 
ــركت فوالد ميتال به بزرگترين توليدكننده فوالد در  امريكا  (ISG)، ش
ــيد. پس از بحث  ــه 57/5 ميليون تن رس ــد و توليد آن ب ــا تبديل ش دني
ــلور كه دومين شركت  ــركت آرس و جدل هاى فراوان در زمينه خريد ش
بزرگ توليدكننده فوالد جهان محسوب مى شد، باالخره ميتال موفق به 
خريد آرسلور در سال 2006 شد و به اين ترتيب شركت ميتال به عنوان 
ــيار نسبت به بقيه رقبا  بزرگترين توليدكننده فوالد جهان با اختالف بس

قرار گرفت. 
ــا توليد حدود  ــلور، ب ــركت ميتال بعد از خريد آرس ــال حاضر، ش در ح
100 ميليون تن فوالد، حدود سه برابر بيشتر از شركت فوالد نيپون ژاپن 
ــكو كره توليد مى كند. رقباى دوم و  ــتر از شركت پوس و چهار برابر بيش
ــوم به ترتيب 34/5 و 25/6 ميليون تن فوالد توليد مى كنند. در حالى  س
كه در سال 2003 درآمد شركت كمتر از 10 ميليارد دالر و سود خالص 
آن 1/1 ميليارد دالر بود، در سال 2005 با توليد 46/6 ميليون تن فوالد، 
ــه 3/36 ميليارد دالر  ــود خالص ب ــه 28/1 ميليارد دالر و س ــن رقم ب اي
ــيد. پس از خريد شركت فوالد آرسلور، هم اكنون غول ميتال استيل،  رس
ــش از 70 ميليارد دالر فروش  ــا توليد حدود 100 ميليون تن فوالد، بي ب
ــت از: آمريكا 37،  دارد. درصد فروش در نقاط مختلف جهان عبارت اس
اروپاى شرقى 27، آفريقا 13، آمريكاى التين 10، قزاقستان 8 و اروپاى 

غربى 5 درصد.
ــت؛ 55 ساله و متولد  ــلطان فوالد دنيا، «الكشمى نارايان ميتال» اس س
ايالت راجستان هند. پدرش مالك و مدير يك كارخانه فوالد در هند بود. 
ــب و كار و هدايت شركت در  ــتراتژى، توسعه كس توانايى او در تعيين اس
ــركت هاى ديگر فوالدسازى، ميتال را به مقام نخست  خريد و مالكيت ش
توليد فوالد در دنيا رساند. الكشمى ميتال فارغ التحصيل رشته بازرگانى 
از دانشگاه كلكته است. در سال 1996 از سوى مجله «فوالد نو» به عنوان 
فوالدساز برتر جهان معرفى شد. در سال 2004 مجله فورچون، او را مرد 
ــا 28ميليارد دالر ثروت جزو  ــب  و كار لقب داد. او هم  اكنون ب برتر كس
ــت. گران ترين خانه  20 مرد ثروتمند جهان و اولين مرد ثروتمند آسياس

(قصر) جهان در لندن متعلق به اوست. 

معضل بازاريابى شبكه هاى اجتماعى
پرسـش: صفحـه اى را در يكـى از شـبكه هاى اجتماعـى بـراى 
كسب و كارم راه اندازى كرده ام، اما به جاى اينكه كمكى به ارتقاى 
وضعيت كسـب و كارم كند، به محلى براى انتشار اخبار حاشيه اى 
و انتقادهاى بعضا غيرمنطقى مشتريان تبديل شده است. توصيه 
مى كنيـد ايـن صفحـه را ببندم يـا راه حل ديگرى را پيشـنهاد 

مى كنيد؟ 
ــتفاده از شبكه هاى اجتماعى  پاسـخ كارشناس: در جوامع امروزى، اس
ــب و كارى حياتى است و به هيچ  ــعه و رونق هر كس براى بازاريابى و توس
ــبكه هاى اجتماعى  ــه صفحات خود را در ش ــوان توصيه نمى كنيم ك عن
ــيوه هاى  ــيوه از بازاريابى هم مانند ديگر ش ــا اين حال، اين ش ــد. ب ببندي

بازاريابى فوت و فن هاى خاص خودش را دارد كه بايد رعايت شود. 
بازاريابى شبكه هاى اجتماعى نسبت به ساير شيوه هاى بازاريابى جديدتر 
ــيارى از شركت ها بدون  ــت و متخصصان كمترى دارد. متاسفانه بس اس
ــان اقدام به  ــن موضوع و نكات تخصصى آن، خودش ــه به ظرايف اي توج
ــت. توصيه مى كنيم  راه اندازى و اداره صفحاتى مى كنند كه عقالنى نيس
ــبكه هاى اجتماعى را استخدام كرده و  يك متخصص در امر بازاريابى ش
صفحات خود را براساس پيشنهادهاى او اداره كنيد. حتى مى توانيد اداره 
ــناس بسپاريد. اگر به خاطر مسائل  اين صفحات را هم به خود اين كارش
مالى امكان استخدام اين فرد را نداريد، حداقل كارى كه مى توانيد بكنيد 
ــه در اينترنت وجود  ــه مقاالت متعددى كه در اين زمين ــت كه ب اين اس

دارد، مراجعه كنيد و توصيه هاى آنها را به كار ببنديد. 
ــبكه اجتماعى  ــتريان در صفحه ش ــار انتقادات مش در ضمن نگران انتش
ــعى كنيد با صبر و حوصله پاسخ هاى مناسب را درج  ــيد و س خود نباش
كنيد. مطمئن باشيد كه در اين شرايط مخاطبان و مشتريان شما اعتماد 

بيشترى به شما خواهند داشت. 
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  .

ــروش موبايل يكى  ــد و ف خري
ــطه اى يا همان  از مشاغل واس
ــت كه اين  داللى خودمان اس
ــدار دارد.  ــيار طرف ــا بس روزه
ــغل از دور بسيار خوب  اين ش
ــر مى كنند  ــه فك ــت و هم اس
ــغل در مغازه  ــان اين ش صاحب
ــينند و پا روى پا  ــود مى نش خ
مى اندازند و پول به حسابشان 
بايد توجه  اما  ــود،  واريز مى ش
ــت.  نيس اين گونه  كه  ــت  داش
ــگاه  ــك فروش ــر ي ــراى مدي ب
ــيار اهميت دارد كه  موبايل بس
ــيس  در كجا مغازه خود را تاس
ــدام مركز فعاليت خود  و در ك
ــا بتواند در اين  ــاز كند ت را آغ
كار موفق شود. در اين گزارش 
مديريتى يك  ــاى  ريزه كارى ه
را  ــل  موباي ــگاه  فروش ــر  مدي

مى خوانيد. 

فعاليت در ميان هم صنفان
ــر  ــه اگ ــت ك ــن اس ــرف اي ع
ــوزه فروش   ــد در ح مى خواهي
ــد، مغازه  ــى فعاليت كني آى ت
ــود را در مراكز عرضه كننده  خ
ــيس كنيد.  ــوازم آى تى تاس ل
ــود آن  ــل كه س ــن دلي ــه اي ب
ــه  ــروش ب ــت و ف ــه روز اس ب
ــيه و تخفيف هاى  ــورت نس  ص
ــما آزار دهنده  ــراوان براى ش ف

نخواهد بود. 
ــز  ــن مراك ــه در اي ــرادى ك اف
ــتند  هس ــت  فعالي ــغول  مش
ــبت به  ــترى نس ــت بيش فعالي
ــگاه موبايل در  ــران فروش مدي
خارج از مجموعه عرضه كننده 
به  ــد.  دارن ــى  ــوازم ديجيتال ل
ــان بيشتر  همين دليل سودش
از مغازه  هاى بيرون بازار است. 
ــود ناشى از گران  البته اين س
ــت،  ــن محصوالت نيس فروخت
ــتر كاالها  ــه از فروش بيش بلك

است. 
ــده تلفن  ــز عرضه كنن در مراك
و  ــن  عالءالدي ــد  مانن ــراه  هم
ــل ايران بايد قدرت  بازار موباي
ريسك مديريتى داشته باشيد 
ــويد. اين  ــد موفق ش تا بتواني
ــت كه  ــك به اين معناس ريس
ــازار  ــه در ب ــى را ك محصوالت
ــود به  ــى مى ش ــى معرف جهان
ــت ويترين مغازه  ــرعت پش س
قرار دهيد و همين امر مى تواند 
فروشگاه شما را نزد خريداران 

و كاربران معروف كند. 
ــرون از بازارها  ــت در بي مديري
ــده عرضه كننده  ــز عم و مراك
ــاده تر به  ــوالت كمى س محص

ــد، به اين دليل كه  نظر مى رس
تعداد رقباى مدير كمتر است، 
اما به همان نسبت از مشتريان 

كمترى هم برخوردار است. 

چگونگى چيدمان
ــازه بايد به  ــان لوازم مغ چيدم
صورتى باشد كه همه امكانات 
در اختيار فروشنده قرار بگيرد 
ــد آنها را به  ــه راحتى بتوان و ب
ــد. البته  ــه كن ــترى عرض مش
ــان اصلى مغازه به متراژ   چيدم
ــتطيل  و همچنين مربع يا مس
ــت. اگر  بودن مغازه مرتبط اس
ــتطيل  مس حالت  در  مغازه اى 
بايد توجه داشته باشيد  داريد 
ــوى مغازه جاى ويترين  كه جل
ــا مى توانيد بايد  ــت و ت شماس
ــمت مهم هزينه  براى اين قس
ــك بخش  ي ــن  ــد. ويتري كني
استرات ژيك در فروش موبايل به 
حساب مى آيد و مدير فروشگاه 
ــته باشد  موبايل بايد دقت داش
ــت  ــوالت او قرار اس كه محص
ــروش  ف ــه  ب ــق  ــن طري اي از 
ــور معمول مديران  برود. به ط
ــازه  ــاى مغ ــگاه در انته فروش
ميزى براى خود تهيه مى كنند 
ــوردى  ــنده برخ ــا فروش ــا ب ت
ــند و او بتواند به  ــته باش نداش
راه  را  ــترى  مش كار  ــى  راحت
مديران  برخى  ــه  البت بيندازد. 
ــال براى  ــتند كه اص ــم هس ه
ــازه جايى در نظر  ــود در مغ خ
نمى گيرند و به يك چهار پايه 

در پشت ميز فروشندگى اكتفا 
مى كنند. 

ــگاه در  ــر يك فروش ــر مدي اگ
ــاز هم  ــتيد ب ــراژ مربع هس مت
جلوى مغازه شما براى ويترين 
بايد هزينه شود. در مغازه مربع 
دست شما براى چيدمان بازتر 

ــت و مى توان ورودى مغازه  اس
ــتريان  ــراى مش ــا را ب ــا انته ت
ــاص داد و در مقابل يك  اختص
ــرى قرار داد براى  ميز سرتاس
ــتريان  ــه خدماتى كه مش ارائ

متقاضى آن هستند. 

هزينه هاى راه اندازى 
كسب و كار

ــدازى يا  ــراى راه ان ــران ب مدي
ــود بايد  ــض محل كار خ تعوي
ــوع را در نظر بگيرند  اين موض
كه هزينه هايى در مغازه وجود 
دارد كه در مرحله ابتدايى خود 
را نشان نمى دهد. هزينه  ميز و 

ويترين حدود 5 ميليون تومان 
ــت كه اين هزينه ها حساب  اس
ــش برنامه ريزى  ــده و از پي ش
ــان  ــن مي ــت. در اي ــده اس ش
ــى وجود دارد كه  هزينه پنهان
ــام مى تواند در  در صورت انج
افراد زيادى  مدت كوتاه توجه 
ــب و كار شما جلب و  را به كس
ــتريان زيادى را براى شما  مش

دست و پا كند. 
ــد براى طراحى  اين هزينه باي
ــما  ــگاه ش ــود تا فروش داده ش
ــگاه ها به  ــاير فروش بيش از س
ــم بيايد. نوع طراحى تابلو  چش
ــوع چيدمان و  ــن ن و همچني
ــد  ــى مى توان ــن سفارش ويتري
ــاير رقبا  ــما را نسبت به س ش
ــد. يك هزينه  ديگر  متمايز كن
ــت كه هزينه تبليغات  هم اس

نام دارد. 
ــد در  ــه مى داني ــور ك همان ط
بحث مديريت، تبليغات هزينه 
ــت  ــه مبلغى اس ــت، بلك نيس
ــاندن مغازه  ــراى شناس ــه ب ك
ــود و  ــران داده مى ش ــه ديگ ب
مى تواند در مدت بسيار كوتاه 
ــگاه را از فرش به  ــك فروش ي

عرش برساند. 
ــه  وظيف ــران  مدي ــى  برخ
ــود  ــگاه خ ــابدارى فروش حس
ــد  ــده مى گيرن ــر عه ــم ب را ه
ــاب  ــاب و كت ــه حس ــا هم ت
ــد. ميز  ــان باش مغازه دست ش
ــابدارى به طور معمول در  حس
ــار در ورودى يا رو به روى  كن

ــت ويترين مغازه قرار  آن، پش
مى گيرد. 

نحوه برخورد با مشترى
ــن صنف به  ــران اي ــه مدي هم
ــنده هاى حرفه اى  دنبال فروش
ــتند و  ــازه خود هس ــراى مغ ب
ــتر از عرف بازار  ــد بيش حاضرن
ــد تا از  ــوق دهن ــا حق ــه آنه ب
ــترى  ــود بيش باالتر س فروش 
ــور  ط ــه  ب ــود.  ش ــان  عايدش
ــنده ها به  صورت  معمول فروش
ــه در  ــد ك 50، 50 كار مى كنن
ــدن كارآمدى  صورت ثابت ش
ــد تغيير  ــن رقم مى توان وى اي
كند. مديران بايد با كارمندان 
خود قراردادى ببندند و اصول 
ــد.  كنن ــت  رعاي را  ــت  ضمان
ــت برخى مديران با  ممكن اس
ــتان خود همكارى كنند،  دوس
ــرايط از همان  اما بايد همه ش
ــن  روش ــراى طرفين  ب ــدا  ابت
ــه بايد به  ــد. مدير مجموع باش
كارمندان تاكيد كند كه هدف 
ــت و در  ــترى اس رضايت مش
ــى و همچنين  صورت نارضايت
ــرف بازار  ــارج از ع برخورد خ
ــود.  باعث قطع همكارى مى ش
ــندگان حوزه  آى تى بايد  فروش
ــته باشند  اعصاب پوالدين داش
و خود را براى سواالت مختلف 
ــته هاى  خواس و  ــتريان  مش
ــا آماده  ــب آنه ــب و غري عجي
ــان  ــه تجربه نش ــد. چراك كنن
ــران براى  ــر مردم اي داده اكث
الكترونيكى  ــزات  تجهي خريد 
به آسانى پول خرج نمى كنند 
ــواس به خرج  ــد وس و در خري

مى دهند. 

نوآورى در ارائه محصول 
ــعى  بايد س ــگاه  فروش ــر  مدي
ــد را در  ــد محصوالت جدي كن
دهد  ــاى  ج ــود  خ ــگاه  فروش
وارد  ــادى  زي ــتريان  مش ــا  ت
ــى مديران  ــوند. برخ مغازه ش
ــود  ــوالت جديد را با س محص
ــا براى  ــر تنه ــر و ارزان ت كمت
عرضه  ــتر  بيش مشترى  جذب 
ــن كار  ــه البته اي ــد ك مى كنن
هوش باالى مديريتى يك فرد 
را در كسب و كار نشان مى دهد. 
ــيد كه  ــته باش بايد توجه داش
ــان  ــوع چيدم ــر از ن صرف نظ
ــل قرارگيرى آن،  مغازه و مح
ــوالت جديد و  ــاب محص انتخ
متنوع است كه مى تواند براى 
ــما مزيت رقابتى ايجاد كند  ش
ــب و كارتان  ــرگ برنده كس و ب

باشد. 

گزارش «فرصت امروز» 
از ريزه كارى هايى كه يك مدير آى تى براى فروش بايد انجام دهد

براى فروشگاه موبايل خود 
مزيت رقابتى ايجاد كنيد

سهراب على اكبرى

مديران اين صنف به 
دنبال فروشنده هاى 

حرفه اى براى مغازه خود 
هستند و حاضرند بيشتر 

از عرف بازار به آنها حقوق 
دهند تا از فروش باالتر 
سود بيشترى عايدشان 

شود. به طور معمول 
فروشنده ها به  صورت 

50، 50 كار مى كنند

افزايش ساعت «كار مفيد» 
ــاعت كار مفيد در ايران كمتر از يك  ساعت در طول  ــال هاى متمادى است كه س س
ــاعت كار مفيد باشند در  ــئوالن بايد به فكر افزايش س ــت و در حالى كه مس روز اس
انديشه كاهش ساعت كار هستند. ساعت كار مفيد در ايران سال هاى متمادى است 
ــت كه نرخ بهره ورى نيروى كار در  ــاعت است و اين در حالى اس كه كمتر از يك  س

ايران به يك چهارم ميانگين جهانى رسيده است. 
ــتند،  در حالى كه دولتمردان به دنبال برنامه ريزى براى ارتقاى نيروى كار در ايران هس
ــاعات كار را در ماه  ــدگان مجلس با ارائه طرحى به دنبال آن بودند كه س ــى نماين برخ
ــاعت تقليل دهند. نمايندگان مجلس  ــاعت در هفته به 35 س مبارك رمضان از 44 س
شوراى اسالمى با دو فوريت و يك فوريت طرح كاهش ساعت كار كاركنان دولت در ماه 
مبارك رمضان مخالفت كردند. طراحان در اين طرح پيشنهاد كردند تبصره اى به ماده 
ــورى افزوده شود كه براساس آن دولت مى تواند ساعت  87 قانون مديريت خدمات كش
ــاعت در هفته كاهش  ــاعت به 34 س كارى كاركنان را در ماه مبارك رمضان از 44 س
ــكل جدى است. دستمزدهاى ناكافى و  ــفانه فرهنگ كار در ايران دچار مش دهد. متاس
افزايش قيمت ها از مهم ترين علل كاهش نرخ بهره ورى نيروى كار در ايران است و همه 
ــور با چالش هاى جدى مواجه شده است.  ــت كه فرهنگ كار در كش اينها در حالى اس
بى ترديد، زمانى كه فرد كار كند، اما نتواند با درآمد حاصل از آن زندگى خود را به نحو 
ــرخوردگى مى شود و اين در حالى است كه بخش عظيمى  مطلوب تامين كند دچار س
ــور كه مى توانند چرخ هاى اقتصادى كشور را تحرك بخشند در پشت  از نيروى كار كش
درهاى بسته بازار كار، از كار و فعاليت باز مانده اند. شايد مطلوب ترين شكل رسيدگى به 
ساعات كار از سوى نمايندگان مجلس، بحث و تبادل نظر در مورد راهكارها در خصوص 
افزايش ساعت كار مفيد بود نه آنكه با دولتى كه از كاهش ساعت كار حمايت نمى كند 

و تاكيد خود را بر افزايش بهره ورى در واحدهاى اقتصادى نهاده است، لجاجت شود. 

11 ساعت كار مفيد هفتگى در ايران! 
ــروى كار، كارى از  ــازى ني ــاعات كار نمى توان براى توانمندس بى ترديد با كاهش س
ــت سال گذشته  ــوى دولتمردان در هش پيش برد. تعطيالت بى مورد كه همواره از س
ــاعات كار  ــد، بيگانگى با كار و توليد را محور تصميم گيرى ها در مورد س اعالم مى ش
ــبينانه ترين  ــد، قرار داده بود. مركز پژوهش هاى مجلس اعالم كرده كه در خوش مفي
ــاعت است كه ميزان هفتگى آن  ــاعات كار مفيد در ايران در هر روز تا 2 س حالت س
ــتر از 11 ساعت نمى رسد. البته برخى آمارهاى ديگر نيز اين ميزان را 6 تا 7  به بيش
ــاعات كار مفيد هفتگى در ژاپن 40 تا 60  ــاعت در هفته برآورد كرده اند. ميزان س س
ــود. همچنين آمار ارائه شده  ــاعت و در كره جنوبى 54 تا 72 ساعت برآورد مى ش س
ــور به هيچ  ــاغل در بخش دولتى كش ــاعات كار مفيد كاركنان ش در مورد ميزان س

ــت چرا كه برآورد شده متوسط ساعت  وجه قابل قبول نيس
ــى در طول يك روز فقط 22  ــد افراد در بخش دولت كار مفي
ــاعات كار حتى براى يك ماه به نفع  ــت. كاهش س دقيقه اس
ــال هاى گذشته صدمه ديده، نيست و چه  اقتصادى كه در س
ــت برخى نمايندگان به جاى ارائه چنين طرح هاى  خوب اس
دو فوريتى به مجلس به فكر ارائه راهكارهايى براى خروج از 

ركود اقتصادى در كنار دولتمردان باشند. 

نبرد استعداديابى
ــوب مى شود.  ــازمانى محس ــرمايه ها در هر س ــانى يكى از باارزش ترين س منابع انس
ــازمان ها در جذب نيرو از روش هاى سنتى مانند برگزارى آزمون و مصاحبه  اغلب س
ــب  ــا همچنان مى تواند جذب نيرويى متناس ــد، اما آيا اين روش ه ــتفاده مى كنن اس
ــتعداديابى»  ــط كار را تضمين كند؟ در «نبرد اس ــروزى حاكم بر محي ــرايط ام با ش
ــدف قرار دادن و  ــف، ه ــركت ها راه هايى خالقانه را براى كش ــيارى از ش حاضر، بس
ــژه دارد، به كار  ــتعدادى وي ــراى موقعيت هايى كه نياز به اس ــرو به  ويژه ب ــذب ني ج
ــما چگونه مى توانيد بهترين شخص را براى پست موردنظر خود انتخاب  گرفته اند. ش
كنيد؟ در ادامه به بررسى شيوه گزينش منابع انسانى در يكى از شركت هاى نام آشنا 

خواهيم پرداخت. 

جذب نيروى تازه نفس
يكى از شركت هاى فعال در زمينه شبكه هاى كامپيوترى و ارتباطات در ايران، اخيرا 
شيوه اى جالب توجه را در جذب نيرو به كار گرفته است. اين شركت با شعار «جذب 
ــگاه هاى كشور قرار داده و پيرو  نيروى تازه نفس»، تمركز خود را بر معتبرترين دانش
ــگاه هدف، از آنها دعوت كرده است در  ــال ايميل خصوصى به دانشجويان دانش ارس
ــتخدام، در تاريخى معين در جلسه آشنايى با اين شركت كه در  صورت تمايل به اس
سالن آمفى تئاتر دانشگاه برگزار مى شود، شركت كنند. اين جلسه 30 دقيقه اى صرف 
ــركت، آشنايى با حوزه كارى تخصصى آن و فرآيند جذب نيرو شده است.  معرفى ش
اين شركت ادعا مى كند در برنامه فعلى خود، تمايل به شناسايى پتانسيل هاى بالقوه 
ــگاه هاى ممتاز دولتى داشته و فارغ از  ــتعدى از قبيل دانشجويان دانش در افراد مس
تاكيد بيش از اندازه بر داشتن تجربه كارى، حاضر است روى آنها سرمايه گذارى هاى 
كالنى را انجام دهد؛ به اين اميد كه اين نيروها در آينده بتوانند به متخصصانى كارا 
ــانند. در انتهاى جلسه،  ــركت را در دستيابى به اهدافش يارى رس ــده و ش تبديل ش
ــته مى شود به اختصار به  ــده و از آنها خواس ــجويان پخش ش فرم هايى در بين دانش
ــى اين فرم ها،  معرفى قابليت ها و تجربيات خود بپردازند. در مرحله بعد پس از بررس
با افرادى كه حداقل شرايط الزم را داشته باشند تماس حاصل شده و از آنها دعوت 
ــركت كنند. كار به همينجا ختم نشده و افرادى كه اين  ــود در آزمون كتبى ش مى ش
مرحله را با موفقيت پشت سر مى گذارند، بايد در چندين مرحله مصاحبه هاى فردى 
ــث آزاد گروهى نام دارد، با  ــد. يكى از اين مراحل كه بح ــركت كنن و گروهى نيز ش
حضور تعداد مشخصى از داوطلبان برگزار شده و پيرو معرفى موضوعاتى توسط مدير 
جلسه، از داوطلبان خواسته مى شود به بحث در گروه بپردازند و در نهايت اين خود 
ــتند كه بايد به ديگر افراد امتياز دهند. پس از اتمام تمام اين مراحل،  داوطلبين هس
شخص داوطلب در مجموع مورد ارزيابى قرار گرفته و در رابطه با جذب يا عدم جذب 

او تصميم گرفته مى شود. 
اين نوع تفكرات جديد و شيوه نگرش به جذب نيرو، مى تواند 
پايه گذار پيشرفت هايى بنيادين در عرصه منابع انسانى باشد، 
ــتر از تمركز بر باال بردن  ــازمان ها بيش چرا كه امروز ديگر س
ــانى و ايجاد  ــدى نيروى انس ــش توانمن ــره ورى، بر افزاي به
ــاس تعلق در او تاكيد داشته و دريافته اند اين كاركنان  احس

يك سازمان هستند كه ارزش آن را تعيين مى كنند. 

احسان صفاپور



پيش از آنكه باالرفتن از نردبان موفقيت را آغاز كنيد، مطمئن شويد كه نردبان را به 
ساختمان مناسب تكيه داده ايد.

 استفان كاوى

نتايج ارزيابى حقوق و دستمزد متخصصان و مديران در 23 گروه شغلى نشان مى دهد زنان 23 درصد كمتر از مردان 
در شرايط برابر دستمزد دريافت مى كنند. اين گزارش نتيجه ارزيابى دستمزد ماهانه 29 هزار نفر از جامعه متخصصان 
كشـور در بهمن ماه سـال 92 بوده است. بيشترين تفاوت دستمزد در رشته مدير خريد و كمترين تفاوت در رشته 
پژوهشگرى است. در اين بررسى هفت هزار و 237 نفر مورد ارزيابى قرار گرفته اند. نتايج اين بررسى نشان مى دهد 
كه دريافتى فارغ التحصيالن دانشـگاه هاى دولتى به طور متوسـط 17 درصد باالتر از فارغ التحصيالن دانشگاه هاى 
آزاد است. دريافتى ماهانه در شركت هاى خارجى فعال در ايران به طور متوسط 33 درصد باالتر از عرف بازار است 
و در بعضى سـمت ها، متوسـط اين اختالف به 50 درصد نيز مى رسد. تفاوت دستمزد به تفكيك رشته هاى مختلف 
نشـان مى دهد اين تفاوت براى سرپرسـت فروش 33، رييس حسـابدارى 25، مدير فروش32، منشى 33 و مدير 
مالى 38 درصد است. تعداد جامعه آمارى در بررسى يادشده چهار هزار و 445 نفر بوده است. نتايج نشان مى دهد 

دريافتى افراد با تحصيالت كارشناسى ارشد به طور متوسط 17 درصد باالتر از افراد با تحصيالت كارشناسى است. 

سود    وكو

ارتباطIQ  و سرمايه گذارى
به گزارش نيويورك تايمز، 
ــت نابغه  ــما الزم نيس ش
باشيد تا سرمايه گذارى موفقى در بازار سهام داشته باشيد، 
اما آيا داشتن آى كيو(IQ)  باالتر مى تواند در اين راه به شما 
كمك كند؟ پاسخ مثبت است. در واقع بررسى سه محقق از 
دو دانشگاه امريكايى و يك دانشگاه فنالندى نشان مى دهد 
افرادى كه  IQباالترى دارند در سرمايه گذارى خود در بازار 
بورس موفق تر عمل مى كنند. البته اين بررسى تنها در مورد 
ــده، چرا كه در اين كشور همه مردان  فنالندى ها انجام ش
جوان بايد به خدمت سربازى بروند و به خاطر آزمايش هاى 
پيش از شروع دوره سربازى، بانك اطالعاتى قابل توجهى در 
ــورد IQ مردان فنالندى وجود دارد. عالوه بر اين، قوانين  م
مالياتى در فنالند به صورتى است كه افراد را موظف مى كند 
دولت را در جريان جزييات سرمايه گذارى خود در بازار اوراق 

بهادار قرار دهند.  

جمع آورى اطالعات ثروتمندان
به گزارش فوربس، سوپر ميلياردر ها 
يا به قولى آن دسته از مديران موفق 
ــته اند به  ــب و كار را كه توانس در كس
ــد، به اصطالح  ــت يابن اين رتبه دس
ــب و كار مى نامند. اين دسته،  ــيندرالهاى» عرصه كس «س
ــخصى دارند كه منجر به آن شده در اين  ويژگى بارز و مش
رتبه جاى بگيرند: همه آنها برپايه توانايى هاى خود بزرگ 
ــت گذارى لندن، اقدام به  ــده اند! مركز مطالعات سياس ش
شناسايى 1000 سوپرميلياردر در 53 كشور جهان آن هم 
بر پايه فهرست منتشره در نشريه فوربس از سال 1996 تا 
2010 كرده است.  هدف از تهيه اين گزارش، بررسى تاثير 
زيرساخت هاى سياست گذارى و دولتى براى فراهم ساختن 
شرايط موفقيت و ثروتمند شدن است و جالب آنكه همه اين 
سوپرميلياردر ها براى جامعه خود به شدت مفيد واقع شده و 
توانسته اند مستقيم و غيرمستقيم ميليون ها شغل در جوامع 

خود ايجاد كنند. 

شايد ها و بايد هاى نفت
به گزارش وال استريت ژورنال، تجديد 
فعاليت هاى عراق در بخش صادرات و 
ــترى از نفت  احتمال ورود حجم بيش
ايران به بازارهاى جهانى در پى كاهش 
تحريم ها، تنش هايى را در سازمان كشورهاى صادركننده 
نفت بر سر اينكه كداميك از اعضا بايد توليدات نفت خود 
ــود انتظار  ــش دهند، ايجاد خواهد كرد. گفته مى ش را كاه
ــازمان براى سال آينده تقاضاى كلى كاهش  مى رود اين س
حدود 300 هزار بشكه نفت در روز را ارائه كند و برخى اعضا 
مجبور به كاهش توليدات خود شوند. يكى از مقامات اوپك 
گفت اعضاى اين سازمان مجبور هستند، در مورد اينكه آيا 
ــال آينده كاهش دهند  ــدات خود را براى نيمه اول س تولي
ــود دارد كه عرضه  ــك وج تصميم بگيرند و البته اين ريس
ــد كه كاهش  ــطحى برس جهانى نفت در كوتاه مدت به س

قيمت ها را به دنبال داشته باشد. 
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فرار مغزها اصطالحى است كه يكى دو دهه اخير در ايران 
ــده. بسيارى از جوانان كه مهاجرت كردند  زياد استفاده ش
ــتند ايران را در صدر ترين ها و شاخص هاى علم روز  توانس
دنيا قرار دهند. يكى از زمينه هايى كه ايرانيان در اين سال ها 
ــاخه هاى  ــق عمل كرده اند IT  و زير ش ــيار در آن موف بس
مرتبط با آن بوده است. من داراى دكتراى مديريت بازاريابى 
ــگاه ايالتى هيوستن تگزاس هستم. در انتهاى دوره  از دانش
ــانس كامپيوتر با گرايش سخت افزار را از  تحصيالت، ليس
دانشگاه پروتاريا گرفتم. سپس وارد قسمت IT شركت ياهو 
ــدم.  پس از سه ماه فعاليت در قسمت IT شركت ياهو  ش
به دنبال طرح ديدگاه هاى خود به بخش بازاريابى و فروش 
رفتم، اما مسئله اى كه من را رنج مى داد تعريف عمومى از 
شخصيت هاى فروش بود. مى خواستم اين نگرش را عوض 
ــانى كه در قسمت فروش و بازاريابى ياهو فعاليت  كنم.كس
مى كنند نه تنها شخصيت هاى شاخصى به شمار مى روند، 

بلكه آدم هاى ثروتمندى نيز هستند. 
ــه بهترين و  ــتند ك ــركت هايى هس ــو و زيراكس از ش ياه
مناسب ترين دوره ها در زمينه هاى فروش و بازاريابى را فراهم 
ــگاه هاى  مى كنند. فرصت هاى تبليغاتى زيادى را در دانش

مختلفى كه در آنها مشغول به تحصيل بودم تجربه كردم. 
دانشجويان در كالج هدبندهايى روى سر خود مى بندند و 
تبليغ مى كنند حتى بعضى ها حاضرند براى تبليغات يك 

شركت روى بدن خود خالكوبى كنند و آن را بفروشند.
شركت ياهو كه فعاليت تجارى خود را از سال 1995 شروع 
 Jerry كرده، توسط 2 دانشجوى دانشگاه استنفورد، با نام
ــانى ويل كاليفرنيا شروع به  Yang و David Filo در س
ــايت ياهو مثل تمام سايت هايى كه  كار مى كند. در ابتدا س
اساس كار خود را روى تهيه و انتشار نسخه اى از موتورهاى 
ــان و بازديدكنندگان  ــت و جو قرار مى دهند، مخاطب جس

محدودى را داشته است. 
امروزه موتورهاى جست و جوى مختلف، وابسته به سازمان ها 
ــتند، اما  ــر دنيا كم نيس و كمپانى هاى گوناگون، در سراس
ــت و جوى متفاوت  ــو را به  عنوان يك موتور جس آنچه ياه
ــاند قدرت فكر و تصميم گيرى  و پرمخاطب به همه شناس
ــال 2009، خانم كارول بارتز  ــران آن بود. از ابتداى س مدي

مديريت اين شركت عظيم را بر عهده گرفته است. 
ــت كه پولدارترين فرد دنيا و  قدرت و افتخار ياهو چنان اس
شركت دنيا (بيل گيتس و مايكروسافت) براى خريد ياهو 
ــوند! نكته جالب اما اين است  مجبور به دريافت وام مى ش
ــت  ــت ذهنى مخاطب از برند اس كه اهميت برند به برداش
ــنرى به معنى  ــوى آن لغت (ياهو در ديكش ــه معناى لغ ن
 Yet Another Hierarchical(ــت خنگ و بى ادب اس
ــت.  cious Oracle�O كه مخفف آن YAHOO اس
ــان مى دهد كه از ابتدا در دنياى وب اساس  اين تجربه نش
ــانه و  ــا بر پايه جنبه هاى روانشناس ــندى تنه مخاطب پس
گرافيكى نهاده نشده است. بلكه مخاطبان به عنوان افرادى 
ــر مى زنند و با رضايت تمام  ــما س كه به پايگاه اينترنتى ش
ارتباط خود را با شما قطع نمى كنند، به شاخصه خدمات نيز 

همچون ظواهر اهميت مى دهند. 
ادامه دارد...

ميان همه هنرها، خاصه ادبيات. ميان همه انواِع ادبى، خاصه 
ــت. مهم نيست  ــعر... خطرناك ترين محصول ممكن اس ش
خالِق اين عطيه كيست، چيست و كجا ايستاده است. تفاوِت 
چندانى ندارد زن است يا مرد، توفيرى ندارد گمنام و منتظر 
ــت. فرقى ندارد مستقل باشد يا  الدوعه تاريخ هست يا نيس
مداِح سالطين، چه سوزنى سمرقندِى متملق چه سيف الدين 
فرغانى معترض. از يك حيث، در يك تقدير، به شدِت شبيِه 

يكديگرند و آن «عاقبت زيست» و «زيسِت غايى» آنهاست.
ــعر و معاش خطى  ــت در باب ادبيات و معاش و ش قرار اس
ــته  ــك نوش ــم ُمَنَجز و َخالص! از تورِق تاريِخ به ش بنويس
ــاعران  بگذريم. همين امروزه روز هم عده اى به داورى، ش
ــيم مى كنند (بنا به داللِت سياسِى  ــه جبهه تقس را به س
محض)، باز هر سه طيف و طايفه، در تنگه معاش، به رنجى 
مشابه اندرند. شاعران نزديك به دولت ها، شاعراِن بينابينى 
ــاعر معدود كه مستقل خوانده مى شوند. هر سه  و چند ش
ــف در نهايت كارگراِن كلمه اند كه به هيچ وجه و به طور  ص
مطلق از موقعيِت معاش خود راضى نيستند. او كه دولتى 
است، خيلى كه مورد محبِت قدرت قرار گيرد، به او دو، سه 
شغل مى دهند كه مثالً و به قول شمس تبريزى «غم نان» 
ــته باشند. فرض كه براى هر شغل، نه هشت ساعت،  نداش
تنها سه ساعت وقت بگذارند، مثالً در راديو، بعد تلويزيون، 
بعد فرهنگسرا. شب كه فرامى رسد، جانى براى او نمانده تا 
ــكن دولتى هم داشته باشد،  خالقيتى بلكه. فرض كه مس
اصالً نور چشم باشد. در غايت باز از حيِث حيات و معاش، 
ــرفى  ــت كه ديگ طال با كرورى اش كم مى آورد. اين نيس
ــه مى گويم: براى عمِل  ــند. من خبر دارم ك به او داده باش
جراحى و فالكت هاى جسمى، كلى بايد بدود. در اين روزگار 

صدقه پرورى، كسى به كسى رحم نمى كند.
دوم شاعران بينابينى: پشِت شعارِ آوارگاِن واژه نهان مى شوند 
ــد دارد، ما براى صيد  ــعر چه ربطى به جامعه و تعه كه ش
آينده آمده ايم و همه عميقاً مجروح اند، مستأجر، دونده تنها، 
ــرده، و مأيوس از همان آينده اى كه قرار است به تور و  افس
ــدش آورند، آن هم به كيمياِى كلمه! در همين جبهه  كمن
مظلوم است كه هر نوع نبوغى نابود مى شود. عذاِب معاش 
كم است، عذاِب آفرينش شعر هم مزيد بر علت مى شود. نه 
راه پس، نه راهِ پيش. چنين اقليم كيفى، پناه گاهِ مجروح ترين 
ــت. به كدام سو بدوند كه سر منزلى داشته باشند؟  روياهاس
گاه از سِر يأس، اندِك اندوخته اى كه كنار گذاشته براى روز 
مبادا، دفترچه اى منتشر مى  كند. او ديگر چه موجودى است 

كه در مقام ناشر، پول چنين مظلومى را...!؟
ــتد و  ــت، نه دل به دريا مى زند كه بايس ــن رده رؤياپََرس اي
معترض شود عليه شرايط، نه مايل است زيِر پوسِت قدرت 
خزيده شود. مى ماند آن وسط در اندوهِ معاش، معاشى كه 
ــد و ديده ايم كه  ــر، به كف مى آي تلخ تر از هالهل هفت س
ــترى، خروج  ــه مرور زمان تنى چند از اين جبهه خاكس ب
ــمِت حواشِى قدرت رفته اند،  را برگزيده اند، يا نرم نرمك س
ــتگى لغزيده اند. او كه رو به حواشِى  ــمت ازخودگذش يا س
امنيت طلب، رمانده شده، واقعاً از سر صدق و باور از موقعيِت 
ــت؟ و يا او كه جانِب اعتراض را  ــين خود گريخته اس پيش
گرفته است، به آن آگاهى انقالبى رسيده، يا ميل به شورش 

از سِر تقاِص فردى، او را به سنگر تازه ُهل داده است؟
ــتقل  ــاعران مس مى ماند معاِش كلمه در منطقه خلوِت ش
ــى كه به ذهن جوينده مى رسد، با  و متعهد. اولين پرسش
ــر چند نفرند؟ دو نفر،  ــود جويده جويده مى گويد: «مگ خ
پنج شاعر، يا خيلى كه ولخرجى كنيم، به تعداد انگشتان 
ــم به راهِ سبد كاال هم  ــِت خسته درمانده گان چش دو دس
ــند. فرض كه نامدارانند و نام دارند. آيا مى توانند از  نمى رس
ــعر، هزينه داروِى هفتگى خود را تأمين كنند؟ ابداً،  راه ش
شوخى محض است! اين قليِل خستگى ناپذير... البته از هزار 

سو منتظر تازيانه اند.
من اين تقسيم بندى را از منظر معاش مطرح كرده ام، و نه 
ــه در نهايت ايدئولوژى زده از  از دريچه عقيده اى خاص ك
ــاعرى در جوامعى از جنس  آب درآيد. مى بينيد كه كار ش
و جهاِن ما، تا چه پايه به رنج رايگان نزديك است. آيا ذكر 
حقيقت، همان ذكر مصيبت است؟ آيا ذكر واقعيت، همان 
ذكر نوميدِى آدمى است؟ من يقين دارم كه چنين نيست. 
افشاِى توأماِن حقيقت و واقعيت هاى عينِى حياِت شاعراِن ما 
در اين شرايِط خاص اما طوالنى، نوعى تشخيص درد است. 
ــب زده گاِن َسَحرپََرست، تازه خود پرده اى از  دردشناسِى ش
هزار توِى تكلِم ماست. دريغا از اين بيداد تاريخى: در گذشته، 
ــاعران قائل بودند كه  همين مردم چنان احترامى براى ش
بسيارى باور داشتند: «شاعران، صف بعد از رسوالن به قامت 
ايستاده اند.»، اما امروز شبه رندان رؤياُكش به محض ديدن 
ــاعر، به طرف چشمك مى زنند: «حيوونى... شاعره!» آيا  ش
ارزشى انسانى از اين روند رازَورانه، بازمانده است كه به نكبت 

آلوده اش نكرده باشند؟!
ــاد واژه» را  ــن روزگار، همان قدر كه «اقتص ــاعراِن اي ما ش
ــت!؟  ــنا هس ــيم، آيا «واژه اقتصاد» هم با ما آش مى شناس
شگفتا... «نان» را مى شود با «كلمه» نوشت، اما كلمه هرگز 

نان نمى شود!

مهدى خلج، رييس سـازمان دامپزشكى كشـور گفت: ارزش توليدات و دام هاى زنده كشور 110 هزار ميليارد تومان 
است كه از اين ميزان 43 هزار ميليارد تومان سهم توليدات ساالنه و بقيه سهم ارزش دام زنده را تشكيل مى دهد.

كدام يك از موارد زير بيشتر موجب رونق توليد مى شود؟
1    يكسان سازى نرخ ارز           2   تسهيالت حمايتى دولت              3   آزادسازى قيمت ها
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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يحيى علوى| مدير فروش ياهو|

پاورقى 1
اقتصاد مولد و اقتصاد دولتى

شگفتا.. از اين رنج رايگان

از ملزومات توسعه اقتصادى، توسعه اقتصاد غير دولتى است 
ــامل كاهش دخالت دولت در بخش اقتصاد  كه بروز آن ش
و افزايش اختيارات بخش خصوصى است. توسعه اقتصادى 
ــعه اجتماعى الزم و ملزوم همديگر هستند. طبيعتا  و توس
اگر توسعه اقتصادى داشته باشيم، طبقه متوسط به عنوان 
طبقه مسئول و منتقد توسعه خواهد يافت. طبقه متوسط 
ــمت تغييرات همه جانبه  ــتار پيشرفت به س همواره خواس
ــعه اقتصادى چيست؟ در واقع  ــت. اما تعريف ما از توس اس
ــه از رانت پرهيز كند و انحصارطلبى را نفى  اقتصادى را ك
كند، مى توان اقتصاد توسعه يافته ناميد. در چنين اقتصادى 
مولفه هاى اقتصادى را بازار تعريف مى كند. در اقتصادى كه 
ــخص مى كند، ثبات به وجود  عرضه و تقاضا قيمت را مش
خواهد آمد. اگر در جامعه اى از لحاظ اقتصادى ثبات وجود 
ــد طبيعتا مردم آن جامعه مى توانند براى خود  داشته باش
برنامه ريزى داشته باشند. در اين جامعه قانون حاكم خواهد 
ــرمايه و نرخ بهره با دست جابه جا نخواهد شد  بود، بازار س
ــيه امن براى اقتصاد رانتى وجود نخواهد داشت. در  و حاش
نتيجه بهبود شاخص هاى اجتماعى اميد به زندگى در اين 
جامعه افزايش خواهد يافت. اميد به زندگى نه به معناى يك 
عدد كه سن مرگ را در جامعه اى نشان دهد، بلكه به عنوان 
عالقه و خواست فردى براى بهتر زندگى كردن و يك زندگى 
با كيفيت تر ساختن تعريف مى شود. در اين جامعه آستانه 
تحمل باال مى رود و به تبع آن ميزان خشونت كاهش خواهد 

ــا در حال حاضر از اين نظر وضعيت خوبى  يافت. جامعه م
ــونت رواج بسيارى در ميان افراد جامعه ما دارد.  ندارد. خش
در جامعه اى كه ثبات اقتصادى داشته باشد با كاهش ضريب 
جينى شاهد كاهش فاصله طبقاتى خواهيم بود. در نتيجه 
مردم احساس بى عدالتى كمترى مى كنند، اوضاع كسب و كار 
ــطحى پايدار خواهد  ــود مى يابد و از لحاظ درآمد به س بهب
ــتلزم ايجاد بسترهاى آرام  ــيد. اقتصاد توسعه يافته مس رس
ــت. در وضعيتى كه جامعه از لحاظ اقتصادى  اجتماعى اس
ــخص خواهد بود  ــر ببرد، مش ــى در ثبات به س و اجتماع
ــرمايه به كدام سمت حركت مى كند، تورم نيز  كه بازار س
ــود. در چنين وضعيتى طبيعتا  ــل پيش بينى خواهد ب قاب
ــت. خشونت هاى اجتماعى از  رباخوارى جايى نخواهد داش
بين خواهد رفت. حتى مى توان گفت رفتار سياسى نيز در 
چنين جامعه اى قابل پيش بينى است. اقتصاد توسعه يافته 
ــت. در اين اقتصاد كارآفرينى افزايش  يك اقتصاد مولد اس
ــش مى يابد. اقتصاد تك محصولى، دولتى و  و بيكارى كاه
ــازنده خواهد داد  ــى بر نفت جاى خود را به اقتصاد س متك
ــت. جامعه  ــر واردات ما فزونى خواهد داش ــادرات ما ب و ص
ــد در ازاى مالياتى كه پرداخت  ماليات خواهد داد و مى دان
مى كند چه خدماتى دريافت خواهد كرد. بودجه هاى عمرانى 
وضعيت بهترى نسبت به گذشته خواهد داشت. در اقتصاد 
توسعه يافته، بانك ها به جاى آنكه وظيفه حسابدارى را ايفا 
ــرمايه براى ايجاد بازار كار را به  كنند، نقش تامين كننده س
عهده مى گيرند. به نظر من در حال حاضر و با شرايط موجود 
فاصله بسيار زيادى تا دستيابى به اقتصاد توسعه يافته داريم. 

شهربانو امانى |فعال سياسى|

تست اقتصادى خودپرداز

ــتقبال ميليونى از ستون خودپرداز و افزايش  با توجه به اس
تعداد متقاضيان ناچار به برگزارى آزمونى شدم كه هركسى 
حدنساب نمره را در آن بياورد مى تواند، زين پس عضو ثابت 
ــد. تعدادى از سواالت مهم آزمون  ستون خودپرداز ما باش
فوق به قرار زير است. 1) كداميك از مجموعه اجناس زير را 

نبايد هنگامى كه ارزان شد، بخريم؟ 
ــت- مرغ- سبزيجات- برنج- چاى ب: گوشت-  الف: گوش
ــت- دالر-  ــن ج: گوش ــج- روغ ــبزيجات- برن ــرغ- س م

سبزيجات- برنج- كيوى د: هيچ كدام
ــود عكس العمل ما بايد  ــى كه دالر ارزان مى ش 2) هنگام
ــد؟  الف: به خيابان ها ريخته و شادى و هلهله  چگونه باش
ــر دهيم.  ب: تمام زندگى مان را بفروشيم و دالر بخريم.   س
ج: بدون هيچ دليلى همديگر را كتك  زده و مصدوم نماييم.  

د: هر سه
ــردى با درآمد ماهانه يك ميليون تومان و اوضاع مالى  3) ف
ــافرت به همراه خانواده چهار نفرى اش را  فاجعه قصد مس
ــب تر است و  ــما كدام گزينه براى او مناس دارد. به نظر ش
چگونه بايد هزينه سفر را تامين كند.  الف: اسپانيا- با توجه 
به اينكه پروانه جون و حميد آقا اينا به اروپا رفته اند، از بانك 
تسهيالت گرفته و به هر شكل ممكن به اسپانيا برود.  ب: 
اسپانيا- با توجه به اينكه زرى جون و آقا سعيد اينا به اروپا 

رفته اند، از بانك تسهيالت گرفته و به هر شكل ممكن به 
اسپانيا برود.  ج: ايتاليا- با توجه به اينكه پروانه جون و حميد 
آقا اينا به اروپا رفته اند، از زرى جون و آقا سعيد قرض كرده و 

به هر شكل ممكن به ايتاليا برود.  د: قرن هشتم
ــه....................» كامل كنيد.   4) ضرب المثل معروف «مهري
ــكى نگرفته!  ب: رو هركى  ــكى نداده و هيش الف: رو هيش
نداده به زندان رفته!  ج: رو هر كى گرفته راضى بوده!  د:رو 

كى داده كى گرفته! 
5) كداميك از موارد زير از الزامات مراسم عروسى نيست.  
الف: اركستر سمفونيك لندن.  ب: 34 مدل شام.  ج: اجاره 
باغ سه هكتارى همراه با آبنماى موزيكال د: عشق و عالقه

ــد.  من اتومبيل ندارم.  ــزاره منطقى زير را كامل كني 6) گ
شهروز اينا مزدا خريدند. پس....؟  الف: من خيلى بدبختم.  
ــاال كالهبردار و  ــت كه احتم ــهروز آدم رومخى اس ب: ش
قاچاقچى است.  ج: من بايد اگر هم شده با بدبختى اتومبيل 

گران ترى بخرم.  د: گزينه الف و ب صحيح است. 
ــت؟ با رسم شكل  سـواالت تشريحى: 1) اقتصاد چيس
توضيح دهيد.  2) وقتى پول ته جيب تان است چه كارهايى 
نبايد انجام دهيد؟ ذكر سه مورد الزامى است.  3) آيا در اروپا 
و آمريكا همه افرادى كه بيكارند حقوق مى گيرند. توضيح 
دهيد؟ 4) آيا اين سواالت و پرداختن بيش از حد معمول به 
اشتباهات اقتصادى مردم در ستون خودپرداز روى مختان 

است؟ توضيح دهيد. 

سعيد هوشيار  | طنز نويس|

ــتايى بود كه مردم بى سوادى در آن  روس
ــياد از ساده  ــتند. مردى ش سكونت داش
ــر آنان به  ــتفاده كرده و ب لوحى آنان اس
ــذر يك معلم  ــى حكومت مى كرد. گ نوع
به آن روستا افتاد و متوجه دغلكارى هاى 
ــرد كه از  ــد و او را نصيحت ك ــياد ش ش
اغفال مردم دست بردارد اگرنه او را رسوا 
ــياد نپذيرفت. پس  ــرد ش ــد، اما م مى كن
ــتا از فريبكارى هاى  ــردم روس معلم با م
ــخن گفت. قرار بر اين شد كه  ــياد س ش

ــتا معلم و مرد شياد  فردا در ميدان روس
ــود كداميك  ــابقه بدهند تا معلوم ش مس
ــواد و كداميك بى سواد هستند. همه  باس
مردم روستا در ميدان ده گرد آمده بودند 
ــود. شياد به  تا ببينند آخر كار، چه مى ش
معلم گفت: بنويس مار .معلم نوشت: مار. 
ــكل مار را روى  ــياد كه رسيدش نوبت ش
ــيد. و به مردم گفت: شما خود  خاك كش
قضاوت كنيد كداميك از اينها مار است؟ 
مردم كه سواد نداشتند متوجه نوشته مار 

ــكل مار را شناختند،  ــدند اما همه ش نش
ــتا  ــم افتادند و او را از روس ــه جان معل ب
ــرون راندند. اگر مى خواهيم بر ديگران  بي
ــت با زبان، رويكرد  تاثير بگذاريم بهتر اس
ــخن گفته و  و نگرش خود آنها، با آنها س
رفتار كنيم. هميشه نمى توانيم با اصول و 
چارچوب فكرى خود ديگران را مديريت 
كنيم. بايد افكار و مقاصد خود را به زبان 
فرهنگ، نگرش، اعتقادات، آداب و رسوم 
و پيشينه آنان ترجمه كرد و به آنها داد. 

مديريت با زبان ديگران
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