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مزايا و معايب بازاريابى تلفنى

من بازاريابم
نه مزاحم تلفنى

واكاوى ششمين كارت زرد 
مجلس به دولت

گزارش فرصت امروز از روند حركتى بازار سرمايه 

نبض يكنواخت بازار

معاون امور بندرى سازمان بنادر در گفت و گو با «فرصت امروز»:

داليل تحريم و لغو تحريم
 بندر شهيد رجايى

اينفوگرافى اقتصادى

يك گزارش ناب از ساخت يك ساز سنتى

كسب وكارى
در ابعاد ذوزنقه

اقتصاد ايران بعد از تمديد مذاكرات
بررسى پيامدهاى تمديد مهلت مذاكرات هسته اى

عكس: محمد مهدى موذن  | ايرنا|محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران و كاترين اشتون مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در حال ترك محل كنفرانس مطبوعاتى پس از اعالم تمديد مذاكرات

ايران  ششمين دور مذاكرات هسته اى 
ــه از 11 تيرماه در شهر وين  و 1+5 ك
ــاز شده بود، پس از سه هفته تالش  آغ
ــوع تمديد رسيد. بر  به سرانجامى از ن
اين اساس، براى اجراى گام اول چهار 
ماه ديگر تا سررسيد توافق ژنو يعنى 3 

آذر توافقات تمديد شد. 
از  ــارى  بسي ــر  اظهارنظ ــود  وج ــا  ب
كارشناسان مبنى بر رسيدن به توافق 
ــاورد تمديد مذاكرات  نهايى تنها دست
ــاس عراقچى، در اين باره  بود. سيدعب
ــرده است: در اين  به رسانه ها اعالم ك
مدت تمديد مذاكرات و گام اول توافق 
ــات همانند شش ماه  ژنو، شكل توافق
ــد. همچنين  ــش اجرايى خواهد ش پي
ــارد و 800 ميليون  ــغ 2ميلي 1+5 مبل
ــاى بلوكه شده  ــر از دارايى ه دالر ديگ
ــط آزاد خواهد  ــران را در شش قس اي

كرد. 
توافق با ژنو و رفع تحريم هاى موجود در 
اقتصاد كشور تاثيرگذار است، اقتصادى 
كه در سنوات گذشته با اعمال برخى از 
سياست ها دچار ركود شده است. يكى 
ــاى اقتصاددانان در شرايط  از نگرانى ه
ــودى  است كه دامن توليد و  كنونى رك
صنعت را گرفته شايد دولت در 10 ماه 
گذشته موفق به مهار تورم شده باشد، 
ــان در اما و  ــا صنعت و توليد همچن ام
اگرهاى روزانه خود به سختى حياتشان 
را حفظ كرده اند. اين تحليل نگاه سياه 
ــد نيست،  ــت و تولي ــد به صنع و سفي

ــه تعطيلى بسيارى از  حقيقتى است ك
ــاى توليد مؤيد آن است. ناگفته  واحده
ــاى صورت  ــا برنامه ريزى ه نماند كه ب
ــاى كوچكى از رونق در  گرفته نشانه ه
ــده است، اما  ــك ديده ش صنايع كوچ
ــى به توافق بود  ــا براى دستياب انتظاره
كه اميد است در آينده با افتخار نصيب 
ــران شود.  اگرچه در اين سه هفته اى  اي
ــو در حال انجام بود  كه مذاكرات در ژن
اتفاقات خوبى در حوزه اقتصادى و حتى 
ــراى نمونه  ــا ايجاد شد، ب رفع تحريم ه
ــد رجايى بيانگر  ــم بندر شهي لغو تحري
ــه توافقات بود اما  نزديك شدن به مرحل

خروجى اعالم شده چيز ديگرى بود. 

توقف رشد اقتصادى ايران
روى 3 درصد 

ــده بايد  ــه مذاكرات تمديد ش حال ك
ــت اقتصاد در اين مدت  ديد كه وضعي
ــود. آيا در مدت چهار  چگونه خواهد ب
ــور از ركود  ــاد كش ــده اقتص ــاه آين م
ــه؟ سعيد ليالز  ــارج خواهد شد يا ن خ
ــاره با  ــادى در اين ب ــاس اقتص كارشن
ــه توافق ژنو  ــان اينكه به دستيابى ب بي
بسيار اميد داشتم، به «فرصت امروز» 
ــى  ــط كنون ــا در شراي ــد: قطع مى گوي
ــن آهنگ ادامه  ــاد كشور با همي اقتص
ــا برداشته  ــد يافت، اگر تحريم ه خواه
شود ممكن است رشد اقتصادى ايران 
ــه 4 يا حتى 5درصد نيز برسد و حال  ب
ــق نرسيديم و مهلت تمديد  كه به تواف
ــادى ايران روى  شده است رشد اقتص

ــد باقى خواهد ماند. البته قطعا  3 درص
وضعيت تحريم ها تشديد نخواهد شد. 
ــادى دولت در سال جارى  برنامه اقتص
ــه تنها يك  ــده شده ك ــه اى چي به گون
ــد روى صادرات نفت خام حساب  درص
ــت؛ االن از اين عدد عبور  باز كرده اس
كرده ايم و مشكل اقتصادى ايران اصال 

اين مسائل نيست. 
وى همچنين درباره به توافق نرسيدن 

ــران با ژنو در آينده نگاه مثبتى دارد  اي
و مى گويد: اگر موفق به توافق نشويم، 
قطعا تحريم ها بيش از اين نخواهد بود، 
ــا با كمك تيم دولت  زيرا اين تحريم ه
ــت. بزرگ ترين  ــورده اس قبلى رقم خ
ــه ايران در اين  ــاع تاريخ دنيا علي اجم
ــا كه دولت  ــا از آنج ــت رخ داد، ام دول
ــد از  ــت و مى توان ــل اس ــى عاق كنون
ــى استفاده كند  ــاى بين الملل شكاف ه

ــه جهانى ايجاد شود  تا تعامل با جامع
ــه ايران  ــاع بين المللى علي ــر اجم ديگ

شكل نخواهد گرفت. 
ــادى  ــاى اقتص ــد: فشاره وى  مى افزاي
ــى هيچ ربطى به مسئله تحريم ها  كنون
ندارد، هر كس بگويد كه اين فشارهاى 
كنونى اقتصادى به خاطر تحريم است 
ــه است، چراكه  ــال ايران را نشناخت اص
ــار قبل از  ــران اقتصادى ايران بسي بح

تحريم ها ايجاد شده است. 
ــده مردم الهيجان  ايرج نديمى، نماين
ــل در مجلس شوراى اسالمى  و سياهك
ــاى گذشته را  ــز تحريم ها در سال ه ني
ــد و مى گويد: در  ــت مى دان ــك فرص ي
جريان تحريم ها توانستيم نقاط مثبت 
ــران را شناسايى  ــاد اي ــى اقتص و منف
ــردن مشكالت و  ــا برطرف ك ــم. ب كني
محدوديت هاى سال هاى قبل مى توان 
ــاد قدرتمند را ايجاد  ــاس يك اقتص اس
ــه توليد داخلى و دانش  كرد كه بر پاي

استوار باشد. 
ــر اقتصادى  ــا مى افزايد: ه وى صراحت
ــود اهداف و  ــد براى ادامه مسير خ باي
ــدت  ــدت، ميان م ــى كوتاه م برنامه هاي
ــد در  ــد. تولي ــه كن ــدت تعبي و بلند م
ــه واردات  ــران بايد از نياز ب ــاد اي اقتص
ــص موجود  ــد و نواق ــى پيدا كن رهاي
ــه دقيق مرتفع  ــاى يك برنام در راست
ــاى  ــور ظرفيت ه ــا در كش ــد. م شون
ــه استفاده از آنها  ــرده اى داريم ك گست
ــا را كم اثر  ــش عمده اى از تحريم ه بخ

مى كند. 

قطعا با سختى مواجه مى شويم
ــن نماينده مجلس با توجه به تمديد  اي
ــه مذاكرات ژنو با بيان اينكه  چهار ماه
ــه فشارهاى اقتصادى گسترده  ما تجرب
را در سال هاى گذشته تجربه كرده ايم، 
اين  ــن  ادامه يافت ــد  هرچن ــد:  مى گوي
ــا سختى هايى را به همراه  شرايط قطع
دارد و تصميمات خاصى مى طلبد، اما 
با استفاده از راهبرد اقتصاد مقاومتى و 
ــه به شكلى دوسويه  كنترل مصارف ك
بر شرايط مردم و توليدكنندگان تاثير 
دارد مى توان عملكردى مطلوب داشت. 

توافق با ژنو يعنى خروج از ركود
ــاور مديريت  ــزى، مش ــده تبري حسين عب
ــازى دولت  ــى وزير راه وشهرس و تامين مال
يازدهم با تاكيد بر اينكه بزرگ ترين دستاورد 
دولت كنونى كاهش تورم بوده است، اما در 
ــت از ركود دستاورد كمترى  مورد برون رف
داشتيم، مى افزايد: موفقيت در مذاكرات ژنو 
ــود تاثيرگذار است، به گونه اى كه  در ذات خ
موجب كاهش تحريم ها عليه ايران مى شود و 
سطح انتظارات مردم را نيز افزايش مى دهد. 
ــه توافق مى رسيديم  ــد اگر ما با غرب ب شاي
ــه تحريم هاى بانكى  ــواع تحريم ها از جمل ان
لغو مى شد و اين مسئله حجم سرمايه گذارى 
ــى داد تا شاهد ايجاد  در كشور را افزايش م
اشتغال باشيم. در اين شرايط تراز غير نفتى 
ــى افزايش  ــادرات غيرنفت ــود و ص ــا بهب م
ــره ارزى در  ــه بدون شك ذخي مى يافت ك
ــد تصاعدى و توليد و اشتغال نيز  كشور رون
بهبود مى يافت.              ادامه در صفحه 2

تمديد مذاكرات، برداشت اول

ــران و 3+3 يا آن طور كه در ايران مصطلح شده  ــد مهلت مذاكرات هسته اى اي تمدي
ــى است كه در آن قرار  ــش از هر چيز نشان دهنده واقعى  بودن فضاي ــت 1+5 بي  اس
ــه هيچ مخالف  ــح ميهن، امرى است ك ــع، به شرط حفظ مصال ــم. توافق جام داري
ــت. اما صرف نظر از جزييات مهم، بايد بپذيريم كه  ــارى نداشته و نخواهد داش آشك
ــد همه قفل ها در دست مذاكره كنندگان نيست. به ديگر سخن  همه سرنخ ها و كلي
ــدن و شكست مذاكرات هم به  ــد مذاكرات نشان داد كه حتى به توافق نرسي تمدي

همان اندازه دستيابى به توافق جامع واقعى و محتمل است. 
ــم مذاكره كننده و نيات مثبت ايشان – دولت- امر پنهانى  ــى و كفايت تي خبرگ
نيست، اما همه امور به كفايت و چيرگى و نيات مصلحت جويانه اين طرف ماجرا 
ــار مذاكره است كه پيچيدگى ويژه اى  ــم نمى شود و هزار نكته در اين كاروب خت
ــارى از مشكالت منطقه اى  ــر آن است كه بگوييم بسي ــه آن بخشيده. دقيق ت ب
ــه اين مذاكرات گره  ــالت داخلى كشورها به نتيج ــى و همين طور مشك و جهان

خورده  است. 
ــى واقع بينانه از موضوع تمديد نمى تواند منفى باشد. نخست به  ــا اين وصف، ارزياب ب
اين دليل كه طرف ها اجتناب قلبى خود را از شكست مذاكرات نشان داده اند و دوم 
ــه تعليق تحريم ها و حتى آزادشدن مبالغى از دارايى هاى ايران مانع از هرگونه  اينك

شوك منفى در ماه هاى آينده خواهد بود. 
ــت به برنامه دولت مربوط مى شود. پس از سال ها  ــا سومين ركن اين ارزيابى مثب ام
ــى سياستى كه تحريم ها را به هيچ مى گرفت (در واقع هيچ برنامه و سياستى  چيرگ
ــور را در اختيار دارد كه  ــاد زير بار تحريم وجود نداشت) دولتى زمام ام ــراى اقتص ب
ــدم توفيق مذاكرات نگاشته  است. كم نيستند  ــاى خود را بر مبناى فرض ع برنامه ه
ــول صرف تحريم ها، كه  ــت كنونى اقتصاد ايران را نه محص ــى كه وضعي كارشناسان
ــت الزم در مديريت  ــك و نبود دانش، صداقت و كفاي ــه فقدان نگاه استراتژي نتيج

اقتصادى دوران تحريم مى دانند. 
تمديد شدن مهلت مذاكرات هسته اى را –اگر از فضاى هيجانى دور باشيم- مى توان 

دستاورد مهمى براى سياست خارجى و اقتصاد ايران تلقى كرد. 

مزيت هاى ساماندهى بوروكراسى ادارى
ــره واحد تجارى شامل ارائه متمركز مجموعه تسهيالت سازمان هاى دولتى به   پنج
ــت و تجارت، فعاالن حوزه  ــادى و تجارى است و تجار، صاحبان صنع ــاالن اقتص فع
حمل و نقل و صاحبان كاال از طريق پنجره واحد گردش كار مربوط به اسناد تجارت 

خود را از يك قسمت متمركز دنبال مى كنند.
مسعود كرباسيان رييس كل گمرك ايران با بيان اين نكته گفت: در آن سوى پنجره 
ــى از وزارتخانه و سازمان خود  ــان، هر كدام به نمايندگ ــد مجموعه اى از مجري واح

خدمات مورد نياز تجار را در يك نقطه به وى ارائه مى كنند.
ــه گزارش واحد مركزى خبر، كرباسيان توضيح داد: در سيستم پنجره واحد فعال  ب
ــدارد، سازمان ها و مجرى  ــاى استان ــل اسناد خود در قالب ه ــارى پس از تحوي تج
اقتصادى را قادر مى كند، يك بار و از يك نقطه به فعال اقتصادى سرويس دهند كه 

مجموعه اى از مجوزها، گواهى ها و اسناد تجارى و حمل را شامل مى شود.
ــوان مرزبان اقتصادى كشور  ــان گفت: گمرك جمهورى اسالمى ايران به عن كرباسي
ــارت و حوزه كسب و كار  ــاط و تماس را با فعاالن تج ــه بيشترين ارتب ــى ك و سازمان
 UN/CEFACT ــالش مى كند ضمن به روز رسانى خدمات خود همگام با دارد، ت
(مركز تسهيل تجارت الكترونيك سازمان ملل) و WCO (سازمان جهانى گمرك) 
ــى و تسهيل مبادله اسناد، گام بلندى در جهت حذف  ــا اجراى پنجره واحد گمرك ب

اسناد كاغذى از بزرگ ترين نهاد دولت بر دارد.
رييس كل گمرك ايران گفت: اين مهم نه تنها تاثير بسزايى در بهبود رتبه كسب و كار 
كشور خواهد داشت، بلكه نقش مهمى در شفاف سازى تراكنش هاى مالى و اطمينان 

از رفتار برابر مجريان اقتصادى با تاجر و ذى نفع را دارد.
ــرك از آنجا كه امكان گردش اسناد را بين سازمان هاى  ــزود: پنجره واحد گم وى اف
ــى تجارت در  ــان بوروكراس ــوان به عنوان درم ــد، از آن مى ت ــاد مى كن ــى ايج دولت

سازمان هاى همجوار گمرك نام برد.

موفقيت در مذاكرات 
ژنو در ذات خود 
تاثيرگذار است 

به گونه اى كه موجب 
كاهش تحريم ها 

عليه ايران مى شود و 
سطح انتظارات

مردم را نيز
افزايش مى دهد

پرداخت مطالبات خسارت ديدگان
حوادث غير مترقبه 

ــات دولت، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى   با تصويب هي
ــده مطالبات معوق به  ــت يارانه سود و مان ــور پرداخ رييس جمه
ــه در استان هاى  ــوادث غيرمترقب ــى از ح ــان ناش خسارت ديدگ
ــزد، خراسان جنوبى، هرمزگان،  سيستان و بلوچستان، بوشهر، ي
ــارى، گيالن، مازندران  ــارس، كرمان، چهارمحال و بختي ايالم، ف
ــد مى كند. به گزارش پايگاه  ــان شمالى را تضمين و تعه و خراس
اطالع رسانى دولت، هيات وزيران در جلسه 1393/4/8به پيشنهاد 
معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور و به استناد 
ــت برنامه ريزى و  ــى تصويب كرد: معاون ــل 138 قانون اساس اص
نظارت راهبردى رييس جمهور، پرداخت يارانه سود (مابه التفاوت 
ــاى مصوب شوراى پول  ــود تعيين شده سهم متقاضى تا نرخ ه س
ــوع اصل و سود  ــات معوق شامل مجم ــار) و مانده مطالب و اعتب
ــات وزيران در سال هاى  ــالت اعطايى براساس مصوبات هي تسهي

ــه خسارت ديدگان  1391، 1392 و 1393 ب
ــه در استان هاى  ــوادث غيرمترقب ناشى از ح
ــان، بوشهر، يزد، خراسان  سيستان و بلوچست
ــارس، كرمان،  ــالم، ف ــى، هرمزگان، اي جنوب
ــالن، مازندران و  ــال و بختيارى، گي چهارمح

خراسان شمالى را تضمين و تعهد مى كند. 

بررسى بخشى از بسته سياستى خروج
از ركود در ستاد هماهنگى اقتصاد مقاومتى

ــى، در جلسه اى به رياست  ــاد هماهنگى امور اقتصاد مقاومت ست
ــور، بخشى از بسته سياستى و  دكتر حسن روحانى رييس جمه
ــى از ركود را مورد بحث  ــاى دولت براى خروج غير تورم برنامه ه
ــرار داد. بسته سياستى خروج از ركود كه با تاكيد بر  ــى ق و بررس
ــش خصوصى تهيه و گزارش  ــود محيط كسب و كار براى بخ بهب
مقدماتى آن تحت عنوان «چرايى بروز ركود تورمى و جهت گيرى 
ــت از آن» منتشر شده است، حاوى مصوبات پيشنهادى  برون رف
دولت و اليحه تقديمى به مجلس، در جلسات هفته آينده دولت، 
ــورد بررسى و تصويب قرار خواهد گرفت. رييس جمهور در اين  م
ــه، با تاكيد بر ضرورت فعال سازى طرح هاى داراى اولويت و  جلس
استفاده از فصل كارى در استان هاى كشور، در هر مورد به معاونت 
ــردى و وزارت امور اقتصادى و دارايى  ــزى و نظارت راهب برنامه ري
ــرد. همچنين در اين  ــزى دستورات الزم را صادر ك و بانك مرك

جلسه ستاد هماهنگى امور اقتصاد مقاومتى، با 
ارائه گزارشى از درآمدها و هزينه كرد اعتبارات 
ــال، راه هاى  ــت س ــل نخس ــى در فص عمران
ــراى پرداخت  ــع و تقويت خزانه ب تامين مناب
تخصيص هاى مربوط به طرح هاى عمرانى در 

ماه هاى تير و مرداد بررسى شد.

بررسى وضعيت 11منطقه ويژه اقتصادى
با حضور معاون وزير 

ــژه اقتصادى تحت  ــت 11منطقه وي ــن وضعيت پيشرف آخري
مسئوليت سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران 
ــارت مورد بررسى  ــاون وزير صنعت، معدن وتج ــا حضور مع ب
ــد على سيدابريشمى، مديرعامل  قرار گرفت. دكتر سيدمحم
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران در نشست 
ــل ايجاد مناطق ويژه اقتصادى تحت  مشترك با مديران عام
مسئوليت سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران 
ــود در مناطق ويژه اقتصادى  ــرد: پتانسيل هاى موج اظهار ك
ــش تعيين كننده اى در ترغيب سرمايه گذاران به حضور در  نق
اين مناطق و رونق توليد دارد، از اين رو ما بايد در كوتاه ترين 
ــور سرمايه گذاران  ــن بسترهاى الزم را براى حض زمان ممك
ــل سازمان  ــم كنيم. مديرعام ــق صنعتى فراه ــن مناط در اي
ــى ايران تامين وتكميل  ــع كوچك و شهرك هاى صنعت صناي

ــن مناطق  ــى در اي ــاى عمران زيرساخت ه
ــرارداد و گفت:  ــورد تاكيد ق ــى را م صنعت
هرچه سريع تر اقدامات الزم در جهت اخذ 
ــه مطالعات زيست  ــاى مربوط ب استعالم ه
ــن مناطق اقتصادى  ــى و طراحى اي محيط

انجام شود.
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 ادامه از صفحه اول
ــاد نوين  ــك اقتص بنيان گذار بان
راهبرد اصلى اين ارتباطات با دنيا را 
برون رفت از ركود دانست و گفت: 
ــدم توافق  ــم در صورت ع مى داني
ــو شرايط دشوار خواهد  نهايى با ژن
شد اما بايد در اين شرايط باز هم به 
زندگى ادامه دهيم. دولت در برنامه 
ــه شرايط  ــا توجه ب كنونى خود ب
ــزى كرده و فرضى  حاكم برنامه ري
ــو تحريم ها نداشته است و  براى لغ
ــود برنامه اقتصادى  با فضاى موج

تعيين كرده است. 
ــى از  راه هاى  ــده، يك ــه گفته عب ب
ــود، لغو  ــور از رك ــت كش برون رف
ــاى  ــژه تحريم ه ــا به وي تحريم ه
ــك، اگر  ــدون ش ــت. ب بانكى اس
توافقات به سرانجام نرسد؛ با وجود 
ــران مسير  ــاى موجود اي تحريم ه
ــد كرد اما  رشد خود را طى خواه
اين روند سخت خواهد بود و ميزان 
ــدى صورت خواهد  رشد نيز به كن
گرفت. طبيعى است با وجود نبود 
تحريم ها رشد ما تصاعدى خواهد 
بود. تحريم ها يك واقعيت مشخص 
ــر نتوانيم به  ــت و اگ ــت اس و سخ
سرانجام برسيم قطعا بر روند رشد 
اقتصادى ما تاثيرگذار خواهد بود. 

 فرصت دوباره به ايران يعنى 
به توافق نرسيدن با غرب

ــت كنونى  ــاره به وضعي وى با اش

ــت چهارماهه  ــات ژنو و مهل توافق
ــت دوباره به  مى گويد: دادن فرص
ــق نرسيدن با  ــران يعنى به تواف اي
ــران همچنان در  ــى اي غرب. يعن
ــت و وضعيت اقتصادى  تحريم  اس
تغيير چندانى نخواهد كرد. اقتصاد 
ــت. فرصت سه  ــود همراه اس با رك
ــه سرانجام  ــه براى ب يا شش ماه
ــى جز عدم  ــروز معناي رسيدن ام

توافق ندارد. 
ــت با قدرت  ــده مى گويد: دول عب
تمام همانند قبل برنامه حمايتى 
ــاد و بخش صنعت  خود را از اقتص
ــت و تالش  ــد خواهد داش و تولي
ــود اقتصادى  خواهد كرد تا از رك

خارج شود. برنامه دولت براى اين 
اصل با فرض تحريم ها بوده است 
و شرايط كنونى يعنى عدم توافق 
نه اينكه تاثيرگذار نباشد اما تاثير 
واقعى در اهداف تعيين شده دولت 

براى اقتصاد نخواهد داشت. 
ــس  ــى آراى، ريي ــد كشت محم
ــرات با بيان  اتحاديه طال و جواه
ــدوارم در آينده موفق  ــه امي اينك
ــرب شويم،  ــو و غ ــق با ژن به تواف
ــم و دادن  ــد: شرايط حاك مى گوي
يك فرصت ديگر به ايران تفاوتى 
با عدم توافق ندارد، در اين شرايط 
ــرى در شرايط كنونى  هيچ تغيي
ــود و شرايط فعلى  اعمال نمى ش

در حوزه ارز، سكه و طال همچنان 
ــود و تاثيرات آن  ــم خواهد ب حاك
ــاد بر روال  ــه و اقتص نيز بر جامع

گذشته است. 

تاثيرپذيرى طال و سكه از 
تحريم ها مستقيم است

ــه نتيجه  ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
مذاكرات ژنو بر اقتصاد كشور تاثير 
مستقيم دارد، زيرا تحريم ها براى 
ــول مشكالتى  ــل و انتقاالت پ نق
ــه  ــزود: نكت ــود آورده، اف ــه وج ب
ــرى است كه  ــم تحريم ها تاثي مه
ــه و ارز داشته است  ــال، سك بر ط
ــن مسائل از  ــرا تاثيرپذيرى اي زي

ــال مستقيم است  ــا كام تحريم ه
ــو به توافق  به طورى كه اگر در ژن
ــه و  ــر بالفاصل ــم تاثي مى رسيدي
مستقيمى در نرخ طال، سكه و ارز 
ــد تاثيرگذارى  ايجاد مى شد. شاي
ــر كاالها و  ــر ساي ــو تحريم ها ب لغ
خدمات به مرور زمان باشد اما در 

مورد سكه و ارز اين گونه نيست. 
وى مى گويد: قيمت طال و سكه در 
ــور قيمت جهانى  كشور از دو فاكت
ــرد و  ــر مى پذي ــت ارز تاثي و قيم
ــل اقتصادى و  مهم تر اينكه مسائ
ــت ارز تاثيرگذار  ــر قيم سياسى ب
ــى در قيمت طال و  است و نوسانات
سكه ايجاد مى كند بدون شك هر 
تصميمى در ژنو بر قيمت ارز و سكه 
و طال تاثيرات خاص خود را دارد و 
اين تاثيرگذارى بالفاصله است و با 
نتيجه اين توافقات قيمت در طال و 
ــدون تغيير محسوس  سكه و ارز ب
ــن وضعيت به اين  خواهد بود و اي
ــازار طال و  معناست كه ركود در ب

سكه همچنان ادامه دارد. 
ــاره تاثيرگذارى  كشتى آراى درب
مهلت كنونى غرب به ايران نسبت 
ــه اى در اقتصاد  ــل هست به مسائ
ــت ارز و  ــان در قيم ــت: نوس گف
افزايش يا كاهش نرخ طال و سكه 
در اقتصاد كشور تاثيرگذار است و 
اين روند تاثيرگذارى و چگونگى 
آن بايد از سوى اقتصادانان مطرح 

شود. 

ــاف را در خيلى از  متاسفانه دست اصن
ــم و آنها را تنها براى  موارد باز نگذاشتي
روزهاى خاص مى خواهيم. سيدسعيد 
ــو كميسيون  ــان دهكردى، عض زماني
ــس گفت: اصناف  برنامه و بودجه مجل
ــد هم  ــى مى توانن ــاد مقاومت در اقتص
ــد، اگر ما  ــم منفى باشن اثر مثبت و ه
راهكار داشته باشيم و به اصناف اجازه 
ــژه واردشوند و  ــه به صورت وي دهيم ك
محدويت هاى مقطعى يا قانونى ايجاد 
ــت در ابعاد  ــم و تصدى گرى دول نكني
ــا به نتيجه  ــم كنيم، قطع مختلف را ك
ــم. او در گفت وگو با  ــوب مى رسي مطل
ــران، درباره نقش  سايت اتاق اصناف اي
اصناف در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى 
گفت: بايد اجازه دهيم اصناف خودشان 
سرمايه گذارى و مديريت كنند و ما فقط 
نظارت كنيم، اصناف كشور اين آمادگى 
ــاد مقاومتى را  را دارند كه چرخه اقتص
ــد، متاسفانه در اين ميان  مديريت كنن
ــا ساختار  ــم اجرايى م ساختار سيست
ــع عديده اى را بر  درستى نيست و موان

سر راه اصناف مى گذارد.
ــد كرد:  ــس تاكي ــده مجل ــن نماين اي
ــاى شوراى رقابت،  نمونه آن دخالت ه

ــاى آن در مورد  دولت و زيرمجموعه ه
قيمت گذارى خودرو است كه باعث شد 
رقابت را از بين ببرد و اصناف كنار زده 
ــى موانع مانع از  شوند، متاسفانه برخ

سرمايه گذارى اصناف مى شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
ــاره اقتصاد  ــروز درب ــا ام ــه داد: ت ادام
ــم، براى دستيابى  مقاومتى حرف زدي
ــار بانك ها را  به آن بايد نخست ساخت
تغيير دهيم و سيستم اقتصاد كشور از 
جمله وزارتخانه هاى مرتبط با اقتصاد و 
دستگاه هاى اجرايى كه موانع متعددى 
ــود  ــه وج ــى ب ــاد مقاومت در راه اقتص
مى آورند را كنار بزنيم و به روز شويم تا 
مردم و اصناف خودشان وارد كار شوند. 
ــه اصناف را  وى با بيان اينكه متاسفان
براى روزهاى خاص مى خواهيم، تاكيد 
كرد: دست اصناف را در خيلى از موارد 
باز نگذاشتيم، به عنوان مثال در شوراى 
نظارت و كسب و كار و رونق اقتصادى، 
ــد درصد  ــد دولتى ها و چن چند درص
اصناف حضور دارند، اصناف فقط يك 
يا دو رأى دارند.وقتى دولتى عمل شود 

قطعا به نتيجه مطلوب نمى رسيم.
ــد بازار را  ــاف مى توانن وى افزود: اصن

ــى مى توانند در  كنترل كنند، آنها حت
ــى مانند  ــر زيرساخت زمينه هاى ديگ
سرمايه گذارى و توليد در صنايع اثرات 

مثبتى داشته باشند.
ــاره قوانين  ــده مجلس درب اين نماين
ــار گفت:  ــود در زمينه كسب و ك موج
ــاالت عديده اى  ــث قوانين اشك در بح
داريم، قوانين و مقرارت به روز نيست و 
اين قوانين با اقتصاد مقاومتى مقارنت 
ندارند. وى تاكيد كرد: قوانين گذشته 
بايد جمع شود و دست بخش خصوصى 
ــن قبلى اصناف  ــم، قواني را باز بگذاري
ــا اين شرايط  ــدود كرده است، ب را مح
نمى توان اقتصاد مقاومتى را شكل داد.

ــر ماهيت و ساختارى  اگر قوانين از نظ
تغيير نكند، اهداف اقتصاد مقاومتى به 
دست نمى آيد. زمانيان خاطرنشان كرد: 
ــم كه اصناف در اشكال  بايد اجازه دهي
ــروز عملگرايى  ــار كنند.ام مختلف ك
وجود ندارد، ما بايد كمتر حرف بزنيم و 
ــم، مجلس هم در اين  بيشتر عمل كني
ــد و شايد نقش  ــه آن گونه كه باي زمين
خوبى ايفا نكرده است، براى دستيابى 
ــور اصالح  ــد همه اين ام به اهداف باي

شود.

ــط دو درصد از   عشاير در حالى كه فق
ــل مى دهند،  جمعيت كشور را تشكي
ــورد نياز كشور  20 درصد پروتئين م
ــا داشتن 24 ميليون واحد  را تامين و ب
دام 180 هزار تن گوشت به بازار عرضه 
مى كنند.  رييس فراكسيون روستايى 
ــه سايت خانه ملت  و عشاير مجلس، ب
ــه شرايط خشكسالى  گفت: با توجه ب
ــده و افزايش قيمت علوفه،  به وجود آم
دولت كمك مى كند تا دام هاى عشاير 
ــط سازمان  ــورت تضمينى توس به ص
ــدارى شود.   ــور دام خري پشتيبانى ام
ــادآورى ارسال نامه  هادى قوامى، با ي
228 نماينده مجلس به رييس جمهور 
ــالت عشاير،  براى حل مسائل و مشك
توضيح داد: اين نامه تحويل دفتر آقاى 
ــم درآينده  روحانى شده كه اميدواري
ــن نامه و  ــد آثار مثبت اي نزديك شاه
ايجاد تحول در وضعيت عشاير باشيم.  
او افزود: با توجه به شرايط خشكسالى 
به وجود آمده و افزايش قيمت علوفه در 
ــه اى از رييس جمهور تقاضا كرديم  نام

براى اينكه عشاير بتوانند دام هاى خود 
ــازار عرضه كنند، دولت  را به موقع به ب
كمك كند تا دام هاى عشاير به صورت 
ــان پشتيبانى  ــى توسط سازم تضمين
امور دام، تشكل ها و تعاونى هاى عشاير 
خريدارى شود تا به اين وسيله، حقوق 
ــده و مصرف كننده  هر دو گروه فروشن
ــى، براى  ــه گفته قوام ــن شود.  ب تامي
ــه اى به  ــر نام ــالت عشاي ــل مشك ح
ــه شده كه در نامه  رييس جمهور نوشت
ارسالى به رييس جمهور تقاضا كرديم 

ــال اعتبار از محل هاى  هزار ميليارد ري
ــراى عشاير كوچنده و  ماده 10 و 12 ب
رفع مشكالت اين قشر در نظر بگيرند 
تا از اين طريق بخشى از مشكالت پيش 
ــود. همچنين از  روى اين گروه حل ش
ــده، به صورت  رييس جمهور تقاضا ش
ــا رياست شخص  ماهانه جلسه هايى ب
ــور معاونان وى  آقاى روحانى و با حض
ــول دستگاه هاى مربوط  و وزراى مسئ
ــه مشكالت و  ــزار و ب ــر برگ ــه عشاي ب
خواسته هاى اين افراد رسيدگى شود. 

بررسى «فرصت امروز» از اقتصاد ايران در گفت و گو با كارشناسان 

اقتصاد ايران بعد از تمديد مذاكرات

انتقاد يك نماينده مجلس از برخورد با اصناف 

اصناف را براى روزهاى خاص مى خواهيم

عشاير 281 هزار تن پروتئين توليد كردند

واكاوى ششمين كارت زرد مجلس به دولت
ــت بازنشستگان صنعت فوالد و عدم  سوال نماينده مجلس در خصوص وضعي
ــس شوراى اسالمى بازكرد و  پرداخت مستمرى آنها پاى نعمت زاده را به مجل

سرانجام با ارائه كارت زرد وى را بدرقه كردند.
ــوق قانونى نمايندگان مجلس است،  به گزارش ايرنا،  احضار وزرا، سوال از حق
اما تذكرات، اخطارها و سواالت نمايندگان در يك سال گذشته با حاشيه هايى 
ــس و قانع نشدن نمايندگان از  روبه رو بوده است، اما سوال اخير نماينده مجل

وزير صنعت، معدن و تجارت، به واكاوى بيشترى نياز دارد.
سوال مطرح شده از سوى نماينده هيچ ارتباطى با وظايف و مسئوليت هاى وزير 
صنعت، معدن و تجارت ندارد. زيرا صندوق توسعه بازنشستگى صنايع فوالد در 
تاريخ بيست و دوم مهر ماه سال 91 از سوى هيات وزيران دولت وقت از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت انتزاع و به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى منتقل شد.
ــه نمايندگان و در  ــارت آن را بارها ب ــدن و تج ــه وزير صنعت، مع موضوعى ك
كميسيون هاى تخصصى اعالم كرده بود.بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چرا 
بايد وزيرى كه نقشى در تصميم گيرى ها و برنامه هاى اين صندوق ندارد، مورد 

بازخواست و سوال قرار گيرد؟ 
با اين اوصاف وزير صنعت، معدن و تجارت به منظور روشنگرى و با اعالم اينكه 

اين موضوع در اختيارات قانونى وى نيست، پاسخ كاملى ارائه كرد.
ــا مقرر شد كه  ــام وزارتخانه ه ــت: در قانون ادغ ــت زاده در اين جلسه گف نعم
ــن مصوبه در دولت قبل  ــار جمع شوند، اما متاسفانه اي صندوق ها در وزارت ك
ــوق دريافت نكردند، از اين رو،  انجام نشد و كاركنان صنعت فوالد پنج ماه حق
ــى، مسئوالن سازمان  ــار و رفاه اجتماع ــم با حضور وزير تعاون ك دولت يازده
خصوصى سازى و وزارت اقتصاد جلسه اى تشكيل داده و در اين راستا تصميمى 

مصوب شد تا مشكالت موجود را رفع كنند.
ــت براى جبران  ــس تاكيد كرد كه دول ــدن و تجارت در مجل وزير صنعت، مع
معوقات دستمزدها مبلغ 12 هزار و 500 ميليارد تومان اختصاص داد و تا پايان 
ــت فوالد به روز شده است و  ارديبهشت ماه حساب و كتاب بازنشستگان صنع

حقوق عقب مانده خرداد ماه آنها نيز پرداخت خواهد شد.
ــوده و در طول اين مدت،  ــان ماه سال گذشته ب طرح سوال در تاريخ پنجم آب
ــت 9 ماه از طرح  ــالع داشته، اما پس از گذش مجلس از حل وفصل موضوع اط
سوال، دوباره و شايد اين بار با داليلى ديگر كه هيچ ارتباطى با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نداشته تقاضاى طرح سوال در صحن علنى مجلس را مى كند.

ــت فوالد با تصميمات دولت  در حقيقت، اعتراضات به حق بازنشستگان صنع
مرتفع شده است و امروز ديگر معضل صندوق بازنشستگى فوالد محلى از اعراب 
ــده در سطح سوال ملى مطرح  ــد بوديم اين موضوع مختومه ش ندارد، اما شاه
ــرار دولت يازدهم ششمين كارت زرد  و باعث شد در كمتر از يك سال از استق

مجلس به دولت داده شود.
ــالت فراوانى رنج مى برد و  ــش صنعت و معدن از معض در شرايط فعلى كه بخ
نزديك به 14 هزار واحد صنايع كوچك تعطيل شده اند بايد به دنبال كمك به 

حل مشكالت اساسى بود.
ــد روز گذشته اعالم فرمودند  مگر نه اين است كه مقام معظم رهبرى طى چن
كه بار اصلى خارج شدن از ركود بر عهده صنعت و معدن است.چطور مى شود 
ــرداب ركود و تبيين  ــث توليد و خارج شدن از گ برخى به جاى حمايت از بح
ــا رويكرد كاهش سرعت دولت  سياست هاى اقتصاد مقاومتى در سال جارى ب

گام بر مى دارند؟ 
ــرد: صندوق بازنشستگى  وقتى وزير صنعت، معدن و تجارت صراحتا اعالم ك
ــت و اين وزارتخانه  ــار و رفاه اجتماعى اس فوالد زيرمجموعه وزارت تعاون، ك
ــارت زرد خود را به  ــا نمايندگان در نهايت ك مسئوليتى در قبال آن ندارد، ام

نعمت زاده دادند.
ــودن موضوع سوال از وزير صنعت، معدن و  شايد نمايندگان با علم بى ارتباط ب
تجارت به دنبال ارسال پالس هاى ديگرى كه منشأ سياسى دارد ششمين كارت 
زرد را به دولت داده اند. زيرا تلويحا رييس جلسه امروز مجلس نيز به آن اذعان 

كرد كه اين سوال ارتباطى با وزير صنعت، معدن و تجارت ندارد.

آموزش تجارت خارجى 
فرش دستباف

ــران درنظر دارد به  مركز ملى فرش اي
منظور ارتقاى توانمندى فعاالن حوزه 
تجارت خارجى فرش دستباف در ايام 
ــن نمايشگاه  برگزارى بيست وسومي
ــوزش  ــاى آم ــران، دوره ه ــرش اي ف
ــارت خارجى فرش را   مهارت هاى تج
با موضوعات زير طى روزهاى 3 الى6 
شهريورماه از ساعت10الى 13 درمحل 

نمايشگاه بين المللى برگزار كند. 

20هزار فرصت شغلى
 در استان قزوين 

على پرزحمت رييس سازمان صنعت، 
ــارت استان قزوين گفت:  معدن و تج
ــد صنعتى در  ــل 400 واح ــا تكمي ب
استان قزوين 20هزار فرصت شغلى 
ــه در حال حاضر 60  ايجاد مى شود ك
ــت فيزيكى  ــروژه پيشرف درصد از پ

داشته است. 

كاهش توليد صنعتى 
حوزه يورو در ماه مى

دفتر برآوردهاى رسمى اتحاديه اروپا 
ــرد، ميانگين  «يورواستات» اعالم ك
فصلى توليد صنعتى حوزه يورو در ماه 
مى  سال جارى ميالدى به نسبت ماه 
قبل از آن (آوريل) 1/1درصد كاهش 
داشته است.  اين كاهش 1/1درصدى 
ــى شامل 28  ــه و هم فصل هم ماهان

دولت اين اتحاديه است. 

ساماندهى كودهاى 
كشاورزى 

ــاون امور زراعت  عباس كشاورز، مع
ــر ساماندهى  وزير جهاد كشاورزى ب
ــاى مورد نياز  كميت و كيفيت كوده
بخش كشاورزى در راستاى افزايش 
ــدات تاكيد كرد.   و پايدارى اين تولي
ــاورزى مجاز نيست  وزارت جهادكش
ــم، كم سالمت و  ــوالت ناسال از محص

خسارت زا حمايت كند. 

داروها و واكسن هاى 
بيولوژيك

ــان  ــس سازم ــج، ريي ــدى خل مه
ــت: سازمان  ــور گف دامپزشكى كش
دامپزشكى تاكيد ويژه اى روى توليد 
داروها و واكسن هاى بيولوژيك دارد 
ــن كارخانه ها بايد با  و توليدات در اي
ــود.  در حال  هدف صادرات انجام ش
ــون يورو  ــه 370 ميلي حاضر، ساالن
صرف واردات مواد اوليه كارخانه هاى 

خوراك دام كشور مى شود. 
 

مصرف آب در قم 
در مرز هشدار

ــا، مديرعامل  عبدالحميد توكلى بين
شركت آب و فاضالب استان قم گفت: 
مصرف آب در قم در مرز افزايش چهار 
درصدى رشد مصرف، هشدارى براى 
ــت و پيامدهاى خوبى  شهروندان اس
ــت. به لطف  ــال نخواهد داش ــه دنب ب
ــا ورود آب سرشاخه هاى دز،  خدا و ب
جيره بندى در شهر نخواهيم داشت اما 
لزوم صرفه جويى در مصرف و پرهيز از 

اسراف بيش از پيش ضرورى است. 

10درصد
 صرفه جويى كنيد

هوشنگ فالحتيان، معاون وزير نيرو در 
امور برق و انرژى ضمن هشدار نسبت 
ــوا در هفته آينده،  به افزايش دماى ه
ــرد: صرفه جويى  از مردم درخواست ك
10 درصدى برق را جدى بگيرند. هفته 
گذشته پيك مصرف برق به بيش از 47 
هزار و 500 مگاوات رسيدكه درمقايسه 
ــال 92 بيش از 800  با پيك مصرف س

مگاوات فراتر رفت. 

موانع تجارى شركت هاى 
ايرانى فعال در نيجريه 

ــس سازمان  ــى اهللا افخمى راد، ريي ول
ــت: دولت و وزارت  توسعه تجارت گف
ــارت به صورت  ــدن و تج صنعت، مع
ــردن  ــال عملياتى ك ــه دنب ــدى ب ج
ــادى ايران و  ــاى اقتص موافقت نامه ه
نيجريه است و تالش مى كند تمامى 
ــاالن اقتصادى براى  موانع تجارى فع

كار در اين كشور را برطرف كند. 

نمايشگاه اختصاصى ايران 
در دوحه

ــرى مشاور وزير  سعود جاسم الجفي
ــا معاون  ــدار ب ــر در دي ــاد قط اقتص
ــط سازمان  ــى و تنظيم رواب بازارياب
توسعه تجارت، قطر را پيشگام توسعه 
روابط تجارى و سياسى با كشورهاى 
مختلف خواند و گفت: دوحه خواهان 
ــران است. در  ــط با ته گسترش رواب
ــل سازمان  ــه در مح ــدار ك ــن دي اي
توسعه تجارت برگزار شد با تاكيد بر 
ــاه اختصاصى ايران  برگزارى نمايشگ
در دوحه گفت: اين نمايشگاه فرصت 
ــى و شناساندن  مناسبى براى معرف
كاال، خدمات و ظرفيت هاى ايران در 
قطر است و قطر از اين طرح استقبال 

مى كند. 

سودهاى بانكى يكى از عوامل ضربه زننده 
ــت. عضو كميسيون  بر توليد كشور اس
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، باال 
ــى را عاملى براى  ــاى بانك بودن سوده
ضربه زدن به توليد دانست و افزود: بانك 
مركزى براى هدايت نقدينگى به سمت 
بازارهاى مولد بايد منابع را با سود باالتر 
جذب و با نرخ كمتر در اختيار توليد قرار 
دهد. سيدسعيد زمانيان دهكردى، در 
رابطه با داليل نوسان در تصميم گيرى 

ــى ثابت به خانه  و تعيين نرخ سود بانك
ملت گفت: وزارت امور اقتصاد و دارايى، 
ــول و اعتبار،  ــزى و شوراى پ بانك مرك
سياست گذاران تعيين سود بانكى هستند 
و اين نرخ بايد به نحوى تعيين شود كه 
ــش دهد و از  از يك سو نقدينگى را كاه
سوى ديگر، به ضرر واحدهاى توليدى 
نباشد. نماينده مردم شهركرد، در مجلس 
شوراى اسالمى افزود: مديريت ضعيف و 
عدم كنترل نقدينگى طى سال هاى اخير 

باعث حركت سرمايه هاى سرگردان به 
سمت بازارهاى داللى و سفته بازى شد 
ــور جذب اين  و سيستم بانكى به منظ
نقدينگى ها دائما در حال اعمال تغييرات 
در نرخ سود است. وى افزايش بدون برنامه 
سودهاى بانكى را عاملى براى ضربه زدن 
ــادى دانست و  به زيرساخت هاى اقتص
تصريح كرد: از اين رو، بايد سرمايه هاى 
ــا جذب و به  سرگردان از سوى بانك ه

سمت توليد سرازير شوند.

وى همچنين با انتقاد از اظهارات برخى 
ــرورت برابرى  كارشناسان مبنى بر ض
ــت: اين طرز فكر  سود بانكى با تورم گف
ــب وارد  ــه توليد آسي ــوده و ب اشتباه ب
مى كند، همچنين بازار از افزايش سود 
بانك ها تاثير مى گيرد و اين موضوعات 

اثرات منفى بسيارى را در پى دارد.
ــه و  ــه، بودج ــون برنام ــو كميسي عض
محاسبات مجلس دليل نوسان در تعيين 
نرخ ثابت را ضعف مديريت در سيستم 

بانكى عنوان كرد و افزود: بانك مركزى 
براى هدايت نقدينگى به سمت بازارهاى 
مولد بايد منابع را با سود باالتر جذب و با 
نرخ كمتر در اختيار توليد قرار دهد، با اين 
اقدام در جامعه و نظام پولى كشور تعادل 

ايجاد خواهد شد.
ــرد در مجلس  ــرد شهرك ــده م نماين
ــاى يارانه اى عالوه بر  تصريح كرد: وام ه
رونق بخشى به توليد، در خروج از ركود 

تورمى هم تاثيرگذار است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:
 سودهاى بانكى به توليد ضربه مى زند



ــام از  ــه وقتى ن ــت ك مدت هاس
ــران در اصناف برده  ــود و بح رك
ــف آهن فروشان  ــود، صن مى ش
يكى از نام هايى است كه در صدر 
اين بحران و ركود قرار مى گيرد. 
اين نام وقتى شرايطش در خط 
ــرد كه اعالم  ــران قرار مى گي بح
شود، بيش از 1500 واحد صنفى 
ــه  ــال گذشت ــروش از س آهن ف

تاكنون تعطيل شده اند. 
در بازار عوامل متعددى از جمله 
ــه شامل  ــر بر عرض ــل موث عوام
ــا، قيمت ساير  ــات، يارانه ه مالي
ــت، يعنى  ــواد و غيره موثر اس م
ــك از اين موارد  اختالل در هر ي
ــازار تاثير منفى  مى تواند روى ب
ــاال شرايط بازار  داشته باشد. ح
ــه نام ماليات  آهن نيز با مانعى ب
ــزوده متزلزل شده و  بر ارزش اف
به ركود دچار شده است. آن گونه 
ــد آزاد، رييس اتحاديه  كه محم
ــرده، بازار  آهن فروشان اعالم ك
آهن نزديك به يك سال است كه 

در ركود به سر مى برد. 

مشكل از كجا شروع شد؟ 
ــزوده  ف ارزش ا ــر  ب ــات  مالي
ــف  ــل صن ــروع مشك ــه ش نقط
ــس  ــت. ريي ــان اس آهن فروش
ــف آهن فروشان در  اتحاديه صن
گفت وگو با «فرصت امروز»، در 
ــاره مى گويد: مشكل صنف  اين ب
ــه دوم سال  آهن فروشان از نيم
ــى شدن  ــس از اجراي 1389، پ
ماليات بر ارزش افزوده آغاز شد. 
ــان مخالفتى با  صنف آهن فروش
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 
ــن است  ــا خواهان اي ــدارد، ام ن
ــور مالياتى طبق  كه سازمان ام
ــه در قانون مصوب  آن چيزى ك
ــار  ــان رفت ــا آهن فروش ــده ب ش
ــون ماليات  ــاده 3 قان كند. در م
ــده  كه اين  ــزوده آم بر ارزش اف
ماليات بايد براساس مابه التفاوت 
ــروش دريافت  ــت خريدوف قيم
ــف آهن فروشان  ــا صن شود، ام
ــن فاكتور خريد  به دليل نداشت
ناچارند در حالى كه سودى كمتر 
ــد از خريدوفروش  ــك درص از ي

ــد ماليات  مى برند، هشت درص
بر ارزش افزوده پرداخت كنند.

فاكتورهايى كه ناپديد 
مى شوند

بازار آهن از آن دست بازارهايى 
ــه توليد  ــه دليل اينك است كه ب
ــدا ماليات بر  ــت از مب داخل اس
ارزش افزوده كاالى آن پرداخت 
ــازار به  ــا در توزيع ب مى شود. ام
ــه فاكتور خريد وجود  دليل اينك
ــا فاكتور فروش  ــدارد، اين تنه ن
ــه مى شود و  ــه محاسب است ك
همين موضوع موجب فشار روى 
صنف آهن فروشان مى شود. اما 
فاكتورهاى خريد چه مى شود؟ 

ــه اين  ــخ ب ــد آزاد در پاس محم
پرسش، بيان مى كند: هيچ يك 
ــف آهن فروشان،  ــى صن از اهال
ــد. همه ما  ــده نيستن توليد كنن
ــدارى مى كنيم  ــى را خري جنس
ــر افزوده آن  كه ماليات ارزش ب
ــده است. از  ــار پرداخت ش يك ب
سوى ديگر ما اجازه نداريم كاال 
ــدارى كنيم؛  ــم خري را مستقي
ــورس كاال  ــال 1382 كه ب از س
ــن در بورس  راه اندازى شد، آه
ــود كه اين فروش  فروخته مى ش
ــود را دارد.  ــاص خ ــط خ شراي
ــاص حقيقى كاال  بورس به اشخ

ــط به اشخاص  نمى فروشد و فق
ــه ما  ــد. البت ــى مى فروش حقوق
ــى داريم كه  ــاى تعاون شركت ه
ــرد، اما  ــد از بورس كاال بخ بتوان
ــاى ارائه شده  ــه سبده از آنجا ك
ــار حجيم است،  ــورس بسي در ب
ــى نيز قدرت  شركت هاى تعاون
خريد ندارند. مثال بورس سبدى 
25 هزار تنى را ارائه مى كند كه 
قيمت آن باالى 50 هزار ميليارد 

تومان است. 

چه كسى مشترى سبدهاى 
بزرگ بورس است؟ 

ــاال، سبدهاى باالى  اگر بورس ك
ــروش ارائه  ــراى ف ــن را ب 10 ت
ــه شركت هاى تعاونى  مى كند ك
توان خريد آن را ندارد و اشخاص 
ــق قانون بورس  حقيقى هم طب
ــه  ــن معامل ــد وارد اي نمى توانن
شوند، پس چه كسى خريدار اين 

سبدهاست؟ 
رييس اتحاديه آهن فروشان در 
ــراى ما هم  ــاره مى گويد: ب اين ب
ــه چه كسانى  مشخص نيست ك
ــاالى ارائه شده در  خريداران ك
ــد. خريداران اين  بورس هستتن
ــا از شركت هايى با  كاالها عمدت
ــت پوشش  ــه كامل يا تح بودج
ــد. اين شركت ها  بانك ها هستن

ــدارى  ــورس خري ــن را در ب آه
مى كنند و سپس با واسطه هايى 
ــاال مى كنند.  شروع به فروش ك
ــام فروش  ــا  هنگ اين واسطه ه
ــور ارائه  ــا فاكت ــاران م به همك
ــرا نمى خواهند  ــد، زي نمى دهن
شناخته شوند و سودهاى كالنى 
كه از تفاوت قيمت خريدوفروش 
به دست مى آورند، مشخص شود.  
ــه ناتوانى سازمان  آزاد با اشاره ب
ــات از اين  ــى در اخذ مالي ماليات
شركت ها، ادامه مى دهد: وظيفه 
سازمان مالياتى اين است كه اين 
ــا را شناسايى و ماليات  شركت ه
ــد، اما از  ــت كن ــا درياف را از آنه
آنجا اين سازمان ناتوان از انجام 
چنين كارى است، به صنف فشار 
ــف ما در  ــى آورد و اعضاى صن م
ــارى به تعطيلى  برابر چنين فش
ــد. اين گونه است كه  رو مى آورن
ــى تهران،  ــد صنف از 3500 واح
ــه تعطيلى اقدام  1500 واحد ب

كرده اند. 

چرا بورس كاال اطالعات 
نمى دهد؟ 

ــن اين شركت ها  طبيعتا شناخت
ــى كارى  ــان ماليات ــراى سازم ب
دشوار است، اما راه آسانى پيش 
ــور مالياتى قرار  روى سازمان ام

ــورس كاال است.  دارد و آن هم ب
اطالعات اين شركت ها در اختيار 
ــرار دارد، سازمان  ــاال ق بورس ك
ــا مراجعه به  ــى مى تواند ب ماليات
ــن شركت ها را  ــاال اي ــورس ك ب
شناسايى و اقدام به اخذ ماليات 
ــار از واحدهاى  و كم كردن فش

صنفى آهن فروشان كند. 
ــه آهن فروشان  ــس اتحادي ريي
درباره اينكه چرا سازمان مالياتى 
ــدام نمى كند،  ــار اق ــن ك ــه اي ب
مى گويد: بورس كاال نمى خواهد 
اين شركت ها را معرفى كند، زيرا 
ــد مشترى هايش را از  نمى خواه
ــد. از سوى ديگر، اين  دست بده
سازمان مالياتى است كه در اين 
زمينه كوتاهى مى كند و به جاى 
آن براى كسانى از اعضاى صنف 
كه در جمع 150 ميليون تومان 
سرمايه دارد، برگه مالياتى 500 

ميليون تومانى ارسال مى كند.

راهكار چيست؟ 
ــدى در طول  ــن رون ادامه چني
ــرر جامعه  ــه ض ــا ب ــان قطع زم
ــر تعطيلى  ــام خواهد شد. اگ تم
ــى آهن فروشى  واحدهاى صنف
ــاب ادامه پيدا كند،  با همين شت
ــود نخواهد  ــازارى وج ــا ب قطع
داشت و وقتى بازار از بين برود، 
اين مصرف كننده است كه ضرر 
مى كند و با پرداخت هزينه اى كه 
مشخص نيست مالكش چيست، 
ــد كاالى مورد نظر  ناچار به خري
ــا براى  ــود. اما قطع خود مى ش
ــط، راهكارى  خروج از اين شراي

وجود دارد. 
ــل سازمان  ــار را تعام آزاد، راهك
ــد و معتقد  ــور مالياتى مى دان ام
است: اتحاديه آهن فروشان قصد 
ــت ماليات  ــه از پرداخ ندارد ك
ــد و  ــرار كن ــزوده ف ــر ارزش اف ب
مى خواهد اين ماليات را بپردازد، 
ــون. خريدوفروش  ــق قان اما طب
همه واحدهاى صنفى مشخص 
است، سازمان مالياتى مى تواند 
ــرار دادن نسبت فروش  با مبنا ق
ــر ارزش افزوده  ــود ماليات ب و س
ــد. اين كار به صالح  را تعيين كن

جامعه است. 

زنگ خطر براى صنف آهن فروشان در حال نواختن
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اخبار كوتاه

حذف دالالن
بازار ميوه و تره بار

ــس اتحاديه  حسين مهاجران، ريي
ــوه و تره بار،  فروشندگان ميدان مي
حضور گسترده دالالن را عامل اصلى 
ــرد و گفت: به  گرانى ميوه عنوان ك
ــازى قيمت ميوه  منظور متعادل س
ــان، دولت بايد  براى مصرف كنندگ
ــا شرايط را براى  با تشديد نظارت ه
ــذف دالالن از اين صنف  خروج و ح

فراهم كند.

برداشت از منابع صندوق 
توسعه به صالح نيست

ــده مجلس  ــب، نماين ــا كات غالمرض
شوراى اسالمى گفت: برداشت از منابع 
ــراى پرداخت  صندوق توسعه ملى ب
تسهيالت ازدواج يا مواردى از اين قبيل 

به مصلحت كشور نيست.

بيكارى و كمبود منابع آبى 
زيبنده ايران نيست

ــد، معاون آموزش  پوراندخت نيرومن
سازمان آموزش فنى وحرفه اى كشور 
گفت: در ابعاد مختلف از جمله اشتغال، 
محيط زيست و مديريت منابع، شرايط 
ــم كه وجود  مناسبى در كشور نداري
چنين مشكالتى زيبنده ايران نيست.
ــع و حدود  ــا اين همه مناب كشورى ب
ــت نبايد دچار  80 ميليون نفر جمعي
ــاالى بيكارى،  معضالتى نظير نرخ ب

كمبود منابع آبى و آلودگى هوا باشد.

ايران سومين دارنده 
بزرگ ذخاير نفت جهان 

ــزارش آمارى  ــاس تازه ترين گ براس
ــس از ونزوئال  ساالنه اوپك، ايران پ
ــده بزرگ  ــان سومين دارن و عربست
ذخاير نفت خام جهان است. در اين 
ــر نفت خام ايران  گزارش آمده ذخاي
در سال 2013 با 0/3درصد افزايش 
نسبت به سال گذشته به 157 هزار 

و 800 ميليون بشكه رسيده است.

يادداشت

ديدگاه

تحريم ها تعيين كننده اصلى اقتصاد ايران نيستند
سعيد ليالز

توافقات ژنو و اعمال تحريم ها به طور مقطعى-  نه 
تعيين كننده - در اقتصاد ايران تاثيرگذرا است، 
زيرا  مذاكرات ژنو بيشترين اثر روانى و سياسى 
بر اقتصاد ايران وارد كرده و پيش بينى من بر اين 
ــه خوبى خواهد رسيد.  بود كه توافقات به نتيج
به اعتقاد  نگارنده، تحريم ها تعيين كننده اصلى 
در اقتصاد ايران نيست، اگرچه تاثيرگذار بوده و 
اين تحريم ها يك شبه رفع نخواهد شد. از اين رو، 

انتظار تغيير واقعى و عينى روى اقتصاد ايران را ندارم كه  مثال بورس بهتر شود شايد 
اندكى به وضعيت خريدوفروش ملك سامان بدهد تا رونق بيشترى يابد و آن طيفى 
از جامعه كه منتظر هستند، انتظارشان به سر آيد. در بخش واقعى اقتصادى مسئله 
ــد گذاشت، زيرا مشكالت اقتصادى  توافق ژنو اثر تعيين كننده اى بر اقتصاد نخواه
ايران درون زا است و تنها با رويكرد و مسايل داخلى قابل حل است؛ چنانچه ديديم 
دولت بدون اينكه نگاهى به توافق ژنو داشته باشد با اعمال سياست انضباط پول و 
سخت گيرانه موفق شده نرخ تورم را به پايين ترين نرخ در تاريخ اقتصاد ايران برساند، 
به طورى كه نرخ تورم 30 درصد در يك دروه 10 ماهه كاهش يافته است. تحريك 
تقاضا و بهبود وضعيت توليد نيز به عوامل درون زا بستگى دارد و فكر نمى كنم توافق 
ــر و فورى داشته باشد البته در دراز  ژنو در بخش واقعى اقتصاد ايران تاثير چشمگي
ــالت و ظرفيت هاى داخلى  مدت تاثيرگذار خواهد بود.به اعتقاد من اساس مشك
اقتصاد كشور در داخل رقم مى خورد. خوشبختانه در اين مدت رشد اقتصادى كشور 
به 3 درصد رسيده   و اين بيانگر آن است كه اگر بخواهيم، مى توانيم در كشور با وجود 
تمامى تحريم ها به موفقيت برسيم، كافى است اراده باشد و تالش. حال كه ايران در 
ژنو مهلت دوباره اى گرفته است بدون توقف با همان آهنگ قبلى اقتصاد به جلو هدايت 

خواهد شد،  اما نكته مهم اينجاست كه ايران با غرب به توافق خواهد رسيد.

در بخش لوازم و ماشين آالت كشاورزى
در حال وابسته شدن به چين هستيم

ــوازم و ماشين آالت كشاورزى تهران  على توسطى، رييس اتحاديه فروشندگان ل
با بيان اين نكته گفت: چين، در حال حاضر با كارگر ارزان و توليدات انبوه، كاالى 
ــت.  او در گفت وگو با سايت اتاق اصناف  ارزان قيمت را روانه بازار كشور كرده اس
ــى را تقويت كرد، افزود: در بخش لوازم  ايران، با تاكيد بر اينكه بايد توليدات داخل
ــم و واردات بى رويه كاالهاى چينى  ماشين آالت كشاورزى توليدات محدود داري
ــرد: درسال هاى  ــن بخش شده است. وى اظهارك سبب ركود توليد داخلى در اي
گذشته از برند هاى معتبر دنيا مانند آلمان، انگليس، ايتاليا و ژاپن واردات داشتيم، 
ــرخ ارز، به تدريج  ــه شرايط اقتصادى و باال بودن ن اما درچند سال اخير با توجه ب

كاالهاى چينى بازار را تسخير كرده است.
ــد، افزود:  ــد هستن ــى توانمن ــان داخل ــه توليدكنندگ ــان اينك ــا بي  توسطى ب
ــوازم ماشين آالت  ــد ل ــردارى و تولي ــه ب ــاژ و نمون ــران در مونت ــان اي متخصص
ــى  ــد داخل ــاى الزم از تولي ــد حمايت ه ــا باي ــد، ام ــر هستن ــاورزى ماه كش
ــراى توليدات داخلى  ــان اينكه اكنون امكان برندسازى ب صورت بگيرد.  وى با بي
ــد الكتروپمب آبرسانى، پيشرفت داشته ايم و  فراهم نيست، افزود: تاكنون در تولي
اين توليدات به عراق، افغانستان و كشورهاى آسياى مركزى صادر مى شود. توسطى 
گفت: بايد با فراهم شدن فضاى رقابت و همچنين ارتقاى كيفيت توليدات، عالوه 
بر تامين نياز داخل، زمينه هاى صادرات نيز فراهم شود. وى اظهاركرد: اين صنف 
مجموعه اى از كاالها، اعم از انواع الكتروموتورها، پمپ ها، ژنراتورها، لوازم باغبانى، 

موتور برق، تجهيزات سم پاشى، لوازم يدكى وغيره را دربرمى گيرد.

عسل داداشلو
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ــه نخستين  ــورس ك شاخص ب
ــه گذشته را  روز معامالتى هفت
در ارتفاع 73 هزار و 416 واحد 
ــود در پايان با رشد  آغاز كرده ب
0/46درصدى به عدد 73 هزار 
ــد. ارزش كل  و 754 واحد رسي
ــام و حق تقدم در  معامالت سه
ــت به 9 هزار  هفته اى كه گذش
ــد  ــال رسي ــارد ري و 164 ميلي
ــه قبل خود  ــت به هفت كه نسب
ــدى را نشان  كاهشى 4/7درص
مى دهد. همچنين در اين مدت 
تعداد 3 ميليارد و 424 ميليون 
ــزار نوبت مورد  سهم در 263 ه
معامله قرار گرفت كه به ترتيب 
ــش و 3/7درصد  5 درصد افزاي
ــه قبل  ــت به هفت كاهش نسب
ــت. ارزش معامالت  ــه اس داشت
ــارى  ــز در 5 روز ك ــال ني نرم
ــزار و 663  ــش، به 6 ه هفته پي
ــال و حجم معامالت  ميليارد ري
ــه 2 ميليارد و 291  نرمال هم ب
ــم رسيدكه نسبت  ميليون سه
به هفته قبل به ترتيب با 12/3 
و 8 درصد كاهش همراه شدند. 
ــزار و 723 برگه  ــداد 89 ه تع
اوراق مشاركت نيز به ارزش 90 
ميليارد ريال در هفته منتهى به 
ــال معامله شد كه  27 تير امس
ــه گذشته كاهش  نسبت به هفت

84 درصدى را نشان مى دهد. 

  مهم ترين حمايت هاى 
حقوقى ها

ــن حـمـايت هاى  مــهـم تـريـ
حقوقى ها در روز چهارشنبه به 
ــه فوالد صبانور  تامين مواد اولي
ــى 91 درصد،  ــدار حقوق با خري
ــا خريدار  پااليش نفت شيراز ب
حقوقى 69 درصد و زغال سنگ  
ــا خريدار حقوقى  نگين  ط بس  ب
ــوط بوده است.  100 درصد مرب
از مهم ترين حمايت حقوقى ها 
ــت نفت وگاز  مى توان به حماي
ــان از پااليش نفت شيراز  پارسي
ــر حمايت ها  اشاره كرد. از ديگ
مى توان به حمايت 12871000 
ــك ملت از  سهمى كاركنان بان
بانك ملت، 1100000 سهمى 
ــزى از سرمايه  گذارى  بيمه مرك
ــه ، 1082800  ــت  بيم صنع
ــدوق بازنشستگى  ــى صن سهم
ــى  پتروشيم از  ــورى  كش
ــى  سهم  529494 و  ــم  ج
ــذارى معادن و فلزات  سرمايه گ
ــات توليدى شهيد  از كارخانج

قندى اشاره كرد. 

مهم ترين فروش هاى 
حقوقى ها

مهم ترين فروش هاى حقوقى ها 
ــه نيز مربوط  در روز چهارشنب
ــرى با  ــك گردشگ ــت به بان اس
ــد،  ــى 83 درص ــروش حقوق ف
ــات  ــاورى اطالع ــه فن توسع
ــروش حقوقى  ــا ف ــى ب خوارزم
ــر با فروش  77 درصد و كويرتاي
حقوقى 63 درصد. از مهم ترين 
ــوان  ــا مى ت ــروش حقوقى ه ف
ــذارى  ــروش سرمايه گ ــه ف ب
ــك پارسيان و  ــر و سبد بان غدي
سرمايه گذارى اعتضاد غدير در 
نماد شركت كويرتاير، بانك دى 
در نماد شركت توسعه فناورى 
ــى و توسعه  ــات خوارزم اطالع
ــرى در نماد  اميد بانك گردشگ
ــاره كرد.  ــك گردشگرى اش بان

ــاى حقوقى ها  از ديگر فروش ه
مى توان به فروش 10182938 
ــذارى  ــى سـرمـايه گ سـهـمـ
ــن در نماد  ــه مسك ــن آتي تامي
ــذارى  ــت سـرمـايـه گ شـركـ
ــى، 8000000 سهمى  خوارزم
در  ــد  سمن ــذارى  سرمايه گ
ــت سرمايه گذارى   ــاد شرك نم
ــا، 4500000 سهمى بيمه  رن
ــاد سرمايه گذارى   ــران در نم اي

سايپا و 600000 سهمى گروه 
ــذارى مسكن در نماد  سرمايه گ
ــن تهران  سرمايه گذارى مسك

اشاره كرد. 

آيفكس به ارتفاع 800 واحد 
نزديك شد

ــالت آخرين  ــان معام در جري
ــه گذشته  ــى هفت روز معامالت
ــورس سهامداران  بازارهاى فراب

ــت  ــزار و 448 نوب در 20 ه
ــه  ــون اوراق را ب 61ميلي /8
ــارد ريال  ــزار ميلي ارزش 1/2ه
ــص  ــد و شاخ ــد كردن دادوست
فرابورس با 1/7درصد افزايش، 
ــرد و به عدد  13/5واحد رشد ك
ــد. همچنين  796/3واحد رسي
در اين روز گروه سرمايه گذارى 
ــا دادوستد  ــراث فرهنگى ب مي
ــه ارزش  ــون اوراق ب 5/7ميلي

42/7ميليارد ريال از بيشترين 
ــوردار شد  حجم معامالت برخ
ــت با رشد  و هر سهم اين شرك
ــرخ 7386  ــدى به ن 4/7درص
ــازار ETF نيز  ريال رسيد. در ب
ــدوق سرمايه گذارى اطلس  صن
ــزار و 14 واحد  ــا مبادله 57 ه ب
ــم معامالت را به  بيشترين حج
خود اختصاص داد و اوراق اجاره 
ــم در بازار  ــاز پرشيا ه نفت و گ
ــت، با معامله  اوراق با درآمد ثاب
301 هزار و 610 ورقه در رأس 
ــم معامالت قرار  بيشترين حج

گرفت. 

حضور فعاالن بورس در 
كميسيون سرمايه گذارى 

اتاق ايران
ــزارش روابط عمومى اتاق  به گ
ايران كميسيون سرمايه گذارى 
و تامين منابع مالى اتاق ايران 
در تازه ترين نشست تخصصى 
خود به بررسى شرايط كنونى 
بورس و راهكارهاى برون رفت 
از ركود بازار سرمايه پرداخت. 
براساس گزارش فعاالن بخش 
ــاى بى جا  خصوصى دخالت ه
ــاى بى موقع دولت  و حمايت ه
ــه مرز تهديد  سابق صنايع را ب
ــن درحالى است  ــده و اي كشان
ــت در اليحه  ــدم شفافي كه ع
ــى و دخالت دولت فعلى  ماليات
ــا نيز  ــد قيمت گذارى ه در رون
ــه در  ــازار سرماي ــده ب باعث ش
ــات در  ــن اتفاق ــش به اي واكن
ــرد. اين  ــط ركود قرار گي شراي
ــر چه  ــه اگ ــت سه ساعت نشس
ــور حسين  ــا حض ــود ب قرار ب
ــو شوراى  ــزى، عض عبده تبري
ــود، اما  ــورس برگزار ش عالى ب
وى در اين جلسه حضور نيافت 
ــن سليمى  ــاى او حسي و به ج
ديگر عضو شوراى عالى بورس 
درباره راهكارهاى برون رفت از 
ركود بازار سرمايه به سخنرانى 
ــاد سليمى،  ــت. به اعتق پرداخ
تالطم قيمت ها در بازار سرمايه 
ــورس است و  خاصيت و ذات ب
اين در حالى است كه به گفته 
وى براى خروج بورس از ركود 

بايد به صنايع توجه شود. 

گروه هايى كه بيشترين 
درصد تغيير را به خود 

اختصاص دادند
ــه گذشته بازار  در بررسى هفت
سرمايه مشخص مى شود سهام 
ــا 26/84درصد،  ــات ب منسوج
ــزات  تجهي و  ــن آالت  ماشي
ــت  ــد و زراع ــا 40/57درص ب
ــا 4/05  ــه ب ــات وابست و خدم
ــن درصد تغيير  درصد بيشتري
ــه ساير  ــص را نسبت ب در شاخ
گروه ها به خود اختصاص دادند. 
ــا 338 واحد  شاخص كل هم ب
افزايش در پايان معامالت هفته 
ــم 73754 واحد  گذشته به رق
ــه هفته قبل  رسيدكه نسبت ب
ــش را نشان  ــد افزاي 0/46درص
مى دهد. همچنين در اين مدت 
ــازار اول با 401 واحد  شاخص ب
افزايش به رقم 55071 واحد و 
شاخص بازار دوم با 329 واحد 
كاهش به عدد 140456 واحد 
رسيدند كه نسبت به هفته قبل 
ــا 0/73درصد  خود به ترتيب ب
ــش و 0/23درصد كاهش  افزاي

مواجه شدند.

يكى از سياست هايى كه بنده به شدت 
با اجراى آن مخالف هستم، پشتيبانى 
ــازار سرمايه از طريق  كوتاه مدت از ب
تزريق منابع كوتاه مدت است، زيرا اين 
سياست در بلند مدت كمكى به رونق 
ــد. راهكارهاى  بازار سرمايه نمى كن
كوتاه مدت به بازار سرمايه آسيب زده 
و بايد سياست هاى بلند مدت و عملى 
براى رونق بورس تهران تدوين شود. 
ــروز بازار  ــن ترتيب، آنچه كه ام به اي
ــراى آن است  ــر اج ــه منتظ سرماي
ــدت عملى براى  تصميم هاى بلند م
ــه به اسم  ــى متاسفان ــازار است، ول ب
پشتيبانى از بازار سرمايه امروز 5000 
ــازار تزريق  ــارد تومان به ب هزار ميلي
كرده و فردا صندوق ديگرى تاسيس 

مى كنند. 
ــر جلسه هاى خوبى  در روزهاى اخي
ــت و وزارت اقتصاد  ــس، دول در مجل
ــا برگزارى  ــد، اميدواريم ب برگزار ش
اين جلسه هاى تغييرات زيرساختى 

ــد و اگر  ــازار سرمايه بياي به كمك ب
قرار باشد تصميمى گرفته شود بايد 
اثرات سوء آن تصميم بر بازار سرمايه 
بررسى شده و حتى نگاه كارشناسان 

ــه در  ــازار سرماي ب
خصوص اين تصميم 
اخذ شود نه اينكه با 
ــن تصميمات يك  اي
بخشى رشد كرده و 
ــر آسيب  بخش ديگ
ــروه  ــد.  كارگ ببين
ــس  ــورس و مجل ب
ــد ريسك  بايد بتوان
ــك را در  سيستماتي
سطح كالن كاهش 
ــرا در حال  دهد، زي
ــك  ريس ــر  حاض
ــه  ب ــك  سيستماتي
بازار سرمايه تحميل 

ــروه بيشتر  شده و تشكيل اين كارگ
ــه كمك مى كند. آنچه  به بازار سرماي
كه بازار سرمايه از آن آسيب مى بيند 

ــات خلق الساعه و لحظه اى و  تصميم
ــش و صنعت بدون  كمك از يك بخ

توجه به بخش ديگر است. 
بايد براى كمك به بازار سرمايه برنامه 

بلند مدت داشته باشيم، زيرا اگر قرار 
ــورس كمك كنند  است بانك ها به ب
ــه وارد بازار سرمايه  بايد منابعى را ك

ــن بازار  ــد از مدتى از اي ــود بع مى ش
ــور كه رييس  ــد. همان ط خارج كنن
ــز در ماه هاى  ــزى ني ــل بانك مرك ك
ــرد، بانك ها سهام و  گذشته اعالم ك
دارايى خود را در بازار 
ــه بفروشند،  سرماي
ــن بايد برنامه  بنابراي
ــن  ــى تدوي بلندمدت
ــا از وقوع اين  شود ت
ــل جلوگيرى  مسائ
شود.  در حال حاضر، 
ــاى  ــون نهاده كان
ــه  ــذارى ب سرمايه گ
همراه شركت بورس 
ــاد  اقتص وزارت  و 
ــن  ــال تدوي در ح
ــع صنايع  طرح جام
مختلف بورسى است 
تا اين طرح بتواند به 
ــازار سرمايه كمك  ــق و توسعه ب رون
ــور كه سند  ــد. بنابراين، همان ط كن
ــه پنج ساله توسعه  چشم انداز و برنام

ــت طرح جامع  تدوين شده، قرار اس
ــزى 5، 10و 20  ــا برنامه ري صنايع ب
ساله تدوين شود تا مشخص شود كه 
برنامه دولت براى صنعت پتروشيمى 
و پااليشگاهى چيست.  طرح جامع با 
ــازار سرمايه وجود  اين كيفيت در ب
ــن طرح هاى جامع  ندارد و با داشت
اين امكان فراهم مى شود كه برنامه 
بلند مدت و ميان مدت تدوين شده و 
بازار سرمايه برنامه ريزى دقيقى در 
ــه باشند كه اين  اين خصوص داشت
ــارى نهادهاى مختلف  طرح با همك

در حال اجرا است. 
ــه از افزايش نرخ خوارك  بازار سرماي
ــى نديد بلكه  ــب مستقيم و اصل آسي
ــد كه  ــن دي ــى را از اي ــب اصل آسي
ــش نرخ  ــرد افزاي ــى مى ك پيش بين
خوراك در سال هاى آينده نيز تكرار 
ــى در اين  ــرا قانون مشخص شود، زي

خصوص وجود ندارد. 
*دبيركل كانون نهادهاى 
سرمايه گذارى

راهكارهاى كوتاه مدت به بورس ضربه مى زند

تعداد واقعى 
سهامداران بورس

ــورس تهران در سال  رشد شديد ب
ــاده  ــى فوق الع ــه و سودده گذشت
ــى، باعث هجوم  شركت هاى بورس
مردم عادى به سمت بازار سرمايه 
شده بود. بررسى ها نشان مى دهد، 
در شرايط فعلى و زيان 10 درصدى 
بازار سرمايه از ابتداى سال تاكنون 
و افت قابل توجه قيمت شركت ها 
و به تبع خروج سهامداران خرد از 
ــازار سرمايه، از تعداد 6 ميليون و  ب
ــد صادر شده در بازار  700 هزار ك
ــه، تنها 5. 5 ميليون نفر در  سرماي
ــوده و در بورس  ــازار فعال ب اين ب
ــه اين  ــد ك ــروش مى كنن خريدوف
ميزان نسبت به زمان رونق بورس 

با كاهش مواجه شده است. 

نقش بازار سرمايه 
در خروج غيرتورمى 

اقتصاد از ركود
حسين عبده تبريزى، عضو شوراى 
عالى بورس با اشاره به راهكارهاى 
برون رفت اقتصاد از ركود به صورت 
ــازار  ــش ب ــاره نق ــى، درب غيرتورم
ــى بنگاه ها  ــه در تامين مال سرماي
ــه در اين برنامه  گفت: بازار سرماي
ــد وظيفه تامين مالى بنگاه هاى  باي
ــادى را بر عهده گيرد.  بزرگ اقتص
ــادى دولت دو روز پيش  تيم اقتص
ــى از ركود  ــه خروج غير تورم برنام
ــرد كه در  ــر ك ــادى را منتش اقتص
ــه نقش بازار  ــى بندهاى آن ب برخ
ــرده است. در اين  سرمايه اشاره ك
ــد شده كه بازار  بند از برنامه تاكي
سرمايه به عنوان بازارى پيشرو بايد 
پس اندازهاى خرد مردم را تجميع 
ــادى نقش  آفرينى  و در رونق اقتص

كند. 

اوراق تسهيالت مسكن 
گران تر شد

ــالت خريد مسكن در  اوراق تسهي
ــدون توجه به هشدارها  فرابورس ب
ــود  ــى خ ــد افزايش ــان رون همچن
ــاز  ــد. اوراق امتي ــه مى ده را ادام
تسهيالت خريد مسكن در آخرين 
ــه گذشته هم  ــى هفت روز معامالت
ــا 3 درصدى قيمت  ــا افزايش 2 ت ب
ــب نگرانى و اعتراض بسيارى  موج
ــد، زيرا، اين اوراق  از متقاضيان ش
با افزايش قيمت خود نشان داد كه 
براى خريدار صرفه اقتصادى ندارد. 
ــن افزايش قيمت از طرف  دليل اي
ــوالن فرابورس هنوز مسكوت  مسئ

مانده است. 

رشد 103 درصدى
 حجم معامالت 

طى هفته منتهى به 26 تيرماه، در 
حالى بيش از يك ميليون تن انواع 
ــش از 10 هزار و  كاال به ارزش بي
200 ميليارد ريال در بازار فيزيكى 
بورس كاالى ايران مورد دادوستد 
ــه لحاظ حجم و  ــرار گرفت كه ب ق
ــر رشد  ــب نمايانگ ــه ترتي ارزش ب
ــدى در مقايسه با  103 و 24 درص
هفته ماقبل بود. طى هفته مذكور 
در تاالر داخلى محصوالت صنعتى 
ــزار تن  ــدود 748 ه ــى ح و معدن
انواع كاال به ارزش بيش از 5183 

ميليارد ريال دادوستد شد. 

عرضه 200 تن بنزول 
در رينگ بين الملل

ــالت آخرين روز  ــان معام در جري
ــرژى در  ــه بورس ان ــه گذشت هفت
ــوى فيزيكى عالوه بر معامالت  تابل
رينگ داخلى، در رينگ بين الملل 
ــزول واحد كك سازى  200 تن بن
ــه  ــد عرض ــران زرن ــش قط و پاالي
ــروز 1000 تن  ــد. همچنين ام ش
ــش  پاالي ــت  ــل شرك آيزوريسايك
نفت تهران، 1020 بشكه ميعانات 
ــالم، 69 تن  ــازى پااليش گاز اي گ
ــن شركت پتروشيمى  برش سنگي
شازند و 150 تن گاز مايع صنعتى 
ــه ارزش  ــام ب ــى بندرام پتروشيم
ــارد و 443 ميليون ريال  51 ميلي

معامله شد. 

واكنش بازار سرمايه به 
سقوط هواپيماى مالزيايى

ــدن يك فروند  در پى سرنگون ش
ــاى مسافربرى مالزيايى در  هواپيم
ــن تحريم هاى  ــن و همچني اوكراي
ــا عليه روسيه،  ــازه آمريكا و اروپ ت
ــام در بازارهاى سرمايه  ارزش سه
ــت.  ــش ياف ــان كاه ــر جه سراس
ــى سهام  ــاى اصل ارزش شاخص ه
در بازارهاى اروپا و ارزش شاخص 
ــام MICEX مسكو با كاهش  سه

2/3 درصدى مواجه بود. 

شاخص كل در دوهفته گذشته 3000 واحد صعودى شد
ــد در سال جارى  ــن روزها به 5200 واح ــورس در حالى اي ــت شاخص ب اف
رسيده كه دماسنج بورس از ابتداى سال 93 تا پايان هفته اول تيرماه بيش 
از 8100 واحد افت را به خود ديده بود و در دو هفته گذشته حدود 3000 
ــد روند متعادل معامالت در  ــب آن كاسته شده و اين روزها شاه ــد از ت واح
ــال كه بازار سهام 77  ــورس اوراق بهادار هستيم. همچنين از ابتداى امس ب
ــارى فعاليت داشته، تعداد سه ميليون و 374 هزار و 127 برگه اوراق  روز ك
ــارد ريال در بورس اوراق بهادار به  ــت به ارزش سه هزار و 379 ميلي مشارك

فروش رسيده است. 

بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

بيشترين افزايش

بيشترين كاهش

برترين تقاضا

برترين عرضه

 73,754,20شاخص كل
296,33ميزان تغيير
B 3,463,029,029ارزش بازار

56,402تعداد معامالت
B 1,898,392ارزش معامالت
M 906,756حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
6,80354,92رمپنا

(40,23)7,862پارسان
2,51339,49فملي
95739,37وبصادر
(36.13)10,693شبندر
14,19529.02فارس
3,43022.14ومعادن

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

1,63127820.55  فنرسازي زر(خزر)
  ح . 

پتروشيمي فارابي (شفاراح)
11,9058807.98

908596.95  ح . الكتريك  خودرو شرق (خشرقح)
4,1861824.55  سيمان  تهران (ستران)

7,7572984 صنايع شيميايي ايران (شيران)
4,3021653.99  سرمايه  گذاري  البرز (والبر)
2,087803.99  داده پردازي ايران (مداران)
2,9781143.98  سيمان  شمال (سشمال)

1,467563.97  قند ثابت  خراسان (قثابت)
2,9141113.96  سايپاآذين (خاذين)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
درصد تغيير قيمتقيمت

تغيير

(7.66)(523)6,302  افست (چافست)
 سراميك هاي  صنعتي  اردكان 

(3.93)(1410)34,473 (كسرا)

  صنايع  ريخته گري 
(3.91)(76)1,870 ايران (خريخت)

  گسترش  صنايع  و خدمات 
(3.89)(241)5,961 كشاورزي  (تكشا)

(3.73)(242)6,239  فرآورده هاي نسوزآذر(كاذر)
  كارخانجات  قند 

(3.65)(108)2,851قزوين (قزوين)

  سرمايه گذاري  توسعه 
(3.62)(49)1,306 آذربايجان  (وآذر)

(3.56)(388)10,505  سيمان  كرمان (سكرما)
  تامين  ماسه  

(3.42)(218)6,160ريخته گري (كماسه)

(3.36)(149)4,279  خوراك  دام  پارس (غدام)

ارزش(ميليون ريال)قيمت خريدنام كامل شركت (نماد)
6,80667,996  گروه مپنا (رمپنا)

7,82717,484  گروه  صنعتي  بارز(پكرمان)

2,55817,186  ملي  صنايع  مس  ايران  (فملي)

3,98315,817  تراكتورسازي ايران (تايرا)

1,37312,051  زامياد(خزاميا)

12,3868,097  نفت  پارس (شنفت)

7,7574,647  صنايع شيميايي ايران (شيران)

7,4563,798  صنايع  الستيكي  سهند(پسهند)

6,5302,653  افست (چافست)

5,2622,415  توكافوالد(هلدينگ (وتوكا)

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

6,9625,898  كاشي  حافظ (كحافظ)

5505,500  خوارزمي(وخارزمح)

19,5013,786  سيمان مازندران (سمازن)

6,2052,970  سيمان كردستان(سكرد)

28,4702,477  پارس  پامچال (شپمچا)

10,6832,213  پارس  خزر(لخزر)

13,1772,182  سيمان اصفهان (سصفها)

15,9292,156  كاشي  سينا(كساوه)

12,9101,950  فوالد اميركبيركاشان(فجر)

3,2911,935  كاشي  نيلو(كنيلو)

بهروز خدارحمى*

گزارش فرصت امروز از روند حركتى بازار سرمايه 
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سيدمحمد صدرالغروى

ــورس، مقاله  ــه گذشته ب ــر وقايع هفت از ديگ
ــى كارفرمايى صنعت پتروشيمى  انجمن صنف
ــى علل سقوط بورس  ــود كه در آن به بررس ب
تهران پرداخته است. فقدان چشم انداز روشن 
ــت در يك افق  ــوه تعيين قيم ــاف از نح و شف
ــراى ساخت و 6  ــل 10 ساله (4 سال ب حداق
ــه) توسط دولت و  ــال براى بازگشت سرماي س
ــط ركود تورمى با  مجلس، دامن زدن به شراي
ــى كه به خروج  ــاذ سياست ها و تصميمات اتخ
95 هزار ميليارد تومان نقدينگى مولد از بازار 

ــر شد و افزايش چند برابرى نرخ  سرمايه منج
ــر ارز در 2 سال گذشته كه قيمت تمام  تسعي
ــاى صنعتى ارزبر را  ــده شركت ها و پروژه ه ش
ــور افزايش داده است، از  ــا چند برابر در كش ت
ــن پيرامون  ــى است كه اين انجم موارد مهم
ــاف از نحوه  ــداز روشن و شف ــدان چشم ان فق
ــل 10 ساله  ــت در يك افق حداق تعيين قيم
ــال براى ساخت و 6 سال براى بازگشت  (4 س
ــت و مجلس به آن اشاره  سرمايه) توسط دول

كرده است. 

روند شاخص پس از افزايش 5 برابرى نرخ خوراك پتروشيمى



ــا نرفته است زمانى  هنوز از ياده
را كه حتى در تبصره هاى بودجه 
به ارائه تسهيالت اشاره و تكليفى 
قانونى روى دوش بانك ها گذاشته 
ــد و در مواقعى حتى دولت  مى ش

ضمانت آنها را مى كرد. 
اين در حالى است كه بدهكاران 
ــا منابع بانكى  بزرگ همچنان ب
ــادى خود ادامه  به فعاليت اقتص
ــن روزها  ــد، هر چند اي مى دهن
ــا فساد را  ــه پرچم مبارزه ب ساي
باالى سر خود احساس مى كنند 
ــه وضعيت ركود  و اين مسئله ب
ــا اقتصاد  ــه اين روزه تورمى ك
كشور را اسير كرده دامن مى زند. 
ــوه براى  ــام سه ق ــه، اهتم البت
ــات معوق به  بازگرداندن مطالب
بانك ها موجب شده تا بدهكاران 
ــى سال هاى  ــه درشت كه ط دان
ــاى ويژه  ــا ايجاد رابطه ه اخير ب
ــاى كالن از  ــق به اخذ وام ه موف
سيستم بانكى شده اند، روزهاى 
ناآرامى را در پيش داشته باشند. 
ــى در  ــاران بانك ــده بدهك پرون
ــاد تازه ترى به  روزهاى اخير ابع
ــه است. بعد از ارسال  خود گرفت
ــى 575 ابربدهكار بانكى از  اسام
سوى قوه مجريه به قوه قضاييه، 
اطالعات تازه اى از ميزان بدهى 
ــاش شده است.   براساس  آنها ف
ــات بانكى  ــم معوق ــار، رق اخب
ــزار ميليارد  ــه 80 ه ــون ب اكن
ــت و اين در  ــان رسيده اس توم
حالى است كه كل رقم بودجه 
ــغ 783 هزار  ــال 1393 مبل س
ميليارد تومان اعالم شده است. 

وصول بيهوده معوقات
ــات معوق وزارت  افزايش مطالب
ــزى باعث  ــاد و بانك مرك اقتص
ــن كميته از  ــد كه تشكيل اي ش
سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه 
ــرار دهند تا  ــور كار ق را در دست
ــن امر در  ــالت ناشى از اي مشك
ــادى و بانكى كشور  ــام اقتص نظ
ــدرت و توان  ــد و ق ــش ياب كاه
ــا به بخش هاى  وام دهى بانك ه
ــراى رونق اقتصادى و  توليدى ب
خروج از ركود افزايش پيدا كند. 
ــه تازگى دولت  ــر حال، ب به ه
ــدد استفاده از  و بانك ها در ص
ــى و ارجاع اين  ــاى قانون ابزاره
ــه قوه قضاييه، نيروى  موضوع ب
ــوع الخروج  ــا ممن ــى ي انتظام
كردن بدهكاران بزرگ هستند 
تا از وضعيت بحرانى كه گرفتار 

آن شده اند، نجات يابند. 
ــاددان  اقتص ــى ،  رزاق ــم  ابراهي

معتقد است: مادامى كه ساختار 
ــك سيكل ناقص  اقتصادى از ي
ــرد، نمى توان انتظار  بهره مى گي
ــر سياست گذار  ــه ه ــت ك داش
اقتصادى  از جمله تشكيل ستاد 
ــوق بانكى  ــول مطالبات مع وص

موفق اجرا شود. 
ــى،  در گفت وگو با  ــم رزاق ابراهي
ــر بار رفتن  ــت امروز»، زي «فرص
ــل  ــاى تعدي ــراى سياست ه اج
ــال گذشته  ــادى در 16 س اقتص
ــراى  اج در  ــى  ناكام ــل  عام را 
و  ــى مى داند  پول ــاى  سياست ه
ــه قوانين  ــى ك ــد: مادام مى گوي
مدّونى تنظيم نشود و به صورت 
ــب يك  ــك و در قال سيستماتي
ــم اجرا  ــار اقتصادى منظ ساخت
ــات معوق  ــود، وصول مطالب نش
ــه نظر  ــوده ب ــرى بيه ــى ام بانك
بانكى  ــك كارشناس  مى رسد. ي
گفته، ريشه معوقات در طرح هاى 
ــالت خرد  ــالن است نه تسهي ك
ــا و  ــد وزارتخانه ه ــن باي و بنابراي
ــى اين طرح ها  سازمان هاى حام
ــرار داد.  رضا  ــوال ق ــورد س را م
نبايد  ــرد:  ك تصريح  ــزار  شكرگ
دليل اصلى معوقات را به خاطر 
ــرد بانك ها دانست به اين  عملك
دليل كه طرح هاى كالن زيرنظر 
سازمان و وزارتخانه هاى بزرگ، 

تسهيالت دريافت مى كنند. 
ــزار،  شـكـر گ ــه  گـفـتـ ــه  بـ

براى  مختلف  ــاى  بخشودگى ه
وصول مطالبات معوق از جانب 
ــم بانكى يكى  مسئوالن سيست
ــراى روشن  ــل اصلى ب از دالي
شدن و باال رفتن رقم مطالبات 

به شمار مى آيد. 
ــرد  ــه ديرك ــت جريم وى درياف
مطالبات را يكى ديگر از مسائل 
ــدن مطالبات  مهم در معوق ش
ــت: بايد مشخص  ــت و گف دانس
كرد، دريافت جريمه ديركرد در 
بانكدارى اسالمى مشكلى دارد يا 
خير و مطابق قانون بانكدارى در 

اين زمينه تصميم گيرى كرد. 
ــى ادامه  ــاس بانك ــن كارشن اي
ــدن ريشه  ــراى روشن ش داد: ب
در سيستم  ــوق  مع ــات  مطالب
بانكى بايد ميزان تسهيالتى را 
كه پرداخت شده است از ميزان 
ــا پرداخت  ــه آنه ــودى كه ب س
ــزان  ــن مي ــود و همچني مى ش
معوقات بانك ها مشخص كرد. 

از  ــر  ديگ ــى  يك ــور،  آريان پ
بانكى نيز مى گويد:  كارشناسان 
ــراى كاستن از ميزان مطالبات  ب
ــوه «پيشگيرى  ــوق، دو شي مع
برمحور بازدارندگى» و «درمان» 

بايد به كار گرفته شود. 
ــور تاكيد دارد كه  سعيد آريان پ
ــوق از يك  ــى مطالبات مع فزون
موضوع سازمانى به يك معضل 
ــده و مسئوالن  ــى تبديل ش مل

ــر آن داشته است  ــط را ب ذى رب
كه اقداماتى عاجل در اين مورد 
ــد و تصميمات  ــل آوردن به عم
خاصى اتخاذ كنند، ولى تاكنون 
نسخه شفابخش نوشته نشده و 
نتيجه غايى حاصل نشده است. 
ــه وى، كندى سيستم  به گفت
ــى و قضايى (طى  ــع ثبت مراج
ــك  ي از  ــه)  گذشت ــوات  سن
ــودن وثايق  ــرف و كافى نب ط
ــوى ديگر  ــان از س وام گيرندگ
ــر عدم ارزيابى  (به تعبير ديگ
صحيح وام گيرندگان در زمان 
ــده تا با  ــذ وام) موجب ش اخ
ــام تالش  ــت زمان و تم گذش
مسئوالن و به خصوص فعاليت 
و  ــى  حقوق ــاى  اداره ه ــاد  زي
ــا و  ــات بانك ه ــول مطالب وص
ــه تنها  ــات اعتبارى، ن موسس
ــوق كم  ــات مع ــزان مطالب مي

ــد.  ــش ياب نشود، بلكه نيز افزاي
ــزرگ دولتى  ــاال بانك هاى ب ح
ــى از معوقات بانكى  سهم باالي
ــاص داده اند  ــه خود اختص را ب
ــاى خصوصى كه طى  و بانك ه
گرفته اند  اخير شكل  سال هاى 
و  ــا  روش ه از  ــاده  استف ــا  ب
شيوه هايى كه به كار مى گيرند 
ــات را  ــزان معوق ــن مي كمتري
ــر ماند و  ــد منتظ ــد و باي دارن
ــد در  ــا مى توانن ــد دولتى ه دي
ــوص وصول اين معوقات و  خص

ــن چرخ توليد موفق  راه انداخت
عمل كنند يا خير؟ 

شفاف سازى در خصوص 
معوقات بانكى صورت گيرد

ميزان مطالبات معوق و افزايش 
ــواره به  ــرى است كه هم آن ام
خاطر نقش مهم در گردش پول 
بانك ها  و قدرت تسهيالت دهى 
ــالن مورد  ــرد و ك ــش خ در بخ
ــوالن بوده و  توجه مردم و مسئ
ــى از بزرگ ترين  هست و به يك
مشكالت و موانع پيشبرد اهداف 
اقتصادى نظام بانكى دولت تدبير 
ــال تالش براى  و اميد كه در ح
ــود تورمى  ــروج اقتصاد از رك خ
ــل شده است. ميزان  است، تبدي
ــال 88،  ــات معوق در س مطالب
رقمى معادل 411 ميليارد ريال 
بوده است، در حالى كه اين رقم 
ــع مختلف دولتى  اكنون از مناب
ــزار ميليارد  82، 100 و150 ه

تومان عنوان شده است. 
ــى در  ــوق بانك ــاى مع بدهى ه
ايران براساس آمار منتشر شده 
از سوى بانك مركزى به 15/6 
(پانزده و شش دهم)درصد كل 
ــاى بانكى رسيده كه  رقم وام ه
ــن رقم در مقايسه با متوسط  اي
بانكى  معوق  بدهى هاى  نسبت 
ــت شده در  ــه وام هاى پرداخ ب
ــار درصد  ــه تنها چه جهان ك

است، بسيار قابل توجه است. 
ــل وزارت اقتصاد  ــن دلي به همي
ــزى دستور تشكيل  و بانك مرك
كميته ويژه سه جانبه متشكل از 
نمايندگان هر سه قوه صادر كردند 
ــن امر را پى گيرى  تا با جديت اي
ــق قدرت و  ــد كه از اين طري كنن
توان وام دهى بانك ها به بخش هاى 
ــق اقتصادى و  ــدى براى رون تولي

خروج از ركود افزايش يابد. 
ــه در اينجا مطرح  اما سوالى ك
ــت كه بانك ها  مى شود اين اس
ــى  وام هاي ــت  پرداخ ــراى  ب
ــن و كاال از  ــد ماشي خرد مانن
ــه  سفت و  ــن  ضام ــان  متقاضي
ــه  ــى ك ــد و هنگام مى خواهن
ــه تاخير  ــت اقساط ب بازپرداخ
ــن  ضام ــوق  حق از  ــد  مى افت
ــاط را كم مى كنند، چگونه  اقس
وام هاى كالنى را بدون گرفتن 
ــاز به متقاضيان  وثايق مورد ني
ــد و اگر وثايق  پرداخت كرده ان
ــده است  ــاز گرفته ش مورد ني
چرا خود بانك ها توان مديريت 
ــد و  ــه را ندارن ــا معوق بدهى ه
نهاد هاى ديگر بايد براى وصول 

اين بدهى ها وارد گود شوند؟ 

چرا 80 هزار ميليارد تومان معوقه بانكى وصول نمى شود

طرح هاى كالن
بزرگ ترين بدهكار بانكى
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خبر

مديرعامل بانك شهر 
نايب رييس شوراى انرژى 

مديرعامل و نايب رييس هيات مديره 
ــور در نخستين  ــك شهر با حض بان
ــى انرژى پايدار  اجالس شوراى عال
ــه از نوزدهم  ــرى (DSUE) ك شه
ــو ايتاليا  ــاه ترين ــاه در دانشگ تيرم
ــا به عنوان  ــزار شد، با رأى اعض برگ

نايب رييس اين شورا انتخاب شد. 
ــدى، در اين  ــن محمدپورزرن حسي
ــت: بانك شهر  ــالس اظهار داش اج
ــا پايلوت سازى  ــا ب ــدد است ت درص
ــق اجرايى  ــى از طرح هاى موف برخ
ــوه،  ــن شي ــج اي ــه تروي ــت ب نسب
ــو و دور  ــاى ن ــرى انرژى ه به كارگي
ــاده از سوخت هاى  ــدن از استف ش
ــدام الزم را در كوتاه مدت  فسيلى اق

به عمل آورد. 

رشد 24درصدى 
تراكنش هاى بانك صادرات 
ــاى  ارتق ــا  ب ــادرات  ص ــك  بان
ــزارى  نرم اف و  ــزارى  سخت اف
ــزى خود توانست  سيستم هاى مرك
ــت و پايدارى ارائه خدمات به  ظرفي
ــان را تسهيل بخشد و تعداد  مشتري
كل تراكنش هاى سامانه سپهر بانك 
ــه اول سال  ــه ماه ــادرات در س ص
ــارى 24 درصد رشد را نسبت به  ج
مقطع زمانى مشابه در سال گذشته 

نشان مى دهد. 

اعالم وثايق موسسه 
توسعه براى ارائه تسهيالت
ــه، وثايق  ــارى توسع ــه اعتب موسس
ــراى ارائه تسهيالت  ــورد نياز را ب م
ــان متناسب با  ــه متقاضي ــى ب بانك
ــى و در قالب عقود  مبلغ درخواست
مبادله اى و مشاركتى با شرايط ويژه 
ــرد. متقاضيان براى آگاهى  اعالم ك
ــب موسسه  ــه به شع ــن زمين در اي
ــه در سراسر كشور  ــارى توسع اعتب

مراجعه كنند. 

قهرمانان تيم ملى واليبال 
سهامدار بانك پاسارگاد 

مى شوند
ــت تا در  ــك پاسارگاد آماده اس بان
صورت قرارگرفتن تيم ملى واليبال 
ــران در رده اول تا سوم بازى هاى  اي
ــوان  ــال، به عن ــى واليب ــگ جهان لي
ــك از اعضاى  ــى، به هر ي قدر شناس
اين تيم سهام بانك پاسارگاد هديه 

كند. 

18هزار ميليارد ريال 
مطالبات بانك سپه بازگشت

ــژاد، مدير عامل  ن سيدكامل تقوى 
ــم معارفه مدير  بانك سپه در مراس
ــك گفت:  ــن بان ــارى اي ــور اعتب ام
ــه تازگى  ب ــراردادى كه  ق براساس 
ــان خصوصى  ــا سازم ــك سپه ب بان
ــا موفق شديم  ــا رسانده، م به امض
ــزار ميليارد ريال از  نزديك به 18ه
ــك را از دولت دريافت  مطالبات بان

كنيم. 

بانك كشاورزى 
1342ميليارد ريال 

تسهيالت پرداخت كرد
آذربايجان  ــان  است بانك كشاورزى 
ــت از بخش  ــا هدف حماي شرقى ب
كشاورزى، درسه ماه اول سال جارى 
بالغ بر1342ميليارد ريال تسهيالت 
ــت كرد كه  ــر پرداخ ــه 15هزارنف ب
را  ــى  پرداخت ــزان  مي ــن  بيشتري
اعتبارات خرد كشاورزى و طرح هاى 
ــى و باغات با 51درصد به خود  زراع
اختصاص داده اندكه در مجموع بالغ 

بر 681 ميليارد ريال مى شود. 

 بانك ها با توليدكنندگان 
مدارا كنند 

ــون اقتصادى مجلس  رييس كميسي
ــاره به نقش  ــى با اش ــوراى اسالم ش
ــق اقتصاد مقاومتى،  بانك ها در تحق
ــا بنگاه هاى  ــد ب ــا باي ــت: بانك ه گف
توليدى مدارا كنند تا توليدكنندگان 
نيز بتوانند چرخه اقتصاد و توليد ملى 

را به حركت دربياورند. 
ــا، ارسالن فتحى پور  به گزارش ايسن
ــر سياست هاى پولى  با اشاره به تاثي
و مالى در اقتصاد كشور، خاطرنشان 
كرد: اين بانك ها هستند كه با استفاده 
ــه و سپرده هاى مردم، منابع  از سرماي
ــن مى كنند و  ــى بنگاه ها را تامي مال
مى توانند با ارائه تسهيالت با سودهاى 
ــب در تحقق اقتصاد مقاومتى  متناس

نيز موثر باشند. 
وى افزود: در حال حاضر بسيارى از 
بنگاه هاى توليدى به بانك ها بدهكار 

هستند. 

نماگر

ــاران به سيستم بانكى  رقم بدهى بدهك
ــن آمار بانك مركزى براى سال  در آخري
ــزار ميليارد تومان  ــدود 82 ه 1392 ح
ــزار و 700  ــه حدود 60 ه اعالم شد ك
ــى و بقيه ارزى  ــارد تومان آن ريال ميلي

بوده است. 
ــوق  مع ــات  مطالب ــزان  مي ــن  همچني
ــزار ميليارد  ــى 323 ه ــاى دولت بانك ه
ــادل 13 درصد كل تسهيالت،  ريال، مع
ــاى خصوصى  ــات بانك ه ــزان مطالب مي
ــارد ريال، معادل 17  را 250 هزار ميلي
ــالت و ميزان مطالبات  درصد كل تسهي
ــى 234 هزار  ــه خصوص ــاى نيم بانك ه
ــد  ــا 12درص ــر ب ــال و براب ــارد ري ميلي

تسهيالت عنوان شده است. 
 ولى چندى پيش يعنى در21 ارديبهشت 
ــارى فهرستى از ميزان بدهى  ماه سال ج
معوق بانكى به تفكيك بدهكاران در فارس 
ــات غيرجارى  ــر شد كه كل مطالب منتش
بانك ها را بيش از 100 هزار ميليارد تومان 
ــارى را باالى 10  و مانده مطالبات غيرج
ــا رقمى معادل 62  ميليارد تومان و جمع
هزار ميليارد تومان اعالم كرده بود كه اين 

ــار 988 ذى نفع واحد اعم از  رقم در اختي
حقوقى و حقيقى است. 

البته طيب نيا، وزير اقتصاد هم اخيرا رقم 
واقعى معوقات بانكى را 150 هزار ميليارد 
ــد از درج در  ــه بع ــوان كرد ك ــان عن توم
رسانه ها، در فاصله كمى اين رقم را اصالح 
و همان 80 هزار ميليارد تومان اعالم شد. 
ــم 150 هزار ميليارد تومان  وى افزود: رق
شامل رقم مطالبات معوق استمهال شده 
ــوده كه برخى  ــاى قانونى نيز ب از روش ه
نمايندگان و رسانه ها، آن را به عنوان رقم 

مطالبات معوقه مطرح كردند. 
حيدر مستخدمين حسينى، معاون پيشين 
ــاره به رقم  ــزى با اش ــى بانك مرك حقوق
ــه اين 150 هزار  اعالمى طيب نيا و اينك
ميليارد تومان شامل رقم مطالبات معوق 
ــاى قانونى است  استمهال شده از روش ه
ــم رقم بدهى هايى  ــان كرد: فكر مى كن بي
ــه اصل آن به بانك ها پرداخت نشده دو  ك
برابر رقم اعالمى بانك مركزى يعنى حدود 
ــزار ميليارد تومان است به گونه اى  200 ه
ــه 50 درصد را  ــاران نزديك ب ــه بدهك ك
ــال كرده و 50 درصد بقيه را حتى  استمه
استمهال هم نكرده اند و باقى مانده است.  

آمار هاى متناقض از ميزان معوقات بانكى 
ــن ادعا صحه مى گذارد كه رقم واقعى  براي
ــات بانكى بسيار بيشتر از آن چيزى  معوق
ــود و رقم باالى اين  است كه اعالم مى ش
ــات باعث قفل شدن تسهيالت دهى  معوق
ــالن شده است  ــك در بخش خرد و ك بان
ــاد بانك محور ايران را با مشكالت  و اقتص
اساسى روبه رو كرده و اقتصاد كشور با اين 
توصيفات در مرداب ركود دست وپا مى زند. 
اقتصادى  ــاس  كارشن ــى،  پازوك مهدى 
ــروز»  در  ــت ام ــا «فرص ــه ب در مصاحب
ــى گفت:  ــات بانك ــزان معوق ــورد مي م
ــال 92، از  ــا پايان س ــات بانكى ت معوق
ــزار ميليارد  ــك مركزى 82 ه سوى بان
ــه ميزان آن  ــان اعالم شده است ك توم
ــا توجه به ميزان وام هايى  در سال 93 ب
كه سررسيدنشده، بوده اند، افزايش قابل 
ــت ولى من آمار  ــى پيدا كرده اس توجه

دقيقى از ميزان آن در دست ندارم. 
پازوكى مهم ترين دليل افزايش معوقات 
ــاد و  ــت دراقتص ــدم سالم ــى را ع بانك
ــرد و گفت: ما  ــم بانكى عنوان ك سيست
ــالت ساختارى  در سيستم بانكى مشك
داريم، زيرا سيستم ادارى كشور ضعيف 

و براساس بده و بستان است. 
ــزود: هنگامى كه اشخاصى وام هاى  وى اف
ميلياردى را با وثايق بسيار پايين از بانك ها 
مى گيرند معلوم است با رشوه كار خود را 
ــو برده اند و به اين ترتيب رقم معوقات  جل

فعلى كشور دور از انتظار نيست. 
وى در مورد راهكار از جلوگيرى افزايش 
ــت: بايد در خصوص  معوقات بانكى گف
ــازى بشود و  ــى شفاف س ــات بانك معوق
درخواست من از بانك مركزى اين است 
ــاى باالى  ــى كسانى كه وام ه ــه اسام ك
ــت بانك  ــد، در ساي ــارد گرفته ان دوميلي

مركزى منتشر كند. 
ــد  باي ــن  هـمـچـني ــزود:  افـ وى 
توليد كنندگان واقعى كه براى واحدهاى 
ــد و به دليل  ــدى خود وام گرفته ان تولي
شرايط بد اقتصادى در باز پرداخت دچار 
مشكل شده اند از ديگر بدهكاران بانكى 
ــا استمهال  ــد و بدهى آنه تفكيك شون
ــن وام ها را در  ــود و افرادى هم كه اي ش
فعاليت هاى داللى و خالف تعهدات خود 
ــوم شوند و براى  ــرج كرده اند نيز معل خ
جلوگيرى از اين كار با اين افراد برخورد 

جدى شود. 

ساختار معيوب اقتصادى مهم ترين دليل معوقات بانكى

ايليا پيرولى

مهسا اسماعيلى

ــزى، ضمن  ــل بيمه مرك ــس ك ريي
ــاى اصلى اصالح  برشمردن محوره
ــث گفت:  ــه شخص ثال ــون بيم قان
ــى توسط  ــردن زندان ــى آزاد ك تلق
ــدوق تامين خسارت هاى بدنى،  صن
تلقى نادرستى است كه بايد اصالح 
شود و منابع و مصارف صندوق بايد 

تحت مديريت صنعت بيمه باشد. 
ــد ابراهيم  ــزارش فارس، محم به گ
ــل  مديران عام ــع  جم در  ــن  امي
ــه با اشاره به اينكه  شركت هاى بيم
«واگذارى ارزيابى ريسك به صنعت 
ــوع جايگاه  ــور» و «موض بيمه كش
ــن در صنعت بيمه»  ــدوق تامي صن
دو محور اصلى مدنظر براى اصالح 
ــث است،  ــه شخص ثال ــون بيم قان
ــاس الزامات  ــت:  بيمه بايد براس گف
ــه عوامل موثر  ــر پاي ــرى و ب بيمه گ
ــه تعيين حق بيمه  بر ريسك قادر ب
ــر موضوع ارزيابى ريسك  باشد و اگ
ــه  ــور گرفت ــه كش ــت بيم از صنع
ــه نمى تواند در  ــت بيم ــود صنع ش

فعاليت هاى بيمه اى خود كارآمد و 
موثر باشد.

ــل بيمه مركزى جمهورى  رييس ك
ــران با اشاره به اين نكته  اسالمى اي
ــا مسئوليت  ــه در همه جاى دني ك
اجتماعى  آسيب ديدگان  از  حمايت 
ــت، گفت:  ــده حاكميت اس ــر عه ب
ــدوق تامين  ــس صن ــه تاسي فلسف
خسارت هاى بدنى حمايت از آسيب 
ديدگان ناشى از تصادفات رانندگى 
ــدوق مكمل فعاليت  است. اين صن
ــرى بوده و وابسته به صنعت  بيمه گ
بيمه است، بنابراين تلقى آزادكردن 
ــن  ــدوق تامي ــط صن ــى توس زندان
ــى تلقى نادرستى  خسارت هاى بدن

است كه بايد اصالح شود. 
از  ــدوق  صن ــع  مناب ــزود:  اف وى 
ــه تامين مى شود و بنابراين  حق بيم
ــارف آن نيز بايد تحت مديريت  مص
ــد و اين صندوق  ــت بيمه باش صنع
ــوارد ورشكستگى شركت هاى  در م
ــت دارد. رييس  ــز مسئولي بيمه ني

ــزى تصريح كرد: كار  كل بيمه مرك
ــه بايد  ــى است ك ــرى كليت بيمه گ
ــب در آن  رعايت شود،  ــه جوان هم
ــاى بيمه گر در عين اينكه  شركت ه
ــاه عمل مى كنند  به عنوان يك بنگ
ــاى ارزيابى ريسك را  بايد فرآينده
ــم بشناسند. وى از بيمه به عنوان  ه
ــى توسعه  ــاى  اصل ــى از محوره يك
ــور و عنصر تاثيرگذار  اقتصادى كش
براى ايجاد رفاه اجتماعى جامعه ياد 
كرد و گفت: اگر بيمه گران به داليل 
بيمه گرى  ــد وظايف  نتوانن مختلف 
ــا كنند، بيمه گذاران هم  خود را ايف

منتفع نخواهند شد.
ــى بيمه با انتقاد  رييس شوراى عال
از عدم همبستگى و هماهنگى بين 
ــاى بيمه  ــورى و عمل شركت ه تئ
ــت بيمه بايد  ــت: مجموعه صنع گف
ــود را در  ــه نقش خ ــالش كند ك ت
برقرارى رفاه اجتماعى پررنگ كند 
و اين موضوع جز با عمل به تعهدات 

امكان پذير نخواهد شد. 

رييس كل بيمه مركزى 

نرخنامه انواع ريسك تهيه شد

قيمت جهانى طال كاهش يافت 
ــازار جهانى 7 دالر كاهش يافت و به  ــت طال در معامالت روز گذشته ب قيم

1311 دالر در هر اونس در پايان معامالت هفته رسيد. 
قابل ذكر است كه قيمت طال در روز جمعه حدود يك درصد كاهش يافت و 
در مسير ثبت نخستين هفته كاهشى طى 7 هفته اخير قرار گرفته كه ناشى 
از احتمال افزايش نرخ بهره در امريكا و برداشت سود توسط سرمايه گذاران 

پس از رشد 1/5 درصدى قيمت ها به دنبال سقوط هواپيماى مالزى بود. 
ــال كه معموال در هنگامه بروز وضعيت هاى غيرعادى سياسى و اقتصادى،  ط
به عنوان يك منبع سرمايه گذارى كم ريسك ارزيابى مى شود، روز پنجشنبه 
و در حالى كه برخى سرمايه گذاران پس از سقوط هواپيماى مالزى در شرق 
ــال محافظت از دارايى هاى خود در مقابل كاهش شاخص ها  اوكراين به دنب

در بازار بورس بودند، بيشترين رشد را در طى يك ماه اخير تجربه كرد. 

فروش خريد نوع ارز 

3136031430دالر امريكا
4260042710يورو

5315053300پوند انگليس
2945029600دالر كانادا

84708540درهم امارات
2930029700دالر استراليا

3484035080فرانك سوئيس
1489015010لير تركيه

56005700كرون دانمارك
44004500كرون سوئد
49705070كرون نروژ

81708370ريال عربستان
96309730رينگت مالزى
102000107000دينار كويت
50205120يوآن چين
450600روپيه هند
9001000بت تايلند
200400ين ژاپن

2326دينار عراق

قيمت فروش قيمت خريد  عنوان

311/1 1/312 اونس طال / دالر
973/033 973/040 يك گرم طالى 18 عيار

9/530/000 9/540/000 سكه طرح جديد
9/500/000 9/520/000 سكه طرح قديم
4/775/000 4/780/000 نيم سكه
2/686/000 2/690/000 ربع سكه

نرخنامه

ايراد حجتى به نرخ سود تسهيالت كشاورزى 
ــراد حجتى، وزير جهاد كشاورزى به نرخ  ــك مركزى اعالم كرد: در پى اي بان
ــى نوبخت، معاون  ــرر شد با هماهنگ ــالت بخش كشاورزى، مق ــود تسهي س
برنامه ريزى و طيب نيا، وزير اقتصاد تصميم مقتضى در اين باره اتخاذ شود. 
ــه خبر منتشره در  ــط عمومى بانك مركزى عطف ب ــه گزارش ايرنا، رواب ب
برخى رسانه هاى گروهى پيرامون نرخ سود بخش كشاورزى اعالم كرد، در 
ــه نرخ سود عقود مبادله اى 14 الى 15 درصد بوده كه به دليل عدم  گذشت
ــاده قرار نمى گرفت،  ــرخ با واقعيت هاى اقتصادى مورد استف تناسب اين ن
ــن، موضوع در شوراى پول و اعتبار مطرح و معادل 22 درصد تعيين  بنابراي

شده است. 
با توجه به اينكه قبل از اين، بانك كشاورزى از نرخ 14 الى 15 درصد براى تامين 
قسمتى از نيازهاى بخش كشاورزى استفاده مى كرده است، بر اين اساس، اين 
موضوع مورد ايراد جناب آقاى مهندس حجتى، وزيرجهاد كشاورزى قرار گرفت 

و ايشان متقاضى استفاده از نرخ پايين تر براى بخش كشاورزى بود. 

 اجراى مقررى ارزى دانشجويان ايرانى 
بورسيه از فروردين 93

ــا افزايش حداكثر  ــان ايرانى بورسيه در 48 كشور ب ــررى ارزى دانشجوي مق
10درصدى و از محل اعتبارات دو وزارتخانه بهداشت و علوم اعالم شد. 

ــزارش ايسنا، هيات وزيران به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و  به گ
به استناد تبصره ماده (9) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 1364 
ــه شاغل به تحصيل در خارج از  ــب كرد: مقررى ارزى دانشجويان بورسي تصوي

كشور براساس ضوابط جديد تعيين مى شود.  
با ابالغ معاون اول رييس جمهور، اين تصويب نامه از تاريخ اول فروردين سال 

93 الزم االجراست.
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ورود قطعات هواپيما براى ناوگان 
زمينگير، خريد هواپيما بدون تقبل 
ــرى دور زدن  هزينه هاى چند براب
تحريم ها و به تازگى لغو تحريم بندر 
ــى را از موفقيت هايى  شهيد رجاي
ــه دنبال  ــه ب ــوان مى كنند ك عن
مذاكرات ژنو به دست آمد، اما مورد 
آخر كمترين ربط را به مذاكرات ژنو 
داشت. در واقع بندر شهيد رجايى 
هيچ گاه تحريم نبوده؛ اين جمله اى 
ــده، معاون  است كه على جهاندي
امور بندرى و مناطق ويژه سازمان 
ــوردى در گفت وگو با  بنادر و دريان

«فرصت امروز» مطرح مى كند. 
ــه از جست وجو در  ــزى ك آن چي
گوگل درباره تاريخچه اعمال تحريم 
بندر شهيد رجايى به دست مى آيد 
ــر لغو تحريم  ــر از بازتاب خب به غي
ــاى داخلى و  اين بندر در رسانه ه
ــه اول را به  خارجى كه چند صفح
ــاص داده؛ اين است  ــود اختص خ
ــال 90 با اعمال  كه دوم تير ماه س
تحريم هاى غرب بر اين بندر، 30 
خط كشتيرانى بزرگ جهانى كه در 
بندر شهيد رجايى اقدام به بارگيرى 
و تخليه بار مى كردند، اين بندر را 

ترك كردند. 
اين در حالى است كه بندر شهيد 
ــت تحريمى ها  رجايى جزو فهرس
ــاون امور  ــه به گفته مع نبوده بلك
ــادر با پيوستن  بندرى سازمان بن
ــه،  ــر خاورميان ــت تايدوات شرك
ــن بندر، به  ــت در اي پيمانكار دول
ــا، بندر شهيد  فهرست تحريمى ه
رجايى هم عمال تحريم شد و حاال 
ــار گذاشته شده،  ــه تايدواتر كن ك
ــرى و تخليه بار  ترانزيت ها و بارگي
ــى بين المللى در  خطوط كشتيران

اين بندر از سر گرفته مى شود. 
تايدواتر  از سال 81 در بندر شهيد 
ــد و سال 90  ــى مستقر ش رجاي
جزو شركت هاى تحريمى امريكا 
اعالم شد و پايان دولت دهم تمام 
ــى، كانتينرى  فعاليت هاى عمران
ــت بندر  ــرى در دس و غير كانتين
ــا تغيير  ــود اما ب ــد رجايى ب شهي
ــور تايدواتر در  دولت و ادامه حض
ــى باعث شد تا  بندر شهيد رجاي
ــا رفتن تايدواتر از  درباره ماندن ي
بندر شهيد رجايى دادگاه قضاوت 
كند كه در نهايت در سال گذشته 
ــه حكم دادگاه  شركت تايدواتر ب
از بندر شهيد رجايى اخراج شد، 
ــالف چيزى است  البته اين برخ
كه اين روزها شنيده مى شود كه 
ــت: «من بهانه  تايدواتر گفته اس
ــان نمى دهم  به  به دست دشمن
ــر در اين بندر  همين منظور ديگ
ــن گفته ها در  ــدارم. » اي حضور ن
ــس سازمان  ــت كه ريي حالى اس
ــوردى اعالم كرده  ــادر و دريا ن بن

تايدواتر از تمام بنادر كنار گذاشته 
ــى به بندر  ــد و در هيچ شرايط ش
شهيد رجايى برنمى گردد.  به هر 
حال با شكستن انحصار تايدواتر 
در بندرى كه از مهم ترين مبادى 
كشور محسوب مى شود و بيش از 
50 درصد صادرات و واردات از اين 
ــود، تحريم اين  بندر انجام مى ش
بندر هم لغو شد. جهانديده گفته 
ــه چندين خط  است، از اين هفت
ــزرگ از كشورهاى  ــى ب كشتيران
ــى به بندر شهيد  آسيايى و اروپاي
رجايى برمى گردند و در اين بندر 

پهلو مى گيرند. 

صرفه اقتصادى
 بندر شهيد رجايى

ــم بر شركت  ــس از اعمال تحري پ
ــم  ــت تحري ــر و در نهاي تايدوات
ــى، روند تخليه  بندر شهيد رجاي
ــرد، البته  ــرى تغيير ك بار و بارگي
ــال  ــى و فع ــاى خارج شركت ه
بين المللى قيد بندر شهيد رجايى 
را زدند و روند تنها براى شركت هاى 
ــر و پيچيده تر شد  داخلى سخت ت
ــى به جيب  ــن پيچيدگ و سود اي
ــس از تحريم  ــت. پ اماراتى ها رف
ــد رجايى، هر  سال 90 بندر شهي
ــارى براى  ــر كشتى تج خط و ه
ــه ايران  ــدن كاالهاى خود ب رسان
ــى امارات  ــدر جبل عل بايد در بن
ــى داد و بار از  ــام م ــار انج تخليه ب
ــه تحريم  ــق كشتى هايى ك طري
ــى آورد  ــا فشارى نم ــرب بر آنه غ
ــد رجايى  ــه بندر شهي ــى ب از دوب
ــام صادرات  ــد و براى انج مى رسي
ــن روال پيش  ــه همي ــار ب هم ك
ــش خصوصى و  ــت. چه بخ مى رف
چه بخش دولتى براى انجام واردات 
ــدر شهيد رجايى  ــادرات از بن و ص
ــه دور زدن تحريم ها را  بايد هزين
ــه اى كه عايد  مى پرداختند، هزين
ــاون امور  ــا مى شد.  مع اماراتى ه
بندرى سازمان بنادر و دريانوردى 
ــت امروز»  ــو با «فرص در گفت وگ

ــدر شهيد رجايى  با بيان اينكه بن
ــادر كشور و حتى  در بين ساير بن
بنادر كشورهاى منطقه مانند بندر 
جبل على براى خطوط كشتيرانى 
كشورهاى مختلف صرفه اقتصادى 
ــت بندر شهيد  دارد، گفت: موقعي
ــر كشتى كوچك  ــى براى ه رجاي
صرفه اقتصادى 1000 دالرى دارد. 
ــد بسيارى از  ــرف ديگر مقص از ط
خطوط كشتيرانى براى تخليه بار 
ــوزه CIS است كه  كشورهاى ح
با تخليه بار در بندر شهيد رجايى 

مدت زمان سفر دريايى تا يك هفته 
ــوط كاهش مى يابد.   براى اين خط
ــه جويى يك  ــه داد: صرف وى ادام
ــان و 1000 دالرى  هفته اى در زم
در هزينه هر كشتى كوچك صرفه 
ــدر شهيد  ــادى است كه بن اقتص
ــوط كشتيرانى  رجايى براى خط
ــن چيزى است  ــى دارد و اي خارج
ــارى از خطوط كشتيرانى  كه بسي
ــروز  ــد و ام ــال آن هستن ــه دنب ب
ــى يك شركت  (29تيرماه) كشت
تايوانى با مذاكرات پيگيرانه شركت 
بروبحر متعلق به بخش خصوصى 
در بندر شهيد رجايى پهلو مى گيرد 
و همچنين چهار شركت خارجى 
ــاى خود را  ــه زودى كشتى ه هم ب
روانه بندر شهيد رجايى مى كنند 
و خطوط كشتيرانى كشور ايتاليا 
ــرى كشتى هاى  هم براى پهلو گي
ــد رجايى وارد  خود در بندر شهي

مذاكره شده اند. 
 افزايش دو برابرى 

ظرفيت بندر شهيدرجايى 
ــادرات و واردات  ــد از ص 53 درص
ــك و دو  ــر دوش ترمينال ي كاال ب
بندر شهيد رجايى است. هر چند 
ــن بندر به  ــال 90 فعاليت اي از س
ــده اما حجم عمده اى  حداقل رسي
واردات و صادراتى كه مبدا و مقصد 
ــدر انجام  ــود از اين بن ــران ب آن اي
ــده از افزايش دو  مى شد. جهاندي
برابرى ظرفيت بندر شهيد رجايى 
تا يك سال آينده خبر داد و گفت: 
براى اينكه بتوانيم پذيراى خطوط 
بزرگ و معتبر جهانى باشيم بايد تا 
سال آينده ظرفيت پهلوگيرى بندر 
را به 6 ميليون كانتينر برسانيم. وى 
ــال حاضر ظرفيت  ادامه داد: در ح
ــه ميليون و 100  شهيد رجايى س
هزار كانتينر است كه با تجهيز فاز 
ــت را به شش  دوم اين بندر ظرفي

ميليون كانتينر مى رسانيم.
 

40درصد درآمدى 
كه به بندر برمى گردد

سود تحريم بندر شهيد رجايى عايد 
ــا تحريم بندر  ــارات مى شود و ب ام
ــوط كشتيرانى  شهيد رجايى خط
ايرانى براى اتصال به بنادر جهانى 
ــى در دوبى  ــدر جبل عل بايد از بن
ــى داد و  ــاره انجام م بار گيرى دوب
ــى خارجى هم  ــوط كشتيران خط
براى رساندن بار خود به بندر شهيد 
ــل على تخليه  رجايى بايد در جب
ــه در مجموع  ــام مى داد ك بار انج
ــرى و تخليه بار و بعضا  دوبار بارگي
انبارگيرى انجام مى شد. عبدالكريم 
هاشمى، نماينده استان هرمزگان 
در مجلس در گفت وگو با «فرصت 
ــان اينكه با لغو تحريم  امروز» با بي
بندر شهيد رجايى به بنادر جهانى 
دوباره متصل مى شويم، گفت: در 
ــام هزينه هاى  ــط تحريم تم شراي
ــه دو برابر  ــار و بارگيرى ب تخليه ب
ــن شرايط انگيزه  رسيده بود كه اي

سرمايه گذارى و ايجاد كسب و كار 
در اين بندر را از بين برده بود. وى 
با بيان اينكه 40 درصد درآمد بندر 
ــادر چون  ــى عايد بن شهيد رجاي
ــه داد: با  ــد، ادام جبل على مى ش
ــدر، صادارات و  رفع تحريم اين بن
واردات از بزرگ ترين بندر تجارى 
ــرد و قطعا  كشور هم رونق مى گي
ــت دور زدن  ــه باب ــى ك هزينه هاي
تحريم ها تا پيش از اين عايد بنادر 
كشورهاى همسايه مى شود به بندر 

شهيد رجايى برمى گردد. 

افزايش 30 درصدى اشتغال و 
جذب سرمايه گذار

ــى اشتغالزايى در  ــه هاشم به گفت
بندرعباس و استان هرمزگان يكى 
ــروج بندر  ــن جوانب خ از مهم تري
شهيد رجايى از تحريم است. يكى 
ــان هرمزگان در  از نمايندگان است
ــه كسب و كار  مجلس با بيان اينك
بندرى از جمله انبار دارى، تخليه بار 
و حتى غير مرتبط مانند رستوران 
ــان بندر  ــراى كاركن و تهيه غذا ب
ــت: هر چند  ــش مى يابد، گف افزاي
ــام دقيقى را از  نمى توان آمار و ارق
ــى در اين بندر  ــزان اشتغالزاي مي
پيش بينى كرد، اما حداقل افزايش 
ــى را پس  ــدى اشتغالزاي 30 درص
ــد رجايى از  ــدر شهي از خروج بن
تحريم ها مى توان پيش بينى كرد. 

سينا و دتا جايگزين هاى 
تايدواتر

كسى پاسخگوى اين سوال كه چرا 
تايدواتر با وجود تحريم به فعاليت 
ــه مى داد،  ــود در اين بندر ادام خ
نيست و گويا براى يافتن پاسخ اين 
سوال بايد سراغ مسئوالن دولت 
ــر حال دو  ــل را گرفت اما به ه قب
شركت سينا و دتا در حال حاضر 
ــر شده اند. على  جايگزين تايدوات
ــور بندرى  ــده، معاون ام جهاندي
ــاره پيمانكاران  سازمان بنادر درب
جايگزين تايدواتر در بندر شهيد 
ــا و سينا در حال  رجايى گفت: دت
ــك و دو  ــال ي ــر در ترمين حاض
ــال حاضر  ــر هستند. در ح مستق
ــال دو كه آب خور  سينا در ترمين
ــت و دتا هم  بااليى دارد فعال اس
ــال كشتى هاى كوچك  در ترمين
ــه خدمات بندرى  مشغول به ارائ
ــه داد: البته تا يك  است. وى ادام
سال آينده براى انتخاب اپراتور و 
پيمانكار اين بندر مزايده اى برگزار 
ــن مزايده در سطح  مى شود كه اي
بين المللى خواهد بود. همچنين 
ــم دولت از ورود  در حال حاضر ه
ــذاران بخش خصوصى  سرمايه گ
ــاز دو، سه و چهار  براى ساخت ف
ــى استقبال  ــد رجاي ــدر شهي بن

مى كند.

26تيرماه يك فروند هواپيماى متعلق 
به خطوط هوايى مالزى در اوكراين و 
در نزديك مرز روسيه سقوط كرد و در 
ــار براى خطوط  دومين حادثه مرگب
ــد هواپيماى  هوايى مالزى يك فرون
ــه اين خط  ــق ب ــگ 777 متعل بوئين
هوايى با 298 سرنشين سقوط كرده 
و تمامى سرنشينان آن جان باختند. 
اين در حالى است كه هنوز از سانحه 
پرواز شماره 370 هواپيمايى مالزى 4 
روز هم نمى گذرد و در اين سانحه هم 
ــران هواپيما ناپديد  239 نفر از مساف
ــوى تمام اين  شدند كه به احتمال ق
ــن سانحه كشته  سرنشينان در اثر اي

شده اند. 
پرواز شماره MH17 خطوط هوايى 
مالزى كه از آمستردام پايتخت هلند 
عازم كواالالمپور پايتخت مالزى بود، 
در نزديكى مرز اوكراين و روسيه دچار 
حادثه شده و سقوط كرد. اين هواپيما 

ــل 283 مسافر  298 سرنشين شام
ــه گزارش ها  ــه داشت ك و 15 خدم
حكايت از مرگ همه آنها دارد. اغلب 
ــا را شهروندان  مسافران اين هواپيم
ــل مى داده اند و گفته  هلندى تشكي
ــران عازم  ــب اين مساف شده كه اغل
بيستمين كنفرانس بين المللى ايدز 
ــورن استراليا بوده اند.  بر  در شهر ملب
سر علت سقوط اين هواپيما اختالف 
نظر وجود دارد، اما مقامات آمريكايى 
و اوكراينى تاييد كرده اند كه هواپيما 
ــه هوا  ــك زمين ب ــك موش توسط ي
ساقط شده است. منابع خبرى اعالم 
ــه مورد  ــد هواپيما در منطق كرده ان
مناقشه روسيه و اوكراين سقوط كرده 
و دولت اوكراين جدايى طلبان حامى 

روسيه را عامل اين حادثه مى دانند. 
ــا تاييد خبر  وزارت كشور اوكراين ب
ــوان كرده  ــن هواپيما عن ــوط اي سق
ــك «بوك» و در  كه هواپيما با موش

ــرى و در آسمان  ارتفاع 10 هزار مت
ــه شده و  ــورز» هدف گرفت شهر «ت
ــرى دونتسك سقوط  در 80 كيلومت
ــال، پترو  ــت. در همين ح كرده اس
پروشنكو، رييس جمهورى اوكراين 
ــه اى تروريستى  ــه را حمل اين حادث
ــس از هدف گرفته  خواند و گفت: پ
-Su 26  و  -An شدن دو هواپيماى
ــه، اين  ــن از خاك روسي 25 اوكراي
ــه تراژيك در چند روز  سومين حادث

اخير است. 
اين حادثه براى خطوط هوايى مالزى 
در حالى رخ مى دهد كه در روز هشتم 
ــارى ميالدى نيز  ماه مارس سال ج
ــر از هواپيماهاى اين  يك فروند ديگ
ــه از فرودگاه  خط هوايى در حالى ك
بين المللى به سمت پكن در حركت 
ــا ناپديد شده  ــه راداره بود، از صفح
ــرى از سرنوشت  ــون هيچ خب و تاكن
هواپيما و مسافران در دست نيست. 

هشدار نخست وزير استراليا به 
روسيه

در پى اين سانحه نخست وزير استراليا 
ــى ابوت،  ــدار داد. تون به روسيه هش
ــا در سخنانى به  نخست وزير استرالي
روسيه هشدار داد كه بخش مهمى از 
مسئوليت سقوط هواپيماى بوئينگ 
ــر گردن اين  ــوط هوايى مالزى ب خط
ــود.  در ميان فهرست  كشور خواهد ب
ــد استراليايى  سرنشينان 27 شهرون
نيز به چشم مى خورد. تونى ابوت، در 
پيام خود گفت كه نشستى اضطرارى 
ــت ملى كابينه  با اعضاى كميته امني
ــن خصوص بحث  خود داشته و در اي
ــورت گرفته است. وى  و تبادل نظر ص
ــه اينكه گفته  ــا توجه ب تاكيد كرد: ب
مى شود اين هواپيما توسط شورشيان 
ــون شده، دولت  حامى روسيه سرنگ
استراليا با فشار بر سفير روسيه در اين 
كشور خواستار تضمين روسيه براى 

ــال در خصوص  همكارى تمام و كم
اين حادثه است. نخست وزير استراليا 
ــن موضوع بسيار جدى  اظهار كرد: اي
ــوان به  ــزى نيست كه بت است و چي

سادگى آن را فراموش كرد. 

منطقه پرواز ممنوع در شرق 
اوكراين

ــى سقوط  ــى در پ ــات اوكراين مقام
ــى مالزى  ــوط هواي ــاى خط هواپيم
ــن منطقه را  ــور اي ــرق اين كش در ش
پروازممنوع اعالم كردند. در پى اعالم 
ــر اينكه اين  ــن مبنى ب ــت اوكراي دول
هواپيما توسط يك حمله تروريستى 
ــوط هوايى  ــت، خط ــط شده اس ساق
اروپايى و آمريكايى مسيرهاى پروازى 
ــد. در اطالعيه  ــر داده ان ــود را تغيي خ
ــوص آمده،  ــرل در اين خص يوروكنت
تمامى پروازها بايد مسير خود را تغيير 

دهند.

معاون امور بندرى سازمان بنادر در گفت و گو با «فرصت امروز» اعالم كرد:

داليل تحريم و لغو تحريم بندر شهيد رجايى

دو سانحه هوايى مالزى در يك سال جان 537 مسافر را گرفت

هشدار سازمان هواپيمايى 
براى عبور 

از خطوط هوايى اوكراين
در پى وضعيت نامناسب خطوط هوايى 
كشور اوكراين، معاون استاندارد پرواز 
ــه  ــورى ب ــى كش ــان هواپيماي سازم
شركت هاى هواپيمايى كه قصد عبور 
ــد، هشدار  ــن كشور را دارن از شرق اي
ــار داشت:  ــى اظه ــد حبيب داد.  حمي
ــد هواپيماى  ــى سقوط يك فرون در پ
ــگ 777 مالزى در  ــرى بوئين مسافرب
ــه و به دنبال آن  ــن و روسي مرز اوكراي
ــر علت سقوط سانحه  گمانه زنى بر س
ــوط هوايى  ــت نامناسب خط و وضعي
اوكراين، سازمان هواپيمايى كشورى 
به شركت هاى هواپيمايى داخلى كه 
قصد عبور از شرق اين كشور را دارند، 

هشدار داد.

آمادگى ايران براى پذيرش 
پروازهاى عبورى به جاى 

اوكراين
ــان  ــرواز سازم ــدارد پ ــاون استان مع
ــورى از اعالم آمادگى  هواپيمايى كش
براى پذيرش پروازهاى عبورى كه قصد 
تغيير مسير و استفاده از فضايى ايران 
ــل وضعيت نامناسب خطوط  را به دلي

هوايى كشور اوكراين دارند، خبر داد. 

افتتاح سامانه پيامكى 
اطالعات پرواز 

در فرودگاه مهرآباد
سامانه پيامكى اطالعات پرواز با هدف 
تسهيل اطالع رسانى سريع و مطمئن 

در فرودگاه مهرآباد راه اندازى شد.
ــل فرودگاه مهرآباد،  رستمى، مديرك
ــرد: اين  ــن خبر تصريح ك با اعالم اي
ــال اطالعات و  ــدف ارس سامانه با ه
ــاه مهرآباد در  ــروازى فرودگ اخبار پ
ــن در راستاى  كوتاه ترين زمان ممك
ــى شد و  ــاب رجوع اجراي تكريم ارب
ــراى اطالع از  از اين پس مسافران ب
وضعيت پرواز از طريق سيستم پيام 
ــاه (SMS) در خصوص پروازها  كوت

مى توانند اطالعات كسب كنند.
سامانه پيامك اطالعات پرواز فرودگاه 
بين المللى مهرآباد از طريق دو شماره 
300019و1000199 در بازه زمانى 
ــى را به  ــان اطالع رسان يك روزه امك
مسافران و مخاطبان به صورت دقيق 

و به روز امكان پذير مى كند.
به گفته رستمى اين سامانه با در نظر 
ــن و بهترين راه هاى  گرفتن سريع تري
ــار روش امكان  ــه چه ــو، ب جست وج
اطالع رسانى در مورد هر يك از پروازها 

و شهرها را فراهم مى كند.
ــت اطالعات براساس  1- امكان درياف
ــب مى تواند  ــد: مخاط نام شهر مقص
ــاوى شهر  ــك پيامك ح ــال ي با ارس
ــه شماره  ــر خود را ب مقصد مورد نظ
3000199و1000199 تمام اطالعات 
مربوط به پروازها ى خطوط هوايى را 
از همان زمان تا ساعت 24 همان روز 
دريافت كند (امكان ارسال پيامك به 

دو صورت فارسى و انگليسى).
 2- امكان دريافت اطالعات پروازهاى 
ورودى به فرودگاه مهرآباد: مخاطب با 
ــود به همراه  ارسال نام شهر مبداء خ
ــك، تمامى اطالعات  *به سامانه پيام
ــه پروازهاى ورودى  پروازى مربوط ب
ــاد را از  ــاه بين المللى مهرآب به فرودگ
ــده دريافت  ــال ش ــداء ارس ــر مب شه
ــات از زمان ارسال  مى كند اين اطالع
ــان روز در  ــت 24 هم پيامك تا ساع
اختيار مخاطب قرار مى گيرد (امكان 
ــه دو صورت فارسى و  ارسال پيامك ب

انگليسى).
ــت اطالعات توسط  ــان درياف 3- امك
ــا در اختيار  ــرواز: مخاطب ب شماره پ
ــرواز موردنظر خود و  داشتن شماره پ
ارسال آن به سامانه پيامكى مى تواند از 
وضعيت پرواز مورد نظر خود در همان 

روز مطلع شود.
ــه به لحظه وضعيت  4- پيگيرى لحظ
ــا ارسال شماره  ــرواز: مخاطب ب يك پ
ــراه # از  ــر خود به هم پرواز مورد نظ
وضعيت پرواز به صورت آنى و دقيق با 
خبر و بالفاصله با تغيير حالت پروازى، 
ــورت خودكار مخاطب را  سامانه به ص

مطلع مى كند.

با پيوستن شركت تايدواتر 
خاورميانه، پيمانكار دولت 
در اين بندر، به فهرست 
تحريمى ها، بندر شهيد 
رجايى هم عمال تحريم 
شد و حاال كه تايدواتر 

كنار گذاشته شده، 
ترانزيت ها و بارگيرى 

و تخليه بار خطوط 
كشتيرانى بين المللى در 
اين بندر از سر گرفته 

مى شود

نازيال مهديانى

گزارش 

قيمت خودرو (تومان)

SLK 350 446/000/000بنز

 S مازراتى گرن توريزمو
20141/370/000/000

116/000/000گراند ويتارا اتوماتيك

X3415/000/000بى ام دبليو

950/000/000لكسوس LS 460 النگ

130/000/000تويوتا هايس

هيونداى سنتنيال 
410/000/000-ايكاس (5نفره)

 قيمت كارخانه اى و بازار خودروهاى توليد داخل

كارخانه
قيمت نمايندگىقيمت بازارنام خودروتوليد كننده

سايپا 111 
SX19/100/0000

 ELX سورن
EF736/400/00033/126/000

گك گونو 
GX5117/000/000115/560/000

پژو 207 
اتوماتيك  
فيس ليفت

54/300/00045/500/000

 E1 90تندر
36/200/0000يورو 4

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

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

نعمت زاده: اطالعات اعالم شده به رييس جمهور 
نادرست بود

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: قيمت نهايى خودرو بين حدود 2/3 درصد تا 
10درصد نسبت به نوع خودرو تغيير پيدا كرده است.  به گزارش ايسنا، محمدرضا 
نعمت زاده درباره افزايش قيمت خودرو اظهار كرد: اين افزايش قيمت شامل دو 
درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده است كه مجلس امسال اضافه كرده، حدود 
ــه براى نرخ ديه تعيين كرده و  25 درصد نرخ بيمه شخص ثالث كه قوه قضايي
ايربك كه امسال اجبارى و در قيمت نهايى خودرو لحاظ شده است.  وى اضافه 
كرد: هرچند قيمت گذارى خودرو به شوراى رقابت مربوط مى شود اما بايد گفت 
ــر91 و براساس هزينه هاى91  ــده نسبت به قيمت آخ قيمتى كه مشخص ش
ــرا درآمد. بحث تغيير موتور از يورو  محاسبه شده بود و از ارديبهشت 92 به اج
2 به يورو 4 نيز در قيمت جديد خودرو لحاظ شده است. اگر اين هزينه ها را كه 
در قيمت قبلى خودرو نبوده است، كسر كنيم حتى حداقل قيمت هم، منفى 
ــال داشته ايم.  وى با بيان اينكه  مى شود حال اينكه ما تورم را هم در اين دو س
ديگر هزينه ها و  تغيير نرخ ارز نيز در قيمت هاى جديد لحاظ شده است افزود: به 
نظر من قيمتى كه شوراى رقابت داد قيمت معقولى است و اميدواريم رسانه ها 
ــردم برسد.  نعمت زاده گفت:  هم كمك كنند تا آنچه مصوب شده به اطالع م
ــم. وى افزود: به آقاى روحانى  اين اطالعات را خدمت رييس جمهور فرستادي
گزارش هايى اعالم شده بود كه حتى تا 30 درصد قيمت ها اضافه شده است. اين 

اطالعات از طريق بعضى رسانه ها منتقل شده و نادرست بود. 

بررسى دوباره قيمت خودرو در جلسه آينده شوراى رقابت
عضو شوراى رقابت با بيان اينكه تغييرى در قيمت خودرو در جلسه اين شورا 
صورت نگرفت، از بررسى قيمت خودرو در جلسه آتى شوراى رقابت خبر داد.

ــى از دستور جلسه  ــرد: برخ ــى مددى اظهارك ــزارش ايسنا، محمدعل به گ
ــاى متعددى با  ــا عنايت به اينكه جلسه ه ــت خودرو بود و ب قبل درباره قيم
ــان نيز نظرشان بر اين بود  خودروسازان و قطعه سازان داشته ايم و كارشناس
كه قيمت خودروهاى داخلى نبايد افزايش پيدا كند، اما متاسفانه در جلسه 
قبل رييس شورا افزايش 5/5 درصدى قيمت خودروهاى داخلى را اعالم كرد.
وى افزود: قرار بود افزايش قيمت پس از تحقق شرايط اوليه خودروسازان براى 
ارتقاى كيفى خودروها انجام شود، اما هنوز هيچ كدام از اين شرايط تحقق پيدا 
نكرده، در حالى كه آقاى شيوا بدون در نظر گرفتن نظر اعضاى شورا افزايش 

5/5 درصدى قيمت خودرو را اعالم كرد.
عضو مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه تعدادى از اعضاى ناظر در شوراى 
ــودرو اعتراض كردند  ــوراى اسالمى به افزايش قيمت خ رقابت از مجلس ش
ــم و او را ملزم كرديم كه جوانب  گفت: در اين جلسه به آقاى شيوا تذكر دادي
كار را بررسى كرده و در جلسه آينده شوراى رقابت درباره قيمت خودروهاى 

داخلى تصميم گيرى شود.

نرخنامه

باخودروسازان



گزارش 2

ــك  ي از  ــى،  غير رسم ــان  اسك
ــر  ــرى و فق ــده نابراب ــو پدي س
ــر،  ــوى ديگ ــادى و از س اقتص
ناديده انگارى اقشار كم درآمد 
ــا  خصوص ــا  برنامه ريزى ه در 
و  ــدى  كالب ــاى  برنامه ريزى ه
ــرى است كه اغلب  مسكن شه
ــروت  ــز ث ــاى تمرك در حوزه ه
اين  ــود. محدوده  نمودار مى ش
ــورت  به ص ــا  ــوع سكونتگاه ه ن
ــدون برنامه شكل  ــودرو و ب خ
مى گيرد و مكان يابى كاربرى ها 
و نوع ساختمان ها بدون در نظر 
آيين نامه هاى  و  گرفتن ضوابط 
ــوع  ن ــن  اي ــت.  اس ــه  مربوط
ــه طورطبيعى از  سكونتگاه ها ب
تاسيسات و زيرساخت مناسبى 
ــد و عالوه بر  ــوردار نيستن برخ
براى  ايجاد هزينه هاى مختلف 
ــر به يك گسيختگى  شهر منج
ــر و منجر  ــه كل شه ــت ب نسب
ــا و بافتى  ــاد يك سيم به ايج
ــم و  ــب و نامنظ ــال نامناس كام
با  بنابراين  ــد.  مى شون متفاوت 
ــه مشكالت و معضالت  توجه ب
ــه منظور ارتقاى  ذكر شده و ب
ــى زندگى  ــح كمى و كيف سط
ــا از  ــن محدوده ه ــان اي ساكن
ــدى و اجتماعى و  ــاظ كالب لح
ــن بسيار  ــره تدابير و قواني غي
مهمى تصويب و به مرحله اجرا 
گذاشته شده است ولى از بين 
ــل مربوطه  ــن تمامى مسائ رفت
ــروز با  ــان دارد. ام ــاز به زم ني
ايجاد ستاد پيشگيرى از ايجاد 
در  غيررسمى  ــاى  سكونتگاه ه
سطح ملى و استانى اين موضوع 
ــت، زيرا  ــال پيگيرى اس در ح
معضالت  و  ــالت  مشك اينگونه 
فقط خاص محدوده ها نيستند 
ــرات آن در سطح شهر و  و تاثي
ــوده و موجب  ــه نمايان ب جامع

تهديد آنها خواهد شد. 
اسكان غير رسمى نوع و فضاى 
ــى از زندگى شهرى است  خاص
ــى يا برخى جهات  كه در تمام
ــادى، اجتماعى،  كالبدى، اقتص
ــى، حقوقى و  ــى، سياس فرهنگ
ــا فضاهاى  ــوالت تاريخى ب تح
فاحشى  ــاوت  تف ــود  خ مجاور 
دارد. گسترش فيزيكى شتابان 
ــا پيامدهاى  و نامتعادل شهره
اجتماعى،  اقتصادى،  نامطلوب 
ــى دارد يكى  ــدى را در پ كالب
ــار و پيامدهاى آن اسكان  از آث
ــه امروزه  ــت ك ــى اس غير رسم
ــاد چالش ها و  ــه ايج ــر ب منج
ــه مشكالت  ــى شده ك معضالت
ــى براى مسئوالن شهرى  فراوان
ــت. اين گونه  به وجود آورده اس
به عنوان يك  ــه  سكونتگاه ها ك
ــدار شناخته  چالش توسعه پاي
ــا عناوين متفاوتى  شده است ب

ــى،  حاشيه نشين ــون  هــمـچـ
سكونتگاه هاى  ــى،  آلونك نشين
ــره  ــه و غي ــودرو و بى برنام خ
ــود. هرچند در  ــام برده مى ش ن
توصيف ويژگى هاى اين نواحى 
شهرى نمى توان به يك تعريف 
جامع و فراگير رسيد كه تمامى 
ــن مناطق را  وجوه حاكم بر اي
ــى در حالت كلى  بيان كند ول
يكى  غير رسمى  سكونتگاه هاى 
ــارز فقر شهرى  ب از چهره هاى 

است. 

چه سكونتگاهى 
غير رسمى است؟ 

ــه  ب ــى  غير رسم ــاه  سكونتگ
ــود كه  ــه مى ش ــى گفت مناطق
مهاجران روستايى و محرومان 
جامعه شهرى را در خود جاى 
ــزى  ــارج از برنامه ري داده و خ
رسمى و قانونى توسعه شهرى، 
ــوز درون يا  ــدون مج عمدتا ب
خارج از محدوده قانونى شهرها 
به وجود آمده است. فقدان سند 
مالكيت رسمى و محروميت از 
ــاى  زيرساخت ه و  ــات  خدم
آن  ــاى  شاخصه ه از  ــرى  شه
ــط موجود و حاكم  است. شراي
ــى در بروز  ــه نواح ــر اين گون ب
بسيار  اجتماعى  ناهنجارى هاى 
ــت. اين سكونتگاه ها  مساعد اس
ــه به شكل بى ضابطه و خارج  ك
برنامه ريزى رسمى و قانونى  از 
توسعه شهرى (طرح هاى جامع 
ــع مكانى  ــى)، از تجم و تفصيل
ــد و فاقد  ــاى كم درآم گروه ه
مجوزهاى رسمى شكل گرفته 
است كه با توجه به گسيختگى 
ــط  رواب ــب  نامناس ــب  تركي و 
اجتماعى و مشكالت اقتصادى 
زيرساخت ها و خدمات عمومى 
ــراى وضع  ــرى نامناسب ب بست
موجود و آينده شهرها به وجود 

آورده اند. 

داليل ايجاد سكونتگاه 
غير رسمى

ــى كه منجر  ــل و عوامل از دالي
ــاد اين گونه سكونتگاه ها  به ايج
ــود عرضه نسبت  شده اند، كمب
ــر اثر رشد جمعيت،  به تقاضا ب
ــوان مناسب براى تملك  عدم ت
ــى  داخل ــى  نواح در  ــن  مسك
ــت گرانى قيمت  ــا به عل شهره
ــر شهرى  ــن، گسترش فق زمي
ــه مناسب  ــدان يك برنام و فق
ــادى  اقتص ــى  ــراى سامانده ب
ــوان كرد  ــا را عن در محدوده ه
ــاد معضالت  ــر به ايج كه منج
ــا  ــون سيم ــى همچ و مشكالت
ــب و ناموزون،  ــت نامناس و باف
ــا  ــت و ناهنجارى ه ــدم امني ع
ــى،  اجتماع ــاى  آسيب ه و 
ــن بودن  پايي امنيتى،  ــى،  روان
ــط زيست، ضعف  كيفيت محي
ــت  نهاي در  و  ــا  زيرساخت ه
ــى و  ــف فرهنگ ــار ضعي ساخت
ــا  ــا ب ــد. ام ــى مى شون اجتماع
ــاد مسكن  ــه عرضه زي توجه ب
ــر و كاهش  ــاى اخي در سال ه
آن،  ــد  خري ــوان  ت ــر  چشمگي
كمبود مسكن را نمى توان عامل 
موثرى براى اسكان غير رسمى 
دانست، بلكه نزول قدرت خريد 
ــوان سهم  را مى ت ــدان  شهرون
بيشترى از شكل گيرى اين نوع 

سكونتگاه ها به شمار آورد. 

توانمندسازى 
سكونتگاه هاى غيررسمى

ــاس  ــارى، كارشن ــال اطه كم
ــدود  مع از  ــن  مسك ــاد  اقتص
به  ــه  ك ــت  اس ــى  كارشناسان
ــه  زمين در  ــى  تخصص ــور  ط
در  غيررسمى  ــاى  سكونتگاه ه
ــت.  ــش كرده اس ــران پژوه اي
ــاره به چندين مورد  وى با اش
ــاره بحث هايش  و مصداق درب

ــه اين نكته  ــر تهران، ب در شه
ــران  اي ــه  ك ــد  ــاره مى كن اش
از  ــوردارى  برخ ــل  دلي ــه  ب
داراى  ــا  لزوم ــى،  نفت ــروت  ث
ــار نامطلوب در  ــت بسي وضعي
ــت  ــرى در پايتخ ــز شه تمرك
ــى  ــاى غير رسم و سكونتگاه ه
ــاى  ساختمان ه ــا  ي ــت  نيس
از  ــارى  بسي ــه  ب ــت  نسب آن 
سوم  جهان  ــر  ديگ كشورهاى 
ــه  ــر ساخت ــى بهت ــا مصالح ب
ــارى در ادامه  ــد. اطه مى شون
ــى  شرايط ــن  چني در  ــزود  اف
ــه برخى  ــب ك ــت تخري سياس
ــوارد از جانب شهردارى ها  از م
پيش گرفته مى شود لزوما كار 
ــت و بهتر است با  درستى نيس
از سيستم هاى  ــن  كمك گرفت
ــود يافتن  ــان بهب ــى، امك بانك
ــم كرد.  ــا را فراه ساخت و ساز ه
ــه گروهى از  ــرد ك ــان ك او بي
دستگاه ها از جمله شركت هاى 
ــرق و آب، در سال هاى اخير  ب
ــال اعتراض هاى شهرى،  به دنب
ــا  ــن سكونتگاه ه ــه اي ــى ب حت
ــد  ــالك داده ان ــرق و آب و پ ب
ــده اى را  ــن وضعيت پيچي و اي
ــت اما در  ــود آورده اس ــه وج ب
ــوارد بايد موضوع  بسيارى از م
ــى و بدون  ــا ديدگاهى انسان ب
آمرانه  ــاى  روش ه ــه  ب توسل 
ــود و اين از  ــل ش ــل و فص ح
ــوق شهروندى  ــن حق مهم تري
اقتصاد  ــاس  اين كارشن است. 
ــان كرد: به  ــن خاطر نش مسك
ــن ترتيب شهروند زايى بايد  اي
جايگزين شهروند زدايى شود. 
ــر  زي ــات  نك ــا  راست ــن  اي در 
ــن عوامل در  ــوان مهم تري به عن
ــرى  پيشگي و  ــازى  توانمند س
ــرى  شكل گي و  ــاد  ايج از 
مهم  غير رسمى  سكونتگاه هاى 

به نظر مى رسد: 
بازنگرى طرح هاى جامع و   -1

تفصيلى
و  ــا  برنامه ه ــن  تدوي  -2
سياست هاى جامع نگر در نظام 

برنامه ريزى شهرى
ــم آوردن تاسيسات و  3- فراه
ــات مناسب  ــزات و خدم تجهي

شهرى
ــدى،  كالب ــادل  تع ــاد  ايج  -4
ــادى و  ــى، اقـتـص اجـتـمـاعـ
ــت  ــى و در نهاي زيست محيط

ارتقاى محيط زندگى
5- ساماندهى اقتصاد محدوده 
به ويژه در چارچوب فعاليت هاى 

تجارى
ــرت  مهاج از  ــرى  جلوگي  -6
ــران و  ــق عم ــه از طري بى روي

آبادانى روستاها
ــاى سطح  ــوزش و ارتق 7- آم
ــان در زمينه هاى  آگاهى ساكن

مختلف
8- ارتقاى حقوق شهروندى در 

اين محدوده ها
ــه  ــى ك ــى مناطق 9- شناساي
ــه  ب ــل  تبدي ــل  پتانسي داراى 
ــى  غير رسم ــاى  سكونتگاه ه
ــام برنامه ريزى  ــد و انج هستن
مناسب براى ارتقاى سطح اين 

محدوده ها. 
ــده اسكان  ــورد با پدي در برخ
ــران،  اي در  ــى  غير رسم
ــورد مستقيمى  شيوه هاى برخ
ــن  اي ــى  ــدف سامانده ــا ه ب
ــان فعلى  ــا در مك سكونتگاه ه
عمدتا  ــه  بلك نداشته،  ــود  وج
كم درآمدها  ــن  مسك ــن  تامي
ــان  ــا اسك ــه مشخص ــوده ك ب
ــى را در برنمى گيرد.  غير رسم
برنامه هايى  ــن  ــود چني با وج
ــه اسكان  با مسال ــاط  ارتب در 
ــش از انقالب،  ــى پي غير رسم
مختلف  ــاى  شيوه ه ــان  مي از 
ــه،  مسال ــن  اي ــا  ب ــورد  برخ
راهكارهاى قهرآميز و تخريبى 
ــاى ناديده انگارى  و سياست ه
ــده بود،  ــه ش ــش گرفت در پي
 13 كوى  تاسيس  به طورى كه 
ــان در دهه1340 به منظور  آب
ــى زاغه نشينى داخل  جابه جاي
بوده  اين گونه  از  شهر شهران، 
ــرا در سطح جهان  اخي است. 
ــا در قالب  ــران سياست ه و اي
ــاى  سكونتگاه ه ــى  سامانده
ــى  فعل ــان  مك در  ــود  موج
ــورى كه  ــوده، به ط ــرح ب مط
ــاى  گرايش ه از  ــت  تبعي ــه  ب
ــان، در ايران  ــود در جه موج
ــى مواجهه  ــرد اصل ــز رويك ني
ــان غير رسمى  ــا مسئله اسك ب
ــق سياست هايى چون  از طري
ــازى  بهس ــازى،  توانمندس
ــى مانند  ــا ابزارهاي ــالت ب مح
ــى و اعتبارات  ــارى اهال خودي
ــى  ــالت بانك ــى و تسهي دولت
ــد قرار گرفته است. مورد تاكي

ــه مى شود ركود  ــى كه گفت در حال
ــن حاكم است و توان  بر بازار مسك
ــده،  ــم ش ــن ك ــاز مسك ساخت و س
ــش  افزاي ــده  منتشرش ــاى  آماره
ــاى  پروانه ه ــداد  تع ــدى  18درص
ــردارى تهران را در  ساختمانى شه
زمستان 1392 نسبت به فصل قبل 
نشان مى دهند اما در همين گزارش 
مركز آمار آمده كاهش 2/3درصدى 
ــا در كل كشور  ــداد اين پروانه ه تع

اعالم شده است. 
 در آخرين گزارش مركز آمار ايران 
ــال گذشته  ــان س ــده در زمست آم
ــى  ــه ساختمان ــداد 3627 پروان تع
ــردارى تهران صادر شد.  توسط شه
ــا نشان  ــدور پروانه ه ــار ص اين آم
ــل گذشته  ــد نسبت به فص مى ده
ــت به  ــد و نسب ــدود 18/1 درص ح
ــال گذشته حدود  ــل مشابه س فص
8/8درصد كاهش داشته است، اين 
ــدود 5/8 درصد از  ــداد پروانه ح تع
كل پروانه هاى ساختمانى كشور را 

تشكيل مى دهد. 
ــل پروانه هاى صادر  ــن از ك همچني
ــدود  ــى ح ــه يعن ــده 23 پروان ش
(0/6درصد) مربوط به افزايش بنا و 
پروانه (99/4درصد) مربوط   3604
ــوده است  ــداث ساختمان ب ــه اح ب
ــده براى  ــاى صادر ش ــه پروانه ه ك
ــان نسبت به فصل  احداث ساختم
ــدود 18درصد و نسبت  گذشته ح
ــه فصل مشابه سال گذشته حدود  ب

8/9درصد كاهش داشته است. 
در اين گزارش آمده است مجموع 
ــاى تعيين شده در  مساحت زيربن

پروانه هاى صادر شده براى احداث 
ــردارى  ــوى شه س از  ــان  ساختم
ــال 1392  ــران در زمستان س ته
ــر مربع  ــزار مت ــدود 7041/5ه ح
ــه فصل گذشته  ــوده كه نسبت ب ب
ــت  نسب و  ــد  15/5درص ــدود  ح
ــال گذشته  ــه س ــل مشاب ــه فص ب
ــش داشته  ــدود 6/2درصد كاه ح
ــد  ــدود 20/1درص ــت و در ح اس
ــاى تعيين  ــل زيربن ــوع ك از مجم
ــادر شده  پروانه هاى ص ــده در  ش
ــان از سوى  ــراى احداث ساختم ب
ــور را تشكيل  ــاى كش شهردارى ه
ــط  متوس ــن  همچني ــد،  مى ده
ــه  ــر پروان ــا در ه ــت زيربن مساح
ــان حدود 1954  ــداث ساختم اح
ــر پروانه احداث  متر مربع و در ه
ــان مسكونى حدود 1115  ساختم

متر مربع بوده است. 
ــداد  تع ــز  ني  1392 ــان  زمست در 
ــى  پيش بين ــى  مسكون ــاى  واحده
شده در پروانه هاى صادر شده براى 
احداث ساختمان از سوى شهردارى 
ــزار واحد بوده  تهران بيش از 27ه
ــل گذشته حدود  كه نسبت به فص
38/2درصد و نسبت به فصل مشابه 
ــه 26/4درصد كاهش  ــال گذشت س

داشته است. 
ــداد واحد  ــن تع ــن اساس اي ــر اي ب
واحدهاى  از  14/8درصد  مسكونى، 
در  ــده  ش ــى  پيش بين ــى  مسكون
ــان  ساختم ــداث  اح ــاى  پروانه ه
ــده از سوى شهردارى هاى  صادر ش
ــا  ــد و ب ــل مى ده ــور را تشكي كش
ــاى صادر  ــداد پروانه ه توجه به تع

ــط  ــران، متوس ــر ته ــده در شه ش
ــد مسكونى در هر پروانه  تعداد واح
ــان 7/6واحد و در  ــداث ساختم اح
ــداث ساختمان مسكونى  پروانه اح

7/4واحد بوده است. 
ــت زمين پروانه هاى  مجموع مساح
ــراى احداث ساختمان  صادر شده ب
ــر  مت ــزار  ه  2682/1 ــدود  ح در 
ــت به  ــت كه نسب ــوده اس ــع ب مرب
ــدود 53/0درصد  ــل گذشته ح فص
ــه سال  ــل مشاب ــه فص ــت ب و نسب
افزايش داشته  گذشته 74/9درصد 
ــت زمين در  ــت. متوسط مساح اس
ــداث ساختمان 744  هر پروانه اح
ــر پروانه احداث  ــع و در ه متر مرب
ساختمان مسكونى حدود 251 متر 

مربع بوده است. 
ــز آمار ايران، از  براساس اعالم مرك
براى  صادرشده  پروانه هاى  مجموع 
مسكونى  ــاى  ساختمان ه ــداث  اح
ــداث  ــراى اح ــد ب ــران 10 درص ته
ــاى يك طبقه، 4درصد  ساختمان ه
ــاى دو  ــداث ساختمان ه ــراى اح ب
ــراى احداث  ــد ب ــه، 2/9درص طبق
ساختمان هاى سه طبقه، 6/8درصد 
ــداث ساختمان هاى چهار  اح براى 
ــراى احداث  ب طبقه و 89/8درصد 
ــج  طبقه و بيشتر  ساختمان هاى پن

بوده است. 
ــراى  ب ــده  ش ــادر  ص ــاى  پروانه ه
مسكونى  ــاى  ساختمان ه ــداث  اح
ــت و مصالح  ــوع اسكل ــر حسب ن ب
ــاى آنها  ــار رفته در بن ــده  به ك عم
ــه 41/6درصد اين  نشان مى دهد ك
پروانه ها براى احداث ساختمان هاى 

ــزى، 58/2 درصد براى  ــت فل اسكل
ــون  بت ــاى  ساختمان ه ــداث  اح
احداث  ــراى  ب ــد  و0/2 درص ــه  آرم
ساختمان هايى با ساير مصالح بوده 

است. 
ــه، بيش از 62  ــان گذشت در زمست
ــط  ــى توس ــه ساختمان ــزار پروان ه
ــادر شده  ــاى كشور ص شهردارى ه
ــار بيانگر افزايش پنج  است. اين آم
ــت به فصل گذشته و  درصدى نسب
كاهش 2/3درصدى نسبت به فصل 

مشابه سال گذشته است. 
ــده  ــادر ش ــاى ص ــل پروانه ه از ك
ــه (7/2درصد) مربوط  4552 پروان
ــا و 58249 پروانه  ــش بن ــه افزاي ب
ــه احداث  ب ــد) مربوط  (92/8درص
ساختمان بوده كه پروانه هاى صادر 
شده براى احداث ساختمان نسبت 
به فصل گذشته حدود 52/7درصد 
ــل مشابه  ــش و نسبت به فص افزاي
ــدود 2/7درصد  ــه ح ــال گذشت س

كاهش داشته است. 
ــاى  زيربن ــت  مساح ــوع  مجم
پروانه هاى صادر شده براى احداث 
ساختمان در حدود 35063/2 هزار 
ــه نسبت  ــوده است ك ــر مربع ب مت
ــه 9/28درصد و  ــل گذشت ــه فص ب
نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
ــش داشته  ــدود 5/9درصد افزاي ح
ــت زيربنا در  ــت. متوسط مساح اس
ــداث ساختمان 602  هر پروانه اح
ــه احداث  ــع و درهر پروان ــر مرب مت
ساختمان مسكونى 524 متر مربع 

بوده است. 
از مجموع پروانه هاى صادر شده براى 

ــاى مسكونى،  ــداث ساختمان ه اح
ــد  24/4درص ــدود  ح ــور  كش در 
ــاى  ساختمان ه ــداث  اح ــراى  ب
ــراى  ــد ب ــه، 27/1درص ــك طبق ي
دو  ــاى  ساختمان ه ــداث  اح
ــراى احداث  ــه، 15/9 درصد ب طبق
ساختمان هاى سه طبقه، 11درصد 
ــداث ساختمان هاى چهار  اح براى 
ــراى احداث  ــه و 21/6درصد ب طبق
ــج طبقه و بيشتر  ساختمان هاى پن

بوده است.
ــى پيش بينى  ــداد واحد مسكون تع
شده در پروانه هاى صادر شده براى 
احداث ساختمان در زمستان سال 
ــزار و 290  ــغ بر 185 ه 1392 بال
ــه فصل  ــه نسبت ب ــوده ك ــد ب واح
افزايش  28/4درصد  حدود  گذشته 
ــه تعداد  ــا توجه ب ــه است. ب داشت
ــده، متوسط  ــادر ش ــاى ص پروانه ه
ــد مسكونى در هر پروانه   تعداد واح
احداث ساختمان 3/2واحد و در هر 
ــداث ساختمان مسكونى  پروانه اح

3/4واحد بوده است. 
پروانه هاى  زمين  مساحت  مجموع 
ساختمان  احداث  براى  صادرشده 
ــزار متر مربع  ــدود 20769/7ه ح
ــه فصل  ــه نسبت ب ــوده است ك ب
گذشته حدود 32/9درصد افزايش 
ــت به فصل مشابه سال قبل  و نسب
ــش داشته است.  ــد كاه 4/1درص
ــن در هر  ــت زمي ــط مساح متوس
ــان 357  ــداث ساختم ــه  اح پروان
ــر پروانه احداث  متر مربع و در ه
ــر  ــى 275 مت ــان مسكون ساختم

مربع بوده است. 

در گزارش «فرصت امروز» بررسى شد

سكونت غير رسمى محصول فقر است

براساس اعالم كاهش پروانه هاى ساختمانى

ساخت و ساز در تهران كم مى شود؟ 
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خبر

جزييات جديد از 
تحويل قرارداد مسكن 

ويژه تهران
ــاورى  فن ــزى و  برنامه ري ــت  مديري
ــژه تهرانسر در  ــات مسكن وي اطالع
ــود اعالم كرد  ــن اطالعيه خ تازه تري
ــان مسكن ويژه تهران براى  متقاضي
ــان تيرماه  ــل قراردادها تا پاي تحوي
فرصت دارند با در دست داشتن برگه 
رسيد موقت اقدام كنند. در اطالعيه 
ــاورى  فن ــزى و  برنامه ري ــت  مديري
اطالعات مسكن ويژه تهرانسر آمده 
ــه اطالع مى رساند آن دسته  است: ب
ــى كه اسامى آنها (164  از متقاضيان
ــت تهرانسر  ــى) در فايل ساي متقاض
ــرع وقت براى  ــود است  در اس موج
تحويل يك نسخه از قرارداد خود با 
ــت داشتن برگه رسيد موقت  در دس
ــل مدارك شناسايى حداكثر تا  و اص
ــخ 93/04/30 به آدرس جديد  تاري
ــان ادارى تهرانسر از ساعت  ساختم
9 لغايت 14 مراجعه نمايند. شايان 
ــرارداد فقط به شخص  ــر است ق ذك
ــى ايشان  ــا وكيل قانون ــى ي متقاض
تحويل داده خواهد شد. عدم تحويل 
ــرارداد در موعد مقرر موجب تلقى  ق

انصراف متقاضى خواهد بود. 

افزايش 12 درصدى 
خريدوفروش خانه

ــت رونق  ــه آغاز بازگش ــا توجه ب ب
ــازار مسكن در ماه هاى  نسبى به ب
ــد  رون ــه،  گذشت ــال  س ــى  پايان
ــه با شروع سال  خريدوفروش خان
ــه و نسبت  ــش يافت ــد افزاي جدي
ــه 12 درصد  ــان گذشت ــه زمست ب
ــه حدود  ــه بهار گذشت ــت ب و نسب
است.  ــده  بيشتر ش ــد  هشت درص
ميزان قرار داد هاى منعقد شده در 
سه ماه اول امسال نشان دهنده  اين 
ــالت مسكن نسبت  است كه معام
ــال 1392 با  ــه ماه پايانى س به س
ــش روبه رو بوده است، زيرا در  افزاي
ــاه پايانى سال 1392 حدود  سه م
ــزار قرار داد منعقد شده كه  483 ه
ــن ميزان در بهار امسال به 540  اي
ــده است. در فصل  هزار مورد رسي
ــزار قرار داد  ــار امسال از 540 ه به
ــش مسكن  ــده در بخ ــد ش منعق
ــورد مربوط  ــش از 344 هزار م بي
ــروش  خريدوف ــاى  قرار داد ه ــه  ب
ــه 63 درصد از  ــه بوده است ك خان
ــود اختصاص  ــه خ ــالت را ب معام
ــل  ــن در فص ــت. همچني داده اس
ــزار معامله  ــال 317 ه ــار پارس به
ــه صورت گرفته  خريدوفروش خان
كه از ميزان خريدوفروش هاى بهار 
امسال 7/8درصد كمتر بوده است. 
ــى روند افزايش  براين اساس در پ
ــالت مسكن در سه ماهه اول  معام
ــد نسبت به  ــارى، اين رون سال ج
ــه ماه پايانى سال گذشته حدود  س

12 درصد افزايش داشته است. 

اعتراض متقاضيان مسكن 
مهر به افزايش قيمت

ــن  مسك ــى  متقاض  70 از  ــش  بي
ــا تجمع مقابل  ــر استان البرز ب مه
راه وشهرسازى  وزارت  ــان  ساختم
ــت دوباره  ــه افزايش قيم نسبت ب
ــل شماره 3  ــال دستورالعم و اعم
ــد. استان البرز جزو  اعتراض كردن
استان هايى است كه در تيرماه 92 
ــت سقف وام مسكن  با مصوبه دول
ــون تومان افزايش به  آن با 5 ميلي
30 ميليون تومان رسيد. معترضان 
ــام عقد  ــوان مى كنند كه هنگ عن
ــا به هيچ وجه  قرارداد با سازنده ه
ــن افزايش قيمت ها مطرح نشده  اي
ــى سازنده ها در  ــال وقت ــود و ح ب
ــا تاخير كردند و  ــل پرونده ه تكمي
ــى بعد از  ــت مصالح ساختمان قيم
ــرخ ارز رشد كرد،  ــن ن ــش اي افزاي
ــان مسكن مهر  ــد متقاضي چرا باي
ــه دوش بكشند  اين مشكالت را ب
ــرى پرداخت كنند.  ــغ بيشت و مبال
ــد، چرا بايد اين ضرر  آنها مى گوين
و زيان ها به طور يك طرفه به ضرر 
ــن در حالى  ــد، اي ــان باش متقاضي
است كه متقاضيان هيچ نقشى در 

تاخير و تكميل پروژه ها ندارند. 

انبوه سازان مسكن 
دچار بحران شدند

ــازان استان  ــس انجمن انبوه س ريي
ــود حاكم  ــا بيان اينكه رك تهران ب
ــر بازار مسكن باعث شده است كه  ب
بحران  توليد كنندگان مسكن دچار 
ــه فعاالن  ــد هم ــت: باي ــد، گف شون
ــژه انبوه سازان  حوزه مسكن و به وي
ــع  ــن وض ــت از اي ــرون رف ــراى ب ب
ــى كنند. حسن محتشم  چاره انديش
ــب اظهار كرد: در  با اعالم اين مطل
ــه ركود حاكم  ــال حاضر متاسفان ح
ــن انبوه سازان را دچار  بر بازار مسك
سردرگمى كرده و نه امكان فروش 
واحدها و نه امكان اجاره آنها ميسر 
است و همين مسئله باعث شده كه 

سازندگان دچار چالش شوند. 

خبر

94 درصد ساخت وسازها مسكن هاى 5 طبقه  به باالست
برج سازى در بورس

آمارهاى رسمى نشان مى دهد بيشترين پروانه هاى احداث ساختمان صادر 
ــاى پنج طبقه به  ــه مربوط به ساختمان ه ــده در تهران در سال گذشت ش
ــر است.  عوامل متعددى همچون قيمت مصالح ساختمانى، دستمزد  بيشت
ــوارد اينچنينى در  ــاران، ماليات، عوارض شهردارى و م مهندسان، پيمانك
ــن اساس كاهش و افزايش  ــت يك آپارتمان موثر است. بر اي مراحل ساخ
ساخت و ساز در سال هاى اخير به ويژه پس از افزايش قيمت مسكن درسال 
91 با نوسانات زيادى همراه بود؛ به گونه اى كه در يك فصل ساخت وسازها 

اوج گرفت و در فصل ديگر به شدت كاهش يافت. 
ــى ساخت يك آپارتمان حداقل 18  ــى كه طبق اعالم نظام مهندس در حال
ــاز در كشور رو به  ــد بازار خانه هاى نوس ــان مى برد، به نظر مى رس ــاه زم م
ــود باشد.  در سال گذشته كه بازار خريدوفروش مسكن با ركود همراه  بهب
ــود، برخى بر اين باور بودند كه تعداد پروانه هاى صادرشده ساختمانى رو  ب
ــه رونق بازار مسكن هم كمك  ــه افزايش است و اين رونق ساخت و ساز ب ب

مى كند و مى تواند اين بازار را از مشكل كمبود مسكن نجات دهد. 
ــن، كشور به ساخت ساالنه 5/1ميليون  به گفته برخى صاحب نظران مسك
ــن كمبود مسكن باعث مى شود هر چندسال  ــد مسكونى نياز دارد و اي واح
يكبار قيمت مسكن با افزايش غيرقابل پيش بينى همراه شود. بر اين اساس 

كشور و به ويژه كالنشهرها نيازمند ساخت مسكن هستند. 
ــور نيازمند ساخت  ــاس مسكن معتقد است كش ــت اهللا ستاريان، كارشن بي
ــه 5/1ميليون واحد مسكونى است. به گفته وى، اگر اين تعداد واحد  ساالن
ــى از مشكل مسكن كشور  ــا برنامه ريزى ساخته شود شايد كم مسكونى ب

برطرف شود و به تعديل قيمت ها كمك كند. 
ــور، دولت نهم نيز ساخت واحدهاى  ــا مطرح شدن كمبود مسكن در كش ب
ــن واحدهاى مسكونى  ــالش كرد ساخت اي ــر را كليد زد و ت ــى مه مسكون
ــاز تحويل اين  ــم با ساخت و آغ ــن كند، اما بازه ــه كمبود مسك ــى ب كمك
ــى كمك چندانى به  ــى گفته شد اين واحدهاى مسكون ــاى مسكون واحده

بازار مسكن آن هم در شهرهاى بزرگ نكرده  است. 
با وجود اين، وزير سابق راه وشهرسازى اعالم كرده بود كه 6/1ميليون خانه 
ــزاد همچنين به وجود شش ميليون  ــى در كشور وجود دارد. على نيك خال
ــد مسكن در كشور اشاره كرد و گفت كه جمعيت 12 ميليونى  زوج نيازمن
ــاز دارند، بنابراين  ــه حداقل شش ميليون واحد مسكونى ني جوان كشور ب
ــدن دولت يازدهم، همه  ــرد.  اما با روى كار آم ــد ساخت و ساز رونق گي باي
ــا معطوف به حل مشكالت واحدهاى مسكن مهر، نحوه خريد خانه و  فكره

تسهيالت دولت شد. 
ــان وزير  ــن و ساختم ــان، معاون مسك ــد مظاهري ــاره نيز حام ــن ب در اي
ــت كه در سه سال گذشته 20 هزار پروانه ساخت  راه وشهرسازى گفته اس
ساختمان صادر شده، در حالى كه نياز تهران حدود 10 هزار واحد تخمين 
ــن كمبودى در عرضه مسكن نداريم و با استفاده از  زده شده است، بنابراي

ابزارهاى مالياتى مى توان بازار مسكن را كنترل كرد. 
حال در صورتى كه تعداد پروانه هاى ساختمانى در سال 92 افزايش يافته، 
ــد ساخت وسازهاى بيشترى خواهيم  ــه نظر مى رسد تا 18 ماه ديگر شاه ب

بود و به گفته كارشناسان مسكن، بازار از حالت ركودى خارج مى شود. 
ــور بيشترين سهم از  ــوى مركز آمار كش ــار منتشر شده از س ــاس آم براس
ــران در سال  ــداث ساختمان در شهر ته ــادر شده براى اح ــاى ص پروانه ه
ــدور 1016 پروانه و كمترين  ــه شهردارى منطقه 5 با ص ــه مربوط ب گذشت

سهم مربوط به شهردارى منطقه 22 با 194 پروانه بوده است. 

بيشترين پروانه ساخت براى برج ها
ــن اطالعات حاصل بيانگر اين مطلب است كه بيشترين پروانه هاى  همچني
ــه برج هاى پنج طبقه به  ــان صادر شده در تهران مربوط ب ــداث ساختم اح
ــاى احداث ساختمان صادر  ــر است. بر اين اساس از مجموع پروانه ه بيشت
ــوى شهردارى هاى شهر تهران در حدود 2/0درصد براى احداث  شده از س
ساختمان هاى يك طبقه، 3/0درصد براى احداث ساختمان هاى دو طبقه، 
ــاى سه طبقه، 3/4درصد براى احداث  1/1درصد براى احداث ساختمان ه
ــداث ساختمان هاى پنج  ــار طبقه و 94 درصد براى اح ــاى چه ساختمان ه

طبقه و بيشتر صادر شده است. 
ــده در پروانه هاى صادر شده  ــاى مسكونى تعيين ش ــا مرور تعداد واحده ب
ــاى كشور مشاهده مى شود  ــداث ساختمان در هر يك از استان ه براى اح
ــى بيشترين و استان  ــزار واحد مسكون ــان تهران با مقدار 179 ه ــه است ك
ــن تعداد واحدهاى  ــا 508 واحد مسكونى كمتري ــه و بويراحمد ب كهگيلوي

مسكونى تعيين شده، در پروانه هاى احداث ساختمان دارد. 
ــده در هر پروانه ساختمانى  ــن متوسط مساحت زيربناى تعيين ش همچني
637 مترمربع در هر پروانه احداث ساختمان 659 متر مربع و در هر پروانه 

افزايش بنا 351 مترمربع محاسبه شده است. 
ــداث ساختمان نشان  ــن در پروانه هاى اح ــى ميانگين مساحت زمي بررس
ــع داراى باالترين ميانگين  ــا 1607 متر مرب ــد كه استان سمنان ب مى ده
ــن ميانگين در بين  ــع داراى پايين تري ــا 215 متر مرب ــان ب ــان زنج و است

استان هاى كشور است. 

قيمت كلسن بنازيربناآدرس

سبالن شمالى نرسيده به 
4725110/000/000ك انقالب

جنت آباد 20 مترى 
4817190/000/000گلستان

472155/100/000گلبرگ خ نوروزى فرد

300141/000/000نارمك شيرمرد جنوبى

500410/000/000هروى خ وفامنش

وحيديه ميدان تسليحات 
3115100/000/000خ رجب نصيرى

4216168/000/000ظفر خ نونهاالن

500375/000/000عباس آباد خ انديشه

400140/000/000خواجه نظام ك شهداء

فرمانيه خ وطن پور خ 
3912312/000/000براتى

502370/000/000هروى خ ساقدوش

ــر 50 متر در مناطق  ــت آپارتمان هاى با مقياس حداكث ــدول زير قيم در ج
ــادف انتخاب شده اند. طبق اين جدول  ــف تهران آمده است كه به تص مختل
ــن واحد در خيابان هروى و با قيمت پايه مترى  8 ميليون و 200  گران تري
هزار تومان و ارزان ترين واحد در خيابان وحيديه واقع است كه 100 ميليون 

تومان معامله مى شود. 

نرخ خانه هاى 50 مترى

رضا اسدآبادى
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برخورد پخته با اينترنت
ــه جديد براى كميته تعيين مصاديق  على جنتى، از تدوين آيين نام
ــن آيين نامه فيلتر يا  ــر داد و گفت: با تصويب نهايى اي ــه خب مجرمان
ــع فيلتر هر صفحه و سايتى با نظر اكثريت اعضا صورت مى  گيرد.  رف
ــر نوع صفحه يا سايتى بايد ضمن  ــن پس، فيلتر يا رفع فيلتر ه از اي
اخذ نظر 13 عضو يا اكثريت اعضاى كميته تعيين مصاديق مجرمانه 

صورت گيرد. 
ــون نفر از مردم در كشور از  ــان اينكه بيش از 4/5 تا 5 ميلي ــا بي او ب
ــون وايبر و واتس آپ استفاده مى كنند، گفت:  شبكه هاى ارتباطى چ
ــه مورد اقبال ميليونى مردم  ــورد فيلتر يا رفع فيلتر شبكه ها ك در م
ــاى پخته تر و  ــاط برخورد كرد و تصميم ه ــه بايد با احتي ــرار گرفت ق

دقيق ترى با حضور همه اعضاى اصلى اين كميته گرفت. 

اكران خاطره ها
بنياد سينمايى فارابى، به بهانه تابستان و ايجاد فراغتى هرچند اندك، 
فيلم هاى خاطره انگيز كودك را در برخى سينماها اكران كرده است. 
ــى، «گلنار و گربه  ــد و محمدعلى طالب ــا مرضيه برومن شهر موش ه
ــوام» مرضيه برومند،  ــوان» كامبوزيا پرتوى، «الو الو من جوج آواز خ
ــازى» غالمرضا رمضانى،  ــا محمدرضا هنرمند، «همب دزد عروسك ه
ــه همراه هشت فيلم  ــاى كوچك» مسعود كرامتى ب ــال و آرزوه «پات
ــر در سانس هاى 11 صبح و در سينماهاى تيراژه، آزادى، جى و  ديگ

فرهنگ به انتظار چشم هاى مشتاق نشسته اند. 

مشكل كمبود نيروى انسانى
ــرى، به مناسبت هفته بهزيستى گفت:  «على ستوسر»، در نشست خب
ــال 1391 با استفاده از كمك هاى بين المللى ساخت يك «روستا  در س
ــاى رحمت آباد آغاز شد كه 90 ميليون تومان از طريق  مهد» در روست
ــان از اعتبارات داخلى براى تكميل آن  ــارت ژاپن و 10 ميليون توم سف
جذب اعتبار شد و اميد مى رود كه در هفته دولت، اين روستا مهد آماده 
ــد. از توانايى بسيج سازندگى نيز در ساخت اين روستا  بهره بردارى باش
ــد نهايت استفاده شده تا از اعتبارات اختصاص داده شده به بهترين  مه
ــه استفاده شود.  وى با بيان اينكه، هم اكنون مهم ترين مشكلى كه  وج
اداره بهزيستى شهرستان با آن روبه روست كمبود شديد نيروى انسانى 
است، براساس فرم سازمانى، پارسال بايد 16 استخدام در اداره بهزيستى 

گناباد انجام مى شد كه حتى يك مورد هم تحقق نيافت. 

چتر آموزش وپرورش 
محمد ديمه ور، معاون آموزش ابتدايى آموزش وپرورش با تشريح برنامه هاى 
اين معاونت براى سال تحصيلى جديد گفت: با تاكيد وزير آموزش وپرورش 
براى افزايش پوشش تحصيلى دانش آموزان، طرح انسداد مبادى بى سوادى 
و شناسايى دانش آموزان بازمانده از تحصيل به عنوان يكى از برنامه هاى ملى 
ــرورش استان ها در طول  ــح كشور با مسئوليت شوراى آموزش وپ در سط
تابستان در دستور كار قرار گرفته است. امسال تمامى كارشناسان ابتدايى 
ــراد بازمانده از تحصيل در طول تابستان به ويژه در  نسبت به شناسايى اف
مناطق روستايى و مناطق محروم اقدام مى كند.  ديمه ور، با بيان اينكه چتر 
آموزش وپرورش براى آموزش در سراسر كشور بايد به صورت يكسان براى 
ــه دانش آموزان باشد، گفت: استان ها پس از شناسايى افراد بازمانده از  هم
تحصيل آمار خود را با سازمان ثبت احوال و اطالعات سامانه سناد مطابقت 
مى دهد و سپس افراد شناسايى شده توسط كارشناسان در مدارس مورد 

نظر ثبت نام خواهند شد. 

كى روش ماندنى شد
ــت روز جمعه رييس فدراسيون فوتبال با «كارلوس كى روش»  در نشس
سرمربى پرتغالى تيم ملى فوتبال ايران، دو طرف به توافق كلى براى عقد 
قرارداد بلندمدت دست يافتند.«عباس ترابيان» مدير بازاريابى و مشاور 
ــل فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب افزود: در صورت توافق  بين المل
كلى، در مراسمى كه به احتمال زياد در روز دهم مرداد ماه برگزار خواهد 
ــوس كى روش» به امضا مى رسد. قرارداد كى روش با  شد، قرارداد «كارل
فدراسيون فوتبال ايران تا پايان جام جهانى 2018 روسيه خواهد بود تا 
سرمربى پرتغالى فرصت كافى براى آماده سازى تيم قدرتمندى را براى 

جام جهانى آينده داشته باشد.

واليبال ايران در مرحله نهايى
تيم ملى واليبال ايران در دومين ديدار خود در مرحله نهايى ليگ جهانى 
واليبال برزيل را سه بر يك شكست داد تا در دومين حضور خود در ليگ 
جهانى واليبال به جمع چهار تيم برتر اين رقابت ها راه يابد.سومين روز 
مرحله نهايى ليگ جهانى واليبال روز جمعه در شهر فلورانس ايتاليا با 
مسابقه ايران و برزيل آغاز شد و ملى پوشان ايران در سالن نلسون ماندال 

اين شهر برزيل را يك بار ديگر از پيش رو برداشتند.
ــارم اين ديدار با  ــاى اول، دوم و چه ــى واليبال ايران در ست ه ــم مل تي
امتيازهاى 25 بر 21، 25 بر 19 و 28 بر 26 به پيروزى رسيدند، اما در 
ست سوم 25 بر 23 مغلوب برزيل شدند.تيم ملى واليبال ايران با كسب 
ــن پيروزى به عنوان تيم برتر گروه دوم راهى مرحله نيمه نهايى ليگ  اي

جهانى واليبال سال 2014 شد.

مصر درخواست آتش بس داد
ــور خارجه مصر اعالم كرد، وزير خارجه اين كشور طى تماس  وزارت ام
تلفنى با محمدجواد ظريف، با او درباره اوضاع بحرانى نوار غزه همزمان 
با ادامه حمالت رژيم صهيونيستى گفت وگو كرد. در بيانيه روز گذشته 
اين وزارت امور خارجه مصر كه عصر روز گذشته منتشر شد و نسخه اى 
از آن در اختيار خبرگزارى آناتولى قرار گرفت، آمده است: سامح شكرى، 
وزير امور خارجه مصر طى گفت وگوى تلفنى اش با محمدجواد ظريف، 
ــى اش، از تهران خواست تا از طرح (آتش بس) ارائه شده از  همتاى ايران

سوى قاهره براى پايان دادن به جنگ در غزه حمايت كند. 

روحانى و پوتين گفت وگو كردند
ــان به دنبال اوضاع تاسف بار غزه  حسن روحانى، رييس جمهورى كشورم
ــژه پس از تشديد حمالت رژيم صهيونيستى از صبح جمعه و كشتار  به وي
ــن، در گفت وگوى تلفنى با والديميرپوتين  مردم بيگناه و مظلوم فلسطي
ــوط و اقدامات ضرورى در اين  ــور روسيه، آخرين تحوالت مرب رييس جمه
ــن روحانى، در اين مكالمه تلفنى  ــوص را مورد بررسى قرار داد. حس خص
ــم رژيم صهيونيستى را اقدامى جنايتكارانه و ضد بشرى خواند كه با  تهاج
تداوم محاصره غزه و كشتار زنان و كودكان بيگناه تراژدى غمگينى را دامن 
زده است كه در تاريخ قرن جديد كم سابقه است.  رييس جمهور، با اشاره به 
ضرورت اقدام فورى مجامع بين المللى به ويژه شوراى امنيت سازمان ملل در 
توقف كشتار و سركوب مردم بى گناه، خواستار توقف فورى تجاوز اين رژيم 
و محكوميت اقدامات جنايتكارانه و لغو فورى محاصره غزه براى كمك رسانى 

به مردم به ويژه مجروحان اين جنايات شد. 

پوريا والى، درباره وضعيت جسـمانى جعفر والى كه از چندى پيش به دليل 
خونريزى شديد معده در بيمارستان ايرانشهر بسترى شده است، گفت: در 
حال حاضر به لطف خدا نسبت به روزهاى قبل وضعيت جعفر خيلى بهتر است. 

معـاون فرهنگـى و اجتماعـى سـازمان تاميـن اجتماعـى از امضاى 
تفاهم نامه اى بين اين سـازمان و سازمان سـينمايى وزارت ارشاد براى 

توليد آثار مستند، انيميشن، فيلم بلند خبر داد. 

منوچهر درفشـه، تصويرگر كتاب هاى درسى روز   27 تير بر اثر سكته 
قلبى درگذشت. 

اجراى نمايش «مكبث» كه از سـوى فرهاد آييش و مائده طهماسبى به 
مجموعه تئاتر شـهر پيشنهاد شـده، منوط به مشخص شدن وضعيت 

بازسازى سالن اصلى در سال جارى است. 

يك مجله انگليسـى، دختر بكهام را به عنوان يكى از مشـهورترين و 
جنجالى ترين كودكان دنيا معرفى كرده است. 

فرمانده نيروى انتظامى، در نشست با مسئوالن، علماء و روحانيون اهل 
تشيع، تسـنن و ريش سفيدان جنوب سيسـتان و بلوچستان از عزم 

جدى اين نيرو براى رونق و آبادانى مرزهاى استان خبر داد. 

معاون آموزشـى مركز مطالعات اعتياد گفت: تحقيقات نشـان مى دهد 
مصرف حشيش، موجب كاهش هوش و حافظه مى شود

سخنگوى سازمان آتش نشانى از مرگ يك كارگر در حادثه ريزش آوار 
در محل گودبردارى خبر داد. 

وزير بهداشت از ورود حداقل هزار دستگاه آمبوالنس تا پايان امسال به 
ناوگان اورژانس بيمارستانى كشور خبر داد. 

تيم فوتسـال دانشجويان عمان به دليل جنايات رژيم صهيونيستى در 
نوار غزه، از رويارويى با اين تيم در مسـابقه هاى قهرمانى دانشـجويان 

جهان در اسپانيا امتناع كرد.

مراسـم وزن كشـى رقابت هاى بين المللى كشـتى فرنگـى جام پيت 
الزينسـكى، روز جمعه در سـالن ورزشى دانشـگاه تربيت بدنى شهر 
گدانسك برگزار شد و سه نماينده كشورمان حريفان خود را شناختند.

رييس فدراسيون واليبال ايران پيش بينى كرد، ايران با پيروزى در نيمه 
نهايى به فينال ليگ جهانى راه پيدا مى كند.

سيدجالل حسينى، مدافع تيم ملى فوتبال ايران و باشگاه پرسپوليس 
رسما به األهلى قطر پيوست.

قاليبـاف گفت: يك زن در سـاعت هاى ادارى حدود 7 تا 8 سـاعت با 
مردان نامحرم معاشـرت دارد كه گاه اين سـاعت هاى ارتباط با نامحرم 
بيشـتر از ارتباط با خانواده مى شـود كه اين موضوع به كانون خانواده 
لطمه مى زند و آن را تحت تاثير منفى قرار مى دهد؛ غيرت ما كجاست؟ 

حاال هر چقدر بى بى سى مى خواهد حرف بزند. 
مديران مسـئول روزنامه ابتكار و سايت خبرى تابناك  امروز در دادگاه 

مطبوعات محاكمه مى شوند. 
حجت االسالم والمسلمين على اكبر ناطق نورى، شب گذشته در مراسم 
احياى شـب شـهادت حضرت امام على(ع) در مرقد امام خمينى(ره)، 
با اشـاره به اينكه «حضرت على(ع) در حكومت و اداره كشور با كسى 
تعارف نداشت و جناح بندى و گروه بندى براى ايشان مطرح نبود،» گفت: 

رودربايستى، تملق و باندبازى مثل موريانه به انقالب آسيب مى زند. 

فيلم سينمايى «استراحت مطلق» به كارگردانى عبدالرضا كاهانى با بازى 
رضا عطاران، ترانه عليدوستى، بابك حميديان و مجيد صالحى آخرين 

مراحل فنى را طى مى كند

عكسى از توماس كريستوفولتى، عكاس شبكه الجزيره در طول 
اقامتش در ايران 

سرمربى تيم ملى واليبال ايران بعد از پيروزى مقابل برزيل و صعود 
به جمع چهار تيم برتر ليگ جهانى گفت: من از والسكو جنگنده تر 

هستم و هر تيمى از ما بهتر باشد حقش قهرمانى است

تجمع خودجوش فعاالن اجتماعى در اعتراض به رژيم صهيونيستى 
روبه روى سازمان ملل 

جامعهفرهنگ سياستورزش

مذاكرات، وصول نقدى و قسطى
تمديد تا 4ماه

ــى ايران و  ــورى اسالم ــور خارجه جمه ــر ام ــف»، وزي ــواد ظري «محمدج
ــا بامداد شنبه در  ــون»، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپ «كاترين اشت
ــه اى مشترك اعالم كردند، در مذاكرات وين- 6 پيشرفت هاى ملموسى  بياني
داشته اند، اما به دليل وجود فاصله در برخى موضوعات اساسى، تا 24 نوامبر 
برنامه اقدام مشترك ژنو را تمديد مى كنند. متن فارسى اين بيانيه مشترك 
توسط ظريف و متن انگليسى آن از سوى خانم اشتون در هتل كوبورگ وين 
در برابر خبرنگاران قرائت شد. دو طرف كه رياست هيات هاى مذاكره كننده 
ــن - 6 تاكيد كردند: ما  ــد، در پايان مذاكرات وي ــه اى را بر عهده دارن هست
جلسه هاى مختلفى در شكل هاى گوناگون و در فضايى سازنده برگزار كرديم 

تا به توافق جامع بلندمدت دست يابيم.  
ــور خارجه، عباس  ــور حقوقى و بين الملل وزير ام ــوى ديگر، معاون ام از س
ــى، در جمع خبرنگاران گفت: قرار شد در چهار ماه آينده دو ميليارد  عراقچ
و 800 ميليون دالر در قالب شش قسط به حساب بانك مركزى واريز شود 
ــه چهار قسط 500 ميليون دالرى و دو قسط 400 ميليون دالرى خواهد  ك
ــود. قرار است از اول ماه اوت (آگوست/ دهم مردادماه) تقريبا هر سه هفته  ب

(هر 20 روز يك بار) اين مبالغ پرداخت شود. 
وى ادامه داد: برخالف اظهارنظرهاى مختلفى كه مى شود هم 4چهارميليارد 
ــت كرديم و هم دو ميليارد و  ــون دالر را به صورت نقدى درياف و 200 ميلي

800 ميليون دالر آينده را به صورت نقدى دريافت خواهيم كرد. 
ــى يادآور شد: هنوز زمان دقيق مذاكرات جديد و محل آن مشخص  عراقچ
ــر بگيريم. اگر  ــه مذاكره اى را در نظ ــه آن دارد كه چ ــت و بستگى ب نيس
ــه احتمال وين انتخاب خواهد شد و  ــرات به شكل فعلى نياز باشد، ب مذاك
ــد (معاون خانم اشتون)  ــا در تماس هاى آينده بين من و خانم اشمي اينه

تنظيم مى شود. 

فدراسيون بين المللى واليبال، 
بدون زنان هرگز

ــال در ايتاليا، به منظور  ــال 2014 واليب ــالس دپارتمان ليگ جهانى س اج
بررسى برگزارى مسابقه هاى ليگ جهانى سال 2015 تشكيل شد و ايران به 

شرط حل مشكل زنان، همچنان در دسته يك اين ليگ باقى ماند. 
ــه گزارش فدراسيون واليبال، اجالسى كه صبح جمعه در شهر «فلورانس»  ب
ــن و اصلى ترين موارد اين جلسه مطرح  ــا تشكيل شد، يكى از مهم تري ايتالي
ــران زن ايرانى در سالن  ــن تماشاگ ــه مسئله حضور نيافت ــده رسيدگى ب ش

مسابقه هاى واليبال در تهران بود. 
ــه به عنوان يكى از  ــس فدراسيون واليبال ك ــا داورزنى»، ريي  «محمدرض
ــت، يك روز  ــه حضور داش ــان در اين جلس ــن دپارتم ــى اي ــاى اصل اعض
ــا» و «الكساندر بوريچيچ» نايب  ــر در نشست هاى مختلف با «گراس زودت
ــد ديدگاه شان را نسبت به  ــس فدراسيون بين المللى واليبال موفق ش ريي
ــوالن فدراسيون  ــف كند و توانست نظر مسئ ــن موضوع اصالح و تلطي اي
ــى واليبال را براى همكارى بيشتر به منظور حل مسئله به وجود  بين الملل
ــن بين المللى واليبال در برگزارى مسابقات  ــده در راستاى اجراى قواني آم
ــن جمهورى اسالمى  ــال و همچنين همخوانى با قواني ــگ جهانى واليب لي

ايران جلب كند. 
ــت ايران از دستور  ــده، سرانجام بحث درباره وضعي ــا رايزنى هاى انجام ش ب
ــده و حضور ايران در دسته يك  ــى جلسه ليگ جهانى واليبال خارج ش اصل
ــروه دو) ليگ جهانى سال 2015 مشروط به همكارى دولت ايران و ارائه  (گ
ــن رو، مقرر شد فدراسيون  ــد در خصوص موضوع مورد بحث  شد. ازاي تعه
بين المللى واليبال، كتبا نامه اى به ايران ارسال كند و با توجه به درخواست 
ــراى حضور در سالن  ــون بين المللى واليبال ب ــزاران زن ايرانى از فدراسي ه
ــا درخواست شود اين  ــت و فدراسيون واليبال ايران رسم ــا، از دول مسابقه ه

موضوع را حل كنند. 

ــرز روسيه  ــاى مالزيايى در م ــد هواپيم ــك فرون ــوط مشكوك ي سق
ــع خبرى روسى و  ــرد. به گزارش مناب ــان را شوكه ك ــن، جه و اوكراي
ــه كوآالالمپور مورد اصابت  ــى بوئينگ 777 در مسير آمستردام ب غرب
ــك قرار گرفت و 295 سرنشين اين هواپيما در شرق  يك فروند موش

اوكراين و نزديكى مرز روسيه در دم كشته شدند. 
ــط نيروهاى دولتى اوكراين  ــه مدعى است كه اين هواپيما توس روسي
ــه را به نيروهاى  ــات اوكراينى، اين فاجع ــدف قرار گرفته، اما مقام ه
ــارادزه، سخنگوى  ــى كاوت ــد و سرگ ــت مى دهن ــب نسب ــه طل تجزي
ــا موشكى كه بتواند يك  ــان اوكراينى هم مى گويد كه آنه جدايى طلب
ــا را در ارتفاع 10 كيلومترى هدف قرار دهد، ندارند و كار آنها  هواپيم
نيست.  در اين ميان، اينترفاكس، به نقل از يك منبع روسى كه نامش 
ــاش نشده مدعى شد: به احتمال زياد كسانى كه هواپيماى مالزيايى  ف
ــاى رييس جمهور روسيه را  ــدف قرار دادند، مى خواستند هواپيم را ه

ساقط كنند كه مرتكب اين اشتباه شدند.
گفته مى شود، بيش از 108 پژوهشگر مشهور جهان در زمينه بيمارى 
اچ آى وى كه در زمينه ايدز عازم «نشست بين المللى ايدز» در استراليا 
بودند نيز در اين پرواز حضور داشته اند و خبر مرگ آنها اندوهى بزرگ 

را براى جامعه علمى جهان به بار آورده است. 

چه كسى با موشك
هواپيما را هدف قرار داد؟ 

ــار كشته هاى  ــى كه شم در حال
ــم  رژي ــه  حمل در  ــى  فلسطين
ــزه از دو  ــى به نوار غ صهيونيست
ــاوز از 300 تن  ــل متج هفته قب
شده است، نيروهاى صهيونيستى 
ــه زمينى به  ــه نيز حمل روز شنب
ــا شدت ادامه دادند.  نوار غزه را ب
ــوار غزه  ــه گذشته در ن پنجشنب
ــد شدند كه  ــى شهي 65 فلسطين
ــن از آنها زير 18 سال سن  15 ت

داشتند. 
ــم صهيونيستى اعالم  ــش رژي ارت
ــه 17 فلسطينى  ــرد، روز جمع ك
ــزه كشته و  ــوار غ ــح را در ن مسل
ــى ديگر را به اسارت  13 فلسطين
ــت. ارتش صهيونيستى  گرفته اس
ــات حمله زمينى  افزود: در عملي
ــاز صهيونيست  ــزه يك سرب به غ
ــه و يك سرباز زخمى شد و  كشت
در اين عمليات به اهدافى ازجمله 
ــوى شليك موشك و 10  21 سك

تونل حمله شده است. 
ــور  ــا» رييس جمه ــاراك اوبام «ب

ــا «بنيامين  ــا روز گذشته ب امريك
ــم  رژي ــر  نخست وزي ــو»  نتانياه
ــدار و بر حمايت  صهيونيستى دي
ــم تاكيد و در  ــا از اين رژي امريك
عين حال، نسبت به خطر تشديد 
ــش قربانى ها اظهار  حمله و افزاي
نگرانى كرد. اوباما، به خبرنگاران 
ــت: اميدواريم  ــاخ سفيد گف در ك
اسرائيل اين عمليات را به شكلى 
ــار قربانى هاى  ــرا كند كه شم اج
ــه حداقل برسد. از  غيرنظاميان ب
ــس از دوازده روز  ــوى ديگر، پ س
«بان كى مون» دبير كل سازمان 
ــراى پايان  ــم دارد ب ــل تصمي مل
دادن به جنگ ميان فلسطينيان 

و اسرائيل عازم خاورميانه شود. 
«جيفر ويلتمن»، معاون سياسى 
ــل سازمان ملل در جلسه  دبير ك
ــت  امني ــوراى  ــاده ش الع ــوق  ف
ــط حماس  ــك موشك توس شلي
ــن اشغالى را محكوم و  به فلسطي
در عين حال، از عمليات افراطى 
ــم صهيونيستى اظهار نگرانى  رژي

ــم صهيونيستى طى 10  كرد. رژي
روز گذشته از هوا و زمين غزه را 
ــرار داده، به طورى  مورد حمله ق
ــاى ددمنشانه رژيم  ــه حمله ه ك
از  بيش  ــون  تاكن ــى  صهيونيست
ــه 50 تن آنها زير  300 شهيد ك
18 سال هستند، بر جاى گذاشته 
ــع گيرى هاى  ــن موض ــت. اي اس
طرفدارانه از سياستمداران غربى 
ــت كه شبكه خبرى  در حالى اس
«سى ان ان» ديانا مگناى خبرنگار 
ــاى اشغالى  ــود در سرزمين ه خ
ــاى  ــاى حمله ه ــه رويداده را ك
اسرائيل عليه نوار غزه را پوشش 
ــود بركنار و  ــى داد از سمت خ م
ــود در روسيه  ــه دفتر خ وى را ب

اعزام كرد. 
ــل بركنارى ديانا  راشا تودى، دلي
ــار توئيتى از وى  مگناى، را انتش
ــود: اسرائيلى ها روى تپه  نوشته ب
ــان با فرود آمدن  سديروت همزم
ــه خوشحالى  ــزه ب ــا در غ بمب ه
ــد شده ايم در  ــد. تهدي مى پردازن

ــه اى را اشتباه  ــه كلم صورتى ك
ــود  ناب را  ــان  خودرويم ــم  بگويي
ــد. سخنگوى سى ان ان به  مى كنن
ــه هافينگتون پست گفت:  روزنام
ــن و در زمان  ــاى پيش از اي مگن
ــه گزارش خود تهديد و مورد  تهي

آزار قرار گرفته است. 
ــزارش زنده  ــاى در جريان گ مگن
ــه  ــزه گفت ــود از غ ــه خ پنجشنب
ــداى خوشحالى  ص مى توان  بود، 
ــال  ــه در ح ــى را ك اسرائيلى هاي
ــى كه به سوى  نظاره موشك هاي
ــر  ــد. فك ــد را شني ــزه مى رون غ
مى كنم به احتمال بتوانيد ببنيد 
ــادى جمع  ــه اسرائيلى هاى زي ك
ــدن حمله هاى  ــا دي ــد و ب شده ان
اسرائيل به خوشحالى مى پردازند. 
مگناى، البته اين توئيت را مدتى 
ــا در همان  ــرد، ام ــد حذف ك بع
ــن توئيت را گذاشته  مدتى كه اي
ــار نقل قول شده بود.  بود 200 ب
ــت كه  ــى ان ان گف ــوى س سخنگ
مگناى به مسكو اعزام شده است. 

فلسطين تنهاست
سيزدهمين روز نسل كشى



گزارش «فرصت امروز» از ساخت يك ساز سنتى

كسب وكارى
 در ابعاد ذوزنقه

اينفوگرافى اقتصادى

بازارهاى مـالى در هفـته گذشته
دالر در مرز 3130 تومان، سكه در مرز 950 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 97 هزار تومان
هر اونس طالى جهانى در مرز 1300 دالر

شايد اين روزها سياه  پوش شدن بيلبوردهاى سطح شهر چشم هر بيننده اى را 
به خود جلب كند؛ بيلبوردهايى كه اكثر آنها با رنگ زمينه مشكى در اتوبان هاى 

شهر خودنمايى مى كنند.

گزارش «فرصت امروز» از سياه  پوش 
شدن بيلبوردهاى شهر 

مشكى رنگ
 تبليغات نيست

گزارش «فرصت امروز» از مزايا و معايب بازاريابى تلفنى

من بازاريابم، 
نه مزاحم تلفنى!

گفت وگوى «فرصت امروز» با دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجى و پوشاك

قاچاق ، پنبه صنعت  پوشاك را زده است
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نگاهى به قانون پارتو و كاربرد آن براى مديران

مديريت ستارگان

15
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12

13
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گزارش «فرصت امروز» از بايدها و نبايدهاى 
مديريت نانوايى

اداره نانوايى 
 هنر مى خواهد

ــاق تبصره به بند  هيات وزيران با الح
ــه اجرايى  ــاده (10) آيين نام (2) م
ــادرات و واردات،  ــررات ص قانون مق
ــاى بازرگانى  را  مدت اعتبار كارت ه
براى واحدهاى توليدى داراى پروانه 

بهره بردارى پنج سال تعيين كرد. 
ــات وزيران در  ــا، هي به گزارش ايلن
ــاد  ــه پيشنه ــه 1393/4/11 ب جلس
ــى و  ــادى و داراي ــور اقتص وزارت ام
ــل 138 قانون اساسى  به استناد اص
ــران موافقت  ــى اي جمهورى اسالم
ــد (2) ماده  ــل به بن كرد، تبصره ذي
ــون  ــى قان ــه اجراي (10) آيين نام
ــادرات و واردات موضوع  مقررات ص
ــاره 1395/ت16هـ  تصويب نامه شم
مورخ 1373/2/6 و اصالحات بعدى 

آن اضافه  شود: 
ــار كارت هاى  ــت اعتب ــره- مهل تبص
ــاى توليدى  ــراى واحده بازرگانى ب
ــردارى، پنج سال  داراى پروانه بهره ب

تعيين مى گردد. 
ــارش كاالهاى  ــت سف همچنين ثب
ــاى توليدى داراى  متعلق به واحده
ــه  ــردارى در مرحلـ ــه بهره ب پروان
رسيدگى در گمرك، از طريق سامـانه 
وزارت صنعـت، معدن و تجـارت قابل 

انجام است. 
همچنين در اجراى ماده (12) قانون 
امور گمركى، نمايندگان دستگاه هاى 
ــر صادرات،  صادركننده مجوز در ام
واردات و ترانزيت موظف شدند ظرف 
يك ماه، نمايندگان تام االختيار خود 
ــرك كشور با  ــل در 10 گم را حداق
تشخيص گمرك جمهورى اسالمى 
ــاده از سامانه  ايران مستقر و با استف

ــاى مربوط را  ــى، مجوزه الكترونيك
صادر كنند. 

براساس مصوبه هيات وزيران گمرك 
ــران با همكارى  جمهورى اسالمى اي
ــاى اجرايى ذى ربط مكلف  دستگاه ه
شدند ظرف يك سال به نهايى سازى و 
استقرار پنجره واحد تجارى فرامرزى 

در گمرك اقدام كنند. 
ــدن و تجارت هم  وزارت صنعت، مع
ــاه با همكارى  موظف شد ظرف دو م
ــاد  ــور و جه ــاى كش وزارتخانه ه
كشاورزى و گمرك جمهورى اسالمى 
ايران نسبت به بازنگرى فهرست، نوع، 
مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودى 
ــا رعايت  ــه مرزى ب ــاى مبادل كااله
قوانين و مقررات مربوط، اقدام كند. 

هيات وزيران، بانك مركزى جمهورى 
ــف كردند  ــران را نيز مكل اسالمى اي

ظرف سه ماه نسبت به تعيين تكليف 
ــى اقدام كنند  وضعيت واردكنندگان
ــى مبلغ  ــم ارز ريال ــه صددرصد ه ك
ــام گشايش  ــاال را در هنگ واردات ك
اعتبار پرداخت نموده اند و بانك عامل 
ــار به تعهد خود  گشايش كننده اعتب
عمل ننموده است.  همچنين براساس 
تبصره اين بند از مصوبه هيات وزيران 
ــى ايران،  ــورى اسالم گمرك جمه
ــور را بر  ــاى مذك ــت پرونده ه فهرس
ــل گشايش كننده  ــب بانك عام حس
ــده و نوع كاال، ظرف  اعتبار، واردكنن
ــزى جمهورى  يك ماه به بانك مرك

اسالمى ايران اعالم خواهد كرد. 
هيات وزيران متن زير را هم به عنوان 
تبصره به بند «ج» ماده (3) آيين نامه 
ــى اضافه  ــون امور گمرك اجرايى قان

كرد: 

تبصرهـ  مسئوليت پيگيرى و نظارت 
ــد برعهده  ــراى اين بن ــن اج بر حس
وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
ــت گزارش  ــن وزارت موظف اس و اي
عملكرد آن را به وزارت امور اقتصادى 

و دارايى ارائه دهد. 
ــن نامه  ــاده (3) آيي ــد «ج» م در بن
ــى آمده  ــون امور گمرك اجرايى قان
ــوارد كه ارائه دهنده  است: در ساير م
ــت نرخ هزينه  خدمت غيردولتى اس
ــالم توسط  ــام خدمات پس از اع انج
ارائه دهنده خدمت با تاييد هيات عالى 
نظارت، موضوع ماده (11)قانون نظام 
صنفى كشورـ  مصوب 1382- تعيين 

مى شود. 
ــت، معدن و  ــن وزارت صنع همچني
ــى اتخاذ  ــد ترتيب ــارت مكلف ش تج
كند كه در سال هاى 1393 تا 1396 
ــات تعرفه اى جدول هاى  تعداد طبق
ــررات صادرات  ــاب مق منضم به كت
ــه به شش  ــارده طبق و واردات از چه

طبقه كاهش يابد. 
همچنين مقرر شد به منظور تسهيل 
ــى، وزارت  ــارت خارج ــر تج بيشت
ــى با همكارى  امور اقتصادى و داراي
ــازى،  ــاى راه و شهرس وزارتخانه ه
ــات و  ــاورى اطالع ــات و فن ارتباط
صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 
ــل الكترونيكى  ــاط كام 1393، ارتب
ــى ايران و  ــورى اسالم گمرك جمه
ــادر و دريانوردى را فراهم  سازمان بن

آورد. 
اين مصوبه در تاريخ 1393/4/18 از 
سوى معاون اول رييس جمهور ابالغ 

شده است. 

مدت اعتبار كارت هاى بازرگانى براى واحدهاى توليدى 5 ساله شد

ــاق دار  ــل از ديلى تايمز، اسح ــه نق  ب
ــان در نشستى  ــى پاكست وزير داراي
ــل مبادالت تجارى  كه با هدف تسهي
ــا مدنظر قرار دادن  ايران و پاكستان ب
ــل تشكيل  ــاى سازمان مل تحريم ه
شده بود، گفت: در جريان سفر نوروز 
ــرف بر تعهد  ــران، دو ط گذشته به اي
خود براى گسترش تجارت دو جانبه 
ــاده از  ــاى همكارى ها با استف و ارتق
مكانيزم تهاترى و مبادله كاال با مدنظر 
ــاى سازمان ملل  قرار دادن تحريم ه

تاكيد كردند. 
ــراى فائق آمدن بر  وى افزود، ما بايد ب
ــرى و مبادله كاال  موانع مبادالت تهات
كه دو كشور را قادر مى كند از مجاورت 
ــاد متقابل  ــر سود ببرند، اعتم يكديگ

ايجاد كنيم. 

ــن گزارشى از  در اين نشست همچني
تصميمات اتخاذ شده در نشست قبلى 
ــده در اين  و پيشرفت هاى حاصل ش
ــى از مسئوالن  خصوص ارائه شد. يك
وزارت دارايى پاكستان گفت، راه هايى 
ــا ايران  ــادالت تجارى ب در زمينه مب

ــاده از آنها  ــا استف ــه ب ــود دارد ك وج
ــارج از فهرست  ــوان كاالهاى خ مى ت
ــرد و با نهادهايى كه  تحريم تجارت ك

تحريم نيستند همكارى كرد. 
وى افزود، شركت ملى انتقال و توزيع 
برق پاكستان تمايل دارد بدهى هاى 

معوق خود را به ايران در زمينه انتقال 
ــرزى تصفيه كند.  ــق م برق به مناط
وزارت بازرگانى پاكستان نيز در حال 
برداشتن گام هاى مقتضى براى مبادله 

كاال است. 
ــال خطوط انتقال  وى افزود، ايران قب
برق تا مرز خود براى عرضه احتمالى 
برق به گوادر و شهرهاى مجاور را ايجاد 

كرده است. 
ــام وزارت بازرگانى پاكستان  يك مق
ــت، رايزنى ها  ــن نشست گف نيز در اي
ــراى عرضه برنج  ــات ايرانى ب با مقام
ــن كشور در  ــدم به اي ــى و گن باسمات
چارچوب مكانيزم مبادله كاال پيشرفت 
ــت. وى همچنين  ــه اس خوبى داشت
ــرا ممنوعيت واردات  افزود: ايران اخي

انبه از پاكستان را برداشته است.

پاكستان دستور لغو تمامى موانع تجارى با ايران را صادر كرد

بازاريابى مجانىسرنخ نگاه آخركافه تبليغات
كاشت صيفى جات

بازاريابى از طريق صفحات اجتماعى و احداث مجتمع تجارى در قزوين تى شرت هايى كه 
هواى شيشه عينك شما را دارند

برخالف آمارهاى موجود
11131416

ــاددان ايتاليايى  ــال 1906، اقتص در ســـ
ــه تنها  ــده اينك ــا مشاه ــردو پارتو، ب ويلف
ــد از ثروت  ــردم، 80 درص ــد از م 20 درص

ــك فرمول  ــار دارند، ي ــور را در اختي كش
ــع نامتقارن  ــف توزي ــراى توصي ــى ب رياض
ــورش پيشنهاد داد. در اواخر  ثروت در كش

ــر ژوزف ژوران، نام اصل  دهه 1940، دكت
ــون 20-80 گذاشت. اصل  ــر قان پارتو را ب
ــزارى كاربردى  ــو مى تواند به عنوان اب پارت

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

به طور مستقل، وجود ندارد.

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

مى كنند.

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

هزينه و چگونگى اشتراك روزنامه 

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

تماس بگيريد.

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

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

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

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

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

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

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

مدت درخواست اشتراك:       سه ماهه      شش ماهه      يكساله

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

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

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

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

فـرم اشــتراك
ويژه تهران



گزارش ديجيتال

گمرك

گزارش بازار

گزارش بازاريكشنبه 29 تير 1393  - شماره 1019

سرمايه گذارى
2 ميليارد دالرى فوجيتسو

براى خدمات ابرى 
ــى فوجيتسو  درصدد  ــت ژاپن شرك
ــارد  ميلي  1/97 ــذارى  سرمايه گ
ــات پردازش ابرى  دالرى در خدم
ــى بخش هاى  ــر تمام ــا تمركز ب ب
ــرم و زيرساختى  ــزارى، پلتف نرم اف
ــت.   به گزارش تسنيم، شركت  اس
ــو تا دو سال آينده  ژاپنى فوجيتس
ــر 1/97 ميليارد دالر  رقمى بالغ ب
ــرى سرمايه گذارى  ــات اب در خدم
ــا در  ــت ت ــدد اس ــد و  درص مى كن
ــات  خدم ــف  مختل ــاى  حوزه ه
ــزاراى ابرى  ــل نرم اف ــرى از قبي اب
ــات يكپارچه سازى  (SaaS)، خدم
پلتفرم هاى  ــرى،  اب ــاى  پردازش ه
ــاى  ــرى (PaaS) و زيرساخت ه اب
ــال و  ــورى فع ــرى (IaaS) حض اب

مقتدرانه داشته باشد. 
 اين شركت همچنين اظهار اميدوارى 
ــرده تا با اين سرمايه گذارى بتواند  ك
به درآمد 3/45 ميليارد دالرى برسد.   
زيرساخت هاى ابرى با سرمايه گذارى 
در توليد و توسعه ديتاسنترهايى در 
ــورت خواهد  ــا و انگلستان ص امريك
ــاه داده اى در  ــش پايگ ــت و ش گرف
ــز خدمات مربوط به  اروپا و آسيا ني
ــار بازارهاى  ــا را در اختي اين قاره ه
ــده و كاربران قرار  در نظر گرفته ش
ــده بازار  ــى ش ــد.   پيش بين مى ده
خدمات پردازش ابرى به 85 ميليارد 

دالر در سال 2016 برسد. 

درآمد ياهو كاهش يافت 
درآمدهاى شركت ياهو در سه ماهه 
ــالدى كاهش  ــال جارى مي دوم س
ــزارش ايسنا، شركت  ــت.   به گ ياف
ياهو با انتشار گزارش عملكرد مالى 
ــه دوم سال جارى  خود در سه ماه
ميالدى اعالم كرد، در اين مدت به 
ــش درآمدهاى تبليغاتى  دليل كاه
ــوع درآمدهايش نيز با كاهش  مجم

روبه رو بوده است. 
ــر اين اساس، در فاصله زمانى اول   ب
ــن 2014 ياهو  ــا پايان ژوئ آوريل ت
ــا 26 سنت در  ــون دالر ي 270 ميلي
ــود داشته كه نسبت به  هر سهم س
ــال گذشته كاهش  ــدت مشابه س م
ــود ياهو در سه  ــان مى دهد.   س نش
ماهه دوم سال گذشته ميالدى برابر 
ــا 331 ميليون دالر يا 30 سنت در  ب

هر سهم بوده است. 
ــود اين شركت  ــن حال، س در همي
ــه نخست امسال معادل  در سه ماه
ــم اعالم شده  ــت در هر سه 37 سن
ــود  ــزارش خ ــو در گ ــت.   ياه اس
ــه ماهه  ــه در س ــرده ك ــح ك تصري
ــغ  ــدى بال ــال 2014 درآم دوم  س
ــارد و 80 ميليون دالر  ــك ميلي بر ي
ــه كاهش 4 درصدى  داشته است ك
ــارد و  ــد يك ميلي ــت به درآم نسب
140 ميليون دالرى در مدت مشابه 
سال گذشته نشان مى دهد. ماريسا 
ــو در واكنش  ــر، مدير عامل ياه ماي
ــه ياهو از  ــزارش گفته ك ــه اين گ ب
عملكرد مالى خود در سه ماهه دوم 

راضى نيست. 

شيائومى جديد
در راه بازار هند 

 Mi3 محصول سرآمد شيائومى با نام
ــت 233 دالر  ــه آينده با قيم از هفت
ــد عرضه مى شود.   به گزارش  در هن
تسنيم، اسمارت فون جديد شيائومى 
ــا نام Mi3 با چهار هسته پردازشى  ب
ــدرت فركانسى 2/3 گيگاهرتز از  و ق
ــده در هند عرضه مى شود.    هفته آين
اين گوشى عالوه بر پردازنده قدرتمند 
ــده  پردازن از  ــون800  اسنپ دراگ
ــو 330 نيز پشتيبانى  گرافيكى آدرن
ــد.   شيائومى Mi3 نمايشگر  مى كن
5 اينچى با رزولوشن 1080×1920 
ــى ppi441 و رم 2  و تراكم پيكسل
ــار پردازشگر اصلى  گيگابايتى در كن
براى مديريت فعاليت ها و برنامه هاى 
اين دستگاه قرار گرفته است.   حافظه 
16 گيگابايتى و دوربين هاى 13 و 2 
ــى براى اين گوشى تعبيه  مگاپيكسل

شده است. 

هشدار اف بى آى درباره مرگبار 
بودن خودروهاى هوشمند 

ــى شركت هاى  ــى كه برخ در حال
ــا  درصدد توليد  ــاورى در امريك فن
بدون  ــاى هوشمند  انبوه خودروه
ــد، پليس  ــده هستن ــه رانن ب نياز 
ــا را تسليحاتى  ــدرال امريكا آنه ف

مرگبار توصيف كرده است. 
ــاى  شركت ه ــه  جمل از  ــل،  گوگ
ــده اين نوع خودروهاى بدون  سازن
ــه توانسته  ــه راننده است ك نياز ب
ــه مى توانند  ــوع از آنها را ك يك ن
ــت آدرس به طور خودكار  با درياف
ــد برساند،  ــان را به مقص سرنشين
ــت. در گزارشى كه  ابداع كرده اس
ــن خودروها تهيه  ــى آى از اي اف ب
كرده، تصريح شده كه جنايتكاران 
ــاى مذكور  ــد از خودروه مى توانن
براى انجام اقدامات مجرمانه اى كه 
ــاده از دو دست دارد،  نياز به استف

استفاده كنند. 

خبر

معرفى طول عمر باترى  گوشى هاى مطرح بازار
ــراى خريد يك تلفن هوشمند عالوه بر زيبايى،  يكى از مهم ترين عوامل ب
ــدرت پردازش و كيفيت دوربين، ميزان زمان شارژدهى آن گوشى است. ق
ــرا  بر خالف گوشى هاى قديمى تر كه با يك بار شارژ تا سه يا چهار روز  زي
ــدون نياز به برق از آن استفاده مى شد، اسمارت فون ها با توجه به قدرت  ب
باترى خود زمان بسيار كمترى را بدون نياز به برق مى توانند سپرى كنند.
ــدن اسمارت فون ها، قدرتمندترين  ــروز قصد داريم با توجه به فراگير ش ام

مدل هاى موجود در بازار را از لحاظ ميزان شارژدهى معرفى كنيم.

sony experia z2
ــك باترى  ــا زد دو ي ــن اكسپري سونى در بط
ــى قرار  ــر ساعت ــى آمپ ــد 3200 ميل قدرتمن
ــا يك  ــه رقب ــت ب ــه آن را نسب ــت ك داده اس
سروگردن باال مى برد. در طول آزمايش ويدئو، 
ــش 15 ساعت فيلم  ــه پخ ــن گوشى قادر ب اي

بود.

Samsung Galaxy S5
ــى اين گوشى، توجه  سامسونگ زمان معرف
ــت و به گفته خود  ــادى به باترى آن داش زي
ــك اپليكيشن،  ــود با استفاده از ي توانسته ب
ــد.در اين  ــرى را افزايش ده ــول عمر بات ط
آزمايش، گلكسى اس5 توانست 15 ساعت و 
18 دقيقه در صفحه نمايش فول اچ دى خود 

ويدئو نمايش دهد.

htc one 8m 
ــان باترى 2600  ــى وان m8 ميزب اچ تى س
ــت كه قادر به پخش  ميلى آمپر ساعتى اس
ويدئو به مدت 11 ساعت و 14 دقيقه است.

LG G Pro 2
گوشى جى پرو 2 با صفحه نمايش 5.9 اينچى 
خود يك فبلت محسوب مى شود.ال جى با قرار 
دادن يك باترى 2300 ميلى آمپر ساعتى روى 
اين گوشى قصد داشته تا بتواند ميزان انرژى مورد 
نياز اين صفحه نمايش بزرگ را تامين كند.در اين 
آزمايش، ال جى جى پرو 2 توانست 14 ساعت و 

يك دقيقه به نمايش ويدئو بپردازد.

Huawei Ascend Mate 2 4G
ــى از اسمارت فون هايى است  اين گوشى يك
ــدى دارد و مى تواند يك  ــه باترى قدرتمن ك
ــول آزمايش  ــاورد.در ط ــل دوام بي روز كام
ــده فيلم، اين باترى قادر به پخش 25  مشاه

ساعت و 54 دقيقه فيلم بود.

Nokia Lumia 1320
ــا صفحه نمايش 6 اينچى خود  اين گوشى ب
ــى ويندوز فونى، توانست  به عنوان يك گوش
ــه مكالمه بپردازد  ــت و 10 دقيقه ب 43 ساع
ــن گوشى تست نمايش ويدئو انجام  (روى اي

نشده است).

LG G Flex
ــه يك باترى  ــس با بدنه خميده ك جى فلك
ــى را در خود جاى  ــر ساعت 3500 ميلى آمپ
ــت، توانست 17 ساعت و 49 دقيقه  داده اس

به پخش ويدئو بپردازد.

samsung galaxy not3
ــوت سامسونگ با  ــل از سرى ن ــن نس سومي
ــم S Pen يك  ــد و قل ــزار قدرتمن سخت اف
ــه حساب مى آيد.  ــارت فون كاربردى ب اسم
ــادر به پخش 15 ساعت ويدئو  اين گوشى ق

است.

دانشجوهاى امريكايى كتاب هاى چاپى را 
ترجيح مى دهند 

ــت آمارهايى كه در  ــدر معلوم شده اس ــات سايت گود ايى ري براساس تحقيق
سال هاى قبل نسبت به استقبال از كتاب هاى ديجيتالى در دانشگاه هاى امريكا 
منتشر شده زياد معتبر نيست. به گزارش ايبنا، براساس تحقيق شركت اچ پى 
ــه كتاب هاى ديجيتالى  ــى از دانشجويان دانشگاه هاى امريكا ب جمعيت اندك
رغبت نشان مى دهند و بيشتر ترجيح مى دهند براى مطالعه كتاب هاى علمى 
از فرمت هاى قديمى چاپى استفاده كنند. هيولت پاكارد (HP)  شركتى واقع 
در ايالت كاليفرنيا امريكا طيف گسترده اى از محصوالت مربوط به تجهيزات 
الكترونيكى شامل كامپيوتر و دستگاه هاى جانبى را توليد مى كند.اين شركت 
ــوى امريكايى در سن خوزه درباره  در تحقيق اخير خود از حدود 527 دانشج
كتاب هاى چاپى و الكترونيك نظرسنجى كرد كه 57درصد از شركت كنندگان 
ــواع الكترونيك آن ترجيح  در اين نظرسنجى گفتند كتاب هاى چاپى را به ان
مى دهند.21 درصد، كتاب هاى ديجيتالى را انتخاب كردند و 21 درصد باقى 
ــى، ترجيح بر  ــد. براساس اين نظرسنج ــت استفاده مى كنن نيز از هر دو فرم
ــا 35 سال است كه 62درصد جامعه  كتاب هاى چاپى بيشتر بين سنين 18 ت
آمارى دانشجويان امريكايى و 75درصد شركت كنندگان در اين نظرسنجى را 
تشكيل مى دهد.اين نظرسنجى همچنين نشان داد در كتابخانه هاى تخصصى 
دانشگاه ها 49درصد كتاب هاى استفاده شده كتاب هايى از نوع چاپى هستند.
در اينفوگرافى زير داليل دانشجويان شركت كننده در نظرسنجى براى انتخاب 

انواع فرمت هاى ديجيتالى و چاپى آورده شده است: 

ــت پوشاك و  ــازار صنع  آشفته ب
ــور به خصوص در  نساجى در كش
ــر موضوعى است  سال هاى اخي
كه بارها در گزارش هاى مختلف 
به آن پرداخته شده؛ اما با توجه به 
اهميت صنعت پوشاك در كشور 
ما و گستردگى بازار آن بايد توجه 
ــوزه صورت  ــن ح ــژه اى در اي وي
ــر از 15هزار  گيرد. در حال حاض
ميليارد تومان گردش مالى بازار 
پوشاك ايران بيش از 50 درصد 
ــان و  ــار وارد كنندگ آن در اختي
ــت، اين در  ــاى قاچاق اس كاال ه
حالى است كه با توجه و مديريت 
ــوان ارزش افزوده  ــح مى ت صحي
بااليى چه در بخش بازار داخلى 
ــادرات پوشاك  وچه در بخش ص
ــود آورد. نيم  ــور به وج براى كش
ــاك با  ــادرات پوش نگاهى به ص
توجه به قابليت بالقوه اين صنعت 
ــش  ــى و افزاي ــور از سوي در كش
ــى از سوى ديگر  سهم بازار داخل
ــه مناسبى براى  ــد زمين مى توان
اشتغالزايى فراهم كند. وضعيت 
ــاك، مشكالت و  فعلى بازار پوش
ــن صنعت، برندينگ  معضالت اي
ــده  ــاك و آين ــت پوش در صنع
ــور موضوع  ــت در كش اين صنع
ــروز»  ــت ام ــوى «فرص گفت وگ
ــا، دبير  ــدى يكت با مهندس مه
اتحاديه توليد و صادرات نساجى 
ــه آن را  ــاك ايران است ك و پوش

مى خوانيد. 

بدنه اصلى صنعت پوشاك 
كارگاه هاى كوچكى است

مهدى يكتا، دبير اتحاديه توليد و 
صادرات نساجى و پوشاك ايران 
درخصوص وضعيت فعلى صنعت 
پوشاك در كشور گفت: «در حال 
ــت پوشاك در كشور  حاضر صنع
ــدارد. از ميان  وضعيت مناسبى ن
ــت بيش از 90  فعاالن اين صنع
ــان كشور  ــد توليد كنندگ درص
ــك و واحدهايى  واحد هاى كوچ
ــزرگ در صنعت  كه در مقياس ب
ــد بسيار  ــت كنن ــاك فعالي پوش
ــع بدنه  ــد. در واق ــدك هستن ان
ــاك در ايران  اصلى صنعت پوش
ــى است كه با  كارگاه هاى كوچك
پنج الى 10 نيرو در حال فعاليت 
ــوزى از وزارت  ــد و مج هستن
ــدن و تجارت ندارند.  صنعت، مع
ــا در دو دسته كلى  اين كارگاه ه
ــدى است، بخشى  قابل طبقه بن
ــه دليل اينكه در  از اين واحد ها ب
تعريف وزارت صنعت نمى گنجند 

از اتحاديه هاى صنفى مجوز هاى 
ــد و دسته  ــب كرده ان الزم را كس
ــت كه اصال  ــى اس دوم واحدهاي
مجوزى براى فعاليت ندارند و به 
ــه واحدهاى زيرپله اى  اصطالح ب
ــر اين به طوركلى  مشهورند؛ بناب
ــاه صنعتى در  ــدود 200 بنگ ح
كشور داريم، عالوه بر اين حدود 
3000 واحد بنگاه هايى هستند 
ــوز دارند و  ــه از اتحاديه ها مج ك
ــد توليدى  ــر 10هزار واح بالغ ب
ــه مجوزى  ــك كه هيچ گون كوچ
براى فعاليت ندارند. وى در ادامه 
ــازار 15 هزار  ــك ب ــاره به ي با اش
ــراى صنعت  ــى ب ــارد تومان ميلي
ــزود: «طبق  ــران اف ــاك اي پوش
گزارش بانك مركزى و مركز آمار 
هر ايرانى به طور ميانگين حدود 
ــان در سال براى  175 هزار توم
ــه مى كند. صنعت  پوشاك هزين
پوشاك كشور بازار بسيار بزرگى 
ــن رو فرصت بالقوه اى  است، از اي
براى فعاالن اين حوزه فراهم شده 
واين در حالى است كه متاسفانه 
ــد تقاضاى بازار  بيش از 50درص
ــق واردات و كاالى قاچاق  از طري

تامين مى شود. 
 يكتا در ادامه با بيان اينكه حدود 
30 الى 40 درصد از بازارپوشاك 
ــع مختلف  ــه به مقاط ايران بست
ــار توليدكننده  ــى در اختي زمان
ــزود: «البته در  ــت، اف داخلى اس
دو، سه سال اخير به دليل افزايش 
ــاق توجيه  ــاالى قاچ ــرخ ارز ك ن
ــود را از دست داده  ــادى خ اقتص
ــب رونق نسبى  و همين امر، سب
ــاك داخلى شد  ــت پوش در صنع
ــه دنبال تورم  اما در حال حاضر ب
ــود وسيعى بازار  اين سال ها، رك
ــه تبع آن  ــران و ب ــار اي كسب وك
ــاك را فرا گرفته است  ــازار پوش ب
ــاه آينده تغييرى  و اگر تا شش م
در وضعيت موجود حاصل نشود، 
ــرده اى از  ــا يك موج گست قطعا ب
ــاى توليدى و  ــى واحده تعطيل

بيكارى مواجه خواهيم شد. »

استاندارد توليد داخلى 
سطح پايين نيست

ــه در ادامه در  ــر اتحادي اين دبي
پاسخ به اين سوال كه آيا كيفيت 
ــى مى تواند نياز  محصوالت داخل
ــازار را پاسخگو باشد  متقاضيان ب
ــت تعاريف  يا خير گفت: «كيفي
مختلفى دارد و يك مفهوم نسبى 
ــر است از واژه  است، بنابراين بهت
مطلوبيت استفاده كنيم بنابراين 
ــاى متفاوت  ــه نيازه ــه ب با توج

ــت  ــف، كيفي ــاى مختل بازاره
ــود. براى  ــا مشخص مى ش كااله
ــت شما به عنوان  مثال ممكن اس
ــازارى يك  ــده براى ب توليدكنن
تى شرت 10 دالرى توليد كنيد و 
براى يك بازار ديگر يك تى شرت 
ــت  ــن كيفي 100 دالرى، بنابراي
ــازار سنجيده  ــاز ب ــا توجه به ني ب

مى شود.»
وى در ادامه افزود: ما سال هاست 
ــا توليدكنندگان  ــه در رقابت ب ك
ــم. در سال هاى  ــى هستي خارج
ــاى آلمان،  ــه كشوره ــه ب گذشت
ــس، ايتاليا و حتى  فرانسه، انگلي
ــادرات داشتيم،  ــن ص كشور چي
ــر نشان دهنده  ــن ام از اين رو اي
ــدارد توليد  ــه استان اين است ك
داخلى كشور در صنعت پوشاك، 
ــح پايينى نيست  استاندارد سط
ــوان و پتانسيل هم  بنابراين اين ت
از نظر نيروى انسانى و هم از نظر 

تكنولوژى در كشور ما وجود دارد، 
اما نكته اى كه بسيار اهميت دارد، 
ــا از لحاظ كيفيت  اين است كه م
مى توانيم مطلوب مصرف كننده 
را توليد كنيم ولى از لحاظ كميت 
ــم، يعنى اگر از  اين توان را نداري
ــاى ورودى  ــن امروز درب ه همي
ــاالى خارجى  مملكت به روى ك
بسته شود، صنعت پوشاك كشور 
ــوى تقاضاى  ــد پاسخگ نمى توان

بازار باشد.»
ــراى حل  ــا در ادامه گفت: ب يكت
ــت بايد  ــدا دول ــه ابت ــن مسئل اي
ــا تجميع  ــه را براى ظهور ي زمين
ــط  ــك و متوس ــاى كوچ بنگاه ه
ــه گام هايى هم در  فراهم كند ك
اين خصوص برداشته شد. با اين 
ــاق رخ مى دهد: «اول  كار دو اتف
ــراى بنگاه ها  هزينه هاى سربار ب
كاهش مى يابد و دوم اينكه بخش 
تحقيق و توسعه در بنگاه ها توجيه 
ــد. در گام  ــادى پيدا مى كن اقتص
بعدى بخش خصوصى بايد زمينه 

را براى برندسازى فراهم كند.»

برندسازى
 به ارزش افزوده مى افزايد

ــوص  درخص ــا  يكت ــدس  مهن
ــت پوشاك  ــازى در صنع برندس
در ايران گفت: «بايد توجه داشته 
ــه برندهاى ما در صنعت  باشيد ك
ــح داخلى   ــاك فقط در سط پوش
ــدر برندها در  هستند، اينكه چق
ــق بوده اند نياز به بحث  ايران موف
ــرى دارد، ولى با  ــق بيشت و تحقي
ــه در سال ها فعاليت  تجربه اى ك
ــت آوردم  ــن صنعت به دس در اي
ــى كه  ــن برندهاي ــاد م ــه اعتق ب
ــازار باقى بمانند  توانسته اند در ب
ــون در صنعت  ــق بوده اند چ موف
پوشاك رقابت بسيار شديد است 
ــد مزيتى را به  ــدى كه نتوان و برن
ــه سرعت از  مشترى ارائه دهد ب
گردونه رقابت خارج خواهد شد و 
ــل فصلى بودن صنعت  اين به دلي
پوشاك است و شما به عنوان يك 
برند اگر به ذائقه مردم دقت نكنيد 
به سرعت از گردونه رقابت خارج 

خواهيد شد.»
ــان اينكه در  ــه با بي يكتا در ادام
ــل بسيار  ــاى گذشته تقاب سال ه
ــان حمايت از  سختى بين سازم
ــان و برندها وجود  مصرف كنندگ
داشت، گفت: «در گذشته عده اى 
ــا مسئله برندسازى  از مسئوالن ب
ــا اندك اندك به  بيگانه بودند، ام
اين نتيجه رسيدند كه برندسازى 
مى تواند به ارزش افزوده و افزايش 

GDP كشور كمك كند.»

عامل تعيين كننده قيمت، سطح 
درآمد مصرف كنندگان است

ــد و صادرات  ــه تولي دبير اتحادي
ــران گفت:  ــى و پوشاك اي نساج
ــل تعيين كننده  «مهم ترين عام
ــد  درآم ــح  سط ــت،  قيم
ــت كه در  ــى اس مصرف كنندگان
هر منطقه اقدام به خريد مى كنند 
ــان در تعيين  از اين رو فروشندگ
ــح درآمد  ــا توجه به سط قيمت ب
خريداران و مصرف كنندگان عمل 

مى كنند. »
ــوص توان  ــا در ادامه درخص يكت
ــى توليدكنندگان داخلى با  رقابت
توليدات خارجى از لحاظ قيمتى 
ــر اين توان  گفت: «در حال حاض
رقابتى در صنعت پوشاك وجود 
ــل شرايط  ــه دلي ــدارد و اين ب ن
ــت براى  ــور اس ــادى كش اقتص
ــا فروردين  ــال از اسفند 92 ت مث
ــش  ــد افزاي ــدود 35درص 93 ح
ــه و در نتيجه  در قيمت مواد اولي
ــاالى توليدى  بهاى تمام شده ك

ــه مى تواند توان  ــود آمد ك به وج
ــان داخلى  ــى توليدكنندگ رقابت
ــى بسيار كاهش  را از لحاظ قيمت
دهد. بنابراين مى بينيد كه ما در 
ــال با يك  10سال گذشته هرس
ــدى مواجه  ــورم 20 تا 30درص ت
ــاى رشد  ــه معن ــم و اين ب بودي
ــت. حال  ــا در كشور اس قيمت ه
ــت كه آيا  اين پرسش مطرح اس
رقباى خارجى صنعت پوشاك هم 
ــه بودند؟!  با همين شرايط مواج
قطعا پاسخ منفى است، از اين رو 
ــد توان  ــه مى توان ــن مسئل همي
ــان ما را در  ــى توليدكنندگ رقابت

صنعت پوشاك كاهش دهد.»
ــوص ورود  ــه درخص وى در ادام
ــه قيمت گذارى  ــت در مسئل دول
در صنعت پوشاك گفت: «اعتقاد 
ــن زمينه اين  ــام بخش ها در اي تم
ــد از دخالت در  است كه دولت باي
ــر كند. دولت   اين زمينه صرف نظ
تنها بايد زمين بازى مناسب را در 
اختيار توليدكنندگان قرار دهد، از 
اين رو تسهيل در قوانين صادراتى و 
وارداتى، تسهيل در قوانين تجارت 
و بازرگانى و بهترين كمك دولت به 

توليدكنندگان است.»

صنعت پوشاك چشم انداز 
روشنى ندارد

ــا بيان  ــا در پايان ب ــدى يكت مه
ــت  ــات صنع ــاى نج راهكاره
ــت: «بايد  ــى و پوشاك گف نساج
ــى و نقشه  ــك استراتژى صنعت ي
ــت پوشاك توسط  راه براى صنع
ــت و بخش خصوصى تعريف  دول
شود و در زيرشاخه ها و حوزه هايى 
سرمايه گذارى كنيم كه در آنها از 
يك مزيت نسبى برخورداريم و تا 
ــن استراتژى تعريف  زمانى كه اي
ــالت زيادى در  ــا با مشك نشود م

صنعت پوشاك مواجهيم.»
ــوص آينده  وى همچنين درخص
ــور گفت:  صنعت پوشاك در كش
ــى براى صنعت كشور  «به طور كل
ــود ندارد،  چشم انداز روشنى وج
ــت پوشاك  ــورد صنع ــى در م ول
ــر است، چون  وضعيت كمى بهت
در اين صنعت بازار بالقوه هميشه 
وجود دارد به اين دليل كه پوشاك 
ــه است و  ــاز حياتى جامع يك ني
كاالى لوكسى تلقى نمى شود، اما با 
اين وجود بايد تالش شود شرايطى 
كه در هشت ماه گذشته در كشور 
وجود داشت تغيير كند، در غير اين 
صورت ما در صنعت پوشاك كشور 
ــد وارداتى  ــازار صددرص به يك ب

تبديل خواهيم شد.»

گفت وگوى «فرصت امروز» با دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجى و پوشاك

قاچاق، پنبه صنعت پوشاك را زده است
عباس نعيم امينى

به دنبال تورم اين 
سال ها ركود وسيعى بازار 

كسب وكار ايران و به 
تبع آن بازار پوشاك را 
فرا گرفته است و اگر تا 
شش ماه آينده تغييرى 

در وضعيت موجود 
حاصل نشود، قطعا با 
يك موج گسترده اى 
از تعطيلى واحدهاى 

توليدى و بى كارى مواجه 
خواهيم شد

ــط و بى ربطى كه  ــر با رب بعد از تصاوي
ــه نمايش  ــد فيلم هاى شبك روى جل
خانگى زده مى شد،  اين بار چشم مان 
ــى» اى روشن  ــاى شانس ــه «پَك ه ب
ــاى سينمايى  ــه فيلم ه شده است ك
در  را  ــى  موسيق ــاى  آلبوم ه ــا  ي
بسته بندى هايى با قيمت نازل و عكس 
باب اسفنجى به مردم هديه مى دهند!  
به گزارش ايسنا، شيوه توزيع فيلم هاى 
سينمايى و ويدئويى در شبكه نمايش 
خانگى، به دليل تصاوير نامناسبى كه 
ــران روى جلد فيلم ها  معموال از بازيگ
ــورد اعتراض  ــا م ــود باره درج مى ش
ــرار گرفته است. به دنبال  هنرمندان ق
ــوه اى، مى بينيم فيلم هايى  چنين شي
ــاى «شانسى»  ــورت بسته ه كه به ص
ــم، چنين  ــد ه ــروش مى رسن ــه ف ب
ــا سينماگران از  ــد، اما آي وضعى دارن

ــن شكل راضى  ــان به اي توزيع آثارش
ــاى «شانسى»  ــد؟ اين بسته ه هستن
ــه در سوپرماركت ها  دوهزار تومانى ك
ــه مى شوند، حاوى  و فروشگاه ها عرض
ــال فيلم،  ــدد DVD اورجين «دو ع
انيميشن يا موسيقى» هستند كه گويا 
ــع اين شانسى هاى  بسته بندى  و توزي
فرهنگى را هم يكى از نخستين مراكز 
ــى در كشور  پخش فيلم هاى سينماي
برعهده دارد و آثار شركت هاى پخش 
ديگر را عرضه مى كند. جدا از اينكه اين 
ــل توجه است و  اقدام در نوع خود قاب
فيلم ها را به اين شكل به سبد فرهنگى 
ــد، اما نوع  ــه مى كن ــا اضاف خانواده ه

بسته بندى آنها نيز  جاى تامل دارد! 
ــى از  ــاى مختلف ــون گزارش ه تاكن
ــان  ــا صاحب ــران ي ــى بازيگ نارضايت
ــه از تصاويرى  ــا منتشر شده ك فيلم ه

كه به عنوان عكس جلد فيلم استفاده 
شده گاليه داشته اند.

ــل ذكر  ــوارد قاب ــن م ــى از آخري يك
ــى صادقى  ــاره به اعتراض عل در اين ب
ــده داشت با  ــود كه عقي مربوط مى ش
ــه از بازيگران روى  تصوير نامناسبى ك
ــود نوعى  ــا منتشر مى ش جلد فيلم ه
بى اعتمادى در ميان مردم ايجاد  شده 

است.
در اين باره شاهديم بسته هاى شانسى 
هم با شكل و شمايلى كه هيچ تناسبى 
ــدارد توزيع  ــى ن ــا موسيق ــم ي با فيل
ــم درحالى كه گوشه  ــد، آن ه مى شون
هر كدام از دى وى دى ها بريده شده 
ــى  آنها را در  تا احيانا خريداران شانس
ــت واقعى شان  ــا قيم ــى ديگر و ب جاي
ــن برخى فيلم ها  نفروشند. در اين بي
ــرار مى گيرند  ــا ق ــه در اين بسته ه ك

مربوط به شركت هاى پخشى هستند 
ــار ندارند،  ــى از اين ك كه اصال اطالع
ــف نيستند  ــى هم مخال هرچند خيل
چون معتقدند اين كار از در انبار ماندن 
ــه فيلم هاى  ــا بهتر است و اينك فيلم ه
ساخته شده به هر ترتيبى ديده شوند 

از هر چيزى مهم تر است.
ــوان مدير  ــا غالمرضا موسوى به عن ام
موسسه فيلمسازان جوان نظر ديگرى 
دارد و اين شيوه را توهين آميز مى داند.
او در اين باره گفت: طبيعتا اين روش، 
ــه سينماى ايران  عملى توهين آميز ب
است كه متاسفانه كاسبكارانه و براى 

به دست آوردن مقدارى پول است.
موسوى درباره اينكه گفته مى شود اين 
راه از ماندن فيلم ها در انبار بهتر است، 
بيان كرد: اين حرف ها عذر بدتر از گناه 
است، چرا كه براى ديده شدن فيلم ها 

ــود دارد، اما چرا  راه هاى متعددى وج
شانسى؟ 

ــا را به روش  ــزود: مى توان فيلم ه او اف
ــرد و به شكل ديگرى  ديگرى تبليغ ك
ــدن در اختيار مردم قرار  براى ديده ش
ــار به شيوه  ــه اين ك ــا متاسفان داد، ام
ــه اى تبديل شده است. وى  كاسبكاران
همچنين با ابراز  تاسف از مراكزى كه 
ــا مجوز مى دهند،   براى اين گونه كاره
ــى كه اين  ــه داد: نمى دانم كسان ادام
اجازه را مى دهند براساس چه منطقى 
اين روش را دنبال كرده اند؟ حال بايد 
ــا ببينيم آيا مسئوالن  منتظر بمانيم ت
ــش خانگى طرح و  جديد شبكه نماي
ــار اين شبكه  راهكارى دارند تا هم آث
بدون هيچ فريب و نيرنگى با استقبال 
ــأن آثار فرهنگى  روبه رو شود و هم ش
به ويژه فيلم هاى سينمايى حفظ شود.

شگرد نامتعارف سيستم توزيع شبكه خانگى براى مشترى ها

«پَك هاى شانسى» در شبكه خانگى
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انجام بيش از 30 تفاهم نامه 
با سرمايه گذاران

ــالم گفت: آنچه  ــاون استاندار اي مع
وجه تمايز نگاه فعلى دولت با دولت 
ــه شركت هاى  ــت اتكا ب گذشته اس
ــذارى و هلدينگ به جاى  سرمايه گ

اتكا به افراد حقيقى است.
به گزارش روابط عمومى استاندارى 
ــرى اظهار  ــالم، حشمت اهللا عسگ اي
ــر اين است كه منابع  كرد: اعتقاد ب
از  ــش  بي ــالم  اي در  ــا  فرصت ه و 
ــن در استان است به  جمعيت ساك
ــردارى از  ــل براى بهره ب همين دلي
ــاى سرمايه گذارى و  ــن فرصت ه اي
ــازار بزرگ تر به ويژه  ــى به ب دستياب
ــا، ايجاد منطقه آزاد  در بخش تقاض
ــارى در استان ايالم   ــى و تج صنعت

اجتناب  ناپذير است.
ــه هم اكنون چنين  وى با بيان اينك
ــا  معافيت ه ــارى  بسي از  ــى  مناطق
ــه منابع  ــه اى ب ــد و لطم برخوردارن
مالى دولت وارد نمى كند و در نقطه 
ــط عراق  ــا در استان واس ــل م مقاب
ــل گرفته  ــه آزاد تجارى شك منطق
ــرورى است،  ــن منطقه ض ايجاد اي
ــده رئيس جمهور  ــه داد: با وع ادام
ــردن مقدمات  ــم ك ــى بر فراه مبن
منطقه مذكور موضوع به طور جدى 
ــار مديريت استان قرار  در دستور ك
گرفته و بال فاصله نسبت به تدوين 
ــارى اقدام و  ــرح منطقه آزاد تج ط
ــق آزاد تجارى و  به دبيرخانه مناط

صنعتى ارسال شد.
ــالم تصريح كرد:  اي معاون استاندار 
ــراج نقشه  ــن استخ ــان ضم همزم
مذكور،  ــه  منطق ــراى  ب پيشنهادى 
ــى دستگاهايى كه در  ــالم آمادگ اع
حوزه زير ساخت هاى منطقه نقش 
دارند به دبيرخانه ارسال و اصالحات 
مورد نياز شوراى مناطق آزاد تجارى 

كشور انجام پذيرفته است.
وى در پاسخ به اين سوال كه جلسات 
ــذارى كه هر  ــاد تسهيل سرمايه گ ست
ــا كنون چه  ــزار مى شود ت ــه برگ هفت
فعاليت ها و اقداماتى انجام داده است و 
آيا توافقى براى اجراى طرح هاى جديد 
ــورت گرفته است؟ گفت:  در استان ص
در راستاى نامگذارى سال توسط مقام 
ــرى و توصيه جدى رئيس  معظم رهب
ــدات استاندار، موضوع  جمهور و تاكي
سرمايه گذارى در دستور كار قرار دارد 

ــن ستاد عمليات اجرايى با حضور  و  اي
مديران مرتبط با حوزه سرمايه گذارى 
ــوز از كل تا جزء  و مسوول صدور مج
ــور سرمايه گذاران تا مرحله  روند حض
ــرده و خوشبختانه  ــال ك ــرا را دنب اج
ــورد تفاهم و  ــش از 30 م ــون بي تاكن
ــرارداد با سرمايه گذاران عمده انجام  ق

پذيرفته است.
ــاى  ظرفيت ه ــورد  م در  ــرى  عسگ
ــرژى و منابع  ــوزه ان ــان، در ح است
ــاز و پتروشيمى و اقدامات  نفت و گ
دولت براى توسعه  واحدهاى مرتبط 
ــدف توسعه  ــا ه ــى ب ــن دست و پايي
ــح كرد:  ــان، تصري ــت است و پيشرف
استان ايالم بيش از دو برابر متوسط 
ــت، يعنى GDP با  كشور نفتى اس
ــه GDP  بدون نفت  ــت كشور ب نف
كشور 1/2 است در حالى كه نسبت 
 GDP ــالم با ــه GDP  با نفت اي ب
ــت ايالم بيش از 2/5 است.  بدون نف
ــد چهره  ــان ايالم باي ــن است بنابراي
ــى به خود بگيرد  سرمايه گذارى نفت
ــور شركت هاى باالدستى  كه با حض
ــوراك نفت و گاز و  و فراهم آورى خ
ــار وزارت  ــاى در دستور ك حفارى ه
ــور شركت هاى فعال در  نفت و حض
اين عرصه موضوع استقرار واحدهاى 
ــن دست و تكميل صنايع پايين  پايي
ــت پتروشيمى و واحدهاى فراور  دس
ــان است كه اين  در دستور كار است
ــال به مراتب بيشترى  بخش ها اشتغ

نسبت به صنايع باالدستى دارند.
ايالم  ــدار  استان برنامه ريزى  ــاون  مع
ــخ به اين سوال كه چرا ستاد  در پاس
تشويق و حمايت از سرمايه گذارى كه 
ــل اقتصاد و دارايى استان  در اداره ك
ــت در حاشيه قرار گرفته  مستقر اس
ــدام و فعاليتى  ــال هيچ گونه اق و عم
ــده  ــان مشاه ــاد در است ــن ست از اي
ــت: ستاد مذكور صرفا  نمى شود؟ گف
ــق قانون موضوع سرمايه گذارى  مطاب
ــال مى كند و سرمايه  خارجى را دنب
ــاد  ــوزه ست ــى در ح ــذارى خارج گ
سرمايه گذارى استان است، با توجه 
ــد سرمايه گذارى  ــه درفرآين اينك به 
ــددى نقش دارند و  دستگاه هاى متع
امكان پاسخگويى دستگاه اجرايى به 
ــد اجرايى كمتر از مجموعه  يك واح
استاندار است با نگاه پاى كار آوردن 
ــاه و تسريع و تسهيل در  تمام دستگ
ــد سرمايه گذارى ستاد به طور  فرآين
ــل فرايند  ــه دنبال تسهي ــز ب متمرك

سرمايه گذارى در استان است.

سرنخ

گزارش

ــوع  ــوص از ن ــى، به خص موسيق
ــى اش با روح تاريخ ايرانيان  سنت
ــت. از زمانى كه  گره خورده اس
ــه ذهن فارابى  ــت سنتور ب ساخ
ــا به حال  ــزرگ خطور كرد، ت ب
ــن آهنگ  ــه سينه طني سينه ب
ــاز، نوازشگر گوش مردم  اين س
ــاز سنتور  ــت. امروز س بوده اس
ــى اكثر  ــاى اصل ــى از پايه ه يك
ــاى سنتى است كه با  كنسرت ه
حضور خود حال و هواى خاصى 
ــاى ديگر مى دهد. سعى  به نواه
داريم در اين گزارش، به بررسى 
ــور و كسب وكار اين  ــازار سنت ب

حرفه بپردازيم. 

بازار فروش
ــت در آينده اى  ــه قرار اس اگرچ
در  ــاز  س ــوزش  آم ــك  نزدي
ــور ممنوع  ــاى كش فرهنگسراه
ــن  ــوع ممك ــن موض ــود و اي ش
است بر بازار فروش سازها تاثير 
منفى داشته باشد اما خريداران 
ــاى سنتى به خصوص ساز  سازه
دارند  ــود  وج هميشه  ــور،  سنت
ــش، سازندگان را به  ــم و بي و ك
توليد مجاب مى كنند. البته بازار 
سازفروشى در حال حاضر رونق 
خاصى ندارد و اكثر فروشندگان 
ــز نابسامانى هاى  ــج دار و مري ك
ــازار را تحمل مى كنند. اين در  ب
ــت كه هر ساله پس از  حالى اس
ــدن امتحانات مدارس و  تمام ش
ــروع تعطيالت تابستان، خيل  ش
ــداران به سمت  عظيمى از خري

سازفروشى ها هجوم مى آورند. 
هر اتفاقى كه براى سازفروشى ها 
ــم بر  ــور مستقي ــه ط ــد، ب بيفت
ــاز  س ــان  سازندگ ــار  كسب وك
ــود. بنابراين  تاثيرگذار خواهد ب
ــل از ورود به  ــت كه قب الزم اس
ــى بازار  ــه، از چگونگ ــن حرف اي
ــم؛ بازارى كه در  آن مطلع شوي
حال حاضر تقريبا با ركود نسبى 
ــن وجود  ــت و با اي ــراه اس هم
هرازگاهى موجى از سفارش  ها 
ــا در اين  ــت مى كند ت را درياف
ــازه كند، اما  ــى، نفسى ت آشفتگ
ببينيم سرمايه گذارى در كارگاه 
درآمد  ــب  و كس ــازى  سنتورس
ــه ملزوماتى  ــن حرفه به چ از اي

احتياج دارد؟ 

سرمايه گذارى براى 
شروع كار

اگر بخواهيم يك تعريف مختصر 
از ساز سنتور داشته باشيم، بايد 
ــاز به شكل  ــم كه اين س بگويي
ذوزنقه است و فضاى ايجاد شده 

ــداى ارتعاش حاصل  در آن، ص
ــا را دوچندان مى كند.  از سيم ه
ــاى معمولى از 9رديف  سنتوره
ــم زرد و 9رديف  ــى سي چهارتاي
ــم سفيد تشكيل  چهارتايى سي
ــد كه هر كدام به نام يك  شده ان
ــذارى شده است. البته  نت نامگ
ــرك، الكوك،  سنتورهاى 12خ
ــازار وجود  ــم در ب ــاس و. . . ه ب
ــك مشتريان  ــر ي ــد كه ه دارن
ــود اختصاص  ــه خ ــى را ب خاص

مى  دهند. 
ــن بخش،  ــاالن اي ــه گفته فع ب
ــاه شما توجيه  براى اينكه كارگ
بايد  ــد  باش ــه  داشت ــادى  اقتص
ــاه  م در  ــور  20سنت ــل  حداق
ــاه مورد نظر  ــد كنيد. كارگ تولي
ــد 20متر مساحت  دست كم باي
ــار شما بگذارد و  مفيد در اختي
ــى دور باشد،  از مناطق مسكون
زيرا فعاليت هاى مختلف كارگاه 
ــل  ــداى حاص ــه سروص از جمل
آن  از  ــر  مهم ت و  ــارى  برشك از 
ــوب و بوى  ــد گرده هاى چ تولي
ــث آزار  ــن است باع رنگ ممك
همسايگان شود. مجوز ساخت، 
تقريبا هزينه اى در بر ندارد و از 
ــراث فرهنگى  طرف سازمان مي
ــاه ارائه  ــا 2م ــك ت ــول ي در ط

مى شود. 
تهيه چوب يكى از اساسى ترين 
به  ــاه شماست.  ــاى كارگ نيازه
ساخت  ــراى  ب ــول،  معم ــور  ط
ــت گردو  ــاز، چوب درخ اين س
ــت.  اس ــر  بهت ــر  ديگ ــواع  ان از 
ــه در قسمت غربى  درختانى ك
كيفيت  ــد  كرده ان ــد  رش كشور 
ــرى نسبت به بقيه مناطق  بيشت
ــالوه بر آن خود چوب،  دارند. ع
ــر و مسن تر باشد،  هرچه كهنه ت
ــه از آن خارج  طنين صدايى ك
ــود خوش نواتر است. حال  مى ش
ــور، حداقل  توليد 20سنت براى 
2ميليون تومان به منظور خريد 
چوب كنار بگذاريد. الوارها پس 
از برش، نيازمند گندگى هستند 
ــا عارى از  ــح بيرونى آنه تا سط
بلندى باشد.  ــى و  هرگونه پست
ــك دستگاه  ــد ي ــا مى تواني شم
گندگى (حدود 3ميليون تومان) 
بخريد اما بهتر است براى شروع 
ــى استفاده كنيد  كار، از خدمات
ــزا در نجارى ها  ــه به طور مج ك
ــه مى شود كه در اين مرحله  ارائ
بايد ساعتى 30هزارتومان هزينه 
ــى 3هزارتومان  ــد؛ به عبارت كني

براى هر صفحه سنتور. 
ــى  ــد سنتورسازان ــه هستن البت
ــاده با  ــور آم ــه سنت ــه صفح ك
ــاى مختلف (از 15هزار  قيمت ه

ــش از 100هزارتومان) به  ــا بي ت
فروش مى رسانند اما شايد با اين 
دوچندان  هزينه هاى تان  خريد، 
شود. از چوب كه بگذريم، وجود 
ــرش (فارسى بٌر)  ــك دستگاه ب ي
ــى در كارگاه  يك ميليون تومان
ــر آن  ــت. عالوه ب ــرورى اس ض
ــى (150هزارتومان)،  رنده دست
ــرى 10هزارتومان)،  سنباده (مت
ــان)،  ــاد (800هزارتوم ــپ ب پم
ــن پوست (هركدام  2عدد ماشي
250هزارتومان) و گيره روميزى 
ــان) از لوازم مورد  (150هزارتوم

نياز كارگاه محسوب مى شوند. 
ــاى  ــدن صفحه ه ــراى چسبان ب
ــور، روى كالف ها مى توانيد  سنت
كنيد.  ــاده  استف ــى  پيچ دست از 
ــه 20پيچ دستى هر كدام  شما ب
ــه ارزش 60هزارتومان احتياج  ب
اين  ــوص  ــد. چسب مخص داري
ــى 20هزارتومان  كار هم كيلوي
ــو براى حدود  ــت كه هر كيل اس

100سنتور كافى است. 
ــا ايجاد  ــدى كار شم قسمت بع
ــى، ساچمه و  ــاى گوش سوراخ ه
ــت. اين كار  ــوى سوراخ هاس برق
ــاز دارد كه هر  به 2دريل قوى ني
ــان براى شما  كدام 250هزارتوم
ــراى رنگ سنتور  آب مى خورد. ب
پس از سنباده كارى، هم مى توانيد 

ــد و هم از  ــاده كني از الك استف
ــن دو تفاوت هايى دارند  سيلر. اي
ــك بستگى به  ــاب هري كه انتخ
سليقه توليدكننده دارد. به عنوان 
ــه صرفه تر  ــال، اگرچه الك ب مث
است و يك كيلو (30هزارتومان) 
ــدود 200سنتور را رنگ  از آن ح
ــت بيشتر و دقت  ــد اما وق مى كن
ــل  ــد. در مقاب ــرى مى خواه باالت
ــر از قيمت باالترى برخوردار  سيل
ــت و 20هزارتومان از آن براى  اس
ــور كفايت مى كند. يك  20 سنت
ــه قيمت حداكثر  هواكش قوى ب
ــواى كارگاه را  200هزارتومان ه

تصفيه مى كند. 
ــه  ــت ب ــارى نوب ــگ ك ــد از رن بع
سيم كشى مى رسد. به طور معمول 

ــم تشكيل  ــور از 72 سي هر سنت
ــده كه نيمى از آنها زرد و نيمى  ش
ــم زرد  ــد هستند. سي ديگر سفي
ــى 450هزارتومان و سفيد،  كيلوي
70هزارتومان قيمت دارد. گفتنى 
است كه هر سنتور به طور ميانگين 
ــم زرد و 35گرم سيم  35گرم سي

سفيد مصرف مى كند. 
عالوه بر سيم، هر سنتور به طور 
ــرك (دانه اى  ــه با 18خ جداگان
(دانه اى  250تومان)، 72گوشى 
ــه  72ساچم و  ــان)  150توم
ــل  تكمي ــان)  25توم ــه اى  (دان
مى شود. اگرچه تمام اين كارها 
مى تواند بدون كارگر انجام شود 
اما براى سيم كشى مى توان يك 
كارگر استخدام كرد كه به ازاى 
ــا 7هزارتومان  ــور 5 ت ــر سنت ه

دستمزد بگيرد. 
ناگفته نماند كه اگر سنتور شما 
ــازار عرضه شود  كوك شده به ب
ــش موثرى در جذب مشترى  نق
ــن به كارگيرى يك  دارد. بنابراي
ــوك و هزينه 7 تا  ــص ك متخص
هر  كوك  ــراى  ب 10هزارتومانى 
ــارى شما را  ــور، پرستيژ ك سنت
ــاال مى برد و جايگاه ويژه اى در  ب
ــان باز خواهد كرد.  ذهن مشتري
ــور را حداقل 250  اگر هر سنت
ــه فروش  ــان ب ــا 300هزارتوم ت
ــال سرمايه  ــد، تا يك س برساني

اوليه شما برمى گردد.

توصيه فعاالن بازار 
ــه سال هاست در  ايرانى ك على 
ــن حرفه مشغول به كار است،  اي
ــد: «ساخت سنتور، فراز  مى گوي
ــى دارد اما  ــاى فراوان و نشيب ه
داشتن تجربه و مهارت شايد از 

سرمايه مالى نيز مهم تر باشد.»
ــت كسانى  ــد اس ــى معتق ايران
ــار مى شوند، در  ــه وارد اين ك ك
ابتداى كار با سختى هاى زيادى 
ــد دست و پنجه نرم  در بازار باي
ــزد فروشندگان  ــرا ن ــد، زي كنن
آالت موسيقى، اعتبار مهر ساز، 
ــه چيز مهم تر است. شايد  از هم
به عنوان مثال، كسى كه 20سال 
ــرده است،  ــن حرفه كار ك در اي
ــد توليدش را بدون دردسر  بتوان
ــه فروش  ــت معقول ب ــا قيم و ب
ــا تازه واردها به دليل  ام برساند 
ــودن، مدت ها طول  ناشناخته ب
ــا جايى در بازار براى  مى كشد ت

خود باز كنند. 
به گفته اين سازنده، بزرگ ترين 
ــان  ــى در بهارست ــازار موسيق ب
ــت تا آنجا كه  تهران مستقر اس
اكثر توليدكنندگان شهرستان ها 
نيز توليدات خود را به اين مكان 

مى فرستند. اين فروشندگان هم 
با توجه به مهر ساز و جنس صدا 
براى آن قيمت تعيين مى كنند. 
ــن  اي ــالت  معض از  ــى  يك وى 
آن  ــى  بازارياب را  ــار  كسب وك
ــد: «بسيارى  مى داند و مى افزاي
استادان  ــا  ب ــان  توليدكنندگ از 
ــارى  ــور، همك ــان سنت و مدرس
ــول خود را از  ــد و محص مى كنن
آن طريق به فروش مى رسانند، 
ــا اين كار هم به شرطى انجام  ام
مى گيرد كه آن ساز مورد تاييد 
ــرار بگيرد كه  ــاد مربوطه ق است
اين مهم، نيازمند سال ها تجربه 

و مهارت است.»
ــه همراه  ــى كه ب ــن ايران حسي
ــار  ــن كسب وك اي ــرادرش در  ب
ــت مى كند، به سختى هاى  فعالي
ــد و مى گويد:  ــاره مى كن آن اش
و  ــار  غب و  ــرد  گ ــار،  ك ــن  «اي
سروصداى زيادى توليد مى كند. 
ايمنى  ــل  مسائ ــر  اگ ــن  بنابراي
ــد ممكن است  ــت نكني را رعاي

سالمتى مان به خطر بيفتد.»
ــون  ــد: «اكن ــه مى ده وى ادام
ــدى  مفي و  ــق  دقي ــاى  ابزاره
ــا هزينه هاى  ــده ام ــازار آم به ب
ــوان  به عن دارد.  ــام آورى  سرس
ــى از توليدكنندگان،  مثال، برخ
ــور را با كمك  ــل صفحه سنت گ
ــرش مى دهند كه ساعتى  ليزر ب
ــان براى شان هزينه  30هزارتوم
ــراى خريد دستگاه  دارد. البته ب
ــش از 30 تا 40  ــد بي ــزر باي لي
ــرد  ــه ك ــان هزين ــون توم ميلي
ــه نظر  ــر ضرورى ب ــه اين ام ك
ــن تازه واردها  ــد. بنابراي نمى رس
ــا حداقل هزينه، كار  مى توانند ب

خود را شروع كنند.»
ــت سنتور  ــى، ساخ ــور كل به ط
ــه اى مى خواهد كه شايد در  عالق
وجود كمتر كسى يافت شود، اما 
سرمايه گذاران در اين زمينه بايد 
ــازار باشند،  ــب تهديدهاى ب مراق
ــروش ساز درست  چراكه رونق ف
ــل مدرسه ها  ــان شروع فص از زم
كاهش مى يابد و اين ركود نسبى 
تقريبا تا پايان امتحانات خردادماه 
ــن ميان  ــه در اي ــه دارد. البت ادام
هستند توليدكنندگانى كه شايد 
ــاه تنها يك عدد  در طول يك م
ــى بسازند و آن را  سنتور سفارش
ــى (چندين  ــا قيمت هاى نجوم ب
ميليون تومان) به فروش برسانند. 
ــد كه  ــى هستن ــا تك سازان اينه
كسب وكارشان تابستان و زمستان 
ــان معتبرترين  ــدارد و م هرش ن
ــت؛ همان هايى كه پشت  برند اس
سازشان، سال ها تجربه و تمرين 

جا خوش كرده است. 

يك گزاش ناب از ساخت يك ساز سنتى

كسب وكارى در ابعاد ذوزنقه

 كسانى كه ساخت 
سنتور را شروع 

مى كنند، در ابتداى 
كار با سختى هاى 

زيادى در بازار 
بايد دست و پنجه 
نرم كنند، زيرا نزد 
فروشندگان آالت 

موسيقى، اعتبار مهر 
ساز، از همه چيز 

مهم تر است
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كاشت صيفى جات
 و احداث مجتمع تجارى در قزوين

كالف اول:
يك كشاورز نمونه اعالم كرده  كاشت 
ــاورزان البرزى  صيفى جات براى كش
ــار پايينى  ــود نهايى بسي به دليل س
ــاظ اقتصادى به صرفه  كه دارد از لح
ــاورزان ترجيح  ــت، بنابراين كش نيس
ــاورزى خود  ــد در زمين كش مى دهن
ــت كنند كه بازدهى  محصوالتى كش

مالى بيشترى داشته باشد. 
ــه «درآمد حاصل از كاشت صيفى جات به هيچ وجه با هزينه هاى  وى گفت
ــروى كار، آب، نگهدارى و زمان مورد نياز براى كاشت، داشت و برداشت  ني
ــود بسيارى از  ــر باعث مى ش ــرى نمى كند كه همين ام ــات براب صيفى ج
كشاورزان از كاشت صيفى منصرف شوند. » به نظر مى رسد توضيح بيشتر 
ــوق به قدرى واضح و  ــوده باشد، زيرا اطالعات ف ــراى اين خبر كارى بيه ب
ــدارد. بنابراين نتيجه گيرى را به عهده  ــن است كه نيازى به توضيح ن روش

مخاطب مى گذاريم!

كالف دوم:
ــارى  معم و  ــازى  شهرس ــاون  مع
ــا توجه به  ــردارى قزوين گفته ب شه
مجتمع هاى  ــاز  ساخت و س ــش  افزاي
ــز شهر و ترافيك در  تجارى در مرك
ــاى مهمى از سوى  ــن، برنامه ه قزوي
ــن اجرا مى شود. وى  شهردارى قزوي
ــرده ساخت و ساز  ــه عنوان ك در ادام
ــق  مناط در  ــارى  تج ــاى  مجتمع ه
ــا به منظور  ــش يافته است، ام ــاى اخير افزاي ــر در سال ه ــزى شه مرك
كنترل ترافيك شهرى، تامين پاركينگ به يكى از اصلى ترين مولفه هاى 
ــت و تنها در صورت  ــاى تجارى تبديل شده اس ــاز مجتمع ه ساخت و س
ــاى تجارى ارائه  ــاى پاركينگ مجوز ساخت مجتمع ه تامين كامل فض

مى شود. 
ــراى سرمايه گذاران اين است كه شهردارى قزوين به  اما نكته قابل توجه ب
منظور كنترل ترافيك و تالش براى پراكندگى واحدهاى تجارى در مناطق 
مختلف شهر، با طرح هاى تشويقى از كسانى كه مايل به ساخت و ساز تجارى 
در شمال شهر هستند، استقبال مى كند. اگر نكته را نگرفتيد، اين كالف را 
ــاره از اول بخوانيد تا فكر احداث يك واحد تجارى در شمال قزوين در  دوب

ذهن شما نقش ببندد!

كالف سوم:
ــان گيالن  ــل دامپزشكى است مديرك
گفت: عالوه بر فرانسه و آلمان، كشور 
ــم از مشتريان خرچنگ هاى  بلژيك ه
ــاره به اينكه  ــت. وى با اش ــالن اس گي
ــد خرچنگ ها در گيالن كه  اغلب صي
به آن «10 پاى دراز آب شيرين» نيز 
ــورت آزاد است،  ــود به ص گفته مى ش
ــا در كشور ما  افزود: چون خرچنگ ه

مصرف ندارند تمام آنها به كشورهاى ديگر صادر مى شوند. 
ــه بزرگى فكر كنيد كه مخصوص  ــال كه اين خبر را شنيديد، به محوط ح
پرورش خرچنگ است و ماهانه چند صد خرچنگ به كشورهاى مختلف از 
ــن واحد توليدى صادر مى شود. مطمئنا سود حاصل از اين كسب وكار  همي
ــه قابل توجه خواهد بود، روز به روز نيز با شناخته تر شدن و  ــالوه بر اينك ع
استفاده از راهكارهاى مدرن، پيشرفت مى كند. اين واحد توليدى مى تواند 
ــذارى در اين زمينه را از  ــراى شما باشد به شرط اينكه فرصت سرمايه گ ب

دست ندهيد. 

چرا سرمايه گذاران رغبتى براى ورود 
به صنعت كاغذ ندارند؟ 

ــذارى در صنعت كاغذ كم كم در  ــرات بتوان گفت سرمايه گ ــد به ج شاي
ــه فراموشى رفته است. اين در حالى است كه  ــان سرمايه گذاران رو ب مي
ــر افزاي ش مطالعه و كتابخوانى تاكيد دارد و انتظار  سياست هاى دولت ب
ــت شود تا چاپ كتاب هاى  ــى رود اين بخش با حمايت هاى ويژه تقوي م
ــردم قرار گيرد. در اين  ــا قيمت هاى پايين ترى در دسترس م مختلف ب
ــذارى در صنعت  ــت كه علل كاهش سرمايه گ ــزارش سعى بر اين اس گ

كاغذ بررسى شود. 
ــت يكى از مهم ترين عوامل بى رغبتى حضور سرمايه گذاران  وزارت صنع
ــالم كرد:  ــن آن دانست و اع ــوق ورودى پايي ــذ را حق ــت كاغ در صنع
ــن وزارتخانه هم براى تغيير تعرفه واردات براى حمايت از  تالش هاى اي

توليد داخل تاكنون نتيجه بخش نبوده است. 
ــر چندكه اين وزارتخانه  ــزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ه به گ
ــد كاغذهاى چاپ، تحرير و روزنامه را در اولويت سرمايه گذارى قرار  تولي
ــوى سرمايه گذاران براى ورود به اين صنعت  ــت اما رغبتى از س داده اس
وجود ندارد. به نظر مى رسد كه يكى از مهم ترين علل آن حقوق ورودى 
پايين است كه باعث عدم صرفه اقتصادى و سرمايه بر بودن اين صنعت 
ــده و سرمايه گذاران تمايلى به سرمايه گذارى در اين زمينه ها نداشته  ش

باشند. 
ــادى آن كشور  ــور نشان دهنده وضعيت اقتص ــرف كاغذ در هر كش مص
ــى آن جامعه محسوب  ــم رشد فرهنگ ــى از شاخص هاى مه ــوده و يك ب
ــود. توليد خمير كاغذ و كاغذ با توجه به فرآيند نسبتا پيچيده آن  مى ش
ــى كشورهاى مختلف باشد. در سال هاى  مى تواند بيانگر وضعيت صنعت
ــك رشد چشمگيرى داشته و  ــر سيستم هاى اطالع رسانى انفورماتي اخي
ــذ روزنامه در  ــى كاغذها مشخصا كاغ ــر سبب شده مصرف برخ اين ام
ــان كاهش يابد. هر ساله با گسترش و توسعه سيستم هاى رايانه اى،  جه
توليد و بالطبع مصرف برخى كاغذها باالخص كاغذ روزنامه كاهش يافته 
ــرف و واردات كاغذهاى  ــت. چالش ها و مشكالت فرا روى توليد، مص اس
ــرورت حمايت همه جانبه از  ــر و روزنامه كشور حاكى از ض چاپ، تحري

اين صنعت است. 
ــد كاغذ در كشور و عدم توليد خمير  ــود چوب مورد نياز براى تولي كمب
ــودن بازيافت كاغذ و موانع به وجود آمده در  ــذ از يك سو و پايين ب كاغ
ــر از مشكالتى است كه همچنان فعاالن  ــن مواد اوليه از سوى ديگ تامي
ــن ظرفيت پايين توليد،  ــر خود كرده است. همچني ــن بخش را درگي اي
ــراى قانون هدفمندى يارانه ها را مى توان از داليل  افزايش نرخ ارز و اج

عمده افزايش قيمت چوب و كاغذ دانست. 
ــاز فصلى و آتى  ــت چوب براى تامين ني ــن راستا توسعه زراع در اي
ــدت تهيه كاغذ كشور امرى  ــع چوب به عنوان راهكار طوالنى م صناي
ــه صنايع چوب  ــن واردات مواد اولي ــت همچني ــار ضرورى اس بسي
به عنوان راهكار كوتاه مدت بايد در دستور كار وزارت جهاد كشاورزى 

قرار گيرد. 
حداكثر ظرفيت توليد كاغذ در داخل 700 هزار تن است و يك ميليون 
ــورت واردات تامين مى شود. به اين ترتيب  ــزار تن مابقى به ص و 300ه
ــد و نقش اساسى را  ــى تعيين كننده قيمت ها نيستن ــا صنايع داخل تنه
ــت در زمينه توليد  ــازى مى كند. در حال حاضر 2 شرك ــازار جهانى ب ب
ــى شركت صنايع چوب و  ــا در كشور فعاليت مى كنند؛ يك ــن كاغذه اي
ــزار تن در سال و ديگرى گروه  ــذ مازندران با ظرفيت اسمى 94 ه كاغ
ــن كاغذ چاپ و  ــا ظرفيت اسمى 85 هزار ت ــذ پارس كه ب ــع كاغ صناي

تحرير فعال است. 
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كافه تبليغاتآيين نامه

كتابخانه

قانون گريزى رسانه ها

بازرگانى  ــام  پي بازرگانى،  آگهى 
ــن  اي ــارى!  تج ــات  تبليغ ــا  ي
ــن سال ها  ــى است كه اي نام هاي
رسانه ها  ــان  مخاطب ــور  وف ــه  ب
ــا راديو  ــه ت ــون گرفت (از تلويزي
ــار  سروك آن  ــا  ب ــات)  نشري و 
ــا شنيده اند؛ اما  ــه، ديده ي داشت
ــارى در  ــوع «تبليغات تج موض
ــه تازه اى نيست  رسانه ها» مقول
ــن جامعه  ــام سني ــب تم و اغل
ــب آن قرار  ــه نوعى مخاط نيز ب
مى گيرند. اگر چه صاحب نظران 
ــات  ارتباط ــردازان  نظريه پ و 
ــات در  ــراى تبليغ ــى ب اجتماع
ــى قائلند  ــا نقش پررنگ رسانه ه
ــازوى  ــا را ب ــان آگهى ه و سازم
ــران مسئول  مدي ــراى  ب مهمى 
ــه آن معنا  ــد، اما اين ب مى دانن
ــه اى به  ــر رسان ــه ه ــت ك نيس
ــى، تيزر يا  ــواه هر نوع آگه دلخ
ــان ارائه  ــه مخاطب ــى را ب تبليغ
كند. بد نيست بدانيم از ابتداى 
ــات، سپس راديو  پيدايش نشري
ــران تاكنون  اي ــون در  و تلويزي
ــراى تاسيس  ــار قوانينى ب سه ب
ــاى تبليغاتى و ساخت  شركت ه
تبليغات تجارى تدوين و اجرايى 

شده است. 
ــار اول در تاريخ 23 فروردين  ب
ــه تنظيم امور  1348 «آيين نام
ــاوى چگونگى  اعالنات» كه ح
ــاى تبليغاتى  ــس كانون ه تاسي
ــار  انتش ــط  ــط و ضواب و شراي
ــى در رسانه ها بود، تنظيم  آگه
ــار در  ــد. دومين ب ــالغ ش و اب
ــون  ــاه 1354 قان 22شهريورم
ــوان «آيين نامه  ــرى با عن ديگ
ــى» به  ــات و آگه ــور تبليغ ام
وقت  ــران  وزي ــات  هي تصويب 
ــن (و تاكنون  رسيد، اما سومي
ــا پيروزى  ــط، ب ــن) ضواب آخري
27اسفند  در  ــى  اسالم انقالب 
ماه 1358 با عنوان «آيين نامه 
ــارت بر نحوه كار  تاسيس و نظ
ــى  ــاى آگه ــت كانون ه و فعالي
شوراى  ــط  توس ــى»  تبليغات و 
ــاده به تصويب  انقالب در 21م
ــز فعاليت  ــد و تاكنون ني رسي
ــوزه تبليغات بازرگانى- و  در ح
ــر آن- به استناد و در  نظارت ب
آيين نامه  ــن  همي ــوب  چهارچ

انجام مى شود. 

تغيير رويكرد تبليغاتى 
صدا و سيما

ــه پيش صدا و سيماى  از دو ده
ايران فعاليت  جمهورى اسالمى 
نوينى را در عرصه تبليغات آغاز 
ــر به سبب  ــت. پيش ت كرده اس
مقوله  مدتى  ــى  اجتماع شرايط 
ــدى گرفته  ــات آنچنان ج تبليغ
ــه فراموشى  ــد و تقريبا ب نمى ش
سپرده شده بود، اما در سال هاى 
اخير به دليل نوع فعاليت تجارى 
ــد و مونتاژ و  ــاى تولي كمپانى ه
تجارتخانه هايى كه به واردات و 
بسته بندى و عرضه مشغول اند، 
ــغ در تلويزيون و ايضا  روند تبلي
ــى مطبوعات شكل  راديو و گاه
ــه كه در  ــه خود گرفت تازه اى ب
ــالف مقررات  ــاره اى اوقات خ پ
ــت و گاهى نيز  و آيين نامه هاس
ــا بندهايى از قانون در  به كلى ب

تعارض است. 
ــال درصفحه 18  ــوان مث به عن
ــن  «قواني ــاب  -كت ــد15  بن  –
ــور»  ــى كش ــررات تبليغات و مق
ــط  ــال 1385 توس ــه در س ك
ــات و اطالع رسانى،  تبليغ دفتر 
و  ــى  مطبوعات ــور  ام ــت  معاون
ــى وزارت فرهنگ و  اطالع رسان
ارشاد اسالمى منتشر و در سال 
ــد چاپ شد، آمده  1387 تجدي
تبليغاتى  ــاى  «آگهى ه ــت:  اس
ــاى  رسانه ه ــق  طري از  ــه  ك
ــون،  تلويزي ــو،  (رادي ــى  همگان
سينما، روزنامه، مجله، سالنامه 
ــد آن) پخش  ويزيتورى و مانن
ــد تابع مقررات  و انتشار مى ياب
مندرج در اين آيين نامه است.» 
ــاب  ــن كت ــه اي ــى ب ــا نگاه ام
سيماى  ــه  ك ــد  مى ده ــان  نش
ــوع  ن در  ــى  اسالم ــورى  جمه
ــى از  ــات و آگه ــت تبليغ ساخ
ــده خارج  ــى ش ــره پيش بين داي
ــر:  ــواردى نظي ــت. م ــده اس ش
مشخص نبودن برنامه تلويزيونى 
ــارى، اغراق در  ــات تج از تبليغ
ــات، ترويج  ــى كاال و خدم معرف
تجمل گرايى، تعيين جايزه براى 
تشويق خريد مخاطبان، استفاده 
ــراى تبليغ  ــاس پزشكان ب از لب
ــى و... كه اگرچه  ــوازم بهداشت ل
كم و بيش بينندگان تلويزيونى 
به آنها واكنش نشان داده اند، اما 
شايد ندانند قوانينى وجود دارد 
ــه به آنها  ــه مى توان با مراجع ك
پى به زيرپاگذاشتن آيين نامه ها 

توسط سيما برد. 

آرش گيالنى پور

داستان رنگ بندى 
براى بيلبورد از داستان 
رنگ بندى براى برند 
جداست. به طور كلى 
41 رنگ استاندارد و 

مناسب براى بيلبوردها 
در تمام دنيا شناخته 
شده است. كنتراست 
رنگ ها در بيلبورد با 
رنگ زرد و مشكى 

شروع مى شود و تا انتها 
ادامه دارد

ــوش  ــا سياه  پ ــن روزه ــد اي شاي
ــاى سطح شهر  ــدن بيلبورده ش
ــده اى را به خود  ــم هر بينن چش
ــى كه  ــد؛ بيلبوردهاي ــب كن جل
ــگ زمينه مشكى  اكثر آنها با رن
ــر خودنمايى  شه اتوبان هاى  در 
ــن تبليغات از آگهى  مى كنند. اي
ــا كنسروماهى  ــى گرفته ت گوش
ــد. رنگ، يك  ــل مى شون را شام
عنصر بصرى است و قابليت هاى 
ــرى هويت  ــژه اى در شكل گي وي
ــان يا يك برند  بصرى يك سازم
دارد به گونه اى كه امروزه مديران 
ــات شركت هاى  ــرى و تبليغ هن
تبليغاتى مبحث مهم و تاثيرگذار 
روان شناسى رنگ ها را به شكلى 

جدى دنبال مى كنند. 
ــات نماد  ــاه در تبليغ ــگ سي رن
ــار، سليقه و لوكس  قدرت، اعتب
ــت. برخى از  ــودن اس و شيك ب
ــان بازاريابى و تبليغات  كارشناس
ــن باورند كه بايد درانتخاب  بر اي
ــاه در بيلبوردها دقت  ــگ سي رن
ــه اين رنگ  ــادى كرد. هميش زي
براى انتخاب آگهى روى بيلبورد 
مناسب نيست و شركت ها براى 
تبليغ هر محصولى نمى توانند از 
اين رنگ استفاده كنند. استفاده 
ــن رنگ نيازمند برنامه ريزى  از اي
مشخصى است و اگر به درستى 
استفاده نشود، شايد اثرات جالبى 
براى برند بر جاى نگذارد. برخى 
ــاب رنگ  ــا انتخ ــان ب كارشناس
ــد و برخى ديگر  ــى موافقن مشك
مخالف. در ادامه به بخشى از اين 

نظرات اشاره مى كنيم. 

انتخاب رنگ مشكى براى 
لوكس به نظر رسيدن

ــات  تبليغ ــاس  كارشن ــك  ي
ــاده از رنگ مشكى  درباره استف
ــه «فرصت امروز»  دربيلبوردها ب
ــان رنگ بندى  ــد: «داست مى گوي
ــان  داست از  ــورد  بيلب ــراى  ب
ــراى برند جداست.  ب رنگ بندى 
ــور كلى 14 رنگ استاندارد  به ط
ــا در  ــراى بيلبورده ــب ب و مناس
ــده است.  ــام دنيا شناخته ش تم
ــا در بيلبورد با  كنتراست رنگ ه
رنگ زرد و مشكى شروع مى شود 
ــا ادامه دارد. حال اينكه  و تا انته
چه رنگى براى برند انتخاب شود، 
داستان مفصلى دارد. براى مثال 
ــز و رايتل  ــك شهر رنگ قرم بان
رنگ بنفش را براى خود انتخاب 

كرده است.»
او در خصوص علت انتخاب رنگ 
مشكى روى بيلبوردها مى گويد: 
ــى به  ــگ مشك ــاده از رن «استف
ــه بسيارى  ــت ك ــن دليل اس اي
ــى مى كنند با  ــا سع از شركت ه
ــگ مشكى كاالى  استفاده از رن
ــاى لوكس  ــزو كااله ــود را ج خ
ــد. به  ــى كنن ــد معرف و ارزشمن
ــى رنگ مشكى، قهوه اى  طور كل
ــروزه اى با رنگ  ــه، آبى في سوخت
ــگ بنفش  ــى رن ــى و نوع طالي
ــس هستند.  لوك جزو رنگ هاى 
ــى كه براى  ــه نه رنگ لوكس البت
ــد.  ــده باش ــف ش ــورد تعري بيلب
ــاى لوكسى هستند  اينها رنگ ه
ــه و  ــاپ در مجل ــراى چ ــه ب ك
ــگ محصول يا  استفاده براى رن
ــاب بهترى  ــدى آن انتخ بسته بن
هستند. همچنين اين رنگ براى 
دكوراسيون فروشگاه ها نيز رنگ 
ــت، اما براى بيلبورد  مناسبى اس
به نظرم اصال اتفاق خوبى نيست 
ــد در بيلبورد  ــن رنگ ها شاي و اي
وقتى قرار مى گيرند جلوه بصرى 

جذابى نداشته باشند.»
ــد: «من اين  ــه مى گوي او در ادام
ــى را از بيلبورد  ــاى مشك تابلوه
ــاد دارم. در ميانه  ــه ي ــى ب شادل
بيلبورد شادلى يكسرى نوارهاى 
ــگ طراحى شده  ــورى قرمز رن ن
ــورد به گونه اى بود  ــود. آن بيلب ب
ــرى جذابى نداشت  كه جلوه بص
ــور كلى رنگ مشكى  چون به ط
ــراى بيلبورد جذابيت  به نظرم ب
ــاى  ــورد بيلبورده ــدارد. در م ن
ديگرى كه در اين زمينه با رنگ 
ــى اكران شده اند  مشكى به تازگ
هم بايد بگويم كه اگر شما دقت 
داشته باشيد سامسونگ بيشتر از 
ال جى از اين رنگ استفاده كرده، 
ــى از سامسونگ در بازار  اما ال ج
ــل مى كند. حاال  ــر عم منسجم ت
ــدى را در تبليغات  اتفاقات جدي
ــم. اتفاقاتى  ــن شركت شاهدي اي
ــران بر سر  ــه شايد فقط در اي ك
اين برند مى آيد. براى مثال رنگ 
تبليغاتى لوگوى سامسونگ قديم 
با سامسونگ حال حاضر بسيار با 
هم متفاوتند و به هم هيچ ربطى 
ــد. من شاهد اين بوده ام كه  ندارن
ــگ را با  ــوى سامسون حتى تابل
ــز طراحى كرده اند  بك گراند قرم
ــگ سامسونگ را  ــه رن ــا اينك  ي
ــا بك گراند مشكى  ــه اى ب سورم
ــد.  ــرار داده ان ــاده ق ــورد استف م

ــى  ــگ سازمان ــه رن ــى ك درحال
سامسونگ آبى است. 

ــات اضافه  ــن كارشناس تبليغ اي
ــا بالهايى است  ــد: «اينه مى كن
ــر تابلوهاى  ــران بر س ــه در اي ك
ــد. در  ــا مى آورن ــن شركت ه اي
ــح بين المللى نيز استفاده از  سط
ــاى مشكى رنگ كمتر  بيلبورده
ــد. وقتى مشترى از  اتفاق مى افت
بيلبورد  ــك  شركت ها طراحى ي
ــس را مى خواهد هر شركتى  لوك
ــاده از رنگ  ــه سراغ استف فورا ب
ــا چند  ــراه دو ي ــى به هم مشك
المان مختلف مى رود و با اين كار 
مشترى را از سر خود وا مى كند 
ــى لوكس  ــن يعن ــد اي و مى گوي
ــا اين كار  ــى كه ب ــودن. درحال ب
هيچ كمكى به برند و آن شركت 
ــد و در بعضى مواقع به  نمى كنن

ضرر آن نيز عمل مى كنند. براى 
ــر محصولى يك مصرف  مثال اگ
ــا قيمت مشخص  ــام دارد و ب ع
ــود كه  ــع مى ش ــى توزي و پايين
ــه بتوانند از  ــار جامع ــه اقش هم
ــد، ديگر نبايد  ــاده كنن آن استف
ــودن آن  ــس ب ــى از لوك صحبت

كرد.»
ارتباط رنگ مشكى و فلسفه 

شركت ها در تبليغات 
كارشناس  ــرد،  صحراگ ــه  مليح
ــاره استفاده  ــز درب ــات ني تبليغ
ــا  ــى در بيلبورده ــگ مشك از رن
ــروز» مى گويد:  ــت ام ــه «فرص ب
بيلبورد  براى  رنگ  «انتخاب 
بستگي زيادى به فلسفه اى دارد 
براى  مختلف  ــركت هاى  ش كه 
خدمات  و  محصوالت  معرفي 
شايد  مي گيرند.  نظر  در  خود 
بتوان گفت بيشتر از رنگ مشكي 
و  ارزشمندى  دادن  نشان  براى 
در  خدمات  و  كاال  بودن  لوكس 

بيلبوردها استفاده مي شود. براى 
مثال وقتي سامسونگ براىتبليغ 
 Galaxy S5 هوشمند  گوشي 
و جشنواره كولرهاى گازى رنگ 
مي كند،  مشكي  را  خود  بيلبورد 
فلسفه  و  برنامه ريزى  براساس 
ــرده  ك ــل  عم مشخص شده اى 
است. در بيلبوردهاى سامسونگ 
رنگ هاى  مشكي  رنگ  دركنار 
آبي  يا  بنفش  مانند  ديگرى 
استفاده  نيز  سفيد  و  فيروزه اى 
شده كه تاحدودى تركيب رنگ 
ايجاد  مشكي  رنگ  با  مناسبي 
گوشي  آگهي  البته  كرده اند. 
ــاى دنيا  ــه ج سامسونگ در هم
اين طراحي مورد  اين رنگ و  با 
نتيجه  در  و  گرفته  قرار  استفاده 
شده  برنامه ريزى  شيوه اى  ــن  اي

است.»
او درمورد استفاده شركت ال جي 
از رنگ مشكى مى گويد: «ال جي 
نيز براى گوشي تازه خود يعني  
G3كه قرار است در آينده عرضه 
شود از اين طراحي استفاده كرده 
ــر حس  كه به نظر مي رسد بيشت
بايكديگر  برند  دو  اين  رقابتي 
براى  ال جي  ترغيب  باعث 
اين رنگ شده است.  از  استفاده 
ــا اين حال، ال جي بيلبورد خود  ب
ــام مشكي كرده و از رنگ  را تم
مشكي  رنگ  با  ديگرى  تركيبي 

استفاده نكرده است.»
ــات اضافه  ــن كارشناس تبليغ اي
مى كند: «در كنار اين بيلبوردها 
مال  اطلس  ــركت  ش بيلبورد  ما 
اين  از  بارها  كه  مي بينيم  نيز  را 
نظر  به  كه  كرده  استفاده  رنگ 
پي  در  فلسفه اى  هيچ  مي رسد 
آن نيست و فقط از رنگ مشكي 
نام  ارزشمندى  و  برترى  براى 
خود استفاده كرده است و هدف 
ديگرى ندارد. تكرار اين رنگ در 
باعث  ــركت  ش اين  بيلبوردهاى 
دلزدگي بينندگان خواهد شد و 
چشم مخاطب به ديدن كارهاى 
ــركت عادت كرده و ديگر  اين ش
جديدى  چيز  دريافت  دنبال  به 

در آن نخواهند بود.»
 شركت كالچر نيز از رنگ مشكي 
خود  بيلبورد هاى  رنگ  براى 
ــت  استفاده كرده است. اين شرك
محصول  براى  ــر  حاض درحال 
اين  خود  تن  ماهي  ــرو  كنس

بيلبوردها را اكران كرده است. 
ــوص  ــن خص اي در  ــرد  صحراگ
ــد: «به نظر مي رسد كه  مى گوي

براى  مشكي  رنگ  از  استفاده 
و  خاص  كاالى  دادن  نشان 
خاويار  مانند  شايد  لوكسي 
ــرو ماهي تن  متناسب تر از كنس
ــرو ماهي تن به  باشد چون كنس
ــور كلي كاالى عمومي است و  ط
اين  كه  نيست  لوكسي  محصول 
معرفي  براى  بخواهد  ــركت  ش
استفاده  رنگ  اين  از  محصول 
تبليغ  براى  حقيقت  در  كند. 
از  استفاده  عموما  غذايي  مواد 
كه  مي شود  توصيه  ــى  رنگ هاي
هوس  ــر  بيشت و  بوده  خوراكي 
براى  ترغيب كننده  و  برانگيز 

مصرف كنندگان باشند.»
او اضافه مى كند: «استفاده از رنگ 
در بيلبوردها بستگي به برندها و 
حوزه فعاليت آنها دارد، براى مثال 
وقتي سن ايچ از رنگ نارنجي براى 
بيلبورد خود استفاده مي كند اين 
و  است  هوس برانگيز  بسيار  رنگ 
رنگ مناسبي براى فصل گرما و 
انتخاب  است.  سن ايچ  محصول 
محصول  و  بيلبورد  براى  رنگ 
ــرى  هن مدير  به  بستگي  همگي 
معرفي  براى  كه  دارد  تبليغ  آن 
محصول و كاالى يك برند از چه 
كه  شود  استفاده  رنگي  تركيب 
هم هماهنگ با دفترچه راهنماى 
و  باشد)  موجود  (اگر  باشد  برند 
ــاهنگ با آن موضوع مورد  هم هم
تبليغ. براى مثال به تازگي شركت 
ــرز از رنگ قرمز براى  استيل الب
استفاده كرده  لمپست هاى خود 
است. در طراحي اين لمپست ها 
استيل البزر فقط از رنگ قرمز و 
لوگوى خود استفاده كرده كه به 
نظر مي رسد مي خواهد اين رنگ 
ــد؛  تعريف كن برند خود  براى  را 
رنگي كه بارها آن را در گوشه و 
كنار كارهاى پيشينش و به عنوان 
رنگ اصلي نشان اين برند ديده ايم 
مشخصي  برنامه ريزى  براساس  و 
برده  كار  به  خود  برندينگ  براى 
است.»  برندها مي توانند براساس 
را  رنگ خاصي  برند خود  هويت 
اين  كه  كنند  تعريف  خود  براى 
رنگ ها درشناسايي آن برند ميان 
بزرگي  كمك  ــرف كنندگان  مص
به  برندى  اگر  مي آيد.  به حساب 
بلندمدت خود مي انديشد،  آينده 
نبايد اين امر را دست كم بگيرد. 
در طراحى بيلبورد نبايد فقط به 
زيبايى بصرى اكتفا كرد و كار را 
بايد به دست افراد متخصص و با 

تجربه سپرد. 

گزارش «فرصت امروز» از سياه  پوش شدن بيلبوردهاى شهر 

مشكى رنگ تبليغات نيست
نرگس فرجى

تبليغات خالق

آگهى فروشگاه Citta - شعار: از لباس هاى فصل جديد لذت ببريد، تابستان باز نمى گردد! (فروش ويژه فصل پاييز و زمستان)
آژانس تبليغاتى: Loja Comunicação, Rio de Janeiro, برزيل

تى شرت هايى كه 
هواى شيشه عينك شما را دارند

ــك  عين ــه  شيش ــوال  معم ــراد  اف
ــوع پارچه اى تميز  ــود را با هر ن خ
ــب اين كار را با  ــد. آنها اغل مى كنن
ــام مى دهند كه  ــن  خود انج پيراه
در نهايت منجر به خراشيده شدن 
ــه عينك هايشان  ــه زدن ب و صدم
ــاال آژانس تبليغاتى  خواهد شد. ح
ــك و يك شركت  BBDO مكزي
پاك كننده  توليد كننده محصوالت 
ــه نام Scotch راهى جالب براى  ب
ــرى از بروز اين مشكل پيدا كرده اند. آنها با طراحى يك تى شرت  جلوگي
ــده و دوختن يك تكه پارچه با بافتى لطيف به آن كارى كردند  پاك كنن
ــد عينك هاى خود را بدون ايجاد هرگونه خراش روى آنها  تا افراد بتوانن

تميز كنند.

تقويم سه بعدى لندروور براى دوستداران طبيعت
ــذاب لندروور  ــم سه بعدى ج تقوي
ــا جذابيت هاى  براى سال 2014 ب
ــدان را  ــود دل عالقه من ــاص خ خ

مى برد. 
زينب اورباى يك كارگردان هنرى 
در استانبول تقويمى جديد را براى 
ــال 2014 ديزاين  ــدروور در س لن
ــى اش همه افراد را  كرده كه زيباي
در  ــان  توانايى هايش از  ــر  صرف نظ
ــن وا مى دارد. در اين تقويم براى هر  ــه رانندگى به تمجيد و تحسي زمين
ــف در نظر گرفته شده و ظاهر سه بعدى  ــاه يك نوع سايه و رنگ مختل م
ــده آل براى دوستداران علم  ــن تقويم نقشه مانند، آن را به تقويمى اي اي

جغرافيا يا طبيعت تبديل مى كند.

سامسونگ اپل را مسخره كرد
تبليغ جديد سامسونگ نشان مى دهد كه تبلت گلكسى S براى نگهدارى 
ــان از صفحه اين  ــر از محصوالت اپل بوده و مشتري ــدان بسيار بهت فرزن
ــرى مى برند. سامسونگ مى خواهد  ــت براى تماشاى فيلم لذت بيشت تبل
ــان باور كنند تبلت هاى گلكسى S دقيقا همان چيزى هستند كه  مشتري
مى خواهند و محصوالتش از محصوالت اپل بهتر است. اين شركت در دو 
ــغ اخير خود نقص هاى اپل را در دو حوزه مهم نگهدارى از فرزندان  تبلي

و تماشاى فيلم به تصوير كشيده است. 
ــى از تبليغات سامسونگ پدرى را نشان مى دهد كه مى تواند با تبلت  يك
ــرده و همزمان خودش از  ــاد و سرگرم ك ــگ كودك خود را ش سامسون

تماشاى فوتبال هم لذت ببرد. 
ــم در تبلت هاى  ــال تماشاى يك فيل ــر دو دوست در ح ــغ ديگ در تبلي
ــد سوپرآمول ــاورى  فن داراى  ــگ  سامسون ــت  تبل ــد.  هستن ــود  خ
(Super AMOLED)، نوعى خاص از صفحات آمولد است كه توسط 
ــراردادى، تكنولوژى ساخت  ــاد شده و طى ق ــى ژاپنى سونى ايج كمپان
ــور و حساسيت  ــگ واگذار شده است كه ن ــن صفحاتى به سامسون چني
ــده تبلت سامسونگ  ــن دليل فرد دارن ــرى دارد و به همي ــى بيشت لمس
ــه در صحنه اى تاريك در فيلم  ــادر به ديدن مردى سياهپوش است ك ق

ايستاده است. 

لباس هاى آديداس بر تن منچستريونايتد
ــارى با شركت  ــرارداد 10 ساله همك ــال منچستريونايتد ق ــاه فوتب باشگ
ــاس و تجهيزات تيم فوتبال  ــداس امضا كرد. براساس اين قرارداد لب آدي
منچستريونايتد از فصل آينده يعنى 2016 -2015 توسط آديداس تهيه 

خواهد شد. 
ــد بابت اين قرارداد 950 ميليون يورو دريافت خواهد كرد.  منچستر يونايت
ــن باشگاه هاى فوتبال و شركت هاى  ــن يكى از گران ترين قراردادها بي اي
ــرارداد، آديداس با  ــه است. پيش از اين ق ــده تجهيزات و البس تهيه كنن
پرداخت 37 ميليون يورو به رئال مادريد بابت هر فصل گران ترين قرارداد 

همكارى را امضا كرده بود. 

كمپين تبليغاتى بازرگانى، از ايده تا اجرا
ــى  تبليغات ــن  «كمپي ــاب  كت
كتاب هايى  معدود  از  بازرگانى» 
ــى  طراح ــل  مراح ــه  ك ــت  اس
را  تجارى  تبليغاتى  كمپين هاى 

از ايده تا اجرا شرح مى دهد. 
ــان تهرانى،  ــد بلوري دكتر محم
در سال هاى  ــاب  كت ــده  نويسن
ــر در حوزه بازاريابى به  ويژه  اخي
اقدامات  تبليغاتى  ــاى  كمپين ه
قابل توجهى را انجام داده است. 
اين كتاب حاصل سال ها فعاليت 
ــن مدرس  ــى اي ــى و عمل علم
ــاه است كه انجمن علمى  دانشگ
بازاريابى ايران خواندن آن را به 
ــد و دانشجويان توصيه  ــران بنگاه هاى اقتصادى، كارشناسان، اساتي مدي

كرده است. 
ــى مى پردازد و ويژگى ها  ــل اول اين كتاب به اصول تبليغات بازرگان فص
ــواع رسانه ها،  ــرح مى دهد. همچنين ان ــك تبليغ موفق را ش و اهداف ي
ــان، پيام ها و بازيگران مهم عرصه تبليغات به طور خالصه در اين  مخاطب

بخش شرح داده شده است. 
ــل دوم كتاب در خصوص روان شناسى تبليغات و رفتار مصرف كننده  فص
ــل تاثيرگذار بر رفتار اشاره مى كند و مدل هاى  ــت. اين بخش به عوام اس
واكنشى فروشنده يا بازارياب و آمادگى خريدار را برمى شمرد. شيوه هاى 
شناسايى رفتار مصرف كننده نيز از ديگر مباحث مهمى است كه در اين 

فصل به آن پرداخته شده است. 
ــات يا مجموعه روش هايى است  ــل سوم كتاب درباره آميختن تبليغ فص
ــاد تمايل در مشترى  ــد در تعقيب هدف هاى ارتباطى و ايج ــه مى توان ك
موثر باشد. فصل چهارم به ارتباطات يكپارچه بازاريابى مى پردازد و فصل 
ــزى براى تبليغات را شرح مى دهد. در اين فصل به  پنجم نحوه برنامه ري
ــى، نمادها و انتخاب و مديريت رسانه ها  مسائلى چون شعارهاى تبليغات
ــغ در رسانه هاى مختلف تشريح  ــه شده و محاسن و معايب تبلي پرداخت

شده است. 
ــت. در اين فصل  ــى كمپين هاى تبليغاتى اس ــل ششم درباره طراح فص
ــق اشاره  ــى و تلويزيونى موف ــاى راديوي ــاره خلق پيام ه ــه نكاتى درب ب
ــه ثمربخشى  ــاى محاسب ــه موضوع روش ه ــل هفتم ب ــده است. فص ش
ــم، آژانس هاى تبليغاتى را  ــده مى پردازد و فصل هشت تبليغات انجام ش

معرفى مى كند. 
ــى موفق مورد  ــزارش دو كمپين تبليغات ــش ضمايم كتاب نيز گ در بخ
ــدى در تبليغات اشاره  ــرار گرفته و به 90 نكته كلي ــى و تحليل ق بررس
ــوال چهارگزينه اى درباره  ــده است. در آخرين ضميمه نيز تعدادى س ش
ــات و رفتار مصرف كننده به همراه پاسخنامه در اختيار خوانندگان  تبليغ

كتاب قرار گرفته است. 



بازاريابى مجانى

ايستگاه بازاريابى
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بازاريابى از طريق صفحات اجتماعى

ــه ارزش صرف وقت و انرژى را  ــايت هايى ك يكى از قدرتمندترين وب س
ــروع به اين كار مى كنيد،  ــايتى است كه احتماال هنگامى كه ش دارد، س
ــما به تدريج  ــتيد. زمانى كه كاربران ش ــاخت آن نيس خود مجبور به س
افزايش پيدا كردند، حتما بايد با عزمى راسخ يك صفحه اجتماعى براى 
ــه طرفدارى در فيس بوك،  ــازيد. اين صفحه مى تواند يك صفح خود بس
ــى رايگان در ــايت اجتماع ــى يك س ــى يا حت ــك انجمن چند بخش ي
ning.com باشد. يك سايت اجتماعى براى شما طرفدار جذب مى كند 

و وفادارى را نسبت به شما افزايش مى دهد. 
صفحه اجتماعى صفحه اى است كه در آن مشتريان شما مى توانند جمعى 
را تشكيل دهند و به طور دلخواه با يكديگر يا با شما در ارتباط با مسائل 
ــودمند درخصوص محصوالت و  ــون، دغدغه ها و راهنمايى هاى س گوناگ
ــب و كار شما به بحث و بررسى بپردازند. اگر عالقه  ايده هاى مرتبط با كس
قابل توجهى نسبت به حوزه كارى وجود نداشته باشد، در اختيار داشتن 
ــده است، همواره  ــكيل ش انجمن فعالى كه با هدف بحث و گفت وگو تش
ــت، اما اگر در امر پايه گذارى يك صفحه اجتماعى فعال  امكان پذير نيس

توفيق كسب كنيد، مزاياى فراوانى به دست خواهيد آورد. 
ــخصيت و  ــناخت ش ــتلزم ش ــاخت چنين انجمنى مس ــاز فرآيند س آغ
ــتريان از قبيل سن، جنسيت، ميزان درآمد، تحصيالت،  خصوصيات مش
ــما كمك  ــايى اين خصوصيات به ش ــت. شناس ــرگرمى ها و... اس نوع س
ــد و نيز اين  ــرى انجام دهي ــود را به طور دقيق ت ــا تحقيق خ ــد ت مى كن
ــى و تبليغاتى خود  ــا امور بازارياب ــما فراهم مى آورد ت ــكان را براى ش ام
ــد. زمانى كه پى برديد در  ــا حد امكان معطوف به جامعه هدف كني را ت
جست و جوى چه كسانى هستيد، آنگاه مى توانيد جايى از فضاى مجازى 
ــه آنها حضور دارند، به  صورت آنالين با آنها مالقات كنيد. با اين تدبير  ك
و موقعيت شناسى، كمك به افراد و جلب اعتماد (تمامى اين كارها زمان 

كمى مى خواهد)، حتما طرفداران زيادى پيدا خواهيد كرد. 
ــب مى كنند تا با  ــجويان و كارآموزان خود را ترغي ــتادان، دانش اكثر اس
ــتريان  ــركت در انجمن هاى اينترنتى كه پاتوق مش ــناخت كامل و ش ش
ــى خود را انجام دهند. اگر نمى توانيد  ــت، امور بازاريابى اينترنت هدف اس
يك وبالگ فعال، انجمن بحث و گفت وگو، گروه، سايت عضويتى يا ديگر 
ــتريان هدف شما در آنجا حضور مى يابند پيدا  فضاهاى اينترنتى كه مش
ــوار با بهره گيرى از روش اجتماع محور آنالين  كنيد، بايد در پيكارى دش

براى محصول و خدماتى كه ارائه مى دهيد، جذابيت بيافرينيد. 

ــايت هاى مشهور در اين زمينه، وب سايتى است كه در آن  يكى از وب س
روزانه صدها مبتكر اينترنتى به صورت آنالين يكديگر را مالقات مى كنند 
ــبرد مسيرهاى متعدد كسب درآمد بحث  و آزادانه در مورد ايجاد و پيش
ــناس  ــنده كارش ــايت از چندين نويس ــد. در اين س ــو مى كنن و گفت وگ
ــود تا ايده ها و استراتژى هاى خالقانه خود  به عنوان مهمان دعوت مى ش
ــايت قرار دهند. همچنين يك كتابخانه مجازى شامل مباحث و  را در س
ــتراتژى هاى كسب درآمد، ايجاد شده است. هر  موضوعاتى با مضمون اس

كسى از اين سايت مزايايى به دست مى آورد. 
ــوند، يك پيغام  ــان دعوت مى ش ــه به عنوان مهم ــانى ك اغلب كارشناس
مى گذارند يا محصول يا وب سايتى را معرفى مى كنند كه در اصل بخشى 

از سايت مذكور را فعال و تقويت مى كند. 
ــر بگيريم،  ــب و كار را در نظ ــابق در عرصه كس ــم قوانين س ــر بخواهي اگ
ــرى با  ــخص ديگ ــص ش ــق تخص ــا از طري ــترى م ــه مش ــى ك هنگام
ــايت او جذب مى شود، احتماال  ــنهادهاى ارائه شده تحريك و به س پيش
ــد عصبانى و  ــرايط به هيچ وجه نباي ــويم، اما در اين ش ــد عصبانى ش باي
ــتحكم به  ــبكه اى با ارتباطات مس ــد، چرا كه در عين حال ش ناراضى ش
ــما اعتماد  ــتعدادهاى ش ــود آورده ايد كه اعضاى آن به توانايى و اس وج
ــخ  ــما را پاس ــانى كه لطف ش دارند و همچنين جمع كثيرى از كارشناس

خواهند داد. 
ــه هاى افراد و تخصص كارشناسان  ــايت شما مى تواند جوالنگاه انديش س

باشد و شما مى توانيد افراد مختلفى را به اين سايت دعوت كنيد. 
ــايت مى شوند، از طريق  ــان جديد كه وارد اين س ــيارى از كارشناس  بس
ــما براى خود سايتى ايجاد مى كنند،  ــى از مخاطبان ش جلب توجه بخش
ــان  ــود را تثبيت مى كنيد، به كارشناس ــما هم اعتبار خ اما در عوض ش
ــت پيدا مى كنيد و محتواى جذابى را براى مخاطبان خود  ــترى دس بيش

فراهم مى آوريد. 
ــناس جديد پيشرفتى داشته باشد، هنگامى كه  همچنين اگر يك كارش
ديگران از او در مورد اينكه چه كسى آنها را در آغاز اين كار يارى كرده 

است، مى پرسند، باز هم بر اعتبار شما افزوده خواهد شد. 

در شماره بعدى بخوانيد: 
نفوذ در اجتماع از طريق بازاريابى اجتماعى

مترجم: حامد تقوى

با دومينو پيتزاى مورد عالقه خود را
طراحى و بازاريابى كنيد

ــتريان اجازه مى دهد  پيتزا دومينو با راه اندازى يك پلت فرم جديد به مش
ــبكه هاى اجتماعى آن را به  ــبك خود، در ش تا ضمن طراحى پيتزا به س
ــود فروش هر پيتزا را به دست آورند. در  ــتراك بگذارند و كمى از س اش
ــازمان خيريه نيز  ــاى درصدى از آن به يك س ــه فرصتى براى اعط ادام

وجود دارد. 
ــتداران پيتزا انجام شده و پيتزا دومينو در  اين كار به منظور جذب دوس
ــتراليا به اين ترتيب فرصت طراحى پيتزاى مورد عالقه و انتقال پيام  اس
 ،Mogul ــبكه هاى اجتماعى مى دهد. پيتزا ــه بازار را به كاربران ش آن ب
ــروه دومينو، دون  ــود زاييده ذهن مديرعامل گ ــى اين كار بوده و خ بان

ميج، است. 
ــرد و به تدريج به اين  ــروع ك ــود را در دومينو به عنوان پيك ش او كار خ
ــكويى براى بروز  ــه او، اين اقدام نوآورانه س ــت يافت. به گفت عنوان دس
ــبكه هاى اجتماعى  ــب جايگاهى رفيع در ش خالقيت، درآمدزايى و كس

براى افراد به شمار مى رود. 
ــته به محتويات و ميزان فروش يك  به گفته دومينو، پيتزا Mogul بس

پيتزا، از 25 سنت تا 50/4دالر درآمد به دست خواهد آورد. 
ــال و تمايالت  ــه اى از بازاريابى ديجيت ــزا Mogul نمون ــن اقدام پيت اي
ــت. «Me-Tailing» يك گرايش  شخصى موسوم به «me-tail» اس
ــمار نمى رود، بلكه بيشتر از آن به عنوان يك نوع روش كسب و كار و  به ش

موج بعدى ديجيتالى كردن امور نام برده مى شود. 

بنگاه هاى اقتصادى 
عالوه بر تالش براى 
شناساندن شان به 
مشترى و معرفى 

محصوالت، مى كوشند 
صداى مشترى را بشنوند 

و نياز او را بدانند و در 
راستاى كسب رضايت 
مشترى - با نگرش برد 

دوجانبه- حركت كنند

ــما هم اتفاق افتاده  شايد براى ش
ــزل، اتومبيل يا  ــد كه در من باش
ــته ايد، همراه تان  ــل كار نشس مح
ــماره اى  ش و  ــورد  مى خ ــگ  زن
ــناس از آن سو بسيار مودبانه  ناش
ــروع به صحبت مى كند. اغلب  ش
خانمى است كه در باره موضوعى 
ــد تمديد بيمه  ــاص كه مى توان خ
ــتگاه تصفيه  ــل، خريد دس اتومبي
ــد، با  ــا هر چيز ديگرى باش آب ي
ــما صحبت مى كند. اين پديده  ش
ــوم در جهان  نوعى بازاريابى مرس
ــت. در اين نوع بازاريابى،  امروز اس
بنگاه هاى اقتصادى عالوه بر تالش 
ــان به مشترى  براى شناساندن ش
ــوالت يا خدمات،  و معرفى محص
ــترى را  ــداى مش ــند ص مى كوش
ــاز او را بدانند و در  ــنوند و ني بش
راستاى كسب رضايت مشترى - با 
نگرش برد دوجانبه- حركت كنند. 

تعامل با مشتريان آگاه و 
برخوردار از حق انتخاب

امروزه بازاريابى تلفنى يك روش 
ــه عقيده  ــت و ب نوين فروش اس
كارشناسان، يكى از تاكتيك هاى 
ــتريان  ــد كردن مش مهم متقاع
ــروزى كه حق انتخاب  -آگاه- ام
ــترش رقابت،  ــه علت گس آنان ب
پيوسته رو به افزايش است، ترويج 
ــت كه خود   (promotion)اس
ــبرد  ــزار تبليغات، پيش از پنج اب
ــى، فروش  ــروش، روابط عموم ف
ــتقيم  ــى مس ــخصى و بازارياب ش
ــود. مديرى كه در  تشكيل مى ش
را  تلفنى  ــى  بازارياب مجموعه اش 
آزموده است، ضمن مثبت توصيف 
ــردن روش هاى نوين فروش در  ك
ــوص مى گويد: «باتوجه  اين خص
ــت و لزوم  ــه باالرفتن ارزش وق ب
مديريت زمان براى نيل به اهداف 
ــادى و همچنين  بنگاه هاى اقتص
ــيوه هاى  ش ــتر  بيش ــى  اثربخش
ــى دوطرفه - نظير فروش  ارتباط

ــتقيم-  ــخصى و بازاريابى مس ش
شخصا اين گونه روش ها را مفيد 
مى دانم.» اما اين روش نيز مانند 
ــاير روش ها ممكن است داراى  س

اشكاالتى باشد. 
ــيار اتفاق افتاده كه هر كدام  بس
از ما در مكالمات روزمره در برابر 
ــخص آن سوى  ــش هاى ش پرس
ــوره در  ــده و از ك ــط كالفه ش خ
رفته ايم. چنانچه بخواهيم هنگام 
عرضه كاالى مان به همين شيوه 
عمل كنيم، يقينا فروشنده موفقى 
نخواهيم بود. پژوهشگران توصيه 
ــنده  ــد براى اينكه فروش مى كنن
ــيم بايد كوچك ترين  موفقى باش
ــف را رعايت كنيم. به عنوان  ظراي
ــتن آيينه اى روى ميز  مثال داش
كار كه هر از گاهى خود را در آن 
تماشا كنيم و به تصوير خودمان 
ــت،  ــد بزنيم، يكى از آنهاس لبخن
ــت در نگاه اول  اگر چه ممكن اس
كمى مضحك باشد، اما مخاطبى 
كه فروشنده را نمى بيند با صداى 
او ارتباط برقرار مى كند و انعكاس 
ــاب-  ــداى بازاري ــادى -در ص ش

مى تواند، تاثيرگذار باشد. 

شادى خود را منعكس كنيد
ــه مدتى  ــنده اى ك ــوى فروش بان
ــن براى يك  ــت از طريق تلف اس
شركت بيمه اى بازاريابى مى كند، 
بازارياب تلفنى  ــزار  مى گويد: «اب
ــت. همان طور كه  ــداى او اس ص
يك نوازنده با ساز خود هنرنمايى 
تلفنى هم  ــنده  فروش ــد،  مى كن
ــدا هنرنمايى كند. صدا  بايد با ص
ــاالت روحى و  منعكس كننده ح
روانى است، بايد تالش كرد صدا 

براى مخاطب نشاط بياورد.»
ــه آرا و عقايد  ــتن ب احترام گذاش
ــترى چيزى است كه كمك  مش
ــاط تلفنى موفقى  مى كند تا ارتب
برقرار شود. از ديگر نكاتى كه در 
يك تماس به قصد بازاريابى بسيار 
ــت، اداى صحيح واژه ها و  مهم اس

ــت. بازارياب  ــرعت مكالمه اس س
بايد بداند در يك ارتباط دوطرفه 
ــترى  چگونه صحبت كند تا مش
تحت تاثير قرار بگيرد. استفاده از 
تكيه كالم هاى مردانه (در خانم ها) 
و زنانه (در آقايان) نتايج خوبى در 

پى نخواهد داشت. 
«آرزو. ب» بازارياب لوازم خانگى 
ــترى عالقه اى  مى گويد: «اگر مش
به شنيدن حرف هاى شما نداشت 
و سعى كرد با بى احترامى برخورد 
كند، هرگز جبهه نگيريد و مقابله 
ــه موارد  ــد». او ك ــل نكني به مث
ــيارى از برخوردهاى قهرآميز  بس
ــت، مى افزايد:  را تجربه كرده اس
ــوال ها و  ــاس، س ــش از تم «پي
اعتراضات مشتريان را پيش بينى 
و جوابى براى آنها آماده كنيد. اين 
كار ميزان آمادگى شما را افزايش 

مى دهد.»
مالقات هاى حضورى را 

فراموش نكنيد
در پاره اى مواقع نياز است بازارياب 

براى فروش كاال يا عرضه خدمت 
ــترى مالقات حضورى نيز  با مش
ــد. در اين گونه مواقع  داشته باش
ــد بداند  ــاب خوب باي يك بازاري
ــام اطالعات را تلفنى  هيچ گاه تم
ــه نكند، زيرا در  به مخاطب عرض
ــه ديدار حضورى  مرحله بعد -ك
است- ابزارهاى ديگرى هم براى 
ــترى نظير  ــتن بر مش تاثيرگذاش

زبان، تاثيرات تيپ ظاهرى، نمونه 
كاال، كاتالوگ، فيلم و... در اختيار 
ــن هدف ابتدايى بايد  دارد، بنا بر اي

گرفتن وقت مالقات باشد. 
ــاره مى گويد:  ــن ب آرزو. ب در اي
ــى ها بايد خيلى احترام  «به منش
ــى  ــر مهم ــرا عنص ــت، زي گذاش
ــتند و مى توانند براى ارتباط  هس
ــان كنند يا  ــان يارى ت با مديرش
اينكه مانع كار شما شوند. مودبانه 
ــريع به اصل  ــت كنيد و س صحب
ــد. به عنوان مثال  موضوع بپردازي
ــى بگوييد: «سالم خانم  به منش

محمودى، لطفا...»

مدرك تحصيلى مهم نيست
ــخصى به  ــاق افتاده ش ــيار اتف بس
ــى روى آورده  ــه بازارياب ــار ب ناچ
ــرده حاال  ــت. اينكه فكر مى ك اس
كه شغلى مناسب رشته تحصيلى 
ــدا  ــى اش پي ــخصيت اجتماع و ش
ــده تا پيدا شدن كارى مناسب  نش
بازاريابى خواهم كرد، تا بعد! اما بد 
ــترى به مدرك  نيست بدانيم مش
تحصيلى يا عالقه بازارياب توجهى 
ندارد، چيزى كه مشترى را مجاب 
ــرد، مكالمه دو  به خريد خواهد ك
طرفه و اطالعاتى است كه بازارياب 
نتواند  بازارياب  ــه  مى دهد. چنانچ
مخاطب را اقناع كند، چاره اى جز 
ــت.  زهره. م  شكست نخواهد داش
كه داراى مدرك تحصيلى در رشته 
است، مى گويد:  بازرگانى  مديريت 
ــب  ــن كارى مناس ــى از يافت «وقت
ــدم، پس از آزمودن چند  نااميد ش
شغل مختلف به بازاريابى رسيدم.» 
ــرد مى تواند در  ــر مى ك ــه فك او ك
ــد، مى گويد:  ــق باش ــن كار موف اي
ــش لبنيات  ــه پخ «در يك موسس
ــدم. مدت كارآموزى ام  استخدام ش
ــردم. هر روز  ــرعت طى ك را به س
ــگ مى زدم  ــتريان زن ــد به مش باي
ــم. اگر چه به  ــفارش مى گرفت و س
خوبى مراحل آموزش را طى كرده 
بودم، اما به دليل تفاوت فرهنگى- 

ــتريان (كه  اجتماعى اى كه با مش
بقالى ها  و  ــوپر ماركت ها  عموما س
بودند)حس مى كردم، نمى توانستم 
ارتباط مناسبى برقرار كنم، بعد از 
مدت كوتاهى بريدم و ادامه ندادم.»

اينجا مشترى رييس است
ــوال تمام  ــت بدانيم معم بد نيس
تماس ها به قرار مالقات يا فروش 
ــود، اما تماس  كاال منتهى نمى ش
ــلط فروشنده را باالتر  بيشتر، تس
ــه باالتر  ــن خود ب ــرد كه اي مى ب
رفتن قرار مالقات و فروش خواهد 
ــه منابع خارجى  انجاميد. اگر چ
توصيه مى كنند تا بازارياب براى 
ــن كند،  ــترى «وقت» تعيي مش
ــران چندان  ــن روش در اي اما اي

بازخورد مثبتى به همراه ندارد. 
ــع خارجى  ــوان مثال مناب  به عن
ــت بازارياب  ــر اس ــد بهت معتقدن
ــنبه 2 بعدازظهر  بگويد: «چهارش
ــود» يا  ــم ب ــا خواه ــن آن ج م
اجناس تان  ــاعت 3  «دوشنبه س
ــد» اما در ايران  تحويل خواهد ش
ــترى خواسته  ــت از مش بهتر اس
ــراى مالقات يا  ــود تا زمانى ب ش
تحويل اجناس مشخص كند. بايد 
ياد بگيريم مشترى رييس ماست. 
شايد بى مناسبت نباشد در پايان 
بنويسيم:  «بازاريابى تلفنى يكى از 
كانال هاى بازاريابى مستقيم است 
كه در صورت كسب مهارت هاى 
ــتفاده صحيح از  ــت اس الزم جه
ــندگان  تلفن، ميزان توفيق فروش
ــش مى دهد.» با اين حال  را افزاي
ــراغ  ــا بازارياب هايى را س همه م
داريم كه پس از تماس هاى مكرر 
آن قدر آسمان ريسمان مى بافند 
و حوصله سر مى برند كه در پايان 
ــرگيجه باقى مى گذارند و  تنها س
موفق به فروش خدمات خود هم 
نمى شوند. با كمى دقت مى توانيم 
خودمان را از جمع بازاريابانى كه 
ــتباه  بعضا با مزاحمان تلفنى اش

گرفته مى شوند، جدا كنيم. 

من بازاريابم، نه مزاحم تلفنى
افشين معشورى

ــه  ــد از نقط ــه مى خواهن ــانى ك كس
ــا را بنا بگذارند و  صفر بهترين پايه ه
كسب و كارى قرص و محكم بنا كنند، 
ــى را مورد توجه  بايد جزييات فراوان
ــرار بدهند. در اين فرصت به برخى  ق
ــدى مى پردازيم تا  ــاى كلي از درس ه
ــازى  هر مديرى كه تصميم به برندس
ــت با رعايت آنها فضاى  دارد بهتر اس
امن ترى براى نام  تجارى خود بسازد. 

1- اطمينان حاصـل كنيد كه نام 
تجارى شـما به خوبـى مى تواند 

پيام شما را منتقل كند. 
نخستين گامى كه مى توانيد به سوى 
ــت  ــترى و مديريت درس رضايت مش
نام تجارى خود برداريد اين است كه 
بتوانيد پيام خود را به درستى منتقل 
و ارتباط خوبى با مصرف كننده برقرار 
ــت پيش  كنيد. براى اين كار بهتر اس
ــان حاصل كنيد  ــزى اطمين از هرچي
ــما آيا پيامى  ــارى انتخابى ش نام تج
ــد منتقل مى كند  ــه مدنظر داري را ك

يا خير. 
ــا تعويض نام تجارى  در اكثر موارد ب
ــارى تاثيرگذار و  خود به يك نام تج
ــا كمپانى تان  ــاد ماندنى، نه تنه به ي
ــات  ــا نج ــايه رقب ــدن در س را از مان
مى دهيد، بلكه با ايستادگى مى توانيد 
ــترى از  خاطره بهترى را به ذهن مش
ــانيد. نام تجارى  نام تجارى خود بنش
از  ــرى دقيق  ــد مى تواند تصوي جدي
ــه مصرف  ب ــما  ــركت ش خدمات ش
ــه بخواهيد  ــه دهد. اينك ــده ارائ كنن
ــهرت، اعتبار و  ــورت آنالين ش به ص
ــنامى كمپانى را مديريت كنيد  خوش

ــى در زمينه  ــى واقع ــه مهارت هاي ب
برندسازى نياز است. 

2- بـا منابعـى كـه بـه بررسـى 
نام هاى تجارى مى پردازند ارتباط 

خوبى برقرار كنيد. 
ــن كار از  ــه براى اي ــى ندارد ك لزوم
باشيد،  برخوردار  قابل توجهى  بودجه 
فقط كافى است بتوانيد با سايت هاى 
ــاخه  ش در  ــذار  تاثيرگ و  ــهور  مش
ــان ارتباط خوبى برقرار كنيد.  كارى ت
ــايت ها و وبالگ هايى كه مى توانيد  س
ــت و اطالعات الزم درباره آنها  فهرس
ــت وجوى ساده  را از طريق يك جس

در اينترنت پيدا كنيد. 
ــت كه براى قرار  گاهى اوقات نياز اس
گرفتن در آن مجموعه پولى پرداخت 
ــرارى يك  ــى هم با برق كنيد و گاه

ارتباط خوب و وصل كردن برند خود 
ــت از موقعيت  ــه آنها در زمان درس ب
ــال درس  ــد. به هر ح ــتفاده كني اس
ــيار مهمى كه بايد در برندسازى  بس
ــت كه بتوانيد اين  فرا بگيريد اين اس
ــاد كنيد تا  ــود ايج ــى را در خ تواناي
آنچه را ديگران درباره شما در فضاى 
آنالين جهانى مى گويند كنترل كنيد 
يا حداقل تا جايى كه مى توانيد بر آن 

نظارت داشته باشيد. 

3- بـراى نـام تجـارى خـود در 
رسـانه هاى اجتماعى يك صفحه 

باز كنيد. 
اگر تاكنون به فكر ساخت يك صفحه 
ــايت هاى اجتماعى نبوديد  در اين س
ــر اين كار را  ــت هرچه زودت بهتر اس
ــروز به اين  ــما تا ام ــايد ش بكنيد. ش

ــايت ها بى توجه بوديد و به گمان  س
ــما عملكرد بى ارزشى داشتند، اما  ش
ــيد كه حتى وجود  توجه داشته باش
ــايت ها  ــن س ــى از اي ــان در يك نامت
ــود تا نام شما در بخش  موجب مى ش

جست وجوىGoogle  قرار بگيرد. 

4- بـه طـور منظـم در فعاليـت 
وبالگ هايـى كـه بـه برند شـما 

مرتبط هستند، مشاركت كنيد. 
ــيارى از برندها زمانى به اهميت  بس
ــد كه  ــى پى مى برن ــواى بازارياب محت
ــت در فضاى آنالين  ــروع به فعالي ش
ــه يك روز  ــاى اينك ــد. به ج مى كنن
ــد كه اطراف  ــود بياييد و ببيني به خ
ــى درباره  ــرات منف ــر از نظ ــما پ ش
ــت  ــت، بهتر اس ــام تجارى تان اس ن
ــرل نظراتى كه  ــگيرى و كنت با پيش

ــما  ــاى مجازى درباره برند ش در فض
ــهرت مثبت  ــه ش ــود، ب ــه مى ش ارائ
ــرايط  ــك كنيد. در اين ش ــود كم خ
ــود را  ــار خ ــج اعتب ــه تدري ــما ب ش

مى سازيد. 
ديگران سايت شما و پروفايلى را كه 
براى خود ساخته ايد نگاه مى كنند و 
ــوند كه ببينند  به مرور مجاب مى ش
شما چه پيشنهادى براى آنان داريد. 

كنيـد  حاصـل  اطمينـان   -5
كـه محصـوالت و خدماتـى كـه 
اسـتثنايى  مى دهيـد  ارائـه 

است.
ــت و بايد  ــيار مهمى اس اين نكته بس
ــته  ــئله داش توجه ويژه اى به اين مس
باشيد.  نكاتى كه پيش از اين به آنها 
ــى مى تواند  ــاره كرديم براى مدت اش
ــربلند و استوار  نام تجارى شما را س
نگه دارد، اما اگر محصول يا خدمات 
شما استثنايى نباشد به مرور نظرات 
ــام تجارى  ــاره فعاليت و ن منفى درب
شما افزايش پيدا مى كند و تنها راهى 
ــه براى نجات از اين وضعيت داريد  ك
آن است كه پيش از هر اتفاقى تالش 
ــد رتبه كارى خود را باالتر ببريد  كني
و سعى كنيد محصول يا خدماتى كه 
ارائه مى دهيد از رقبايتان استثنايى تر 

و ويژه تر باشد.
ــما از نام  ــدگان ش ــر مصرف كنن  اگ
ــته  ــما تجربه خوبى داش ــارى ش تج
ــه بتوانند درباره  ــند، هر جايى ك باش
ــه به  ــن نكت ــند و همي آن مى نويس
ــما كمك قابل  چهره برند تجارى ش

توجهى مى كند. 
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كنترل فضاى پيرامون
يك نام تجارى

كافه بازاريابى

آيا مى دانستيد؟ 

بسته بندى جديد 
 Skol آيس پك

شركت Skol، براى نخستين بار 
ــيدنى هاى خود را  در جهان، نوش
ــش تايى  به صورت باكس يخى ش

ارائه كرده است. 
ــرد  ــته بندى منحصر به ف ــن بس اي
ــاخته شده است، به  تنها از يخ س
ــيدنى داخل قوطى  طورى كه نوش
ــته بندى  ــود. بس ــد نمى ش منجم
ــتين  نخس ــه Skol براى  نوآوران
ــى در  ــگران روس ــه گردش ــار ب ب
ــهرها  كويابا، يكى از گرم ترين ش
ــد تا به  در پايتخت برزيل داده ش
ــداران فوتبال اروپايى  مذاق طرف
ــاى مسابقات جام  كه براى تماش
ــورهاى  كش از   2014 ــى  جهان
ــفر كرده  ــه برزيل س ــير ب سردس

بودند، خوش بيايد.

واكنش سامسونگ
به كار كودكان

ــالم كرد  ــونگ اع ــركت سامس ش
ــركت چينى  ــكارى خود با ش هم
ــينيانگ الكترونيك را  دونگوان ش
ــت.  ــه حالت تعليق درآورده اس ب
ــه كار  ــدام ظن ب ــن اق ــل اي دلي
ــركت  گماردن كودكان در اين ش

چينى عنوان شده است. 
ــت كه  ــتين بار اس اين براى نخس
سامسونگ دست به چنين اقدامى 
مى زند. اين شركت تصريح كرده 
در صورتى كه ثابت شود كودكان 
ــركت فعاليت داشته اند  در اين ش
همكارى سامسونگ با اين شركت 
ــد.  ــى كامال قطع خواهد ش چين
ــوق كارگران  ــن دفاع از حق انجم
ــنبه با انتشار  در چين روز پنجش
ــى اعالم كرده بود حداقل  گزارش
ــال در  ــر 16 س ــودك زي پنج ك
شركت هاى چينى سازنده قطعات 
تلفن هاى همراه بدون قرارداد به 

كار مشغولند. 
ــزارش همچنين آمده  ــن گ در اي
ــوم  ــودكان دو س ــوق اين ك حق
ــال بوده  حقوق كارمندان بزرگس
ــز  ــا ني ــه آنه ــاعات كار اضاف و س
ــمول اضافه حقوق و دستمزد  مش

بيشتر نشده است.

از كوچك ترين ها 
شروع كنيد

آيا مى دانستيد بازارياب هاى موفق 
ــه از كوچك ترين ها شروع  هميش
ــان را  مى كنند؟ آنها هدف خودش
ــه و مهم تر از آن  ــد و البت مى دانن
«كاال» يا «خدماتى» را كه عرضه 
مى كنند به خوبى مى شناسند. كار 
ــت كه  ــاب در واقع اين اس بازاري
ــتفاده از آن كاال يا خدماتى  «اس
را كه عرضه مى كند به مردمى كه 
ــخگويى به نيازهايشان  براى پاس
به آن محصول يا خدمات احتياج 

دارند توصيه مى كند.» 
ــى مهم  ــن قضيه خيل ــد اي ببيني
ــت: بازارياب توصيه مى كند...  اس
ــا بخش يا  ــد! فروش ب نمى فروش
ــما وقتى  ــت. ش واحد فروش اس
ــه يكى از  ــى را ب ــا خدمات كاال ي
مثال  توصيه مى كنيد،  دوستانتان 
ــرو فالن  ــه مى گوييد ب ــى ك وقت
ــت  ــن يا فالن كاس ــم را ببي فيل
ــر، در واقع داريد  ــيقى را بخ موس
ــت  ــد بليت فيلم يا آن كاس خري
ــما داريد  ــه مى كنيد. ش را توصي
ــت موسيقى  براى آن فيلم يا كاس
ــدون  ــد، گاه ب ــى مى كني بازارياب
ــته باشيد.  آنكه خودتان خبر داش
ــه  ــزى را توصي ــه چي ــرادى ك اف
ــان آن را  ــد حتما خودش مى كنن
ــد و از آن رضايت  مصرف كرده ان
داشته اند پس بازارياب هاى موفق 
ــان  ــتند كه خودش ــانى هس كس
ــان  مصرف كننده كاال و خدماتش
ــت  ــا رضاي ــتند و از آن واقع هس
دارند. كاال و خدماتى را بازاريابى 
ــه واقعا آن را خودتان نيز  كنيد ك
استفاده مى كنيد و از اينكه آن را 

به كار مى بريد رضايت داريد.
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كتابخانه

مديريت ضعف هاى 
كارمندان

ــران  ــه مدي ــه اى ك ــن هدي بهتري
ــود  ــتان خ ــه زيردس ــد ب مى توانن
بدهند، رهنمود آنان براى ساخت 
ــان  ــاس توانايى هايش ــده براس آين
ــر  ــاال فك ــما احتم ــا ش ــت، ام اس
ــر ضعف هاى  ــد «چه بر س مى كني
اصلى مى آيد؟» چه اتفاقى مى افتد 
ــد كارمندى وظايف  ــر الزم باش اگ
ــوب انجام دهد  معينى را واقعا خ
ــغلى دست يابد؟  تا به موفقيت ش
ــاب سرانگشتى  در اينجا يك حس
ــت  ــاده وجود دارد. اگر الزم اس س
ــه را واقعا به  ــدى 10 وظيف كارمن
ــغلى  ــام دهد تا در ش ــى انج خوب
ــن 10  ــر از اي ــود و اگ ــرآمد ش س
ــت وظيفه  ــش يا هش ــه، ش وظيف
ــاى او جاى  ــدوده ضعف ه در مح
مى گيرند، بايد آن كارمند را از آن 
ــغل خاص برداشت. اين عالمت  ش
ــغلى  ــب ضعف ش ــى از تناس خوب
است. به بيان ديگر، اگر كارمندى 
ــت مورد از اين  براى هفت تا هش
وظايف كفايت الزم را دارد و ضعف 
او فقط به يكى، دو وظيفه محدود 
ــد از خودتان  ــما باي ــود، ش مى ش
ــن دو وظيفه چقدر  ــيدكه اي بپرس
ــت همه جانبه الزامى  ــراى موفقي ب
است. اگر اين وظايف نقشى بسيار 
ــى دارند، پس بايد به كارمند  حيات
ــا در آن وظايف به  ــك كنيد ت كم
سطح قابل قبول برسد و اگر براى 
ــتند،  نيل به موفقيت حياتى نيس
پس لزومى ندارد نگران شان باشيد 
ــان را معطوف  ــد تالش هايت و باي
ــن  ــد. غيرممك ــا كني نقطه قوت ه
ــى در همه چيز سرآمد  ــت كس اس
باشد. هنر مديريت و رهبرى مردم 
ــرآورد توانايى هاى  يعنى آنكه با ب
افراد و رشد آن توانايى ها و خنثى 
بهترين  ــى،  اصل كردن ضعف هاى 
خميرمايه هركس را بيرون كشيد. 

هنرمندانه بقاپيد

كتاب «هنرمندانه بقاپيد» با زبانى 
ــاده، 10 چيزى را كه هيچ كس  س
درباره خالق بودن به شما نخواهد 
ــح مى دهد.  ــت، براى تان توضي گف
ــد مقدارى  ــه مى خواه ك هركس 
خالقيت به زندگى و كارش تزريق 
ــد اين ايده ها را مورد  كند، مى توان
استفاده قرار بدهد. آستين كلئون، 
ــنده اين كتاب معتقد است  نويس
ــده جديدى تنها تركيب  كه هر اي
يا تلفيقى از يك يا چند ايده قبلى 
است و در واقع شما تلفيقى از آن 
چيزى هستيد كه برمى گزينيد تا 
ــود. شغل شما  وارد زندگى تان ش
ــت كه نسبت به دنيايى كه  اين اس
ــى مى كنيد، كنجكاو  در آن زندگ
ــيد، مانند يك كلكسيونر تمام  باش
ــت داريد،  ــه دوس ــى را ك چيزهاي
ــدر به  ــد و آن ق ــع آورى كني جم
كپى كردن ادامه دهيد تا در پايان 
ــى خودتان را بيابيد و يك ايده  كپ
ــك طرح تازه را خلق كنيد؛  نو و ي
ــى از روح شما را  طرحى كه بخش

در خود دارد. 
ــت از  ــاب كوچك پر اس ــن كت اي
ــاوت:  متف و  ــب  ــاى جال توصيه ه
ــان باال  ــى خودت ــت فاميل از درخ
ــان را تربيت كنيد؛  ــد؛ خودت بروي
ــراى بعد حفظ  دزدى هاى تان را ب
ــروع صبر نكنيد تا  كنيد؛ براى ش
خودتان را بشناسيد؛ آن قدر جعل 
ــيد؛  ــد تا باالخره به خلق برس كني
ــتفاده كنيد؛ به  ــتان تان اس از دس
ــن  ــن كار را تمري ــق انداخت تعوي
ــزى از خودتان را  ــد؛ هيچ چي كني
ــد؛ كار خوب خلق كنيد  دور نريزي
و آن را به اشتراك بگذاريد؛ دنياى 
خودتان را بسازيد؛ مهربان باشيد؛ 
ــگ و دعوا را رها كنيد و برويد  جن
چيزى بسازيد؛ كسل كننده باشيد، 
ــراى اتمام  ــا راه ب ــن تنه چون اي
ــد كه از  ــت؛ انتخاب كني كارهاس
چه چيزى چشم بپوشيد و در آخر 
اينكه، هوشمندانه انتخاب كنيد و 
سرگرم باشيد. «هنرمندانه بقاپيد» 
ــاهين پور از  ــامان ش ــا ترجمه س ب
سوى انتشارات سيته به بازار ارائه 

شده است. 

شيمى

ــم به صورت  ــردن اعضاى تي ــه تركيب ك ــم آن روي ــه خودم بجنب ــا ب ت
ــت پى  ــده و رفته اس گروهك هاى دو يا چندنفره تبديل به يك روال ش
كارش. بى تعارف محسنات قضيه آنقدر هست كه يك تغيير نسبتا بنيانى 
ــيوه گروه بدهم. چهره بخش به سرعت عوض مى شود. از يك دفتر  در ش
ــده  ــا دور ميزهاى كارمندان به طور منظم چيده ش ــيك كه دور ت كالس
ــورت دادن عصا به كار  ــيده و در حال ق ــا به صورت خيلى اتوكش و اعض
ــويم به يك جايى مثل ادارات  ــغولند تبديل مى ش ــكوت مش خود در س
پليس جنايى. بعضى هايشان هى مى روند و مى آيند، بعضى ها بلند حرف 
مى زنند، زونكن و پوشه است كه دست به دست مى شود، خودكار و كاغذ 

است كه توى فضا در حال تردد است.
منگنه  مو نو بدين تا منگنه كشتونو بديم! 

ــه انگار از توى قوطى بيرون  ــور... زونكنو رد كن بياد(با صدايى ك  -  گالي
مى آيد)

-  تيم شما در مقابل تيم ما چون بنگالدش است در مقابل برزيل...
-  هرگز نشه فراموش... حرف اضافه موقوف!
-  امروز تيم شما بايد برا تيم ما چايى بياره

-  هم تيمى هم تيمى خدانگهدار تو!
ــنگه به پا شده است. راستش اين وضع تا حدودى نگرانم  و خالصه الم ش
ــوم اينجايى. يحتمل سال ها و قرن ها  مى كند. به هرحال اينجاست و رس
ــمايل  ــكل و ش ــده كه ش ــتن و توليد و رعيت دارى باعث ش تجربه زيس
ــود. حاال من كى باشم كه سنت قرون  ــكلى بش مديريت اينجايى اين ش
ــكنم؟ البته به لحاظ محتوايى چيزى عوض نشده، اما شكل قضيه  را بش
زياد تغيير كرده. شايد اگر رييس به بخش ما نزديك تر بود زودتر از اين 
حرف ها صدايش درمى آمد، اما فعال فقط نتايج قضيه به دستش مى رسد 
و بنابراين راضى است. هيجان و شور كار كردن در افراد تيم خيلى زيادتر 
ــت كه وقتى موقعيت به آدم ها بدهى چقدر خالقيت به  ــده. جالب اس ش
خرج مى دهند. خودشان جايگاه هاى خودشان را پيدا مى كنند. خودشان 
ــان را تعيين مى كنند و نوعى حس نتيجه گرايى  ــئوليت هاى خودش مس
ــت. مى دانم خيلى  ــرد. رفاقت در عين رقاب ــكل مى گي ــوأم با رفاقت ش ت
ــت. بگذاريد حدس بزنم. در بهترين و مؤدبانه ترين حالت البد  بى مزه اس
مى گوييد محيط كار؟ آن هم اينجايى؟ رفاقت؟ برو بابا دلت خوشه! حق 
هم داريد. من هم بودم همين را مى گفتم. اما باور بفرماييد كه اين اولين 
بار بود كه مى  ديدم در محيط كار حداقل براى مدتى رفاقت مثبت و در 
ــكل گرفتن اين نوع رابطه به شكلى  ــبرد كار شكل گرفت. ش جهت پيش
جذاب و نمايشى صورت مى گرفت. همه ما در بچگى دوست داشتيم دو 
ــع بى رنگ را با هم مخلوط كنيم، مايع حاصل دود كند و كف كند و  ماي
سبز شود و منفجر شود و خيلى باورنكردنى شود. خالف عرض مى كنم؟ 
ــتن آدم ها براى انجام كار هم همان خاصيت را  حاال اين كنار هم گذاش
دارد. آدم هايى را كه در ظاهر به هم نمى خورند، تيپ و لباس و خانواده و 
شخصيت شان فرق مى كند، اصال يك جورهايى متضاد به نظر مى رسند را 
ــب قرار دهيد تا مدتى با هم باشند و كار كنند. كم  در يك محيط مناس
ــبيه مى شوند، يك كمى اين  كم به مصداق ضرب المثل معروف به  هم ش
ــبيه آن، يك كمى آن شبيه اين. خصوصياتشان تركيب مى شود. زبان  ش
ــتور زبان، قواعد، امثال و حكم و  ــترك پيدا مى كنند، زبانى كه دس مش
ساختار خاص خودش را دارد. از كاربرد اين زبان مشترك لذت مى برند، 
ــتركا ديگران را مسخره مى كنند  ــترك پيدا مى كنند، مش خاطرات مش
ــزار حركت محيرالعقول  ــران را درمى آورند و ه ــد، اداى ديگ و مى خندن
ــان درست مى كنند و در دل آن  ديگر. نوعى خرده فرهنگ براى خودش
ــب  ــرده فرهنگ پيش مى روند. حاال همين دو نفر در محيط غيرمناس خ
ــايد سال ها كنار هم بنشينند و كار كنند، اما پشت سر هم بد بگويند،  ش
ــاز هزار حركت  ــودى كنند و ب ــراب كنند، به هم حس ــر را خ كار يكديگ

محيرالعقول ديگر.
گمانم مقوله خطير كار گروهى يا تيم ورك بايد يك جورهايى يا از همين 
ــن واكنش مواد تركيب  ــود. اين ايجاد رابطه دوطرفه، اي ــروع ش جاها ش

شونده به  هم. اين شيمى روابط.

مدير اليق، اما پرتوقع
پرسـش: يكى از مديران ارشـد شركت پيشـنهادى داده كه در 
هزينه هـاى انجام يكى از بزرگ ترين پروژه هاى شـركت تغييرى 
اساسـى ايجاد كرده اسـت، حال انتظار دارد كه بخش اعظم اين 
كاهـش هزينه به صورت پاداش بـه او تعلق بگيرد. با اين حال، به 
خاطر مشـكالتى كه طى چند ماه اخير در سازمان وجود داشت، 
ترجيح مى دهم كه اين پاداش عالوه بر اين مدير، ميان كارمندانى 
كه در اين مدت عملكرد خوبى داشته اند نيز تقسيم شود. چطور 
اين مسئله را به اين مدير انتقال بدهم كه با او به مشكل نخورم؟ 

ــكر از كارمندان،  ــيارى از موارد، تقدير و تش پاسـخ كارشناس: در بس
ــود كه حضور آنها  ــتن به آنها و اينكه به افراد اليق گفته ش احترام گذاش
در سازمان چه اهميتى دارد، بسيار بيش از مسائل مالى براى كارمندان 
اهميت دارد. در اين شرايط هم ديده شدن كار اين مدير ميانى و منتقل 

شدن رضايت مدير ارشد از عملكرد او مى تواند بسيار موثر واقع شود. 
ــه ارزش كار او را مى دانيد و با هيچ  ــان بدهيد ك بايد به اين كارمند نش
ــه او بگوييد اميدواريد در آينده  ــى نمى توانيد آن را جبران كنيد. ب مبلغ
ــرايطى فراهم شود كه بتوانيد زحمات او را جبران كنيد. ضمن اهداى  ش
ــبت  ــهم قابل توجهى پاداش براى او نس ــوح تقدير و در نظر گرفتن س ل
ــاى ديگرى مانند  ــورت امكان از طريق كاره ــه ديگر كارمندان، در ص ب
ــويقى، كم كردن ساعات  تخصيص وام بدون بهره يا كم بهره، مرخصى تش
ــواده و... رضايتمندى خود را  ــفر به همراه خان ــتادن او به س كارى، فرس
ــود  ــان بدهيد. به عنوان مثال مى توانيد 10 درصد از س ــرد او نش از عملك
ــد. انجام اين امور با  ــكال مختلف به اين مدير برگرداني ــه را به اش حاصل
ــمى را  ــت. مى توانيد مراس اينكه هزينه كمترى دارد، اما اثراتش زياد اس
برگزار و در آن به همه كارمندان اعالم كنيد پاداش هايى كه به آنها تعلق 
ــنهاد اين مدير بوده و از اين طريق به شكلى ويژه  گرفته، در نتيجه پيش
ــبت به دادن  از او در جمع تقدير كنيد. مجموع اين اقدامات معنوى، نس

پاداش هاى كالن مادى از ارزش بسيار بيشترى برخوردار است.

روبـه رو  چالشـى  بـا  خـود    كسـب و كار  د  ر  هـم  شـما  اگـر 
هسـتيد  ، د  ر صـورت تمايـل مشـكل خـود   را از طريـق ايميل

 business@forsatnet.ir با ما د  ر ميان بگذاريد   و پاسـخ خود   
را د  ر همين بخش پيگيرى كنيد  .

على معروفى

مديران بخوانند

نانوايى يكى از مكان هايى است كه 
همه ما در طول هفته حداقل دو تا 
سه بار با آن سر و كار داريم. از اين 
جهت كه نان يكى از مهم ترين و 
موردنياز  كاالهاى  ــى ترين  اساس
خانوارها است. برخى ممكن است 
گمان كنند اداره يك نانوايى كار 
ــاده اى است كه به قابليت هاى  س
خاصى نياز ندارد، اما راهكارهايى 
وجود دارد كه مى تواند يك نانوايى 
را از يك محل كسب ساده محلى 

خارج كند و به او شهرت دهد. 

مشترى فراوان است
نانوايى ها براى دريافت جواز بايد 
ــى را رعايت كنند تا  حدود صنف
ــب و كار خود را شروع  بتوانند كس
ــراى دريافت جواز بايد از  كنند. ب
اتحاديه مربوطه استعالم بگيريد و 
جواز فعاليت خود را دريافت كنيد. 
بى شك نان با هر روشى تهيه شود 
مردم مجبور به خريد آن هستند. 
ــن دليل كه در يك محله يا  به اي
منطقه كوچك دو نانوايى از يك 
نوع نان وجود ندارد، از سوى ديگر 
ــد خانوارها  ــدرت خري كاهش ق
باعث شده راضى يا ناراضى از نان 
توليد شده استفاده كنند. بنابراين 
ــترى  ــب و كار، مش براى اين كس
ــت. با اين حال اين زياد  فراوان اس
بودن مشترى ها نبايد باعث شود 
ــزه كارى هاى اين حرفه  كه از ري

صرف نظر كنيم. 
ــدازى يك نانوايى بايد  براى راه ان
ــور مهم در نظر گرفته  چند فاكت
شود. در ابتدا بايد مكانى كه براى 
ــود حداقل  اين كار انتخاب مى ش
ــخ  ــد تا بتواند پاس 100 متر باش
ــاز نانوايان را بدهد. مرحله دوم  ني
ساخت تنور يا خريد ماشين پخت 
ــن كار بايد حدود  ــت. براى اي اس
10 تا 15 ميليون تومان بسته به 
نوع ماشينى كه انتخاب مى شود 
ــايلى مانند  ــار بگذاريد. از وس كن
ــاز هم نمى توان  دستگاه خميرس
ــراى تهيه  ــى كرد و ب چشم پوش
ــه مغازه  و قرار دادن آن در گوش
ــدود 3 تا 5 ميليون تومان  بايد ح
در نظر گرفت. بعد از تهيه وسايل 
مورد نياز بحث نانوا يا همان شاطر 
خودمان به ميان مى آيد كه بايد 
ــتخدام  افرادى را براى اين كار اس
ــاعت فعاليت نانوايى ها  كنند. س
مشخص است و از صبح ساعت 5 
تا 6 فعاليت خود را آغاز مى كنند 

ــم در مغازه  ــب ه ــا 7 و 8 ش و ت
حضور دارند. البته ساعت كارى در 
فصل هاى مختلف تغيير مى كند. 

نحوه قرارگيرى وسايل
قطعا مى توان گفت كه تنور بايد 
ــزى كه نانوا  ــه در ورودى و مي ب
ــا را روى آن قرار مى دهد  ــان ه ن
نزديك باشد. دستگاه خمير سازى 
هم براى رعايت مسائل بهداشتى 
ــد و به  ــترس باش ــد در دس نباي
ــت تنور يا دور از  طور معمول پش
دسترس سايرين جاى مى گيرد، 
اما برخى نانوايى ها هستند كه با 
حداقل هزينه توجه همه افرادى را 
كه به اين مكان مراجعه مى كنند، 
جلب مى كنند. برخى نانوايى ها كه 
ــتر در مناطق شمالى تهران  بيش
مشاهده شده اند يك شيشه دور 
ــازى مى كشند  دستگاه خمير س
ــترى  و خمير در نزديك ديد مش
ــود و به عمل مى آيد.  تهيه مى ش
اين شيشه ممكن است براى مدير 
نانوا 100 هزار تومانى آب بخورد، 
اما نانوايى او را به نانوايى بهداشتى 

معروف مى كند. 

رعايت نكات بهداشتى
ــتكش در نانوايى ها  ــرف دس مص
ــت در حالى كه  بسيار پايين اس
ــده در صدد  محصوالت تهيه ش

ــتند، اما  ــروب هس ــذب ميك ج
ــيارى از نانوايى  ها بى  توجه از  بس
ــذر مى كنند. در  ــن موضوع گ اي
ــى از مراكز تهيه  حال حاضر برخ
ــتكش هاى  ــروش نان از دس و ف
يكبار مصرف استفاده مى كنند كه 
ــترى  همين امر باعث جذب مش
ــه كااليى به  ــود. اينكه چ مى ش

ــترى مى رسد بسيار با  دست مش
ــفانه برخى  ــت، متاس اهميت اس
نانوايان در نان ها از جوش شيرين 
استفاده مى كنند كه مصرف آنها 
چندين بار توسط وزارت بهداشت 
و درمان گزارش و استفاده آن در 
نان ممنوع شده است، اما برخى از 
افراد هم به اين موضوع بى توجهى 

ــد و از موادهاى غير مجاز  مى كنن
براى جلوه بيشتر نان بهره مى برند. 
سعى كنيد فردى كه براى دريافت 
ــترى اقدام مى كند، با  پول از مش
نان برخورد نداشته باشد. اكنون 
برخى نانوايى ها سيستم بانكى را 
ــود اجرا مى كنند و  در نانوايى خ
براى تهيه نان بايد در ابتدا شماره 
دريافت كرد و بعد از اعالم شماره 
ــتى تحويل  ــان درخواس تعداد ن
ــترى و مبلغ آن به صندوق  مش
ــه تعداد  ــود. البت پرداخت مى ش
ــطح تهران  ــن نانوايى ها در س اي
اما توانستند  انگشت شمار است، 
ــام نانوايى  ــراى اين روش ن با اج

خود  را بر سر زبان ها بيندازند. 

برخورد و پوشش مناسب
ــت كه عموم مردم به  درست اس
كااليى مانند نان احتياج دارند، اما 
نبايد اين موضوع روى رفتار شما 
با مشترى تاثير داشته باشد. سعى 
كنيد كارمندان و كارگران خود را 
به گونه اى توجيه كنيد كه خدمت 
ــران را وظيفه اصلى خود  به ديگ
بدانند. برخورد شما هم با كارگران 
و افرادى كه زيرنظر شما فعاليت 
مى كنند مى تواند آينه  رفتار آنها با 

مشتريان باشد. 
برخالف تصور برخى افراد نانوايان 
ــر و كار  با اينكه با آرد و خمير س

دارند و ممكن است در مدت زمان 
ــت و لباس شان كثيف  كوتاه دس
ــه در بيايد،  ــود و از حالت اولي ش
اما اگر پوشش مناسب و بهداشت 
ــد مى توانيد در  سرلوحه كار باش
كوتاه مدت در سطح شهر معروف 
ــويد. به طور معمول نانوايان با  ش
ــادى يا يك پارچه اى كه  لباس ع
ــان مى بندند مشاهده  به كمرش
ــوند، نكته قابل توجه اين  مى ش
ــه كاركنان  ــر هم ــت كه اگ اس
ــك لباس برخوردار  مجموعه از ي
ــتى كه  ــند و از لوازم بهداش باش
گفته شد استفاده كنند به سرعت 
ــترى جذب  در منطقه خود مش

مى كنند. 

مديريت تشكيل صف
ــراد براى  ــت برخى اف ممكن اس
ــته  ــان وقت كافى نداش ــه ن تهي
ــند و تنها يك نان نياز آنها را  باش
بر طرف كند. سعى كنيد از همان 
ابتدا صف هاى تعداد نان را تعريف 
كنيد تا مشتريان بدانند براى تهيه 
نان چقدر بايد معطل شوند. سعى 
ــبى را زيرسايه  كنيد مكان مناس
ــتريان در نظر  ــار مش براى انتظ
بگيريد تا ايستادن در صف براى 

آنها آسان تر شود. 

مواد مصرفى
ــول مهم  ــى يك محص در نانواي
ــرف اول را مى زند.  ــد آرد ح مانن
دقت داشته باشيد براى تهيه آرد 
بايد زمانى را انتخاب كنيد كه با 
ــاعت اوج  ــان عرضه نان در س زم
خود تداخل نداشته باشد. در اين 
مرحله بايد در نظر داشته باشيد 
ــى روزانه  ــواد مصرف كه حجم م
چقدر است و زمان خريد مرحله 
ــائل  بعدى را تخمين بزنيد. مس
مالى نانوايى خود را مديريت كنيد 
برنامه ريزى  براساس  تا همه چيز 

شما پيش برود. 
ــه از نانوايى ها تصور  ــراد آنچ اف
ــه نانى تهيه  ــت ك دارند اين اس
مى شود و به دست آنها مى رسد، 
اما اينكه چگونه به مرحله عمل 
ــتلزم يك قدرت  ــد مس مى رس
مديريت و اجرا است. پس فوت 
ــك و به ظاهر  ــاى كوچ و فن ه
ــه را ناديده  بى اهميت اين حرف
ــرف كمترين  ــا با ص ــد ت نگيري
هزينه و انرژى، بيشترين تعداد 
مشترى را به سمت كسب و كار 

خود جذب كنيد. 

ــاددان  اقتص ـــــال 1906،  در س
ايتاليايى ويلفردو پارتو، با مشاهده 
ــد از مردم،  ــا 20 درص ــه تنه اينك
ــور را در  ــد از ثروت كش 80 درص
ــد، يك فرمول رياضى  اختيار دارن
ــع نامتقارن  ــف توزي ــراى توصي ب
ــورش پيشنهاد داد.  ثروت در كش
در اواخر دهه 1940، دكتر ژوزف 
ــل پارتو را بر قانون  ژوران، نام اص
ــو  پارت ــل  اص ــت.  گذاش  80-20
ابزارى كاربردى  مى تواند به عنوان 
در مديرت اثربخش سازمان ها، به 

كار گرفته شود. 

پارتو از كجا آمده است؟ 
ــاى  برمبن ــو  پارت ــه  آنك از  ــس  پ
ــون 80-20  ــاهدات خود، قان مش
ــيارى از افراد ديگر  را ارائه داد، بس
ــابه با آن را در حوزه  پديده اى مش
ــايى  فعاليت و تجارب خود شناس
ژوران،  ــر ژوزف  دكت ــد.  كردن
ــگام در مديريت كيفيت، كه  پيش
ــاى 1930 و 1940 در  در دهه ه

ــه فعاليت بود،  ــغول ب آمريكا مش
ــايى  ــى را شناس ــك اصل جهان ي
ــرده و آن را «چيزهاى كِم مهم  ك
و چيزهاى زياِد بى اهميت» ناميد. 
ــاهدات دكتر ژوران،  در نتيجه مش
ــواره 20 درصد  ــل كه هم اين اص
ــئول 80 درصد از  ــر چيز، مس از ه
ــوان اصل  ــت، تحت عن نتايج اس
ــناخته  ــو يا قانون 20-80 ش پارت

شد. 

پارتو چه معنايى دارد؟ 
قانون 20-80 به اين معناست كه 
ــائل، بخشى اندك  در تمامى مس
ــوده و بخش  ــد) مهم ب (20 درص
ــت  ــد) بى اهمي ــده (80 درص عم
ــى  ــئله مورد بررس ــت. در مس اس
ــد مردم، 80 درصد  پارتو، 20 درص
ــتند.  ــار داش ــروت را در اختي از ث
ــه 20 درصد  ــرد ك ــا ك ژوران ادع
ــه بروز 80  درصد  عيب ها منجر ب
ــران  ــوند. مدي ــكالت مى ش از مش
ــروژه دريافتند كه 20 درصد كار  پ
ــى و 10 درصد  ــد ابتداي (10 درص

ــان و  ــد از زم ــى)، 80 درص انتهاي
ــه خود  ــروژه را ب ــه كلى پ بودج
اختصاص مى دهد. شما مى توانيد 
ــه هر چيزى  ــون 20-80 را ب قان
ــد؛ از علوم  ــبت دهي در جهان نس
مديريتى گرفته تا جهان فيزيكى. 
ــه 20 درصــد از  ــد كــ مى دانيــ
ــما 80 درصد از  ــاى ش موجودى ه
ــه خود اختصاص  فضاى انبار را ب
مى دهد و 80 درصد موجودى شما 
ــن  كنندگانتان  ــد تامي از 20 درص
ــد. ضمنا  ــما مى رس ــت ش به دس
از  ــما  ش ــروش  ف از  ــد  80 درص
ــنل فروش شما  20 درصد از پرس
ناشى مى شود. 20 درصد كارمندان 
شما 80 درصد از مشكالت شما را 
ــاد مى كنند، اما از طرف ديگر  ايج
ــد، 80 درصد از  ــان 20 درص هم

توليد شما را بر عهده دارند. 

پارتو چگونه به كار مى آيد؟ 
ــراى يك  ــو ب ــل پارت ــت اص اهمي
ــما  ــت كه به ش ــر در آن اس مدي
ــر «20 درصد  ــادآورى مى كند ب ي

ــيد. در  ــته باش مهم» تمركز داش
ــى كه در  ــام فعاليت هاي ــن تم بي
ــد تنها  ــام مى دهي ــول روز انج ط
20 درصد آنها واقعا اهميت دارند. 
ــتند كه منجر  ــد هس آن 20 درص
ــد 80 درصد از نتايجى كه  به تولي
ــت پيدا مى كنيد،  شما به آن دس
ــوند. اين بخش را شناسايى  مى ش
ــز خود را بر آن قرار  كرده و تمرك
ــت كارى خارج  دهيد. اگر قرار اس
ــود يا  از زمان بندى قبلى انجام ش
اگر انجام كارى امكان پذير نيست، 
اطمينان حاصل كنيد كه اين كار 

جزئى از آن 20 درصد نباشد. 

تبديل عالى به فوق العاده
ــاس يكى از  ــر براس در حال حاض
ــى، از اصل پارتو  ــات مديريت نظري
ــت عنوان  تح ــوان مفهومى  به عن
ــتارگان» تعبير شده  «مديريت س
ــن  ــدگان از اي ــت. حمايت كنن اس
نظريه ادعا مى كنند از آنجايى كه 
20 درصد از افراد شما، 80 درصد از 
ــما بايد  نتايج را توليد مى كنند، ش

تمركز خود را تنها بر آن 20 درصد 
كه ستاره ناميده مى شوند، محدود 
ــتى هايى  كنيد. اين نظريه از كاس
برخوردار است، چرا كه همان طور 
ــتر مورد بحث قرار گرفت  كه پيش
ــئله  ــن مس ــه از اي ــن نظري در اي
ــما بايد  ــى شده كه ش چشم پوش
ــود را صرف  ــد از زمان خ 80 درص
آنچه كه واقعا اهميت دارد، كنيد. 
تالش براى بهتر كردن آنچه خوب 
ــت كه زمان  ــت، بهتر از آن اس اس
ــل «عالى» به  خود را صرف تبدي
اصل  بنابراين  كنيد.  «فوق العاده» 
ــى فعاليت هاى  ــو را در تمام پارت
ــد، اما عاقالنه از  خود به كار گيري
ــل پارتو يا  ــتفاده كنيد. اص آن اس
قانون 20-80 بايد هر روز به شما 
يادآورى كند تا 80 درصد از انرژى 
و زمان خود را صرف 20 درصد از 
ــد كه حقيقتاً مهم  آن چيزى كني
ــمندانه كار كردن»  ــت. «هوش اس
ــد در رابطه با  ــت؛ باي ــى نيس كاف
ــت»، هوشمندانه  درس «چيزهاى 

كار كنيد. 

نگاهى به قانون پارتو و كاربرد آن براى مديران

مديريت ستارگان

دقت داشته باشيد براى 
تهيه آرد بايد زمانى را 

انتخاب كنيد كه با زمان 
عرضه نان در ساعت 

اوج خود تداخل نداشته 
باشد. در اين مرحله بايد 

در نظر داشته باشيد 
كه حجم مواد مصرفى 
روزانه چقدر است و 

زمان خريد مرحله بعدى 
را تخمين بزنيد

اداره نانوايى 
 هنر مى خواهد

سهراب على اكبرى

تغيير و تحول مديريتى در بانك پرتغالى
بانكو اسپريتو سانتو يكى از مهم ترين بانك هاى پرتغال كه دچار بحران بدهى هاى خود 
شده و به تنش و نگرانى ها در بازارهاى مالى اروپا دامن زده است، از تغيير و تحوالتى 
ــور بينتو به عنوان مديرعامل  ــت اين بانك خبر داد. بدين ترتيب ويت ــطح مديري در س
جانشين ريكاردو سالگادو شد. نگرانى نسبت به سرايت بحران در سطح اروپا به حدى 
ــد تعويض مديران اين  ــريع در رون ــت كه بانك مركزى پرتغال براى تعويض و تس اس
ــت. بدين ترتيب مسئوالن جديد  ــار زيادى آورده اس بانك روى مقامات اين نهاد فش
ــت گرفتند.  خانواده اسپريتو سانتو،  ــانتو هدايت اين بانك را به دس ــپريتو س بانكو اس
ــهامدار عمده بانك نيز كه صاحب 25/1درصد سرمايه اين نهاد است براى مقابله با  س

ــهام خود را  بحران بدهى هاى بانك پنج درصد از س
ــهام اين خانواده به  واگذار كرد و بدين ترتيب س
ــهام اين بانك  20/1درصد كاهش يافت. ارزش س
ــى چند روزهاى  ــبون ط ــز در بازار بورس ليس ني

گذشته با نوسان شديدى روبه رو بوده است. 

نجات نايك با گل گوتزه
ماريو گوتزه، بازيكن آلمان توانست با گلى كه با كفش هاى نايك خود به آرژانتين زد، 

اين غول بزرگ ورزشى را از شكست قطعى نجات دهد. 
به گزارش فوربس، آديداس در جام جهانى 2014 عملكرد خوبى داشت و حامى مالى 

هر دو تيم راه يافته به فينال اين تورنمنت بزرگ، آرژانتين و آلمان بود. 
ماريو گوتزه 22 ساله كه ساالنه مبلغ دو ميليون دالر از نايك دريافت مى كند، هميشه 
ــر باشگاه وى،  ــديد اطرافيان بود كه چرا با وجود اينكه آديداس اسپانس مورد انتقاد ش

بايرن مونيخ است، كفش هاى نايك را به پا مى كند. 
ماريو گوتزه، بازيكن آلمان توانست با گلى كه با كفش هاى نايك خود به آرژانتين زد، 

ــت قطعى نجات  ــى را از شكس اين غول بزرگ ورزش
ــى  دهد. آديداس فكر مى كرد با حضور ليونل مس
ــروز ميدان  ــى با نايك پي در جنگ كفش ورزش
خواهد بود، اما مسى موفق نشد در مرحله حذفى 
ــك آخرين و مهم ترين  ــاند و ناي گلى به ثمر برس

گل جام جهانى 4102 را به ثمر رساند. 

پروانه مسجل



ــع توسعه يافته بيشتر  ــر روز شكاف بين ما و جوام ه
ــت و امكانات زندگى در جامعه  مى شود. سطح كيفي
ــى در جوامع توسعه يافته  ما با سطح و كيفيت زندگ
ــر به  ــن منظ ــن از اي ــارى دارد. بنابراي ــاوت بسي تف
هيچ وجه قابل قياس با جوامع توسعه يافته نيستيم. با 
ــدى كه جامعه ما پيش گرفته است اين شكاف و  رون
تفاوت هر روز بيشتر مى شود. در حال حاضر با حقوق 
ــادى و معلمى نمى توان زندگى كرد. وضعيت در  است
ــه همين شكل و كمى بدتر است.  حوزه انتشار هم ب
به عنوان كسى كه ساليان زيادى را به امر تدريس چه 
ــارج از آن پرداخته، بايد عنوان  ــاه و چه خ در دانشگ
ــى خيلى بهتر بود.  ــم كه در گذشته شرايط زندگ كن
ــد يك زندگى را  ــوق يك استاد دانشگاه مى ش با حق
ــاد دانشگاه فقط  ــرد، اما حاال درآمد يك است اداره ك
ــه حق التاليف  ــه خانه اش است. وقتى ك معادل كراي
ــود را پشت سر گذاشته  ــك كتاب كه چاپ سوم خ ي

ــت و در حالى كه تيراژ آن  ــا 750هزار تومان اس تنه
ــوان گفت وضعيت  ــدد بوده، مى ت ــت 500 ع در نهاي
ــوزه كتاب  ــت. اين گونه است كه ح ــى اس وحشتناك
ــده است. من به عنوان  ــن روزگار دچار ركود ش در اي
مولف حدود سه سال براى نگارش چنين كتابى زمان 
ــرف كرده  ام و حقوقى برابر با زحمت خود دريافت  ص
ــى و ناهماهنگى در  ــرده ام، همين موجب نابسامان نك
ــن امور به نظر  ــاب مى شود. براى بهبود اي بخش كت
ــه فكر يافتن  ــر از برنامه ريزى ب ــد بايد بيشت مى رس
ــه فراتر از  ــود در جهان بود. مسئل ــت و راه خ موقعي
ــى و برنامه ريزى هاى كسب و كار است.  مشكالت صنف
ــا جهان را  ــوز فاصله خودمان ب ــم هن ــا نتوانسته اي م
كاهش دهيم. با ادامه اين روند، ما هر روز شأن خود 
را در جهان از دست مى دهيم و ارزش پول ما كاهش 
ــه از پاى بست  ــد. شاعر مى فرمايد: «خان پيدا مى كن
ويران است، خواجه در بند نقش ايوان است» بايد به 
ــه در ساليان گذشته داشته ايم نگاهى  طى طريقى ك
ــم و درباره مختصات جهان فعلى  دوباره داشته باشي

بيشتر فكر كنيم. 

دو ميليون كارگر افغانى 10 درصد از سهم بازار اشتغال ايران را در اختيار دارند.

قاب

منطقه آزاد

نگاه آخر

خودپرداز

كيوسك

حكايت

خواجه در بند نقش ايوان 

بيژن عبدالكريمى  | فيلسوف|

برخالف آمارهاى موجود

ــب جينى وجود دارد كه وضعيت  شاخصى به نام ضري
ــف را از لحاظ درآمدى با هم مقايسه  دهك هاى مختل
ــن فاكتورهايى  ــن شاخص يكى از مهم تري مى كند. اي
ــف در جامعه را نشان  ــت كه وضعيت طبقات مختل اس
ــاظ اقتصادى و  ــن آنها را از لح ــد و اختالف بي مى ده
كسب درآمد بيان مى كند. اين شاخص بين صفر و يك 
ــدار ضريب جينى به صفر  ــت است. هرچه مق در حرك
ــالف طبقات در جامعه كمتر  ــك باشد، يعنى اخت نزدي
است و ثروت به صورت عادالنه توزيع مى شود. برعكس 
هرچه اين ضريب به يك نزديك تر باشد، به اين معنى 
است كه اختالف طبقاتى در جامعه تشديد شده است 
ــت عادالنه اى به  ــع درآمد ها در وضعي ــاظ توزي و از لح
ــراى نمونه اگر ضريب جينى 70درصد  سر نمى بريم. ب
ــدت باالست و 2 تا  ــد، يعنى اختالف طبقاتى به ش باش
ــادى از درآمدها را به  ــد افراد جامعه درصد زي 3 درص
ــا در كشورهاى  ــد. بررسى ه ــاص مى دهن خود اختص
ــالف طبقاتى بسيار بااليى دارند،  توسعه نيافته كه اخت
نشان مى دهد كه ضريب جينى در آنها باالى 50درصد 
ــى و آسيايى اين  ــى كشورهاى آفريقاي ــت. در برخ اس
ــن شاخص در كشور هاى در  وضعيت وجود دارد. همي
حال توسعه بين 45 تا 50 درصد است. يعنى وضعيت 
ــى و توزيع عادالنه درآمد در كشورهاى  اختالف طبقات
ــر از كشورهاى توسعه نيافته است.  درحال توسعه بهت
ــاى توسعه يافته نيز ضريب جينى در حدود  در كشوره
ــن به خاطر شفافيت در  ــا 40 درصد است، كه اي 30 ت
ــت در معامالت اقتصادى  سياست هاى اقتصادى، امني
ــردم است. البته اين شاخص در  و دريافت ماليات از م

مورد امريكا كه كشور توسعه يافته اى است فرق مى كند. 
ــاال است و اين  ــالف طبقاتى به شدت ب ــا اخت در امريك
ــب جينى بيشتر از ساير كشورهاى  باعث شده تا ضري
توسعه يافته باشد. در ايران به عنوان يك كشور در حال 
ــا و سازمان هاى حمايتى  ــه به دليل وجود نهاده توسع
ــداد و مجموعه هاى  ــه ام ــى، كميت ــون بهزيست همچ
ــف يارى مى رسانند و  ــى كه به اقشار مستضع خصوص
ــه عالوه اينكه در زمان انقالب ثروت بين مستضعفان  ب
ــدود 37درصد  ــد، شاخص ضريب جينى ح توزيع ش
ــى بسيار كند عمل  ــت. البته تغييرات ضريب جين اس
مى كند. دو تا سه سال بايد سياست هاى عدالتخواهانه 
ــب جينى يك درصد  ــه اجرا درآيد تا ضري در كشور ب
ــر نزديك تر شود. قبل از انقالب  تكان بخورد و به صف
ــا 43 درصد بود. بعد از انقالب  اين شاخص بين 42 ت
ــد. اخيرا به خاطر  ــه 40درصد نزديك ش رفته رفته ب
ــت از دهك هاى  ــع درآمد و حماي ــاى توزي سياست ه
پايين اين شاخص پايين تر آمده است. در هر جامعه اى 
طبقه متوسط بيانگر وضعيت اقتصادى و اجتماعى آن 
ــورم، تحريم ها و  ــت. در جامعه ما به دليل وجود ت اس
اجراى هدفمندى يارانه ها طبقه متوسط تضعيف شد. 
ــط از لحاظ درآمد و فاصله طبقاتى  يعنى طبقه متوس
ــرد. دهك هاى  ــاى پايين حركت ك به سمت دهك ه
باالتر نيز رفته رفته كوچك تر شدند. به همين خاطر با 
وجود اينكه شاخص ضريب جينى به سمت 37 درصد 
ــا وضعيت اقتصادى جامعه بهتر نشده  حركت كرد، ام
ــت. اقشار مستضعف بيشتر و طبقات باال كوچك تر  اس
شده اند. به همين دليل مى گوييم با وجود اينكه آمار و 
ــام چيز ديگرى نشان مى داد، اما وضعيت اقتصادى  ارق
ــه قشر بزرگى از جامعه ما را تشكيل  طبقه متوسط ك

مى دهند بدتر شد. 

على قنبرى  | اقتصاددان|

چشم و گوش بسته 

ــان آزادى بودم كه  ــول قدم زدن در عرض خياب مشغ
ــدون خط ترمز  ــى بلند با سرعت و ب ــى شاس اتومبيل
ــدم روى هوا، سه چرخ  ــن برخورد كرد. پرت ش به م
ــع و يك فرود ناموفق  ــك وارو، دو وارو جم زدم، پشت
ــت عدم تبليغ  ــرداز بانك..... (به عل ــوى خودپ در جل
ــه فرود آمدم  ــم)! به محض اينك نقطه چين گذاشتي
ــردم دورم را فرا گرفتند. احساس سوزش  به سرعت م
ــردم. به شيشه بانك نگاه كردم  خفيفى در چشمم ك
ــا ببينم ماجرا از چه قرار است. متوجه شدم يكى از  ت
ــه اى ديگر افتاده!  ــم سر جايش نيست و گوش چشمان
اولش ترسيدم، بعدش ياد وظيفه ژورناليستى ام افتادم 
ــم را به سرانجام  ــده امروز مطلب ــه بايد هر طور ش ك
ــدام از اين مسائل دليل نمى شود كه  برسانم و هيچ ك
كارم را فراموش كنم. برگشتم سمت خودپرداز ديدم 
ــر در صف خودپرداز ايستاده اند كه يك نفرشان  سه نف
از شدت خونريزى من ضعف كرده و حالش بد است. 

دو نفر ديگر هم بر و بر مرا تماشا مى كنند. 
ــدوم كه يكى از  ــا حاال آدم مص ــم: «چى شده ت گفت

چشماش از حدقه درومده باشه نديديد؟»
ــى از دونفر گفت: «نه طبيعتا نديديم. مگه خودت  يك

قبال ديده بودى؟»
ــردم. ديدم نه، خدايى منم تا قبل از اين  كمى فكر ك

نديده بودم. 
گفتم: «راست ميگى حواسم نبود.»

همين طور كه داشت ازم خون مى رفت، راننده اى كه 
بهم زده بود نزديك شد. 
گفت: «آقا حالت خوبه؟»

ــو از دست دادم  ــى از چشمام ــط يك ــم: «آره فق گفت
همين!»

گفت: «خب! خدارو شكر خطر رفع شده!»
ــورى تونستى ماشينى به اين  گفتم: «آقا شما چه ج

گرون قيمتى بخرى!؟»
گفت: «من! چى بگم واهللا! 10 سال پيش يادش بخير 
يك پرايد داشتم، هاچ بك، سوسكى! فروختمش يعنى 
ــن توى دماوند!  ــش، تاخت زدم با يك زمي نفروختم
ــار سال اونو  ــود. 90 متر! بعد چه ــه كوچيك ب زمين

ــدم گذاشتم تو الكل! ديگه  ــم 30 تا كليه خري فروخت
ــا و جوارح بدن! ديگه هر  ــن شد افتادم تو كار اعض اي

چى به پستمون خورد خريدوفروش مى كنيم.»
گفتم: «خب! شما جناب آقاى!؟»

گفت: «زالو هستم. زالوى اقتصادى!»
ــو جان، االن تو كار چى  ــم: «خب! شما بفرما! زال گفت

هستى؟»
ــب،  ــال، قل ــده، طح ــد، لوزالمع ــه، كب ــت: «كلي گف
ــاغ و... هرچى به پستمون بخوره!  انگشت شست، دم
ــواى به درد  ــر چشمتو نمى خ ــى سعيدجان اگ راست
ــش يا اگه  ــواى برات بفروشم ــن مى خوره ها! ميخ م

فروشنده اى مى خرم ازت.»
ــرى! چند  ــواى چشم منو بخ ــدى! مى خ گفتم: «ج

مى خرى؟»
گفت: «عينكى هستى؟»

گفتم: «آره! نمره اش خيلى باال نيست.»
گفت: «االن يك كم عينكى بد بخر شده! اگر نمره باال 
ــرش خودت بودى. مگه  ــودى كه صاحاب اول و آخ ب
ــو بچه هاى هنرى خريدار  ــه طالبشو پيدا كنى! ت اينك
ــاد. البته چشم تو با توجه  ــا بايد پاش وايس داره منته
ــى گفتى چشمت  ــن شرايطى كه گفتى... راست به اي

چه رنگيه؟»
گفتم: «قهوه اى روشن»

ــى پاش پول بدند.  ــت: «خب! فكر كنم هشت تاي گف
مى خواى همين االن چكشو بنويسم.»

ــم: «نميشه يك چيز ديگه هم برداريد 12 تومان  گفت
شه؟ چون پول الزمم. 12 تومان مى خوام.»

گفت: «زبونتو ميخواى؟»
ــه دردم نمى خوره من كه  ــم: «زبون؟! نه خيلى ب گفت

نمى تونم حرفمو بزنم. مى خوام چيكار؟ مى خرى؟»
گفت: «اگر زبون و گوشت رو بدى، 11 برمى دارم.»

گفتم: «گوش!؟ اونم به دردم نمى خوره، برش دار. 11 
ــون 12! 12 بده انگشت كوچيكه پام رو  نه ديگه هم
هم اشانتيون ميدم. فقط دردسر داره، همش مى خوره 

به گوشه مبل!»
گفت: «باشه بريم يك جا گوشتو ببرم.»

گفتم: «بريم.»
ــا رو ببره و بهمون پول  ــا رفتيم كه آقا زالو گوش م م

بده! 

سعيد هوشيار  | طنز نويس|

به گزارش موسسه آنكتاد ايران در سال ميالدى گذشته 3 ميليارد و 50 ميليون دالر سرمايه گذارى مستقيم خارجى جذب 
كرده است كه اين رقم با افت 35 درصدى نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.35 درصد افت جذب سرمايه گذارى 
ذكر شده، برابر با يك ميليارد و 67 ميليون و 500 هزار دالر است. كه اين رقم معادل 3309 ميليارد و 520 ميليون تومان 
است. با مبلغى كه در جذب سرمايه گذارى خارجى از دست داده ايم و با احتساب 610 ميليون تومان به عنوان هزينه ايجاد 
شغل براى يك نفر در ايران، مى توانيم 20682 فرصت شغلى ايجاد كنيم. با همين مبلغ مى توان شش برج ديگر مانند برج 

ميالد در مناطق مختلف كشور ساخت. 
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شتغال  برای ایجاد ا: نتیجه نظرسنجی بیست و پنجم تیرماه 
بیشتر، کدام راه موثرتر است؟

ادامه پرداخت يارانه ها با روند فعلى چه تاثيرى در اقتصاد كشور خواهد داشت؟
1   تاثير سازنده          2   تاثير مخرب         3    بدون تاثير

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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مسنجر من هميشه باز است

اتهامات اقتصادى ساركوزى
ــزارش لوموند،  ــه گ ب
پليس قضايى براساس 
شنود مكالمات تلفنى 
ساركوزى با وكيل خود و شنود وكيل ساركوزى (طى 
6 ماه) مى كوشد مشخص كند آيا نيكال ساركوزى به 
همراه وكيل خود از نفوذش در مقام رييس جمهورى 
ــراى آگاهى يافتن از روند بررسى پرونده در جريان  ب
ــه در چارچوب  ــى قضايى فرانس ــود در ديوان عال خ
ــوى و  ــاردر فرانس ــور» ميلي ــان بتانك ــده «ليلي پرون
سرمايه گذار اصلى شركت فرانسوى «اورال» استفاده 
كرده يا نه؟  ساركوزى در مركز يك رشته پرونده هاى 
قضايى فاجعه بار قرار گرفته كه برخى از آنها از جمله 
ــد مجازات سنگينى  ــى تاثيرگذار» مى توان «رشوه ده
ــه مى نويسد: در  ــد. اين روزنام ــه همراه داشته باش ب
ــت و اعمال مجازات عدم مشروعيت  صورت محكومي
براى انتخاب شدن، چشم انداز بازگشت ساركوزى به 

دنياى سياست براى هميشه تاريك خواهد شد. 

سوپرميلياردر ساز
ــز  ــس، مرك ــزارش فورب ــه گ ب
مطالعات سياست گذارى لندن، 
ــى 1000  شناساي ــه  ب ــدام  اق
ــور  ــاردر در 53 كش سوپرميلي
ــان آن هم از سال 1996 تا  جه
ــرده است. در اين مطالعه مديرانى كه موفق  2010 ك
ــك ميليارد دالر شده اند،  ــه كسب دارايى به ارزش ي ب
سوپر ميلياردر شناسايى شده اند. نكته جالب آنكه در 
اين ليست، نام اشخاصى كه بر حسب اتفاق يا به ارث 
ــد، وجود ندارد و همه  بردن دارايى ها ميلياردر شده ان
ــى هستند كه با  ــرده در اين گزارش، كسان افراد نامب
تكيه بر توانايى و خالقيت خود سوپر ميلياردر شده اند. 
هدف از تهيه اين گزارش، بررسى تاثير زيرساخت هاى 
ــراى فراهم ساختن شرايط  سياست گذارى و دولتى ب
موفقيت و ثروتمند شدن است و جالب آنكه همه اين 
سوپر ميلياردر ها براى جامعه خود به شدت مفيد واقع 
ــم و غيرمستقيم ميليون ها  شده و توانسته اند مستقي

شغل در جوامع خود ايجاد كنند.  

فرصتى كه امريكا از دست داد
به گزارش وال استريت ژورنال، 
ــق تحقيقات صورت گرفته،  طب
ــن فرصت فروش  از دست رفت
ــده امريكا در  به ايران باعث ش
فاصله سال 1995 تا 2012 هر 
ــزار و 436 شغل را  ــال بين 51 هزار و 43 تا 66 ه س
ــن گزارش ضرر ياد شده را بر مبناى  از دست دهد. اي
ــه اندازه اقتصاد  ــن دو كشور با توجه ب ــى كه بي تجارت
ايران و امريكا انتظار مى رفت، محاسبه كرده است.  اگر 
ــرار باشد در مورد اين بحث شود كه تحريم ها ارزش  ق
ــا پرداخت مى شود را دارند يا خير  بهايى كه براى آنه
ــه كرد مخصوصا وقتى  ــد هزينه آنها را هم محاسب باي
ــت مى شود. با اين  ــورد ادامه اين سياست صحب در م
ــه سخنگوى وزارت خزانه دارى امريكا براى توجيه  هم
ــران، اظهار كرده 175  هزينه هاى تحريم اقتصادى اي
ــادرات امريكا در  ــارد دالر كمتر از يك درصد ص ميلي

اين مدت بوده است. 

ــو در پنج شعبه  ــدت همكارى خود با ياه در طول م
ــاط مختلف دنيا فعاليت كردم. سه شعبه آن  آن در نق
ــال جديد بود، سيستمى نو با افرادى كه كمابيش  كام
ــود را به  ــد بودند تا كار خ ــا و عالقه من ــا ياهو آشن ب
ــا توجه به اينكه  ــن شكل ممكن انجام دهند. ب بهتري
بيش از 85درصد درآمد ياهو از بخش بازاريابى تامين 
ــا در آمدزايى تعريف شده  مى شود، وظيفه اصلى آنه
بود. دفاتر جديد و كارمندان آن بايد كارى مى كردند 
كه هركس اگر به دنبال جست وجوى كلمه اى هست 
به سراغ ياهو برود، اگر عكس هنرپيشه اى را مى جويد 
ــر خود با هر  ــرود، فايل هاى موردنظ ــه سراغ ياهو ب ب
ــو بيابد. در ياهو بتواند اخبار مورد  پسوندى را در ياه
ــه خود را دنبال كند، از اخبار اقتصادى گرفته تا  عالق
ــا موسيقى، همه و همه را  ــار ورزشى، از سينما ت اخب
در ياهو پيدا كند. اگر هم به دنبال دريافت موسيقى، 
فيلم، تبليغات جالب، عكس يا حتى سواالت پزشكى 
ــراى استفاده موجود  ــن موارد ب ــردد در ياهو اي مى گ
ــوان يك پورتال مورد بررسى  باشد. ياهو را بايد به عن
ــا شركت هاى معروف ديگر در ارتباط  قرار داد. ياهو ب
ــاره اخبار و مقاالت  ــا شبكه CNN درب است مثال ب
سياسى هماهنگ شده است. با شركت Filckr براى 
ــع آورى آرشيو عكس در ارتباط است و امثال اين  جم
ــا را در زيرمجموعه خود قرار مى دهد و آنها  شركت ه
ــارى گوگل با سايت  ــت مانند همك ــرد. درس را مى خ
ــم از طريق ورود  ــوب.  ياهو اطالعات ايران را ه يوتي
ــه دست مى آورد و در مورد  ــران به محيط ياهو ب كارب
اخبار ايران هم آنها را از طريق شركت هايى كه ياهو با 
آنها در زمينه هاى مختلف در ارتباط است جمع آورى 
مى كند. هميشه در بين اخبارى كه ياهو از سراسر دنيا 
دريافت و مخابره مى كند، اخبارى نيز از ايران مشاهده 
مى شود. تالش بر اين بوده تا همان گونه كه در پوشش 
ــورد ايران  ــل مى شود، در م ــر كشورها جامع عم ساي
ــر بپرسيد در اين  ــدام شود. حال اگ ــز همين طور اق ني
ــد بگويم ما تمام تالش  ــر چقدر موفق بوده ايد باي مسي
ــراى كاربران ياهو  ــان را كرده ايم. نكته قابل توجه ب م
ــت باشد. ايميل و ياهو  ــد استفاده من از اينترن مى توان
مسنجر من هميشه باز است و روزى 12-10 ساعت از 
اينترنت استفاده مى كنم. امروزه 2Web خيلى مهم تر 
ــان مى توانند  ــت. در اين مكان مخاطب از 1Web اس
ــاده كنند. مثال در  ــراى ارتباط با هم استف از محيط ب
ــا روزنامه سان و تايمز از اين روش براى انتشار  رسانه ه
ــد و از كاربران شان مى خواهند  ــار استفاده مى كنن اخب
ــردآورى كنند يا فيس بوك و  ــه خبرها را فراهم و گ ك
يوتيوب نيز اينچنين است؛ اين كاربر است كه اطالعات 

را وارد محيط و آن را به روز رسانى مى كند. 
ادامه دارد...

يحيى علوى  | مدير فروش ياهو|

پاورقى 4

ــى ماموريت يافته بود براى  كشتى جنگ
ــد روز در  ــى به مدت چن ــوزش نظام آم
ــى توفانى مانور بدهد. هواى مه آلود  هواي
ــان كشتى ديد  ــود كاركن ــب شده ب سب
ــه ناخدا  ــد. در نتيج ــى داشته باشن كم
ــه ايستاده بود تا  در پل فرماندهى عرش
ــا را زير نظر داشته باشد.  همه فعاليت ه
ــه بود كه ديده بان  پاسى از شب نگذشت
ــزارش داد: نورى  روى پل فرماندهى، گ
ــت راست جلوى كشتى به چشم  در سم
مى خورد. ناخدا فرياد زد: آيا آن نور ثابت 
ــه طرف عقب حركت مى كند؟  است يا ب

ــت است، كه به  ــان جواب داد: ثاب ديده ب
اين مفهوم بود در مسيرى هستيم كه به 
ــم تصادم خواهيم كرد. ناخدا به مامور  ه
ارسال عالئم گفت: به آن كشتى عالمت 
ــه رو در روى هم هستيم، توصيه  بده ك
ــر مسير بدهيد.  مى كنم 20 درجه تغيي
ــا بايد 20  ــت اين بود: شم ــواب عالم ج

درجه تغيير مسير بدهيد. 
ــه من ناخدا  ــدا گفت: عالمت بده ك ناخ
هستم و آنها بايد 20 درجه تغيير مسير 
ــر است شما 20  ــد. پاسخ آمد: بهت بدهن
درجه تغيير مسير بدهيد. در اين هنگام 

ــود، تفى به  ــه خشم آمده ب ــه ناخدا ب ك
ــت: عالمت بده كه  ــن انداخت و گف زمي
ــى عالمت فرستاده  ــك كشتى جنگ از ي
ــه تغيير مسير بدهيد.  مى شود 20 درج
ــوس دريايى هستم.  ــخ آمد: من فان پاس

آنگاه كشتى تغيير مسير داد.  
ــان، فانوس  ــورى سازم ــاى مح ارزش ه
ــد، نبايد و  ــان نمى خورن ــد. تك دريايى ان
ــا كوشش  ــا را شكست. ب ــوان آنه نمى ت
ــا، خود را مى شكنيم،  براى شكستن آنه
ــا را بياموزيم و به كار  ــا مى توانيم آنه ام

بنديم.

فانوس دريايى

اعتماد به نفس ضرورتا  تضمين كننده موفقيت نيست، اما عدم اعتماد به نفس به يقين 
باعث شكست مى شود.

 آلبرت بندورا


