
يك نماينده ناظر در شوراى رقابت 
ــاره به تصميم شوراى رقابت  با اش
ــالح فصلى قيمت خودرو  براى اص
ــوراى رقابت  ــه ش ــت: حال ك گف
ــى خودرو را  ــه قيمت نهاي پذيرفت
ــورم بخش صنعت  براساس نرخ ت
ــه ماه  ــه و هر س ــودرو محاسب خ

ــا را تعيين كند،  ــار قيمت ه يك ب
ــيوه را براى افزايش  من نيز اين ش
ــران كه  ــد حقوق بگي قدرت خري
را  ــودرو  خ ــداران  خري ــت  اكثري
تشكيل مى دهند، مناسب دانسته 
ــه آتى  ــنهاد آن را در جلس و پيش
شوراى رقابت مطرح خواهم كرد. 
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ورود شوراى رقابت
به افزايش دستمزد كارگران

كارشناسان در گفت و گو با «فرصت امروز» با توجه به شرايط كنونى پيشنهاد كردند 

سرمايه گذارى در كدام بازار مطمئن تر است؟

هراس بورس از سقوط
به كانال 60 هزار واحدى

گزارش «فرصت امروز» از روند برندسازى براى توليد داخلى

برندسازى ناموفق وطنى

گزارش «فرصت امروز» از برنامه دولت
براى راه اندازى ليزينگ مسكن

تحريك سرمايه هاى كوچك
براى افزايش تقاضاى مسكن

استاندار تهران خبر داد

افتتاح مركز جذب سرمايه گذارى 
داخلى و خارجى

سرمايه گذارى در بهداشت و درمان كار
با كارمندان افسرده چه كنيم؟ 

پوسترهاى قديمى را فراموش كنيد، نمونه هاى مدرن در راهندروزنـامه اقتصــادى - مديريتـى 
پوسترهايى كه احساسات تان را به بازى مى گيرند
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در همه  جاى دنيا اختالالت روحى و روانى اغلب براى كارمندان خسارات 
جانى و براى كارفرمايان هزينه هاى اضافى بسيارى را دربردارد. تحقيقات 
نشان مى دهد زمانى كه در يك شركت ميزان افسردگى كارمندان در حد 

قابل قبولى درمان شود، ميزان خسارات مالى آن بنگاه كم مى شود. 

با ورود تكنولوژى و تمايل به بازى در دنياى مصرف  كننده مدرن امروزى، 
ــا و بيلبورد هاى  ــذار از پوستر ه ــه سرعت در حال  گ ــات محيطى ب تبليغ
ــاى چند حسى است كه نقش هايى  ــا كاغذى به پوستر ها و بيلبورد ه صرف

درگيركننده، آموزشى، سرگرم  كننده و پايدار دارند.

مرگ نوكيا زير ذره بين

چرا نوكيا مايكروسافت شد؟
كسب و كار شركت هاى توليدكننده بستنى زير ذره بين 
محصولى دلچسب براى تمام فصل ها
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ــب باليدن و  ــا موج ــه پيونده  اينك
ــدن مى  شوند به  رشد و قدرتمند ش
استدالل چندانى نياز ندارد و هر چه 
عناصر يك پيوند داراى ويژگى هاى 
ــخصى متمايزترى باشند قدرت  ش
ــتر و  ــا بيش ــود آنه ــت مول و قابلي
ــود. راه دورى  ــمندتر خواهد ب ارزش
ــوم زيستى هم  ــى در عل نرويم؛ حت
تقريبا اثبات شده كه ازدواج افرادى 
ــف موجب  ــوام مختل ــا و اق از رگه ه
ــمندتر  تولد فرزندانى قوى تر و هوش

مى شود.
ــك از آن به  ــاى ژنتي ــه در دني آنچ
ــود،  ــد دو رگه ياد مى ش عنوان پيون
ــد بين  ــى در پيون ــور محسوس به ط
علوم مختلف نيز كاربردى موثر دارد. 
پيوند بين رشته هاى مختلف علوم و 
به عاريت گرفتن ابزارها و مفاهيم از 
ــرفت هاى  ــر، معموال به پيش يكديگ
ــر  منج ــوم  عل در  ــه اى  قابل توج
ــال در مهندسى  ــود. براى مث مى ش
ــز انسان،  ــبيه سازى مغ با الهام از ش
ــبكه هاى  ــوم به ش مدل هايى موس
ــل بهتر  ــى براى ح ــى مصنوع عصب
مسائل ساخته شد. بعدها در اقتصاد 

از همين شبكه هاى عصبى مصنوعى 
ــد تا  براى امر پيش بينى استفاده ش
ــرى انجام  ــاى دقيق ت پيش بينى ه
ــود. براى بهبود نتايج نيز بازهم با  ش
استفاده از منطق ژنتيك، الگوريتمى 
ــك مورد  ــه الگوريتم ژنتي موسوم ب
ــن  ــت. اي ــرار گرف ــردارى ق بهره ب
ــى و بسيار جالب توجه   پيوندى واقع
ــكى،  ــات، ژنتيك، پزش بين رياضي
ــت. از اين نوع  مهندسى و اقتصاد اس
پيوند و درهم تنيدگى ها در دهه هاى 
گذشته كه نتايج منحصر به فردى را 
ــان آورده اند، موارد بسيار  هم به ارمغ

مى توان يافت.
ــواره در ميان علوم،  اين پيوندها هم
ــن علوم پايه و  به ويژه بده بستان بي
ــته هاى علوم انسانى و همچنين  رش
بين رشته هاى مختلف علوم انسانى 
وجود داشته است. ردپاى رياضيات و 
مهندسى در بسيارى از جهش هاى 
ــت.  ــال پيداس ــى كام ــوم انسان عل
ــوم انسانى بر  ــر عل ــن تاثي همچني
ــاى مختلف اين  ــر و پيونده يكديگ

رشته ها قابل كتمان نيست.
ــا، پيوند دو  ــن پيونده ــان اي در مي

ــر  ــاد از نظ ــت و اقتص ــه مديري رگ
ــى دارد. اين  كاربردى اهميت بسزاي
ــران كسب و كارهاى  واقعيت كه مدي
ــر فنون  ــالوه ب ــك، ع بزرگ و كوچ
مديريت، هرچه با مفاهيم اقتصادى 
ــناتر و درك عميق ترى از وقايع  آش
ــته باشند،  و تحوالت اقتصادى داش
ــت خود را  ــاه تحت مديري بهتر بنگ
راهبرى مى كنند، موضوعى بديهى 
ــجويان  ــه همين دليل دانش است. ب
ــاد را  ــى از اقتص ــت، دروس مديري
ــس. اما براساس  مى گذرانند و بالعك
تجربه شخصى و آشنايى با بسيارى 
ــت و  ــاد و مديري ــد اقتص از اساتي
ــات گسترده در اين  همچنين مطالع
خصوص،  به اين نتيجه رسيده ام كه 
در عمل اين آشنايى مختصر به هيچ 
ــت. اقتصاددانان  ــى نيس عنوان كاف
ــند  ــه مديران خوبى باش براى اينك
ــته باشند) بايد  (البته اگر تمايل داش
ــتر بياموزند يا  ــاره مديريت بيش درب
ــه درك بهترى از  مديران براى اينك
ــند،  ــته باش تحوالت اقتصادى داش
ــق دانش  ــه عم ــت ك ــرورى اس ض
ــان را از اقتصاد بيشتر كنند.  خودش

ــب و كار،  ــراى مديران كس به ويژه ب
ــاد در  ــت و اقتص ــد بين مديري پيون
دنياى واقعى گسستنى نيست. با اين 
ــه «فرصت امروز»  توضيحات روزنام
ــان و مديران  ــا صاحب ــده است ت آم
كسب و كارهاى مختلف را يارى كند 
ــتر آنها با فنون  تا ضمن آشنايى بيش
ــوالت  ــت، تح ــردى مديري روز كارب
اقتصادى را از زاويه صاحبان كسب و 
كار مورد بررسى و ارزيابى قرار دهد. 
اينكه ما روزنامه اى مديريتى هستيم 
ــا روزنامه اى  ــنى اقتصادى ي با چاش
ــنى  ــا چاش ــم ب ــادى هستي اقتص
ــار اهميت  ــب و ك ــت و كس مديري
ــروز» آمده است  ــدارد. «فرصت ام ن
ــارى، اقتصاد  تا در عرصه روزنامه نگ
ــر پيوند دهد  و مديريت را با يكديگ
ــردى را در اختيار  ــى كارب و محصول
ــاى بخش خصوصى  مديران بنگاه ه
ــرار دهد. با اين  و اهالى كسب و كار ق
اميد كه اين پيوند دو رگه نيز، همانند 
همه پيوندهاى ديگر دو رگه مولودى 

تكامل يافته تر باشد.
 محمدرضا قديمى
مدير مسئول

ــه وزارت  ــرو محرك ــل  ني مديـر كـ
ــا تاكيد  ــدن و تجارت ب ــت،  مع صنع
ــازان و  ــب خودروس ــه دو قط بر اينك
ــاره قيمت  ــد درب ــوراى رقابت باي ش
ــد، گفت:  ــودرو تصميم گيرى كنن خ
ــارت  ــدن و تج ــت مع «وزارت صنع
ــت  ــودرو دخال ــذارى خ در قيمت گ

نمى كند.»
ــو با مهر  ــى در گفت وگ محمد قناعت
ــع وزارت صنعت معدن  گفت: «موض
ــت خودرو  ــارت در تعيين قيم و تج
منطبق با تصميم شوراى رقابت است 
ــدن و تجارت در  و وزارت صنعت، مع

قيمت گذارى دخالت نمى كند.»
مدير كل نيرو محركه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت افزود: «شوراى رقابت، 
ــول قيمت گذارى  مسئول تعيين فرم
ــه در حال حاضر با نظر  خودرو است ك
خودروسازان در مورد قيمت مشغول 
ــت، اين در  ــرى در قيمت ها اس بازنگ
ــرايطى است كه خودروسازان بايد  ش
ــه اعتراض به  ادله الزم را براى هرگون
قيمت فعلى خودروها به شوراى رقابت 
ارائه كنند.» وى تصريح كرد:« موضوع 
ــكالت  ــت و رفع مش ــت، كيفي كمي

ــوراى  ــودرو در دستور كار ش توليد خ
ــرار دارد كه  سياست گذارى خودرو ق
با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت 

تشكيل مى شود.»
قناعتى اظهار كرد: وزارت صنعت نيز 
آناليز قيمت خودرو را بررسى كرده اما 
مسئول هرگونه قيمت گذارى خودرو 

را شوراى رقابت مى داند.»
ــوال كه برآورد  وى در پاسخ به اين س
ــارت از  ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
زيان خودروسازان چقدر است؟ گفت: 
ــى كرده ايم و تالش  اين ارقام را بررس
خواهيم كرد تا از خودروسازان حمايت 

كنيم.
ــس انجمن ملى  ــن حال ريي در همي

ــوق مصرف كنندگان  حمايت از حق
ــين  نسبت به ادامه عملكردهاى پيش
ــاد كرد.محمد  ــازان انتق به خودروس
ــا ايسنا، اظهار  جعفرى در گفت و گو ب
ــاهد افزايش  كرد: متاسفانه باز هم ش
ــاى داخلى هستيم،  قيمت خودروه
ــا كاهش قيمت  در حالى كه تمايل م
ــراى افزايش  ــى ب ــاى داخل خودروه
قدرت خريد مصرف كنندگان در اين 

حوزه بود.
ــازان  ــه خودروس ــان اينك ــا بي وى ب
ــوق  ــت حق ــى در رعاي ــه خوب سابق
ــر  خاط ــد،  ندارن ــان   مصرف كنندگ
ــاده از خودروهاى  ــان  كرد:  استف نش
ــب داخلى  ــت و باقيمت مناس با كيفي

ــان ايرانى است و  حق مصرف كنندگ
ــد در راستاى احقاق  خودروسازان باي

حقوق مصرف كنندگان گام بردارند.
ــى حمايت از حقوق  رييس انجمن مل
مصرف كنندگان ادامه داد: «اين انجمن 
عملكرد خودروسازان را پس از افزايش 
قيمت ها رصد كرده و در صورت ادامه 
ــان،  ــوق مصرف كنندگ ــع حق تضيي
موضوع را اطالع رسانى و اقدامات الزم 

را انجام خواهد داد.»
از  ــار  انتظ ــل  «حداق ــزود:   اف وى 
خودروسازان پس از افزايش قيمت ها، 
ــه خودرو است،  افزايش توليد و عرض
ــام مصرف كنندگان  به گونه اى كه تم
ــورد نياز خود را به  بتوانند خودروى م
سهولت و به قيمت رسمى از كارخانه 

يا بازار آزاد تامين كنند.»
ــذف  ــرد: «ح ــح ك ــرى تصري جعف
ــودرو سريع ترين  ــه واردات خ تعرف
ــوق  ــت از حق ــراى صيان ــار ب راهك
ــان در اين حوزه است،  مصرف كنندگ
ــالح  ــدم اص ــورت ع ــن در ص بنابراي
ــراى آن  ــرد خودروسازان، اج عملك
ــز تصميم گير پيگيرى  از سوى مراك

خواهد شد.» 

پيوند اقتصاد و مديريت

وزارت صنعت در قيمت گذارى خودرو دخالت نمى كند

روزنـامه اقتصــادى - مديريتـى 
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قيمت نفت ازمرز
 115 دالر گذشت

ــت در معامالت  ــت جهانى نف قيم
روز دوشنبه با 39 سنت افزايش به 
115 دالر و 20 سنت در هر بشكه 
ــى با رقم  ــه فاصله چندان رسيد ك
ــن  ــت (باالتري 115 دالر و 71 سن
ــر تاكنون) كه  قيمت از 9 سپتامب
ــنبه به ثبت رسيده  در روز پنجش
ــت و اين افزايش قيمت  بود، نداش
به دليل نگرانى ها از احتمال اختالل 
در عرضه نفت عراق به دليل تسلط 
ــهرهاى بيشترى  تروريست ها بر ش
ــور ادامه دارد. همچنين  از اين كش
ــا براى  ــام آمريك ــت نفت خ قيم
ــت نيز با 39  تحويل در ماه آگوس
ــه 107 دالر و 22  سنت افزايش ب

سنت رسيد. 

 S300 توليد خودرو
به زودى آغاز مى شود

ــن رو گفت:  ــركت ب مدير عامل ش
ــودرو جديد  ــه خ ــد و عرض «تولي
ــركت  ــه فاز در اين ش S300 در س
ــاز اول كه  ــد؛ ف ــف و اجرا ش تعري
ــب و راه اندازى خطوط  مرحله نص
ــروع  ــود، از نيمه دوم سال 92 ش ب
شد و به انتها رسيد.فاز دوم مرحله 
ــع نواقص و  ــى و رف توليد آزمايش
ــى است و در اين  ايرادهاى احتمال
ــه براى استفاده  فاز 3 دستگاه بدن
ــب و سالن رنگ و  ــت تخري در تس
توليد به بهره بردارى رسيده است.»  
ــو زاده افزود: «در مرحله  حسن عم
آزمايشى ابتدا بدنه توليد شده براى 
ارزيابى مورد آزمايش قرار مى گيرد 
ــدن آزمايش ها  و در صورت گذران
ــت استانداردها وارد مرحله  و درياف
رنگ آميزى و سپس مونتاژ خودرو 
ــور از  ــورت عب ــود و در ص مى ش
استانداردهاى تعريف شده شركت 
ــا و زوته، توليد اين خودرو در  سايپ
ــد.»   ــركت بن رو آغاز خواهد ش ش
ــن رو گفت:  ــركت ب مدير عامل ش
ــه مرحله پايانى است  «فاز سوم ك
ــدن خودرو و عرضه آن  تجارى ش
به بازار است و براساس برنامه ريزى 
تمامى مراحل دريافت استانداردها 
ــرداد صورت گيرد  ــد تا پايان م باي
ــول از اواخر  و توليد تجارى محص

مرداد ماه آغاز خواهد شد.» 

نشست مشترك مديران 
بانك شهر و معاونت 

شهرسازى 
 مديران ارشد بانك شهر و معاونت 
به  تهران  ــهردارى  ــهرسازى ش ش
ــتر در زمينه  ــل بيش ــور تعام منظ
ــات سريع و باكيفيت به  ارائه خدم
ــازى مراحل  ــهروندان و ساده س ش
انجام امور ديدار و گفت وگو كردند. 
ــن  ــر حسي ــه دكت ــن جلس در اي
ــدى، مديرعامل بانك  محمدپورزرن
ــاره به اهميت همكارى  ــهر با اش ش
ــا معاونت  ــهر ب ــك ش ــه بان دوسوي
ــهردارى تهران گفت:  شهرسازى ش
«بايد ارتباط بيشترى بين بانك شهر 
و شهرسازى شهردارى تهران انجام 
گيرد تا بتوانيم بيش از پيش در مسير 

رشد و توسعه شهر حركت كنيم.» 

بانك فرانسوى به دليل 
تعامل با ايران 9 ميليارد 

دالر جريمه شد
ــوى «پاريبا» به دليل  بانك فرانس
ــاى ايران و چند  دور زدن تحريم ه
ــور ديگر بايد مبلغى بين 8 تا  كش
9 ميليارد دالربه واشنگتن بپردازد. 
ــاى  مقام ه ــا،  ايسن ــزارش  گ ــه  ب
ــال تحقيق درباره  آمريكايى در ح
اين موضوع هستند و تاكنون بيش 
از 100 ميليارد دالر تخلف از سوى 
ــا سودان،  ــك در فعاليت ب اين بان
ــده و پيش تر  ــران و كوبا ثبت ش اي
قرار بود كه اين بانك مبلغى معادل 
16 ميليارد دالر بابت اين مسئله با 

آمريكا پرداخت كند. 

تعيين تكليف بدهى 
واحدهاى توليدى 

ــو كميسيون  ــى، عض ــرج نديم اي
اقتصادى از مخالفت اين كميسيون 
با تمديد استمهال پنج ساله بدهى 
واحدهاى توليدى خبر داد و گفت: 
«در جلسه اى كه با نمايندگان بانك 
مركزى، وزارت اقتصاد و نمايندگان 
ــتيم به اين نتيجه  كارآفرينان داش
ــه براى استمهال بدهى  رسيديم ك
ــرح ديگرى  ــاى توليدى ط واحده
ــود.»  نديمى با اشاره به  مصوب ش
ــاى واحدهاى  ــه قبال بدهى ه اينك
توليدى به مدت پنج سال با مجوز 
ــده بود، افزود:  مجلس استمهال ش
«در نهايت، تصميم بر اين شد كه 
ــن تكليف بدهى  متن جديد تعيي
واحدهاى توليدى را داشته باشيم.» 
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سازندگان كم كار مسكن مهر جريمه مى شوند

ــركت عمران شهر جديد پرند با بيان اينكه متقاضيان سهم  مديرعامل ش
آورده خود را به خوبى واريز كرده اند، گفت: «سازنده هاى مسكن مهر در 
اين شهر از برنامه عقب هستند و در الحاقيه جديد افزايش قيمت، ميزان 

جريمه سازندگان مسكن نيز مشخص شد.» 
ــم زهى در پاسخ به اين سوال كه آيا با سازندگان مسكن مهر  باران هاش
ــم رسيده ايد، گفت: «بايد بگويم كه  ــر سر قيمت نهايى ساخت به تفاه ب
تمام سازندگان مسكن مهر برنامه اجرايى داده اند و قيمت ها تفاهم شده 

است.» 
ــز كرده اند و در حال  ــردم اعتماد و آورده خود را واري ــه داد: «م وى ادام
ــد و در الحاقيه جديد  ــر مى توان گفت، سازنده ها االن عقب هستن حاض
ــن سازندگان مسكن نيز  ــر، ميزان جريمه اي ــش قيمت مسكن مه افزاي

مشخص شده است.» 
ــهر جديد پرند، باران هاشم زهى با اشاره به  به گزارش روابط عمومى ش
اينكه پيمانكاران ساختمان هاى نيمه تمام مسكن مهر هيچ عذر و بهانه اى 
براى تاخير در تكميل پروژه ها ندارند و با تك تك سازنده ها، برسر قيمت 
ــر تازه اى كه در  ــت، اعالم كرد: «با تدابي ــده اس نهايى ساخت تفاهم ش
ــى براى نظارت بر  ــده، تعدادى تيم  نظارت ــركت عمران پرند اتخاذ ش ش
عملكرد پيمانكاران تشكيل شده كه اين تيم ها در شيفت هاى مختلف در 

طول روزهاى كارى هفته، از كارگاه پروژه ها بازديد مى كنند.» 
ــان وقت ادارى هر  ــركت عمران، در پاي ــزود: «تيم هاى نظارتى ش وى اف
ــزارش بازديد خود را به معاونت فنى _مهندسى و همچنين بخش  روز، گ
ــد و در صورتى كه وقفه،  ــد ارائه مى كنن ــركت عمران پرن مسكن مهر ش
تعطيلى كارگاه، كم كارى يا هر نقص و ايرادى در كار پيمانكاران مشاهده 

شود، علت موضوع از طريق مدير پروژه پيگيرى مى شود.» 
ــاره به اظهارات اخير  ــهر جديد پرند با اش ــركت عمران ش مديرعامل ش
ــه اعالم كرده بود،  ــهرسازى در امور مسكن مهر ك ــام وزير راه وش قائم مق
ــمول  ــر و كم كارى عمدى پيمانكاران مسكن مهر طبق قرارداد مش تاخي
ــه تيم هاى نظارتى در پرند به  ــد، افزود: «در صورتى ك جريمه خواهد ش
ــخيص برسند، برخى پيمانكاران باوجود تعديل قيمت تمام شده،  اين تش
ــان از تكميل پروژه ها خوددارى مى كنند، حتما در اعمال جريمه   همچن

نقدى و در نهايت خلع يد آنها اقدام خواهيم كرد.» 
ــا پيمانكاران  ــه در تفاهم صورت گرفته ب ــاره به اينك ــم زهى با اش هاش
مسكن مهر هيچ گونه زياده خواهى يا مواردى فراتر از متن تفاهم نامه هاى 
ــهرسازى از طرف سازنده ها مطرح نشد و  سه جانبه مصوب وزارت راه  و ش
ــركت عمران پرند نيز صرفا در چارچوب مصوبات وزارتخانه به مذاكره  ش
ــن واحدها نيز طبق دستورالعمل  ــده اي اقدام كرد، افزود: «قيمت تما م ش

اخير وزارت راه   و شهرسازى محاسبه و تعديل مى شود.» 
ــل واحدها نيز گفت:  ــزان تاخير پيمانكاران در تحوي ــم زهى درباره مي هاش
ــود و مجاز يا  «هنگام تكميل و تحويل واحدها، اين تاخيرها محاسبه مى ش

غيرمجاز بودن آنها و همچنين جرايم احتمالى را منظور خواهيم كرد.» 

پاكسازى كامل رود اروند از شناورهاى مغروقه

ــوردى از پاكسازى كامل رود اروند ايران از  ــاون سازمان بنادر و دريان مع
ــناورهاى مغروقه جنگ تحميلى خبر داد و گفت: «آمادگى داريم كه  ش
در خارج كردن و پاكسازى شناورهاى مغروقه اروند عراق كمك كنيم.» 
ــن خبر اظهار كرد:  ــرى، در گفت وگو با ايسنا با بيان اي ــد على استي سي
ــوان به سه دسته كلى تقسيم  ــناورهاى مغروقه در رود اروند را مى ت «ش
كرد؛ شناورهايى كه در ساحل ايران غرق شده بودند در نخستين فرصت 
ــدند. شناورهايى كه در ساحل عراق يا  از آب خارج و كامال پاكسازى ش

در ميانه آب مدفون شده اند. 
ــس از جنگ با توجه به  ــى در طول سال هاى پ ــزود: «طرف عراق وى اف
مشكالت و بحران هاى جنگى پى در پى كه داشته نتوانسته پاكسازى هاى 
ــكل  ــتى ها در ساحل عراق با مش الزم را انجام دهد از اين رو، برخى كش

مواجه مى شوند.» 
ــان اينكه هرگونه  ــادر و دريانوردى با بي ــاون امور دريايى سازمان بن مع
ــتيرانى  ــد توسط كميسيون كش ــا رود اروند باي ــرى درباره ب تصميم گي
مشترك تصويب شود، اظهار كرد: «طبق قرارداد 1975 الجزاير هرگونه 
ــت و هماهنگى دو طرف  ــى بايد با موافق ــترك آب اقدام در اين مرز مش

باشد.»
استيرى اضافه كرد: «از اين رو، در صورتى كه در اين زمينه درخواستى 
ــود و در صورت  ــود بايد از سوى وزارت امور خارجه پيگيرى ش مطرح ش
ــن مى توان نسبت به خارج  ــكيل جلسه و تصويب موافقت نامه طرفي تش
ــى مانده اند، اقدام  ــه اى كه در ساحل عراق باق ــناورهاى مغروق كردن ش

كرد.» 
ــه عراق در اين  ــران آمادگى كامل را براى كمك ب ــا بيان اينكه اي وى ب
زمينه دارد، گفت: «در صورتى كه موافقت كميسيون كشتيرانى مشترك 
ــود، ما مى توانيم براى پاكسازى ساحل اروند در عراق اقدام و به  جلب ش

همسايه خود كمك كنيم.» 

بررسى طرح اصالح قانون بيمه شخص ثالث

ــران از بررسى طرح اصالح قانون بيمه  ــر كل سنديكاى بيمه گران اي دبي
ــورى زمينى در  ــان وسايل نقليه موت ــت مدنى دارندگ ــارى مسئولي اجب

كميسيون اقتصادى مجلس خبر داد. 
ــخص ثالث  غالمرضا تاجگردون اظهار كرد: «طرح اصالح قانون بيمه ش
ــد و در جلسه  توسط كميته اى در كميسيون اقتصادى بررسى خواهد ش
ــورد بررسى قرار گرفته  ــته كميسيون اقتصادى نيز مطرح و م روز گذش

است.» 
ــكاالتى كه دارد الزم  ــرد كه اين قانون با توجه به اش ــان ك وى خاطرنش
ــه مجلس آن را  ــرد، البت ــى و اصالحات قرار بگي ــورد بازبين ــت تا م اس
ــرده بود و اكنون الزم  ــى به مدت پنج سال تصويب ك ــورت آزمايش به ص

است اشكاالت، برطرف شده و تصويب نهايى شود. 
دبير كل سنديكاى بيمه گران ايران خاطرنشان كرد كه توجه به محاسبه 
ريسك راننده در تعيين نرخ بيمه شخص ثالث و توجه به سوابق تخلفات 
و تصادفات در تعيين نرخ حق بيمه شخص ثالث مورد توجه قرار خواهد 

گرفت. 

ــترك  ــاره وضع ميدان مش ــر نفت درب وزي
آزادگان جنوبى بعد از اخراج شركت چينى 
ــت: «هم اكنون به صورت  از اين ميدان، گف
ــريفات حفارى 40 چاه به شركت  ترك تش
ــه زودى دو  ــده و ب ــى حفارى واگذار ش مل
ــارى 40 حلقه چاه ديگر  مناقصه براى حف
ــه جداگانه برگزار خواهد  به صورت دو بست

شد.» 
بيژن زنگنه گفت: «براساس برنامه ريزى هاى 
ــورت گرفته در مرحله نخست در ميدان  ص
ــى 150 حلقه چاه حفارى و  آزادگان جنوب
ــه دوم تعداد چاه ها به 185 حلقه  در مرحل

افزايش مى يابد.» 
به زودى مناقصه اجراى عمليات خاكبردارى 
تاسيسات رو زمينى ميدان آزادگان جنوبى 
ــركت چينى  ــود، خلع يد ش ــزار مى ش برگ
ــه ميدان نفتى  (CNPCI) از طرح توسع
ــل حقوقى  ــى مراح ــس از ط ــان پ آزادگ
ــد.   ــركت ابالغ ش ــى به اين ش به طوررسم
ــرح توسعه ميدان نفتى  پيمانكار چينى ط

فوق عظيم آزادگان جنوبى (CNPCI) كه 
ــى در توسعه اين  پيش تر به دليل وقت كش
ميدان، از بيژن زنگنه وزير نفت كارت زرد 
ــود، با پايان مهلت 90 روزه وزارت  گرفته ب
ــت و ادامه روند نامطلوب فعاليت در اين  نف

ميدان، به طور رسمى خلع يد شد. 
ــركت  ــوادى، مديرعامل ش ــن ج ركن الدي
ــز در اين زمينه تصريح  ــى نفت ايران ني مل
ــس از تذكرهاى مكرر كتبى  كرده بود: «پ
و شفاهى و در نهايت ابالغ اخطار كتبى به 

پيمانكار چينى اين طرح در اوايل زمستان 
ــركت CNPCI براى پيشبرد  پارسال، ش
ــد داد و با اين وجود كه  ــروژه، قول مساع پ
حدود يك ماه پس از اخطار 90 روزه نيز به 
اين شركت براى تجديدنظر در روند پروژه 
ــوى پيمانكار اقدام  ــد، از س فرصت داده ش

موثرى انجام نشد. 
ــى نفت و  ــبكه اطالع رسان ــزارش ش ــه گ ب
ــال 1388، قرارداد  ــاه س ــرژى، در مهرم ان
ــى به ارزش  ــدان آزادگان جنوب توسعه مي

ــع متقابل  ــب بي ــارد دالر در قال 2/5 ميلي
ــركت  ــت ايران و ش ــركت ملى نف ــن ش بي
ــد و در نهايت  ــا ش ــت چين امض ــى نف مل
ــده در  ــاى اعمال ش ــه تغييره ــه ب با توج
ــه (MDP)، عمليات  ــع توسع ــرح جام ط
ــهريورماه سال  ــرح از ش ــن ط ــى اي اجراي
ــرح جامع  ــا تصويب ط ــان ب 1391 همزم
 (RMDP) تجديدنظر شده توسعه ميدان

آغاز شد. 
ــرح جامع توسعه ميدان نفتى آزادگان  در ط
ــترك است دو فاز  ــا عراق مش جنوبى كه ب
ــت توسعه،  ــه در فاز نخس ــده ك تعريف ش
ــكه نفت در روز و 197  توليد320 هزار بش
ــب گاز پيش بينى و مقرر  ميليون فوت مكع
ــا حفر 185  ــده است اين ميزان توليد ب ش
ــس از تصويب طرح  ــاه، 52 ماه پ ــه چ حلق
جامع تجديد نظر شده توسعه ميدان محقق 
ــود.  براين اساس، افزايش توليد نفت اين  ش
ــكه در فاز دوم  ميدان  روزانه 600 هزار بش

توسعه ميدان در نظر گرفته شده است. 

 ميدان آزادگان جنوبى  بعد از خلع يد چينى ها چه شد؟ 

 ورود شوراى رقابت
به افزايش دستمزد كارگران
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ــوراى  ــده ناظر در ش ــك نماين ي
رقابت با اشاره به تصميم شوراى 
ــت براى اصالح فصلى قيمت  رقاب
ــوراى  ــودرو گفت: حال كه ش خ
ــت نهايى را  رقابت پذيرفته قيم
ــاس نرخ تورم بخش صنعت  براس
ــر سه ماه  ــه و ه ــودرو محاسب خ
ــا را تعيين كند  ــار قيمت ه يك ب
من نيز اين شيوه را براى افزايش 
ــران كه  ــدرت خريد حقوق بگي ق
ــودرو را  ــداران خ ــت خري اكثري
تشكيل مى دهند مناسب دانسته 
ــنهاد آن را در جلسه آتى  و پيش
شوراى رقابت مطرح خواهم كرد. 
ــو با  ــور در گفت و گ ــادر قاضى پ ن
«ايسنا» گفت: افزايش هر سه ماه 
يك بار تورم بخش صنعت خودرو  
ــالح نرخ  ــيوه خوبى براى اص ش
دستمزد كارگران و كاركنان است. 
او در ادامه از طرح اين پيشنهاد در 
جلسه آتى شوراى رقابت خبر داد. 
نماينده مردم اروميه افزود: تا حد 
ــار آورديم تا  ممكن به دولت فش
دستمزد حقوق بگيران را در سال 
1393 براى نرخ تورم محاسبه و 

پرداخت كند. 

دعوا  براى افزايش دستمزد
ــته پس از  ــن سال گذش فروردي
ــش دستمزد، كارگران  اعالم افزاي
ــت  ــوان عدال ــكايتى را در دي ش
ــت رساندند كه طى  ادارى به ثب
آن، خواسته بودند مصوبه افزايش 
حداقل دستمزد 25 درصدى سال 
ــه در وزارت كار دولت دهم  92 ك
ــه دليل تخلف  ــده بود، ب ارائه ش
ــار از توجه به تاكيد ماده  وزارت ك
ــون كار مبنى بر متناسب  41 قان
بودن حداقل دستمزد كارگران با 

نرخ تورم، باطل شود. 
ــكايت حدود يك  پيگيرى اين ش
ــا اينكه  ــدا كرد ت ــال ادامه پي س
ــوان عدالت ادارى رأى  باالخره دي
ــادر كرد و  ــكايت ص به رد اين ش
هيات تخصصى ديوان عدالت اين 
ــخيص  مصوبه را خالف قانون تش
ــون كار  ــاده 41 قان ــداد زيرا م ن
ــه دستمزد با  پيش بينى كرده ك
ــود و  توجه به نرخ تورم تعيين ش
الزامى در اين زمينه وجود ندارد. 

پس از صدور اين رأى، نمايندگان 
در  ــازه اى  ت ــكايت  ش ــران  كارگ
كميسيون اصل 90 قانون اساسى 
ــى عليه  ــوراى اسالم مجلس ش
ــت ادارى  ــوان عدال ــرد دي عملك
ــرح كردند كه  ــن زمينه مط در اي
ــت ادارى در  ــوان عدال رييس دي
ــى اين  ــت: 20 قاض ــاره گف اين ب
ــده را به صورت دقيق بررسى  پرون
كردند و همگى يك نظر داشتند 
و آن هم اينكه اين مصوبه خالف 
قانون نيست. شكايت كارگران در 
ــل 90 عليه ديوان  كميسيون اص
ــى نمى رسد و آنها  عدالت به جاي
شكايت ما را به خدا بكنند شايد 

در آنجا به نتيجه برسد. 
اين شكايت كارگران به نتيجه اى 
نرسيده است ولى هنوز روزنه هايى 
ــالح  ــى اص ــراى بررس ــد ب از امي
ــران وجود دارد و آن  حقوق كارگ
ــه قاضى پور  ــنهادى است ك پيش

مطرح كرده است. 
ــنهاد با استقبال رييس  اين پيش
ــراردادى و  ــران ق ــه كارگ اتحادي

پيمانى كشور نيز روبه رو شد. 
ــزد  ــوق و دستم ــت: حق  وى گف

ــت در سال دو  ــران بهتر اس كارگ
يا چند بار مورد اصالح و بازنگرى 
قرار بگيرد به نحوى كه هر شش 
ــاه يك بار نسبت به اين موضوع  م
ــايد  ــود  تا ش ــرى ش تصميم گي
افزايش حقوقى كه در شوراى عالى 
كار در پايان سال مصوب مى شود 
با مخالفت كارفرماها مواجه نشود 

زيرا افزايش چشمگيرى  ندارد. 
ــت:  ــد اس ــات معتق ــح اهللا بي فت
ــار مالك تعيين دستمزد  قانون ك
ــخص كرده است  را صراحتا مش
ــه ديوان  ــى كارگران ب ــى وقت ول
عدالت شكايت كردند و به لحاظ 
قانونى به حق خود دست نيافتند 
ــت از راه اصالح حقوق و  بهتر اس

دستمزد وارد شوند. 
در همين زمينه سيدناصر موسوى 
الرگانى، عضو كميسيون اقتصادى 
ــرم حقوق  ــت: به نظ مجلس گف

ــد  ــران باي ــران و حقوق بگي كارگ
براساس تورم افزايش پيدا كند تا 
با افزايش هاى ناخواسته قيمت ها 
ــته باشد و  در سال همخوانى داش
زندگى اين قشر از جامعه با مشكل 

روبه رو نشود. 
ــرد: وقتى تامين  ــح ك وى تصري
ــواده  خان يك  ــه  ماهان ــد  درآم
ــك  ــال ي ــاه مث ــرى در م كارگ
ــت نمى تواند  ميليون تومان اس
تومانى  ــزار  ــوق 500ه ــا حق ب
ــد و حتما بايد  ــرار معاش كن ام
ــر از جامعه  ــوق اين قش در حق

تجديدنظر شود. 
ــزود: اعتراضى كه در  ــى اف الرگان
ــر كارگران و كارمندان  حال حاض
ــه بعضى از  ــن است ك ــد اي دارن
خدمات دولتى بيش از 50 درصد 
افزايش داشته در صورتى افزايش 
ــد و  ــران 25 درص ــوق كارگ حق

كارمندان 20 درصد بوده است. 
الرگانى در پاسخ به سوالى مبنى بر 
ــا موافقت  ــر اين طرح ب اينكه اگ
نمايندگان مجلس تصويب شود 
چه تاثيرى بر كارفرمايانى كه در 
پرداخت حقوق ماهانه كارمندان با 
مشكل روبه رو هستند، دارد، گفت: 
صنعتگران و توليد كنندگان ما در 
ــه تامين اين  ــر قادر ب حال حاض
ــوق كارگران نيستند  افزايش حق
ــوع به ركود اقتصادى  و اين موض
ــه برمى گردد زيرا  حاكم بر جامع
اگر بخش توليد بتواند راحت توليد 
كند و محصوالت خود را در بازار 
ــورهاى  ــه و به راحتى به كش ارائ
ــادر كند در پرداخت اين  ديگر ص

افزايش حقوق مشكلى ندارد. 
ــى در حال  ــح كرد: ول وى تصري
ــر هزينه هاى سنگين توليد  حاض
ــم از افزايش قيمت حامل هاى  اع

ــر ارزش افزوده و  ــرژى، ماليات ب ان
ــكالت  بيمه، كارفرمايان را با مش
عديده اى روبه رو كرده است و كار 
توليدى براى آنها صرفه اقتصادى 
ندارد و با اين وضع اگر اين افزايش 
ــود ممكن  ــوق هم اجرايى ش حق
ــه كوچكى  ــا با هر بهان است آنه
ــراج كنند يا  ــران خود را اخ كارگ
ــاى توليدى  ــى واحد ه به تعطيل

منجر شود. 
الرگانى در خصوص راهكار براى 
حل اين مشكل گفت: وقتى ميزان 
ــا توجه به تورم  حقوق كارگران ب
موجود كفاف تامين زندگى آنها را 
نمى دهد و امكان پرداخت حقوق 
بيشتر از سوى كارفرمايان ميسر 
نيست بهترين راهكار اين است تا 
زمينه هاى كاهش تورم در كشور 

را ايجاد كنيم. 
ــه  البت ــرد:  ك ــان  خاطرنش وى 
ــا آمارهايى كه  ــورم ب ــاى ت معن
ــزى و مركز آمار ارائه  بانك مرك
مى كنند، متفاوت است. با روى 
ــر و اميد  ــدن دولت تدبي كارآم
ــورم از  ــش ت ــى از كاه آمارهاي
ــر  به 25 درصد منتش 45 درصد 
ــايد در جامعه قابل  ــد كه ش ش
لمس نباشد. بايد ببينيم قيمت 
ــاى مصرفى مردم واقعا در  كااله
ــته است  اين مدت كاهش داش
ــت امروز  ــه؟ خبرنگار فرص يا ن
ــى تماسى  ــن زمينه ط در همي
ــان كسب  ــى از صاحب ــا برخ ب
ــا را در اين زمينه  ــار نظر آنه و ك
ــده برخى از  ــد. به عقي جويا ش
كارفرمايان هر چند ممكن است 
ــته  ــن روش مزايايى هم داش اي
باشد، اما  وقتى  هزينه هاى يك 
ــه حقوق و  ــاه به ويژه هزين بنگ
ــزد كارگران كه در برخى  دستم
ــا درصد قابل  ــب و كاره از كس
ــكيل مى دهد در  توجهى را تش
ــم در حال تغيير  طول سال دائ
ــه ريزى و  ــد، فرصت برنام باش
توسعه از بين مى رود. همچنين 
افرادى كه قصد سرمايه گذارى 
ــك ثبات نسبى  ــد بايد با ي دارن
ــند و اين نوسان ها در  روبرو باش
ــد به امر  ــول يك سال مى توان ط

سرمايه گذارى لطمه بزند.

 ساله افزایش حقوق کارگران 41جدول 

 سال
حداقل دستمزد 

 )تومان(
افزایش نسبت به سال قبل 

 )درصد(

4831 097,61 41 

4834 967319 48 

4834 307883 48 

4838 4197914 48 

4831 4447064 41 

4830 4017111 43 

4839 4387111 44 

483, 4467911 4, 

4833 4987041 4, 

4836 8187111 48 

4861 8817811 6 

4864 8367,11 43 

4864 13,7440 40 

4868 9137619 40 

 

نمودار افزايش حقوق از سال 78 تاكنون



اخبار كوتاه

وزير امور اقتصادى و دارايى در رأس 
هياتى براى شركت در سى و نهمين 
ــل بانك  ــه هيات عام اجالس ساالن
ــى 6 تيرماه  ــى از 3 ال توسعه اسالم
ــده – عربستان  ــه ج ــارى ب سال ج

عزيمت كرد. 
ــر بررسى و  ــن اجالس عالوه ب  در اي
ــرد و صورت هاى مالى  تصويب عملك
ــد اقتصاد جهانى و  بانك مذكور، رون
تاثير آن روى كشورهاى اسالمى نيز 
ــرار گرفته و  ــورد بحث و بررسى ق م
بانك توسعه اسالمى چهلمين سالگرد 

تاسيس خود را نيز جشن مى گيرد. 
ــوان  ــى به عن ــه اسالم ــك توسع بان
ــه مالى توسعه اى  بزرگ ترين موسس
ــاس اصول  ــه براس ــه ك ــد جانب چن
شريعت اسالمى عمل مى  كند، براى 
اجراى پروژه هاى عمرانى و زيربنايى 
تسهيالت مالى به كشورهاى عضو و 
ــورهاى غير عضو  جوامع مسلمان كش
اعطا مى كند. جمهورى اسالمى ايران 
ــده بانك است  سومين سهامدار عم
ــاى عضويت توانسته  كه طى سال ه
باالترين اعتبارات پروژه اى بانك را در 
بخش هاى مختلف زيربنايى كشور به 

خود اختصاص دهد. 

 اليحه دائمى كردن قانون 
خدمات كشورى تعيين 

تكليف مى شود
ــت و سرمايه  ــه مديري معاون توسع
ــور در نامه اى به  انسانى رييس جمه
ــور خواستار  ــاون اول رييس جمه مع
ــه دائمى كردن  ــى فورى اليح بررس
ــورى در  قانون مديريت خدمات كش
ــد و تاكيد كرد: «الزم است  دولت ش
دستور فرماييد تا پيش نويس ضميمه 
به قيد فوريت در سير مراحل تصويب 
ــا قبل از  ــران قرار گيرد ت هيات وزي
پايان مهلت قانونى مقرر (93/6/21) 

به مجلس تقديم شود. 
ــت، معاون  ــه محمدباقر نوبخ در نام
ــه انسانى  ــه مديريت و سرماي توسع
ــور به اسحاق جهانگيرى  رييس جمه
معاون اول رييس جمهور آمده است: 
«به موجب ماده واحده قانون تمديد 
مدت اجراى آزمايشى قانون مديريت 
ــراى  ــدت اج ــورى، م ــات كش خدم
ــا پايان سال  ــى اين قانون ت آزمايش
ــت. از سوى  ــده اس 1393 تمديد ش
ديگر، به موجب تبصره (1) اصالحى 
ــاده 168 آيين نامه داخلى مجلس،  م
ــش ماه قبل از  دولت بايد حداقل ش
ــى قوانين، براى  ــان دوره آزمايش پاي
ــف دائمى آنها  تمديد يا تعيين تكلي

اقدام قانونى الزم را معمول دارد. 
ــدو فعاليت خود در  ــن معاونت از ب اي
ــن موضوع را  ــت تدبير و اميد اي دول
ــرار داد و از مهرماه  ــور كار ق در دست
ــر  ــالوه ب ــون، ع ــال 1392 تاكن س
ــكيل  ــى مطالعات قبلى، با تش بررس
بيش از هفتاد جلسه ويژه تخصصى، 
ــناسان  ــران و كارش ــكل از مدي متش
ــوت و كسب نظر از  ــط و با دع ذى رب
و صاحب نظران  اجرايى  دستگاه هاى 
ــه، بررسى هاى الزم را براى  اين عرص
ــى كردن اين  ــه اصالحيه و دائم تهي
ــن بررسى ها  ــاز كرد. در اي قانون آغ
چند مبناى اساسى و پراهميت بيش 
از ساير مبانى مورد توجه قرار گرفت. 

قيمت اقالم پرمصرف 
پايش مى شود

ــاون وزير صنعت، معدن و تجارت  مع
ــترك نظارت بر  ــراى طرح مش از اج
اقالم پرمصرف در آستانه ماه مبارك 
رمضان در سراسر كشور از اول تير تا 

ششم مردادماه خبر داد. 
ــواد تقوى گفت:  به گزارش، سيدج
ــژه پايش بازار ماه رمضان  «طرح وي
ــارى دستگاه هاى مرتبط از  با همك
استاندارى ها،  ــا،  فرماندارى ه جمله 
ــان غذا  ــدارد، سازم ــان استان سازم
و  ــل  حمل و نق ــدارى،  راه دارو،  و 
ــه اجرا در  ــاى مرتبط ب مجموعه ه

مى آيد.» 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
ــى كه در  ــه اقالم ــزود: «مجموع اف
ــورد توجه  ــارك رمضان م ــاه مب م
ــاى پرمصرف  ــا كااله ــت عمدت اس
ــى، ميوه و  ــى، غذاي ــل پروتئين مث
ــيرينى،  سبزيجات، تنقالت، انواع ش
ــكر،  ــا، لبنيات و نيز روغن، ش خرم
ــه در طرح ويژه  برنج و نان است ك
اين ماه مورد توجه و نظارت است.» 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
ــالش مى كنيم با  ــرد: ت ــح ك تصري
ــه اى  به گون ــگيرانه  پيش ــات  اقدام
ــى صورت  ــه تخلف ــم ك ــل كني عم
ــل افراد  ــا اگر به هر دلي ــرد، ام نگي
را  ــد قيمت ها  فرصت طلب خواستن
ــل كنند يا  ــه مصرف كننده تحمي ب
ــرد، برخورد  ــورت بگي ــى ص اجحاف

قانونى انجام مى دهيم.»

اجالس ساالنه 
هيات عامل بانك توسعه 

ــور اسالمى در جده  نرخ بيكارى عمومى در كش
ــاس آخرين گزارش مركز  بر اس
آمار ايران 10/5 درصد است كه 
9/1درصد آمار بيكارى را مردان 
ــكيل  و 18/9درصد را زنان تش
مى دهند، بيشترين نرخ بيكارى 
ــه سنى 15 تا 29 سال  در فاصل
ــن نرخ بيكارى درگروه  و كمتري
ــتر قرار  ــال و بيش سنى 65 س

گرفته است. 
ــزارش مركز  براساس آخرين گ
ــرخ  ــت ن ــران از وضعي ــار اي آم
ــور كه مربوط به  بيكارى در كش
زمستان 92 است، نرخ بيكارى 
عمومى كشور 10/5درصد، نرخ 
ــك رقمى و  ــردان ت ــارى م بيك
معادل 9/1درصد و نرخ بيكارى 
زنان نيز بيش از دو برابر مردان 

به ميزان 18/9درصد است. 
ــزارش، در همين  بر پايه اين گ
ــارى در مناطق  ــدت نرخ بيك م
ــد،  ــور 11/3درص ــهرى كش ش
در  ــردان  م ــارى  بيك ــرخ  ن
ــان  زن و  ــد  9/4درص ــهرها  ش
ــوده است.  ــد ب ــز 22/1درص ني
ــرخ بيكارى  ن ــى ديگر،  از سوي
ــد بوده كه در  روستاها8/7درص
اين بخش از كشور، نرخ بيكارى 
ــرخ  ــى 8/2 و ن ــردان روستاي م
بيكارى زنان در روستاها نيز 11 

درصد بوده است. 

65 ساله ها كمترين نرخ بيكارى 
را به خود اختصاص دادند

ــرده كمترين  مركز آمار اعالم ك
نرخ بيكارى كشور مربوط به گروه 
ــتر (سن  ــى 65 سال و بيش سن
بازنشستگى) به ميزان 1/2درصد 
است و پس از آن كمترين ميزان 
ــاران نيز در گروه سنى 60 تا  بيك
64 ساله (در آستانه بازنشستگى) 

به ميزان 1/6درصد است. 
وضعيت بيكارى كشور به نحوى 

ــى 15 تا 29  ــت كه گروه سن اس
ــور باالترين درصد  ــال در كش س
تقاضاى شغل قرار دارند و عمده 
ــارى كه  ــوط به بيك مسائل مرب
ــوى خانواده ها و  ــن روزها از س اي
ــات دولتى مطرح  همچنين مقام
مى شود، در اين دوره سنى است. 
زنان 20 تا 24 ساله ركورددار 

نرخ بيكارى
ــه يك باره  ــور ب نرخ بيكارى كش
ــى به بعد تك رقمى  از 30 سالگ

ــا 34  ــاره 30 ت ــود و درب مى ش
ــرخ بيكارى  ــور ن ــاى كش ساله ه
ــش مى يابد.  ــه 9/7درصد كاه ب
هرچند اغلب افراد جوياى شغل 
ــى وارد بازار  ــل از 30 سالگ تا قب
كار كشور مى شوند، اما درصدى 
از جا به جايى هاى شغلى و حتى 
بيكارى در سنين 30 تا 65 سال 

ديده مى شود. 
بدترين وضعيت بيكارى در كشور 
مربوط به زنان گروه سنى 20 تا 

ــزان 47/2درصد  24 ساله به مي
ــان 25 تا 29  است. همچنين زن
ــور نيز داراى 35 درصد  ساله كش
بيكارى هستند، از سويى وضعيت 
ــى بدتر  ــان در حال ــارى زن بيك
ــود كه بدانيم نرخ بيكارى  مى ش
ــه ساكن در  ــان 20 تا 24 سال زن
ــور به 54/1 درصد  شهرهاى كش

رسيده است. 
ــان 20 تا  ــارى زن ــت بيك وضعي
ــور در روستاها تا  ــه كش 24 سال
ــهرها و به  ــر از ش ــدودى بهت ح
ميزان 28 درصد است. يك نكته 
حائز اهميت درباره اشتغال زنان 
ــهرهاى  ــن در روستاها و ش ساك
ــور اين است كه نرخ بيكارى  كش
زنان روستايى از 55 سال به بعد 
صفر مى شود، ولى اين نرخ براى 
زنان شهرى از 60 سال به بعد به 

صفر مى رسد. 
ــان مى دهد كه  ــه نش اين مسئل
ــهرها به دليل  زنان ساكن در ش
ــت نسبتا  ــوردارى از وضعي برخ
ــى در برابر زنان  ــرى از زندگ بهت
روستايى كشور، توان باقى ماندن 
ــور را  ــازار كار كش ــرى در ب باالت
ــان روستايى دارند.  نسبت به زن
ــد كه  ــان مى ده ــن نش همچني
ــه مراتب  ــهرها ب ــت در ش سكون
دشوارتر از روستاها و پُرهزينه تر 

است. 

ــر عامل  ــت و مدي ــر نف ــاون وزي مع
ــت: «با  ــاز ايران گف ــركت ملى گ ش
ــتن دانش فنى در كشور،  وجود داش
ــترى  بيش سرمايه گذاران  هم اكنون 
براى احداث مينى ال ان جى ها اعالم 
آمادگى كرده اند. پيش بينى مى شود، 
ــگاه هاى  ــت اين پااليش ــراى ساخ ب
ــون دالر  ــدود 100 ميلي كوچك ح

سرمايه گذارى نياز باشد.» 
حميدرضا عراقى در حاشيه همايش 
فرصت هاى سرمايه گذارى در مينى 
در   (MINILNG) ــى  ج ان  ال 
ــزود: «با توجه  ــاران اف جمع خبرنگ
ــراى ساخت اين  ــازن ب ــه نوع مخ ب

پااليشگاه هاى كوچك تاكنون هشت 
ــى براى  ــالم آمادگ ــذار اع سرمايه گ

حضور در اين عرصه كرده اند.» 
ــور كلى،  ــرد: «به ط ــح ك وى تصري
ــران در ساخت  ــركت ملى گاز اي ش
مينى ال ان جى دو هدف تامين گاز 
صنايع بزرگ و نيروگاه ها در زمستان 
را به دليل مصرف باالى گاز خانگى 
ــش سوخت گازوئيل و مازوت  و كاه

دنبال مى كند.» 
ــا افزايش مصرف گاز  به گفته وى، ب
در بخش خانگى به ناچار گاز صنايع 
ــود كه آنها  ــان قطع مى ش در زمست
ــرف سوخت ميان تقطير  نيز به مص

ــل و مازوت به جاى گاز  مثل گازوئي
مبادرت مى كنند. 

ــرد: «در صورتى  ــه ك ــى اضاف عراق
ــى ال ان جى را در  ــه بتوانيم مين ك
ــاى گازوئيل و مازوت  زمستان به ج
به صنايع و نيروگاه ها برسانيم، عالوه 
بر صرفه اقتصادى به محيط زيست 

كشور نيز كمك مى شود.» 
ــه روستاهايى كه  ــى ب وى گازرسان
ــاز ندارند  ــان انتقال خط لوله گ امك
ــركت  ــر برنامه هاى اين ش را از ديگ
ــت: «با اجراى  ــت و اظهار داش دانس
ــه روستاها، به  خطوط انتقال لوله ب
ــش  ازاى هر خانوار حدود پنج تا ش

ــاز صرفه جويى  ميليون مترمكعب گ
مى شود كه اجراى اين طرح در نوع 

خود بى نظير است.» 
ــى گاز ايران  ــركت مل مدير عامل ش
ــه اينكه  ــا توجه ب ــح كرد: «ب تصري
بيشتر روستاها در مناطق دور دست 
قراردارند و انتقال خطوط لوله توجيه 
اقتصادى ندارد، مى توانيم با استفاده 
از مينى ال ان جى گاز طبيعى را به 
ــق دور دست منتقل كنيم كه  مناط
ــمال كشور از جمله  پنج نقطه در ش
آذربايجان شرقى و خراسان جنوبى 

شناسايى شده است.» 
ــه تكنولوژى  ــان اينك ــا بي عراقى ب

ــتر كشورها  مينى ال ان جى در بيش
ــود دارد و استنباط بر اين است  وج
ــان كوتاهى  ــران در مدت زم ــه اي ك
ــن صنعت در  ــد به دانش اي مى توان
ــور دست پيدا كند و همان گونه  كش
ــه  ــت CNG توانست ــه در صنع ك
ــردارد،  ــزى ب ــاى موفقيت آمي گام ه
ــز مى تواند به  ــوص ني ــن خص در اي
موفقيت برسد.  وى افزود: «معتقديم 
ــور و  ــه توان فنى در كش ــا توجه ب ب
ــش خصوصى به  سرمايه گذارى بخ
دليل جاذبه داشتن اين صنعت، ايران 
مى تواند در كوتاه ترين زمان ممكن به 

اين دانش فنى دست پيدا كند.» 

ــالم تدوين  ــرو با اع ــاور وزير ني مش
ــهر  گزارش تامين آب در 12 كالنش
ــور و ارائه آن به رييس جمهور و  كش
ــور داده تا كمبود و  ــه وى دست اينك
ــاق نيفتد، گفت:  جيره بندى آب اتف
«517 شهر داراى تنش آبى است.» 

ــر، حميدرضا جانباز  ــزارش مه به گ
ــور، اكنون  ــهر كش گفت: « 517 ش
ــد و ميزان  ــى دارن ــكل تنش آب مش
ــهرها  ــن و توزيع آب در اين ش تامي
برابر است كه اگر مشكلى در زمينه 
تامين آب به  وجود آيد، دچار كمبود 

آب مى شوند.» 
در عين حال مشاور وزير نيرو تاكيد 
ــكلى از نظر كمبود آب  كرد كه مش
برنامه  ريزى  ــدى  ــم و جيره  بن نداري
ــده  اى براى هيچ  يك از شهرهاى  ش

كشور نخواهيم داشت. 
جانباز ادامه داد: «برنامه  هاى وزارت 
ــهر  ــرو براى تامين آب 12 كالنش ني
ــن و در قالب برنامه منسجمى  تدوي
ــده  ــه رييس جمهورى منعكس ش ب

ــت: «دستور مثبت  است.»  وى گف
و  ــم  گرفته اي را  ــورى  رييس جمه
برنامه  ريزى ما براى اين شهرها و تمام 
مناطق شهرى اين است كه كمبود و 

جيره  بندى آب نداشته باشيم.» 
ــكل آب در  شهرهاى  جانباز به مش
ــان،  اصفه ــهد،  مش اراك،  ــران،  ته
ــان و اهواز  ــز، قزوين، كرم قم، تبري
ــاره كرد و افزود: «مشكلى از نظر  اش
ــدى  ــم و جيره  بن ــود آب نداري كمب
برنامه  ريزى شده  اى براى هيچ  يك از 

شهرهاى كشور نخواهيم داشت.» 
ــول در وزارت نيرو  ــام مسئ ــن مق اي
ــان كرد: «خط قرمز وزارت  خاطرنش
ــدى آب در  ــال جيره  بن ــرو امس ني
شهرهاى كشور است.» جانباز اظهار 
ــزار روستاى  ــدود 6 ه ــت: «ح داش
كشور هم با تانكر آب رسانى مى شود 
ــن روستاها را در  كه آب رسانى به اي
قالب طرح منسجم اجراى شبكه هاى 
مجتمع  هاى آب رسانى روستايى در 

دستور كار داريم.» 

خطر كم آبى دركمين 517 شهركشور 

ارائه فرصت هاى سرمايه گذارى زيرساختى در نمايشگاه راه و شهرسازى
معاون وزير راه و شهرسازى با اشاره 
به برگزارى نمايشگاه راه و شهرسازى 
گفت: در نمايشگاه امسال استراتژى 
ــركت ساخت و توسعه زيربناهاى  ش
حمل و نقل كشور ارائه توانمندى ها و 
معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى با 
تاكيد بر تبيين مزاياى سرمايه گذارى 
در زيرساخت هاى حمل و نقل است. 

ــركت  ــزارش روابط عمومى ش به گ
ــاى  زيربناه ــه  توسع و  ــت  ساخ
ــورزاد در جلسه  ــل،  على ن حمل و نق
ــركت ساخت با  ــوراى معاونان ش ش
اشاره به پيشينه برگزارى نمايشگاه 
ــگاه  ــرد: نمايش ــوان ك ــا عن در دني
و  ــان  عرضه كنندگ ــى  تالق ــل  مح
ــل ارائه تفكر  ــان، مح بازديدكنندگ
ــه اطالعات و  ــل مبادل ــد، مح جدي
ــارات، اختراعات و ابداعات  ارائه ابتك
است و نمايشگاه همواره براى كشف 

فرصت هاى جديد به شمار مى آيد. 
ــركت  ــاره به استراتژى ش وى با اش
ــگاه  ــراى حضور در نمايش ساخت ب
امسال اظهار داشت: اين نمايشگاه نيز 
همانند چهار نمايشگاه راه و شهرسازى 
گذشته محل تعامل بخش خصوصى 

ــاى  زيربناه ــه  توسع در  ــت  دول و 
ــت و هدف  ــور اس ــل كش حمل و نق
ــن دوره ارائه فرصت هاى  اصلى در اي
ــدان  عالقه من ــه  ب ــذارى  سرمايه گ
سرمايه گذارى در پروژه هاى زيربنايى 
حمل و نقل است تا با اشاره به مزاياى 
ــا، بخش  ــه سرمايه گذارى ه اين گون
خصوصى را در جهت آبادانى كشور و 
مشاركت در توسعه طرح هاى عمرانى 
ــه وى، از نظر  ــب كند.  به گفت ترغي
كيفى، بايد اين نمايشگاه با سال هاى 
قبل متمايز باشد و براى كيفى كردن 
ــزى الزم  ــون برنامه ري آن از هم اكن

صورت پذيرد. 
ــاره به اهميت  نورزاد همچنين با اش
برگزارى نمايشگاه ها در هر زمينه اى 
ــگاه اين  تصريح كرد: برگزارى نمايش
ــان را فراهم مى كند تا با نمايش  امك
ــا، قابليت ها و  ــا، فرصت ه عملكرده
ظرفيت ها در حوزه دولتى، خصوصى 
و نيز بين المللى، نمايشگاه را به سوى 
دستيابى به كاركرد واقعى آنكه همانا 
برقرارى ارتباط با بخش هاى مختلف 
فعال در حوزه حمل و نقل است، پيش 
ببريم.  وى تصريح كرد: نمايشگاه ها در 

همه جاى دنيا ميعادگاه اهالى صنعت 
ــى و دولتى است  ــش خصوص در بخ
ــگاه  و متوليان حمل و نقل در نمايش
فرصت مناسبى براى ارائه قابليت هاى 
كشور براى مشاركت بخش خصوصى 
ــا به دست  ــه زيرساخت ه در توسع
ــش خصوصى  ــد و البته بخ مى آورن
ــود را در  ــد پتانسيل هاى خ ــم باي ه
معرض نمايش قرار دهد.  معاون وزير 
ــركت  ــهرسازى اضافه كرد: ش راه و ش
ساخت و توسعه در اين دوره فرصت 
ــرارى ارتباط ميان  مناسبى براى برق
زيرساختى  ــع  صناي دست اندركاران 
ــارب آرا و  ــر مناسبى براى تض و بست
ــم و دانش و تعامل  افكار و تبادل عل
ــى و دولتى به دست  بخش خصوص

آورده است. 
ــت و  ــركت ساخ ــل ش ــر عام مدي
ــان از مديران خواست  توسعه در پاي
ــا محوريت  ــاى خود را ب تا برنامه ه
ــاده از  ــن فرصت ها با استف ــه اي ارائ
ــاى نوين  ــا و تكنيك ه تكنولوژى ه
ــدى از رسانه هاى جديد  ــا بهره من ب
ــگاه آماده و  جهت حضور در نمايش

ارائه كنند. 

اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل بهار
تا 15 تيرماه ارائه شود

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتى كشور گفت: موديان ماليات 
ــاه، اظهارنامه هاى دوره بهار 93 را  ــر ارزش افزوده مى توانند تا پانزدهم تيرم ب

به صورت الكترونيكى به سازمان امور مالياتى كشور ارائه دهند. 
ــاره به اينكه  به گزارش سازمان امور مالياتى ايران، عليرضا طارى بخش، با اش
تاكنون طى پنج مرحله فراخوان، 430 هزار مودى حقيقى و حقوقى مشمول 
ــده اند، افزود: اين دسته از  ــام و اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده ش ثبت ن
ــر سه ماه يك بار اظهارنامه هاى  ــان ماليات بر ارزش افزوده موظف اند، ه مودي
ــت:  ــور ارائه دهند.  وى اظهارداش مالياتى خود را به سازمان امور مالياتى كش
ــان ماليات بر ارزش افزوده مى توانند تا پانزدهم تيرماه و از طريق سامانه  مودي
 WWW. EVAT. IR ــات اينترنتى ماليات بر ارزش افزوده به آدرس عملي
نسبت به ارائه الكترونيكى اظهارنامه هاى دوره بهار 93 و پرداخت ماليات اقدام 
كنند.  معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتى كشور با بيان اينكه 
تمامى فعاالن اقتصادى مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نيستند، گفت: 
ــور در اين نظام  فقط موديانى كه طبق فراخوان هاى سازمان امور مالياتى كش
ــام كرده اند و گواهى ثبت نام در ماليات بر ارزش افزوده دريافت كرده اند  ثبت ن
مشمول اين قانون هستند.  وى اضافه كرد: اگر هر شخصى به هر دليلى بدون 
اينكه مشمول قانون باشد از مصرف كننده نرخى بابت ماليات بر ارزش افزوده 
ــده و در چارچوب مقررات با اين افراد  دريافت كند، گران فروش محسوب ش

برخورد قانونى مى شود. 

قطع يارانه ثبت نام كنندگان در فاز دوم تكذيب شد
ــاره عدم پرداخت يارانه  ــس سازمان هدفمندى يارانه ها با رد اخبارى درب ريي
ــا، گفت: «هنوز  ــاز دوم هدفمندى يارانه ه ــى از ثبت نام كنندگان در ف گروه
ــان در خردادماه يارانه  ــده، بنابراين تمام ثبت نام كنندگ مرحله حذف آغاز نش
ــر ايزدى، در خصوص اين سوال كه گروهى از مردم اعالم  دريافت كردند.  اكب
ــن گروه در راستى آزمايى  ــد، يارانه خردادماه را دريافت نكرده اند، آيا اي كردن
ــده اند؟ اظهار داشت: «امكان ندارد كه  دولت از فهرست يارانه بگيران حذف ش
ثبت نام كنندگان يارانه در فاز دوم هدفمندى، يارانه را دريافت نكرده باشند.» 

ــزود: «هر كسى كه در فاز دوم  ــر عامل سازمان هدفمندسازى يارانه ها اف مدي
هدفمندى يارانه ها ثبت نام كرده، يارانه هاى خرداد و ارديبهشت ماه را دريافت 
كرده است.»  وى با تاكيد بر اينكه كسانى كه در ماه قبل يارانه دريافت كردند، 
ــده و  ــه خواهند گرفت، ادامه داد: «هنوز مراحل حذف آغاز نش ــان ياران كماك
تمام ثبت نام كنندگان يارانه دريافت مى كنند.»  ايزدى تصريح كرد: «مطمئن 
ــام كارهاى مربوط به  ــده و ما فعال در حال انج ــيد مراحل حذف آغاز نش باش
ــاى اطالعاتى مان هستيم.»  مديرعامل سازمان هدفمندسازى يارانه ها  بانك ه
درباره افرادى كه مى گويند يارانه خردادماه را دريافت نكرده اند، گفت: «شايد 
اين گروه شماره حسابشان ايراد دارد يا مشخصات سرپرست خانوار آنها مشكل 

دارد؛ به احتمال اين افراد داراى مشكالتى در مراحل ثبت نام شده اند.» 

با استفاده از آسفالت گوگردى در جاده هاى بين شهرى
قيمت نهايى آسفالت كاهش مى يابد

امكان جايگزينى 30 درصدى گوگرد به جاى قير در توليد آسفالت فراهم شده 
و اين طرح مورد استقبال وزارت راه و شهرسازى قرار گرفته كه با اجرايى شدن 
آن قيمت نهايى آسفالت كاهش مى يابد.  مدير پژوهش و فناورى شركت ملى 
گاز ايران در گفت وگو با خبرنگار شانا اظهار كرد: با توجه به فراز و فرود قيمت 
ــور به  ــرايطى كه اين محصول در داخل كش صادراتى گوگرد، فراهم كردن ش
ارزش افزوده تبديل شود، در دستور كار اين مديريت قرار گرفته است.  سعيد 
پاك سرشت افزود: آسفالت گوگردى يكى از محصوالتى بود كه در حال حاضر 
ــده است.  وى تصريح كرد: تاكنون جلسات  ــى آن به اتمام رسي پروژه پژوهش
ــهرسازى در اين باره برگزار شده و  ــست هاى گوناگونى با وزارت راه  و  ش و نش
مصوبه اى نيز براى در اختيار قراردادن گوگرد رايگان به منظور توليد آزمايشى 
آسفالت گوگردى دريافت شده است.  مدير پژوهش و فناورى شركت ملى گاز 
ايران تاكيد كرد: توليد آسفالت گوگردى براى استفاده در جاده هاى بين شهرى 
كاربرد دارد.  وى با اشاره به اينكه قيمت قير مدتى روند افزايشى داشت، گفت: 
ــده و اين طرح با  ــان جايگزينى 30 درصدى گوگرد به جاى قير فراهم ش امك

استقبال وزارت راه و شهرسازى روبه رو شده است. 
مدير پژوهش و فناورى شركت ملى گاز ايران خاطرنشان كرد: با استفاده از اين 

طرح براى توليد آسفالت، قيمت نهايى آسفالت كاهش مى يابد. 
اصالح خاك هاى كشاورزى با استفاده از گوگرد بنتونيتى

ــوت توليدى  ــدازى پايل ــت و راه ان ــروژه ساخ ــوص پ ــت درخص ــاك سرش پ
ــع يكى ديگر از  ــت: اين پروژه در واق ــاى گوگرد بنتونيتى گف فرموالسيون ه
پروژه هاى تبديل گوگرد به ارزش افزوده است.  به گفته وى، هدف از توليد آن 
ــاد كاربردهاى جديد براى گوگرد در صنعت گاز بوده و از آنجا كه گوگرد  ايج
يكى از محصوالت جانبى پااليشگاه هاى گازى است و بخش عمده  اى از آن در 
حال حاضر به  صورت خام صادر مى شود اين امكان وجود دارد كه با فناورى هاى 
ــترى توليد شود كه يكى از مهم ترين آنها  جديد، از گوگرد ارزش افزوده بيش
كاربرد آن در مصارف كشاورزى است.  وى ادامه داد: استفاده از گوگرد بنتونيتى 
براى اصالح خاك هاى كشاورزى يكى از روش هاى ايجاد ارزش افزوده به شمار 
مى رود كه در قالب طرحى گسترده با همكارى پژوهشگاه صنعت نفت در حال 
ــركت ملى گاز ايران گفت: پژوهشكده  انجام است.  مدير پژوهش و فناورى ش
ــيميايى پژوهشگاه صنعت نفت مسئوليت اين پروژه را  علوم و فناورى هاى ش
برعهده دارد و اين پروژه در مراحل پايانى است و در چند روز آينده پايلوت آن 
راه اندازى مى شود.  پاك  سرشت هدف از احداث اين پايلوت را برطرف كردن 
مشكالت عملياتى مرتبط با توليد گوگرد دانست و افزود: مقادير توليد گوگرد 
ــت به فكر ايجاد ارزش  ــال افزايش است، بنابراين ضرورى اس ــه روز در ح روزب

افزوده از اين ماده و نيز كاهش مخاطرات زيست محيطى آن باشيم.

رييس سازمان ملى استاندارد خبر داد: 
راه اندا زى آزمايشگاه تست بنزين

با همكارى وزارت نفت تا پايان تير ماه
ــگاه تست بنزين با همكارى  رييس سازمان ملى استاندارد از راه اندازى آزمايش
ــانا، نيره پيروزبخت، رييس  ــت در بندرعباس خبر داد. به گزارش ش وزارت نف
سازمان ملى استاندارد، درخصوص كيفيت بنزين هاى توليدى گفت: بنزين از 
ــمول استاندارد اجبارى شد و استاندارد آن نيز در سال 88 مورد  سال 83 مش
تجديد نظر قرار گرفت.  وى به مصوبه سال 89 مبنى بر همكارى وزارت نفت 
با سازمان استاندارد براى راه اندازى آزمايشگاه تست بنزين در بندرعباس اشاره 
ــزات الزم مربوط به اين  ــزود: قرار بود در آن سال وزارت نفت تجهي ــرد و اف ك
آزمايشگاه را خريدارى و راه اندازى كند، اما متاسفانه با وجود خريد دستگاه هاى 
ــگاه راه اندازى نشد. پيروزبخت تصريح كرد: در ابتداى سال  مربوط اين آزمايش
89 سازمان استاندارد اعتراض خود را در خصوص عدم راه اندازى اين آزمايشگاه 
ــل راه اندازى اين  ــالم كرد، اما اكنون مراح ــوالن وقت وزارت نفت اع به مسئ
آزمايشگاه در دست اجرا است كه تا پايان تير ماه تكميل و راه اندازى مى شود.  
وى با بيان اينكه سازمان ملى استاندارد تابع سياست هاى دولت است، عنوان 
ــا همكارى وزارت نفت و سازمان  ــرد: ما آمادگى كامل براى كنترل بنزين ب ك
محيط زيست را داريم و چنانچه شوراى عالى استاندارد تصويب كند مسئوليت 
ــده خواهيم گرفت.  پيروزبخت گفت: اين  ــرل بنزين هاى توليدى را برعه كنت
ــراى تست بنزين هاى توليدى در بندرعباس  ــى پس از پايان تيرماه و ب آمادگ
ايجاد خواهد شد. رييس سازمان ملى استاندارد همچنين در خصوص كيفيت 
ــد داخل تصريح كرد: بايد به مرحله اى برسيم كه ديگر براى  خودروهاى تولي
ارتقاى كيفيت خودرو به مصوبه دولت براى ارتقاى كيفيت نياز نداشته باشيم. 
ــور افزود:  ــرد نوين استانداردسازى در كش ــت درباره ضرورت رويك پيروزبخ
ــا در واحد توليدى بايد به گونه اى تبديل  ــاس اين رويكرد كيفيت كااله براس
ــويم. وى ادامه داد: اگر واحد توليدى به  ــود كه از برخورد انفعالى خارج ش ش
اين نتيجه برسد كه براى ايمنى مصرف كننده عالوه بر آپشن هاى مربوط به 
ــار را انجام دهد و نبايد منتظر  ــزات جانبى ديگر نياز است بايد اين ك تجهي

مصوبه دولت باشد. 

احداث پااليشگاه هاى كوچك ال ان جى با 100 ميليون دالر سرمايه گذارى

نرخ بيكارى در 21 گروه سنى اعالم شد
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گزارش كوتاه



يادداشتاخبار كوتاه

ــه  ــه مقول ــت كـ ــى اسـ مـدت
ــه موضوع  ــازى تبديل ب برند س
روز عرصه كسب وكار شده است. 
ــركت هاى بسيارى با عنوان  ش
ــاور در اين زمينه تبليغات  مش
ــى دارند و اين سوال  پر و پيمان
ــد  ــاد مى كنن ــن ايج را در ذه
ــه راه افتاده  ــوج ب ــه با اين م ك
چقدر مى توان به آينده اقتصاد 
اميدوار بود؟! آيا توليدات داخلى 
ــد جايگزين نمونه هاى  مى توانن
خارجى شوند و اعتبار شايسته 
خود را بيابند؟! مقوله برند براى 
ــده داخلى به معنى  مصرف كنن
ــت؛ در  ــودن آن اس ــى ب خارج
مصرف كننده  ــاوره،  مح ادبيات 
ــد فالن  ــى مى گوي ــى وقت ايران
كاالى برند را خريدارى كرده ام، 
ــه آن معناست كه كااليى  اين ب
غير ايرانى خريده ام؛ اتفاقى كه 
به معناى مهجور ماندن توليدات 
داخلى است. داليل متعددى در 
ــود، از  ــن زمينه مطرح مى ش اي
يك سو كيفيت كاالهاى ايرانى 
ــان خارجى  ــاس با همتاي در قي
ــوى ديگر  ــر است، از س پايين ت
ــوه ارائه كاالهاى  تبليغات و نح
ــال رقابت با كاالهاى  ايرانى مج

خارجى را ندارند. 
مسئوليت ها را بر گردن 
مصرف كننده نيندازيم

ــان بنگاه هاى  ــران و مالك مدي
ــى محور»  ــى نگاه «داراي ايران

به طور  ــد،  ندارن ــد»  ــه «برن ب
ــب درآمد  ــى ايرانيان، كس كل
ــود از «برند» را موضوعى  و س
رويايى و غيرقابل دست يافتن 
ــه  ــد. اين ديدگاه ريش مى دانن
ــت  مديري ــه  ب ــش  گراي در 
در  ــى  (صرفه جوي ــه اى  هزين
ــه جاى انتخاب  تخصيص ها) ب
بنگاه  در  ــدى  ــت درآم مديري
ــن از اين بعد هم  دارد. بنابراي
ــورد كم توجهى قرار  «برند» م
ــه است؛ نگاهى كه سبب  گرفت
ــود تا توليدات داخلى از  مى ش
ــى پايينى برخوردار  سطح كيف
سـيـداميرحسين  ـــنـد.  بـاش
پورحسينى، پژوهشگر موسسه 
ــاى  پژوهش ه و  ــات  مطالع
ــوان اينكه گاه  ــى با عن بازرگان
داخلى  سياست گذارى هاى  در 
براى حمايت از كاالى داخلى، 
ــده كه به  برنامه هايى دنبال ش
او  مصرف كننده،  ترغيب  جاى 
ــد توليدات  ــور به خري را مجب
تـصـريح  ــرده،  كـ ــى  داخـلـ
ــوان  نمى ت ــاه  «هيچ گ ــرد:  ك
ــه  ــور ب ــده را مجب مصرف كنن
ــاالى داخلى كرد و او  خريد ك
ــاالى خارجى  ــرف ك را از مص
ــر و با قيمت پايين تر حتى  بهت
ــروم كرد.  ــاه مدت مح در كوت
علمى  ــول  اص طبق  همچنين 
بازاريابى، يك كاالى خوب و با 
كيفيت حتى با قيمت مناسب، 

از سوى بازار با استقبال مواجه 
نخواهد شد، مگر آنكه در ترويج 
برندسازى و بازارسازى آن كاال 
ــود.  نيز اقدامات الزم انجام ش
بنابراين براى حمايت از توليد 
ــت به جاى اينكه  ملى بهتر اس
ــا و وظايف  ــام مسئوليت ه تم
ــده  ــردن مصرف كنن ــر گ ب را 
بيندازيم و فقط سعى كنيم با 
تبليغات در خيابان هاى شهر و 

رسانه هاى تصويرى و مكتوب، 
ــردم را  ــس ميهن دوستى م ح
ــه در اكثر  ــك كنيم (ك تحري
ــود)، ابتدا  مواقع چنين نمى ش
ــده برويم  ــراغ توليد كنن به س
ــا  ــى ب ــم كاالي و از او بخواهي
كيفيت، با بسته بندى و قيمت 
ــب و منصفانه در اختيار  مناس
ــرار دهد و  ــان ق مصرف كنندگ
ــردم بخواهيم كاالى  از م بعد 

ايرانى خريدارى كنند.»
ــو كميسيون  نديمى، عض ايرج 
ــادى مجلس نيز در زمينه  اقتص
ــى  ــدات داخل ــازى تولي برندس
ــرد: «واقعيت اين است  اظهار ك
ــور زياد  ــه توليد كاال در كش ك
ــت و نمى توان همه آنها را با  اس
درجه كيفيت مدنظر توليد كرد 
ــان تجارى در  ــراى آنها نش و ب
نظر گرفت. بسيارى از توليدات 
ــتن  ــرايط داش داخلى واجد ش
ــد. قطعا برند سازى،  برند نيستن
جايگاه قابل توجهى براى كشور 
در بازار داخلى و خارجى فراهم 
خواهد كرد. در اقتصاد مقاومتى 
ــز با افزايش  موردنظر دولت ني
كيفيت توليد محصوالت داخلى 
و دريافت برند مى توانيم به اين 

هدف دست يابيم.»

تبليغات بايد حقيقت را 
بازگو كند

ــات و نحوه ارائه كاال مقوله  تبليغ
كليدى در بحث برندينگ مطرح 
ــه به قول  ــر چند ك ــد؛ ه مى كن
ــك آن است كه خود  عطار، مش
ــاى پر رقابت  ــا در دني ببويد؛ ام
ــه تنهايى  ــن مسئله ب ــروز، اي ام
ــد و توليد كننده  كفايت نمى كن
الزم است تا از كانال هاى بسيارى 
بهره ببرد تا بتواند مصرف كننده 
ــش را به  ــد تا كاالي ــع كن را قان
ــد. بنابراين  ــرى ترجيح ده ديگ

ــر توليد كننده ابتدا  الزم است ه
به شيوه هاى نوين تبليغات آشنا 
باشد و از سوى ديگر محصولش 
ــرى  ــكل جذاب ت ــر و ش را در س
ــه كند.  ــه مصرف كننده عرض ب
ــان، عضو هيات  محمود محمدي
علمى دانشكده مديريت دانشگاه 
است:  معتقد  ــى،  عالمه طباطباي
«ابزارهاى تبليغى براى برندسازى 
ــورد استفاده  ــه درستى م بايد ب
ــد در تبليغات  قرار گيرند و نباي
ــرى يا تقليد گام  با تخريب ديگ
ــات بايد  ــرا تبليغ ــت؛ زي برداش
ــد و بدون  ــت را بازگو كن حقيق
بيان حقيقت و با دروغ پردازى 
نمى تواند اثر گذار باشد؛ اما اين 
ــمندانه  بيان حقيقت بايد هوش
ــزود: «در  ــد.» محمديان اف باش
كشورهاى پيشرفته به خصوص 
ــات در  ــين تبليغ ــا، ماش آمريك
ــالش اقتصادى  ــر ت ــداى ه ابت
نمونه  ــراى  ب ــت مى كند.  حرك
ويندوز 95 قبل از ورود به بازار 
در تبليغات گسترده اى به مردم 
ــب 3هزار مقاله علمى، 6  در قال
ــان و 3 ميليون لغت  هزار داست
ــد. بنابراين برند بايد  معرفى ش
ــد و نمى توان  داراى اصالت باش
ــا فريب كارى به جلب  در برند ب
ــترى پرداخت، همان گونه  مش
ــاى داراى  ــه در جهان كااله ك
ــد  ــت، برن ــا كيفي ــت و ب اصال

ماندگار ترى دارند.»

ــق و تفحص  ــس هيات تحقي ريي
ــا اعالم اينكه نيمه  خودروسازان ب
اول سال 92، حدود 3هزار و 600 
ــارد تومان خودروى لوكس با  ميلي
ــور شده است،  ارز مرجع وارد كش
گفت: «متاسفانه شوراى رقابت به 
نتايج بررسى هاى هيات تحقيق و 
ــن فرمول قيمت  تفحص در تعيي

توجهى نكرد.» 
ــا  ب ــو  ــو در گفت وگ ــى عليل  عل
ــاره به  ــزارى تسنيم، با اش خبرگ
ــت سال 92  ــه در نيمه نخس اينك
ــارد  ــزار و 600 ميلي ــدود 3 ه ح
ــا ارز  ــودروى لوكس ب ــان خ توم
ــده است،  ــور ش ــع وارد كش مرج
ــور  اظهار كرد: «در آن مقطع كش
با بحران هاى متعددى براى تامين 

ــاى  ــاز واردات كااله ــورد ني ارز م
ــود، اما  ــه رو ب ــى و دارو روب اساس
ــزان خودروى لوكس با ارز  اين مي

مرجع وارد كشور شد.» 
ــدن   وى با بيان اينكه رسانه اى ش
ــر  ــب وزي ــوع از جان ــن موض همي
ــان باعث بركنارى  ــت و درم بهداش
ــدات واردات  ــد، افزود: «مستن او ش
ــارد تومانى خودروهاى  3600 ميلي
ــى آن را در  ــس را ديدم و حت لوك
گزارش تحقيق و تفحص از صنعت 

خودروسازان نيز درج كرده ام.» 
ــق و تفحص  ــس هيات تحقي  ريي
ــزود: «نمايندگان  اف خودروسازان 
مجلس در قالب گزارش تحقيق و 
تفحص پيشنهادهاى خود را براى 
حل معضل افزايش حجم واردات 

ــاى لوكس اعالم كرده اند  خودروه
ــا قرائت گزارش در  كه اميدوارم ب
ــنهادها به  صحن مجلس اين پيش
اجرا  ــراى  ب مرتبط  ــاى  دستگاه ه
ــوص  ــود.   وى درخص ــال ش ارس
فرمول جديد قيمت گذارى خودرو 
ــوراى  ــوى ش ــى از س ــه به تازگ ك
ــده است، گفت:  ــت تعيين ش رقاب
ــوراى رقابت نتايج  ــه ش «متاسفان
ــق و تفحص  ــى هيات تحقي بررس
ــن فرمول قيمت گذارى  را در تعيي
ــرار نداده  ــورد توجه ق ــودرو م خ
ــورا  ــت. البته ما براى اطالع ش اس
خودروسازى  ــت  صنع وضعيت  از 
كشور گزارش نهايى هيات تحقيق 
و تفحص خودروسازان را براى آنها 

ارسال كرده ايم.» 

واردات 3600 ميليارد تومانى خودروى لوكس با ارز مرجع 

نگاه ساده انگارانه
به مفهوم برندسازى

در ايران

ــران مفهوم برندينگ و تفكر  در اي
ــتوانه  برندينگ بدون دانش و پش
ــده  ــى تنها از خارج كپى ش علم
ــده است. ما بدون آنكه  و وارد ش
ــن مقوله را  ــاده كردن اي توان پي
ــيم به آن پرداخته ايم.  داشته باش
ــور  ــه در خارج از كش ــى ك كسان
ــه تحصيل كرده اند،  در اين زمين
ــن حوزه  ــه اي ــران ب ــر در اي كمت
ــرادى بدون در  ــد و اف پرداخته ان
ــول علمى، بحث  ــر گرفتن اص نظ
در  را  ــگ  رى برندي و  ــگ  برندين
كرده اند.  وارد  ــار  عرصه كسب وك
برخى اساتيد دانشگاهى با نگاهى 
تئوريك و آكادميك به اين حوزه 
ــر را در  ــن ام ــده  و همي وارد ش
ــرار داده اند؛  ــرا معيار ق زمينه اج
در حالى كه اين مقوله تنها با يك 
ــك قابل اجرا نيست و  نگاه تئوري
نياز به تجربه دارد. در ايران بحث 
ــوالت تئوريك  ــك در مق آكادمي
ــى ميان  ــده و تعامل ــه ش خالص
ــگاه و عرصه هاى توليدى و  دانش

صنعتى وجود ندارد. 
اگر ميل و نياز عرصه كسب وكار به 
سمتى رفته كه احساس مى شود، 
ــران بايد  ــگ در اي ــه برندين مقول
ــود، نياز است تا تعدادى  پياده ش
ــن تخصصص به  ــب اي براى كس
ــد و در اين  ــور برون خارج از كش
زمينه تجربه كسب كنند و سپس 
به ايران بازگردند و در اين زمينه 
ــته  كار كنند؛ اتفاقى كه در گذش
ــى به نتيجه  ــد بيفتد ول تالش ش

نرسيد. 
ــات بازاريابى  ــگ، ارتباط ماركتين
ــى  بازارياب ــم  منسج ــاط  ارتب و 
ــه در زمينه  ــى هستند ك مقوالت
ــوند و  ــا اجرا نمى ش ــگ م برندين
ــا كنفرانس ها و هياهوهايى با  تنه
نام برندينگ قرقره مى شوند ولى 
اينها هياهويى براى هيچ مى باشد 
ــده  و برندينگ در ايران پياده نش
ــرد برندينگ الزمه  ــت. عملك اس
ــا قاعده  ــت اصولى و ب يك حرك
ــه گام دنبال  ــت كه بايد گام ب اس
ــاهده  ــه در ايران مش ــود. آنچ ش
و  ــت  نيس ــگ  برندين ــود،  مى ش
ــت. در  ــى ا س ــا مخاطب آگاه تنه
ــام گرفته، بر اين  ارزيابى هاى انج
مقوله كه مخاطب نام تجارى كاال 
ــنيده بسنده مى كنند و اين  را ش
ــگ مى دانند؛  ــت برندين را موفقي
در حالى كه اين نه برندينگ بلكه 
تنها شناخته شدن آن نام تجارى 

نزد مصرف كننده است. 
ــد، آن  تعريفى نيست كه  تعريف برن
ــف برند آن  ــم؛ تعري ــا از آن داري م
ــد ما در  ــه از برن ــرى ا ست ك تصوي
ــده است.  ــن مخاطب ساخته ش ذه
متخصص برندينگ، كسى  است كه 
ــر از زمان حال مى رود  نگاهش فرات
ــاى برند را تجسم  ــده و دورنم و آين
ــف كرده  است. اين متخصص  و تعري
ــد در چند سال  مى داند كه اين برن
آينده كجا خواهد بود و براى رسيدن 
ــاه برنامه ريزى  ــدش به آن جايگ برن
ــك برند براساس يك  كرده است. ي
ــده حركت  برنامه از پيش تدوين ش
ــه فراتر از نياز  ــد؛ برنامه اى ك مى كن
ــت مى كند و با  ــده حرك مصرف كنن
ــه مصرف كننده را به  نگاهى خالقان

دنبال خود مى كشد. 
ــول يا  ــى برندهاى غ ــايد برخ ش
ــا مانند پيسى و  همان مگا برنده
كوكاكوال از ابتدا چنين دورنمايى 
ــود متصور نبودند ولى  را براى خ
ــا نگاه تخصصى و  پس از مدتى ب
كردند،  مطرح  كه  مانيفست هايى 
ــاهديم را  ــى كه امروز ش دورنماي

براى خود تدارك ديدند. 
ــا توضيحاتى كه  ــالم ب ــك ك در ي
ــه برندينگ با  ــران مقول دادم، دراي
ــه رو به رو بوده  نگاهى ساده انگاران
ــت. برند،  ــده اس و ساده گرفته ش
ــد و كم كم  ــوزادى  است كه متول ن
ــود و سپس در جايگاه  بزرگ مى ش
شايسته مى نشيند. براى رسيدن به 
اين امر الزم است گام به گام آن را 
ــرد، از آن مراقبت كرد و  به پيش ب
با تغذيه مناسب به آن بال و پر داد 
ــار مخرب به  ــالش كرد تا از آث و ت
دور بماند. در سايه اين امر مى توان 
اميد داشت تا برندى مطرح شود. 

ــد كم و بيش  ــر حال هرچن در ه
ــى در زمينه برند سازى  تالش هاي
ــى دركل آژانس  انجام گرفته؛ ول
موفقى در زمينه برندينگ نداريم 
ــدى  ــاى 87درص ــه آماره و هم
ــگ كه  ــه برندين ــده ن ــرح ش مط
مصرف كننده آگاهى است و همه 
اين بحث هايى كه مطرح مى شود 

تنها هياهو براى هيچ است. 
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رويكرد جديد در انتخاب صادركنندگان نمونه سال 
ــى انتخاب  ــت: «رويكرد اصل ــارت ايران گف ــس سازمان توسعه تج ريي
ــزان ارزش افزوده  ــاس مي ــال جارى براس ــه در س ــان نمون صادركنندگ

محصوالت صادراتى است.» 
 به گزارش «فارس»، ولى اله افخمى راد، در تشريح سياست هاى سازمان 
ــارت ايران در حمايت از صادركنندگان بخش خصوصى گفت:  توسعه تج
ــه بهمنظور حمايت و تقويـت  ــاب صادركنندگان نمون ــد انتخ «در فرآين
بخـش خصوصي در صورت حضور واحدهاى خصوصي و دولتي در يك 
تعلق  اضافه  امتياز   50 خصوصي  واحدهاى  به  خدماتي  كااليي-  گروه 
و  خصوصـي  واحـد  امتياز  بودن  يكسان  صورت  در  و  گرفت  خواهد 
ــار  ــزود: «در كن دولتي، اولويت انتخاب با بخش خصوصي است.» وى اف
ــكل ها و اتحاديه هاى صادراتى  ــخصيت هاى حقيقى صادركننده، تش ش
ــرده و در بخش ارزيابى و  ــركت ك ــز مى توانند، در اين رقابت ملى ش ني
رتبه بندى تشكل ها ثبت نام كنند.» رييس سازمان توسعه تجارت از آغاز 
ــر داد و افزود:  ــركت در اين فرآيند خب ــام صادركنندگان براى ش ثبت ن
ــه پايگاه اينترنتى انتخاب  ــور مى توانند با مراجعه ب «صادركنندگان كش
ــرايط  ــان نمونه با عنوان «نمونش» در صورت دارا بودن ش صادركنندگ
ــان  ــد.» افخمى در پايان خاطرنش ــى ثبت نام كنن ــورت الكترونيك به ص
ــال جارى است و  ــم تيرماه س ــرد: «مهلت ثبت نام الكترونيكى تا شش ك
ــد رهگيرى دريافت كنند و يازدهم  ــان بايد در اين مدت، ك صادركنندگ
ــه دبيرخانه انتخاب صادركنندگان  ــاه مدارك و مستندات خود را ب تيرم
نمونه ارائه كنند. متقاضيان مى توانند براى ثبت نام به سامانه اختصاصى 

نمونش مراجعه كنند. 

افزايش صادرات مرغ در سال جارى
ــك روزه و تخم مرغ به خودكفايى  ــت مرغ، جوجه ي ايران در توليد گوش
ــادرات در زمينه  ــارى يكى از سال هاى پرص ــده و بنا است؛ سال ج رسي

طيور باشد. 
به گزارش خبرگزارى ايلنا، حسن ركنى، معاون توليد صحيح دامى وزير 
ــه همراه وزير جهاد  ــان اينكه در سفر كارى كه ب ــاورزى با بي جهاد كش
ــتيم، افزود: «آنها به شدت به همكارى تجارى  ــاورزى به فرانسه داش كش
ــران عالقه مند هستند و تالش  ــترك در زمينه هاى دام و طيور با اي مش

مى كنند زمينه هاى اقتصادى دوجانبه را افزايش دهند.» 
وى بيان كرد: «هم اكنون به واردات گوشت مرغ هيچ نيازى نداريم، بلكه 

مازاد آن را نيز به كشورهاى متقاضى صادر مى كنيم.» 

ركنى با اشاره به اينكه سال قبل پيش بينى شده بود 50 هزار تن واردات 
گوشت مرغ داشته باشيم، ادامه داد: «از وقتى در نيمه دوم سال گذشته 
قبول مسئوليت كرديم، به دليل مازاد گوشت مرغ در كشور اجازه نداديم 
در شش ماهه دوم سال 92 در زمينه گوشت مرغ ثبت سفارشى صورت 
گيرد و از اين ميزان 11 هزار تن وارد كشور شد كه قسمت اعظم آن در 

نيمه نخست سال رخ داد.» 
ــاورزى يادآور شد: «از مجموع 10  معاون توليدات دامى وزير جهاد كش
ميليون تن تبادل مرغى كه در دنيا صورت مى گيرد، سه ميليون تن آن 

در منطقه صورت مى پذيرد.» 
ــت كه مى توانيم با  ــور ماس ــه داد: «اين فرصت خوبى براى كش وى ادام
ــاى منطقه را از آن خود سازيم،  ــش كمى و كيفى توليد مرغ بازاره افزاي
ــت مرغ  ــرا با زيرساخت هاى موجود، امكان افزايش 50 درصدى گوش زي
ــود دارد و به تازگى در اين زمينه واحدى در  ــدون نوسازى واحدها وج ب
ــوالت دامى ايجاد  ــى جهت توسعه صادرات محص ــت توليدات دام معاون

كرديم.» 
ــود  ركنى با بيان اينكه ماهانه 10 هزار تن مرغ مازاد مصرف توليد مى ش
ــورهاى همسايه هستيم،  و درصدد تسهيل صادرات اين محصول به كش
اظهار كرد: بخشى از مازاد توليد مرغ نيز به صورت ذخاير استراتژيك در 
ــتيبانى امور دام براى ماه هاى پرمصرف مثل  ــركت پش سردخانه هاى ش
ــال اين هستيم كه مازاد توليد  ــود، اما به دنب ماه رمضان نگهدارى مى ش

را صادر كنيم. 
ــاورزى گفت: «ماهانه 10 هزار تن  ــاون توليدات دامى وزير جهاد كش مع
ــور،  ــود و با زيرساخت هاى موجود در كش مرغ مازاد مصرف توليد مى ش
ــدون نوسازى واحدها  ــت مرغ ب ــان افزايش 50 درصدى توليد گوش امك

وجود دارد.» 

شركت هاى هندى به دنبال شريك ايرانى
براى احداث كارخانه در چابهار 

ــار  ــد خواست ــيميايى در هن ــود ش ــده ك ــى توليد كنن ــركت دولت دو ش
سرمايه گذارى در ايران براى احداث كارخانه توليد كود شيميايى شدند. 
ــه اس بى آى  ــيميايى در هند ب ــى توليد كننده كود ش ــركت دولت دو ش
ــى، براى احداث  ــركايى ايران ــس، ماموريت داده اند تا ش ــال ماركت كپيت
ــركت هاى هندى قصد دارند،  ــه اوره اى در بندر چابهار بيابند. ش كارخان
ــيميايى را با  با استفاده از مزيت پايين بودن قيمت گاز در ايران، كود ش
هزينه كمترى توليد كنند.   به گفته دو مقام آگاه كه نخواستند نامشان 
ــود، هزينه اين پروژه كه از سوى شركت هاى راشتريا و گوجرات  فاش ش
نارمادا ولى، در حال پيگيرى است، 7000 كرور روپيه برآورد شده است. 
 ايران پيشنهاد كرده است كه گاز را با قيمت 3 دالر در هر يك ميليون 
ــده توليد و  واحد حرارتى به اين واحد ارائه كند. بنابراين، هزينه تمام ش
ــر خواهد بود. هند براى تامين نياز  ــيميايى به هند پايين ت ارسال كود ش

داخلى خود 8 ميليون تن كود شيميايى وارد مى كند. 

احتمال امضاى موافقت نامه تجارت آزاد با تركيه 
ــه سازمان توسعه  ــورهاى آسيا و اقيانوسي ــل دفتر بازرگانى كش  مديرك
ــه تجارت  ــته موافقت نام ــاه گذش ــش م ــت: «در ش ــران گف ــارت اي تج
ــه رسيد و اميدواريم  ــا مذاكره با تركيه به نتيج ــى بعد از سال ه ترجيح
ــس تركيه هم به تصويب برسد و در اين زمينه  ــن موافقت نامه در مجل اي

پيشرفت هاى ديگرى نيز حاصل شود.» 
 به گزارش «ايسنا»، موسويان، مدير كل دفتر بازرگانى كشورهاى آسيا و 
اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت ايران، در نشست تجارى ايران و تركيه 
ــد كه ما با تركيه موافقت نامه تجارت  ــار كرد: «اميدواريم روزى بياي اظه

آزاد را امضا كنيم.»
وى با بيان اينكه در حال حاضر مبادالت تجارى بين دو كشور ايران و تركيه 
ــور  15 ميليارد دالر است، گفت: «تعيين يك هدف از جانب روساى دو كش

بسيار پسنديده است و براى رسيدن به اين هدف ظرفيت كافى داريم.» 
ــه انجام دهيم و  ــد يكسرى اقدامات در اين زمين ــزود: «البته باي  وى اف
ويژگى هايى داشته باشيم كه قرار گرفتن دو كشور در منطقه هم افزايى، 
ــور و تماس و مراوده  ــوالن عالى رتبه دو كش ــود اراده قوى در مسئ وج

منظم بين مسئوالن از جمله اين ويژگى ها است.» 

ــر و تلفن  ــوت و تصوي ــه ص ــس اتحادي ريي
ــل معموال در  ــت: «قاچاق موباي ــراه گف هم
ــاالى 500 هزار  ــت ب ــى هايى با قيم گوش
ــد كه اگر تعرفه واردات  تومان اتفاق مى افت
تلفن همراه اصالح شود، هم قاچاق كاهش 
ــت ماليات بر  ــم از طريق درياف ــه و ه يافت
ارزش افزوده درآمد دولت افزايش مى يابد.» 
ــو با فارس، در  ــم درستى در گفت وگ ابراهي
ــازار تلفن همراه گفت: «در  مورد وضعيت ب
ــى تلفن همراه  حال حاضر 1900 نوع گوش
ــه لحظه  ــود دارد كه لحظه ب ــا وج در دني
نيازهاى نرم افزارى آنها به روز مى شود و در 
اين راه سهم توليد داخل تك رقمى است.» 
ــاره كرد در حال حاضر  وى به اين نكته اش
ــش خدمات و سرويس دهى  نواقصى در بخ
ــور وجود دارد كه بايد  حوزه موبايل در كش
ــرده و اين حوزه به  ساختار سنتى تغيير ك
علم روز مجهز شود. وى با اظهار خرسندى 
ــت، معدن و  ــر رويكرد وزارت صنع از تغيي
ــت اصناف گفت: «با  تجارت در مورد فعالي
ــه در روز ملى اصناف انجام  صحبت هايى ك
ــه اين نتيجه  ــد به نظر مى رسد دولت ب ش
ــازار دخالت نكند  ــه در تنظيم ب ــده ك رسي
ــد، زيرا  ــته باش و بر عملكردها نظارت داش
ــت مى تواند زيرساخت ها را آماده كند و  دول

ــش سرمايه گذارى كند.»  در پژوهش و دان
درستى اظهار اميدوارى كرد تا در اين دوره 
ــت اتاق هاى در  ــته پش از دولت مثل گذش
بسته براى اصناف تصميم گيرى نشود و هر 
ــه موضوعى در مورد اصناف مطرح  جايى ك
مى شود، نماينده اصناف حضور داشته باشد. 
ــه واردات تلفن  ــخ به اينكه تعرف وى درپاس
ــه تاثيرى در بازار  ــراه در حال حاضر چ هم
ــه بازار ثبات آرامش  آن دارد، گفت: «گرچ
ــن را عنوان كرد  ــا بايد اي ــود را دارد، ام خ
ــان تا مرز 500  كه تلفن هايى كه قيمت ش
ــاز بازار را  ــت 80 درصد ني ــزار تومان اس ه
ــد مابقى به  ــد، اما 20 درص تامين مى كنن
ــم مربوط است كه  ــاى باالى اين رق تلفن ه
ــى هاى  گردش مالى آنها با 80 درصد گوش
ــترين قاچاق در  ديگر برابرى مى كند و بيش
ــن حوزه اتفاق مى افتد.» وى توصيه كرد:  اي
ــود  تعرفه واردات تلفن همراه بايد اصالح ش
ــه كاهش قاچاق بسيار كمك مى كند  زيرا ب
ــا واردات از  ــى درآمد دولت نيز ب و از طرف
طريق مبادى قانونى افزايش مى يابد، چون 
ــات بر ارزش  ــل 8 درصد مالي ــت حداق دول
ــد و از طرف ديگر  ــزوده را دريافت مى كن اف
ــا خيال آسوده در بازارى  مصرف كنندگان ب

بدون التهاب نياز خود را تامين مى كنند. 

ــذب  ــز ج ــران مــرك ــه زودى در تـهـ بـ
ــى و خارجى  ــذارى اعم از داخل سرمايه گ
ــود كه تالش است اين مركز  افتتاح مى ش
ــا در اين ايام مبارك  ــل از ماه رمضان ي قب
ــه افتتاح برسد كه در واقع پنجره  واحدى  ب

براى سرمايه گذاران است. 
ــدار تهران در  ــمى، استان سيدحسين هاش
نشست تجارى ايران و تركيه با بيان اينكه 
ــور از  ــران به عنوان پايتخت كش استان ته
اين گونه حركت ها استقبال مى كند، گفت: 
ــور  52/8درصد ماليات كل استان هاى كش
ــد و از 37  ــران تامين مى كن ــان ته را است
ــور 20  ــزار كارت بازرگانى در سطح كش ه
ــران است و اين  ــارت در استان ته هزار ك
ــش اقتصادى  ــان مى دهد، بخ موضوع نش
ــور ما  ــوان بخش پويا در پايتخت كش به عن

از گذشته ها وجود داشته است.» 
ــود با بيان  ــان خ ــى از سخن  وى در بخش
ــازه دهيم هر صنعتى  اينكه نمى توانيم اج
در تهران ايجاد شود، گفت: «در حال حاضر 
ــهرك صنعتى هاى تك را در تهران  سه ش
معرفى كرديم كه يكى از اين شهرك ها در 
ــى فرودگاه امام قرار دارد و در آينده  نزديك
ــده و زمينه خوبى را براى  نزديك فعال ش

بخش خصوصى فراهم مى كند.» 

ــى اعالم  ــور رسم ــه ط ــه داد: «ب  وى ادام
ــاى الزم را  ــا دولت هماهنگى ه مى كنم ب
انجام داديم كه درون شهرك هاى صنعتى، 

صنايع هاى تك را مستقر كنيم.» 
ــش دوم در اين  ــان اينكه بخ ــمى با بي  هاش
ــگرى است  ــهرك بحث توريستى و گردش ش
كه در اولويت استان تهران نيز قرار دارد، اظهار 
كرد: «سياستى را مشخص كرده و حركت هاى 
خوبى را آغاز كرديم و مجموعه هاى گردشگرى 
در شرق، غرب و جنوب استان در حال تقويت 
است و از هرگونه سرمايه گذارى در اين زمينه 

استقبال مى كنيم.  
وى در عين حال يادآور شد: «ما در شهرك 
ــه صنايع دارويى  ــى را ب صنعتى يك بخش

اختصاص داديم.» 
 استاندار تهران گفت: «احساس مى كنيم 
ــور  ــا توجه به استعدادى كه بين دو كش ب
ــود دارد، هدف گذارى  ــران و تركيه وج اي
ــادالت تجارى  ــارد دالرى در مب 30 ميلي
ــور قابل دستيابى است، چون  بين دو كش
ــر و اميد وقتى هدفى را معين  دولت تدبي
ــاى الزم را انجام داده  ــد بررسى ه مى كن
ــوع خوش بينانه نگاه  ــده به اين موض و بن
ــوى اى در اين  ــم و اراده سياسى ق مى كن

زمينه وجود دارد.» 

رييس اتحاديه صوتى و تصويرى و تلفن همراه: 
اصالح تعرفه گمركى، واردات غيرقانونى را كاهش مى دهد

 استاندار تهران خبر داد:
افتتاح مركز جذب سرمايه گذارى داخلى و خارجى 

گزارش «فرصت امروز» از روند برندسازى براى توليدات داخلى

 برند سازى ناموفق وطنى

مديران و مالكان 
بنگاه هاى ايرانى 

نگاه «دارايى محور» 
به «برند» ندارند، 

به طور كلى ايرانيان، 
كسب درآمد و سود 

از «برند» را موضوعى 
رويايى و غيرقابل 

دست يافتن مى دانند

امراهللا فرهادى 



اخبار كوتاه

را  ارزى  ــاى  مجوزه ــزى  بانك مرك
ــه مرحله  ــاى جديد در س به بانك ه
براساس امكانات، ظرفيت ها و كاركنان 
استخدام شده در بانك در حوزه ارزى 
ــل اعطا مى كند و بانك دى  و بين المل
ــماره يك  نيز در حال حاضر مجوز ش
ــت. قرائتى،  ــت كرده اس ارزى را درياف
ــاون ارزى و بين الملل بانك دى، از  مع
رقابتى شدن نرخ هاى سود تسهيالت 
ــدف جذب  ــك با ه ــن بان ارزى در اي
سرمايه گذاران و با اشاره به برنامه هاى 
بانك براى جذب منابع ارزى گفت: با 
ــى كه براى اهداف  توجه به برنامه هاي
ــى  ــده، پيش بين ــن ش ــى تدوي رقابت
مى كنيم نرخ هاى رقابتى داشته باشيم 
ــاى ارزى را جذب  تا بتوانيم سرمايه ه
كنيم.  وى همچنين از اخذ مجوزهاى 
ــوع دوم و سوم تا پايان امسال  ارزى ن
خبر داد و گفت: اميدواريم با اخذ اين 
ــزى، بانك دى  ــا از بانك مرك مجوزه
ــاى ارزى به  ــد در همه فعاليت ه بتوان

شكل گسترده اى ورود كند. 

پرداخت سودسهام 2 شركت
 از طريق بانك صادرات 

ــركت  ــداران ش ــم سهام ــود سه س
ــك (سهامى عام) و  خدمات انفورماتي
ــر از طريق  سرمايه گذارى توس گست
ــعب بانك صادرات ايران پرداخت  ش
مى شود.  براساس قرارداد منعقده بين 
اين بانك و شركت خدمات انفورماتيك 
ــود نقدى سهامداران حقيقى  سهم س
ــعب  ــركت از طريق تمامى ش اين ش
ــنبه  ــادرات ايران از روز يكش بانك ص
ــد. در  اول تير جارى قابل پرداخت ش
اين رابطه سهامداران حقيقى شركت 
يادشده مى توانند با ارائه مدارك هويتى 
نظير كارت ملى، شناسنامه، برگه سهام 
ــعب اين بانك مراجعه و  مربوطه به ش
ــود متعلقه خود را دريافت كنند  يا  س
به ساير حساب هاى خود انتقال دهند. 

ارائه تسهيالت با سامانه تام 
بانك ملت

ــى درخواست  ــه اينترنت ــان ارائ امك
ــارى از طريق سامانه  تسهيالت اعتب
ــد. از اين  ــت فراهم ش ــام بانك مل ت
ــان پايانه هاى فروش  ــس پذيرندگ پ
ــداران سوخت و  ــن بانك، جايگاه اي
ــان در استان هاى تهران و  متخصص
ــد درخواست استفاده  البرز مى توانن
ــارى را به صورت  ــاى اعتب از بسته ه
ــه تام  ــق سامان ــى و از طري اينترنت
ــتريان گروه هدف  ــه كنند.  مش ارائ
ــان  پذيرندگ ــارى  اعتب ــاى  بسته ه
و  ــت  سوخ ــداران  جايگاه ــت،  مل
ــا مراجعه  ــد ب ــان مى توانن متخصص
      http://taam.اينترنتى ــانى  نش به 
ــه به  ــا مراجع bankmellat.ir  ي
ــك ملت  ــى سايت بان ــه اصل صفح
ــذ تسهيالت اعتبارى  درخواست اخ

موردنظر خود را پيگيرى كنند. 

بن كارت جاى بن هاى شهروند  
را مى گيرد 

ــهر» با همكارى «شهروند  «بانك ش
شهر» جايگزين بن هاى شهروندى را 
معرفى كرد. حسين محمدپورزرندى، 
ــست  ــهر در نش مديرعامل بانك ش
ــترك خود با مديرعامل شركت  مش
بن كارت هاى  از جايگزينى  شهروند 
شهروندى به جاى بن هاى شهروند 
ــه  ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــر داد و ب خب
ــهروندى با امكان  ــاى ش بن كارت ه
ــدن مبالغ مورد دلخواه از  ــارژ ش ش
ــخاص حقوقى  هفته جارى براى اش
ــت،  ــد داش ــدور خواه ــت ص قابلي
ــرف يك ماه  ــان كرد كه ظ خاطرنش
ــز قادر  ــخاص حقيقى ني آينده اش
خواهند بود از اين كارت ها بهره مند 
شوند.  نايب رييس هيات مديره بانك 
شهر مزاياى متعددى براى استفاده 
از كارت هاى بانك شهر اعالم كرد و 
ــت، تخفيف هاى 3 تا 6 درصدى  گف
در خريد اين كارت از جمله مزاياى 

آن است.

سايت بانكدارى الكترونيك 
ويژه حقوقى ها

الكترونيك  ــدارى  بانك ــت  وب ساي
ــى» بانك  ــتريان «حقوق براى مش
ــز  ــط مرك ــادرات توس ــه ص توسع
ــات و ارتباطات اين  فناورى اطالع
بانك ايجاد و به بهره بردارى رسيد. 
وب سايت مذكور عالوه بر خدمات 
ــتيبانى  ــى، پش ــدارى اينترنت بانك
سيستم امضاى الكترونيكى و احراز 
ــز انجام  ــت الكترونيكى را ني هوي
ــتريان براى استفاده  مى دهد.  مش
ــا مراجعه به  ــن خدمت بايد ب از اي
اين  الكترونيك  ــدارى  بانك صفحه 
ــش بانكدارى  ــك و ورود به بخ بان
ــى (BIB)  به تكميل فرم  اينترنت

درخواست عضويت اقدام كنند. 

برنامه هاى بانك دى
براى جذب منابع ارزى 

 تاسيس انجمن هاى بيمه و ريسك و اكچوئرى
رييس پژوهشكده بيمه از پيگيرى اين پژوهشكده براى تاسيس انجمن بيمه و 
ريسك و انجمن اكچوئرى خبر داد و گفت: انجمن هاى ياد شده كه تشكل هاى 
مستقل علمى و حرفه اى و مركب از فرهيختگان صنعت بيمه هستند به زودى 

تاسيس مى شوند. 
ــكل هاى حرفه اى،  ــر مهدوى با بيان اينكه، بدون ترديد نهادينه سازى تش غدي
علمى و فنى يكى از اقتضائات جوامع پيشرو قلمداد مى شود، افزود: پژوهشكده 
ــه نيز با درك اهميت اين موضوع اقدامات موثرى را براى تاسيس انجمن  بيم

بيمه و ريسك و همچنين انجمن اكچوئرى صورت داده است. 
ــكده بيمه افزود: تغيير ساختار  ــاره برنامه هاى در دست اقدام پژوهش وى درب
تشكيالتى پژوهشكده بيمه و متناسب سازى عنوان ها و ماموريت هاى گروه هاى 
ــى ساختار مزبور مراحل نهايى ابالغ خود را سپرى مى كنند و با  علمى پژوهش
اجراى آن پژوهشكده بيمه با تحوالت اثربخشى در بدنه اجرايى و ماموريت ها 

رو به رو خواهد بود. 
ــركت هاى بيمه را از ديگر برنامه هاى اين پژوهشكده اعالم  مهدوى تعامل با ش
ــركت هاى بيمه  ــكده بيمه براى ايجاد تعامل هدفمند با ش كرد و گفت: پژهش
هم اكنون نشست هاى تخصصى خود را با نمايندگان علمى شركت هاى بيمه كه 

رسما به اين پژوهشكده معرفى شده اند، دنبال مى كند. 

هشدار مديرعامل بيمه ايران به كارشناسان حقوقى : 

مراقب متقلبان و شبكه هاى جعل اسناد بيمه اى باشيد
رييس هيات مديره شركت سهامى بيمه ايران تاكيد كرد: كارشناسان حقوقى 
ــتر مراقب متقلبان حرفه اى و شبكه هاى جعل اسناد و  ــركت بايد بيش اين ش

مدارك بيمه اى باشند و دست آنان را رو كنند. 
ــبكه هاى جعل و تقلب اسناد و مدارك بسيار  محمود امراللهى با بيان اينكه ش
ــما مورد  ــال بوده و سعى در غارت اموال و منابع بيت المال دارند، افزود: ش فع
ــركت و بيمه گذاران هستيد از اين رو بايد در دعاوى  اعتماد و حافظ منافع ش
حقوقى دقت فراوانى داشته باشيد تا اموال مردم و شركت به ناحق در اختيار 

غير قرار نگيرد. 
وى افزود: جاعالن درصنعت بيمه بسيار سازمان يافته عمل مى كنند و شناسايى 
ــته در محاكم  ــا دقت زيادى مى طلبد در نتيجه الزم است موثرتر از گذش آنه

قضايى كه درباره پرونده هاى بيمه اى شركت تشكيل مى شود حاضر شويد. 
مديرعامل بيمه ايران تاكيد كرد: امروز بحث تقلب و جعل در صنعت بيمه بسيار 
گسترده شده است و تقريبا هر هفته شاهد كشف باند فساد مالى در اين صنعت 
ــترى داشته  هستيم برهمين اساس بايد نسبت به اين موضوع حساسيت بيش

باشيد و بى تفاوت از كنار آن عبور نكنيد. 

بررسى طرح اصالح قانون بيمه شخص ثالث 
دبير كل سنديكاى بيمه گران ايران از بررسى طرح اصالح قانون بيمه اجبارى 
 مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در كميسيون اقتصادى 

مجلس خبر داد. 
ــخص ثالث توسط  غالمرضا تاجگردون اظهار كرد: طرح اصالح قانون بيمه ش
ــد و در جلسه روز گذشته  كميته اى در كميسيون اقتصادى بررسى خواهد ش

كميسيون اقتصادى نيز مطرح شد و مورد بررسى قرار گرفته است. 
ــان كرد كه اين قانون با توجه به اشكاالتى كه دارد، الزم است تا  وى خاطرنش
مورد بازبينى و اصالحات قرار بگيرد البته مجلس آن را به صورت آزمايشى به 
مدت پنج سال تصويب كرده بود و اكنون الزم است اشكاالت برطرف و تصويب 

نهايى شود.

ــته به واسطه  در سال هاى گذش
ــا، بازارهاى طال،  نوسان قيمت ه
ــان فراوانى را  سكه و ارز مخاطب
ــاند و مردم  ــال خود كش به دنب
ــود در كوتاه مدت  براى كسب س
ــا هدايت  ــن بازاره ــه سمت اي ب
شدند،اما بعد از ريزش قيمت ها و 
ــرر و زيان بسيارى از صاحبان  ض
ــش، اين امر  ــه در اين بخ سرماي
از  ــارى  ــث بى اعتمادى بسي باع
افراد نسبت به سرمايه گذارى در 
ــد،  بخش هاى مختلف اقتصاد ش
به طورى كه در چند ماه گذشته 
اين سوال بارها و بارها در محافل 
ــى از سوى  ــادى و اجتماع اقتص
ــى كسب و كار مطرح  مردم و اهال
ــه سرمايه گذارى  ــده است ك ش
ــال در كدام بخش از اقتصاد  امس
ــراه خواهد  ــترى هم با سود بيش
ــود و كدام بازار از ريسك پايين  ب
و اطمينان بااليى برخوردار است؟ 
سوالى كه كارشناسان اقتصادى با 
تحليلى از وضعيت فعلى اقتصاد 
كشور در گفت وگو با فرصت امروز 

به آن پاسخ دادند. 
ــى از  ــايان آرانى يك ــاهين ش ش
ــادى در اين  ــناسان اقتص كارش
زمينه با تاكيد بر اينكه سرمايه هاى 
سرگردان در جاى امن جا خوش 
ــرايط فعلى پيدا  مى كنند و در ش
ــن جايى، چندان كار  كردن چني
ــت: توصيه  ــت، گف ــى نيس آسان
ــود كه افراد با آگاهى وارد  مى ش
ــوند تا  بازارهاى سرمايه گذارى ش
ــب كاهش ريسك  ــن امر موج اي
ــذارى به ويژه در بخش  سرمايه گ
ــود و ضرر و زيانى  خرد جامعه ش

آنها را تهديد نكند. 
ــد به  ــه باي ــه وى، البت ــه گفت ب
ــرد كه  ــه ك ــوع توج ــن موض اي
ــاى  بخش ه در  ــذارى  سرمايه گ
ــازار  ب ــوص در  ــف به خص مختل
سرمايه بايد با رويكرد بلند مدت 
باشد، به عبارتى بازدهى مناسب 
ــد  ــق خواه ــدت محق در بلند م
ــد و صاحبان سرمايه نبايد در  ش
ــب سود در  ــن راستا براى كس اي

كوتاه مدت عجوالنه رفتار كنند. 
ــن موضوع كه  ــا تاكيد بر اي وى ب
ــال اخير در  ــى، دوس ــه يك تجرب
ــه و ارز باعث  ــازار سك ــش ب بخ
ــش  ــادى در بخ ــى بى اعتم نوع
ــح  ــده، تصري ــذارى ش سرمايه گ
ــرايط به  ــرد: با توجه به اين ش ك
نظر مى رسد اگر بورس بتواند در 
يك شرايط عادى حركت كند و 
ــا حدودى به نقطه تعادل برسد  ت
ــب براى  ــد فرصت مناس مى توان
ــردان جامعه  ــاى سرگ سرمايه ه

باشد كه هنوز جاى مناسبى براى 
سرمايه گذارى پيدا نكرده اند.. 

اين كارشناس اقتصادى با تاكيد 
بر اينكه اگر سياست مناسبى براى 
خرد  سرمايه گذارى هاى  ــش  بخ
ــور صورت نگيرد، پول ها  در كش
ــردان مى مانند،  ــان سرگ همچن
ــه در اين بين نبايد از  افزود: البت
ــى بانك ها  ــازار پول، يعن حوزه ب
غافل ماند زيرا اين بازار مى تواند 
در جذب منابع مفيد باشد اما به 
شرطى كه نرخ سود در اين بازار 
هم براساس عرضه وتقاضا تعيين 
ــراى  ــت الزم را ب ــود و جذابي ش

سرمايه گذاران داشته باشد. 
ــايان آرانى، بازار مسكن را هم  ش
ــب  ــذارى مناس ــراى سرمايه گ ب
ــن بخش با  ــت: اي ــت و گف دانس
ــد از  ــا مى توان ــذب سرمايه ه ج
ــى است  ــه چند وقت ــودى ك رك
ــود  ــا آن مواجه است، خارج ش ب
ــه اين نكته  ــن امر منوط ب اما اي
ــن بخش تحت نظام  است كه اي
ــا فرصت  ــش برود ت كنترلى پي
ــراى سودجويان  سرمايه گذارى ب

و دالالن فراهم نشود. 
ــاش يكى ديگر  ــا اميرت  عبدالرض
ــناسان اقتصادى هم در  از كارش
ــرد كه در  ــه تاكيد ك ــن زمين اي
شرايط فعلى صاحبان سرمايه تا 
حدودى نسبت به سرمايه گذارى 
ــف نگران و  در بخش هاى مختل
نامطمئن هستند و در بالتكليفى 
ــد و نمى دانند كه  ــر مى برن به س
ــش مى تواند پاسخگوى  كدام بخ

نيازشان باشد. 
ــال  ــى، دو س ــات يك ــه اتفاق او ب
ــه و ارز  ــته كه در بازار سك گذش
ــاره كرد و  ــوع پيوسته اش ــه وق ب
ــاهد  ــان زمان ش ــت: در هم گف

ــارى از  ــر بوديم كه بسي ــن ام اي
ــذاران در اين بخش ها،  سرمايه گ
ــن بازار  ــودى كه از اي ــار س انتظ
ــتند را به دست نياوردند يا  داش
اينكه ضرر كردند و همين شرايط 
هم سبب شد نوعى بى اعتمادى 
ــذارى حاكم  در فضاى سرمايه گ
شود، به طورى كه در حال حاضر 
بسيارى از دارندگان سرمايه هاى 
خرد، به درستى نمى دانند كه بايد 

در كجا سرمايه گذارى كنند. 
ــه در اين  ــد بر اينك ــا تاكي وى ب
شرايط توصيه مى شود تازه وارد ها 

ــات الزم  ــه اطالع ــرادى ك اف و 
ــذارى  سرمايه گ ــوص  درخص را 
ــف ندارند،  ــاى مختل در بخش ه
ــاى  ــى وارد حوزه ه ــدون آگاه ب
سرمايه گذارى نشوند تا ضرر هم 
نكنند، به ويژگى هاى يك مكان 
ــاره  اش سرمايه گذارى  ــب  مناس
ــت: از فاكتورهايى كه  كرد و گف
ــك بخش، براى  مى توان براى ي
سرمايه گذارى قائل شد، اين است 
كه بتواند سود متعادل و مطمئنى 
ــذاران بدهد و فرد  را به سرمايه گ
از بازگشت سرمايه اش تا حدودى 

اطمينان الزم را داشته باشد. 
ــه اينكه  ــاره ي ــا اش ــاش ب اميرت
ــه ريسك  ــى ك ــرايط فعل در ش
سرمايه گذارى تا حدودى افزايش 
ــرده، افزود: همچنين نرخ  پيدا ك
ــال كاهش است و به  تورم در ح
ــاى رسمى  ــر مى رسد بازاره نظ
همچون بانك ها مى توانند گزينه 
ــراى سرمايه گذارى  ــى ب مطمئن
ــرف فرد  ــرا از يك ط ــند. زي باش
ــول و سود حاصل  ــت پ از بازگش
ــن است و  ــه اش مطمئ از سرماي
ــر به نفع  ــر اين ام ــرف ديگ از ط
ــود، زيرا  ــور خواهد ب اقتصاد كش
ــذب  ــا ج ــد ب ــا مى توانن بانك ه
ــت سرمايه در  ــا و انباش سپرده ه
ــش، تسهيالت الزم را در  اين بخ
ــار بخش هاى واقعى اقتصاد  اختي
ــث ايجاد  ــد و هم باع ــرار دهن ق
ــوند كه  كسب و كارهاى جديد ش
ــت باعث رونق  ــر در نهاي اين ام
ــه گفته او  ــود. ب اقتصادى مى ش
ــتر منابع در اين  البته جذب بيش
ــذاب كردن  بخش ها مستلزم ج
نرخ سود سپرده هاى بانكى است. 
ــدم  ــت ع ــد اس ــاش معتق اميرت
ــور  ــول در اقتصاد كش گردش پ
ــش واقعى  ــود در بخ ــث رك باع
ــد و در  ــور خواهد ش اقتصاد كش
اين شرايط مى طلبد كه با اتخاذ 
ــى سياست ها، فضايى امن و  برخ
ــراى سرمايه گذارى به  مطمئن ب
ــه نقدينگى ها در  ــود آورد ك وج
ــود  بخش هايى سرمايه گذارى ش
ــور به  كه بار ديگر در اقتصاد كش
ــد و باعث پويايى  گردش دربياي

اقتصاد كشور شود. 
ــر  ــو از ديگ ــن بابال محمدحسي
كارشناسان اقتصادى و تحليلگر 
بازار هم در اين خصوص با تاكيد 

بر ضرر سرمايه گذاران بازار سكه 
ــى  ــته و بالتكليف و ارز در گذش
ــر، به  ــدت اخي ــا در م سرمايه ه
تشريح قابليت هاى سرمايه گذارى 
ــف  ــاى مختل ــرد در بخش ه خ
اقتصاد پرداخت و گفت: در حال 
حاضر در شرايطى قرار گرفته ايم 
كه نرخ تورم روند كاهشى به خود 
گرفته و ديگر بازارهاى واسطه اى 
ــن و  ــه، ارز، مسك ــون سك همچ
ــذاران  سرمايه گ ــراى  ب ــودرو  خ
ــاخص بورس  جذاب نيستند. ش
هم در چند ماه گذشته، به صورت 
ــته و  ــى روند نزولى داش پى در پ
نبض بازار مسكن هم كند مى زند 
ــروش تا  ــورى كه خريدوف به ط

حدودى با ركود همراه است. 
اما وى با توجه به چنين وضعيتى 
ــد اقتصادى را در كشور  روند رش
ــب ارزيابى كرد  و گفت: در  مناس
ــرايطى به نظر مى رسد  چنين ش
ــا بايد به سمتى  سرمايه گذارى ه
ــد كه تا حدودى افراد  حركت كن
از بازگشت سرمايه شان مطمئن 
باشند و سود الزم را عايد صاحبان 

سرمايه كند. 
بابالو با توجه به شرايط ركودى كه 
بر اقتصاد كشور حكمفرماست به 
صاحبان سرمايه توصيه كرد كه 
بسيار دقيق عمل كنند و دائم در 
حال رصد بازارهاى مختلف باشند 
تا سود مناسبى از سرمايه گذارى 
عايدشان شود و دچار ضرر و زيان 

نشوند. 
ــد كرد كه  ــر اين نكته تاكي او  ب
ــن فضا   ــد در اي ــر مى رس به نظ
ــركت هاى  سرمايه گذارى روى ش
ــدى اى كه در بورس فعاليت  تولي
مى كنند مى تواند گزينه مناسبى 
ــن بخش  ــراى اي ــرا  ب ــد زي باش
ــنى  بسيار روش آينده  ــوان  مى ت
ــو يكى ديگر از  ــد.  بابال متصور ش
گزينه هاى مناسب سرمايه گذارى 
ــش خرد را سيستم بانكى  در بخ
ــرد و گفت: هرچند نرخ  عنوان ك
ــته با  ــى در ماه گذش ــود بانك س
ــول و اعتبار  ــوراى پ تصويب ش
كاهش يافته اما در شرايط فعلى 
به نظر مى رسد كه بازهم بانك ها 
ــن مكان  ــد مطمئن تري مى توانن
براى جذب سرمايه ها باشند.  اين 
كارشناس اقتصادى، بازار سرمايه 
را از ديگر بازارهاى مناسب براى 
جذب سرمايه هاى خرد برشمرد 
ــن بازار تا  ــد: البته اي و يادآور ش
ــك دارد و به نظر  حدودى  ريس
مى رسد افرادى كه وارد اين حوزه 
مى شوند بايد ريسك پذير باشند 
ــات الزم را در  و همچنين اطالع

خصوص اين بازار داشته باشند. 

مديريت كل مقررات، مجوزهاى بانكى و مبارزه 
ــات و مقررات بانكى  ــويى اداره مطالع با پولش
بانك مركزى بخش نامه الزام به سپرده گذارى 
مدت دار بانك ها و موسسات اعتبارى غيربانكى 
ــزد يكديگر، صرفا از طريق بازار بين بانكى را  ن
ــد.  در اين  ــور ابالغ كردن به نظام بانكى كش
ــل بانك هاى  ــه مديران عام ــه كه ب بخش نام
دولتى، غيردولتى، شركت دولتى پست بانك 
ــه، كوثر مركزى و  ــه اعتبارى توسع و موسس
ــده، آمده است كه «توديع  عسكريه، ابالغ ش
ــدت دار توسط  ــاى سرمايه گذارى م سپرده ه
ــات اعتبارى نزد يكديگر در  بانك ها و موسس
ــازار بين بانكى، موجب ضابطه مند  چارچوب ب

ــا و موسسات  ــن بانك ه ــدن تعامالت بي ش
ــرل مناسب سپرده هاى مزبور  اعتبارى و كنت
شده، به كاهش ابهامات و مشكالت احتمالى 
بروز پديده ريسك سيستمى و ساير مشكالت 
مترتب بر آن مى انجامد.  عالوه بر اين سازوكار 
ــفاف تر شدن حساب ها و محاسبات  مزبور، ش
ــون نقدينگى را در  ــه مواردى همچ مربوط ب
پى داشته و باعث تحقق ساير اهداف كنترلى 
ــمند  ــود، از اين رو خواهش بانك مركزى مى ش
ــاذ فرماييد تا سپرده گذارى  است ترتيبى اتخ
مدت دار بانك ها و موسسات اعتبارى غيربانكى 
ــازار بين بانكى  ــزد يكديگر، صرفا از طريق ب ن

ريالى انجام پذيرد. 

 فرصت يك ماهه بانك مركزى به صرافى هاابالغ بخش نامه جديد بانك مركزى به بانك ها
ــا اعالم  ــزى ب ــى بانك مرك ــاون نظارت مع
ــك براى نظارت  ــاى جديد اين بان برنامه ه
ــى، از فرصت يك  بر عملكرد سيستم بانك
ــت مجوز از  ــراى درياف ــه صرافى ها ب ماه
ــت: فضا براى  ــزى خبر داد و گف بانك مرك

فعاليت صرافى هاى غيرمجاز بسته شد. 
ــه از اين پس تنها  ــاره به اينك تهرانفر با اش
ــت صرافى ها،  ــوز به فعالي ــع ارائه مج مرج
ــت: دوگانگى ارائه  ــزى است، گف بانك مرك
ــه و ديگر  ــا از بين رفت ــوز به صرافى ه مج
ــت  ــوز فعالي ــر مج ــال و جواه ــه ط اتحادي

صرافى ها را صادر نمى كند. 
ــراى ادامه  ــالم اينكه صرافى ها ب ــا اع وى ب

ــاه به  ــا پايان تيرم ــه ت ــت ك ــار الزم اس ك
بانك مركزى مراجعه كرده و اسامى خود را 
ارائه دهند، افزود: در حال حاضر فضا براى 
ــده و  فعاليت صرافى هاى غيرمجاز بسته ش

انضباط آنها بيش از گذشته شده است. 
ــر صرافى اى براى  ــان كرد: اگ وى خاطرنش
ــده تا  ــوز در مدت زمان تعيين ش اخذ مج
ــاه به بانك مركزى مراجعه نكند  پايان تيرم
ــذارد. تهرانفر از  ــود را كنار بگ ــد كار خ باي
ــتر  ــه بانك مركزى براى نظارت بيش برنام
ــر داد و عنوان كرد:  بر فعاليت بانك ها خب
ــى بانك مركزى بر سيستم  پايه هاى نظارت

بانكى قوى تر مى شود. 

ــى و بانكى  ــكده پول رييس پژوهش
ــر بانك مركزى در  با بيان اينكه هن
كنترل تورم مديريت انتظارات است، 
ــد خود را نسبت به  گفت: دولت باي
ــورم ماهانه به كمتر از 1/5  كنترل ت

درصد پايبند بداند. 
ــاره به اينكه روند  فرهاد نيلى، با اش
ــد تورم با توجه به آنچه در چند  رش
ــاده تا حدى  ــته اتفاق افت ماه گذش
قابل شناسايى است، گفت: در دوره 
گذشته دولت آزادانه به منابع بانك 
مركزى و بانك ها رجوع مى كرد و با 
تامين كسرى خود نوعى بى انضباطى 
مالى را ايجاد كرده بود، به گونه اى كه 
برداشت از منابع بانك مركزى نوعى 
ــده و بى انضباطى پولى را  قاعده ش

دائم تشديد مى كرد. 
ــه از نيمه سال 92  وى با بيان اينك
استفاده از منابع بانك مركزى قطع 
شده است، بيان كرد: شايد در طول 
ــد كه  ــور كم سابقه باش تاريخ كش
دولت خود را تا اين حد متعهد بداند 

ــچ طريقى موجب انبساط  كه از هي
سياست هاى پولى را فراهم نياورده 

و از منابع بانك ها استفاه نكند. 
ــدى به  ــان اينكه پايبن ــا بي نيلى ب
عقالنيت و خط قرمز بودن انضباط 
ــش تورم در  ــى عامل ديگر كاه مال
حدود يك سال گذشته است، گفت: 
اينكه دولت به مردم قول هايى ندهد 
ــارات را افزايش دهد خود  ــه انتظ ك

مى تواند بر كنترل تورم موثر باشد. 
ــكده پولى و  به گفته رييس پژوهش
بانكى، حاكم بودن ركود در اقتصاد 
ــراى متوقف  ــل ديگرى ب خود عام

شدن و كاهش تورم است. 
وى با بيان اينكه اگر بانك مركزى و 
ــوند كه مردم را قانع  دولت موفق ش
ــاه نكنند در  ــته نگ كرده و به گذش
ادامه روند كاهشى تورم موثر خواهد 
ــا توجه به اينكه  ــود، عنوان كرد: ب ب
ــد و باال  پيش از اين تورم رو به رش
بوده و اكنون در شيب كاهشى قرار 
ــدر كه اتفاقات  گرفته است هر چق

ــته مبناى تصميم گيرى قرار  گذش
بگيرد دوباره تعهد ايجاد شده و تورم 

افزايش مى يابد. 
نيلى با بيان اينكه هنر بانك مركزى 

ــت، افزود:  ــارات اس ــت انتظ مديري
ــزى بايد بتواند  ــن بانك مرك بنابراي
انتظارات را نسبت به آينده مديريت 
كرده و خود را مقيد به كنترل تورم 
بداند نه اينكه اگر زمانى كاهش يافت 

آن را رها كند. 
ــكده پولى  ــه رييس پژوهش به گفت
ــزى بتواند  ــى، اگر بانك مرك و بانك
ــرده و به  ــت ك ــارات را مديري انتظ
ــد تا  ــاى خود پايبند باش سياست ه
ــال 94 مى توانيم حتى تورم را در  س

حد 10 درصد نگه داريم. 
ــه اينكه در  ــاره ب وى در ادامه با اش
ــوك قيمتى در  ــال حاضر يك ش ح
حد 50 درصد در قيمت حامل هاى 
ــور وجود دارد،  انرژى در اقتصاد كش
ــرژى يك  ــت: افزايش قيمت ان گف
ــد قيمت است و به معناى تورم  رش
نيست. بنابراين اگر پايه پولى تامين 
و تغذيه نشود تورم نيز اتفاق نخواهد 
ــى است كه اكنون  افتاد. اين درحال
ــزى براى دولت  پايه پولى خط قرم
ــك از اعضاى كابينه  ــوده و هيچ ي ب
پيشنهادى را كه موجبات رشد پايه 

پولى را فراهم آورد ارائه نمى كند. 
نيلى با اشاره به اينكه افزايش قيمت 
حامل هاى انرژى هنوز آثار خود را در 

قيمت ها نشان نداده است، بيان كرد: 
با اين حال تورم ماهانه 1/2درصدى 
ــاه اول اجراى فاز  ــت كه م ارديبهش
دوم هدفمندى  يارانه ها بود عالمت 
نامناسبى نسبت به تغييرات ديگر در 

آينده نشان نداد. 
ــه اينكه ممكن است  ــاره ب وى با اش
ــى افزايش  ــورم در خرداد ماه كم ت
ــا اگر دولت خود  يابد، بيان كرد: ام
ــه كنترل تورم  را همچنان نسبت ب
پايبند بداند در ادامه باز هم ميانگين 
ــه از مرز  ــد بود ك ــه اى خواه به گون

هشدار عبور نخواهد كرد. 
ــى و بانكى  ــكده پول رييس پژوهش
ــر اينكه تورم ماهانه نبايد  با تاكيد ب
ــر برود، گفت: اگر  از 1/5درصد فرات
ــدا كند  ــرايطى ادامه پي ــن ش چني
ــورم 20درصدى  ــال ت ــان س در پاي
ــر در ماهى تورم  ممكن است اما اگ
ــتر شد آنگاه بايد  از 1/5درصد بيش
ــدار داد كه چه عاملى  به دولت هش

موجب رشد تورم شده است. 

كارشناسان در گفت و گو با «فرصت امروز» با توجه به شرايط كنونى پيشنهاد كردند 

سرمايه گذارى در كدام بازار مطمئن تر است؟

رييس پژوهشكده پولى و بانكى: 

عبور از تورم 1/5 درصدى ماهانه خطرناك است
90 درصد سرمايه گذارى هاى بانكى زير 10 ميليون تومان 
رييس كل بانك مركزى با بيان اينكه در حال حاضر 90 درصد سرمايه گذارى هاى 
بانكى، زير ده ميليون تومان است، افزود: «اين افراد در اقتصاد تورمى كه قدرت 
ــش است، به دنبال محلى هستند كه حداقل قدرت  خريد به سرعت روبه  كاه

خريدشان در آينده حفظ شود. »
ولى اله سيف، با بيان اينكه بايد به نقش بانك ها در اقتصاد رو به رشد توجه شود، 
ــوان كرد: «بايد اين مسائل را مورد توجه قرار دهيد كه آيا چنين اقتصادى  عن
بدون بانك عمل مى كند؟ مى توان بانك را در آن حذف كرد؟ نقش بانك در اين 
سيستم چيست؟ توسعه بازار ملى و پولى بدون بانك چه وضعى پيدا مى كند؟ 
البته هيچ ترديدى نيست كه نهادى چون بانك در اين ميان نقشى انكارناپذير 
ــى اظهار كرد:  ــى انتقادها به سود بانك ــاره به برخ ــه با اش دارد.»  وى در ادام
«مى گويند چرا شما سود بانكى را باال مى بريد كه افراد به جاى سرمايه گذارى 
در پروژه ها، پول خود را نزد بانك ها بگذارند؟ پاسخ اين است كه همه افراد راه 
ــده اى ندارند و به سرمايه گذارى بدون  ــم سرمايه گذارى را نمى دانند يا اي و رس
ريسك تمايل دارند. بانك سرمايه هاى خرد را جمع مى كند و در جهت تحقق 

اهداف بزرگ  اقتصادى صرف مى كند.» 
ــد سرمايه گذارى هاى بانكى، زير  ــا بيان اينكه در حال حاضر 90 درص سيف ب
ده ميليون تومان است، افزود: «اين افراد در اقتصاد تورمى كه قدرت خريد به 
سرعت روبه  كاهش است، به دنبال محلى هستند كه حداقل قدرت خريدشان 

در آينده حفظ شود.» 
او در ادامه با برشمردن ويژگى هاى يك نظام بانكدارى اسالمى كارآمد تصريح 
كرد: «از گوشه و كنار انتقادهايى وارد مى شود، اما كسى راه حل جايگزين ارائه 
نمى دهد. راهكارهايى كه ارائه مى شود، بايد قابليت اجرا در ابعاد بزرگ سيستم 
بانكى را داشته باشد. يعنى در تمامى شعب بانك ها قابل اجرا و با فهم مشترك 

باشد. ما نياز مند پيشنهاد هايى كارا، با قابليت باال و سهولت در اجرا هستيم.» 

ويژه

بيمه نامه
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فروش / Sellخريد / Buyنوع ارز 

3175031900دالر امريكا

4339043550يورو

5400054200پوند انگليس

86608740درهم امارت

1492015060لير تركيه

84508550ريال عربستان

200400ين ژاپن

102000107000دينار كويت

51505300يوآن چين

9001020بت تايلند

قيمت خريد قيمت فروش  عنوان

1/850/000 1/790/000 سكه يك گرمى

2/830/000 2/760/000 سكه ربع

4/900/000 4/820/000 سكه نيم

9/705/000 9/645/000 سكه امامى

9/680/000 9/590/000 سكه بهار آزادى

990/700 970/300 گرم طال 1

4/290/000 4/260/000 مثقال طال 1

بازار طال و سكه

بازار ارز

زهره محسنى شاد

 توصيه مى شود 
كه افراد با اگاهى 

وارد بازارهاى 
سرمايه گذارى شوند 

تا اين امر موجب 
كاهش ريسك 

سرمايه گذارى به ويژه 
در بخش خرد جامعه 
شود و ضرر و زيانى 
آنها را تهديد نكند



رده بندى كيفى سوارى ها منتشر شد

ــركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران رده بندى كيفى سوارى هاى  ش
توليدى را در ارديبهشت ماه منتشر كرد. 

به گزارش «ايسنا»، در گروه خودروهاى در سطح قيمتى بين 20 تا 40 
ميليون تومان كه پر مصرف ترين خودروهاى داخلى را تشكيل مى دهند 
خودروى پارس تندر با 20/6 نمره منفى در صدر رده بندى قرار دارد. 

ــدر 90 توليدى ايران خودرو و سايپا با 21 نمره منفى در  ــس از آن تن پ
ــدوق دار با 22/8نمره منفى در رتبه  ــه دوم و خودروى پژو 206 صن رتب
ــژو 206 با 23/3 نمره منفى در رتبه چهارم  ــوم قرار دارد. خودروى پ س
و خودروى رانا با 27/9 نمره منفى در رتبه پنجم رده بندى سوارى هاى 

توليدى در ارديبهشت ماه قرار دارد. 
رتبه ششم رده بندى نيز با 52/2 نمره منفى در اختيار پژو پارس و رتبه 
هفتم با 52/4 نمره منفى در اختيار سمند است. رتبه هاى هشتم و نهم 
ــا 52/6 و 53/2 نمره منفى در اختيار پژو 405 توليدى  ــز به ترتيب ب ني

ايران خودرو و توليدى ايران خودرو خراسان قرار دارد. 
ــت ماه نيز به  دو رتبه انتهايى رده بندى خودروهاى توليدى در ارديبهش
 110 mvm 315 و mvm ترتيب با 55/7 و 85 نمره منفى در اختيار
ــت. در گروه خودروهاى با سطح قيمتى 40 تا 60 ميليون تومان نيز  اس
 530 mvm با 47/8 نمره منفى در رتبه اول و خودروى jac خودروى
با 52/9 نمره منفى در رتبه دوم قرار دارد. در گروه خودروهاى با سطح 
قيمتى 60 تا 100 ميليون تومان نيز خودروى مگان با 19/2 نمره منفى 
 mvm x33 با 50/7 نمره منفى در رتبه دوم و x60 در رتبه اول، ليفان

با 65 نمره منفى در رتبه سوم قرار دارد. 
در گروه خودروهاى توليدى با سطح قيمتى بيش از 100 ميليون تومان 

نيز سوزوكى گراند ويتارا با 16/4 نمره منفى در رتبه اول قرار دارد. 

وزارت صنعت در قيمت گذارى خودرو دخالت نمى كند
ــدن و تجارت با تاكيد بر اينكه دو  ــل نيرومحركه وزارت صنعت، مع مديرك
قطب خودروسازان و شوراى رقابت بايد درباره قيمت خودرو تصميم گيرى 
كنند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در قيمت گذارى خودرو دخالت 
نمى كند. محمد قناعتى در گفت وگو با «مهر» گفت: موضع وزارت صنعت، 
ــوراى رقابت  معدن و تجارت در تعيين قيمت خودرو منطبق با تصميم ش

است و اين وزارتخانه در قيمت گذارى دخالت نمى كند. 
مدير كل نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: شوراى رقابت 
ــودرو است كه در حال حاضر با  ــول تعيين فرمول قيمت گذارى خ مسئ
نظر خودروسازان در مورد قيمت مشغول بازنگرى در قيمت هاست، اين 
در شرايطى است كه خودروسازان بايد ادله الزم را براى هرگونه اعتراض 

به قيمت فعلى خودروها به شوراى رقابت ارائه كنند. 
ــكالت توليد خودرو در  وى تصريح كرد: موضوع كميت، كيفيت و رفع مش
دستور كار شوراى سياست گذارى خودرو قرار دارد كه با حضور وزير صنعت، 
معدن و تجارت تشكيل مى شود. قناعتى اظهار كرد: وزارت صنعت نيز آناليز 
ــا مسئول هرگونه قيمت گذارى خودرو را  قيمت خودرو را بررسى كرده ام
شوراى رقابت مى داند. وى در پاسخ به اين سوال كه برآورد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از زيان خودروسازان چقدر است؟ گفت: اين ارقام را بررسى 

كرده ايم و تالش خواهيم كرد تا از خودروسازان حمايت كنيم.

ديدگاهنرخنامه

ــرخ بليت هواپيما  ن آزادسازى 
ــون برنامه پنجم  ماده اى از قان
توسعه با تاخير يك ساله كليد 
ــاى  ــى از نگرانى ه ــورد. يك خ
ــون،  ــد از قان ــن بن ــراى اي اج
افزايش نرخ بليت هواپيما بود 
ــود تاكيدهاى دولت  كه با وج
متولى  ــان  ــوالن سازم و مسئ
ــه آزادسازى  به اين موضوع ك
ــا به معناى  ــرخ بليت هواپيم ن
ــت نيست، اما  افزايش نرخ بلي
ــا بى مورد  نگرانى ه ــن  اي گويا 
ــود و افزايش خودسرانه نرخ  نب
ــا از سوى برخى  بليت هواپيم
ــراى  ــى ب ــاى هواي از آژانس ه
دردسرساز  هواپيمايى  سازمان 

شد. 
ــروز، در  ــزارش فرصت ام به گ
ــت در  ــه تاكيد دول ــى ك حال
ــرخ بليت هواپيما  ن آزادسازى 
ــرخ بليت  ــث تنوع سازى ن بح
ــا براساس نوع خدمات  هواپيم
ــواره اين  ــده بود، هم ــه ش ارائ
ــه  ك ــد  مى ش داده  ــدار  هش
ــرخ بليت  ــش ن ــال افزاي احتم
هواپيما با توجه به ثابت ماندن 
ــته  نرخ در طول دو سال گذش
ــه اين افزايش با  وجود دارد ك
ــرخ بليت  ــف آزادسازى ن تعري

نمى خواند. 
ــوق  ــه حق ب ــه  ــد توج هرچن
رقابتى  فضاى  ايجاد  مسافران، 
ــا و دادن حق  ــن ايرالين ه بي
انتخاب به مسافر از اصلى ترين 
ــرخ بليت  ــداف آزادسازى ن اه
ــا گويا از تمام  هواپيماست، ام
ــن قانون، تنها  مفاد موجود اي
ــت ايرالين ها در  باز بودن دس
تعيين نرخ ها و كاهش دخالت 
ــر نرخ گذارى و از  دولت در ام
ــوب براى  ــن رفتن نرخ مص بي
قابل  هواپيمايى  ــركت هاى  ش

توجه بوده است. 
ــوز عمر اجراى قانون   گويا هن
ــت به يك  ــازى نرخ بلي آزادس
ــت كه برخى  ــده اس روز نرسي
ــى نسبت  ــاى هواي از آژانس ه
از قبل فروخته  ــاى  به بليت ه
ــاى دريافت  ــود ادع ــده خ ش
ــاوت از مسافران دارند  مابه التف
ــان باز هم  ــن عملكردش كه اي
ــازار فروش  ــاى دولت را به ب پ
بليت باز كرد و رييس سازمان 
هوايى در خطاب به ايرالين ها 
و آژانس هاى هوايى اعالم كرد: 
ــازى نرخ بليت  ــون آزادس «قان
فروخته  بليت هاى  شامل حال 

شده نمى شود.» 
ــت هواپيما،  ــوع در نرخ بلي تن
ــه سرويس ها و خدمات  در ارائ
ــن نكته  ــن و اصلى تري مهم تري

در اجراى قانون آزاد سازى نرخ 
ــه از اين  ــت هواپيماست ك بلي
پس مسافران هوايى مى توانند 
ــق انتخاب  ــوارد ح ــن م در اي

داشته باشند. 
افزايش 30 درصدى
در گران ترين حالت

سازمان  ــس  ريي جهانگيريان، 
ــورى، چندى  ــى كش هواپيماي
ــش حمل و نقل  پيش در هماي
درباره مزيت هاى  ايران  هوايى 
ــرخ بليت هواپيما  ن آزادسازى 
ــود: «در آمريكا پس  ــه ب گفت
ــال آزاد سازى قيمت  از 20 س
ــت، هواپيما 30 درصد  نرخ بلي
ــش يافته و از طرفى ديگر  كاه
ترافيك حمل ونقل هواپيمايى 

هم سه برابر شده است.» 
ــراى قانون  ــا در ايران با اج ام
ــت همه  ــرخ بلي ــازى ن آزادس
ــر  ــوزه منتظ ــن ح ــاالن اي فع
ــا بودند،  ــرخ بليت ه افزايش ن
ــق اعالم  ــه طب ــورى ك ــه ط ب
براساس  ــى،  هواپيماي سازمان 
ــازى قيمت ها،  ــرح متنوع س ط
يى  پيما ا ى هو كت ها ــر ش
ــدى مختلفى از نرخ ها  طبقه بن
ــه كرده اند  ارائ ــان  را به سازم
ــد پايين تر از  ــه از 30 درص ك
ــده و تا  نرخ هاى قبلى آغاز ش
حداكثر 30 درصد باالتر از آن 
ــد كه اين  ــا پايان مى ياب نرخ ه
ــدى موجب  ــش 30درص افزاي
ــى از مسئوالن و  واكنش برخ

رسانه ها شده است. 
ــس  ــوى، ريي ــا موس عبدالرض
ــركت هاى هواپيمايى  سابق ش
ــركت هواپيمايى  ــس ش و ريي
زاگرس، در گفت وگو با فرصت 
ــن موضوع  ــاره اي ــروز، درب ام
ــه بارها  ــت: «همان طور ك گف
ــده، از اين پس، زمان  اعالم ش
ــخص  نرخ بليت هواپيما را مش
ــرخ بليت براساس  مى كند و ن
ــرواز تعيين  ــخ و ساعت پ تاري
ــود و ارائه خدماتى چون  مى ش
ــار و غيره در نرخ  غذا، اضافه ب

بليت تاثير گذار خواهد بود.» 
ــران  «مساف داد:  ــه  ادام وى 
ــه خريد بليت  ــه زودتر ب هرچ
 peak o� ــاى  روزه ــراى  ب
ــم سفر و  ــا همان روزهاى ك ي
ــد، هزينه  ــم تردد اقدام كنن ك
همچنين  مى پردازند،  كمترى 
ــر در بهترين  ــد سف ــر قص اگ
ــالت آخر  ــت روز و تعطي ساع
ــا مناسبتى مانند نوروز  هفته ي
ــترى   را دارند، بايد هزينه بيش

بپردازند.» 
ــش  افزاي ــاره  درب ــوى  موس
ــا  ــت هواپيم ــدى بلي 30درص
ــت: «بايد  ــام گف ــى اي در برخ
ــم كه  ــر بگيري ــن را در نظ اي
ــش 30 درصدى  ــف افزاي سق
ــراى گران ترين حالت ممكن  ب
ــده و اين موضوع  پيش بينى ش
ــازى نرخ  ــس از آزادس ــه پ ك
ــان و هر  ــر زم ــت براى ه بلي
ــدى با 30 درصد افزايش  مقص
همراه است، درست نيست. از 
ــته  سوى ديگر، بايد توجه داش
ــراى كاهش نرخ  ــيم كه ب باش
ــاى غير پيك  براى روزه بليت 
ــده  ــى در نظر گرفته نش سقف
است و بليت برخى از مسيرها 
ــت تا 70 درصد هم  ممكن اس
ــرخ پايه كه همان  ارزان تر از ن
ــت،  ارزان تر به  نرخ مصوب اس

فروش برسد.» 
ــى،  ــان روح ــن كاپيت همچني
ــركت  ش ــى  بازرگان ــاون  مع
ــان در گفت و گو  هواپيمايى تاب
ــا بيان اينكه  با فرصت امروز ب
ــراى هر  ــت هواپيما ب نرخ بلي
مى شود،  كالس بندى  مسيرى 
گفت: «در حال حاضر، قيمت 
ــاس خدمات  براس ــا  ايرالين ه
ــرايط زمانى  ــس و ش و سروي
ــده كه شركت  كالس بندى ش
ــرى 9  ــراى هر مسي ــان ب تاب

كالس را اعالم كرده است.» 
ــته  ــه داد: «در گذش وى ادام
ــرايط  ش و  ــورم  ت ــاس  براس
ــه نرخ  ــدى ب ــادى درص اقتص

ــد كه ديگر  بليت اضافه مى ش
ــده كه  ــن روش منسوخ ش اي
آزادسازى نرخ براساس زمان و 
ميزان خدمات متنوع مى شود 
و حتى كسب و كارهاى جديدى 
به وجود مى آيد و هواپيماهاى 
ــكل  اتوبوسى و پاى پروازى ش
ــى تاكيد كرد:  ــرد. روح مى گي
قطعا زمان هاى غير پيك بيش 
ــك است و در  از زمان هاى پي
زمان غير پيك ايرالين ها تا 50 
ــم ارزان تر از  الى 60 درصد ه
نرخ پايه بليت فروشى مى كنند 
كه در نهايت آزاد سازى به نفع 
ــود به شرطى  مردم تمام مى ش
كه صبور باشند و اجازه دهند 
ــه جا  ــگ در جامع ــن فرهن اي

بيفتد. 
پايه همان نرخ مصوب است

ــد روزى  اينكه چن ــود  با وج
ــت  بلي ــرخ  ن ــازى  آزادس از 
ــاى  مسيره ــراى  ب ــا  هواپيم
ايرالين ها  و  مختلف مى گذرد 
ــراى قانون،  ــد پيش از اج باي
ــا در نظر  ــاى خود را ب  نرخ ه
تاريخ،  ــى چون  عوامل گرفتن 
ــالم  اع  .  . و.  ــرواز  پ ــت  ساع
از  ــى  برخ ــوز  ــد هن مى كردن
ــا قيمت هاى خود را اعالم  آنه
ــى از ايرالين ها  نكرده  يا برخ
ــرف  ع و  ــد  قواع از  ــى  بعض
ــه  ــد اينك ــى را مانن بين الملل
ــراى نوزادان  ــه تهيه بليت ب ب
ــد  ــت، دور زده ان ــازى نيس ني
ــت برخى از  ــى فهرس ــا حت ي
ــش چند  ــا افزاي ــا ب ايرالين ه

درصدى همراه بوده است. 
ــس ايرالين زاگرس با بيان  ريي
ــه اين باور برسيم  اينكه بايد ب
ــرخ بليت به  ــازى ن كه آزادس
ــردن آن  ــى ك ــاى منطق معن
ــازى  ــت: در آزادس ــت، گف اس
ــه و نرخ  ــا ديگر نرخ پاي نرخ ه
مصوب معنا ندارد و از اين پس 
ــاس مديريت  ــا براس ايرالين ه
نرخ گذارى  ــود  ــت خ و سياس
ــان اينكه  ــد. وى با بي مى كنن

نرخ مصوب مرد و نبايد به آن 
ــوع كنيم، تاكيد كرد: البته  رج
ــوز به عنوان  ــوب هن ــرخ مص ن
نرخ ها  تعيين  ــراى  ب خط كش 
ــود اما ديگر به  محسوب مى ش
ــرخ نمى توان استناد كرد.  آن ن
ــد كرد: البته نرخ پايه  وى تاكي
هنوز همان نرخ مصوب دولتى 
ــن نرخ  ــه براساس اي ــت ك اس
مصوب درصد افزايش و كاهش 

قيمت ها مشخص مى شود. 
هنوز رويت نرخ بليت 
ازقبل ممكن نيست 

ــاى  قيمت ه در  ــازى  آزادس
نخستين بار  ــراى  ب حمل و نقل 
ــرا  ــور اج ــه در كش ــت ك اس
ــن و  ــوز قواني ــود و هن مى ش
ــه  ب آن  ــاى  دستورالعمل ه
ــده  نش ــفاف سازى  ش درستى 
ــردم يا از اين  ــت و اغلب م اس
ــى ندارند و آن  موضوع اطالع
ــرخ بليت  ــان افزايش ن را هم
ــات آن  ــا از جزيي ــد ي مى دانن
البته اين موارد  مطلع نيستند 
ــامل حال عموم مردم  تنها ش
دفاتر  از  ــارى  بسي ــود؛  نمى ش
ــات مسافرتى كه به طور  خدم
ــوع در  ــا اين موض ــم ب مستقي
ــم اطالع  ــد ه ــاط هستن ارتب
ــراى  ــار اج ــى از سازوك دقيق
بليت  ــرخ  ن آزاد سازى  ــون  قان

هواپيما ندارند. 
ــه هنوز  ــه اينك ب ــه  ــا توج ب
 17 ــى  اينترنت رزرو  ــت  ساي
موجود  ــى  هواپيماي ــركت  ش
ــت،  نيس ــال  فع ــور  كش در 
از  نمى توانند  ــردم  م بنابراين 
ــت مسيرهاى مختلف  نرخ بلي
ــاى مختلف هفته  براى روزه
ــر اينكه به  ــوند مگ ــع ش مطل
مراجعه  مسافرتى  آژانس هاى 
زاگرس  ــل  عام مدير  ــد.  كنن
ــرد: از  ــاره اعالم ك ــن ب در اي
ــدازى سايت و  اين پس راه ان
ــردن آن و همچنين  به روز ك
اينترنتى  ــروش  ف ــدازى  راه ان
ــى برخوردار  ــت باالي از اهمي
ــا براساس  ــت و ايرالين ه اس
خود  بازرگانى  ــاى  سياست ه
ــروش بليت  ــد فايل هاى ف باي
ــى، ماهانه  ــورت هفتگ را به ص
ــدت زمان  ــراى م ــا حتى ب ي

طوالنى تر باز كنند. 
ــان روحى با  ــن كاپيت همچني
ــوز برخى از  ــه هن ــان اينك بي
ــى  ــت اينترنت ــا ساي ايرالين ه
ــد، گفت: در حال  فعالى ندارن
ــا آژانس هاى هوايى  حاضر تنه
ــرخ بليت برخى از  مى توانند ن
ــاهده كنند و  ايرالين ها را مش
امكان مشاهده آن توسط مردم 
وجود ندارد كه اين مشكل هم 

بايد به زودى رفع شود. 

اعالم نرخ هاى كالس بندى شده براساس زمان سفر و خدمات ايرالين ها 

برنامه ريزى براى سفرهاى هوايى قيمت پيدا كرد

ــور بين الملل سازمان  معاون هوانوردى و ام
ــان اينكه در حال  ــورى با بي هواپيمايى كش
حاضر شركت هاى آتا، آسمان، ماهان و تابان 
ــازى را اجرايى كردند، گفت: «نرخ  متنوع س
ــم متناسب با ديگر  ــاى كم تقاضا ه مسيره

مسيرها تعيين مى شود.» 
ــا مهر با  ــى در گفت وگو ب ــد خداكرم محم
ــركت هاى  ــاره به اينكه سازمان براى ش اش
ــش  ــد افزاي ــر 30 درص ــى حداكث هواپيماي
ــرده است، گفت:  ــت را تعيين ك قيمت بلي
ــود كه  «متنوع سازى نرخ بليت باعث مى ش
ــترى در خدمات  ــركت ها براى جلب مش ش

ــد و رقابت سالم ميان  خود تجديدنظر كنن
شركت ها به وجود بيايد.» 

ــات يكسان  ــه اگر خدم ــا بيان اينك وى ب
ــترى براى ايرالين گران تر وجود  باشد مش
ــت، اظهار داشت: «شركت ها  نخواهد داش
ــد با متنوع سازى نرخ بليت درآمد  مى توانن
ــد و حداكثر جذب مسافر  را مديريت كنن
ــوردى  ــاون هوان ــند.» مع باش ــته  را داش
ــى  ــان هواپيماي ــل سازم ــور بين المل و ام
ــورى تصريح كرد: «شركت ها فهرست  كش
ــان و گزينه هاى  ــا را براساس زم قيمت ه
ــه مى دهند، به طورى كه براى  مختلفى ارائ

ــى را ارائه  ــدى قيمت متفاوت ــر طبقه بن ه
مى دهند.» 

خداكرمى با بيان اينكه تاكنون شركت هاى 
ــته  آتا، آسمان، ماهان و تابان از هفته گذش
ــدند، اظهار  مجاز به اعالم نرخ هاى جديد ش
ــت قيمت هاى  ــون درخواس ــت: «تاكن داش
ــوى ايرالين ها  ــم از س ــاالى 30 درصد ه ب
ــده است.» وى خاطر نشان كرد:  مطرح نش
ــد را در سايت  ــركت ها قيمت هاى جدي «ش
ــران از نرخ هاى  ــا مساف ــود مى گذارند ت خ
جديد مطلع شوند ضمن آنكه در آژانس هاى 
ــاى جديد در اختيار  فروش بليت هم نرخ ه

مردم قرار دارد.» 
معاون هوانوردى و امور بين الملل سازمان 
به  پرواز  ــورى، درخصوص  هواپيمايى كش
ــت: «مهم  ــم تقاضا، اظهار داش ــق ك مناط
ــم تقاضا  ــرواز به مناطق ك ــود كه پ اين ب
ــرار بماند.»  ــود و همچنان برق ــذف نش ح
ــركت ها  ــد بر اينكه ش ــى با تاكي خداكرم
ــف كنند،  ــد را تعري ــد مسيرجدي مى توانن
ــد، بيان  ــذف مسير را ندارن ــا امكان ح ام
ــن مسيرها هم تابعى از  كرد: «نرخ هاى اي
ــركت ها مى توانند  ــر مسيرهاست و ش ديگ

نرخ هاى جديدى تعيين كنند.» 

اجراى متنوع سازى نرخ بليت از سوى 4 ايرالين

قيمت خودرو (تومان)
CL600 1/060/000/000بنز

 Sمازراتى گرن توريزمو
1/370/000/000

پورشه پانامرا
910/000/000(8سيلندر)

1/040/000/000بى ام دبليو 630

701/000/000لكسوس LS460  اتومن

GXR 380/000/000تويوتا لندكروزر

401/000/000هيونداى سنتنيال -ايكاس

كارخانه
قيمت نمايندگىقيمت بازارنام خودروتوليد كننده

EL23,000,00021,510,000 پرايد تيبا

ام وى ام 110 
(چهارسيلندر)

21,400,00022,500,000

 
   E2 90تندر

اتوماتيك
47,300,00045,971,000

پژو 206  
 اس دى

48,000,00039,400,000

توجوى
36,000,00035,560,000صندوق دار

40,700,00038,184,000پارس تندر 90

ليفان 620 - 
1600

33,000,000-

ــور بوده  ــواره يكى از مورد توجه ترين بازارهاى كش ــازار خودرو هم ب
ــا روزها مهم ترين سوژه  ــن تغيير قيمتى در اين بازار ت و كوچك تري
ــر قيمت خودروهاى  ــوده است. در جدول زي ــاى اقتصادى ب رسانه ه

ــده است:  لوكس موجود در بازار تهران آورده ش

آزادسازى نرخ بليت شرايط 
رقابتى ايجاد مى كند

رضا اباذرى
عضو  انجمن صنفى دفاتر 

خدمات مسافرتى استان تهران

آزادسازى نرخ بليت هواپيما ماده اى 
ــم توسعه است  ــون برنامه پنج از قان
ــرا رسيد و  ــبختانه به اج ــه خوش ك
البته اجراى اين طرح اجتناب ناپذير 
ــيم كه  ــته باش ــود. بايد توجه داش ب
ــت هواپيما بايد  ــازى نرخ بلي آزادس
ــده و شرايط  بر مبناى قيمت تمام ش
ــد كه اجراى اين  عرضه و تقاضا باش
ــرايط رقابتى  ــت ش ــون در نهاي قان
ــركت هاى هواپيمايى ايجاد  ــن ش بي
ــش از اين  ــرى كه تا پي مى كند، ام
ــم و ايرالين هايى با  ــاهد آن نبودي ش
ــوب و با خدمات يكسان در  نرخ مص
ــغول بودند، در حال  اين صنعت مش
ــرايط رقابتى بايد  ــر با ايجاد ش حاض
ــا و روش هاى  به دنبال كسب وكاره
ــند. هرچند  جديد جذب مسافر باش
ــوكى  آزادسازى نرخ بليت در ابتدا ش
به كسب وكارهاى وابسته به ايرالين ها 
ــات مسافرتى وارد  مانند دفاتر خدم
ــال  ــدت احتم ــد و در ميان م مى كن
ــود دارد، اما  ــرخ بليت وج افزايش ن
ــا در درازمدت پس از جا افتادن  قطع
فرهنگ تهيه بليت با نرخ آزاد شاهد 
سير نزولى قيمت بليت خواهيم بود. 

يكى از مزاياى اجراى قانون آزادسازى 
نرخ بليت هواپيما ايجاد ايرالين هاى 
ارزان قيمت است كه بليت هاى ارزانى 
ــد و مسافرانى كه  ــه مى كنن را عرض
ــاى  ــت سرويس ه ــات و كيفي خدم
ارائه شده در اولويت سفرشان نيست  
ــن بليت ها با نرخ هاى  مى توانند از اي

ارزان تر استفاده كنند. 
اين نكته بايد در اذهان عمومى شكل 
بگيرد كه آزادسازى نرخ ها به معناى 
ــت بلكه نرخ بليت  ــش نرخ نيس افزاي
ــود  براساس زمان سفر منطقى مى ش
ــار به نفع  ــت اين سازوك كه در نهاي
مشترى و مسافر تمام مى شود و مردم 
ــدا مى كنند كه به  ــن فرصت را پي اي
جاى اينكه يك بار در سال در روزهاى 
ــل و پرتردد سفر كنند، چندبار  تعطي
ــال و در زمان هاى غير پيك بار  در س

سفر به مقاصد مختلف را ببندند. 
ــراى اين طرح  ــه عبارت ديگر با اج ب
توزيع زمانى سفر و توزيع مكانى سفر 
شكل مى گيرد به اين معنا كه سفر در 
زمان هاى غير پيك ارزان تر مى شود و 
شهرها و مكان هايى كه كمتر شناخته 
شده اند اما جذابيت هاى سفر را دارند، 
ارزان تر فروخته مى شود كه در نتيجه 

مورد استقبال مردم قرار مى گيرد. 
از مزاياى ديگر اجراى قانون آزادسازى 
ــن است كه  ــا اي ــت هواپيم ــرخ بيل ن
ــدم كنسلى  ــرط ع ــى با ش بليت هاي
ارزان تر فروخته مى شود كه در نتيجه 
مسافرانى كه از زمان سفر خود مطمئن 
هستند مى توانند بليت ارزان ترى تهيه 
ــركت هاى هواپيمايى  كنند كه اگر ش
اين پروازها را به هر دليلى كنسل كنند 
بايد جريمه هاى سنگينى به مسافران 
بپردازند. مسافران و مردم بايد در نظر 
ــند كه در تقويم روزهاى  داشته باش
مناسبتى و تعطيالت به مراتب كمتر 
از روزهاى پيك سفر است و كسانى 
كه مى توانند براى سفرهاى خود در 
روزهاى غير پيك برنامه ريزى كنند 
ــاى آزادسازى نرخ  ــد از مزاي مى توانن
بليت هواپيما بهره مند شوند و بليت ها 

را با قيمت كمترى تهيه كنند. 
بنابراين برنامه ريزى براى سفر ميان 
ــود كه  ــا پايه گذارى مى ش خانواده ه
ــل باعث  ــزى از قب ــن برنامه ري همي
مى شود سفر با هزينه كمترى انجام 
شود. با كاهش سفرهاى دقيقه نودى 
ــاهد كاهش هزينه هاى سفر  قطعا ش
ــه در نهايت سفر در  ــم بود ك خواهي

كشور ارزان تر مى شود. 
همچنين ايرالين هاى كشور اين حق 
ــرايطى كه هيچ يارانه  را دارند در ش
ــى دريافت نمى كنند مانند  و خدمات
ايرالين هاى خارجى نرخ هاى بليت را 
هم خودشان تعيين كنند، امرى كه 
در كشورهاى توسعه يافته يك اصل و 
باعث ايجاد رقابت و افزايش كيفيت 

خدمات شده است. 
ــر خدمات  ــن قطعا دفات ــن بي در اي
پكيج هاى  ــد  مسافرتى هم مى توانن
ارزان قيمتى براى روزهاى غير پيك 
ــه و اطالع رسانى و تبليغ كنند و  تهي
ــق را دارند كه براى  مردم هم اين ح
انجام سفر گزينه هاى متعددى براى 
ــند مانند مردم  ــته باش انتخاب داش
ــورهاى توسعه يافته كه براساس  كش
ــر را از قبل  ــه سف ــان سفر هزين زم

پيش بينى مى كنند. 

ــته تغييرى  ــا در بازار خودروهاى داخلى نسبت به روزهاى گذش قيمت ه
ــودرو در انتظار تعيين  ــر مى رسد فعاالن بازار آزاد خ ــته است. به نظ نداش
ــود. قيمت روز  تكليف نهايى قيمت خودروهاى داخلى هستند تا اعالم ش

خودروهاى پرتيراژ داخلى به شرح زير است:

ــرواز  ــا، پ ــرخ بليت ه ــر در ن ــش از تغيي پي
ــاهرود – تهران،  ــار، ش ــاس – چابه بندرعب
ــت – اردبيل و كرمان – بوشهر با قيمت  رش
ــان ارزان ترين سفرهاى  92 هزار و 200 توم
داخلى هوايى بودند كه با توجه به آزادسازى 
ــا افزايش  ــا مى تواند كاهش ي ــت بليت ه قيم
ــد. به اين  ــته باش 27 هزار و 600 تومانى داش
ترتيب در صورتى كه شركتى يكى از پروازهاى فوق 
را بخواهد با بيشترين ميزان كاهش انجام دهد، قيمت 
بليت حدود 64 هزار و 500 تومان خواهد بود و اگر 
اين نرخ حداكثر افزايش را تجربه كند به رقم 119 هزار 

و 800 تومان خواهد رسيد. 
همچنين طبق نرخ هاى مصوب پيشين پرواز 
چابهار – اروميه، به عنوان طوالنى ترين مسير 
هوايى كشور قيمت 268 هزار و 600 تومانى 
ــه افزايش يا  ــرواز با توجه ب ــت كه اين پ داش
كاهش 30 درصدى نرخ ها تغييراتى را تجربه 
خواهد كرد. به اين ترتيب، اگر شركتى تخفيف 
ــى به وجود  ــدى را در نرخ هاى فعل 30 درص
آورد، اين پرواز با 188 هزار تومان خواهد پريد 

ــه در صورتى كه نرخ ها تا حد سقف باال  و البت
ــرواز با 349 هزار تومان هزينه  روند نيز اين پ
انجام مى شود. به اين ترتيب، طبق قيمت هاى 
جديد ارزان ترين پرواز داخلى حداكثر 64 هزار 
و 500 تومان خواهد بود و گران ترين پرواز نيز 

با 349 هزار تومان هزينه انجام مى شود. 

ــاى  پروازه ــراى  ب ــر  اي ــران  اي ــركت  ش
ــراى پروازهاى  ــادى سه كالس و ب اقتص

بيزنس دو كالس قيمت تعيين كرد. 
ــركت هواپيمايى ايران  ــر، ش به گزارش مه
ــت قيمت هاى  ــروز تاييديه فهرس ــر از ام اي
جديد خود را از سازمان هواپيمايى كشورى 

ــاس، نرخ هاى  ــه براين اس ــت كرده ك درياف
ــركت در كالس هاى متفاوتى  جديد اين ش

تعيين مى شود. 
ــركت هواپيمايى ايران اير، سه كالس  ش
ــاى اكونومى و دو  ــراى پروازه مختلف ب
ــس تعيين  ــراى پروازهاى بيزن كالس ب
ــرده كه قيمت هركدام از اين كالس ها  ك
ــان و خدمات  ــت و بنابر زم ــاوت اس متف
سفر تغيير مى كند. براساس اين موضوع، 
كالس هاى اكونومى اين شركت هركدام 
ــرخ قبل، مساوى با نرخ قبل و  كمتر از ن
ــده است تا  ــر از نرخ قبلى تعيين ش باالت
ــه نياز خود اين بليت ها  هرمسافرى بنا ب

را خريدارى كند .
در تعيين اين نرخ ها در كمترين طبقه بندى 
ــل و در  ــر قيمت قب ــد زي ــدود 20 درص ح
ــد باالتر از  ــن طبقه حدود 25 درص باالتري
ــه مسافران  ــده است ك نرخ قبلى تعيين ش
ــاوت، بليت  ــاى متف ــد در كالس ه مى توانن

خريدارى كنند. 

ارزان ترين و گران ترين بليت هاى هواپيما بليت «ايران اير» از 20 درصد كمتر تا 25 درصد باالتر از نرخ قبلى
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اخبار كوتاه

نازيال مهديانى



ــاى  ــى از روش ه ــگ يك ليزين
تامين مالى براى افرادى است 
ــد دارايى خاصى  كه نمى توانن
خريدارى كنند. به تازگى دولت 
ــنهاد كرده از ليزينگ در  پيش
ــن به عنوان ابزارى  بخش مسك
ــدرت خريد  ــش ق ــراى افزاي ب
ــود. بر  ــهروندان استفاده ش ش
ــگ مسكن  ــن اساس، ليزين اي
ــى به خريدار  با پرداخت مبلغ
ــى كه پول ندارد، كمك  مسكن
ــه اى خريدارى  خان تا  مى كند 
ــال  ــا 15 س ــرده و در 10 ت ك
ــى را  ــا نرخ ــد اجاره به همانن
ــت  ــگ پرداخ ــن ليزين ــه اي ب
ــب  ــت صاح ــا درنهاي ــد ت كن
ــود. حسين  واحد مسكونى  ش
عبده تبريزى، مشاور مالى وزير 
ــته از  ــهرسازى، گذش راه و ش
راه اندازى طرح ليزينگ مسكن 
ــر داده و  ــاه آينده خب از دو م
ــه است كه سقف پرداخت  گفت
ــان تسهيالت  ــون توم 50 ميلي
ــد مسكن دست اول  براى خري
ــت  ــه نخس وهل ــد در  مى توان

مناسب باشد. 
ليزينگ راهكارى

 براى افزايش رقابت 
ــى،  چگن ــى  عل ــته  گذش روز 
اقتصاد  و  برنامه ريزى  مديركل 
مسكن وزارت راه و شهرسازى، 
ــه وزارت امور  ــال نامه ب از ارس
ــى مبنى بر  ــادى و داراي اقتص
ــراى همكارى  اعالم آمادگى ب
ــاى راه اندازى ليزينگ  در راست
ــى در  ــاى مال ابزاره ــر  و ساي
بخش مسكن خبر داد و گفت: 
ــگ مسكن به  ليزين راه اندازى 
ــك  ــا كم ــادل عرضه وتقاض تع
مى كند.» وى افزود: «ليزينگ 
ــت كه  ــيوه اى اس ــن ش مسك
ــورها از آن استفاده  بيشتر كش
ــه  ــى ك ــد و در صورت مى كنن
به صورت قاعده مند آن را اجرا 
ــى ايجاد  ــم نه تنها اختالل كني
ــد به  ــه مى توان ــد بلك نمى كن
ــركت ها  افزايش رقابت بين ش

نيز منجر شود.» 
ــزى و اقتصاد  مديركل برنامه ري
ــهرسازى  مسكن وزارت راه و ش
با اشاره به اينكه هنوز شيوه نامه 
ــاى مالى بخش  ــى ابزاره اجراي
ــط وزارت  مسكن كه بايد توس
و  ــى  داراي و  ــادى  اقتص ــور  ام
با همكارى وزارت  بانك مركزى 

ــود،  ــه ش ــهرسازى تهي راه و ش
ــت، ادامه داد:  ــده اس تدوين نش
در بخش ليزينگ، مقررات بايد 
به گونه اى تنظيم شود كه امكان 
سوء استفاده وجود نداشته باشد 
ــرايط  و خريد اقساطى خانه،  ش
ــرد را براى توليد كننده و  برد- ب

متقاضى فراهم كند. 
ــرخ عقود  ــان اينكه ن ــا بي وى ب
بانك مركزى  ــط  توس مبادله اى 
ــال بازنگرى است،  تصريح  در ح
ــى كه بانك مركزى  كرد: تا زمان
ــرده است  ــالم نك ــه را اع نتيج
ــوان درخصوص نرخ سود  نمى ت
شركت هاى ليزينگ مسكن نظر 
ــزود: سود بانك و  داد. چگنى اف
شركت هاى ليزينگى در نهايت 
ــى با يكديگر  ــد اختالف كم باي
ــند چون در غير اين  داشته باش
ــورت منابع بانك ها به سمت  ص

بخش ليزينگ انتقال مى يابد. 
ليزينگ ممكن است 
مسكن را گران كند 

آلبرت بغوزيان، اقتصاددان، در 
ــه دولت اظهار  مورد اين برنام
كرد: معتقدم در شرايط فعلى، 
ــت عمل  ــن درس ــازار مسك ب
ــازار نبايد  ــرا اين ب مى كند زي
سازندگان  دست  در  ــه  هميش
ــد و  ــن باش ــان مسك و صاحب
ــداران و  ــدرت چانه زنى خري ق
متقاضيان تا اين اندازه ضعيف 

باشد. 
ــرايطى  وى در ادامه افزود: ش
ــداران قدرت چانه زنى  كه خري
داشته باشند و مسكن مازادى 

ــته  نيز براى عرضه وجود داش
ــت بر بازار  ــد، بهترين حال باش

مسكن حاكم است. 
بغوزيان با اشاره به شرايط ركود 
ــم بر بازار مسكن و افزايش  حاك
قيمت ها افزود: مشخص نيست 
ــژه وزارت راه و  ــه وي ــت و ب دول
ــرارى دارند  ــهرسازى چه اص ش
كه با راه اندازى ليزينگ مسكن 
و افزايش امكان خريد، البته نه 
ــار كم درآمد  به اندازه اى كه اقش
توان خريد بيابند، اقدام به خارج 
ــازار از ركود كنند، زيرا  كردن ب
تنها اتفاقى كه پس از راه اندازى 
ــت يا  ــد، تثبي ــگ مى افت ليزين
ــن است  ــش قيمت مسك افزاي
كه رشد تسهيالت بانكى را نيز 
مى بلعد. اين كارشناس مسكن 
تصريح كرد: البته اگر ليزينگ ها 
ــره پايين تر ارائه  ــى با به خدمات
ــر ميزان  ــد و از سوى ديگ دهن
تسهيالت بانكى نيز افزايش پيدا 
كند، راه اندازى ليزينگ موجب 
رشد قيمت مسكن نخواهد شد. 

بايد از توليد مسكن 
حمايت شود

ــر اينكه  ــد ب ــا تاكي ــان ب بغوزي
ــت فقط بايد از بخش توليد  دول
مسكن حمايت كند و با قيمت 
ــده پايين تر سازندگان را  تمام ش
به توليد واحدهاى بيشتر تشويق 
ــن موضوع  ــت: بايد اي كند، گف
ــا قرار است  ــود كه آي بررسى ش
ــات را با  ــگ مسكن خدم ليزين
نرخ پايين ترى انجام دهد يا وام 
ــرى در اختيار خريداران  ارزان ت

قرار خواهد داد؟ 
ــل برنامه ريزى  ــه مديرك اگرچ
ــن وزارت راه  ــاد مسك و اقتص
ــهرسازى معتقد است كه  و ش
راه اندازى شركت هاى ليزينگى 
ــن از ابزارهاى  در بخش مسك
ــه طرف هاى  ــى است كه ب مال
ــه و تقاضا همزمان كمك  عرض
مى كند اما بغازيان بر اين باور 
ــان اينكه  ــا بي ــت و وى ب نيس
و  راه  وزارت  ــات  اقدام ــام  تم
افزايش  ــهرسازى در جهت  ش
تقاضا و نه افزايش عرضه است، 
گفت: پيشنهادى مبنى بر اين 
ــه بر مسكن هاى  وجود دارد ك
ــاده فروش، ماليات  خالى و آم
ــراى آن  ــه اج ــود ك ــع ش وض
ــب عرضه مسكن از سوى  موج
ــود اما وزارت  سازندگان مى ش
ــى در  ــهرسازى اقدام راه و ش
ــام نمى دهد و  ــن رابطه انج اي
قصد دارد با راهكارهايى مانند 
ليزينگ  و  ــالت  تسهي افزايش 
ــازار را از ركود  ــن، اين ب مسك

خارج كند. 
ــر اينكه با  ــان با تاكيد ب بغوزي
ــود حاكم  ــش قيمت، رك كاه
ــن افت مى كند،  بازار مسك بر 
ــال حاضر جهش  افزود: در ح
از  ــتر  بيش ــن  مسك ــت  قيم
ــدى متقاضيان و  جهش درآم
ــداران است و ركود حاكم  خري
بر بازار مسكن، ناشى از عرضه 

و نه تقاضاست. 
ــن  مسك ــناس  كارش ــن  اي
راه اندازى  ــرد:  ك ــان  خاطرنش

ليزينگ مسكن تنها در صورتى 
ــا  قيمت ه ــش  افزاي ــب  موج
نمى شود كه سازندگان از سود 
ــود صرف نظر كنند  هنگفت خ
ــم بر بازار  ــه ركود حاك و هزين
ــد، اما متاسفانه  را خود بپذيرن
ــا  ــى ي ــان آمادگ توليدكنندگ
ــش قيمت  ــراى كاه اراده اى ب
ندارند و حاضر نيستند از سود 
ــود صرف نظر كنند. بغوزيان  خ
در پايان گفت: در اين شرايط 
و  راه  وزارت  ــم  داري ــار  انتظ
شهرسازى راه حلى براى توليد 
ــتر  ــى بيش ــاى مسكون واحده
ــه تعادل  ــذارد تا ب ــا بگ پيش پ
رسيدن عرضه و تقاضا، امكان 
ــراد فراهم و  ــدن اف خانه دار ش
منافع سرمايه گذاران نيز حفظ 

شود. 
نظارت بانك مركزى ليزينگ ها 

را محدود كرده است
ــر تامين  ــدر احمدى، مدي صف
ــگ رايان  ــى ليزين ــع مال مناب
ــراى  ــت ب ــد اس ــا، معتق سايپ
ــا در بخش  ــت ليزينگ ه فعالي
ــش مسكن دو  ــن در بخ مسك
ــامل  ــود دارد كه ش روش وج
اجاره به شرط تمليك و اجاره 
ــه اختيار تمليك است كه در  ب
ــردى كه ملكى  روش اخير، ف
ــن اختيار  ــاره مى كند اي را اج
ــال  ــس از 5 س ــه پ را دارد ك
ــا نخرد.  ــرد ي ــك را بخ آن مل
ــا «فرصت  ــو ب وى در گفت وگ
ــت: روش اجاره به  امروز» گف
ــرار است  ــرط تمليك كه ق ش
ــود اين ايراد را دارد  اجرايى ش
كه نظارت بانك مركزى در آن 
ــده نرخ بهره بانكى  موجب ش
ــتر از نرخ ارائه تسهيالت  بيش
ــد و اين  ــط ليزينگ باش توس
ليزينگ  ــركت هاى  ش ضرر  به 
است. همچنين بانك ها مالياتى 
ــركت هاى  ــا ش ــد، ام نمى دهن
ارزش  ــر  ب ــات  مالي ــگ  ليزين
افزوده مى پردازند كه به گفته 
احمدى يكى از محدوديت هاى 
ــركت هاى ليزينگ در روش  ش
ــرط اختيار است.  تمليك به ش
ــان  خاطرنش ــان  پاي در  وى 
در  ليزينگ  ــركت هاى  ش كرد 
ــد در بخش  ــى مى توانن صورت
ــودآورى  ــت س ــن فعالي مسك
داشته باشند كه قوانين اصالح 
ــرل  ــارت و كنت ــده و از نظ ش

بانك مركزى كاسته شود. 

گزارش «فرصت امروز» از برنامه جديد دولت

تحريك سرمايه هاى كوچك 
براى افزايش تقاضاى مسكن

اخبار كوتاه مصالح نوين

شيشه هاى دوجداره 
آلودگى هاى زيست محيطى از ديگر 
ــه گريبانگير  ــى است ك آلودگى هاي
ــهروندانى است كه  ــه از ش آن دست
ــق جنوبى، غربى و مركزى  در مناط
ــن  ــور سكونت دارند. توفان ش كش
ــه مهمان  ــاك همه سال ــرد و خ و گ
ناخوانده بسيارى از استان هاى كشور 
است به گونه اى كه اداره ها و مدارس 
به دليل آلودگى هوا با تعطيلى هاى 
ــوند.  ــده روبه رو مى ش پيش بينى نش
ــوان  به عن ــى  صنعت ــاى  آلودگى ه
ــر  سراس در  ــى  آلودگ ــايع ترين  ش
ــا تفاوت  ــهرها ب ــور در همه ش كش
ــهرهاى  درجه جامعيت دارد. كالنش
ــن معضل بزرگ  ــران همواره با اي اي
ــد. دود  ــرم مى كنن ــه ن دست و پنج
ــارى از  ــوا بسي ــود در ه و دم موج
شهروندان را با بيمارى هاى تنفسى 
ــداد افرادى كه از  روبه رو كرده و تع
ــا رنج مى برند  ــن دسته بيمارى ه اي
ــه روز افزايش مى يابد. استفاده  روز ب
از شيشه هاى دوجداره يا چند جداره 
ــط زندگى مى تواند  به فراخور محي
تاحدود زيادى از نفوذ انواع آلودگى 
ــى ساختمان ها  ــط داخل ــه محي ب

جلوگيرى كند. 

تاريخچه 
نخستين شيشه دوجداره در ماه اوت 
سال 1865 توسط تى. دى استتسون 
كه به كار شيشه سازى در نيويورك 
اشتغال داشت، ساخته شد. استتسون 
ــداع دريافته بود كه  ــه دليل اين اب ب
ساختار قاب با دو شيشه در طرفين 
قادر است اتالف حرارتى را به ميزان 
قابل مالحظه اى كاهش دهد. درسال 
ــام ترموپين،  ــى به ن 1942 محصول
توسط ليبى اونزوفورد به بازار آمريكا 
ــن سيستم فكر  ــد. دراي ــى ش معرف
ــده بود، اليه هايى از  جديدى ارائه ش
ــه به كار  ــع ومس در سطح شيش قل
ــه  ــود كه دور تا دورلبه شيش رفته ب
ــاند و اين امكان را ميسر   را مى پوش
ــه با يك  مى كرد  تا قاب هاى شيش
ــوند.  ــى به هم لحيم ش خمير سرب
ــت 30 سال از پيدايش  پس از گذش
تفكر شيشه هاى دوجداره، رو ش هاى 
توليد با به كارگيرى ترمو پالستيك 
ــادى  ــرات بني ــگ تغيي و ترموستين
ــه درزگيرى  ــا توسع ــدا كردند. ب پي
ــه 1970 اين صنعت  ــل در ده دوب
ــمگيرى دست  به موفقيت هاى چش

يافت. 

فرآيند توليد شيشه دو جداره
ــه به وسيله  در ابتدا جام هاى شيش
دستگاه حمل روى رك هاى دستگاه 
ــرار گرفته و به  ــك ق حمل اتوماتي
تعدادى كه اپراتور مشخص مى كند 
به ميز برش اتوماتيك انتقال مى يابد. 
ــه هاى مورد نظر  ــدازه شيش سپس ان
ــزار بهينه سازى جهت  توسط نرم اف
ــدن ضايعات توسط  به حداقل رسان
دستگاه، طراحى و سپس برش داده 
مى شود. شيشه ها پس از جداسازى 
ــه دو جداره  ــد شيش ــط تولي به خ
ــوند. ابتدا شيشه ها با  منتقل مى ش
آب سختى گيرى شده، به طور كامل 
ــسته شده و پس از كنترل كيفى  ش
ــود.  ــه مرحله بعدى منتقل مى ش ب
ــوازات مراحل مذكور فريم هاى  به م
ــدار (Spacer) توسط  مابين دو ج
 (Bending) ــن  خم ك ــاه  دستگ
ــه خم و برش  ــاس اندازه شيش براس
ــود و داخل فريم از مواد  داده مى ش
ــود. سپس دو  رطوبت گير پر مى ش
ــاه بوتيل  ــط دستگ ــه فريم توس لب
ــه به منظور  ــود ك چسب زده مى ش
ــن اسپيسر  ــرى و قرار گرفت درزگي
مابين دو شيشه و چسبيدن آنها به 
ــت. فريم ها جهت نصب  يكديگر اس
روى شيشه انتقال مى يابد. شيشه ها 
ــس از نصب فريم به دستگاه پرس  پ
ــان گاز  ــود و همزم ــل مى ش منتق
آرگون به صورت اتوماتيك به داخل 
ــود،  ــه دوجداره تزريق مى ش شيش
سپس توسط روبات، محيط شيشه 
ــب پلى سولفيد به  دو جداره با چس

منظور درزبندى ثانويه پر مى شود. 

مزاياى شيشه هاى دو جداره
موارد زير را مى توان از جمله محاسن 
شيشه هاى دوجداره به حساب آورد: 
ــداره و  ــه دوج ــا استفاده از شيش ب
پنجره هاى عايق مى توان حدود 40 
مترمكعب گاز در سال صرفه جويى 
ــدا تا 30  ــرد. همچنين انتقال ص ك

دسى بل كاهش مى يابد. 
ــى،  ــاى صوت ــش آلودگى ه - كاه

صنعتى، محيطى
- كاهش اتالف انرژى

- افزايش ايمنى
- مناسب با اقليم هاى مختلف

- افزايش عمر مفيد در و پنجره و شيشه
- زيبايى و دوام

- غير قابل اشتعال
- قابليت نصب انواع يراق آالت

- نظافت آسان
و  در  ــا  ب ــه  مقايس در  ــى  سبك  -

پنجره هاى آلومينيومى
- قابليت بازيافت بعد از استفاده.

رونق معامله آپارتمان هاى نقلى
قيمت آپارتمان هاى 50 مترى در پايتخت

ــوان مالى خريد  ــهروندان ت ــتر  ش ــا توجه به گرانى خانه و اينكه  بيش ب
ــازار آپارتمان هاى 50 مترى رونق  ــاى با متراژ باال را ندارند، ب آپارتمان ه

گرفته است. 
ــروش يك واحد 50مترى زير 10  ــاس گزارش ها، ميانگين قيمت ف براس

سال ساخت در پايتخت حدود 150 ميليون تومان است. 
ــازار مسكن و افزايش ميزان خريد و فروش  ــت رونق نسبى به ب با بازگش
ــاد است، چون قدرت  ــان تقاضا براى واحدهاى كوچك زي ــه، همچن خان
ــتر است. برخى مشاوران امالك معتقدند  خريد مردم در اين بخش بيش
ــود را دارد و بازار  ــه متقاضى خ ــروش واحدهاى كوچك هميش خريدوف
ــق گرفتن معامالت،  ــرم است و با رون ــه گ معامالت اين واحدها هميش
ــده است. در اين ميان قيمت آپارتمان هاى  بازار اين بخش مسكن داغ ش
ــرى زير 10 سال ساخت در مناطق مختلف پايتخت مورد بررسى  50مت

قرار گرفته كه به اين شرح است: 
ــت همراه با پاركينگ و  -  يك واحد 50 مترى واقع در خيابان قصر دش

آسانسور: 170 ميليون تومان. 
ــك تك واحدى، طبقه اول:  ــك واحد 50 مترى واقع در خيابان نارم - ي

210 ميليون تومان. 
ــوى همراه با انبارى:  ــرى نوساز واقع در خيابان مول ــك واحد 50 مت - ي

110 ميليون تومان. 
- يك واحد 50 مترى واقع در خيابان نواب:   110ميليون تومان. 

ــع در تهرانسر:  ــا پاركينگ و انبارى واق ــك واحد 48 مترى همراه ب - ي
147 ميليون تومان. 

- يك واحد 50 مترى واقع در خيابان فردوس غرب: 245ميليون تومان. 
ــك خوابه با 5 سال  ــرى واقع در خيابان زعفرانيه ي ــك واحد 50 مت - ي

قدمت بنا: 400 ميليون تومان. 
ــه همراه با  ــان رسالت يك خواب ــرى واقع در خياب ــك واحد 50 مت - ي

پاركينگ و انبارى: 200 ميليون تومان. 
ــك واحد 45 مترى واقع در خيابان مهرآباد جنوبى يك خوابه: 120  - ي

ميليون تومان. 
ــروش آپارتمان هاى 50  ــت خريدوف ــى «ايسنا» از وضعي ــى ميدان بررس
ــى از آن است كه ميانگين قيمتى اين  ــهر تهران حاك مترى در سطح ش
ــود اينكه به اعتقاد  ــا حدود 150ميليون تومان است و با وج آپارتمان ه
ــاذب هستند اين واحدها  ــناسان قيمت ها در بازار مسكن هنوز ك كارش

مشتريان خود را دارند. 

هزار پرونده زمين خوارى در كرمان

مديركل راه وشهرسازى جنوب كرمان با اشاره به دستگيرى فروشندگان 
ــزار پرونده حقوقى و كيفرى  ــى دولتى در جيرفت گفت: بيش از ه اراض
ــع تصرف اراضى دولتى در جنوب كرمان در محاكم قضايى اين  براى رف
ــه در دست بررسى است. محمدمهدى بلوردى با بيان اينكه در دو  منطق
ــكيالت امالك و حقوقى اين منطقه  ــته و در پى استقالل تش سال گذش
ــى دولتى از متصرفان و  ــان، بيش از دو هزار هكتار از اراض ــز است از مرك
ــده و به بيت المال بازگشته است، گفت: 112  زمين خواران بازستانده ش
پرونده مربوط به تصرف اراضى دولتى واقع در حوزه راه و شهرسازى در 

مراجع تجديدنظر جنوب كرمان در دست اجرا بوده است. 
وى تصريح كرد: اين پرونده ها منجر به صدور رأى به نفع دولت شده و در 
مرحله تجديد نظرخواهى است كه در صورت قطعيت رأى، به زودى ده ها 
ــت. مديركل  هكتار زمين ديگر در اين منطقه به بيت المال بازخواهد گش
راه وشهرسازى جنوب كرمان با اشاره به اينكه از ابتداى امسال نيز حدود 
ــزار متر مربع از اراضى دولتى به ارزش حداقل 108 ميليارد ريال  357 ه
ــته است، بيان  ــده و به بيت المال بازگش در جنوب كرمان رفع تصرف ش
ــترين ميزان رفع تصرف از ابتداى امسال و به ميزان 28 هكتار  كرد: بيش
ــهرستان جيرفت بوده است. مديركل راه وشهرسازى جنوب كرمان  در ش
ــهرهاى كهنوج،  ــتى به بيت المال در ش با بيان اينكه ساير اراضى بازگش
ــندگان  ــده است، گفت: تمام فروش قلعه گنج، عنبرآباد و رودبار واقع ش
ــتى جيرفت موسوم به حسين آباد  ــهرك شهيد بهش اراضى دولتى در ش
ــهرسازى  ــكايت اداره كل راه و ش ــدند كه اين مهم در پى ش دستگير ش
ــوراى حفظ  ــندگان اراضى متعلق به بيت المال و با همكارى ش از فروش
ــام زمان (عج)، دادستان و فرماندار  ــوق بيت المال، سربازان گمنان ام حق

جيرفت محقق شده است. 

بانك مسكن اعالم كرد
استفاده از آرم بانك مسكن در بنگاه ها غيرقانونى است

ــنامه اى به  ــن در بخش ــك مسك بان
اتحاديه امالك تاكيد كرد: استفاده از 
آرم اين بانك توسط برخى بنگاه هاى 
ــب اغفال  ــن اينكه موج مسكن ضم
مشتريان مى شود، مستوجب تعقيب 

قانونى است. 
از  ــى  يك ــن  مسك ــاى  بنگاه ه
پرشمارترين اصناف موجود در كشور 
محسوب مى شوند كه در ايامى چون 
ــان به اوج  ــان فعاليت ش فصل تابست

ــنده خانه و آپارتمان  ــد و موجر و مستاجر، خريدار و فروش خود مى رس
ــرارداد به  ــردن مخاطب خود و عقد ق ــراى پيدا ك ــازه، مجبورند ب و مغ
ــهور،  ــاده از نام ها و آرم هاى مختلف و مش ــر بروند. استف ــراغ اين قش س
ــى از اين بنگاه ها صورت  ــى از اقداماتى است كه معموال توسط بخش يك
ــهور مرتبط با  ــا آرم هاى مجموعه هاى مش ــرد و اسامى تكرارى ي مى گي
ــه بنگاه ها امر غيرمتداولى نيست. بانك  ــوزه مسكن روى تابلو يا شيش ح
مسكن به عنوان يكى از اين مجموعه هايى كه آرم آن معموال روى شيشه 
ــود با صدور اطالعيه اى خطاب  ــاوران مسكن درج مى ش و تابلو دفاتر مش
ــاده برخى بنگاه هاى  ــالك تاكيد كرده كه استف ــاوران ام به رياست مش
ــور  ــن در تهران و ساير نقاط كش ــك مسك ــالك از آرم بان ــالت ام معام

غيرقانونى است.

معمارى نوين

جدول قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران

هر متر مربع - تومان محله عمربنا

17000000 نوساز الهيه . شريفى منش

15400000 نوساز زعفرانيه . مردانى

14500000 نوساز محموديه . ارديبهشت

15000000 نوساز شهرك غرب . فالمك

14000000 نوساز سعادت آباد . بلوار پاك نژاد

12000000 نوساز كوى فراز . نيلوفر

15000000 نوساز دروس . احتشاميه

12000000 نوساز قلهك . پورمشكاتى

11800000 نوساز زرگنده . خاقانى

7500000 نوساز شهيد عراقى . پايدار فرد

7000000 نوساز مجيديه شمالى . ميدان ملت

6700000 نوساز ميدان هروى . مكران جنوبى

هر متر مربع - تومان عمربنا محله
6800000 نوساز پونك . ميدان پونك

6500000 نوساز آيت اله كاشانى . بلوار اباذر

6500000 نوساز شهر زيبا . شربيانى غربى

8500000 نوساز يوسف آباد . خيابان 11

7100000 نوساز امير آباد . باباطاهر

6700000 نوساز قائم مقام فراهانى . مشاهير

11900000 نوساز شريعتى . سهيل

9000000 نوساز آپادانا . نوبخت

7500000 نوساز تركمنستان

6200000 نوساز نارمك . مرجان

7500000 نوساز تهرانپارس . رشيد جنوبى

4500000 نوساز آذربايجان

   خسرو صادقى بروجنى

ايـن اسـتخر شـنا دقيقـا در قالـب فـرم  ويولن هاى سـاخت 
اسـتراديواريوس است كه با دقت و ظرافت بسيار احداث شده و 
با حفره هاى اف شـكل، پل، زه هـا و زه گير و يك زيرچانه به طور 
هنرمندانه اى تكميل شـده است. در جهان موسيقى به طور كل 
و براى سـاز ويولن به طور خاص، نام «استراديواريوس» بهترين 
سازنده ويولن، احترام و تقدس خاصى دارد. در اينجا صاحب خانه 
عشـقش را به موسيقى و اين ويولن نفيس قرن هفدهمى از يك 

زوايه كامال متفاوت نشان داده است.
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در  ــال  فوتب ــط  مختل ــش  پخ ــت  ممنوعي از  ــس  پ
ــى بسيار و گپ  ــاى سينما كه همراه با حواش سالن ه
ــن تب جام  ــود، با باال گرفت ــاى مسئوالن ب و گفت ه

ــاپ ها  كافى ش برخى  جهانى 
ــراى  ــى ب ــل مناسب ــه مح ب
ــال  فوتب ــاى  بازى ه ــدن  دي
ــده  براى خانواده ها تبديل ش
ــال، پليس  ــا اين ح است. ب
ــرد، كه براى  اماكن اعالم ك
ــچ مجوزى  ــن موضوع هي اي
ــده است. سرهنگ  صادر نش

هاللى در گفت وگو با خبرگزارى ايسنا با تاكيد بر اين 
ــش برنامه ها در فضاى عمومى ضوابط  موضوع كه پخ
ــرايط خاصى دارد، گفت: «تاكنون موضوع پخش  و ش
فوتبال از كافى شاپ ها مطرح نشده و مجوزى در اين 

ــده است.»  راستا از سوى پليس اماكن ناجا صادر نش
ــاى پخش كننده اين  ــى در ادامه گفت: «مكان ه هالل
برنامه، بايد شرايط ويژه اى داشته باشند. وزارت ورزش 
و جوانان متولى اين موضوع 
ــخص كند چه  است كه مش
ــان نمايش  ــى امك مكان هاي
ــه در  ــد ك را دارن ــال  فوتب
ــورت درخواست پيوست  ص
ــن  اماك ــس  پلي ــى،  انتظام
ــه مالحظات  ــت به ارائ نسب
ــى اقدام  ــى و ترافيك انتظام
خواهد كرد. تاكنون هيچ مجوزى براى پخش فوتبال 
از كافى شاپ ها از سوى اداره اماكن ناجا صادر نشده، 
ــهرستان  اما ممكن است اداره ورزش و جوانان هر ش

راسا با پليس منطقه به توافقاتى رسيده باشد.» 

 «شهر سوخته» نام بقاياى دولت شهرى باستانى درشرق 
ايران است كه در نزديكى زابل، شرق و استان سيستان 
ــناسان و  ــان قرار دارد. طبق گفته باستان ش و بلوچست
ــهر سوخته» پيشرفته ترين شهر جهان  تاريخ دانان «ش
قديم بوده  و حتى بسيار پيشرفته تر از دولت شهر كرت 

ــش را زنده  ــه نام كه سينوه
نگه داشته، شناخته مى شود. 
ــادى،  ــور سيدسج سيدمنص
ــاى 15  ــت كاوش ه سرپرس
ــار  ــا اظه ــته، ب ــال گذش س
ــدوارى نسبت به حمايت  امي
ــهر  ــتر مسئوالن از «ش بيش
سوخته» پس از ثبت جهانى 

آن به خبرنگار ايسنا گفت: «چهار سال است كه مطلقا 
ــه اى در اين محوطه  ــاوش و مطالع ــچ عمليات ك هي
ــده است. اكنون پژوهشگاه و سازمان ميراث  انجام نش
ــه كار در اين  ــول داده اند براى ادام ــى به ما ق فرهنگ
محوطه، از ما حمايت كنند. قرار است از هفتم مهرماه 
كاوش در «شهر سوخته» آغاز شود. البته براى اين كار 
ــاى مادى و معنوى هستيم. برخى  نيازمند حمايت ه

ــهر سوخته» اصال وارد نبودند،  ايرادها نسبت به «ش
مانند بحث كاهگل كشيدن كه به نظر مى رسد، آنها به 
قدمت اين محوطه دقت نكرده بودند، چون اگر روى 
آثار كشف شده از كاوش ها، كاهگل كشيده نشود، باد 
و باران آنها را از بين مى برد. درباره موضوع عبور جاده 
از حريم «شهر سوخته» نيز 
قرار است هرچه زودتر اتوبان 
ــا آزادراه در حال ساخت،  ي
ــود.»  سجادى  ــا ش جابه ج
ــاره اقداماتى كه يونسكو  درب
ــه» در  ــهر سوخت براى «ش
ــد انجام دهد،  آينده مى توان
گفت: «بايد يك برنامه وسيع 
و بلندمدت براى اين اقدامات بنويسم و به پژوهشگاه 
ــا به يونسكو و  ــراث فرهنگى ارائه كنم ت ــان مي سازم
ــود. نداشتن  سازمان هاى بين المللى فرهنگى ارائه ش
كارشناس متخصص در برخى حوزه ها براى ادامه كار 
در اين محوطه و همچنين نداشتن لوازم آزمايشگاهى 
ــكالتى ست كه يونسكو مى تواند  مناسب از جمله مش

براى حل آنها به ايران كمك كند.» 

كافى شاپ و فوتبال؟ 
ما  بى خبريم

«فراى» سوخت
ــد  ــناس آمريكايى سوزانده ش ــارد فراى»، ايران ش پيكر «ريچ
ــدن  ــر رسيدن خبر عملى ش ــمى منتظ ــا ديگر گوش و چش ت
ــهرى كه آن را  ــدن در اصفهان - ش ــى دفن ش ــش، يعن وصيت

دوست داشت - نباشد.
ــرده بود تا پس  ــى سال ها پيش وصيت ك ــناِس آمريكاي  ايران ش
ــود؛ اما با وجود  ــار زاينده رود در اصفهان دفن ش ــرگ، در كن از م
ــنهاد، به دليل  ــت ايران با اين پيش ــت دو رييس جمهور وق موافق
ــارى به ايران  ــس از مرگش افتاد، براى خاكسپ ــى كه پ اتفاق هاي
منتقل نشد، تا اينكه چندى پيش، پيكر او در همان شهر بوستون 

سوزانده شد.
ــس از 37 روز انتظار  ــواده پروفسور فراى پ ــه پيش، خان دو هفت
ــازه براى دفن پيكر اين  ــراى رسيدن خبرى از ايران و دادن اج ب
ــد پيكر او را  ــور، باالخره تصميم گرفتن ــناس در اين كش ايران ش

بسوزانند؛ اما هنوز نمى دانم قرار است با خاكستر او چه كنند. 

به زودى، فيلم سينمايى داعش
ــر محمدى، تهيه كننده سينماى ايران از ارائه فيلمنامه اى  منوچه
ــوع مبارزه با  ــت! » با موض ــت بايد آدم كش ــا عنوان «براى بهش ب
گروهك هاى تروريستى سلفى، تكفيرى و مشخصا «داعش» خبر 
داده است. منوچهر محمدى درباره علل ساخت اين فيلم توضيح 
ــرايط  ــا موضوعاتى از اين قبيل در ش ــت: ساخت فيلم ب داده اس
بحرانى كه منطقه در آن قرار دارد مى تواند نوعى مبارزه فرهنگى 
ــمار  آيد و اگر مراحل ادارى ساخت اين فيلمنامه در وزارت  به ش
ــود، ما هم ساخت فيلم «براى بهشت بايد  ــاد سريع تر طى ش ارش
ــت!» را سريعا آغاز كرده و فيلم را به جشنواره فجر ارائه  آدم كش

خواهيم كرد. 

هنرآفرينى خاك رنگارنگ جزيره هرمز
ــده با خاك رنگارنگ  ــرى محسن، ميزبان آثار هنرى خلق ش گال
ــدان هرمزگانى در ادامه  ــود. تعدادى از هنرمن جزيره هرمز مى ش
ــا استفاده از خاِك  ــى هرمز، پنج تابلو ب ــروژه ساالنه فرش خاك پ
هرمز خلق كرده اند. اين نمايشگاه با عنوان «سوداى هرمز » است 
ــه تا 18 تير ماه  ــم تير افتتاح و به مدت دو هفت ــه شش و از جمع

ادامه دارد. 

آب تهران جيره بندى مى شود؟ 
ــدار  ــه بحران كم آبى درپايتخت هش ــدار تهران نسبت ب  استان
ــورت رعايت نكردن صرفه جويى حداقل 20 درصدى،  داد. در ص
ــورد بررسى قرار  ــدى آب م ــى جيره بن ــن يعن ــه جايگزي گزين

مى گيرد.
ــراوان به  ــود توصيه هاى ف ــا وج ــت كه ب ــى اس ــن در حال اي
ــى در  ــت صرفه جوي ــوص رعاي ــى در خص ــهروندان تهران ش
ــى  ــاهد روند افزايش ــرب متاسفانه همچنان ش مصرف آب ش
ــته  ــينان نسبت به سال گذش هستيم. مصرف آب پايتخت نش

4 درصد افزايش داشته است.
ــوع بحران آب  ــراى جلوگيرى از وق ــران ب ــه استاندار ته به گفت
ــت در سال جارى تحت سيستم  ــزار هكتار از اراضى پايتخ 10 ه

آبيارى مكانيزه قرار خواهد گرفت. 
 

عذرخواهى رييس دانشگاه علوم پزشكى تهران 
ــا موضوع  ــران در ارتباط ب ــكى ته ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ريي
ــجويان اين دانشگاه گفته است: «من هم به نوبه  مسموميت دانش
ــجويان  خود از بابت بروز اين حادثه بسيار متاسفم و از همه دانش
ــه اى براى يك بار  ــى مى كنم. بروز چنين حادث مبتال عذرخواه
ــرروز بيش از 5 هزار غذا  ــم زياد است حتى اگر سرويسى ه ه

ــد.» ــع كن توزي
در گزارش عملكرد خرداد ماه دانشگاه آورده شده است: «علت 
ــن نيست و بررسى  ــوز به طور كامل روش ــروز اين عارضه هن ب
ــجويى و بهداشت و حراست  دراين باره توسط معاونت هاى دانش

ــگاه ادامه دارد.» دانش

رقابت سه شهر در ميزان ازدواج
ــده دختران  ــترين سن ازدواج ثبت ش به گزارش «ايرنا» بيش
ــور  ــا 29 سالگى است. 48  درصد دختران كش ــى 15 ت ايران
ــا همچنان مجرد  ــا اينكه در سن ازدواج قرار دارند، ام نيز ب

هستند.
ــران ايرانى افزايش يافته  ــن ازدواج در دختران و پس ميانگين س
ــت، به طورى كه پنج ميليون و 570 هزار پسر و پنج ميليون و  اس
670 هزار دختر در سن ازدواج هستند، اما هرگز ازدواج نكرده اند.

ــر، 10 ازدواج به ثبت  ــر يك هزار نف ــته به ازاى ه در سال گذش
رسيد و استان هاى اردبيل، كردستان و خراسان رضوى بيشترين 
ــزان ازدواج و استان هاى تهران، البرز و كرمان كمترين ميزان  مي

ثبت ازدواج را داشتند. 

سياستجامعهورزشفرهنگ

لحظه فوق العاده براى مسى
ــاره عملكرد  ــت فيفا درب ــى با ساي ــى، در گفت وگوي ــل مس   ليون
ــن در مرحله گروهى گفت: «اگر هر دو بازى قبل را آناليز  آرژانتي
ــويم. همان طور كه جلوتر  كنيم، مى توانيم بگوييم كه بهتر مى ش
ــرفت مى كنيم و به نهايت قدرت خود مى رسيم. اين  مى رويم پيش
ــار مى رود، خوب  ــدازه اى كه از ما انتظ ــوع را مى دانيم به ان موض
ــه مرحله بعد صعود كرده ايم و اين نخستين  بازى نمى كنيم اما ب
ــه گل خود به ايران را به عنوان «لحظه اى  هدف ما بود.» مسى ك
فوق العاده » تعبير كرده بود، درباره ايران گفت: «خيلى سخت بود 
ــازى كرد. بازى مقابل  تيم هايى  ــد و فضاس كه از دفاع ايران رد ش
ــه نزديك به يكديگر بازى مى كنند و فضاها را مى بندند، خيلى  ك

دشوار است.» 

صعود تيم ملى واليبال
ــه عملكرد خوب  ــاره ب ــال ايران با اش ــى واليب ــى تيم مل سرمرب
ــدار برابر ايتاليا گفت: «باور دارم كه به دور بعد  بازيكنانش در دي
ليگ جهانى صعود مى كنيم.» اسلوبودان كواچ، در نشست خبرى 
ــس از ديدار برابر ايتاليا اظهار كرد: «من دو روز پيش گفتم كه  پ
ــناسم. آنها بسيار خوب هستند.  بازيكنان ايتاليا را به خوبى مى ش
ــاى بزرگى انجام  ــى مى زنند و مى توانند كاره ــاى خوب سرويس ه
ــحالم كه بازيكنانمان با اين قدرت برابر آنها  دهند. اما حاال خوش

بازى كردند و برنده شدند.» 

فروش بليت در بازارى سياه
ــازار سياه با  ــا در ليگ جهانى، در ب ــازى ايران و ايتالي ــت ب بلي
ــزارش «ايسنا»، در  ــد. به گ ــزاف به فروش رسي ــاى گ قيمت ه
ــى واليبال ايران و ايتاليا  ــى كه يك ساعت تا ديدار تيم مل حال
ــارج از سالن  ــى مانده، در خ ــى باق ــگ جهان ــاى لي از رقابت ه
دوازده هزار نفرى بازار سياه براى فروش بليت اين مسابقه آغاز 
ــى كه نتوانسته  ــر از واليبال دوستان ايران ــده بود. چندين نف ش
ــد، بليت پيدا كنند در خارج از سالن به دنبال بليت بودند  بودن
ــزار تومان هم در بازار  ــه قيمت بليت هاى مسابقه تا چهل ه ك

سياه خريدوفروش شده بود. 

احتمال شهادت دانايى فر بيشتر از زنده بودن
ــالم و المسلمين حميدى، در گفت وگو با خبرگزارى  حجت االس
ــرور دادستان زابل  ــاره رسيدگى به پرونده عوامل ت ــا درب ايسن
ــر بودند كه سه نفر  ــل ترور دادستان زابل 11 نف گفت: «عوام
ــد. پرونده هشت  ــان اجرا ش از عوامل اصلى اين حادثه حكم ش
ــرا در جريان است.  ــوز در دادس ــن پرونده هن ــر اي ــم ديگ مته
ــا قرار مناسب آزاد  ــت و تعدادى ب تعدادى از اين افراد بازداش
ــى قطعا حكم مناسب صادر  ــد و در صورت پايان رسيدگ هستن

خواهد شد.» 
ــر  ــورد خب ــان در م ــان و بلوچست ــرى سيست ــس دادگست ريي
ــيد دانايى فر و اينكه او شهيد نشده، گفت:  ــدن جمش پناهنده ش
ــده حاكى از  ــق عوامل محلى رسي ــه به ما از طري ــى ك «اطالعات
شهادت ايشان است، اگرچه سند متقنى در اين راستا نداريم، اما 

سندى هم براى زنده بودن ايشان در دست نيست.» 

زنان قربانى توحش داعش
ــاير موصل در  ــت: «عش ــه نقل از المسله نوش ــزارى مهر ب خبرگ
بيانيه اى اعالم كرده اند كه گروه تروريستى داعش 4 زن مسيحى 
ــراد به خاطر سرپيچى  ــل اعدام كرده اند. اين اف ــهر موص را در ش
ــه المنصور در موصل اعدام  ــاى داعش در منطق از دستورالعمل ه

شده اند.» 
گروه تروريستى داعش 20 خرداد با يورش به موصل اين شهر 
ــغال كردند و بالفاصله با صدور سندى دستورالعمل هايى  را اش
ــش نقاب و  ــال كردند. پوش ــهر اعم ــان اين ش ــراى ساكن را ب
ــراى مردان و معرفى  ــتن ريش ب لباس بلند براى بانوان و داش
ــش از جمله اين  ــا تروريست هاى داع ــران براى ازدواج ب دخت
ــه اين موضوع با مقاومت و مبارزه زنان  دستورالعمل ها است ك
ــده است. طبق اخبار  ــهر موصل مواجه ش ــيعه و سنى در ش ش
ــه دو دليل؛ عدم قبول اين  ــده گروه داعش مسيحيان را ب رسي
قانون و دين مسيحيت اعدام كرده اند. ارتش عراق به همراهى 
ــراق در روزهاى اخير  ــوك حمله داعش به ع ــردم پس از ش م
ــده به وسيله اين گروه  ــهرهاى تسخير ش ــه برخى از ش توانست

را باز پس گيرد. 
ــش سهميه  ــالم كردند: «داع ــان نينوا نيز اع ــع محلى است مناب
ــر اعالم كرده و  ــهروندان از بنزين را تنها 20 ليت ــاى ش خودروه
ــده شهروندان موصل ساعت ها در صف پمپ هاى  اين امر باعث ش

بنزين منتظر بمانند.» 

اما  و  اگرهاى فيلم هاى پرحاشيه از زبان رييس سازمان سينمايى

حل مشكالت و رفع توقيف 
با حوصله و صبر

ــان سينمايى در  ــس سازم ــت اهللا ايوبى، ريي حج
ــنبه دوم تير ماه در تاالر  ــست خبرى  كه يكش نش
وحدت برگزار شد در پاسخ به سواالت مطرح شده 
ــا و سياست گذارى  ــه اكران برخى فيلم ه نسبت ب
ــنى ارائه داد.  ــى توضيحات روش ــان سينماي سازم
ــدرى» ساخته كيانوش  ايوبى درباره فيلم «خانه پ
ــا آقاى عيارى جلسه هاى مفصلى  عيارى گفت: «ب
داشته و تاكيد كردم هر تصميمى كه شوراى پروانه 
ــرد حق خودم نمى دانم كه نظر آنها را  نمايش بگي
ــناس كوچك  ــو كنم، اما به عنوان يك جامعه ش وت
گفتم كه با صحنه بسيار خشن فيلم «خانه پدرى» 
ــونت را در  ــرار نبود كه باب خش ــكل دارم و ق مش
ــا در اين باره بحث هاى مفصلى  سينما باز كنيم. م
ــترك و  ــت به يك نتيجه مش ــته ايم و در نهاي داش
ــد فيلم  ــم. قرار ش ــن رسيده اي ــت طرفي ــا رضاي ب
ــناسان  ــى از جامعه ش ــدرى» را با جمع ــه پ «خان
ــور ببينيم و به نظر  ــناسان برجسته كش و روان ش
علمى آنها احترام بگذاريم، آقاى عيارى با اين نظر 
ــان انجام  ــق هستند و اين كار با رضايت ايش مواف

مى شود. اكنون آقاى عيارى در حال فراهم آوردن 
مقدمات ساخت فيلم «كاناپه» هستند و ما از اين 

بابت خوشحاليم.» 
ــاره وضعيت نمايش  رييس سازمان سينمايى درب
فيلم «عصبانى نيستم» و مخالفت هاى كميسيون 
ــكل  فرهنگى مجلس با نمايش اين فيلم به هر ش
ــم» پروانه نمايش  ــرد:  ««عصبانى نيست اظهار ك
ــدى درباره فيلم  ــرار نيست تصميم جدي دارد و ق
ــم آن را طى يك  ــن فيل ــود. سازنده اي ــه ش گرفت
ــك فيلم اجتماعى تبديل  تفاهم بسيار خوب به ي
ــون از نظر  ــى نيستم» اكن ــرده است و «عصبان ك
ــوراى پروانه نمايش يك فيلم اجتماعى است نه  ش
سياسى.  عقيده اجتماعى بودن اين فيلم را بعضى 
از صاحب نظران كميسيون فرهنگى مجلس نيز در 
ــا منتقل كردند، ضمن  گفت وگوهاى رودررو به م
آنكه ما نيز بارها تاكيد كرده ايم كه مبناى سازمان 
ــه بخواهند به  ــى نمايش بعضى فيلم ها ك سينماي
ــت و «عصبانى نيستم»  ــى دامن بزنند نيس مسائل

جزو آن دسته از فيلم ها محسوب نمى شود.» 

حجت اهللا ايوبى همچنين در پاسخ به سوالى درباره 
ــز» به كارگردانى  ــن وضعيت فيلم «رستاخي آخري
احمدرضا درويش گفت: «ما با ائمه جمعه اثرگذار 
ــكل فيلم حل شد. همچنين  مالقات كرديم و مش
اصالحاتى از دفاتر برخى مراجع و نهادهاى اثرگذار 
ــش براى اعمال  ــد از آقاى دروي ــد كه باي اعالم ش
اين اصالحات تشكر كنم. بنابراين، به زودى پروانه 

نمايش اين فيلم صادر مى شود. 
ــس سازمان سينمايى درباره فيلم هاى توقيفى و  ريي
ــان از سوى وزارت ارشاد دولت يازدهم  رفع توقيف ش
گفت: «تاكنون چندين بار براى فيلم هايى كه توقيفند 
يا در حال توقيفند توضيح دادم، اينكه بخواهيم براى 
ــن زمينه عدد و رقم بدهيم  ــه كارى مان در اي كارنام
شايد چندان افتخارآميز نباشد. اميدوارم كمتر فيلمى 
توقيف شود كه بخواهيم براى رفع توقيف شدن آن 
عدد و رقم بدهيم. در هر صورت وضعيت اين فيلم ها 
ــر و حوصله  ــت و با كمى صب ــال پيگيرى اس در ح

مى بينيد كه مشكل اين فيلم ها حل خواهد شد. 
حجت اهللا ايوبى در پاسخ به پرسشى درباره نگرانى 

ــس و مخالفان سازمان  ــى از نمايندگان مجل برخ
ــان گفت: «اينكه عده اى  سينمايى و مصاحبه هايش
ــاى دلسوز  ــس و چهره ه ــان مجل ــراى نمايندگ ب
ــد، يك واقعيت است  ــور نگرانى ايجاد مى كنن كش
ــت و االن  ــته وجود داش ــار از گذش ــه اين رفت ك
ــرادى هستند كه  ــه دارد. اين ها همان اف هم ادام
ــاى بدگمانى را نسبت به سينماى  سال هاست فض
كشور ايجاد كرده اند و اطالعات درست و نادرست 
ــر اين اكاذيب به  ــه دلسوزان مى دهند. اگر نش را ب
ــن دروغ ها مقابله  ــور لطمه بزند با اي سينماى كش

خواهيم كرد و شكايت مى كنيم.» 
ــاره ابراز نگرانى  ــاد همچنين درب معاون وزير ارش
ــان مجلس درباره نمايش بعضى  برخى از نمايندگ
ــن است؛ ما  ــرد: «واقعيت اي ــار ك ــا اظه از فيلم ه
ــده هستند، اما هيچ  فيلم هايى داريم كه توقيف ش
دليلى براى توقيف آنها وجود ندارد. ما قاعدتا براى 
ــى به حقى دارند، توضيحات الزم  آنهايى كه نگران
ــان نگرانى  را مى دهيم، اما براى كسانى كه شغل ش

است نمى توانيم كارى كنيم.» 

حضور  با  سبط  النبى(ع)  بين المللى  كنگره  اختتاميه  مراسم 
و  مذهبى  و  دينى  چهره هاى  از  چندنفر  و  رييس جمهور 
اجالس  سالن  محل  در  اهل بيت(ع)  جهانى  مجمع  مسئوالن 

سران اسالمى برگزار شد

تصوير جلد يكى از ضميمه هاى روزنامه جام جم مربوط به 12 
سال پيش كه در آن على رضا حقيقى گلر تيم ملى نونهاالن از 

آرزويش گفته بود: «10 سال ديگر عابدزاده مى شوم»

بيست وهفتمين جشنواره استانى تئاتر با حضور هنرمندان اين 
عرصه در مجتمع فرهنگى، هنرى ارشاد ايالم آغاز به كار كرد

پاييز  از  ايرانى  يوزپلنگ هاى  براى  ماهواره اى  نصب گردن بند 
آغاز مى شود
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اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهورى 
افغانستان روز يكشنبه نيز همانند چند روز 
ــهر اين كشور ادامه  گذشته در چندين ش
ــت و طرفداران عبداهللا عبداهللا با طرح  داش
اتهام سيستماتيك تقلب در رأى، خواستار 
ــمارش آرا شدند. دومين روز  توقف روند ش
ــور ادامه  ــى در اين كش ــات درحال اعتراض
ــش نگرانى ها درباره  ــت كه باعث افزاي داش
ــژادى و ترديدها  ــال درگيرى هاى ن احتم

ــراى انتقال  ــان ب ــالش افغانست ــاره ت درب
دموكراتيك قدرت براى نخستين بار شده 
است. تيم انتخاباتى عبداهللا عبداهللا، با بيان 
ــى را مبنى بر دخالت مقامات  اينكه مدارك
ــى افغانستان،  ــى و انتخابات ــى، امنيت دولت
ــد داد، در  ــات ارائه خواه ــد انتخاب در رون
ــر  كنفرانسى خبرى فايلى صوتى را منتش

ــش عمرخيل، رييس  كرد كه حاكى از نق
ــات در جريان تقلب بود.  كميسيون انتخاب
ــل صوتى وى در حال گفت وگو  در اين فاي

با اعضاى تيم اشرف غنى است. 
در همين رابطه به گزارش خبرگزارى آوا، 
«بريالى ارسالنى»، يكى از اعضاى ستاد تيم 
اصالحات و همگرايى در كنفرانس خبرى 

ــا و خبرنگاران داخلى  ــور رسانه  ه در حض
ــاى صوتى عمرخيل  و بين المللى فايل  ه
ــزود: «مدارك  ــش كرد. ارسالنى اف را پخ
ــادى از تقلب سازمان يافته عمرخيل و  زي
مقامات دولتى در اختيار دارند كه به نفع 
ــرف غنى كار مى كند.» ارسالنى عضو  اش
ــد كرد كه در  ــاد عبداهللا عبداهللا تاكي ست

ــاى آتى مدارك ديگرى را در اختيار  روزه
رسانه  ها قرار مى دهد و بخش هاى ديگرى 
ــب سازمان يافته دولت و كميسيون  از تقل
ــرف غنى احمدزى  انتخابات را به نفع اش
افشا مى كند. رييس دبيرخانه كميسيون 
ــون در مورد اين  ــل انتخابات تاكن مستق
فايل صوتى اظهار نظرى نكرده، اما پيش 
از اين هرگونه اتهامات عليه خودش را رد 

كرده بود.

انتشار اسناد تقلب انتخاباتى در افغانستان

سينوهه اما، نامى از «شهر سوخته» نبرد



ــدى نوكيا به  ــركت فنالن خبر فروش 7/2ميليارد دالرى ش
ــركت بزرگ مايكروسافت در سال 2013، بازار فناورى را  ش

با شوكى بزرگ روبه رو كرد. 
ــال بر دنياى  ــود به مدت 14 س ــركت كه توانسته ب اين ش

ــد، در پى كاهش تدريجى فروش  ــاهى كن تلفن همراه پادش
ــل، سامسونگ و سونى در  ــود در برابر غول هايى مانند اپ خ
ــى نه چندان زياد،  ــرد تا با مبلغ ــاى اخير، موافقت ك سال ه
بخش موبايل و سرويس هاى خود را به شركت مايكروسافت 

ــه از بازار  ــه اين ترتيب نام نوكيا براى هميش واگذار كند؛ ب
ــه به بررسى  ــد. در ادام ــراه حذف خواهد ش ــاى هم تلفن ه
ــل جهان  ــازار موباي ــا در ب ــوط نوكي ــل سق ــى از دالي برخ

خواهيم پرداخت. صفحه 15 را بخوانيد.

پوسترهاى قديمى را فراموش كنيد
نمونه هاى مدرن در راهند

پوسترهايى كه 
احساسات تان را

 به بازى مى گيرند

جهش قيمت ديگرى 
در راه است؟

فعاليت گرافيتى ها بدون تعقيب و گريز 

پاى گرافيتى كار ها به صنعت 
تبليغات كشور باز شد

گزارش «فرصت امروز»  از بازار چاى ايران 

انتقاد چايكاران از واردات 
چاى ناسالم كنيايى

بررسى كسب و كار شركت هاى توليدكننده بستنى

نوآورى در توليد بستنى 
حرف اول و آخر را مى زند

با توافق نامه وزيران دارايى 28 كشور اتحاديه اروپا

راه هاى گريز مالياتى 
شركت ها بسته شد

مرگ نوكيا زير ذره بين فرصت امروز

چرا نوكيا مايكروسافت  شد؟

13

13

11

15

14

چرك نويس هاى مدير  اينجايىديدگاه مديران بخوانندكلينيك كسب و كار

رياست،  گردن كلفت مى خواهدچالشى بزرگ  به نام تكميل سبد كااليى با كارمندان افسرده چه كنيم؟معضل انتخاب رسانه

قيمت گذارى شير و مشكالت توليدكنندگان

صنعت لبنيات در مرز ترشيدگى
ــد محصوالت و  ــراى تولي ــير ب ــه كارخانه هاى ش ــاده اولي ــن م مهم تري
ــود. بنابراين، هرگونه نوسان  فرآورده هاى لبنى، از دامدارى ها فراهم مى ش
قيمتى در شير خام توليد شده در دامدارى ها بدون شك به طور مستقيم 
ــذار خواهد بود. موضوعى كه  ــير مصرفى تاثيرگ بر نحوه قيمت گذارى ش
ــيرخام به  ــاهد آن بوديم؛ يعنى افزايش قيمت ش ــه تازگى در خبرها ش ب

ميزان 330تومان. 
ــى كارخانه هاى لبنى مانند آب،  ــداى سال تاكنون، هزينه هاى جانب از ابت
ــرق، گاز و به خصوص كرايه حمل و نقل كه افزايش 30درصدى را تجربه  ب
ــده است. از سوى  ــتر ش كرده، باال رفته و متعاقب آن دستمزدها هم بيش
ــدى، 20 تا 25درصد  ــاز براى بسته بن ــراى تهيه ظروف مورد ني ــر، ب ديگ

نسبت به سال گذشته هزينه بيشترى را متقبل مى شويم. 
بنابراين، افزايش قيمت تمام شده لبنيات در بازار، بسيار منطقى و بديهى 
ــه و كنار، حامل نكته هاى منفى  ــد بود. اما خبرهاى رسيده از گوش خواه
ــه نظر مى رسد كه قرار  ــت. زيرا از يك سو، اين طور ب ــده اس و نگران كنن
نيست در سال جديد از طرف دولت، يارانه اى به اين صنعت تعلق بگيرد؛ 
از ديگر سو، قيمت خريد شيرخام از دامدارى ها از 1110 به 1440 تومان 

افزايش يافته است. 
ــت از افزايش قيمت تمام  ــوع، جلوگيرى دول ــا نااميدكننده ترين موض ام
ــى  ــداى سال كه افزايش ــاى لبنى از ابت ــت. كارخانه ه ــده لبنيات اس ش
ــه تجربه كرده اند و در عين حال  ــدود 13درصدى را در تمام مواد اولي ح
ــته به بازار عرضه مى كنند،  ــوالت خود را با همان قيمت سال گذش محص

ضررهاى مالى زيادى را به جان خريده اند. 
بسيارى از كارخانه هايى كه پشتوانه مالى ضعيفى دارند، با عقب انداختن 
ــه طريقى سعى در جبران  ــان، ب پرداخت حقوق كارگران يا اقساط وامش
ــه اين فرار از بحران توسط  ــن خسارت مى كنند. اما سوال اينجاست ك اي

شركت هاى لبنى تا كى مى تواند ادامه داشته باشد؟ 
ــش از 30درصد، از قدرت  ــته بي طبق آمارهاى موجود، طى 5سال گذش
ــور حتم در كاهش مصرف  ــده و اين موضوع به ط ــد مردم كاسته ش خري
ــير تاثير مستقيم خواهد داشت. بنابراين، اگر وضعيت به همين منوال  ش
ــه يابد، هم آينده كسب و كار كارخانه هاى لبنى به خطر مى افتد و هم  ادام

سالمت جامعه تهديد مى شود. 
ــفته، كم فروشى و عرضه  ــبينانه ترين حالت ممكن در اين وضع آش خوش
ــازار از طرف كارخانه هاى خصوصى براى جبران  كاالهاى بى كيفيت به ب
كمبودهاى مالى خواهد بود. زيرا راهى جز اين پيش روى توليدكنندگان 

نيست. 
ــت كند و جلوى افزايش  ــرض كنيم، دولت از پرداخت يارانه ممانع اما ف

ــن صورت، براى حفظ  ــده را بگيرد. در اي قيمت تمام ش
تعادل بازار و عدم حذف توليدكنندگان از گردونه توليد، 
ــت و آن هم حذف  ــا يك راه پيش رو خواهد داش تنه

ماليات بر ارزش افزوده 8درصدى است. 
ــير،  ــوالت لبنى به جز پنير و ش ــون همه محص اكن

ــد. اگر اين  ــمول پرداخت ماليات هستن مش
ماليات برداشته شود، تا حدودى مى توان 
ــاى لبنى حداقل  ــه ادامه كار كارخانه ه ب
ــدوار بود؛  ــت موجود امي ــا حفظ وضعي ب
ــدان دور، به  ــده اى نه چن ــه در آين وگرن
ــى كارخانه ها به بزرگ ترين  واسطه تعطيل
واردكننده شير و فرآورده هاى لبنى تبديل 

خواهيم شد. 

ــاه  رف و  ــار  ك ــاون،  تع ــر  وزي
يكى  را  مهارت آموزى  اجتماعى 
ــه با  ــم مقابل ــاى مه از گزينه ه
ــت و از آمادگى  ــارى دانس بيك
ــت  ــراى پرداخ ــزى ب بانك مرك
ــش توليد با  ــه بخ ــالت ب تسهي
هدف تامين سرمايه در گردش 

خبر داد. 
به گزارش خبرگزارى دانشجويان 
ايران (ايسنا)، على ربيعى گفت: 
ــم دولت  ــتغال، مسئله مه «اش
ــت و در اين  ــد اس ــر و امي تدبي
ــاى خوبى براى  راستا تصميم ه
نرخ سود بانكى، ارائه تسهيالت 
ــدون ايجاد تورم و يارانه توليد  ب

گرفته شده است.» 
ــتغال مسئله اى  افزود: «اش وى 
ــت،  ــارى نيس ــدت و ج كوتاه م
ــى بنيانى است كه  بلكه موضوع
ــى و اقتصادى  با حيات اجتماع
مملكت گره خورده است.» وزير 
ــاه اجتماعى،  ــار و رف تعاون، ك
از  ــى  يك را  ــوزى  مهارت آم
گزينه هاى مهم مقابله با بيكارى 
دانست و افزود: «در كنار مدرك 
ــت الزام  ــى بايد به سم تحصيل
گام  حرفه اى  دريافت صالحيت 

برداريم.»
به اعتقاد ربيعى تصميم مجلس 
ــت  ــى در معافي ــوراى اسالم ش
آزاد  ــگاه هاى  آموزش ــى  ماليات
ــدام موثرى در  فنى وحرفه اى اق
ــاى افزايش تعامل منطقى  راست
ــاى خصوصى و  ــان بخش ه مي

دولتى در حوزه مهارت است. 
وى با اشاره به ورود 4/5ميليون 
ــار در آينده  ــجو به بازار ك دانش
ــرد:  ــان ك ــر نش ــك خاط نزدي
ــگاهى  ــان دانش «دانش آموختگ
ــع خاصى كه دارند  با وجود توق
ــارت الزم را ندارند،  ــا مه عمدت
ــان يافتن  ــى خواه ــى همگ ول
ــغل هستند، در حالى كه در  ش
كنار مدرك تحصيلى صالحيت 
ــه اى براى ورود به بازار كار  حرف

الزامى است.» 

وزير كار اعالم كرد: 
مهارت آموزى گزينه  
مهم مقابله با بيكارى

صنعت لبنيات در تنگناست
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يادداشت
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يكى از اسـتراتژى هاى اصلى و بلند مدت دولت كنترل و تنظيم بازار اسـت، زيرا ثبات در بازار به اشتغال، 
سطح مناسب قيمت ها، بهبود تراز پرداخت ها و تعادل در عرضه و تقاضاى بازار منجر مى شود. از اين رو، 
دولت همواره براى دخالت خود اين توجيه هات را ارائه مى دهد. دولت به دو روش مستقيم يا غيرمستقيم 
در بـازار دخالـت مى كند. دخالت هاى بازارى مسـتقيم از طريـق تدوين و اجراى انواع احـكام، قوانين و 
مقـررات صـورت مى گيرد كه انجام برخـى فعاليت ها را براى بنگاه هاى تجارى الزم يـا ممنوع مى كند؛ از 
مثال هاى مشـخص اين نوع مداخله، مى توان به ممنوعيـت واردات برخى كاالها يا الزام به دريافت مجوز 
صادرات يا واردات اشـاره كرد. مداخله غيرمسـتقيم بازارى نيز از طريق دو شـيوه دستكارى قيمت ها يا 

خريد كاالهاى نهايى از بازار صورت مى گيرد. 

موضوع قيمت شـير در سال گذشـته به يكى از بحث هاى مهم بخش 
كشـاورزى تبديل شـده بود؛ به طورى كه دغدغه تعيين قيمت براى 
آن، نگرانى مسـئوالن را به همراه داشـت. اين نگرانى به حدى بود كه 
معــاون اول رييس جمهور براى جلوگيرى از افزايش قيمت لبنيات، 

پرداخت 300ميليارد تومان يارانه به دامداران را در دسـتور كار دولت 
قرار داد.  داستان از اين قرار است كه تا تيرماه سال گذشته، دامداران 
علوفه يارانه اى دريافت مى كردند و تاحدودى هم از نظر قيمت و هم از 
لحاظ ميزان دسترسى به نهاد هاى دامى احساس رضايت داشتند. اما 

از آن به بعد اين يارانه قطع و موضوع تامين خـوراك دام با قيمت هاى 
منطقى، به معضلى اساسـى بـراى دامـداران تبديل شـد. بنابراين، 
دامداران خواستار افزايش قيمت شير شدند تا بلكه از آن طريق بتوانند 

هزينه ها و درآمدهاى خود را با حاشيه سود مناسب، تنظيم كنند. 

ــور  ــق  دست ــر، طب ــوى ديگ از س
كارخانه هاى  ــورى،  ــس  جمه ريي
ــه   افزايش  ــق  هيچ گون لبنيات ح
قيمتى  را نداشتند. در نتيجه،  براى  
جبران  كمبود مالى دامداران، مقرر 
شد تا 300ميليارد تومان يارانه به 
اين بخش اختصاص يابد. البته اين 
مبلغ تنها براى كنترل قيمت شير 

در 3ماه پايانى سال گذشته بود. 
ــان ابتدا بحث هاى مختلفى  از هم
ــن امر در  ــراى تعيين متولى اي ب
و  ــا  اتحاديه ه ــوالن،  مسئ ــن  بي
ــد كه  ــاى لبنى رايج ش كارخانه ه
ــناسى دقيق و منظم  به كار كاش
نياز داشت. اگرچه تمام نهادهاى 
ــتند  خصوصى اعتقاد بر اين داش
ــد مستقيم  ــير باي ــه ش ــه ياران ك
ــود، اما  ــداران پرداخت ش به دام

تصميم دولت چيز ديگرى بود. 
ــتند  ــوالن دولتى اصرار داش مسئ
ــدا به كارخانه ها  كه اين مبلغ ابت
ــس از آن بر  ــود و پ ــت ش پرداخ
ــر دامدار  ــير توليدى ه مبناى ش
ــل زمانى معين به دست  در فواص
ــن در  ــد. اي ــان برس توليدكنندگ
ــد سلطانى  ــت كه سعي حالى اس
ــل اتحاديه  ــى، مديرعام سروستان
و  ــران  اي ــداران  دام ــرى  سراس
همچنين رضا باكرى، دبير انجمن 
ــتند كه پرداخت  لبنى عقيده داش
يارانه به كارخانه هاى لبنى نه تنها 
مشكلى را حل نخواهد كرد، بلكه 
باعث ايجاد رانت و فسادهاى مالى 

جانبى ديگرى خواهد شد. 
ــاالن معتقد  ــى از فع ــه برخ البت
ــى از مهم ترين داليل  ــد، يك بودن
پرداخت يارانه شير به كارخانه ها 
ــران آنها براى  ــر انداختن مدي گي
ــود. به عبارت  ــت ماليات ب پرداخ
ــير  ــه آمار ش ــى برگ ــر، وقت ديگ
ــده توسط دامدار بايد به  توليد ش
ــان مالياتى برسد،  ــاى متولي امض
فرار از ماليات غيرممكن مى شود. 

ــى دولت،  ــدف اصل ــن، ه بنابراي
اجراى اين ترفند است. 

ــب، دولت با اقتدار  اما به هر ترتي
ــود را گرفته بود  ــام تصميم خ تم
ــام كارخانه هاى لبنى  و قرعه به ن
ــق وعده هاى  ــاد. بنابراين، طب افت
توليدكننده ها  ــام  تم ــده  ش داده 
مى توانستند يارانه خود را به مبلغ 
ــر كيلوگرم  ــراى ه ــان ب 190توم
شير، از كارخانه ها دريافت كنند. 

ــوان گفت كه  ــايد به جرات بت ش
اساسى  گرفتارى هاى  و  مشكالت 
ــروع  ــداران از همين موقع ش دام
ــاه از سال  ــد و تاكنون كه 3م ش
ــوز دغدغه  ــته، هن ــد گذش جدي
ــده  ــش از عيد حل نش ــه پي ياران
ــى هزينه ها و  است. عدم همخوان
دامپرورى  ــاى  واحده درآمدهاى 
ــدادى از  ــدى رسيد كه تع ــه ح ب

ــه از بازار خارج  ــاالن اين عرص فع
شدند و آنها كه باقى مانده اند، به 
اتحاديه سراسرى  قول مديرعامل 
ــه واقعى و  ــداران ايران، نمون دام

زنده اقتصاد مقاومتى هستند. 
ــه جايى رسيد كه در اسفند  كار ب
ــته، حدود 500 نفر از  سال گذش
ــور در مقابل  دامداران سراسر كش
ــدن و تجارت  ــت، مع وزارت صنع
تجمع كردند تا حق فراموش شده 
ــا كنند. قائم مقام وزير  خود را ابق
ــدن و تجارت در بين  صنعت، مع
ــد و ابالغيه اى  معترضان حاضر ش
را قرائت كرد كه هيچ كس از آن 

خبر نداشت. 
ــاج گفت: «طبق  مجتبى خسروت
ــته  ــه روز گذش ــى ك دستورالعمل
ــما  ش و  ــده  رسي ــب  تصوي ــه  ب
از آن بى اطالع بوديد،  ــداران  دام

ــا مراجعه به  ــردا مى توانيد ب از ف
ــاى لبنى و ارائه مدارك  كارخانه ه
ــود را  ــر خ ــه موردنظ الزم، ياران

دريافت كنيد.» 
ــم مقام وزير قول داد كه  اگرچه قائ
يارانه  ــت  پرداخ ــكل  به زودى مش
حل مى شود، اما اكنون معاون امور 
توليدات دامى وزير جهادكشاورزى 
معتقد است كه 100ميليارد تومان 
ــه در بوروكراسى هاى  ــن ياران از اي

ادارى گير كرده است. 
ــى، مبلغ  ــن ركن ــه حس ــه گفت ب
ــه دست عده اى  ــر هنوز ب موردنظ
ــداران نرسيده و اين فعاالن  از دام
ــاى مالى  ــان با گرفتارى ه همچن

دست وپنجه نرم مى كنند. 
ــوع نگران كننده چگونگى  اما موض
ــير در سال جارى  قيمت گذارى ش
ــه در خبرها  ــرا آن طور ك است. زي

آمده اگرچه قيمت خريد شيرخام 
ــا 330تومان افزايش  از دامدارى ه
يافته، اما سكوت دولت براى تعيين 
قيمت تمام شده، بحران موجود در 
صنعت لبنيات را وارد فاز جديدى 
كرد كه جز بالتكليفى، دستاوردى 

براى آنها نداشته است. 
ــير  ش صنايع  مديرعامل  ــاور  مش
ــت، در تمام دنيا  ايران معتقد اس
ــه دولت با  ــن است ك ــم بر اي رس
حمايت از صنعت لبنيات، سالمت 
ــد، اما با  ــن كن ــه را تضمي جامع
ــام معادالت به هم  قطع يارانه تم
ــن چمنى با  ــد خورد. حسي خواه
ــرايط جامعه  ــه اينكه ش ــاره ب اش
ــات  ــت لبني ــش قيم ــراى افزاي ب
ــد نيست، مى گويد: «قدرت  مساع
ــدت  به ش مصرف كنندگان  خريد 
ــش قيمت،  ــده و افزاي ــن آم پايي

ــه بزرگى به سالمت جامعه و  لطم
سرمايه ملى وارد مى كند.» 

ــون 1070  ــه چمنى، اكن به گفت
ــات فعاليت  ــد در صنعت لبني برن
مى كنند كه بايد هر كدام حاشيه 
ــى و قابل قبولى براى  سود منطق
ــته باشند، اما به نظر  فعاليت داش
ــه مسئوالن  ــا تعللى ك مى رسد ب
ــت لبنيات با  ــد، كم كم صنع دارن

يك چالش بزرگ مواجه شود. 
ــير  ش صنايع  مديرعامل  ــاور  مش
ــت  قيم ــا  «ب ــد:  مى افزاي ــران  اي
ــيرخام  جديدى كه براى خريد ش
تعيين شده، بايد حدود 30درصد 
ــده افزوده شود  به قيمت تمام ش
ــير  ــه امكانى براى خريد ش وگرن
ــدم خريد  ــداران نيست. ع از دام
شيرخام، دامدار را مجبور مى كند 
ــاى خود را به  كه يكى يكى دام ه
ــد و اين يعنى  ــتارگاه بفرست كش
ــى  ــر ژنتيك ــت دادن ذخاي از دس
ــور و در سطح كالن، افزايش  كش

هزينه هاى درمان و پزشكى. 
ــد در  به گفته چمنى اگر قرار باش
سال جديد يارانه اى از طرف دولت 
به صنعت لبنيات اختصاص يابد، 
با احتساب تمام هزينه هاى جارى 
2هزارميلياردتومان  ــل  حداق بايد 
ــير در  ــه كند. زيرا توليد ش هزين
كشور حدود 5ميليون تن در سال 
ــت و 1500ميلياردتومان تنها  اس

حق دامداران خواهد بود. 
به هر ترتيب، با توجه به گفته هاى 
ــى كه  ــر تصميم ــناسان، ه كارش
ــير گرفته مى شود  براى قيمت ش
ــداران و  ــم دام ــور مستقي ــه ط ب
توليدكنندگان اين بخش را تحت 
ــرار مى دهد. بنابراين، بايد  تاثير ق
ــود و ديد كه دولت براى  منتظر ب
ــداران چه تدبيرى  حمايت از دام
مى انديشد و در عين حال، چگونه 
ــز  ــان را ني ــوق مصرف كنندگ حق

حفظ مى كند. 
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ــى از استراتژى هاى اصلى و  يك
بلند مدت دولت كنترل و تنظيم 
ــت زيرا ثبات در بازار به  بازار اس
اشتغال، سطح مناسب قيمت ها، 
ــراز پرداخت ها و تعادل  بهبود ت
ــه و تقاضاى بازار منجر  در عرض
مى شود از اين رو دولت همواره 
براى دخالت خود اين توجيهات 
ــت به دو  ــه مى دهد. دول را ارائ
روش مستقيم يا غيرمستقيم در 
بازار دخالت مى كند. دخالت هاى 
بازارى مستقيم از طريق تدوين 
ــواع احكام، قوانين و  و اجراى ان
ــورت مى گيرد كه  ــررات ص مق
ــى فعاليت ها را براى  انجام برخ
بنگاه هاى تجارى الزم يا ممنوع 
ــخص  مى كند؛ از مثال هاى مش
ــوان به  ــوع مداخله، مى ت اين ن
ممنوعيت واردات برخى كاالها 
يا الزام به دريافت مجوز صادرات 
ــرد. مداخله  ــاره ك يا واردات اش
غيرمستقيم بازارى نيز از طريق 
دو شيوه دستكارى قيمت ها يا 
ــى از بازار  ــد كاالهاى نهاي خري

صورت مى گيرد. 
ــا،  قيمت ه ــارى  دستك روش 
شامل همه شيوه هايى مى شود 
ــر سودآورى فعاليت  كه دولت ب
ــذارد. برقرارى  بنگاه ها اثر مى گ
ــن  تعيي واردات،  ــر  ب ــه  تعرف
ــر توليد برخى كاالها،  عوارض ب
تحميل ماليات هاى غيرمستقيم، 
ــراى توليد  ــه ب ــت ياران پرداخ
ــا و برقرارى سقف  برخى كااله
ــاى  مداخله ه ــواع  ان ــى  قيمت
ــد.  ــان مى دهن را نش ــى  قيمت
ــازار ناظر بر  ــالح تنظيم ب اصط
ــيوه هاى مذكور  ــاده از ش استف
ــامل مجموعه اى از  ــوده كه ش ب
ــررات و سياست هايى است  مق
ــت از عوامل  ــراى حماي ــه ب ك

ــازار (توليدكنندگان و  ــى ب اصل
مصرف كنندگان) و براى كنترل 
ــازار (مقدار  ــاى اصلى ب متغيره
ــط دولت اعمال  و قيمت) توس
مى شود. به عبارت ديگر، تنظيم 
ــت در سازوكار  بازار يعنى دخال

عرضه و تقاضا . 
ــه از سال  به  ــت در دو بره دول
ــى كند.  ــازار اقدام م ــرل ب كنت
ــال و يك بار  يك بار در پايان س
در آستانه ماه رمضان و با تامين 
كاال و عرضه مستقيم آن سعى 
ــه و  ــود عرض ــد از كمب مى كن
ــش قيمت كاال  جلوگيرى  افزاي
ــا دولت  در  ــد. در اين روزه كن
كنار اصناف و انجمن ها به عرضه 

كاال اقدام مى كند . 
ــته  اين روش در سال هاى گذش
موفق عمل كرده است ولى فشار 
ــازار در اين  ــت در كنترل ب دول
دوران موجب مى شود كه بعد از 
گذر از اين دوران افزايش قيمت 
ــد. يعنى دولت تمام  اتفاق بيفت
ــار مى گيرد  ــى خود را به ك سع
ــرى مصرف  ــا در زمان اوج گي ت
ــهروندان، در بازار ورود كرده  ش
و امنيت اقتصادى را تامين كند 
ــول مى دهد كه  ــه اصناف ق و ب
ــن دوران اصناف  بعد از اتمام اي
مى توانند افزايش قيمت را اعالم 
كنند، ولى در سال هاى گذشته 
ــد كه بعد  ــاق سبب ش اين اتف
ــت دولت در  ــان محدودي از پاي
افزايش قيمت، ناگهان در همه 
اتفاق  ــش قيمت  زمينه ها افزاي
بيفتد يكى از داليل اين امر اين 
ــت سعى مى كند  است كه دول
ــار وارد كند تا  به توليدى ها فش
از مصرف كننده ها حمايت كند 
ــار بر  ــه همه فش ــل از اينك غاف
دوش توليد كننده ها خواهد بود 
ــار  و بعد از پايان اين دوران فش

ــده و افزايش  تحميلى كمتر ش
ــاق مى افتد.  ــى اتف قيمت نسب
ــر معتقدند كه  ــان ام متخصص
دولت بايد از تنظيم بازار متمركز 
دست برداشته و راهكار ديگرى 

را دنبال كند. 
توسعه  ــكده  پژوهش سرپرست 
مطالعات،  ــه  موسس ــى  بازرگان
ــت در  ــدام دول ــوص اق در خص
ــز مرغ در  ــازار متمرك تنظيم ب
ــور اعتراض كرده و معتقد  كش
ــد براساس  ــه دولت باي است ك
ــاى  ــق در سال ه ــج ناموف نتاي
گذشته از اقدامات تنظيم بازارى 

كامال متمركز پرهيز كند. 
ــم در اين  ــود دولت ه البته خ
مورد به توليد كنندگان اين نويد 
توليد كنندگان  ــه  را مى دهد ك
ــذر از دوران  مى توانند بعد از گ
ــا  ــد قيمت ه ــى مى توانن كنترل
ــاون اول  ــش دهند. مع را افزاي
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه 
ــراى تثبيت  ــه اى ب هيچ مصوب
ــم،  ــت نداري ــا در دول قيمت ه
گفت: تثبيت قيمت ها با روحيه 
دولت سازگار نيست. اين امر در 
ــه در ادامه آقاى  ــى است ك حال
ــار بر اصناف  ــرى از فش جهانگي
ــدم افزايش تا يك  ــه ع در زمين
دوره زمانى خبر داد. معاون اول 
ــن مورد  ــورى در اي رييس جمه
ــى كه پرداخت  گفت: در مقطع
يارانه ها را آغاز كرديم از بنگاه ها 
خواستيم براى افزايش قيمت ها 
دو، سه ماهى فرصت دهند تا فاز 
دوم هدفمندى يارانه ها عملياتى 
ــود سپس تصميمات خود را  ش
ــت عملياتى  قيم افزايش  براى 
ــى است كه  ــد. اين در حال كنن
ــدن  نش ــخص  از مش دامداران 
قيمت شير خام پس از گذشت 
ــاد دارند.  ــاه از سال انتق ــه م س

ــوالن وزارت جهاد  يكى از مسئ
كشاورزى از تعيين نرخ 1350 
ــر كيلوگرم  ــد ه ــى خري تومان
ــيرخام خبر داد و گفت: اين  ش
ــس از ماه رمضان  نرخ جديد پ
ــير و لبنيات آزاد  اعالم و بازار ش
مى شود. آنگونه كه خبرگزارى ها 
اعالم كرده اند: يارانه 300ميليارد 
ــير خام سال گذشته  تومانى ش
هنوز به صورت كامل به دامداران 
ــده و با وجود اينكه  پرداخت نش
ــى،  رسم ــاى  آماره ــاس  براس
آخرين نرخ تورم در سال جارى 
ــده  اعالم ش ــدود 30 درصد  ح
ــوز تغيير  ــير خام هن قيمت ش
ــان 1110 تومانى  ــرده و هم نك
ــار سال  ــه دولت در به است ك

گذشته مصوب كرده بود. 
ــم از ابتداى امسال  دامداران ه
ــواره انتقاد خود را نسبت به  هم
ــالم كرده اند  ــن بالتكليفى اع اي
ــوالن بايد  ــد كه مسئ و معتقدن
هرچه سريع تر تكليف بازار شير 
خام و لبنيات را مشخص كنند 
ــاس آنچه دولت اعالم  زيرا براس
كرده آنها تنها 25 درصد افزايش 
ــان  حقوق و دستمزد كارگرانش
ــته اند و هزينه هاى توليد  را داش
ــرژى  ــاى ان ــت حامل ه و قيم
ــرخ تورم  ــز براساس همين ن ني
اعالم شده براى آنها تغيير كرده 

است. 
البته وزارت جهاد كشاورزى هم 
در جلسات متعددى با دامداران 
ــير خام را كارشناسى  قيمت ش
ــرخ 1520 تومانى  ــرده، اما ن ك
ــن وزارتخانه كه  ــنهادى اي پيش
البته از قيمت تمام شده 1570 
ــداران كمتر بود هم  تومانى دام
ــد زيرا پس از  به تصويب نرسي
ارسال پيشنهادهاى دستگاه هاى 
متولى و توليدكنندگان به ستاد 

ــازار در نهايت قيمت  ــم ب تنظي
ــاد  ــن ست ــان در اي 1440 توم
ــراى ابالغ نهايى به  تصويب و ب

هيات دولت رفت. 
اين درحالى است كه در ماده 4 
ــدى  يارانه ها آمده  قانون هدفمن
ــت بايد به تدريج تا  است: «دول
پايان برنامه پنجم توسعه نسبت 
به هدفمندى  يارانه  گندم، برنج، 
 روغن، شكر و غيره اقدام كند و 
يارانه پرداختى به توليدكنندگان 
ــد در هر  ــاورزى نباي بخش كش
سال كمتر از سال قبل باشد». 

ــد 1350 يا  تعيين قيمت جدي
ــير خام كه  ــى ش 1370 تومان
ــر از قيمت  ــه بسيار پايين ت البت
ــه وزارت  ــده اى است ك تمام ش
ــالم كرده  ــاورزى اع جهاد كش
ــداران را  ــى مى تواند دام از طرف
نسبت به آينده توليدشان نااميد 
ــدن  كند و از سوى ديگر آزادش
بازار شير و لبنيات مى تواند روند 
ــرف اين محصوالت  كاهش مص
ــد كه حاصلى جز  را تقويت كن
ــه بيمارى هايى  ــش ابتال ب افزاي

مانند پوكى استخوان ندارد. 
ى  ــا ى ه چه تصميم گير گر
ــده بازار  ــراى آين ــوالن ب مسئ
ــت  پش ــات،  لبني و  ــيرخام  ش
درهاى بسته ستاد تنظيم بازار 
در وزارت جهاد كشاورزى انجام 
شده و برنامه ريزى ها به گونه اى 
صورت گرفته كه قيمت جديد 
تا پايان ماه رمضان اعالم نشود، 
اما از ديد بخش توليد منطقى 
ــاورزى  نيست وزارت جهاد كش
ــى اين بخش به  به عنوان متول
ــن قيمت  ــه افزايش نيافت بهان
ــه اصطالح  ــاه رمضان و ب در م
ــان،  ــت از مصرف كنندگ حماي
ديگر  را يك ماه  توليدكنندگان 

بالتكليف بگذارد. 

سياست تثبيت قيمت نتيجه معكوس دارد

جهش قيمت ديگرى
در راه است؟

ــر ارزش افزوده در  ــون ماليات ب قان
ــد  ــا 2درص ــال 1393 ب ــه س بودج
ــد كه در  ــه 8درصد رسي ــش ب افزاي
ــهردارى  ــع 3درصد آن براى ش واق
ــراى دولت  ــد ب ــوارض) و 5درص (ع
ــد، اما اين افزايش  در نظر گرفته ش
ــزوده در همان  ــات بر ارزش اف مالي
ــورد اعتراض  ــب نيز م ــان تصوي زم
ــت، چرا كه طبق  بسيارى قرار گرف
ــم مصوبه مجلس  قانون برنامه پنج
ــش يابد. البته  ــد يك درصد افزاي باي
مجلس اين يك درصد اضافى را براى 
سالمت و مناطق محروم و عشاير در 

نظر گرفته است. 
ــالن فتحى پور،  ــان زمان ارس در هم
ــادى  اقتص ــون  كميسي ــس  ريي
ــوراى اسالمى، به افزايش  مجلس ش
2 درصدى ماليات بر ارزش افزوده در 
سال 93 اعتراض كرد و آن را تورم زا 
ــب اعتراض فعاالن  دانست كه موج

اقتصادى مى شود. 
ــو  گفت و گ در  ــور  فتحى پ ــالن  ارس
ــه مصوبه  ــاره ب ــا»، با اش ــا «ايسن ب
ــق مبنى بر افزايش  كميسيون تلفي
ــر ارزش افزوده به  ــزان ماليات ب مي
ــه گاهى در  ــد گفت: متاسفان 8 درص
نقض  دائمى  ــن  قواني بودجه نويسى 
ــه  ــون برنام ــال در قان ــود. مث مى ش
ــده كه هر سال  پنجم پيش بينى ش
يك درصد به ميزان ماليات بر ارزش 

افزوده اضافه شود. 
مالياتى  ــزوده  اف ــرارزش  ب ــات  مالي
ــم است كه مصرف كننده  غير مستقي
ــد آن را  ــدار حين خري ــى خري يعن
ــا آن را  ــنده تنه ــت و فروش پرداخ
ــز مى كند و  ــت واري ــه خزانه دول ب
ــد اوليه  ــز ضمن خري ــنده ني فروش

ــد، اما نه  ــت مى كن ــات پرداخ مالي
ــده و مى تواند  ــوان مصرف كنن به عن
ــزوده اى را كه خود  ماليات ارزش اف
ــرده از كل ماليات  ــال پرداخت ك قب
ــزوده دريافتى كسر كند و  ارزش اف

مابه التفاوت آن را پرداخت كند. 
ــات ايران  ــراى مالي ــه ماج ــا هم ام
ــزوده خالصه  ــات ارزش اف ــر مالي ب
نمى شود. يكى از دغدغه هاى اصلى 
ــر افزايش همه  ــوف و اتحاديه ب صن
ــات بر صنوف است كه بنا  ساله مالي
ــاق اصناف تهران  به گفته رييس ات
ــا 15 درصد افزايش يافته و موجب  ت
ــديد قرار مى گيرد البته  اعتراض ش
مخالفان اين افزايش مى گويند كه با 
اجراى هدفمندى يارانه ها و احتمال 
افزايش قيمت در تابستان سال 93 
ــر دوش مصرف كننده  ــادى ب بار زي
خواهد بود و موجب ركود مى شود. 

ــف فناوران  ــى از اين صنوف، صن يك
ــت به پرداخت  رايانه هاست كه نسب
ــته و در صدد  ــراض داش ــات اعت مالي
ــت را متقاعد كنند تا  هستند تا دول
ــال 1393 معاف  ــن صنف را در س اي
ــر در سال هاى  ــد، چراكه به  ظاه كن
گذشته موفق به اين كارشده اند. اين 
درحالى است كه به گفته كارشناسان، 
براساس تصويب كميسيون اقتصادى 
مجلس و حكم وزير امور اقتصادى و 
دارايى، ماليات بر ارزش افزوده سال 
ــامل  ــش رديف صنفى ش 93 در ش
ــه و قطعات  ــندگان انواع رايان فروش
ــوازم  ــندگان ل ــزارى، فروش سخت اف
صوتى و تصويرى، فروشندگان انواع 
ــت و بى سيم الزم االجراست  تلفن ثاب
ــف فناوران معتقد ا ست تمامى  و صن
ــرز وارد  ــه از م ــى ك ــاى  آى ت كااله

ــد ماليات  ــوند بايستى 8درص مى ش
بدهند كه در نهايت مصرف كنندگان 
ــت مى كنند ولى دولت  آن را پرداخ
ــان  توليد كنندگ از  ــت  ــراى حماي ب
ــراى قانون دارد،  داخلى اصرار بر اج
اما در ساليان گذشته يكى از صنوفى 
ــديدا به پرداخت ارزش افزوده  كه ش
ــان  دارد، صنف طالفروش ــراض  اعت

است. 
ــف زرگران  ــت و اعتصاب صن مخالف
ــر ارزش  ــات ب ــون مالي ــر قان در براب

افزوده در سال جارى موضوع تازه اى 
ــى است كه  ــرار ماجراي نيست و تك
ــكال مختلفى  در سال هاى قبل با اش
ــت. بزرگ ترين اعتراض  روى داده اس
ــر ارزش  ــه ماليات ب ــان ب طالفروش
ــال 1387 رخ داد كه با  افزوده در س
اعتصاب گسترده طالفروشان و برخى 
ــان  از اصناف ديگر نظير پارچه فروش
ــه در سال  ــد؛ اعتراضى ك ــراه ش هم
ــث  ــت و باع ــه ياف ــز ادام 1388 ني

تعطيلى تعدادى از مغازه ها شد. 
ــت با تعويق  ــت وق در آن دوره دول
ــون ماليات  ــه در اجراى قان يك سال
ــاف و پذيرش  ــر ارزش افزوده اصن ب

ــع اوليه  ــران از مواض ــه زرگ خواست
ــا اين  ــرد، ام ــينى ك ــود عقب نش خ
ــت  ــرش خواس ــينى و پذي عقب نش
ــت پايان  ــان از سوى دول طالفروش
ماجرا نبود و هر ساله به بهانه اى اين 
ــرى تكرار  ــراض در سطوح كمت اعت

شده است. 
طالفروشان بر اين باورند كه افزايش 
ماليات بر ارزش افزوده، باعث كاهش 
ــال و در  ــه اى بودن ط ــه سرماي وجه
ــردم براى  ــش تمايل م ــه كاه نتيج
ــود و سرمايه آنها را  خريد طال مى ش
به بازارهاى ديگر هدايت مى كند. در 
ــون طال را كاالى  مجموع زرگران چ
ــد، معتقدند كه  ــه اى مى دانن سرماي
ــات گرفت و  ــد از اصل طال مالي نباي
تنها كارى كه روى آن انجام مى شود، 

مشمول ماليات است. 
ــان تبريز  ــس اتحاديه طال فروش ريي
ــالم كرد: در  ــل خرداد 93 اع در اواي
حال حاضر ارزش افزوده از اصل طال 
محاسبه مى شود و اين روند به ركود 
بازار طال منجر خواهد شد. بهرامانى 
ادامه داد: با اين روند شاهد تعطيلى 
ــارى از كارگاه هاى طال سازى در  بسي
ــى از قطب هاى  ــز كه يك ــهر تبري ش
طال سازى كشور است، خواهيم بود. 

وى گفت: طال فروشان به علت اينكه 
ــى سال 90 در سال  برگه هاى ماليات
93 ابالغ شده است در رابطه با مبالغ 
مالياتى سال 91 و 92 دچار استرس 

هستند. 
ــز اين  ــان ني ــف پارچه فروش در صن
ــود دارد. رييس صنف  ــراض وج اعت
پارچه فروشان اصفهان طى خبرى به 
طور كلى به نحوه دريافت ماليات بر 
ــته و گفته  ارزش افزوده اعتراض داش

كه نحوه دريافت ماليات از اين صنف 
پايه و اساس درستى ندارد. 

ــن ماليات،  ــراى گرفت ــت: ب  وى گف
دولت بايد از توليدكنندگان، ماليات 
بر ارزش افزوده بگيرد تا قيمت ها در 
ــد و مشترى براساس  بازار واقعى باش
قيمت كلى اجناس، تصميم به خريد 

بگيرد. 
ــوم خرده فروش و  ــرار معل ــى از ق ول
ــروش براى دولت فرقى ندارد  عمده ف
و همه بايد از زير تيغ ماليات بگذرند. 
ــى، رييس اتحاديه اصناف  على فاضل
ــا «فارس»  ــران در مصاحبه اى ب ته
ــات ارزش افزوده در  ــراد بر مالي با اي
ــت: در همه  جاى  ــور اذعان داش كش
دنيا از خريدار نهايى ماليات بر ارزش 
افزوده را مى گيرند و مشترى خارجى 
ــش را مى گيرد.  ــز در فرودگاه پول ني
ــن بخش را  ــش در اي ــا روش افزاي م
ــى كاالهاى  ــط مى دانيم كه برخ غل
سرمايه اى را تحت تاثير قرار مى دهد، 
چراكه در برخى كاالها سه  بار ماليات 
ــود و اين جمله كه بازار  گرفته مى ش
ــات مقاومت  ــر پرداخت مالي در براب

مى كند جمله درستى نيست. 
وى ادامه داد: ماليات حقوق حقه اى 
ــف مى دانيم كه  ــم تكلي است كه ه
ماليات اصناف را نقد كنيم و به دولت 
بپردازيم.  در مواردى اشكاالتى داريم 
ــود، ولى   ــا تعامل برطرف مى ش كه ب
ــم برخى آقايان  و در برخى موارد ه
ــد و نمى خواهند  ــيطنت مى كنن ش
ــد. مثال  ــوده باش ــازار آس ــت و ب دول
ــه در بخش طال  ــى ك آن سروصداي
ــا اصناف  ــه وجود آمد آي ــر ب و جواه
سروصدا كردند يا يك جريان سياسى 

در كار بود؟ 

دولت  بر خواسته خود پافشارى مى كند 

اصناف در برابر دست انداز قانون ماليات 

رييس انجمن صنايع لبنى: 
قيمت لبنيات بايد 13 درصد افزايش يابد

ــور، افزايش 13 درصدى قيمت لبنيات را  رييس انجمن صنايع لبنى كش
به علت افزايش هزينه هاى توليد خواستار شد. 

ــزان افزايش  ــه مي ــان اينك ــا، با بي ــو با آن ــرى در گفت و گ ــا باك رض
ــز كرده ايم، گفت:  ــروه تنظيم بازار آنالي ــت لبنيات را براى كارگ قيم
ــاد تنظيم بازار و  ــيرخام برعهده دولت و ست ــرى درباره ش تصميم گي
ــوط به دامداران است و قيمت لبنيات با افزايش هزينه هاى توليد  مرب
ــته باشد. از طرفى بايد افزايش قيمت شير  بايد 13 درصد افزايش داش

نيز بر نرخ نهايى لبنيات محاسبه شود. 
ــان اينكه احتمال پرداخت يارانه  ــور با بي رييس انجمن صنايع لبنى كش
ــود دارد، تصريح كرد: نحوه پرداخت يارانه  ــير خام در هفته آينده وج ش
ــال از سوى هيأت  وزيران در حال بررسى است و در چند روز آينده  امس

نهايى مى شود. 
به گفته باكرى، از يارانه 300 ميليارد تومانى پارسال، 200ميليارد تومان 

آن پرداخت شده است. 
ــرد: سازمان برنامه و  ــور اظهار ك ــن مقام مسئول در صنايع لبنى كش اي
ــى 200ميليارد تومان يارانه است  ــغول بررسى اسناد پرداخت بودجه مش
ــان باقى مانده نيز پرداخت  ــس از گزارش بازرسى، 100ميليارد توم و پ

مى شود. 
ــير گفت: پرداخت 100  باكرى درباره زمان دقيق پرداخت باقى يارانه ش
ميليارد تومان يارانه به زمان اعالم نتايج گزارش سازمان برنامه و بودجه 

بستگى دارد. 

پيش بينى افزايش قيمت برنج تا مرداد
رييس انجمن برنج كاران با بيان اينكه هر چه از زمان برداشت برنج جلوتر 
مى رويم، قيمت ها افزايش مى يابد، گفت: با توجه به اينكه در تير و مرداد 
هر سال قيمت برنج به باالترين ميزان خود مى رسد، افزايش قيمت برنج 

در ماه رمضان طبيعى خواهد بود. 
جميل عليزاده شايق در گفت و گو با خبرگزارى آنا افزود: در اواخر مرداد 
ــد وارد بازار  ــت برنج، محصول جدي ــهريور هر سال با برداش ــل ش و اواي
ــود و به همين علت قيمت برنج كاهش محسوسى مى يابد، اما هر  مى ش
ــا افزايش قيمت مواجه  ــهريور ماه به جلو پيش مى رويم، ب ــه كه از ش چ

مى شويم. 
ــت جديد در اين مدت مزيد بر علت شده تا  وى تصريح كرد: عدم برداش

قيمت برنج با افزايش مواجه شود. 
ــش مصرف اين محصول نيز  ــايق، در كنار اين موضوع، افزاي به گفته ش

باعث رشد قيمتى آن در اين مدت مى شود. 
ــان محصول برنج در  ــن برنج كاران ادامه داد: گران ترين زم رييس انجم
ماه هاى تير و مرداد است و اين وضع ده ها سال است كه تكرار مى شود. 
ــن است، بازار برنج در سال  ــايق بيان كرد: در اين ميان ممك عليزاده ش
ــازار عيد، ايام رمضان و بازار محرم با  ــه علت مراسم هاى مختلف مثل ب ب
شوك قيمتى روبه رو شود، اما به علت اينكه اين موضوع پيش بينى شده 

است، تاثيرى بر بازار ندارد. 
ــه گفته وى، افزايش قيمت برنج در ماه رمضان امسال نه تنها به دليل  ب
ورود به اين ايام، بلكه به علت چرخه طبيعى باال رفتن قيمت در ماه هاى 

تير و مرداد است. 
ــر كيلو برنج با  ــت برنج عنوان كرد: قيمت ه ــايق درباره قيم عليزاده ش
ــكستگى در شمال، بين 6هزار تا 6 هزار و 500 تومان  كمترين ميزان ش

است، اما وضع در تهران از لحاظ قيمت و كيفيت فرق مى كند. 
ــه برنج ايرانى در مرحله دوم سبد  ــس انجمن برنج كاران درباره عرض ريي
ــد دولت مرحله دوم سبد كاال را  ــان كرد: زمانى كه قرار ش كاال خاطرنش
ــى در اين سبد قرار  ــا را راضى كرديم تا برنج ايران ــه كند، دولتى ه عرض
ــده يا  گيرد، اما به نظر مى رسد عرضه مرحله دوم سبد كاال يا منتفى ش

به حالت تعليق درآمده  است.

برگزارى نمايشگاه هاى ضيافت در 5 نقطه تهران
ــگاه هاى عرضه مستقيم كاال  رييس اتاق اصناف تهران اعالم كرد: نمايش
ــالم مصرفى را  ــازار بوده و قيمت اق ــان تنها براى تنظيم ب ــاه رمض در م

كاهش نمى دهند. 
ــالم مصرفى ماه  ــا»، ثبات نسبى در اق ــى در گفت وگو با «آن ــى فاضل عل

رمضان را از عوامل اصلى عدم كاهش قيمت اين اقالم اعالم كرد. 
به گفته رييس اتاق اصناف، تنظيم بازار ديگر اقالم مصرفى مثل گوشت، 
ــرغ، روغن و خرما در دستور كار ستاد تنظيم بازار و دولت قرار دارد و  م
قيمت هاى اين اقالم در بازار سراسر كشور كمتر با نوسان مواجه مى شود. 
ــازار و دولت با  ــاد تنظيم ب ــران، از رايزنى ست ــاف ته ــس اتاق اصن ريي
ــهروند و رفاه براى عرضه اقالم مصرفى ماه  ــگاه هاى بزرگ مثل ش فروش

رمضان در اين فروشگاه ها خبر داد. 
ــه در آستانه ماه  ــرح ضيافت هر سال ــگاه هاى ط ــه گفته فاضلى، نمايش ب
ــج نقطه مصلى،  ــود و امسال نيز در پن ــران برگزار مى ش ــان در ته رمض
ــه تهرانپارس، بوستان واليت، بوستان ارم و فرهنگسراى خاوران  حكيمي

به مدت 10 روز برگزار مى شود. 

ارائه مجوز تجارت الكترونيك بدون 
پشتوانه كارشناسى توسط وزارت صنعت

ــالف قانون نظام صنفى، تمام  ــس اتحاديه فناوران رايانه گفت: بر خ ريي
افرادى كه خواهان راه اندازى كسب و كارهاى اينترنتى هستند با مراجعه 
ــك در وزارت صنعت درخواست مجوز  ــه مركز توسعه تجارت الكتروني ب
ــناسانه اى درباره  ــام هيچ بررسى كارش ــز نيز بدون انج ــن مرك داده و اي
تخصص و سابقه كارى آنها، با ارائه نامه اى به اتحاديه فناوران رايانه، ما را 

ملزم به اعطاى مجوز به اين افراد مى كند. 
ــز در اين بخش تنها  ــرد: اتحاديه فناوران رايانه ني ــدى تصريح ك ميرمه
ــه اعطاى مجوز را دارد و هيچ اختيارى درباره استخراج اطالعات و  وظيف

سوابق افراد متقاضى ندارد. 
ــت تخلفات كسب و كارهاى  ــترين عل ــا بيان اينكه در حال حاضر بيش او ب
ــگاه هاى مجازى اجرايى شدن آيين نامه وزارت صنعت  اينترنتى و فروش
ــى تخلفى از سوى  ــه به هر دليل ــار كرد: چنانچ ــاره است، اظه در اين ب
فروشگاه هاى مجازى در ارائه كاال و خدمات صورت گيرد، وزارت صنعت 
ــرى و پلمپ كردن اين  ــه توانايى و اجازه پيگي ــه فناوران رايان و اتحادي

سايت ها را ندارند. 
ــه بايد براساس قانون  ــه فناوران رايانه بر اين باور است ك رييس اتحادي
نظام صنفى، وزارت صنعت كار بررسى و تاييد مشخصات و شرايط افراد 
متقاضى براى كسب و كارهاى اينترنتى به اتحاديه فناوران رايانه بدهد تا 
ــورت هرگونه تخلف اين اتحاديه بتواند در سريع ترين زمان ممكن  در ص

به مشكالت پيش آمده رسيدگى كند. 
ــى است كه وزارت  ــن بر خالف قانون نظام صنف ــه گفته مير مهدى، اي ب

صنعت در زمينه اعطاى مجوز در كار اتحاديه دخالت كند. 
ــى از ايرادهاى  ــاى آيين نامه بيان كرد: يك ــدى، درباره ايراده مير مه
ــوز كسب به  ــت كه نبايد مج ــن آيين نامه اين اس ــده به اي ــه ش گرفت
ــه كسب و كارهاى اينترنتى  ــخصى خود اقدام ب افرادى كه در منازل ش

ــود.  مى كنند، داده ش

اخبار كوتاه
تازه هاى بازار

محصول جديد سونى 
در بازار موبايل 

شركت سونى طى چند ماه اخير 
ــن تلفن همراه خود  از جديدتري
ــه xperia M2 پرده  ب موسوم 
ــود را بار  ــت تا رقيبان خ برداش

ديگر به چالش بكشد. 
ــى  گرم  148 ــول  محص ــن  اي
ــه اى  هست  4 ــده  پردازن از  ــه  ك
ــره  به   400  Snapdragon
ــه نمايش4/8  ــا صفح ــرد ب مى ب
 8 ــى  داخل ــه  حافظ ــى،   اينچ
ــا تا 32  ــل ارتق ــى (قاب گيگابايت
ــت) و رم يك گيگابايتى  گيگاباي

عرضه مى شود. 
ــرى ساده،  ــا ظاه Xperia m ب
ــيك و جمع و جور مانند ساير  ش
ــده تا  مدل هاى اكسپريا ارائه ش
ــن 8 مگاپيكسلى خود  ــا دوربي ب
كاربران جوان را هدف قرار دهد. 
ــى در دو نوع تك و دو  اين گوش
سيم كارت در بازار يافت مى شود 
ــازار ايران مدل دو  كه البته در ب
ــترى  سيم كارت آن با اقبال بيش

روبه رو شده است. 
ــه كاربران  ــكالتى ك يكى از مش
سونى  ــراه  تلفن هم ــوالت  محص
اكثر اوقات از آن ناراضى هستند 
ــن اين محصوالت  كيفيت دوربي
ــر برند هاست كه  ــت به ساي نسب
ــه كاربران  ــن نويد را ب سونى اي
ــه در اين مدل نظر  خود داده ك
ــود را جلب مى كند و  كاربران خ
ــار را هم  انجام داده  البته اين ك

است!
 M2 ــى  مگاپيكسل  8 ــن  دوربي
 32642448x ــن  رزولوش ــا  ب
ــما عكاسى  ــراى ش ب ــى  پيكسل
ــت فيلمبردارى  ــد و قابلي مى كن
ــت 30fps@1080  را  ــا كيفي ب
ــخيص  ــت تش ــت و قابلي داراس
چهره، تشخيص لبخند، پانوراما، 
ــت و برچسب  ــذف لرزش دس ح
ــى را دارد. دوربين دوم اين  مكان
 VGA ــز از كيفيت ــى ني گوش

بهره مى برد. 
ــم عامل  ــا سيست ــى ب اين گوش
 (Jelly Bean)  4,3 ــد  اندروي
ــه البته  ــود ك ــه بازار مى ش روان
خبر هايى از ارتقاى آن به نسخه 
4,4  (Kit Kat)توسط سونى به 
ــوش مى رسد. در مورد كيفيت  گ
تصوير اين گوشى مى توان گفت 
اندازه صفحه نمايش آن 540 در 
ــل و تراكم پيكسلى  960 پيكس
آن 229ppi  است و همان طور 
كه گفته شد 4,8 اينچى و از نوع 

TFT  است. 
از دوام باترى اين گوشى مى توان 
ــرى 2300  ــه از يك بات گفت ك
ــره گرفته كه  ــرى به ــى آمپ ميل
طبق ادعاى سازندگان آن 580 
ساعت زمان در حال آماده به كار 
ــت و 44 دقيقه زمان  و 11 ساع

مكالمه با آن است. 
ــارت اكسپريا  ام  مدل دو سيم ك
ــا قيمتى حدود  ــازار ايران ب در ب
ــا گارانتى  ــان  ب ــزار توم 900 ه
ــزار تومان  ــى و 940 ه غيررسم
با گارانتى رسمى يافت مى شود. 

لپ تاپ زيبا و خوش قيمت
از   IBM ــى  آمريكاي ــى  كمپان
برندها  معتبرترين  و  قديمى ترين 
ــاى  ــد دستگاه ه ــه تولي در زمين
ديجيتال به ويژه كامپيوتر شخصى 
ــه لپ تاپ هاى جديد خود  است ك
ــوان inkPad�  راهى  را با عن
ــازار مى كند كه اكثرا با قيمت نه  ب

چندان پايينى عرضه مى شود. 
ــى از سرى  ــن توليد كننده، مدل اي
ــوالت inkPad� را راهى  محص
 �inkPadــام بازار كرده كه به ن
ــروف است.  B – Edge E531 مع
 iCore  اين محصول داراى پردازنده
ــدرتGHz 2,40  و  ــا ق 3intelب

كش 3 مگابايتى است. 
ــول، چهار  ــه رم اين محص حافظ
گيگابايت و از نوع DDR3 است 
ــاى كاربرانى كه  كه از پس نياز ه
ــاى سنگين  ــام پروژه ه قصد انج
ــه راحتى  ــد ب ــى را ندارن گرافيك

برخواهد آمد. 
ــازى آن 500  ــت ذخيره س ظرفي
  RPM 5400 گيگابايت با سرعت
ــى  ــده گرافيك ــت و از پردازن اس
 740M  GeForce GT
ــام   صاحب ن ــركت  ش ــول  محص
nVidiaبا حافظه اختصاصى يك

GB  بهره مى برد. 
اندازه صفحه نمايش اين محصول 
ــت 1366در  ــچ با كيفي 15/6 اين
TFT LED- ــوع  ن از  و   768

backlit LCD است.

رييس اتحاديه 
طال فروشان تبريز 
در اوايل خرداد 93 

اعالم كرد: 
در حال حاضر ارزش 
افزوده از اصل طال 
محاسبه مى شود و 

اين روند به ركود بازار 
طال منجر خواهد شد
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اخبار كوتاه تازه هاى بازار

بازار ديجيتال
 Acer دستبند ديجيتالى

براى تناسب اندام

ــره وارد  ــركت Acer هم باالخ ش
بازار ابزارهاى پوشيدنى شد و اولين 
ــودش را به  ــد ديجيتالى خ دستبن
ــاه آوريل  ــى كرد.  در م بازار معرف
ــايعاتى درباره  ــه ش ــته بود ك گذش
ــك دستبند ديجيتالى  خبر ورود ي
ــازار ابزارهاى  ــد Acer به ب ــا برن ب
ــده بود. حاال  ــيدنى منتشر ش پوش
ــد ديجيتال  ــركت دستبن ــن ش اي
  Liquid Leap ــام خودش را با ن
ــت. اين  ــازار معرفى كرده اس ــه ب ب
ــگاه  محصول كه اولين بار در نمايش
ــد،  ش ــى  كامپيوتكس 2014 رونماي
ــراى  ب ــال  ديجيت ــد  دستبن ــك  ي
ــن دستبند  ــدام است. اي تناسب ان
ــاى  فعاليت ه ــرى  پيگي ــت  قابلي
ــته و حتى  ــى كاربران را داش ورزش
ــواب آنها را هم  ــد چرخه خ مى توان
بررسى كند. اين دستبند همچنين 
كاربرانش را از تماس هاى تلفنى يا 
ــم باخبر مى كند.  پيام هاى متنى ه
ــى ساختار  ــد ديجيتال ــن دستبن اي
ضدآب دارد و در رنگ هاى متنوعى 
مانند سفيد، مشكى، آبى، صورتى، 
نارنجى و سبز طراحى و توليد شده 
است. باترى اين محصول در هر بار 
ــار تا 7 روز را  ــارژ كامل امكان ك ش
ــش قرار مى دهد.  در اختيار كاربران
ــرده كه  ــالم ك ــركت Acer  اع ش
 Liquid Leap دستبند ديجيتال
ــال 2014 به  ــوم س ــل س را از فص
ــازار خواهد  ــورت رسمى روانه ب ص
ــرد و به فروش عمومى مى رساند.  ك
ــركت هنوز  ــال اما اين ش با اين ح
ــاره قيمت عرضه اين  اطالعاتى درب
محصول اعالم و منتشر نكرده است. 

بازار مد
سالواتوره فرگامو از بازار 
كفش هاى چرمى تا عطر

ــام  ن از  ــه  برگرفت ــو  فرگام ــد  برن
 Salvatore)ــو فرگام ــوره  سالوات
ــهور  ــراح مش ferragamo) ، ط
ــهور  ايتاليايى است. اين طراح مش
ــه 1920 از طريق همكارى  در ده
با هنرپيشگان مشهور هاليوودى و 
طراحى لباس براى آنها به شهرتى 
ــت. كمپانى وى  ــى دست ياف جهان
ــاى چرمى لوكس  در ابتدا كفش ه
ــرد. دانش و  دست ساز توليد مى ك
ــا وى دو  ــد ت خالقيت او سبب ش
مدل كفش پاشنه بلند زنانه موسوم 
 (cage heel) به پاشنه بلند قفسى
ــنه  ــد موسوم به پاش ــنه بلن و پاش
متصل (wedge heel)  را اختراع 
كند. خالقيت وى و همچنين اقبال 
ــهور به مصنوعات ساخته  افراد مش
ــده توسط او  ــى ش ــده و طراح ش
ــد تا محصوالت فرگامو به  سبب ش
ــى لوكس در بازار  عنوان محصوالت
ــود. سالواتوره فرگامو در  مطرح ش
ــال 1960 و در سن 62 سالگى  س
ــت  از دنيا رفت. وى پنج فرزند داش
ــى از فرزندان وى  كه هم اكنون يك
  FerruccioFerragamo يعنى 
ــى فرگامو  ــر كمپان ــوان مدي به عن
مشغول به فعاليت است. سالواتوره 
ــى پيش از مرگ پس  فرگامو اندك
ــق كفش هاى چرمى  از توليد موف
ــه توليد  ــدام ب ــه اق ــه و مردان زنان
ــى از جمله  ديگر محصوالت چرم
كمربند، دستكش و انواع كيف هاى 
ــه.   كرد هم اكنون اين كمپانى  زنان
توليد كننده مصنوعات لوكس فشن 
كه دفتر اصلى آن در شهر فلورانس 
واقع است عالوه بر توليد مصنوعات 
چرمى با استفاده از ذوق، خالقيت 
ــان ايتاليايى و غير  و قريحه طراح
ــن كمپانى  ــاغل در اي ايتاليايى ش
انواع لباس هاى زنانه و مردانه آماده 
ــيدن(ready to wear)  را  پوش
ــد. همچنين به  ــد مى كن نيز تولي
ــاى اخير خط  ــى و در سال ه تازگ
ــده توسط  توليد عطرهاى توليد ش
ــده  ــى نيز راه اندازى ش اين كمپان
ــواره مورد  ــن كمپانى هم است. اي
ــته و  ــهور قرار داش توجه افراد مش
ــهور  ــتريان مش دارد. از جمله مش
اين برند لوكس ايتاليايى مى توان از 
سوفيا لورن، مرلين مونرو، مارگارت 
ــورى هپ  ــس دايانا، آئ ــر، پرن تاچ
بورن، اندى وارهول، جورج كلونى، 

گيون استفانى و... نام برد. 

بازار خودرو
معرفى پژو 508

ــا جراحى پالستيك صورت پژو 508 براى امسال، به طور    فيس ليفت ي
رسمى معرفى شد. بعد از چهار سال، اين اولين سرى از تغييرات در اين 
سدان فرانسوى به شمار مى رود. با اين وجود نبايد انتظار تغييرات زيادى 

را داشته باشيد.
ــات بوتاكس بيش نيست! احتماالً  اين جراحى زيبايى تنها در حد يك ش
ــژو از طراحى 508 خود بسيار راضى است كه دست به تغييراتى بزرگ  پ

در آن نزده است.
ــانى از طراحى خودروهاى  ــره جديد ساده به نظر مى رسد و نش جلوپنج
ــود. اين محصوالت با طراحى  نسل جديد و آينده پژو در آن ديده نمى ش
ــباهت زيادى به  ــده، ش ــزى آنها كاسته ش ــد و تي ــه از تن ــى ك چراغ هاي

محصوالت محافظه كارانه ولوو پيدا كرده اند.
ــت  ــترى داش ــه نظر مى رسد كه نمونه قديمى، حالت هاى اسپرت بيش ب
ــش چراغ هاى جلو و  ــده است. چين ــه در مدل فيس ليفت، تعديل ش ك
ــده اند.  ــب تغيير كرده اند و به خصوص چراغ هاى عقب، يك دست تر ش عق
چراغ هاى جلو نيز از سبك محصوالت اخير پژو پيروى مى كنند. سپرهاى 

جلو و عقب نيز از نو طراحى شده اند.
ــدل سدان، مدل  ــود. م ــژو 508 جديد در سه كالس بدنه توليد مى ش پ
ــه در اصل همان  ــبه كراس اور RHX ك ــن SW و يك مدل ش استيش

استيشن با ارتفاع بيشتر و گلگيرهاى بزرگ تر است.
فيس ليفت پژو 508 از سپتامبر در رن فرانسه توليد و در بازارهاى اروپا 
ــد. عرضه اين خودرو در چين و آسيا نيز از ابتداى سال  عرضه خواهد ش

آينده خواهد بود. 

بازار لوازم بهداشتى و آرايشى
بازار چندصد ميليون دالرى لوازم آرايشى در ايران

راديو فرانسه گزارش داد: 38 ميليون زن ايرانى از 77 ميليون نفر جمعيت 
ــكل گيرى دومين بازار لوازم آرايش در خاورميانه و  ــور، سبب ش اين كش

هفتمين بازار اين عرصه در جهان شده اند.
ــزارى فرانسه افزود: رتبه  ــن راديو به نقل از خبرگ ــش فارسى اي بخ
ــه عربستان سعودى  ــى در خاورميانه ب ــم مالى بازار آرايش اول حج

تعلق دارد.
ــه تازگى موفق  ــه يك برند فرانسوى ب ــاره به اينك ــو فرانسه با اش رادي
ــا تبليغاتى گسترده به ايران باز گردد،  ــده بعد از چند دهه غيبت و ب ش
ــى از بازار آرايش زنانه  ــركت ها براى اختصاص سهم از تالش ديگر ش
ــى از نمايندگان  ــر داده است. يك ــا افزايش سهم خود خب ــران ي در اي
ــركت هاى توليد كننده لوازم آرايشى در فرانسه گفته كه بازار ايران  ش
ــاس چند صد  ــت و مجموعا در يك مقي ــرش سريع اس ــال گست در ح

ــرد.  ــرار مى گي ــون دالرى ق ميلي

بازار غذايى و نوشيدنى
عرضه برنج خارجى با عطر برنج ايرانى 

ــخصى براى برنج  ــش و صنعت برنج اعالم كرد: برند مش ــر كانون دان دبي
ــام ايرانى عمدتا  ــاى تبليغاتى به ن ــود ندارد و برنده ــى در بازار وج ايران
ــراى عطر دادن به محصول خود  ــى هستند و برنج ايرانى را تنها ب خارج
مى خرند! غالمرضا خانكشى پور، عضو هيات علمى موسسه تحقيقات برنج 
اظهار كرد: برنج هايى مانند آوازه، محسن، تبرك، خاطره، گلستان و... كه 
ــوند از آنجاكه نظارتى بر فرآيند  اكنون به عنوان برنج ايرانى تبليغ مى ش
توليد و تبديل آنها وجود ندارد نمى توان اطمينان كرد كه اين محصوالت 

ايرانى هستند. 
ــاى كنونى عرضه كننده برنج به نام ايرانى به طور عمده  وى افزود: برنده
ــدارى از محصول داخلى را  ــدار برنج خارجى هستند و درنهايت مق خري
ــه محصول خود و البته تكميل فرآيند ايرانى سازى  نيز براى عطر دادن ب

توليدشان خريدارى مى كنند. 

بازار لوازم خانگى
لوازم خانگى با نشان «واتسون» غيراستاندارد اعالم شد

ــان اصفهان گفت: سه قلم  ــى اداره كل استاندارد است ــر روابط عموم مدي
ــون» (Watson) در بازار  ــان «واتس ــوازم خانگى غير استاندارد با نش ل

اصفهان شناسايى و جمع آورى شد.
ــى، پنكه  ــامل جاروبرق ــوازم خانگى ش ــزود: اين ل ــى اف ــا صالح رض
ــى پايين تر از  ــا سطح كيف ــان استاندارد و ب ــدون نش ــاز ب و چاى س
ــد اين محصوالت  ــه تعطيلى خط تولي ــوده است. وى ب ــدارد ب استان
ــن پرونده به مراجع  ــاره و تاكيد كرد: متخلفان اي ــدارد اش غير استان

قضايى معرفى شده اند. 

گزارش «فرصت امروز»  از بازار چاى ايران 

انتقاد چايكاران از واردات چاى ناسالم كنيايى
فرصت امـروز- در سال هاى 
ــه به ريشه  اخير واردات، تيش
صنعت چاى ايران زده و باغات 
چاى به مرور زمان از بين رفته 
ــور ايران به عنوان يكى  تا كش
مصرف كنندگان  بزرگ ترين  از 
ــى از بزرگ ترين  ــاى، به يك چ
ــل  ــاى تبدي ــان چ واردكنندگ
ــا بسيارى  ــود. اما اين روزه ش
از چايكاران ديگر كااليى براى 
ــم به  عرضه ندارند و تنها چش
دوخته اند  جاده  دوردست هاى 
ــا مسافرى از راه برسد و چند  ت
ــى  خود را  ــه و زندگ روزى خان
ــرار دهند و از  ــار او ق در اختي
ــرار معاش كنند.  اين طريق ام
طبق آمار رسمى، در سال هاى 
ــكالتى  مش دليل  به  ــته  گذش
چاى  ــه  بى روي واردات  ــون  چ
ــت از  ــدم حماي ــى و ع خارج
ــى، سطح زير  ــاران ايران چايك
ــه در  ــات چاى ك ــت باغ كش
ــالن و مازندران  استان هاى گي
ــار بوده،  ــدود 32 هزار هكت ح
ــون به كمتر از 18 هزار  هم اكن
ــار رسيده است. همچنين  هكت
در  موجود  ــاى  آماره براساس 
ــت برگ  سال هاى اخير برداش
سبز چاى روند كاهشى داشته، 
به طورى كه در سال هاى 90 و 
91 به ترتيب 131 و 110 هزار 
ــت  ــن برگ سبز چاى برداش ت
ــزان بيش  ــده كه از اين مي ش
ــك  ــزار تن چاى خش از 25 ه
ــده است. در سال  به دست آم
ــت  برداش نيز ميزان  ــته  گذش
ــاى به حدود 89  برگ سبز چ
ــده كه نسبت به  هزار تن رسي
ــته حدود 21 هزار  سال گذش
ــان  ــش توليد را نش ــن كاه ت
ــزان برگ  ــد. از اين مي مى ده
ــزار تن  ــا 18 تا 19 ه سبز ام
ــك توليد شده است  چاى خش
ــان از روند توليد  كه باز هم نش
ــى دارد. همچنين  ــاى ايران چ
براساس آمار وزارت كشاورزى 
ــز توليد چاى  ــال 92 ني در س
ــى حدود 10الى 12 هزار  داخل
تن بوده كه به دليل ورود چاى 
خارجى و سنواتى ارزان قيمت، 
همين توليد اندك هم خريدار 

ندارد. 
ــاد به  ــا استن ــوى ديگر ب از س

ــداد  تع ــت،  صنع وزارت  ــار  آم
ــات فرآورى برگ سبز  كارخانج
چاى نيز از 180 مورد به تازگى 
به 130 مورد فعال و نيمه فعال 
ــوع زنگ  ــده كه اين موض رسي
ــت چاى  ــراى صنع ب ــرى  خط
كشور است. اين اتفاق در حالى 
ــت كه براساس آمار  رخ داده اس
سازمان مركزى تعاون روستايى 
ــزان  مي  76 ــال  س در  ــران،  اي
ــت برگ سبز چاى 305  برداش
هزار تن از 34 هزار هكتار بوده 
ــه از آن حدود 70 هزار  است ك
تن چاى خشك در كشور توليد 
ــده است. مقايسه آمار توليد  ش
ــا سال 92  ــاى در سال 76 ب چ
ــران صنعت چاى  ــان از بح نش
ــى كه هر  ــران دارد؛ بحران در اي
ــود  ــدى  و جدى تر مى ش روز ج
ــوز چاره اى جدى براى آن  و هن
ــده است. به اين  ــيده نش انديش
ترتيب با وجود اينكه هم اكنون 
ــك در  سرانه مصرف چاى خش
كشور 110 هزار تن است، تنها 
ــا 25 درصد آن در  حدود 20 ت
داخل توليد  بقيه وارد مى شود. 
ــن  غالمحسي ــش  پي ــدى  چن
ــافعى، رييس اتاق بازرگانى،  ش
ــاورزى  ــادن و كش ــع، مع صناي
ــا هياتى از  ــستى ب ايران در نش
ــور كنيا با تاكيد بر  مجلس كش
ــه ارتباطات  ــراى توسع اينكه ب
ــورهاى آفريقايى اولويت  با كش
ــم، گفت: با  ــل هستي ــژه قائ وي
ــودن جو  ــه مناسب ب ــه ب توج

ــه ارتباطات را بايد  فعلى توسع
ــان اينكه  ــاز كنيم. وى با بي آغ
ــور را  ــم نيازهاى اين كش قادري
ــل توجهى تامين  ــح قاب در سط
ــران همواره  ــزود: اي ــم، اف كني
ــل نفع  ــاى متقاب در همكارى ه
طرف مقابل را در نظر مى گيرد. 
شافعى با بيان اينكه در كنيا هم 
ــا براى همكارى متقابل  زمينه ه
فراهم است، اظهار كرد: با وجود 
ــور كنيا رو  اين كه جمعيت كش
ــور  ــش است اين كش ــه افزاي ب
صنعتى ترين كشور شرق آفريقا 
است. در اين نشست رشيدعلى، 
سفير كنيا در ايران نيز با تاكيد 
ــاى بازرگانى  ــه اتاق ه ــر اينك ب
هسته اصلى فعاليت هاى تجارى 
هستند گفت: كنيا بهترين چاى 
ــا را دارد و در اين  ــوه دني و قه
زمينه مى توان تسهيالت خوبى 
ــذاران خارجى  ــراى سرمايه گ ب
ــا بيان اينكه  به وجود آورد. او ب
ــترين نياز  ــران مى تواند بيش اي
ــا تامين  ــود را از كني ــاى خ چ
ــرد: همچنين  ــد، تصريح ك كن
ــد در زمينه  ــور مى توان اين كش
ــت  20 درصد نياز  ــد گوش تولي
ايران را فراهم كند و ما تضمين 
ــت حالل به  مى كنيم كه گوش

ايران بفروشيم. 

واردات چاى ناسالم كنيايى 
به ايران

ــاران  از  ــس اتحاديه چايك ريي
ــى  ــم برخ ــاى ناسال واردات چ

ــا  ــا ب ــه كني ــورها از جمل كش
قيمت هاى باال خبر داد و گفت: 
ــد واردات حدود  ساالنه نيازمن
100هزار تن چاى هستيم كه 
ــه برابر قيمت چاى  به دو تا س
درجه يك ايرانى وارد و فروخته 
مى شود كه در بسيارى از موارد 
ــكل  سالمت و كيفيت آن مش
دارد. ايرج هوسمى؛ بيان اينكه 
چاى توليد شده بعد از گذشت 
سه سال قابليت مصرف انسانى 
ــت: اين چاى تنها  را ندارد، گف
قابليت تبديل شدن به كافئين 
ــور ديگر را  ــاده در ام ــا استف ي
ــان اينكه برخى  دارد. وى با بي
از كشور ها مانند كنيا چاى هاى 
ــرف را در بيرون  ــل مص غيرقاب
ــردن مواد  ــا اضافه ك ــا ب مرزه
ــدى به  ــيميايى در بسته بن ش
ــار  ــد، اظه ــران وارد مى كنن اي
ــرد: قيمت اين چاى كيلويى  ك
ــه  ــت ك ــان اس ــزار توم 50 ه
ضررهاى  ــده  مصرف كنن براى 
ــا  ب ــى  هوسم دارد.  ــارى  بسي
ــده  ــان اينكه چاى توليد ش بي
ــوى در باغ و  ــران به نح در اي
ــود كه  فرآورى مى ش كارخانه 
ــث سربلندى چايكار است،  باع
ــت چاى ايرانى در  گفت: كيفي
ــاى خارجى قابل  مقايسه با چ

قياس نيست. 

نا آشنايى ايرانى هاى با 
چاى ارگانيك ايرانى

ــاران  با  ــس اتحاديه چايك ريي

در  ــارى  چايك ــه  اينك ــان  بي
ــمالى  ايران تنها در مناطق ش
كرد:  اظهار  ــرد،  صورت مى گي
ــده مردم  اين مسئله موجب ش
ــنايى چندانى  ساير مناطق آش
ارگانيك  ــاى  چ ويژگى هاى  با 
ــه همين  ــند و ب ــته باش نداش
ــى در ايران  دليل چاى  خارج
داراى متقاضى شده است. وى 
ــر چاى هاى  ــا بيان اينكه اكث ب
ــواد افزودنى  ــى داراى م خارج
ــد، گفت: بايد  ــار هستن و زيانب
ــود تا  به مردم اطالع رسانى ش
از هرنوع چاى استفاده نكنند. 
هوسمى قيمت چاى وارداتى را 
ــى 40 تا 60 هزار تومان  كيلوي
عنوان و اظهار كرد: با توجه به 
ــاى خارجى از  اينكه قيمت چ
ايرانى گران تر است بايد مردم 
را نسبت به استفاده صحيح از 

چاى مناسب آگاه كرد. 
ــاران   چايك ــه  اتحادي ــس  ريي
ــته  ــال گذش ــد: س ــادآور ش ي
حدود 5000 تن چاى سنواتى 
ــد. وى با بيان اينكه  معامله ش
ــا 20 هزار تن  سال قبل 19 ت
ــران توليد  ــك در اي چاى خش
ــرد: اين  ــده است، اظهار ك ش
ــوى نياز  ــزان توليد پاسخگ مي
ــت، همين  ــور نيس داخلى كش
ــه واردات اين  ــل مجبور ب دلي
ــى  ــم. هوسم ــول هستي محص
ــاى در  ــرف چ ــه داد: مص ادام
ايران حدود 115 تا 120 هزار 
ــا تنها 19 تا 20  تن و توليد م
هزار تن است؛ به همين دليل 
ــرايطى را براى افزايش  بايد ش
توليد و ارزآورى در اين بخش 
اتحاديه  ــس  ريي ــرد.  ك فراهم 
ــان كرد:  ــاران  خاطرنش چايك
ــته حدود 50 هزار  سال گذش
ــى در داخل  ــاى سنوات تن چ
ــده است.  ــه ش ــارج معامل و خ
ــزان توليد  ــى گفت: مي هوسم
ــرايط  امسال نيز بستگى به ش
ــوان  مى ت ــا  ام دارد،  ــى  اقليم
پيش بينى كرد در سال جارى 
ــد افزايش  ــد چاى 5درص تولي
ــد. وى قيمت چاى  داشته باش
ــك درجه يك را كيلويى  خش
ــان، درجه دو را  ــزار توم 20 ه
ــان و درجه سه  ــزار توم 15 ه
را 10 هزار تومان عنوان كرد. 

بازار جهانى

ــه دنبال  ــرادى است كه ب ــت اف ــا بهش اروپ
ــد يا  ــرد مى گردن ــه ف ــاى منحصر ب هديه ه
ــز خريد يا بازارچه هاى  مى خواهند در مراك
ــد و چيزهاى  ــت بزنن ــى و سنتى گش محل
ــك پيدا كنند. در زير به بهترين بازارها  آنتي

و مراكز خريد اروپا اشاره مى كنيم. 
ناين استريتز، آمستردام

(Nine Streets, Amsterdam) 

ــه جذاب جوردن  ــن استريتز كه در محل ناي
ــه، از بلوك هاى سه در  آمستردام قرار گرفت
ــهورترين  سه خيابان هاى بهم پيوسته و مش
ــده است. چه  ــكيل ش ــهر تش كانال هاى ش
ــيك و  ــه دنبال جواهرات و زينت آالت ش ب
ــه به دنبال  ــيد، چ قديمى و دست ساز باش
ــگاه و نگارخانه،  ــاپ يا حتى آرايش كافى ش
ــد. كل اين  در اين منطقه نااميد نخواهيد ش
ــكنى دارد كه  منطقه حال و هواى سنت ش
ــك فنجان قهوه  ــيدن ي ارزش بازديد و نوش

را دارد. 
منطقه هاكش هوف و منطقه ميت، برلين

 Hackesche Höfe and the)
(Mitte district, Berlin

ــه ميت يكى از به روز ترين بخش هاى  منطق
ــر مى خواهيد چيزهاى  برلين است، ولى اگ
جالب ترى پيدا كنيد، به هاكش هوف برويد. 
اين منطقه مجموعه اى از محوطه هاست كه 
پر از بوتيك هاى زيبا و فروشگاه هاى كوچك 
ــب و غريب هستند. محوطه يا حياط  و عجي
اصلى هم به خاطر كافى شاپ هاى باكالس 
ــيك و پيكش معروف است.  و محلى هاى ش

همچنين رستوران ها، سينما و تئاتر هم در 
آن وجود دارد. 

 بريك لين و شورديچ، لندن
 Brick Lane & Shoreditch,)

(London

شايد از مشهورترين مكان هاى اين فهرست، 
اين محله با كوچه هاى زيبايش باشد كه در 
ــرقى ترين بخش لندن  ــن و ش رنگارنگ تري
ــال لباس هاى  ــه دنب ــرار گرفته است. چ ق
ــگاه هاى كادويى،  ــيد، چه فروش قديمى باش
ــن،  ــا بوتيك هاى فش ــاى هنرى ي گالرى ه
ــورديچ چيزهاى زيادى براى  بريك لين و ش
شما دارد. غرفه ها و فروشگاه هاى آن تقريبا 
ــه چيز از لوازم خانگى گرفته تا خوراكى  هم

مى فروشند. 
 محله بوهمى سوفو در استكهلم

(Stockholm Bohemian SoFo)

ــهر در  ــال و هواى هنرى اين بخش از ش ح
ــت متمركز  ــدان نيتورگ ــلوغ مي منطقه ش
شده است. فولكون گاگاتان با فروشگاه هاى 
خالقانه و عجيب و غريبش كه پر از پوشاك 
ــى، كتاب و  ــرات، لوازم خانگ ــب، جواه جال
ــه و كاالهاى  ــه هول ــى و هل ــه، خوراك مجل
ــاد و  ــى است، محله ش ــت دوم و قديم دس

ــديد،  ــت. اگر از خريد خسته ش ــى اس جالب
ــوران و  ــاپ ها، رست ــد در كافى ش مى تواني
فروشگاه هاى خوراكى آن استراحت كنيد. 

 مونت مارتر، پاريس
(Montmartre, Paris)

ــان  پاريسى ها به خاطر حس استايل گيرايش
ــه طراحان تراز  ــهورند، ولى اين فقط ب مش
ــگاه هاى بزرگ شان مربوط  اول آنها و فروش
ــد تجربه خريد  ــود. اگر دوست داري نمى ش
ــيد، به سمت آخرين  ــته باش واقعى را داش
ــت مارتر برويد.  ــده پاريس، يعنى مون دهك
ــال و هواى  ــوز ح ــهر هن ــن بخش از ش اي
بوهمى كه هنرمندان، نويسندگان و فالسفه 
ــاد كرده اند را دارد.  ــى سال ها در آن ايج ط
ــگاه مختلف،  خيابان هاى سنگفرش با فروش
ــت آالت دست ساز،  ــاى هنرى، زين گالرى ه
ــا و البته  ــل و غذاخورى ه ــاى مستق برنده

مناظر زيباى شهر، دل شما را مى برد. 
 شهر قديم ريگا، التويا

(Riga Old Town, Latvia)

ريگا كه با عنوان مرواريد درياى بالتيك شناخته 
ــمال اروپاست.  ــود، يك شهر زيبا در ش مى ش
ــهر قديم آن جنب و جوش جذابى دارد و  ش
پر از هنرمندان خيابانى، گلفروش ها، موسيقى 
زنده، شكالت فروشى و كافى شاپ هاى جالب 

ــاى دستى، وسايل حمام و  است. اگر از كاره
دستشويى، شمع، محصوالت طبيعى، پارچه 
ــتان مى آيد اين مكان را  و كاالهاى برند خوش

فراموش نكنيد. 
برايتون لينز، بريتانيا

(Brighton Laines, UK)

برايتون يكى از شيك ترين شهرهاى ساحلى 
بريتانيا است و يكى از مقاصد عالى براى خريد 
ــاه بسيارى  ــود. برايتون زادگ محسوب مى ش
ــان است و حال و هواى  از هنرمندان و خالق
ــان جذاب  ــهر براى بازديدكنندگ بوهمى ش
ــيك،  ــن منطقه پر از بوتيك هاى ش است. اي
ــگاه هاى فشن و آنتيك، كارهاى دستى  فروش
ــرى و جواهرات باكالس است. از چيزهاى  هن
ــت  ــان گران قيم ــا مبلم ــم ارزش ت ارزان و ك

فرانسوى در اين منطقه فروخته مى شود. 
 لوگاوگور، ريكياويك

(Laugavegur, Reykjavik)

ــهرى است كه محلى هاى آن  ريكياويك ش
ــور ديگرى دوست دارند. اين  زندگى را ط
ــى لوگاوگور كه مركز  ــهر با خيابان اصل ش
ــداران خريد  ــت دوست ــد است، بهش خري
ــگاه هاى  ــر از فروش ــن منطقه پ ــت. اي اس
ــاى  ــا طرح ه ــاس ب ــن و لب ــل فش مستق
بوتيك هاى  است.  ــدى  ايسلن و  بين المللى 
ــراى جمع  ــن مكان ب ــالس آن، بهتري باك
ــردن وسايل عالى است كه جاى ديگرى  ك
ــد پول  ــا را نمى يابيد. فقط يادتان باش آنه
زيادى با خودتان ببريد، زيرا ايسلند كشور 

خيلى گرانى است. 

بهترين مكان هاى اروپا براى خريد
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اخبار كوتاه

بازار بورس از دى ماه سـال 
1392 روند نزولـى خود را 
آغاز كرده و سـهامداران را 
در وضعيتى فرسايشى قرار 
داده است، علت اصلى اين 

ريزش را در چه مى دانيد؟ 
يكى از اصلى ترين داليل كاهش 
ــوان  را مى ت ــورس  ب ــاخص  ش
ــى دولت  ــاى انقباض سياست ه
ــادى در راستاى  در حوزه اقتص
مهار تورم دانست كه در بودجه 
ــد. در  ــه اجرا درآم ــال 93 ب س
همين رابطه نگاه كالسيك تيم 
ــه اقتصاد كه  مديريتى دولت ب
ــى را در بانك ها  جايگاه نقدينگ
ــد كه  ــز عاملى ش ــد ني مى دان
ــازار سرمايه  ــد ب روند رو به رش
ــر نگاهى به  ــود. اگ ــف ش متوق
ــته داشته  تورم سال هاى گذش
باشيم، روند رو به رشد شاخص 
نمى توانسته حبابى باشد و اينكه 
ــوع اصرار  ــن موض ــى بر اي برخ
ــاخص  ــد ش ــته اند كه رش داش
ــوده كه  ــورس حبابى ب ــل ب ك
ــال توجيهى در راستاى عدم  عم
ــاى كاربردى  ــود سياست ه وج
بوده است. فقدان وضوح فضاى 
ــى ديگر  ــت خارجى، يك سياس
ــراى بازار  ــل ريسك زا ب از عوام
ــراه با سياست هاى  بوده كه هم
ــروج حقوقى ما از  داخلى به خ
ــد. همچنين مهار  بازار منجر ش
ــاخص و بازار  رشد احساسى ش
ــال آن اعمال  ــه و به دنب سرماي
ــدود براى فعاليت در  فضاى مح
بازار سرمايه روند طبيعى بازار را 

با مشكل مواجه كرده است. 
بـازار بـه چـه محرك هايى 
نياز دارد تـا در كنار عوامل 
هدفمندى  اجراى  سياسـى 
شركت ها و افزايش قيمت ها 

به روند بازار كمك كند؟
مهار رشد نقدينگى در راستاى 
ــود كه  ــورم، هنرى ب ــار ت مه
دولت حسن روحانى در پيش 
ــروز موفق  ــا به ام ــه و ت گرفت
عمل كرده است. اگر در دولت 
لجام گسيخته  ــى  نقدينگ قبل 
ــاى پولى، چون  ــر از بازاره س
ــال و سكه در  ــازار دالر يا ط ب
ــال فضاى سفته  مى آورد و عم
ــان  سودجوي ــراى  ب را  ــازى  ب
ــروز، با  ــود، ام ــم كرده ب فراه
ــاهد  ــزى ش ــر بانك مرك تدابي
ــن بازارها  ــى در اي ــات نسب ثب
ــازار سرمايه  ــم. اما در ب هستي
ــروج حقوقى ها و  ــل خ به دلي
ــدم حمايت هاى بلندمدت از  ع
ــراژدى قربانى  ــوى دولت، ت س
شدن بازار سرمايه به پاى بازار 
پولى دوباره شكل گرفته است. 
ــا بازارهاى  ــه جاى دني در هم
ــازار سرمايه  پولى در اختيار ب
ــن  ــران اي ــا در اي ــد، ام هستن
ــر عكس اتفاق افتاده  موضوع ب
اقتصادى  ــاخص هاى  ش است. 
ــا اين  ــود است، ام ــه بهب رو ب
ــاخص ها همچنان در دامنه  ش
ــك جاى  ــاى كم ريس حوزه ه
برآوردهاى  ــق  طب و  گرفته اند 
ــود  ــد بهب ــر رون ــش رو، اگ پي
ــا كندى  ــادى ب ــرايط اقتص ش
ــز از بازار  ــت ريسك گري حرك
ــود.  ــتر مى ش سرمايه نيز بيش

ــرايطى، به منظور  در چنين ش
تامين مالى شركت هاى بورس 
ــود كه دولت  ــنهاد مى ش پيش
ــرى  منسجم ت ــاى  سياست ه
ــن  ــت از اي ــاى حماي در راست
ــد، اصالح اين  بازار تدوين كن
نگرش كه بازار پولى از اهميت 
باالترى نسبت به بازار سرمايه 
ــه بازار  ــد ب ــرار دارد مى توان ق
سرمايه ما كمك شايانى كند. 

بازار هـاى مـوازى هـم در 
وضعيت خوبـى قرار ندارند 
و با توجه بـه خروج عظيم 
نقدينگـى از بـازار بورس، 
بـه نظـر شـما كدام يك از 
بازارهاى موازى توان جذب 

سرمايه را دارد؟
همان طور كه ذكر شد بازار ارز، 
كاال و مسكن شرايط ركود خود 
ــد. مختصات  ــرى مى كن را سپ
اقتصاد ما، در حال حاضر ركود 
تورمى است كه اقتصاددانان به 
مى گويند.  هلندى  بيمارى  آن 
ــك سو بايد  ــى دولت از ي يعن
ــم  ــش حج ــا كاه ب ــورم را  ت

ــد و از  ــش ده ــى كاه نقدينگ
سوى ديگر، واحدهاى توليدى، 
ــى، خدماتى و غيره را از  صنعت
ــارج كند،  ــود خ ــت رك وضعي
ــدت دولت  ــرايط به ش ــن ش اي
ــرار داده است.  را در سختى ق
ــن اولويت دولت  ــه اعتقاد م ب
ــت و در گام  ــش تورم اس كاه
ــع ركود  ــه دنبال رف ــدى ب بع
ــه سياست  ــت مى كند ك حرك
ــده و درستى است. اگر  سنجي
با اين تورم فعلى، شركت ها به 
سمت جذب نقدينگى حركت 
ــا هزينه  ــد، هزينه مالى ي كنن
پول كمر بسيارى از شركت ها 
را خرد مى كند، پس دولت بايد 
ــد هزينه پولى يا مالى  اول بتوان
ــركت ها كاهش دهد  را براى ش
ــد كاهش يابد و  تا هزينه تولي
ــواه كه كاهش  ــه نتيجه دلخ ب
ــدا كند.  ــورم است، دست پي ت
ــچ بازارى  ــرايط فعلى هي در ش
قدرت جذب نقدينگى را ندارد 
ــود ريسك هاى  ــه دليل وج و ب
ــارى بر اين  سيستماتيك بسي
ــت بانك ها  ــه به سم باورند ك
ــود بانكى  ــد و س ــت كنن حرك
ــا از آنجا كه بانك ها  بگيرند، ام
ــت نرخ سود  ــد توان پرداخ باي
باشند،  داشته  را  سپرده گذارى 
ــى را به  ــن نقدينگ ــد اي ناچارن
ــود براى كسب  ــاى موج بازار ه
ــوق دهند كه يكى از  درآمد س
اين بازارها، بازار سرمايه است. 

عـده اى انتقـاد مى كنند كه 
بورس ايران به حمايت دولت 
در  متاسـفانه  و  دارد  نيـاز 
دولـت اراده اى جدى در اين 

راسـتا وجود ندارد و عده اى 
ديگر معتقدند، اصوال بورس 
ايران حيـاط خلوت دولت و 
تا حدودى  اخير  مشـكالت 
برآمـد از عملكـرد دولـت 
اسـت، نظرتان در ايـن باره 

چيست؟
ــه در بحث هاى  ــور ك همان ط
ــن هم  ــد، م ــاره ش ــى اش قبل
ــن موضوع هستم  معتقد به اي
ــا بايد ديد دولت راه ديگرى  ام
ــم خير  ــن مى گوي ــته؟ م داش
ــد  نمى توان ــت  وضعي ــن  اي و 
ــد و دولت  خيلى ادامه دار باش
ــه حمايت  ب ــت ناچار  در نهاي
ــه  ــازار سرماي ــا و ب از بورس ه
ــاد مدرن  ــود، زيرا اقتص مى ش
ــه بى معنا و  ــدون بازار سرماي ب

شكننده است. 
در  داريـد  اعتقـاد  آيـا 
در  بـورس  توسـعه  كل 
قبيـل  (از  شهرسـتان ها 
تـاالر منطقه اى يا شـعبات 
كارگزارى) مناسـب بوده و 
مناسبى  سـرمايه  توانسته 
را جـذب كنـد؟ آينده اين 
حركت را در شهرسـتان ها 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟
فيزيكى  توسعه  اعتقاد من  به 
يكى از راه هاى فرهنگ سازى 
آتى ساز»  ــزارى  «كارگ است. 
ــه خود سعى  ــازار هم به نوب ب
ــته، اما  ــن موضوع داش در اي
دليل  ــه  ب ــر،  ــال حاض در ح
ترجيح  ــب  مترت ــاى  هزينه ه
ــن است كه  ــن مجموعه اي اي
ــرى بتواند به  ــرايط بهت در ش

توسعه فيزيكى فكر كند.» 

65درصد معامالت بهار 
در اختيار 7 كارگزار

ــه بهار امسال 40 درصد  طى سه ماه
ــى در 6  ــالت الكترونيك ــل معام از ك
ــده كه به ترتيب  ــزارى انجام ش كارگ
كارگزارى هاى مفيد با 23/73درصد، 
آگاه با 6/46 درصد، بانك كشاورزى با 
3/79درصد، بانك ملى با 2/05درصد، 
ــا 1/99درصد و حافظ با  امين آويد ب
ــم را  1/88درصد رتبه هاى اول تا شش
ــت كردند. بيش از 65  به نام خود ثب
ــورس اوراق  ــد ارزش معامالت ب درص
ــال در اختيار 7  ــار امس ــادار در به به
شركت كارگزارى بود. اطالعات منتشر 
شده توسط اداره آمار و اطالعات بازار 
ــداى امسال  ــد، از ابت ــان مى ده نش
تاكنون از 95 كارگزار فعال در بورس 
تعداد 91 كارگزار در معامالت آنالين 
ــن 40 درصد  ــال بوده اند. همچني فع
ــى در6  ــالت الكترونيك ــل معام از ك
ــده كه به ترتيب  ــزارى انجام ش كارگ
كارگزارى هاى مفيد با 23/73درصد، 
آگاه با 6/46درصد، بانك كشاورزى با 
3/79درصد، بانك ملى با 2/05درصد، 
ــا 1/99درصد و حافظ با  امين آويد ب
ــم  ــد رتبه هاى اول تا شش 1/88درص
ــت كردند. عالوه بر  ــه نام خود ثب را ب
اينكه از كل معامالت 57 هزار و 809 
ميليارد ريال خريدوفروش الكترونيكى 
بوده است. براساس اين گزارش، ارزش 
ــروش 94 كارگزار فعال  كل خريدوف
بورس اوراق بهادار تهران در اين مدت 
ــغ بر 473 هزار و 549 ميليارد  نيز بال
ــالت برابر با 3  ــات معام ــال و دفع ري
ميليون و 538 هزار نوبت بوده است. 
همچنين ارزش خريدوفروش خرد و 
بلوك در اين مدت بيش از 200 هزار 
ــادل 42 درصد كل  ميليارد ريال، مع
ــوده و ارزش خريدوفروش  معامالت ب
عمده و ساير 272 هزار ميليارد ريال 
معادل 57 درصد از معامالت را به خود 
ــت. در عين حال،  اختصاص داده اس
ــزارى بيش از  ــركت كارگ تعداد 7 ش
65 درصد كل ارزش معامالت را در 4 
ماهه اول سال جارى به خود اختصاص 
ــزارى بانك  ــركت هاى كارگ دادند. ش
ــا 21/57درصد، كارگزارى صبا  ملى ب
ــد، كارگزارى  ــا 21/12درص تامين ب
ــا 6/08درصد، كارگزارى  امين آويد ب
ــا 6 درصد، كارگزارى  بانك صادرات ب
حافظ با 4/95درصد، كارگزارى مفيد 
با 3/71درصد و كارگزارى بهگزين با 
ــز در رتبه هاى اول تا  ــد ني 2/04درص

هفتم اين جدول قرار دارند. 

بورس كاال
عرضه بيش از 54 هزار 

تن انواع محصوالت 
صنعتى و معدنى

ــوالت صنعتى و  ــاالر محص ــروز، ت دي
معدنى بورس كاالى ايران شاهد عرضه 
ــن انواع كاال بود. 2  54 هزار و 290 ت
ــزار تن برنج وارداتى و 500 تن قند  ه
ــر كرمان در تاالر  كارخانه قند بردسي
محصوالت كشاورزى به صورت نقدى 
ــود. براساس اين گزارش،  عرضه مى ش
ــر 60/70 و  ــن قي ــزار و 500 ت 11 ه
ــركت هاى توسعه كروس  85/100 ش
انرژى، قير و عايق جنت آباد، نگين فخر 
ــيمى  پارس، ش نگين گام  آذربايجان، 
ــيمى روز و  تجارت نقش جهان، فراش
ــاالر صادراتى عرضه  اصفهان قير در ت
ــود. همچنين، 44 هزار و 463  مى ش
تن انواع محصول در تاالر فرآورده هاى 

نفتى و پتروشيمى عرضه مى شود. 

بورس انرژى
اعضاى جديد 

هيات مديره بورس
ــادى و فوق العاده  مجمع عمومى ع
ــران دقايقى پيش  ــرژى اي بورس ان
ــاى جديد  ــد و اعض ــه پايان رسي ب
ــدند.  ــاب ش ــره آن انتخ هيات مدي
سرمايه   گذارى تدبير، تامين سرمايه 
ــستگى  بازنش سرمايه گذارى  نوين، 
ــون  ــت، كان ــت نف ــان صنع كاركن
ــاز پارسيان،  ــت و گ ــزاران، نف كارگ
گروه مالى ملت و كارگزارى خبرگان 
ــت عضو اصلى  ــام به عنوان هف سه
ــرژى انتخاب  ــره بورس ان هيات مدي
ــدند. گفتنى است، اين نخستين  ش
ــركت تامين  ــارى است كه يك ش ب
ــن)، وارد هيات مديره  ــه (نوي سرماي
بورس ها مى شود تا بورس ها بتوانند 
ــى و  ــى، فن ــاى علم از توانمندى ه
عملياتى اين نهادهاى مالى در اداره 
ــوند. همچنين  و توسعه برخوردار ش
سرمايه گذارى ايران و ماه تاب گستر، 
ــاى على البدل انتخاب  به عنوان اعض
ــش  ــه، افزاي ــن جلس ــدند. در اي ش
سرمايه 200 درصدى از 20 ميليارد 
تومان به 60 ميليارد تومان از محل 
آورده نقدى سهامداران بابت خريد 
ــد.  ــورس انرژى تصويب ش ــك ب مل
بورس انرژى ايران از محل عمليات 
ــرد و در  ــودى محقق نك ــازارى س ب
ــود، اما از محل  اين بخش زيان ده ب
تقسيم  به  ــق  موف سرمايه گذارى ها 
سود 10 تومانى بين سهامداران شد. 

در گفت وگوى «فرصت امروز» با مدير عامل و عضو هيات مديره كارگزارى «آتى ساز بازار» بررسى شد

هراس بورس از سقوط به  كانال 60 هزار واحدى

شاخص

گزارش 2

ــاخص كل بورس در دومين روز از فصل  ش
ــى، افت 355  ــد نزول ــم با رون ــان ه تابست
ــدى را تجربه كرد و به 72 هزار و 500  واح
واحد رسيد تا بازدهى بورس منفى 8 درصد 
شود. ارزش بازارى بورس اوراق بهادار تهران 
ــزار ميليارد  ــه در دوران رونق تا 432 ه ك
ــروز در محدوده  ــان باالتر رفته بود، دي توم
345 هزار ميليارد تومان در گردش بود كه 
با محاسبات انجام شده ارزش روز بازار بالغ 

بر 88 هزار ميليارد تومان كاهش داشت. 
ــى است كه ارزش كل معامالت  اين در حال
ــه 28 هزار و  ــال ب ــرداد امس ــال در خ نرم
ــن معامالت نرمال  970 ميليارد و حجم اي
ــون سهم رسيد كه  ــه 9 هزار و 202 ميلي ب
ــا 37/7 و 39/4 درصد كاهش  ــه ترتيب ب ب

نسبت به ماه قبل خود همراه شدند.
وجود رانت اطالعاتى در بورس

ــدى، عضو  ــى محمد احم ــن حال عل در عي
ــات  ــه و محاسب ــه و بودج ــون برنام كميسي
ــر اينكه كسى منكر وجود  مجلس با تاكيد ب
ــت، گفت:  ــورس نيس ــى در ب ــت اطالعات ران
ــود  ــورس مبادله مى ش ــه در ب ــى ك اطالعات
ــن درز پيدا نمى كند  ــا به اليه هاى پايي عموم
ــات در اختيار گردانندگان اصلى  و اين اطالع
ــرار دارد. وى با بيان اينكه بورس ايران يك  ق
ــت، گفت: بورس ايران  بورس بين المللى نيس
ــر از نوسانات بازار داخلى  ــى بوده و متاث داخل
و تحوالت منطقه اى است كه به طور مستقيم 
ــرايط اقتصادى ما اثر مى گذارد. عضو  روى ش
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
ــل انعطاف ناپذيرى بورس در  اضافه كرد: دلي

ــوك هاى درون زا و برون زا اين است  مقابل ش
ــورس متنوع  ــارى عرضه ب ــوال مج ــه معم ك
ــت و كانال هاى عمليات مالى در جاهاى  نيس
ــرايط وقتى  ديگر نيز مسدود است. در اين ش
بازار ارز اجازه مانور نمى دهد، بازار مسكن در 
ركود است و بازارهاى ديگر در ركود هستند، 
ــورس تمركز مى كنند. وى ادامه  مردم روى ب
داد: اكنون متاسفانه رانت اطالعاتى در بورس 
هست و هيچ كس هم منكر آن نمى شود چون 
معموال سبدگردانى و كارگردانى در بورس ما 
محدود است و سهامداران عمده ما هم بلوكى 

و شبه دولتى هستند. 
نبود حمايت جدى و فرصت هايى

كه از دست مى روند
ــازار سرمايه در ضعيف  ترين  در حال حاضر ب
ــته قرار گرفته  وضعيت خود در دو سال گذش
ــت. بازار به  طور محسوسى از كمبود تقاضا   اس
ــار و وقايع  ــن روزها اخب ــرد. در اي ــج مى ب رن
ــر نبود و  ــورس تهران بى اث ــى نيز بر ب خارج
ــر در عراق بر  ــاى اخي ــوالت و نا آرامى ه تح
بازارهاى بين المللى و داخلى و مخصوصا بازار 
بورس تاثير خاصى گذاشت. تاالر حافظ بعد از 
ــى رويايى 108درصدى در سال  كسب بازده
ــته با موجى از استقبال سرمايه گذاران  گذش
روبه رو شد و مردم عادى به اميد بهبود اوضاع 
ــن بازار در دولت جديد سرمايه هاى خود را  اي
ــا در نهايت متحمل  ــه اين بازار كردند ام روان

ــاخص بورس در پنج  زيان شدند، هرچند ش
ماه نخست روى كار آمدن دولت جديد رشد 
خيره  كننده اى داشت و قله هاى جديد را يكى 
ــن بازار از  ــرى فتح مى كرد اما اي پس از ديگ
ــاه و در زمان تصويب بودجه تاكنون با  دى م
سهامداران خود سر ناسازگارى گذاشته و زيان 
ــديدى را نصيب آنها كرده است، به طورى  ش
كه بازدهى بورس تهران از ابتداى سال تاكنون 
ــد بلكه با گذشت سه ماه از  نه تنها مثبت نش
سال، بورس تهران به بازدهى منفى خود اصرار 
ــرد. به بيان ديگر در اين مدت قيمت سهام  ك
ــركت ها نصف يا حتى يك  سوم  بسيارى از ش
ــده است، اما  ــروج سهامداران ش و موجب خ
ــرايط با وجود وعده هاى داده شده،  در اين ش
ــورس خبرى  ــدى و عملى از ب از حمايت ج
ــه اى روزانه با  نيست به طورى كه تاالر شيش
خروج عده اى از سرمايه گذاران روبه روست. در 
صورتى كه تزريق منابع مالى جديد به بورس 
رخ ندهد و ابهامات موجود در صنايع برطرف 
ــاهد افت هاى  ــود، به نظر مى  رسد بايد ش نش
ــتر  ــازار سرمايه و خروج بيش سنگين تر در ب
سهامداران باشيم زيرا اين روزها بازار سرمايه 

با رخوت و كسادى مواجه است. 
خروج نقدينگى 

ــاهده مى كنيم،  ــروز در بورس مش ــه ام آنچ
ــران بوده كه  ــى از اقتصاد اي ــه تمام نماي آين
ــرايط اقتصادى و سياسى در حال  معلول ش

ــدن مرحله دوم  وقوع است. قانون اجرايى ش
ــوكى منفى  ــدى يارانه ها، در ابتدا ش هدفمن
ــركت ها  ــد ش به بازار وارد كرد و موجب ش
ــه اعالم  ــان را محتاطان ــى سودش پيش بين
ــده كه در آن  ــش بهاى تمام ش ــد. افزاي كنن
ــدى يارانه ها كامال  ــل و هدفمن ــه حم هزين
ــخص نيست، باعث شده كه شركت هاى  مش
ــت كرده و  ــاط را رعاي ــى جانب احتي بورس
ــه بااليى پيش بينى نكنند. از ديگر سو  بودج
ــق رسانه هاى مختلف  ــى كه از طري تبليغات
ــد، نقدينگى  ــه دوم سال 92 آغاز ش در نيم
سرگردان جامعه را وارد بازار سرمايه كرد اما 
ــان سال 92 به بعد ريزش هاى بازار  از زمست
ــر منتظره بود و  ــراى بسيارى غي سرمايه، ب
اين شوك كه در پايان سال وارد شد، باعث 
فعال تر شدن بازار پول همزمان با باال رفتن 
ــد. اين موضوع موجب  نرخ سود سپرده ها ش
ــده است. پيش  خروج نقدينگى از بورس ش
ــور وجود  ــى زيادى در كش ــن، نقدينگ از اي
ــا توجه به ركود  ــت كه اين نقدينگى ب داش
ــد  ــاى موازى، به بازار سرمايه وارد ش بازاره
چرا كه بخش زيادى از سرمايه داران حقيقى 
بيشتر از اين منظر به اين بازار مى نگريستند 
كه با گشايش مناسبات سياسى كشور، بازار 
ــد بود. اين امر  ــد خواه بورس هم رو به رش
ــه انتظارات از  ــم در زمانى اتفاق افتاد ك مه
ــه فزونى بوده و در نهايت با  بازار سهام رو ب
ــدن نقدينگى سرگردان به بورس،  سرازير ش
ــش قيمت ها و پس از  ــدا موجب افزاي در ابت
ــى و ركود در بازار  مدتى باعث اصالح قيمت
ــه خروج بخش  ــد و در نهايت ب ــه ش سرماي

بزرگى از نقدينگى بورس انجاميد. 

در گزارش «فرصت امروز» از بازار سرمايه مطرح شد 

افت شاخص بورس ادامه دارد؟

بازار نقدى بورس در يك نگاه

درصدتغييرمقدارعنوان شاخص

(0/49)(355/9)72544/9كل

(0/55)(19/1)303428/8 شركت بزرگ

(0/64)(534)83184/1آزاد شناور

(0/62)(334/5)53975/5بازار اول

(0/16)(224/9)139408/1بازار دوم
(0/51)(310/4)60907/6صنعت

تاثير در شاخص

تاثيرقيمت پايانىنماد

(50/07)6471كچاد

(47/55)6346كگل

(39/35)10838شبندر

(38/16)2810فملي

(23/65)2699خودرو
(17/61)2245وبملت

(14/79)3521وصندوق

بيشترين افزايش

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

25002048/89ح . كاشي  سعدي (كسعديح) 

37802808ح .  توكافوالد(هلدينگ (وتوكاح) 

105174194/15فوالد اميركبيركاشان(فجر) 

52922033/99شيرپاستوريزه پگاه اصفهان (غشصفا) 

39401513/99كارتن  ايران (چكارن) 

47791833/98رادياتور ايران (ختور) 

35701363/96فرآورده هاي  نسوز پارس (كفپارس) 

1867703/9توليدمحورخودرو(خمحور) 

1637613/87كمباين  سازي  ايران (تكمبا) 

51931813/61شيرپاستوريزه پگاه خراسان (غشان) 

برترين تقاضا

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

24407076 ليزينگ رايان  سايپا(ولساپا)

29845920 سيمان  شرق (سشرق)

47794559 رادياتور ايران (ختور)

46482466 ماشين  سازي  اراك (فاراك)

65762331 سيمان فارس (سفار)

 كشاورزي  ودامپروي  
250442175مگسال (زمگسا)

35711939 فرآورده هاي  نسوز پارس (كفپارس)

26211792 فوالدكاويان (فوكا)

برترين عرضه

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

964423043 نيروترانس (بنيرو)

2411114571 معادن  بافق (كبافق)

26827709 ايران  خودرو(خودرو)

110906721 بهنوش  ايران (غبهنوش)

23246423 سايپا(خساپا)

143005630 صنايع پتروشيمي خليج فارس(فارس)

72595553 صنعتي  آما(فاما)

23695466 گروه صنعتي بوتان (لبوتان)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

(11/66)(1073)8127 افست (چافست)

(11/66)(1267)9651 نيروترانس (بنيرو)

(7/99)(400)4605 ح . معدني و صنعتي گل گهر(كگلح)

(7/71)(162)1940 ح . سيمان  شرق (سشرقح)

(4)(462)11090 بهنوش  ايران (غبهنوش)

(4)(84)2017 كمك فنرايندامين (خكمك)

(3/99)(258)6214 معدني و صنعتي گل گهر(كگل2)

 ريخته گري  تراكتورسازي  
(3/98)(91)2197ايران (ختراك)

(3/96)(395)9579 فرآورده هاي  تزريقي  ايران (دفرا)

(3/94)(94)2289 ليزينگ ايران (وليز)

بيشترين كاهش

بازار مالىسه شنبه 3 تير 1393  - شماره 02 12

از آنجا كه 
بانك ها بايد توان 
پرداخت نرخ سود 
سپرده گذارى را 
داشته باشند، 

ناچارند نقدينگى 
را به بازار هاى 

موجود براى كسب 
درآمد سوق دهند

على رمضانيان

سيدمحمد صدرالغروى

سال گذشته در چنين ايامى بورس در هيجان وصف ناپذير 
صف هاى خريد و هجوم سرمايه هاى مشتاقى بود كه به 
سوداى سود، به تاالر شيشه اى كوچ كردند و شاخص كل 
به مدد حجم سنگين نقدينگى، مقاومت هاى پيش رو را 
يكى پس از ديگرى درهم شكست و تا قله 89 هزار واحد 
خيز برداشت. شايد اولين دسته از سهامدارانى كه ريزش 
ــى پايتخت پيش بينى  ــران را در زمستان برف بورس ته
ــاخص  كردند، تكنيكاليست هايى بودند كه در نمودار ش

كل سروشانه سقف را كشف كردند و سيل سيگنال هاى 
ــى را در نورديد و  ــروش وبسايت ها و وبالگ هاى بورس ف
هول و هراسى را در بين سهامداران پراكند.  ريزش هاى 
ــد با قالب «دوره  ــورس تهران اگرچه پيش بينى مى ش ب
ــدى يارانه ها» (همانند  ــالم آغاز هدفمن سال نو» و «اع
ــتى را آغاز كند، اما در  دوره اول هدفمندى) روند بازگش
مقابل چشمان مايوس سرمايه خريداران حقيقى و غيبت 
ــوط را ادامه داد و  ــادار حقوقى ها، باز هم مسير سق معن

ــرد، اما آنچه بيش از  ــرز72 هزار واحد كف سازى ك تا م
همه سهامداران حقيقى را نگران كرده، وضعيت تكنيكال 
شاخص است كه با تداوم ريزش ها و ورود آن به كانال60 
ــزار واحدى مى تواند سقوط سنگينى را در تيرماه گرم  ه

امسال رقم بزند. 
با هاشم باروتى مدير عامل و عضو هيات مديره كارگزارى 
ــم كه در ادامه  ــازار» گفت وگويى انجام دادي «آتى ساز ب

مى خوانيد: 



ــى را پيدا  ــران سوپرماركت ــاى اي كج
مى كنيد كه براى خريد يك لواشك به 
ــما يك يا چند تكه لواشك مجانى  ش

بدهد؟ 
ــروش و بازاريابى به  ــيوه ف اما اين ش
ــان مترو به  ــور در ميان دستفروش وف
ــه از قوانين  ــورد. آنها ن ــم مى خ چش
ــد و نه  ــزى مى دانن ــار چي كسب وك
ــف  ــاى مختل ــل دوره ه فارغ التحصي
بازاريابى و فروش هستند. تنها چيزى 
ــندگان را از مديران  ــن فروش ــه اي ك
ــرده، خوش تيپ و  ــروش تحصيلك ف
ــركت هاى بزرگ و  بعضا پرمدعاى ش
ــام متمايز مى كند، نياز مبرم  صاحب ن
ــب درآمد از طريق فروش  آنها به كس

كاالست. 
براى اين فروشندگان فرقى نمى كند 
ــك و 50  ــروش يك لواش كه براى ف
تومان سود، چقدر وقت و انرژى صرف 
مشتريان مى كنند. گاهى هم مجبور 
مى شوند براى فروش بيشتر از سيستم 
«دو تا بخر، سه تا ببر» استفاده كنند؛ 
سيستمى كه سود ناچيز آنها را كمتر و 
كمتر مى كند، اما هيچ كدام از اينها مهم 
نيست بلكه مهم اين است كه كاالى 
خود را به هر قيمتى كه شده به فروش 
ــب با كيسه هاى خالى و  برسانند و ش

جيب نسبتا پرپول به خانه بازگردند. 
ــگ، برش هاى يك  رنگارن ظرف هاى 
ــكل مواد غذايى كه به  اندازه و يك ش
ــراى تست در اختيار  عنوان نمونه و ب
ــرد و احترام و  ــرار مى گي ــران ق مساف
محبتى كه در صداى اين فروشندگان 
ــتريان را  موج مى زند، بسيارى از مش
ــى دارد. آنها بدون آنكه از  به خريد وام
سمپلينگ و قواعد عجيب و غريب آن 
ــار را به بهترين  چيزى بدانند، اين ك

شكل ممكن انجام مى دهند. 
ــوا و ازدحام مترو  با وجود گرفتگى ه
اثرى از كم حوصلگى در رفتارشان پيدا 
نيست و مزاياى رقابتى محصوالت خود 
را به بهترين شيوه ممكن به مشتريان 
بالقوه خود يادآور مى شوند. آنها معموال 
مشتريان خود را با يك نگاه در ازدحام 
ناخوشايند واگن ها تشخيص مى دهند 

و مستقيما به سراغ آنها مى روند. 
اين فروشندگان مى دانند كه هر كاال 
ــتريان بالقوه خاص خود را دارد؛  مش
لوازم آرايشى، لوازم خانگى، مواد غذايى، 
پوشاك و... بنابراين وقت خود را صرف 
كسانى مى كنند كه احتمال خريد آنها 

باالتر است. 
براى برخى از محصوالت، امكان خريد 
ــرط تعويض را قائل مى شوند و  به ش
ــداران و پيدا  ــراى جلب اعتماد خري ب
ــتريان وفادار، شماره تلفن  كردن مش
ــا قرار  ــود را در اختيار آنه ــراه خ هم
مى دهند تا در صورت بروز هر مشكل 

احتمالى در دسترس باشند. 
ــا مزيت رقابتى  ــارى از افراد تنه بسي
ــط  توس ــده  ش ــه  ارائ ــوالت  محص
ــت  ــرو را ارزان قيم ــان مت دستفروش
بودن آن مى دانند با اين حال فراموش 
نكنيم كه باال رفتن حجم خريد از اين 
دستفروشان و افزايش روزافزون تعداد 
ــود محدوديت هاى اعمال  ــا با وج آنه
ــده را مى توان به حساب استقبال  ش
ــداران و سود نسبتا  ــول خري قابل قب
مناسب اين نوع كسب و كار گذاشت؛ 
استقبالى كه قطعا در نتيجه رفتار ذاتا 
ــندگان  ــه اى اين دسته از فروش حرف
ــكالت  ــرويى آنها با وجود مش و خوش
متعددى نصيب آنها شده است كه با 

آن دست وپنجه نرم مى كنند. 

كسب و كار به شيوه
 دستفروشان مترو

غريزه فرعى! 
ــور كرديم تا باالخره موفق به  ــه بار از كنار سازه غول پيكر اتوبان حكيم عب س
كشف ماجرا شديم. چند نفر نقاش ديوارى در حال طراحى يك شعار و طرح 
ــان  ــركت كاله بودند. طراحان باالى تابلو و چند نفر آتش نش تبليغاتى براى ش
ــته طراحى  پايين تابلو ايمنى طراحان را تامين مى كردند. با كلى تالش، نوش
شده را خوانديم؛ شعار تبليغاتى جديد كاله براى برند جيتو بود. شعار تبليغاتى 
طراحى شده، «دلتو بزن به جيتو» بود. قبال طرح آن را روى پست بنرها خوانده 
ــن بار نيز نوآورى  ــرح متفاوت تر از طرح قبلى بود. كاله اي ــم، ولى اين ط بودي
ــرده و از گرافيتى كارها براى طراحى آگهى تبليغاتى اش استفاده كرده است.  ك

ايده پردازى و اجراى اين كمپين به عهده شركت تبليغاتى «اشاره» است. 

چرا گرافيتى؟ 
ــى ديوارى معموال با  ــناسيم؛ گرافيتى يا همان نقاش همگى گرافيتى را مى ش
انگيزه اى شخصى روى در و ديوار شهر ها و اماكن عمومى كشيده مى شود. اين 
ــور ما نيز به  كار تقريبا در همه جاى دنيا با پيگرد قانونى مواجه است. دركش
دليل استفاده نابجا از اين هنر، ارگان هايى مانند شهردارى، نيروى انتظامى و... 
ــته هستند. اين افراد معموال در رده سنى  به دنبال متخلفان فعال در اين رش
19تا 22 سال قرار مى گيرند. برخى از آنها فقط نوشته طراحى مى كنند و برخى 
ديگر به طراحى نقاشى ديوارى مشغولند. نكته جالب اينكه افراد عادى هيچ گاه 
نمى توانند نوشته طراحى شده توسط اين افراد را به راحتى بخوانند و اين دقيقا 
همان اتفاقى است كه براى ما افتاد. شعار «دلتو بزن به جيتو» آن قدر پيچيده 
ــده بود كه خواندنش به راحتى امكان پذيرنبود. اينكه كاله از اين  ــته ش نوش
ــراد براى تبليغ محصول تابستانى خود استفاده كرده، به خودى خود جالب  اف
است؛ زيرا گرافيتى كارها كسانى هستند كه معموال تابلوهاى تبليغاتى را خراب 
ــوند.  ــد؛ ولى اين بار در حال طراحى يك بيلبورد تبليغاتى ديده مى ش مى كنن
رنگ بستنى جيتو، شاد و تابستانى است و دقيقا با رنگ هاى كاربردى گرافيتى 
ــل از كاله، ردبول از چند طرح گرافيتى در  ــى و تناسب دارد. البته قب هماهنگ
ــرده بود، ولى اين پروژه طراحى  ــگاه انقالب براى تبليغات خود استفاده ك باش
محدودى بود كه مخاطب چندانى نيز نداشت، اما استفاده از گرافيتى ها آن هم 
در طراحى بيلبورد زنده اقدامى تازه و نو درصنعت تبليغات كشور است. كاله به 
تازگى طعم هاى مختلفى از محصول برند جيتو خود با طعم هاى شاتوت، پرتقال، 
ــو و آلبالو را به بازار داده است. اين محصول براساس تكنولوژى تازه واردى  ليم
به كشور تهيه و به بازار عرضه شده است؛ تكنولوژى جديد براى تهيه بستنى 
يخى دورنگ آن هم به شكل و شمايل جتيو كاله. كاله در هراس از كپى شدن 
ــول تازه خود، در بازار با احتياط خاصى حركت مى كند. به نظر مى رسد  محص
اين شركت با هدف فروش گسترده دست به اين تبليغات ويژه زده، اما شركت 
«اشاره» مجرى كمپين تبليغاتى جيتو دورنمايى نيز از برندينگ اين محصول 
ــته است. اين شركت براى اين محصول گروه  سنى نوجوان  تازه را در نظر داش
را هدف قرارداده است. به همين منظور گرافيتى بهترين كانال ارتباطى با اين 
قشر است؛ قشرى كه عاليق متفاوتى با گروه بزرگسال دارد. حتى هنرنقاشى 
ــا نيز متفاوت است؛ معموال با رسانه هاى ديجيتال  و موسيقى مورد عالقه آنه
ارتباط بهترى برقرار مى كنند و روحيات خاص تر و جسورانه ترى دارند. انتخاب 
گرافيتى ها براى انتقال پيام اين محصول با در نظرگرفتن ريسك هاى بعدى آن، 
شايد بهترين انتخاب باشد ولى متقاعدكردن گرافيتى كارها به اين كه طرحى 

را بكشند كه خوانده شود، خود داستانى شنيدنى است. 

چرا سازه حكيم؟ 
اما اينكه چرا شركت تبليغاتى از سازه حكيم براى اين طرح استفاده كرده نكته 
قابل تاملى است. دراين اتوبان آن قدر سرعت ماشين ها باالست كه رانندگى در 
ــراى طراحى زنده براى راننده اى  ــد. درنتيجه اج آن بايد با احتياط زيادى باش
ــه براى رسيدن به مقصد با سرعت هرچه تمام تر مى راند، كار عجيبى است.  ك
وقتى از كنار اين بيلبورد زنده عبور مى كرديم، صبح زود بود و اين زمان براى 
ديده شدن طرح، زمان چندان مناسبى نمى توانست باشد. با اين حال، مقارن 
شدن انجام اين طراحى با نمايشگاه كتاب، سرعت ماشين ها را در ابتداى اجراى 
كمپين كندتر كرده بود و شانس بهترى براى ديده شدن به اين طرح مى داد. 
حتما ايده پرداز اين كمپين با هدف تحريك حس كنجكاوى مخاطبان دست به 
اين اقدام زده، اما مكان مناسبى را براى اين ايده انتخاب نكرده است. گذشته از 

اين، طرح پشت بنرها نيز با گرافيتى همخوانى نداشت. 

چرا دلتو بزن به جيتو؟ 
ــعار تبليغاتى درنظرگرفته براى اين كمپين تبليغاتى  «دلتو بزن به جيتو» ش
است. «دلتو بزن به جيتو» عبارت «دلتو بزن به دريا» را تداعى مى كند؛ عبارتى 
كه از رها شدن و بى محابا كارى را انجام دادن مى آيد. گرافيتى ها اين جمله را 
به شكل هاى مختلفى طراحى كرده و براى خوانده شدن توسط مخاطبان سعى 
كردند ساده نويسى را در طراحى گرافيتى رعايت كنند. با وجود همه مشكالت 
موجود، اين كار اقدامى تازه در عرصه تبليغات است كه بايد منتظر بازخوردهاى 

مثبت و منفى از طرف مخاطبان و متخصصان اين رشته باشد. 

ــوژى و تمايل به  ــا ورود تكنول ب
ــاى مصرف  كننده  ــازى در دني ب
ــات  تبليغ ــروزى،  ام ــدرن  م
ــت در حال  ــه سرع ــى ب محيط
ــا و بيلبورد هاى   گذار از پوستر ه
ــه پوستر ها و  ــذى ب ــا كاغ صرف
بيلبورد هاى چند حسى است كه 
نقش هايى درگيركننده، آموزشى، 
ــد.  ــدار دارن ــده و پاي سرگرم  كنن
ــدرن و خالقانه  ــاى م بيلبورده
ــى موثر در تغيير و  امروزى نقش
ــاى تبليغات ايفا كرده  تحول دني
ــيطنت  و با كمى تكنولوژى يا ش
ــا و  ــدرت بيلبورد ه ــراح، از ق ط
ــى روى ديوار  ــاى سنت پوستر ه
ــد. در ادامه فهرستى از  مى كاهن
تبليغات محيطى و ديوارى خالق 
ارائه مى شود كه رويكرد منحصر 

به فردى را دنبال مى كنند. 

افزايش آگاهى درباره 
پديده اى اجتماعى از طريق 

تعامل مستقيم
FundacãoPró- ــون مركز خ

ــا پوستر هاى  Sangue برزيل ب
شارژر خون يك كمپين عجيب 
ــو  ــهر سائوپائول ــر ش در سرتاس
ــى هاى  راه اندازى كرده كه گوش
هوشمند عابران را شارژ مى كند. 
ــاره اهداى  ــن اقدام آگاهى درب اي
ــق پوستر هايى  ــون را از طري خ
ــه مردم اجازه  ــاده باال برده و ب س
مى دهد تا گوشى هوشمند خود 
ــارژ كنند. اين  را در حال عبور ش
ــيده  آگهى تبليغاتى بازويى كش
ــه ورود يك  ــان مى دهد ك را نش
ــازك قرمز به آن به تقليد  سيم ن
از سيستم اهداى خون مى پردازد. 
ــما  در اين آگهى مى خوانيم: «ش
ــد در صورت نياز روى ما  مى تواني
حساب كنيد. آيا ما هم مى توانيم 

ــاب كنيم؟ پس  ــما حس روى ش
ــون اهدا كنيد.» به اين ترتيب  خ
ــره مردم از سيم  با استفاده روزم
شارژ گوشى هوشمند اين پوستر 
و به عبارتى استفاده از خون آن، 
اين پوستر مردم را به اهداى خون 

تشويق مى كند. 
 Miseroe ــداد  ام ــان  سازم
ــس تبليغاتى  ــارى آژان ــا همك ب
ــورگ  هامب در   KolleRebbe
ــى  ــاى تعامل ــرى پوستر ه يكس
ــردم را  ــك به م ــا موضوع كم ب
ــه روند رسيدن  طراحى كرده ك
ــدى به مردم  ــن كمك هاى نق اي
ــح مى دهد. اين  نيازمند را توضي
تعامل اجتماعى تفاوت ميان يك 
كمك مالى كوچك با يك كمك 
ــان مى دهد. با  مالى بزرگ را نش
ــيدن كارت اعتبارى  يك بار كش
ــكاف ميان پوستر، هر فرد  در ش
مى تواند ببيند كه اين كمك چه 
كارى را مى تواند انجام دهد. يك 
بار كشيدن كارت يك تكه نان به 
فردى گرسنه رسانده يا كودكى را 

از بند مى رهاند. 

عناصر صوتى جاسازى شده
پوستر Shwartz sonic اخيرا 
ــاده از تكنولوژى مدرن از  با استف
جوهرى لمسى رونمايى كرد كه 
ــنيدن صداى  به كاربران اجازه ش
ــات و گياهان را  16 نوع ادويه ج
مى دهد. صدا هاى آنها درون يك 
ــه فرد جاى  ــك منحصر ب موزايي
ــن موسيقى ها  ــده اند. اي داده ش
به طور مستقيم پخش نشده بلكه 
از طريق يك نرم افزار موجود روى 
گوشى هوشمند مى توان پوستر را 

لمس كرد و به آن گوش داد. 

تصاوير مختلف
براساس زاويه يا نور

ــوردى  بيلب از  ــرا  اخي  IKEA
نامتعارف رونمايى كرد كه هدفى 
ــا ندارد.  ــز صرفه جويى در فض ج
ــاده از روش  اين بيلبورد با استف
نورپردازى RGB، بسته به رنگ 
ــن  ــورد را روش ــه بيلب المپى ك
ــا آبى)،  ــز، سبز ي ــد (قرم مى كن
امكان مشاهده سه پيام مختلف 
ــد آورد. فقط با  را به وجود خواه
ــه خط، سه رنگ و  استفاده از س
 IKEA ،سه عدد المپ مختلف
كارى كرد تا بتواند از يك فضاى 
9 متر مربعى يك فضاى 27 متر 

مربعى بسازد. 

ــزوم حمايت از  ــد روى ل با تاكي
ــال 2013 بخش  كودكان، در س
ــان و نوجوانان  ــه كودك كمك ب
 Risk Foundation) در 
ــا از يك آگهى  ANAR) اسپاني
تبليغاتى در خيابان رونمايى كرد 
كه پيام هاى متفاوتى را به بچه ها 
(احتماال  ــراه  ــاالن هم بزرگس و 
ــا)  آنه از  ــان  سو ءاستفاده كنندگ
مى رساند. در حالى كه بزرگساالن 
قد بلند فقط مى توانند پيغام كلى 
ــات، سوء استفاده از  ــى اوق «گاه
ــراى كودكى قابل  كودك فقط ب
ــم از آن  ــاهده است كه او ه مش

ــاهده كنند،  رنج مى برد» را مش
ــك مى توانند اين  بچه هاى كوچ
ــه را بخوانند: «اگر كسى به  جمل
شما صدمه زد، به ما تلفن كنيد. 
ــما كمك خواهيم كرد.»  ما به ش
در ادامه يك شماره تلفن نيز ذكر 
شده است. راز اين آگهى تبليغاتى 
در اليه مركب از عدسى آن نهفته 
ــر مختلف در  ــه از عناص است ك
اليه هاى مختلف پرده بر مى دارد. 

برداريد و برويد
ــط با هدف  ــى پوستر ها فق برخ
ــنهاد  ــى يا ارائه پيش اطالع رسان
ــام كارى طراحى  درخواست انج
ــده بلكه ابزارى فيزيكى براى  نش
ــان  كمك به مردم را در اختيارش
ــراى مثال، يك  ــرار مى دهد. ب ق
ــو به نام  ــركت پاك  كننده تات ش
«Fading Fast» از آگهى هاى 
ــح  سط در  ــود  خ ــى  تبليغات
خيابان هاى تورنتو رونمايى كرد. 
ــاى تبليغاتى افرادى  اين آگهى ه
ــاى سنگين به تصوير  را با تاتو ه
ــن تاتو ها فقط  ــا اي ــد، ام مى كش
ــاى برچسب دار  يكسرى كوپن ه
براى پاك كردن تصاوير جوهرى 
ــد.  ــود هستن ــت خ از روى پوس
عابران مى توانند با نزديك شدن 
ــدن برچسب ها،  ــه پوستر و كن ب
براى  ــدى  ــى 50 درص از تخفيف
پاك كردن تاتوى خود در آينده 
بهرمند شوند.  پوستر هاى تعاملى 
 «Payback Collective»
ــى Mark+ نه تنها  آژانس برزيل
ــتن چيزى ارزشمند  اجازه برداش
ــه امكان به  ــما داده، بلك را به ش
ــتراك گذارى آن را نيز فراهم  اش
ــدام مبتكرانه  ــن اق ــد. اي مى كن
ــرادى انجام  ــوص براى اف به خص
ــده كه خواستار دريافت سكه  ش
ــه اتوبوس  ــت كراي ــراى پرداخ ب

هستند. پوستر هاى زرد راه راه به 
عابران اجازه مى دهد تا پول خود 
ــه درون پاكت هاى مخصوص  را ب
ــا يا  ــده در ايستگاه ه ــه ش تعبي
ــه و در صورت  اتوبوس ها انداخت
ــتن سكه كافى براى خريد  نداش
بليت اتوبوس، سكه دريافت كنند. 

استفاده مجدد از پوستر هاى 
تبليغاتى

در گذشته راه هاى متعددى براى 
ــاى قديمى به  ــل پوستر ه تبدي
ــمند وجود  چيز هايى واقعا ارزش
داشته كه شامل تبديل بيلبورد ها 
ــى و حتى محل  ــلوار هاى ل به ش
ــد.  ــت هنرمندان نيز مى ش اقام
ــه تبديل يك  ــه ب ــن نمون آخري
پوستر ديوارى قديمى به كاغذى 
ويژه جهت پوشانيدن المپ براى 
ــم كردن  ــا غيرمستقي كاهش ي
تابش نور آن از سرى محصوالت 
ــره اى  زنجي ــگاه هاى  فروش
 «Do it yourself (DIY)»
ــروژه توسط  ــن پ ــردازد. اي مى پ
ــه نام  ــى ب ــركت اتريش ــك ش ي
ــه  ــد ك ــام ش Mostlikely انج
ــق به  ــى را با عش ــر اوريگام هن
ــارب مختلف در حوزه  كسب تج
ديزاين ادغام كرد. اين پوستر هاى 
هنرمندانه با قابليت آويزان شدن 
روى ديوار يا بريدن و چسبانيدن 
ــك نوع  ــه يكديگر، ي ــات ب قطع
ــتنى المپ  ــش دوست داش پوش
ــات را به وجود  ــام از حيوان با اله
مى آورند. در حقيقت، اين رويكرد 
ــه برند هاى  ــه وسيل ــد ب مى توان
ــاده قرار  ــورد استف ــرى م بزرگت
ــه مى خواهند به بهترين  گيرد ك
ــازه دريافت  ــداران خود اج طرف
ــى ديوارى و  تبليغات پوستر هاى 
تصوير سازى مجدد آن به وسيله 

دست را بدهند. 

ــى» كه در  ــور زندگ در كتاب «ش
ــورد زندگينامه ون سان ون گوگ  م
نقاش هلندى است، آمده اين نقاش 
بزرگ به دليل نوع بيمارى خود دنيا 
را بيشتر زردرنگ مى ديده است. او 
دچار بيمارى صرع بود و نوع نگاهش 
به دنيا متفاوت تر از افراد عادى زمان 
خود بود. هرچند او در زمان حياتش 
ــام طول عمر  ــام ماند و در تم گمن

خود تنها يك تابلو يعنى «تاكستان 
ــا اكنون به  ــرخ» را فروخت، ام س
ــن  تاثيرگذارتري از  ــى  يك ــوان  عن
ــناخته  فتگر ش يا در پسا نقاشان 
ــود. همين شرح حال عجيب  مى ش
ــه كار آژانس  اين هنرمند دستماي
ــرار  ــس ق ــي Y&R  پاري تبليغات
ــركت در يك  ــه است. اين ش گرفت
ــد، يك  ــى جدي تبليغات ــن  كمپي

سري آگهي هاي تبليغاتي  را براي 
ــه نام  ــروش عينك ب ــك خرده ف ي
است  كرده  ــي  KelOptic طراح
ــي هاي  ــا تمركز بر روي نقاش كه ب
و شفافيت  امپرسيونيستي، وضوح 
ــى را  ــوالت اين عينك فروش محص
ــذارد.  در كمپين  ــه نمايش مى گ ب
 KelOptic ــاي تبليغاتي عينك ه
ــگ مى بازد و  ــى رن تاريخ هنر نقاش

نقاشى هاى امپرسيونيستى از پشت 
ــكل متفاوتى پيدا  اين عينك ها ش
ــد. به عبارت ديگر مخاطب  مى كنن
با نگاه به نقاشى ون گوگ رنگ هاى 
ــى را با وضوح  غيرطبيعى اين نقاش
كاملى مى بيند. هرچند شايد اجراى 
ــردن در آثار  ــت ب ــن ايده و دس اي
ــن نقاش بزرگ  هنري گران قدر اي
ــداران ون سان  جهان به مزاج طرف

ــد، اما تقريبا  ــوگ خوش نياي ون گ
ــان با آن ارتباط برقرار  همه مخاطب
مى كنند. اجراى اين كمپين شايد 
ــركت  ــه چندانى براى اين ش هزين
ــد، ولى ايده خالقانه و  نداشته باش
بكر آن، اين كمپين را از ساير موارد 
ــعار اين  ــابه متمايز مى كند. ش مش
ــل امپرسيونيسم به  كمپين «تبدي

هايپررئاليسم» است.  

پوسترهاى قديمى را فراموش كنيد، نمونه هاى مدرن در راهند

پوسترهايى كه احساسات تان را به بازى مى گيرند

رنگ باختن اثر مشهور ون گوگ در يك آگهى تبليغاتى 

تبليغات خالق

كيوسك

فروشگاه

ــركت گلديران، نماينده رسمى  ش
ــد ال جى در ايران در يك اقدام  برن
ــه برگزارى نمادين  خالقانه اقدام ب
ــال در پرديس  ــى فوتب جام جهان
ــت. در  ــت كرده اس ــى مل سينماي
ــن رويداد كه به مناسبت معرفى  اي
ــى ال جى  ــون جديد منحن تلويزي
برگزار شد، 32 گيمر به نمايندگى 
از 32 كشور حاضر در جام جهانى 
ــاگران  تماش ــور  ــال در حض فوتب
ــرى  كامپيوت ــه  مسابق ــم  ه ــا  ب
ــام جهانى فوتبال  برگزار كردند.ج
ال جى بخشى از يك رويداد بزرگ 
ــگ برندينگ»  ــوان «بيلدين به عن
ــود. در  ــگ ساختمانى ب يا برندين
ــارج اين  ــداد، داخل و خ ــن روي اي
ــم با بيلبوردها، استندها  سازه عظي
ــانده و  ــاى ال جى پوش و پوستره
ــت رويداد  ــمردن فرص با مغتنم ش
ــام جام جهانى فوتبال،  بزرگى به ن
تلويزيون جديد OLED منحنى 
ــال  ــداران فوتب ــه طرف ــى ب ال ج
معرفى شد. به گفته مدير بازاريابى 
گلديران، اين رويداد اولين بار است 

كه در كشور برگزار مى شود. 

ايران ميزبان جام جهانى 
فوتبال شد

فعاليت گرافيتى ها بدون تعقيب و گريز 
پاى گرافيتى كار ها به صنعت تبليغات كشور باز شد

ورود نوشيدنى سبز كم كالرى كوكاكوال به بازار
ــهاى جهانى براى حفظ فروش و برند خود و همزمان  كوكاكوال در ادامه تالش
ــكر و كمپين ضدچاقى، عرضه محصول  با راه اندازى كمپين كوكاكوالى كم ش
جديدى را در بريتانيا آغاز كرده است. اين محصول با 37 درصد قند كمتر و 36 
ــابه هاى معمولى كوكاكوال در ماه سپتامبر وارد بازار  درصد كالرى كمتر از نوش
ــيلى اجرا شد و هنوز  ــد. اين كمپين در سال 2013 در آرژانتين و ش خواهد ش
هيچ برنامه اى براى راه اندازى آن در اياالت متحده اعالم نشده است. قسمتى از 
شيرينى اين محصول با شيره گياه استويا كه گياه بومى امريكاى شمالى است، 

ايجاد مى شود.

 عرضه بزرگ ترين تلويزيون جهان همزمان با جام جهانى
ــه جام جهانى فوتبال، تلويزيون 370 اينچى كه بزرگ ترين تلويزيون  در آستان
ــود قادر است  ــده است؛ تلويزيونى كه گفته مى ش جهان لقب گرفته عرضه ش

بازيكنان فوتبال را در اندازه واقعى شان نمايش مى دهد.
 Titan ــر در لندن به نام ــركت توليد كننده مستق اين تلويزيون توسط يك ش
توليد شده و قادر است تمامى گل هاى اين جام را با تفكيك پذيرى باال به نمايش 
بگذارد. اين تلويزيون كه «زئوس» لقب گرفته، داراى ابعادى تقريبا به اندازه يك 
ــال است. سيستم مزبور به طور قابل توجهى بزرگ تر از بزرگ ترين  دروازه فوتب
تلويزيون هاى 152 اينچى حال حاضر جهان است كه شركت پاناسونيك عرضه 
كرده است. با تلويزيون ابداعى، بينندگان مى توانند جام جهانى را در اندازه واقعى 
ــد. اين فناورى داراى 65 ميليارد رنگ است، يك تن وزن دارد و مى توان  ببينن
آن را با ژست كنترل كرد. كاربران همچنين مى توانند با يك چشمك زدن ساده 
كانال آن را تغيير دهند. صفحه بزرگ اين تلويزيون در فرمت پنل كار مى كند 
ــال را در هر بار و به طور همزمان  ــاى بيش از 20 كان و به كاربران امكان تماش

مى دهد. تلويزيون جديد از فناورى رهگيرى بهره مى برد و لمسى است.

نوبرانه

كافه تبليغات
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تبليغات محيطى 
به سرعت در حال 
 گذار از پوستر ها و 
بيلبورد هاى صرفا 

كاغذى به پوستر ها و 
بيلبورد هاى چند حسى 
است كه نقش هايى 

درگيركننده، آموزشى، 
سرگرم  كننده
و پايدار دارند

مرضيه فروتن



شهر در تسخير ميهن
اين روزها در شهر به هر طرف كه نگاه كنيد، بدون شك 
ــى از تبليغات محصوالت ميهن را مى بينيد. اينكه اين  يك
ــا نه، بماند. ولى  ــات ياطراحى ها اثربخش هستند ي تبليغ
ــا 10 نام تجارى  ــركت درحال حاضر ب محصوالت اين ش
به بازار بستنى خورها روانه مى شود. فروتاره، كارنيتا، رويا، 
ــواده، رولت بستنى،  ــو، بستنى خان ــاالر، پريما، موهيت س

ميركس، ويفرنا و كارنيلو 10 نام تجارى هستند. 

بستنى عروسكى از برند ميركس
ــى  ــان محصول ــن هم اي
ــاى  ــه لطيفه ه ــت ك اس
ــاره آن درست  زيادى درب
ــكل روى  ــده؛ چون ش ش
ــول با  ــدى محص بسته بن
خود محصول يكى نيست، 
ــمزه  اما اين بستنى خوش
ــى اولين بار به  است و وقت
ــان زيادى را به خود جذب كرد. اين  بازار آمد، مصرف  كنندگ
محصول آنقدر محبوب شد كه درحال حاضر اكثر شركت هاى 

توليدكننده بستنى از اين نوع بستنى توليد مى كنند. 

بستنى فروتاره يا همان بستنى يخى خودمان
از  ــاره  فروت ــى  بستن
ــوالت پرطرفدار اين  محص
ــو  ــت. در گفت وگ روزهاس
ــدادى از خانم هاى  ــا تع ب
ــه  متوج ــده  مصرف كنن
شديم مصرف اين بستنى 
ــا پرطرفدار  ــان خانم ه مي
است. ميهن اين تركيب از بستنى با ميوه ها را در تابستان 
سال گذشته روانه بازار كرد و بستنى ميوه اى با طعم انواع 
ــك تازه) و  ــاتوت، تمش توت ها (طعم پوره توت فرنگى، ش
بستنى يخى موشكى با طعم آلوچه جنگلى بعد از آن وارد 
ــد. به نظر مى رسيد ميهن با اين محصول به دنبال  بازارش
ــيرين است. فروتاره  ــاد تقاضا براى بستنى هاى غير ش ايج
ــن بار توسط ميهن وكاله به بازار  (FRUTTARE) اولي
ــد، البته كاله از ميهن پيش قدم تر بود. ولى بعد  عرضه ش
از اين دوشركت سر و كله  بقيه شركت ها هم پيدا شد. از 
لحاظ طعم و شكل ظاهرى، بستنى ميهن نسبت به بقيه 
ــت، اما گالب داخل بستنى يخى فالوده اى ميهن  بهتر اس

هم اين محصول را متفاوت كرده است. 

دبل چاكلت ها از برند پريما
ــر  فك ــه  ب ــه  ك ــى  كسان
ــرژى و اضافه  ان كالرى و 
ــع  جم از  ــد،  هستن وزن 
ــى  ــن بستن ــتريان اي مش
ــوند. ميهن و  خارج مى ش
ــت بر سر  ــه سال هاس كال
ــى براى  ــه كس ــه چ اينك
ــد كرده، دعوا  ــا را درايران تولي ــار دبل چاكلت ه اولين ب
ــور  ــرفت فوق العاده كش ــد. با اين حال، به بركت پيش دارن
دركپى بردارى، همه شركت ها درحال حاضر اين محصول 
ــن بازار بهترى  ــد. از انصاف نگذريم ميه ــد كرده ان را تولي
نسبت به بقيه رقبا در اين محصول داشته است. از لحاظ 
ــو و كاله با كمى تفاوت  ــم، دبل چاكلت ميهن، دومين طع
دركنار هم در بازار موجود هستند، اما ميهن ادعا مى كند 
ــكالت استفاده شده در اين بستنى، وارداتى است و  كه ش
ــاى همنام، كيفيت باالترى دارد.  نسبت به بقيه بستنى ه
ــركت يونيليور  ــال، حقيقت اين است كه اين ش با اين ح
ــود و براى  ــراى برند مگنوم خ ــراى اولين بار ب ــود كه ب ب
بستنى هاى مگنوم تايپ خود ازطعم دابل چاكلت استفاده 
ــال 2000 رخ داد. بستنى توليد  ــاق در س ــرد. اين اتف ك
ــت وانيلى و دو اليه  ــركت يونيليور دارا ى باف محصول ش
ــكالت و اليه  ــكالت است كه اليه اول در اصل سس ش ش
ــور، همان  ــكالت است. يونيلي ــم همان روكش ش دوم ه
ــركتى است كه ميهن ارادت خاصى به آن دارد و قبال  ش
لوگوى اين شركت را قرض گرفته بود، اما با كلى تغييرات 
باالخره به لوگوى فعلى رسيد. به هرحال با گاز اول از اين 
ــكالت را در دهان حس  ــى طعم هاى مختلفى از ش بستن
مى كنيد و با اين مقدمه تا انتهاى بستنى خواهيد رفت. 

ساالر بستنى ها 
ــه ساالر، برگ برنده اين نام تجارى  ميهن ادعا مى كند ك

ديگر  و شركت هاى  است 
اين بستنى  توليد  توانايى 
ــد. در حال حاضر  را ندارن
و  ــن، دومينو  ميه ــط  فق
ــرادر تفنگ دار  پاندا سه ب
ــن  اي از  ــران  اي ــى  بستن
ــمزه توليد  محصول خوش
ــر تكنولوژى پيچيده  ــركت ها به خاط مى كنند و اكثر ش
ــد اين محصول، تمايل چندانى به اضافه كردن آن به  تولي

سبد محصوالتشان ندارند. 

تازه واردهاى ميهن، دبل ميكس برى و سوپر كارنيلو 
ــا از تركيبات  اين بستنى ه
ــه  تهي ــازه اى  ت و  ــاص  خ
 شده  اند و طعمى متفاوت را 
براى مصرف كنندگان خلق 
ــد. تكنولوژى تهيه   مى كنن
ــى براى اولين بار  اين بستن
ــده  ــاده ش ــران استف در اي
است. ميكس برى تركيبى از دو بستنى موفق شركت ميهن 
است. يكى از اين بستنى ها، بستنى ساالر وانيلى با روكش 
ــكالت  ميوه اى و ديگرى بستنى پريما وانيلى با روكش ش
ــدن دوبار نيز  ــت. اين محصول به دليل دوبار روكش ش اس
ــاز به تكنولوژى  ــود، درنتيجه براى توليد ني منجمد مى ش
ــركت ها داراى آن نبوده و  پيچيده اى دارد كه بسيارى از ش
در نتيجه توان توليد اين محصول را نيز ندارند. سوپركارنيلو 
ــمزه ميهن است كه در همان بدو  هم بستنى قيفى و خوش
ورود، طرفداران زيادى را براى خود دست و پا كرده است. 
ــكالت به استقبال  ــن در انتهاى بستنى با يك تكه ش ميه

مصرف كنندگان اين بستنى مى رود. 

نوآورى به سبك كاله
ــه پيشتاز ارائه طعم هاى  برخى بر اين باورند كه كاله هميش
ــت؛ طعم هايى كه در فاصله كوتاه  جديد به بازار مصرف اس
بعد از ورود به بازار، توسط ساير برندها به بازار ارائه مى شوند. 
ــه تالش كرده تا طعم و ذائقه ايرانى را  ــركت كاله هميش ش

تغيير دهد و مردم را با طعم هاى جديد دنيا آشنا كند. 

باقلوا بستنى، باقلواى استانبولى كاله
ــته،  خرداد ماه سال گذش
ــه روانه  ــوا بستنى كال باقل
معرفى  ــراى  ب ــد.  ش بازار 
ــازار،  ــول به ب ــن محص اي
ــه آگهى هاى زيبايى را  كال
ــاط مختلف تهران به  درنق
ــت  ولى به  ــش گذاش نماي
فاصله كوتاهى، طرح آگهى ها اندكى تغيير كرد. كاله ادعا 
كرد اين بستنى با باقلواى استانبولى تهيه شده و تكه هاى 
ــخص است. در  ــوا در اين بستنى كامًال مش ــن نوع باقل اي
واقع بستنى ها نه با اسانس يا پودر، بلكه توسط باقلواهاى 
خريدارى شده تهيه شده و مصرف كننده در حين مصرف 
ــود. با اين حال برخى  ــال متوجه تكه هاى باقلوا مى ش كام
ــن بستنى فقط اسم بستنى باقلوا را يدك  معتقدند كه اي
ــان طعم بستنى وانيلى  ــد و موقع خوردن آن هم مى كش
ــم باقلواى  ــود و خبرى از طع ــا كمى گردو حس مى ش ب

استانبولى نيست. 

بستنى داغ باطعمى متفاوت 
ــن  اي ــال  دنب ــد  مى گوين
ــد چون به  ــى نگردي بستن
راحتى پيدا نمى شود. اين 
ــا سه طعم عسل  بستنى ب
دارچين، چيلى و زنجبيل 
روانه بازار شده است؛ البته 
ــاص.  ــار خ ــاط بسي در نق
ــدم  استقبال مصرف كنندگان،  ــه چرا كاله با وجود ع اينك
ــه دارد بماند،  ــى در بستنى ها عالق ــدر به طعم چيل اينق
ــود كه  ــل و دارچين گفته مى ش ــورد طعم عس ولى درم
ــاد خامه عسل  ــما را به ي ــق از اين بستنى ش اولين قاش
ــدازد، هنوز در فكر خامه عسل هستيد  ميز صبحانه مى ان
ــه به يكباره طعم دارچين فضاى دهانتان را پرمى كند و  ك
طعم ناگهانى دارچين حس خوب اول بستنى را از يادتان 
ــه ياد فرنى  ــن زياد است ك ــرد. اينقدر طعم دارچي مى ب
سفره افطار ماه رمضان مى افتيد. موقع خوردن، تكه هايى 
ــه تكه هاى ميوه هاى  ــم زير زبانتان حس مى كنيد ك را ه

خشك و انجير است. شايد اين طعم هاى متفاوت به ذائقه 
ــا قطعا از لحاظ نوآورى  ــان ايرانى خوش نيايد، ام مخاطب

قابل تقدير است. 

بازار تابستانى بستنى لواشكى يا همان جيتوكاله 
ــان  هم از  ــى  بستن ــن  اي
ــاى كاله است. كاله  اولين ه
ــد اين محصول  بعد از تولي
ــاى  ــه طعم ه ــده داد ك وع
ــه زودى  ــدى از آن ب جدي
ــى  ــود، ول ــازار مى ش وارد ب
ــر آمد و طعم  ــار به س انتظ
ــب ديرينه كاله نه  ــد، اما ميهن رقي ــرى به بازار نيام ديگ
تنها مانند اين محصول را به بازار فرستاد، بلكه طعم هاى 
ــرد تا اينكه  ــم تقديم مصرف كنندگان ك ــرى را ه جديدت
ــك بعد از كلى  باالخره طعم جديدى از جيتو يعنى زرش
انتظار به بازار آمد. بستنى خورهاى حرفه اى پس از تجربه 
ــان دادند. بسته بندى  ــن مزه، استقبال زيادى از آن نش اي
ــت. كاله براى اين  ــمگير اس محصول هم تروتميز و چش
ــارى خود تبليغات جالبى را نيز تدارك ديده و در  نام تج
آن از گرافيتى ها استفاده كرده است. درحال حاضر جيتو 
دورنگ نيز به بازار آمده و به ادعاى كاله اين محصول هم 

براى اولين بار درايران توليد مى شود. 

بستنى وانيلى با برونى و بستنى قهوه با برونى
ــن  تازه تري ــى  بستن ــن  اي
ــه است. يكى  ــاورد كال دست
ــوب  محب ــاى  دسر ه از 
ــر  اكث در  ــدار  پرطرف و 
برونى  كيك  ــاپ ها  كافى ش
ــه از  ــت ك ــى اس ــا بستن ب
گران قيمت  دسته  دسر هاى 
ــاپ هاست. كاله سعى  كرده اين دسر خوشمزه را به  كافى ش
خانه هاى مصرف كنندگان  هم بياورد. اين محصول از بستنى 
ــكيل شده  است. البته  وانيلى با تكه هايى از كيك برونى تش
ــالوه بر بستنى وانيلى، بستنى قهوه با برونى نيز با همين  ع
ــن بستنى مانند تمامى  ــده  است. اي تركيبات روانه  بازار  ش

بستنى هاى ديگر كاله مخاطب خاص خود را مى خواهد. 

دايتى توليدكننده اى آرام و بى حاشيه
ــان  ــى از توليدكنندگ دايت
آرام  ــت؛  اس ــى  بستن آرام 
ــد، آرام تبليغ  توليد مى كن
مى كند  كپى  آرام  مى كند، 
ــى برخى بر اين  و آرام... ول
باورند كه طعم بستنى هاى 
ــت  اس ــمزه  خوش ــى  دايت
ــرق دارد. محصوالت اين  ــركت هاى رقيب ف و كمى با ش
ــيك و تميزترى  ــركت از لحاظ ظاهرى، بسته بندى ش ش

نسبت به رقبا دارند. 

جشنواره توفانى دايتى 
دايتى تابستان سال گذشته را بسيار توفانى شروع كرد. اين 
ــركت با برگزارى جشنواره اى تصميم به ارائه محصوالت  ش
ــت.  ــراى فصل تابستان را داش ــدى به بازار مصرف ب جدي
ــق آگهى هاى تلويزيونى،  ــنواره از طري محصوالت اين جش
كانال هاى توزيع و همچنين مطبوعات به بازار معرفى شد. 
ــده در اين جشنواره، بستنى  از محصوالت مهم معرفى ش
ــرى تافى بود، البته  ــمش و بستنى ليت ليترى فندق و كش
ــز براى اين  ــات هوس انگيزى را ني ــد كه دايتى تبليغ بمان
ــرد. از بستنى هاى بعدى اين  ــوالت طراحى و اجرا ك محص
سبد، فالوده هاى دايتى بود. اين شركت براى اولين بار فالوده 
ــرد. با اين حال  ــكل بسته بندى و روانه بازار ك ــه اين ش را ب
ــتى  ــن محصول خبرى از طعم فالوده هاى غيربهداش در اي
دوران كودكى نيست.  بستنى پرنده هم محصول ديگر اين 
ــد قصد دايتى از توليد آن  ــركت است كه به نظر مى رس ش
ــد كااليى بوده. اين محصول همچنين به  فقط تكميل سب
شكلى ناشيانه از طرح بازى پرندگان خشمگين كپى بردارى 
ــم با نام باريس به بازار  ــرده است. كيك بستنى دايتى ه ك
آمد و دايتى بعد از يك سال، تلفيقى از دو محصول كيك و 
بستنى را روانه بازار كرد. براى اينكه محصول داراى بهترين 
كيفيت باشد، مراحل زياد و سختى در تهيه آن سپرى شده 
است. اين محصول با تركيباتى از موادى تهيه شده كه براى 
ــكالت و  همه دل پسند است؛ موادى چون كيك وانيلى، ش

سس توت فرنگى. 

بازاريابى به سبك ايرانى

حاشيه

ديدگاه

شركت هاى توليدكننده بستنى هر 
روز محصوالت تازه ترى را به بازار ارائه 
مى كنند، اما آيا ارائه محصوالت تازه تر 
باعث ماندگارى و بقاى اين شركت ها 

در بازار خواهد شد؟ 
ــى،  ــان تهران ــد بلوري ــر محم دكت
ــات  ــى و تبليغ ــناس بازارياب كارش
دراين باره مى گويد: «هيچ گاه تكميل 
ــركت ها  سبد كااليى باعث بقاى ش
نخواهدشد. بايد شركت ها به شرايط 
ــا اقدام  ــند ت سودآورى رسيده باش
ــول تازه ترى كنند  ــه توليد محص ب
يعنى محصول قديمى به سودآورى 
ــول جديدتر  ــد محص ــده و بع رسي
ــد. تا زمانى كه  ــازار وارد كنن را به ب
ــودآورى نرسيده  ــه س ب محصولى 
ــاورده،  ــى را به دست ني ــازار كاف و ب
محصول جديد جايگاهى دربازار پيدا 
ــن موضوع  ــرد، البته اي ــد ك نخواه
براى تمامى شركت ها مصداق پيدا 
ــركت هاى  نمى كند؛ چون برخى ش
بزرگ به سودآورى واقعى رسيده اند. 
ــه در فواصل كوتاه اقدام به  در نتيج
توليد محصوالت تازه ترى مى كنند. 
اين شركت ها معموال محصول تازه 
خود را با حجم كمترى به بازار ارائه 
ــه اين حجم كم، دليلى  مى دهند ك
ــود. به طور  بر افزايش قيمت مى ش
كلى تنوع محصول خوب است، اما 
اگر محصول جديد را با حجم كمى 
به بازار ارائه دهيم قيمت تمام شده 
ــول جديد  ــى رود و محص باالتر  م
ــترى خاص ترى براى خود پيدا  مش
مى كند. در نتيجه شايد سبد كااليى 
شركت ها تكميل شود، ولى به اندازه 
هزينه اى كه براى آن محصول صرف 
كرده ايد، سودآورى نخواهيد داشت.»

او ادامه مى دهد: «تمامى شركت ها 
ــازار  ــارى در ب ــا و ماندگ ــراى بق ب
ــد. درحال حاضر هر بنگاه  درتالش ان
اقتصادى يا شركتى اگر بخواهد در 
ــازار باقى بماند يا ضرباهنگ قبلى  ب
ــد، بايد استراتژى  خود را حفظ كن
ــش بگيرد.  ــود پي ــراى خ ــا را ب بق
ــرد دارد  ــا زمانى كارب استراتژى بق
ــرايط بحرانى بازار  كه شركت در ش
ــالش براى حفظ  ــرار گرفته و درت ق
ــتن درآمد  ــت نگه داش ــود يا ثاب خ

شركت است.» 
ــد: «در  ــه مى گوي ــان در ادام بلوري
ــب مختلفى را  ــن استراتژى جوان اي
ــت، بايد  ــر گرفت. نخس بايد درنظ
ــاى مصرف كنندگان  عكس العمل ه
را زيرنظر داشت تا شركت درجهت 
ــترى حركت  عكس العمل هاى مش

كند. 
براى مثال اگر ما توليدكننده وسايل 
ــته  لوكس هستيم بايد درنظر داش
ــرايط اقتصادى  ــه در ش ــيم ك باش
حال حاضر مشترى خواهان محصول 

ما هست يا نيست.»
او تاكيد مى كند: «اگر توليدكننده 
ــم هم بايد موارد  مواد غذايى هستي
ــر بگيريم. مثال اگر  ديگرى را درنظ
مشترى ما بيكار يا كم درآمد است، 
ــس و گران  ــوالت لوك سراغ محص
ــرايط محصوالت  نرويم يا در اين ش
ــاال و خانوادگى توليد  داراى حجم ب
نكنيم؛ چون مشترى در اين شرايط 
ــم محصوالت را  ــوان خريد اين قل ت
ــراغ بسته بندى هاى  ــدارد و به س ن

كوچك تر مى رود.» 
ــد درنظر  ــان، باي ــه بلوري ــه گفت ب
ــركت ها به دنبال مشترى  داشت ش
ــا را  ــد آنه ــه باي ــد، در نتيج هستن
ــد. در مورد قيمت  ــه دارن راضى نگ
ــت ندارد  ــترى توان پرداخ اگر مش
ــاال نبريم و يا  ــول را ب قيمت محص
ــرايط  ــورد تبليغات، در اين ش در م
ــم كنيم، ولى هيچ گاه  تبليغات را ك
قطع نكنيم.  چون درصورت تبليغ 
نكردن امكان دارد محصول فراموش 
شده و بازار را براى رقباى خود آماده تر 
ــدت  ــم. به عبارت ديگر بايد ش كني
ــى از بازار  ــات را كم كنيم، ول تبليغ
ــد: «در  ــويم. او مى افزاي ــل نش غاف
مورد بازار پخش هم در اين شرايط 
ــر است از بازار  خاص بايد گفت بهت
محصوالت سودده بيرون بياييم و اين 
بازار را به رقبا واگذار كنيم. مهم ترين 
ــش توزيع را  نكته اين است كه بخ
هيچ گاه از شركت جدا نكنيم، چرا كه 
توليدكننده بايد هميشه نظارت كامل 

بر بخش توزيع داشته باشد.» 
ــى اضافه  ــناس بازارياب ــن كارش اي
مى كند: «نكته آخر اينكه شركت ها 
ــته باشند برندى را  بايد درنظر داش
كه برايش زحمت كشيده و معرفى 
كرده اند بدنام نكنند. اين شركت ها 
ــود را حفظ كنند و با  بايد آبروى خ
كاهش كيفيت، برند خود را در ذهن 
مخاطب خدشه دار نكنند تا شرايط 

بازار بهتر شود.»
*مدرس و كارشناس بازاريابى 
و تبليغات 

نگاهى به تجربه النچ يك محصول جديد و متفاوت
رفت وآمد يك بستنى در بازار 

«با خوردنش تمام بدنم داغ شد. خيلى تند بود. طعم ادويه تمام فضاى دهانم 
را پركرده بود. كم كم داشتم به طعمش عادت مى كردم كه رسيدم به آخرش. 
ــم: ديگه عمرا اين بستنى را  ــد نگاهى به بستنى انداختم و با خودم گفت بع
ــورم. ولى برايم جالب بود تا آخرش را خوردم و به اين نتيجه رسيدم كه  بخ
حتما يك بار ديگه تجربه اش مى كنم.» اين توصيفات از خوردن بستنى فلفلى 
(چيلى) كاله؛ بستنى اى كه تقريبا چهارسال پيش با سروصداى زيادى وارد 
بازار شد و كاله براى ورودش به بازار تبليغات وسيعى انجام داد؛ تبليغاتى كه 
براى بسيارى جالب توجه بود. در آن سال آگهى هاى مختلفى با طرح فلفل 
در نقاط مختلف شهر به نمايش درآمد. اما مزه اين بستنى متفاوت بود و به 
ــرخاصى با اين طعم ارتباط برقرار  ــزاج عامه مردم خوش نيامد و فقط قش م
كردند. براى مردمى كه از بستنى  هميشه طعمى شيرين و خنك را انتظار 
ــن حال اين بستنى طرفداران  ــتند، اين بستنى خيلى عجيب بود، با اي داش
خود را در بازار پيدا كرد. ولى تا همان طرفداران اندك به طعم بستنى فلفلى 
ــد، به طورى كه به  ــد، حضورش در بازار كمرنگ و كمرنگ تر ش عادت كنن
ندرت مى توانستى اين بستنى را در فروشگاه ها پيدا كنى. اين بستنى از ذهن 

مصرف كنندگان محو شد و حضور آن در بازار كم كم از يادها رفت. 

بازگشت دوباره بستنى فلفلى به بازار
ــته،  ديگر طعم بستنى از يادها رفته بود كه دوباره در زمستان سال گذش
ــى را به بازار  ــر حضور دوباره اين بستن ــد و كاله خب سروصدايى بلند ش
ــبكه هاى اجتماعى اين  ــن خبر به سرعت از طريق وب سايت و ش داد. اي
ــن بستنى را به ياد  ــان رسيد و دوباره طعم قديمى اي ــركت به مخاطب ش
ــركت تصميم به تغيير فرموالسيون طعم بستنى گرفته بود.  آنها آورد. ش
ــى را به  ــم فلفل آزاردهنده نبود و حس لذت بخش ــى جديد طع در بستن
مصرف كننده منتقل مى كرد. در نتيجه زمستان سال گذشته اين بستنى 
النچ و روانه بازار شد. زمستان بهترين فرصت براى النچ اين محصول بود. 
ــود. به نظر مى رسيد  ــون اين بستنى باعث باالرفتن حرارت بدن مى ش چ
بخش تحقيق و توسعه شركت كاله، طعم را به ذائقه مصرف كننده ايرانى 
ــيرينى از بستنى  ــر كرده بود. اين بار با خوردن بستنى، طعم ش نزديك ت
تداعى مى شد؛ ابتدا طعم شيرينى را حس و بعد رفته رفته طعم تند فلفل 
ــور كلى وقتى كاغذ دور بستنى را به آرامى باز  ــه مى كرديد. به ط را تجرب
ــكالتى دلچسب روى زبانتان آب  مى كرديد و گاز اول را مى زديد، طعم ش
مى شد و حس خوبى را منتقل مى كرد. ولى رفته رفته تندى ماليم و بعد 
تندى بيشترى را از فلفل حس مى كرديد. وقتى به انتهاى بستنى نزديك 
ــكالتى بستنى را تكميل  ــكالت بى نظير، حس ش ــديد، يك تكه ش مى ش
ــكل قيفى (نانى) بود و تغييرى نسبت به شكل  مى كرد. اين بستنى به ش

قديمى خود نكرده بود. 

مرگ وفادارى به برند
ــار هم در تمامى دنيا  ــكالت و فلفل در كن ــى  خواندم، تركيب ش در جاي
وجود دارد و اين بستنى از جمله بستنى هاى محبوب محسوب مى شود؛ 
تركيب طعمى كه ريشه در اعتقادات و عقايد مردم آمريكاى التين دارد؛ 
طعمى كه باعث انرژى و شادابى افراد مى شود. اما با تمام اين توصيفات 
ــم، دوباره اين  ــى در بازار عادت كني ــه حضور اين بستن ــاز تا آمديم ب ب
بستنى كمياب شد. آيا دوباره اين محصول براى بازنگرى در طعم از بازار 
ــورت مخاطبان اين بستنى هنوز درسردرگمى آمدن  رفته بود؟ به هرص
ــن اين بستنى در بازار هستند. آيا اين رسم بازاريابى و كسب وكار  و رفت
ــايد به همين دليل، وفادارى به برند در كشور ما معنا و مفهوم  است؟ ش
ــعار «لذت زندگى» محصوالت خود را  ــه با ش چندانى ندارد. كاله هميش
روانه بازار مى كند. كاله خواهان رنگارنگى سفره هاى ايرانى و آشنا شدن 
ــگى  ــا تمامى طعم هاى دنياست. اين صحبت هميش ــان ايرانى ب هموطن
ــركتى درگير آزمون و خطاست،  ــى، بنيانگذار كاله است. كاله ش سليمان
ــا از ياد نبريم كه بسيارى از طعم هاى جديد را كاله براى هموطنانش  ام
ــه مردم ايران  ــوارد موفق به تغيير ذائق ــان آورده و در برخى م ــه ارمغ ب
ــد كه وفادارى  ــكلى باش ــده است. با اين حال  اى كاش وضعيت به ش ش
ــگى اين ــادار كاله قربانى آزمون و خطاهاى هميش ــان وف مصرف كنندگ

 شركت نشود.

دومينو وپاندا، برادران شركت ميهن
پاندا، نامى تجارى است كه نزديك به يك سال  و چندماهى، به عنوان رقيبى 
قدرتمند در حوزه بستنى به بازار معرفى  شده اسaت. نام برخى از محصوالت 
ــركت با شركت ميهن مانند «ساالر و پريما» مشترك است. هدف از  اين ش
تاسيس اين شركت توسط ميهن، ايجاد زنجيره توزيع جديدتر است. ميهن 
ــيوه  ــره توزيع محصوالت خود انحصارى عمل مى كند و همين ش در زنجي
عملكرد، باعث از دست دادن بخشى از اين زنجيره توزيع شده است. در نتيجه 

اين شركت به فكر ايجاد يك نام تجارى جديد افتاد. 
معموال شركت ها تمايلى به ايجاد ارتباط ميان نام تجارى قديم و جديد خود 
ندارند  ولى پاندا و ميهن در كنار هم در بازار حضور دارند و بخش هاى مختلفى 
ــو، همه از اتفاق هاى  ــازار را هدف قرار داده اند. اما دومين ــره توزيع ب از زنجي
پشت پرده ميان دو برند برادر يعنى ميهن و دومينو آگاه هستند ولى با وجود 
ــوش در كنار هم فعاليت  ــايعات و خبرها اين دو برند، خوب و خ ــى ش تمام
ــن است ولى ساندويچ  ــبيه ميه مى كنند. محصوالت اين نام تجارى نيز ش
بستنى دومينو را ميهن و پاندا ندارند. اين محصول از خانواده مگنوليا دارك 
چاكلت است كه دومينو سال گذشته براى آن يك كمپين تبليغاتى جالب 

اجرا كرد. 

چالشى بزرگ به نام 
تكميل سبد كااليى
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تابسـتان فقط هوا نيسـت كه گرم مى شود؛ بازار 
خيلى محصوالت هم حسـابى گرم است از جمله 
بسـتنى. روزگارى انتخـاب مصرف كننـدگان در 
مورد اين كاال به دو سه نوع محدود مى شد. مى شد 
رفـت و يك ظرف بسـتنى را در بستنى فروشـى 
خورد و مى شـد از مغازه، بسـتنى چوبى يا قيفى 
خريد. حاال وضع فرق كرده. بازار بسـتنى بسـيار 
بزرگ شـده  است. شـايد پرفروش ترين خوراكى 
تابستان در دسته تنقالت باشد. ميلياردها تومان 

گردش مالـى اين بازار، 33 توليدكننده كوچك و 
بزرگ را واداشـته كه براى بردن سـهم بيشتر از 
ايـن بازار به انـواع ابتكارات و خالقيت ها دسـت 
بزننـد. اين خالقيت ها گاه جواب داده و محصولى 
به قول معروف گرفتـه و گاه هم بى حاصل بوده و 
راه به جايى نبرده است. شركت هاى دايتى، كاله، 
ميهـن، دومينـو و پانـدا از بزرگ تريـن برندهاى 
توليد بسـتنى در ايران هسـتند و احتماال سـهم 
بزرگى از بازار متعلق به اين نام هاى تجارى است. 
در حال حاضر نزديك به 33 شـركت توليدكننده 

بسـتنى دركشـور درحـال فعاليت هسـتند كه 
بسـيارى از مصرف كنندگان تا به حال حتى اسم 

برخى از آنها را هم نشنيده اند. 
خيلـى از ايـن شـركت ها هـم فقـط بـه خاطـر 
تكميـل كـردن سـبد كااليى شـان بسـتنى را 
هـم جـزو محصوالت خـود قـرار داده انـد. براى 
نشـان دادن تـالش ايـن شـركت ها در رقابـت 
بـر سـر بـازار بسـتنى نگاهـى بـه محصـوالت 
اول  شـركت  سـه  ناموفـق  احيانـا  و  موفـق 

مى اندازيم. 

كسـب و كار شـركت هاى توليدكننده بسـتنى زير ذره بين «فرصت امروز»

نوآورى در توليد بستنى 
حرف اول و آخر را مى زند

بستنى، محصولى دلچسب براى تمام فصل ها

جدول قيمت برخى از بستنى هاى كاله
نام بستنىقيمت (تومان)

باقلوا بستنى2500

بستنى داغ1500
جيتو500

اسپكتاقهوه2700

بستنى وانيلى 5000
با برونى يك ليترى

جدول قيمت برخى از بستنى هاى دايتى
نام بستنىقيمت (تومان)

فالوده شيرازى آلبالو 1050 گرمى5500
بستنى وانيلى 520گرمى3500
بستنى لوكس وانيلى ميوه اى 520 گرمى6000
فالوده طعم آبليمو 1000گرمى5500
بستنى لوكس قهوه اى 620 گرمى6000

بستنى لوكس شاتوت 620 گرمى6000
بستنى لوكس زعفرانى 620 گرمى6000
بستنى فانتزى تافى كالسيك يك ليترى6000

جدول قيمت برخى از بستنى هاى ميهن
نام بستنىقيمت (تومان)

عروسكى500

يخى500
دبل چاكلت2000

ساالر1500

سوپركارنيلو1000
ساندويچ بستنى دومينو1000

دكتر محمد بلوريان تهرانى

نرگس فرجى

مديريت بازاريابى و فروش



پذيرش پيشنهاد GM براى خريد سهام آلستوم

دولت فرانسه پيشنهاد شركت جنرال الكتريك(GM) براى خريد سهام شركت 
فرانسوى آلستوم را پذيرفت. پيش از اين، شركت هاى زيمنس و ميتسوبيشى 
نيز در رقابت با جنرال الكتريك پيشنهادهايى را مطرح كرده بودند كه رد شد. 
دولت فرانسه مى گويد پيشنهاد جنرال الكتريك همه شرايط مربوط به منافع 
فرانسه را در نظر گرفته است. شركت آلستوم، يك شركت توليد برق و صنعت 
حمل و نقل ريلى با قدمت 86 ساله است. فرانسوا اوالند، رييس جمهور فرانسه 
پيش از اين گفته بود اين كشور هرگونه معامله اى را كه حفظ پست هاى شغلى 
فرانسوى و كنترل فعاليت استراتژيك شركت را در نظر نگيرد وتو خواهد كرد. 

ارزش شركت آلستوم 14 ميليارد و 600 ميليون يورو برآورد شده است. 

راه هاى گريز مالياتى شركت ها بسته شد
ــور عضو اتحاديه اروپا (اكوفين) براى دستيابى  نشست وزيران دارايى 28 كش
ــست  ــد. اين نش ــركت ها برگزار ش ــه توافق بر سر مبارزه با گريز مالياتى ش ب
ــاس آن راه را بر فرار مالياتى از  ــام به توافقنامه اى دست يافت كه براس سرانج
طريق سوء استفاده شركت هاى بزرگ چندمليتى از تفاوت بين قوانين مالياتى 
كشورهاى عضو مى بندد. گيكس خاردووليس، وزير جديد دارايى يونان گفت: 
ــن توافق به ما اجازه مى دهد تا راه را بر انواع گريز مالياتى ببنديم؛ راه هاى   «اي
گريزى كه زيان هاى بسيارى به كشورهاى ما وارد مى كند. به اين ترتيب ما در 
راه مبارزه با فرار مالياتى گام محسوسى به جلو بر مى داريم.» در اجالس اكوفين 
ــب اعتماد بازارهاى مالى  ــن با ارزيابى از گام هايى كه قبرس براى جل همچني
برداشته است، راه براى برخوردارى اين كشور از 600 ميليون يورو بسته كمك 
ــوده شد. همچنين در نشست اكوفين به گيكس  مالى در نيمه اول ژوئيه گش
خاردووليس، وزير دارايى يونان يادآور شد كه كشورش بايد همه گام هايى كه 

در زمينه اصالحات اقتصادى و مالى متعهد شده است، عملى سازد. 

فروش موفقيت آميز سهام بانك لويدز
با آغاز اولين فروش سهام بانك بريتانيايى لويدز، ارزش سهام اين بانك در بازار 
بورس لندن به سرعت باال رفت. به گزارش لويدز 35 درصد سهام اين بانك روز 
ــه به ازاى 2 پوند و 60 پنس براى هر سهم به فروش رسيد. آغاز فروش  جمع
سهام براى لويدز كه هفتمين بانك بزرگ بريتانياست، گام ديگرى براى غلبه 
ــت كه در سال 2008 از 20 ميليارد پوند كمك  ــر بحران مالى اين بانك اس ب

دولتى استفاده كرده است. 

افزايش شمار ثروتمندان در سال 2013
به گزارش شركت مشاوره اطالعات و مديريت كاپژمينى، شمار ثروتمندترين 
افراد جهان در سال 2013 افزايش چشمگيرى يافته و با اضافه شدن يك ميليون 
ــه 13 ميليون و  ــداد ثروتمندان بزرگ ب ــر به اين فهرست، تع ــزار نف و 760 ه
ــه اين فهرست  ــا در بريتانيا 62 هزار نفر ب ــده است. تنه ــزار نفر رسي 700 ه
ــال 2013 آمريكا با 4ميليون  ــن گزارش در س ــده اند.   بنا به همي افزوده ش
ثروتمند بزرگ، ژاپن با 2ميليون و 300 هزار، آلمان يك ميليون و 100 هزار و 
چين با 700 هزار نفر، در صدر جدول كشورهايى قرار دارند كه داراى بيشترين 
ــوند كه ارزش خالص  ثروتمندان جهانند. ثروتمندانى وارد اين فهرست مى ش
ثروت قابل سرمايه گذارى آنها دست كم يك ميليون دالر باشد. اين ثروت شامل 
ــى  ــل اقامت اصلى فرد، كلكسيون هاى هنرى و خودروهاى ورزش ارزش مح
ــاوره اطالعات كاپژمينى مى گويد 40 درصد از  ــود. گزارش شركت مش نمى ش
ثروت اين فهرست 13ميليون و 700 هزار نفرى، ظرف پنج سال گذشته توليد 
ــور صدر جدول، بريتانيا، فرانسه و سوئيس نيز  ــده است. پس از چهار كش ش

كشورهايى هستند كه ثروتمندان آن در سال 2013 افزايش يافته اند.  

چرك نويس هاى يك مدير اينجايى

كسب و كار نامه

اخبار برندها
ــارد دالرى  فروش 7/2ميلي خبر 
شركت فنالندى نوكيا به شركت 
ــال  ــت در س ــزرگ مايكروساف ب
ــوكى  2013، بازار فناورى را با ش
بزرگ روبه رو كرد. اين شركت كه 
ــه بود به مدت 14 سال بر  توانست
دنياى تلفن همراه پادشاهى كند، 
ــش تدريجى فروش  ــى كاه در پ
خود در برابر غول هايى مانند اپل، 
ــگ و سونى در سال هاى  سامسون
ــا با مبلغى  ــر، موافقت كرد ت اخي
ــش موبايل و  ــدان زياد، بخ نه چن
ــركت  سرويس هاى خود را به ش
ــت واگذار كند؛ به اين  مايكروساف
ــه  ــام نوكيا براى هميش ترتيب ن
ــراه حذف  ــازار تلفن هاى هم از ب
ــه به بررسى  ــد. در ادام خواهد ش
ــوط نوكيا  ــل سق ــى از دالي برخ
ــان خواهيم  ــازار موبايل جه در ب

پرداخت. 

نوكيا به اندرويد باخت
ــاى  ــن علت ه ــى از اصلى تري يك
ــركت نوكيا، پافشارى  ناكامى ش
بر حفظ سيستم عامل سيمبيان 
ــال 2002 با  ــا در س ــود. نوكي ب
سرى 60 سيمبيان خود، تحولى 
عظيم را در بازار تلفن همراه ايجاد 
كرد. اين سيستم عامل در ابتدا به 
ــد،  نسبت موفق محسوب مى ش
اما نوكيا نتوانست پلتفرم خود را 
ــد و پس از  ــه خوبى توسعه ده ب
گذشت 5 سال، در حالى كه اپل 
با گوشى هاى هوشمند آى فون به 
ــد، نوكيا هنوز تغيير  بازار وارد ش
چندانى در سيمبيان ايجاد نكرده 
بود و اين سيستم عامل روز  به روز 
قديمى تر مى شد.  از سوى ديگر، 
ــت اندرويد را  سامسونگ به سرع
شناخت و بيشترين بهره را از آن 
ــا سال 2011 كه  برد. اما نوكيا ت
باالخره به سمت ويندوزفون روى 
ــش قابل توجهى  آورد، هيچ واكن
ــاى سرسخت خود  نسبت به رقب
ــان نداده بود. در حقيقت، در  نش
ــاالى نوكيا به  ــل وابستگى ب مقاب
ــاده از اندرويد  ــان، استف سيمبي
رايگان و كارآمد، اصلى ترين برگ 
برنده سامسونگ در ربودن سهم 

بازار از نوكيا محسوب مى شد. 

 نوكيا از هر دو سمت
ضربه خورد

ــازار  ــه تنها در ب ــركت نوكيا، ن ش
ــار كند  ــمند بسي تلفن هاى هوش
ــه  توسع در  و  ــرد  ــت مى ك حرك
ــام با رقباى  محصوالت خود همگ
ــرد، بلكه وجود  اصلى عمل نمى ك
ــش ضعيف تر بازار  ــت را در بخ رقاب
نيز ناديده گرفته بود. توليدكنندگانى 
مانند اچ تى سى، هوآوى و زد تى اى، 
ــه چين، از  ــازار در حال توسع در ب
ــه نوكيا حمله  ــت ضعيف تر ب سم
كردند. جورما اوليال كه در سال هاى 
ــا 2012 در سمت رياست  1999 ت
هيأت مديره شركت نوكيا بوده، در 
كتابى با عنوان «موفقيت غيرممكن»، 
يكى از علل عدم موفقيت اين شركت 
را حضور شركت هاى آسيايى دانسته 
ــى هاى ارزان قيمت  كه به ارائه گوش

مى پردازند. 

پافشارى بر حفظ 
تكنولوژى هاى پيشين

در كتاب «موفقيت غيرممكن»، 
عدم توجه شركت نوكيا به گرايش 

مردم به سمت گوشى هاى لمسى 
ــوان يكى ديگر از نقاط  نيز به عن
ــده  ــركت عنوان ش ضعف اين ش
ــرايط بازار  است. در بازارى با ش
ــت تغيير  ــراه كه سرع تلفن هم
ــدازه باالست،  ــن ان ــا اي در آن ت

ــركت ها به سرعت  الزم است ش
ــاى تازه بروند  به سراغ فناورى ه
ــاى قديمى را كنار  و تكنولوژى ه
ــركت  ــد؛ در حالى كه ش بگذارن
نوكيا تا مدت زمانى طوالنى ابتدا 
ــر تلفن هاى غيرلمسى و سپس  ب

ــاى نورى  ــوژى قلم ه ــر تكنول ب
ــت  ــت و نمى توانس ــز داش تمرك
ــار با  ــزار ك ــه اين اب ــرد ك بپذي
ــراه از  ــن هم ــگر هاى تلف نمايش
ــار رفته و جاى  گردونه بازى كن
ــگرهاى  خود را به صفحه نمايش

لمسى داده است. 

كمبود نوآورى
در شرايطى كه سامسونگ تقريباً 
ــمند  ــر سال با تلفن هاى هوش ه
ــازار مى آمد كه  ــه ب ــدى ب جدي
حداقل اصالحى جزئى نسبت به 
نسخه هاى پيشين در آنها صورت 
ــود، نوكيا تا سال 2011  گرفته ب
كه به سمت ويندوزفون حركت 
ــوژى پايه اى  ــرد، از نبود تكنول ك
ــم بازار رنج  الزم براى حفظ سه
ــرد. تلفن هاى سرى لومياى  مى ب
ــر و صداى  ــا، در ابتدا با س نوكي
ــد، اما به  ــازار ش ــادى وارد ب زي
ــدم جذابيت در طراحى،  دليل ع
ــى هاى  نتوانست در مقابل گوش
سامسونگ يا آى فون حرفى براى 
ــته باشد. صرف نظر از  گفتن داش

عدم جذابيت ظاهرى، تلفن هاى 
ــتند كه  نوكيا دوربين جلو نداش
ــه عدم سازگارى  اين امر حتى ب
ــد، در  ــا 3G  منجر مى ش آنها ب
ــازار در آستانه ورود  ــه ب حالى ك
ــت؛  به تكنولوژى 4G  قرار داش
ــاى نوكيا را  ــن ويژگى، تلفن ه اي
ــاده در همان  ــراى استف ــا ب تنه
زمان مناسب مى ساخت، نه براى 

استفاده در زمان آينده. 

نوكيا قربانى غرور خود شد
معتقدند  ــناسان  كارش ــى  برخ
ــام بزرگ  ن ــا قربانى  ــه نوكي ك
ــاى تمركز  ــده و به ج ــود ش خ
ــر حفظ  ــتر ب ــوآورى، بيش بر ن
ــز  تمرك ــين اش  پيش ــاه  جايگ
ــر مى رسد  ــت. به نظ ــرده اس ك
ــراى چندين دهه  ــه ب ــا ك نوكي
در بازار تلفن هاى همراه پيشرو 
ــزى چندانى براى  بود، برنامه ري
ــته و نسبت به  آينده خود نداش
كاذب  غرورى  خود،  محصوالت 
ــرايطى كه  پيدا كرده بود. در ش
غول هايى از قبيل سامسونگ و 
اپل هر روز در فكر ارائه ايده اى 
ــتر كردن  ــراى بيش ــه ب خالقان
ــد، گويى  ــازار خود بودن سهم ب
به  نوآورى  نوكيا ميزان اضطرار 
عنوان شرطى براى بقا را درك 
نكرده و رقبا را دست كم گرفته 
ــا در معرفى  ــركت نوكي بود. ش
ــه بازار  ــمند ب ــاى هوش تلفن ه
ــگام بود، اما بعد از گذشت  پيش
ــال نتوانست تغيير قابل  چند س
ــود  ــوالت خ ــى در محص توجه
ايجاد كند و اين خود مقدمه اى 
ــت سر  ــط رقبا پش ــد تا توس ش
ــود. از سوى ديگر،  ــته ش گذاش
ــگ با سرعت زيادى در  سامسون
ــت.  براساس  ــازار پيش مى رف ب
ــود، پس از واگذارى  اخبار موج
ــركت نوكيا به مايكروسافت،  ش
ــى هاى  قرار است نام برند گوش
ــه «مايكروسافت  ــركت ب اين ش
ــد  باي ــد.  ياب ــر  تغيي ــل»  موباي
ــد توانايى  ــد جدي ــد آيا برن دي
ــر غول هايى  ــى در براب ايستادگ
مثل سامسونگ و اپل را خواهد 
به سرانجامى مشابه  يا  ــت  داش

ــد؟!  نوكيا گرفتار خواهد ش

در همه  جاى دنيا اختالالت روحى و 
روانى اغلب براى كارمندان خسارات 
جانى و براى كارفرمايان هزينه هاى 
اضافى بسيارى را دربردارد. تحقيقات 
ــه در يك  ــد زمانى ك ــان مى ده نش
ــركت ميزان افسردگى كارمندان  ش
در حد قابل قبولى درمان شود، ميزان 
خسارات مالى آن بنگاه اقتصادى هم 
به مقدار زيادى كاهش پيدا مى كند. 
نكته مهمى كه بسيارى از كارفرمايان 
ــد، اين است  ــه آن بى توجه هستن ب
ــانه هاى  ــان افسردگى و نش كه درم
ــاز به زمان دارد  اختالالت درمانى ني
ــد بايد به  ــايد در دوره اى كارمن و ش
ــه كند يا  ــى مراجع ــك مركز درمان ي
ــتر همكارى  در محيط كار با او بيش
ــود تا به مرور بتواند آرامش روحى  ش
ــگاه  ــود را بازيابد.  دانش ــى خ و روان
 2010 ــال  س ــه  فوري در  ــاروارد  ه
تحقيقى جامع در زمينه «اختالالت 
ــط كار» انجام  سالمت روان در محي
ــى دست يافت.  ــه نكات خوب داد و ب
اين مشكالت اغلب در زندگى كارى 
ــذارى بسيار بااليى  كارمندان تاثيرگ
ــكل اصلى در اينجاست  دارد، اما مش
ــه كارمندان اكثرا تصميم به پنهان  ك
ــكالت مى گيرند.  اين  كردن اين مش
ــان آمريكايى  ــق توسط محقق تحقي
ــراد 15 تا  ــاروارد روى اف ــگاه ه دانش
ــد و نتيجه اى كه  ــال انجام ش 54 س
ــد، نشان مى داد  در نهايت گزارش ش
ــن افراد در طول چند  18درصد از اي
ماه گذشته اختالالت سالمت روان را 
در محيط كارى خود تجربه كرده اند، 
اما ترس از اينكه ممكن است همكاران 
ــان به آنها برچسب بزنند كه  ديگرش

داراى اختالالت روانى هستند موجب 
ــده تا از رفتن پيش روان شناس يا  ش
روان پزشك خوددارى كنند. خصوصا 
در حال و هواى فضاى اقتصادى امروز 
ــان مى كردند ممكن  جهان، آنها گم
است موقعيت شغلى خود را به خطر 
بيندازند.  در همين زمان ممكن است 
ــه اين اختالالت روانى  مديران متوج
ــان بشوند، اما نمى دانند  در كارمندش
ــه او كمك كنند.  ــور مى توانند ب چط
ــكان هم زمانى  ــرايط، پزش در اين ش
ــد نمى توانند  ــاس مى كنن ــه احس ك
ــود را جلب كنند به  اعتماد بيمار خ
او پيشنهاد مى دهند در همان محيط 
كار و همزمان با كارش، درمان خود را 
ــروع كند. در نتيجه، سالمت روان  ش
ــده و  ــناخته نش اغلب به رسميت ش
ــور فرد بيمار  ــود. حض درمان نمى ش
در محيط كار نه فقط به سالمت او و 
كارى كه انجام مى دهد ضربه مى زند، 
بلكه بهره ورى در آن محيط كارى را 
ــش مى دهد و از سويى ديگر  نيز كاه

مى تواند دليلى براى كاهش عملكرد 
شغلى كارمندان ديگر باشد. 

دستيابى به اين اهداف نيازمند يك 
تغيير كلى در نگرش ها درباره ماهيت 
ــى است و رسيدن به  اختالالت روان
ــخيصى نيازمند تالش و  چنين تش

زمان است. 
ــن مسير حتما به اين سه نكته  در اي

دقت كنيد: 
* نشانه هاى اختالالت روانى ممكن 
است در شغل هاى مختلف و نسبت 
به موقعيت هاى متفاوت بروز متفاوتى 

هم داشته باشد. 
* اگرچه ممكن است شروع پروسه 
ــالالت باعث غيبت  ــان اين اخت درم
ــود، اما  كارمند در محيط كارش ش
حضورش هم بزرگ ترين ضربه را به 

بهره ورى مى زند. 
ــان  ــن زمينه نش ــات در اي * مطالع
ــث بهبود  ــان باع ــد كه درم مى ده
ــود و درواقع يك  عملكرد كار مى ش

محكم كارى سريع است. 

  عالئم مخفى كارى و تاثيرات 
محسوس آن

نشانه هاى مشترك بيمارى هايى كه 
ــوند،  منجر به اختالالت روانى مى ش
ــراب، افسردگى، كار  ــون اضط همچ
ــد يا بى توجهى به  كردن بيش از ح
ــى، عواملى  ــار و اختالالت دوقطب ك
هستند كه به وسيله آنها مى توان به 
اختالالت روحى و روانى پى برد. البته 
بايد گفت كه عالئم ظهور نشانه ها در 
محل كار كامال متفاوت با آن  چيزى 
است كه ممكن است در خانه يا هر 
محيط ديگرى شاهد آن باشيم. البته 
ــم ممكن است  ــانه ها و عالئ اين نش
ــند،  ــته باش ظهور محسوسى نداش
ــد پيامدهاى  ــا در عوض مى توانن ام
ــته  داش ملموسى  كامال  ــادى  اقتص
ــان مى دهد  ــات نش ــند.  مطالع باش
ــن بيمارى  ــانه هاى اي ــى از نش برخ
گاهى توسط پرسش نامه هايى كه از 
سوى سازمان بهداشت جهانى براى 
ــارى ارسال  ــاى مختلف ك محيط ه

ــروز مى دهد. در  ــود، خود را ب مى ش
ــدان  ــا از كارمن ــن پرسش نامه ه اي
ــه در طول ماه  ــود ك پرسيده نمى ش
ــان تماس  ــل كارت ــار با مح چند ب
مى گيريد و مى گوييد بيمار هستيد 
و نمى توانيد به محل كارتان بياييد، 
بلكه از آنها پرسيده مى شود كه چه 
ارزيابى از روزهايى دارند كه در محل 
ــان حضور داشتند و تا چه حد  كارش
ــان  ــا براى محيط كارش در آن روزه
ــج اين پرسش ها  مفيد بوده اند. نتاي
ــا حقيقتا تا  ــان مى دهد كه آنه نش
ــار و فضاى آن راضى  چه اندازه از ك
ــام آن كار مفيد  هستند و براى انج
ــى يكى از  ــود. افسردگ ــد ب خواهن
مهم ترين عالئمى است كه مى تواند 
نشان دهنده اختالالت روحى شخص 
بيمار باشد و شايد يكى از مهم ترين 
ــد كه  ــل آن اين نكته مهم باش دالي
افسردگى از جمله عواملى است كه 
ــكارى در جمع دارد.  بروز بسيار آش
تحقيقات نشان مى دهد كه حداقل 
6 درصد از كارمندان در طول دوران 
كارى خود به افسردگى شغلى دچار 
خواهند شد. اختالالت دو قطبى نيز 
ــت كه اغلب  ــزو بيمارى هايى اس ج
ــوند. در  ــار آن مى ش كارمندان دچ
ــان بين  ــخصيت آن ــرايط ش اين ش
ــى غوطه ور است و  جنون و افسردگ
ــايد در نگاه اول بسيار پرانرژى و  ش
ــر بيايند، اما نمى توانند  خالق به نظ
ــند  ــان مفيد باش براى محيط كارش
ــد.  اختالالت  ــى پايينى دارن و كاراي
ــى در محل كار ممكن است  اضطراب
به شكل بى قرارى، خستگى، اشكال 
ــش از حد  ــى بي ــز و نگران در تمرك

بروز يابد. 

سرمايه گذارى در بهداشت و درمان كار

با كارمندان افسرده چه كنيم؟ 

ــا سابقه ترين و  ــوآ از ب ــركت ني ش
ــركت ها و برندهاى  مشهورترين ش
ــوالت  محص ــه  زمين در  ــان  جه
ــت كه با  ــى ا س ــتى و آرايش بهداش
عطر متمايز و رطوبت منحصر به فرد 
ــال حضور در  ــود، حدود 100 س خ
ــور جهان را تجربه كرده  200 كش
ــه حفظ رقابت  ــن حال ب و در همي
ــده نيز  با محصوالت كپى بردارى ش
ــود اينكه در  ــه است. با وج پرداخت
دهه گذشته شركت هاى زيادى در 
عرصه محصوالت مشابه وارد رقابت 
با نيوآ شده اند، اين شركت همچنان 
ــود را در بازارهاى جهان  ــدرت خ ق
ــه اعتقاد بسيارى از  حفظ كرده و ب
ــى و اقتصادى  صاحب نظران صنعت
ــن صنعت را در  توانسته راهبرى اي
ــته باشد. برگ  جهان در اختيار داش
برنده اين شركت در ارائه فرمول هاى 
خاص بهداشتى و رايحه اختصاصى 
ا ست كه تاكنون هيچ شركت ديگرى 
نتوانسته به آن دست يابد و همين 
موضوع باعث شده نيوآ در طول يك 
قرن همچنان مشترى هاى جهانى 
ــادارى محصوالت اين  خود را به وف

شركت ترغيب كند. 

تاريخچه
ــال 1911 فردى آلمانى به نام  در س
ــركت  «اسكار تروپلوويتز» مدير ش
داروسازى «بيرسدورف» استفاده از 
ــد امولسيون كننده روغن  ماده جدي
  «Eucerit»ــام ــول در آب با ن محل
ــروع  را در توليد محصوالت خود ش
ــه با ديگر رقباى  كرد كه در مقايس
صنعت بهداشتى و زيبايى آن زمان 
عطر مطبوعى داشت و نظر بسيارى 
از مشتريان را به خود جلب مى كرد. 
وى سپس با افزودن اسانس هايى با 
ــج، رز و ياس به  ــه پرتقال، نارن رايح
ــد جديدى به  محصوالت خود، برن
ــام Nivea  را آفريد كه اين كلمه  ن
از واژه «niveus» به معناى «سفيد 

چون برف» گرفته شده بود. 
ــرم  ك ــگ  آبى رن ــاى  قوطى ه
ــه سرعت با  ــده نيوآ ب مرطوب كنن
اقبال عمومى رو به رو شد و به جايى 
ــه هم اكنون محصوالت اين  رسيد ك
شركت در بيش از 200 كشور جهان 
ــن در حالى  ــروش مى رسد. اي به ف
است كه استقبال از اين قوطى هاى 
ــارات متحده  ــور ام آبى رنگ در كش
عربى بيش از ساير كشور هاى جهان 
ــدود  ــال (2010)، ح ــت. در س اس
ــى از اين كرم ها  ــون قوط 100 ميلي
ــروش رفت كه  ــر دنيا به ف در سراس
حاكى از پايدارى برند نيوآ در جهان 
است.  كارشناسان اقتصادى و صنعت 
بهداشتى – آرايشى مهم ترين علت 
موفقيت نيوآ را قيمت ارزان با وجود 
ــد، اما  ــاالى آن مى دانن ــت ب كيفي
ــن برند نيز مانند ديگر رقبا مسير  اي
هموارى را پشت سر نگذاشته است. 
ــى دوم، جبهه  ــس از جنگ جهان پ
ــراى جبران تلفات جنگ،  متفقين ب
ــى خود را متوقف  كمك هاى خارج
ــا برخالف  ــا اين تحريم ه كردند ام
ــهرت اين برند  ــور عمومى به ش تص
كمك كرد. محصوالت نيوآ در همه 
ــورد استقبال  ــور هاى جهان م كش
ــرار گرفت و مردم به نيوآ به عنوان  ق
ــاه مى كردند.  راز  ــك برند ملى نگ ي
ــوآ توانايى اين برند در  ديگر بقاى ني
سازگارى با محصوالت متنوع است. 
نيوآ نام خود را در 14 محصول ديگر 
ــا ژل حمام و  ــت گرفته ت از دئودوران
ــرم ضد آفتاب وارد كرده است. اين  ك
شركت هم اكنون قادر است كه مسير 
ــود را در ديگر حوزه ها نيز توسعه  خ
دهد، اما اين رويكرد تا زمان ورود به 
دنياى رقابتى لوازم آرايشى محسوس 
نبود. برند نيوآ، آنچنان كه االن موجود 
ــد  است در سال 1997 راه اندازى ش
اما روند رو به رشد آن به سال ها بعد 
موكول شد. نيوآ به افزايش رقابت با 
ــازى مانند لورئال و  غول هاى داروس
بورگوئيز پرداخت. به اين ترتيب نيوآ 
ــى خود، يعنى كرم  از حوزه تخصص
و محصوالت مراقبت كننده پوست، 
ــت.  با كاهش تقاضا  پا را فراتر گذاش
براى محصوالت آرايشى، سود خالص 
ــال 2010 چهارده  ــروه در س اين گ
ــد افت پيدا كرد كه هزينه هاى  درص
بازسازى، نقش مؤثرى در اين موضوع 
ايفا مى كردند. اكنون صاحب نظران 
اقتصادى و بازار پيش بينى مى كنند 
ــال جارى در  فروش اين برند در س
ــود باقى بماند. اخيرا  سطح سابق خ
ــار ارائه  ــرده كه در كن نيوآ اعالم ك
ــراى لوازم  ــاى مختلف ب تخفيف ه
ــد در  ــد جدي ــى، 390 كارمن آرايش
ــادن – بادن»  ــود در «ب كارخانه خ
ــت و هم اكنون  ــدام كرده اس استخ
100  سالگى كرم هاى خود را جشن 

مى گيرد. 

روزهاى اولى است كه سمت مديريتى گرفته ام؛ تقريبا براى اين سمت جوانم. 
ــب اذهان جوان درگير  ــده ام. ذهنم مثل اغل ــرم پر از باد است و جوگير ش س
ــه بزرگ ترى  ــك به گريزى داخل كليش ــه هاى تودرتوست كه از هري كليش
ــود كرد، فقط گذر عمر بايد. كليشه مدير  افتاده اى و انگار كاريش هم نمى ش
ــت و ربطى به سمت و  ــه اين يكى ذاتى اس ــگ و خوش تيپ، البت ــوان زرن ج
ــف هم واقع خواهد  ــدارد! و مجرد كه يحتمل موردعالقه جنس مخال ــه ن رتب
ــده است كه از كله سحر تا بوق سگ با  ــه يك انسان وقف كار ش ــد. كليش ش
آستين هاى تا شانه ورماليده كار مى كند و بحث و مشكل حل مى كند و البد 
از اين كارش هم لذت مى برد. از جلسه هم خيلى خوشش نمى آيد و زياد هم 
در بند جنس مخالف نيست. كليشه مدير انسان دوستى است كه خير و صالح 
نفرات تيم برايش اولويت اول است و بعد مصالح پروژه. كار مى كند، حقوق زياد 
نمى گيرد، به سمينارهاى همراه با ناهارهاى چرب و هداياى احتمالى نمى رود 

و از مسافرت خارج با بزرگوارى به نفع كارمندانش مى گذرد و...
ــمانم  توى همين عوالم هستم و داستان هاى زندگى مديران موفق جلوى چش
رژه مى رود كه اولين مشكل عملى از آسمان نازل مى شود. يكى از بچه هاى تيم 

مى آيد و چرتم را پاره مى كند: رييس؟ چى مى خواى جوون؟
ــورى طراحى كنم يا اونورى؟ - بذار ببينم... خب اينورى  ــن ياروهه رو اين - اي
– يادته رييس تو اون پروژه اونجا اينو اينورى كرديم، اون ورش كج دراومد؟ - 
آره ها، راس مى گى... خب اونورى بلدى جمع وجورش كنى؟ - نه راستش بلد 
كه نيستم، تازه ملزوماتشم به موجودى انبار نمى خوره ها... - خب مى خريم- 
مثل اينكه خريداى امسالشونو كردن، كركره رو كشيده بازرگانى - چه كار كنيم 

رييس- حاال برو بذار يه باال پايينى بكنم، ميام- اوكى
ــاى مديريتى براى همچين  ــدام از داستان ه ــداد، چرا توى هيچ ك اى داد بي

لحظه اى يك اتفاق شكوهمند ديده نشده؟ حاال چه كنم؟ 
ــه بى رودربايستى و مستقيم وارد مغزم  ــتر ندارم، اولين راهى ك چند راه بيش
ــاى من با مرئوس و جاى رييسم  ــود همان ديالوگ باالست كه فقط ج مى ش
ــود و همه چيز بيفتد گردن رييس. به عنوان يك مدير جوان  با من عوض ش
اينجايى فكر مى كنم كه اين كار در روز اول مديريت يعنى جا زدن، آدمى هم 
كه جا بزند تكليفش معلوم است، پس به زور بر اين وسوسه غلبه مى كنم. من 
ــده ام. دوم اينكه فعال خودم را اذيت  ديگر نه آن كارمند ديروزم، من مدير ش
نكنم، فردا هم روز خداست. اصال هفته ديگر، فعال بگذار با مديريت حال كنم. 
اين هم نمى شود، عجله داريم و تا همين جا هم اين پروژه تاخير دارد، شدنى 
نيست (البته در مديريت اينجايى شايد اين راه حل بدى هم نبود چون بعدها 
ــورد!) راه حل سوم اينكه يك جواب به ظاهر  ــروژه به هزار علت تاخير مى خ پ
ــى و در باطن خزعبل تحويل نفرم بدهم و دست به سرش كنم، هرچه  منطق
خودش تصميم گرفت، حاال بعدا يك كاريش مى كنم؛  ها؟ اين يكى خداييش 
ديگر نه با اصول مديريت اينجايى و نه آنجايى نمى خواند، خالصتان كنم، ته 

قضيه از تركيب اين روش ها اين درآمد: 
ــورى درآوردم و فرداى آن روز (روز اول  ــك جدول مزايا و معايب براى اينورى و آن ي
مديريتم) با گردن كج پيش رييس رفتم در حالى كه به گردن فكر مى كردم، رياست 
گردن قوى مى خواهد كه كج نشود چون هميشه همه چيز را گردن رييس مى اندازند. 

رياست، گردن كلفت مى خواهد  نيوآ، رهبرى 100 ساله در 
بازار محصوالت بهداشتى

مرگ نوكيا زير ذره بين فرصت امروز

چرا نوكيا 
مايكروسافت  شد؟! 

مديران بخوانند

ــور قطع  ــناس: به ط ــخ كارش پاس
ــب آنها در  ــى كه مخاط رسانه هاي
ــما قرار  همان محدوده فعاليت ش
دارند، بسيار مناسب تر هستند، زيرا 
هزينه كمترى دارد و شما مى توانيد 
مدت زمان بيشترى با يك بودجه 
مشخص تبليغات خودتان را ادامه 
ــد. رسانه هايى كه گستره آنها  دهي

كل سطح يك شهر يا كشور هستند 
قيمت بااليى دارند و افرادى تبليغ 
ــد كه هيچ گاه  ــما را خواهند دي ش
مشترى شما نخواهند شد، بنابراين 
از تبليغ در روزنامه ها و بيلبوردهاى 
ــى صدا و سيما و  ــا و حت بزرگراه ه
همچنين تبليغ در فضاى مجازى 
خوددارى كنيد.  بهترين تبليغ براى 

شما تابلوها و لم پست هاى محدوده 
ــما و همچنين تبليغات  فعاليت ش
ــت.  البته  ــاى محلى اس در پيك ه
استفاده از پيامك هم مى تواند مفيد 
باشد، به شرط اينكه از ارسال آن به 
شماره همراه افرادى كه در محدوده 
ــما زندگى مى كنند  كسب و كار ش
ــيد. در هرصورت اين  مطمئن باش

ــرا اطمينان  ــك دارد زي روش ريس
از اين موضوع آسان نيست. برخى 
ــدرن تصويرى هم  ــات م از تبليغ
ــد كه در سوپرماركت ها  وجود دارن
ــوند. اين نوع تبليغات  انجام مى ش
ــما مفيد  ــد براى ش ــم مى توانن ه

باشند. 
گروه مشاوران فرصت امروز

اگر شما هم در كسب و كار خود با چالشى روبه رو هستيد، درصورت تمايل مشكل خود را از طريق ايميل Business@forsatnet.ir با ما در ميان 
بگذاريد و پاسخ خود را در همين بخش پيگيرى كنيد. 

پرسـش: صاحـب يك كسـب و كار 
محلى هسـتم و قصـد دارم خدمات 
خودم را در محدوده فعاليتم معرفى 
كنم. هر روز براى تبليغ در رسانه هاى 
مختلف پيشنهادهاى مختلفى به من 
ارائه مى شـود، اما نمى دانم كدام يك 
براى مـن مفيدتر اسـت، درصورت 

امكان مرا راهنمايى فرماييد. 

معضل 
انتخاب رسانه

پروانه مسجل
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كلينيك كسب و كار

منيژه صادقى

پروانه مسجل

احسان صفاپور
على معروفى

نوكيا قربانى نام بزرگ 
خود شده و به جاى 
تمركز بر نوآورى، 

بيشتر بر حفظ جايگاه 
پيشين اش تمركز كرده 

است. نوكيا كه براى 
چندين دهه در بازار 

تلفن هاى همراه پيشرو 
بود، برنامه ريزى چندانى 
براى آينده خود نداشت



به نظر شما براى اصالح اوضاع اقتصادى جامعه ايران  كداميك مهمتر است؟
1  اصالح نگرش و رفتار جامعه        2  اصالح نگرش و رفتار حكومت

لطفا شماره موردنظرتان را تا ساعت 5 عصر امروز به 50001243 پيامك كنيد .
شما مى توانيد نتيجه نظرسنجى را فردا در همين ستون پيگيرى كنيد.

نظرسنجى امروز
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نتیجه نظر سنجی دو م تیرماه درباره اثر برگساری جام جهانی روی 
 (درصد)زندگی مردم برزیل

«فرصـت امـروز» قائـل بـه ديدگاهى نيسـت كه 
بـار همـه مصائـب و مشـكالت عالم را بـه دوش 
البتـه  بينـدازد.   تصميم گيـران  و  مسـئوالن 
تقصيرات و قصورات ايشـان كم نيست و مى توان 
قرن هـا در مـورد آن نوشـت. اما نمى خواسـتيم 
مثـل تمـام سـتون هاى طنـز ديگر بنويسـيم و 
راسـتش را هم بخواهيـد زياد به ايـن كار اعتقاد 
نداشـتيم.ايده خودپـرداز از چنيـن برداشـت و 
اعتقادى زاده شد. شـايد خيلى بچه تو دل برويى 
به نظر نرسـد اما بچه اسـت ديگر. بزرگ مى شود 
و براى خودش كسـى مى شـود. شايد خوش تيپ  

هم شد. 
در حال قدم زدن تو خيابان بودم كه يكهو سه نفر ريختند 
سرم و تا مى خوردم، كتكم زدند و به زور گذاشتنم تو صف 

خودپرداز!  
ــاده بودند. من  دوشـنبه: سه نفر تو صف خودپرداز وايس
ــاده بودم. تعداد كارت هاى عابر بانكم  كه واسه پول واينست
بيشتر از مبلغ حساب بانكيمه، تازه همين حساب ها رو هم 

قرض الحسنه باز كردم، بگذريم. 
نفر 1: «آقا اين چه وضعشه تو بوليوى ملت حقوق بيكارى 
ــد من اينجا پنج ساله بيكارم، نه تنها در اين مدت  مى گيرن

كارى نداشتم تازه حقوقى هم نگرفتم.»
نفر2: «اين كه چيزى نيست من بابام بانك داره!»

ــاى ديگه بود چرا قاطى مى كنى  ــن: «آقا اون واسه يه ج م
همه چيو باهم!»

نفر 3: «مى دونى! من دوست دارم يه جايى باشم كه دركم 
كنند و بفهمن من چيم!»

من: «خب شما چى هستيد؟»
محكم يقم رو گرفت و چسبوند به ديوار.

نفر3: «يه بار ديگه ازين حرفا بزنى من ميدونم و تو!»
واسه اينكه جو صميمى شه گفتم: «خب آقاى نفر 1 مى تونم 
نفر صدات كنم ديگه! (با عالمت سر تاييد كرد) شما قابليتت 

چيه كه ناراحت اين قضيه اى نفر جان!»
نفر 1: «من قابليتم خيلى چيزهاست!»

من: «ميشه چهار تاشو بگى»؟
نفر1: «من تو فيس بوكم 2000 تا فرند دارم. پست هاى من 

بيشترين اليك رو تو دوستام ميخوره، عميق مى خوابم»
من: «بعد انتظار دارى واسه اينكه خواب عميقى دارى پول 

بگيرى»؟
نفر1: «مگه كمند تو دنيا كسايى كه واسه اينجور چيزايى 

ــگاست  ــرف استاد دانش ــرن. اين حقه كه ط ــول مى گي پ
پست هاش 20تا اليك هم نمى خوره بعدش من كه 100تا 

اليك و 10 تا شير و اينا دارم حقوق نگيرم.»
من: «ميدونى فقط سلبريتى ها تو دنيا اينجور انتظاراتى دارند 

ديگه!»
ــر 2: «حاال نفر 1 كه بيكاره! من چرا بايد كار كنم اصال!  نف
مگه چيم از بقيه كمتره! سلبريتى ها مگه چى دارند كه من 

ندارم!»
من: «چرا نبايد كار كنى 2 جان!»

نفر 2: «من گفتم كه بابام وضع ماليش خيلى خوبه! خونه و 
ماشين و پول رو در اختيارم گذاشته، برم چى كار كنم بهتر 

«!work at jibebaba  از
نفر 1 و 2 پول رو گرفتند و خداحافظى كردند.

من: «تو چى ميگى نفر 3!»
نفر 3:؟«خودت چى ميگى مرتيكه! حرف دهنتو بفهم!»

من: «آقا شما خيلى عصبانى ها! ظاهرا اوضاع اقتصادى خيلى 
داره بهت فشار مياره!»

يهو شروع كرد هق هق گريه كردن و ساكت شد.
من: «چيه چيزى شده! چرا ساكتى!»

نفر 3: «هيچى بابا االن دو  ماهه نتونستم يه سفر تركيه برم! 
ــم جام جهانى برزيل رو از دست دادم. تا كى بايد  ازون طرف
ــگاه ها وايسم حسرت بخورم كه نمى تونم بخرم.  جلو فروش

هيچى بدتر ازين نيست شرمنده خودت شى»
من: «چى ميخواى كه نمى تونى بخرى؟»

نفر 3: «يعنى من تو اين دنيا يك پورشه بخوام بايد اينقدر 
زجر بكشم!؟»

من: «خب همه  جاى دنيا همينه. هركسى نمى تونه پورشه 
بخره!»

نفر 3: «تو همه رو دارى با من مقايسه مى كنى!؟»
من: «ازدواج كردى يا مجردى؟»

نفر3: «مجرد!»
من: «چرا ازدواج نكردى!»

نفر 3: «يكيو بگو به من بخوره من باهاش ازدواج مى كنم. تا 
حاال كسيو نديدم به روحيات من بخوره!»

من: «تو روحيات تو...»
نفر 3: «چى! تو روحيات من! فحش مى دى؟»

سه تا چك افسرى خوابوند در گوشم. 
من: «برادر بذار حرفم تموم شه! منظورم اين بود تو روحيات 

تو چه چيز خاصى هست!؟»
ــماهايين كه پدر ماهارو  نفر 3: «برو بابا من رفتم! همين ش
ــى بگيد همه چى  ــه مى خواهيد زورزورك ــد. ديگ درآوردي

خوبه!» سوار هيونداى خود شد و دور شد.

دوران  در  ــه  ك ــرى  ديگ ــاق  اتف
از  ــن  م ــت  ذهني ــر  ب ــى  كودك
ــار تاثير بسزايى  موضوع كسب و ك
ــا بود.  ــل زندگى م ــت مح گذاش
ــازل اطرافش توسط  خانه ما و من
ــى به نام ايشلِر ساخته  بساز بفروش
ــى خاص  ــود. او با نگرش ــده ب ش

مبتنى بر طراحى هاى فرانك لويد 
رايتز در ساخت خانه هاى پيشرفته 
ــا، منازل  ــام امريكايى ه ــراى تم ب
ــى مى ساخت  و كم خرج ــاص  خ
ــى از قبيل  ــه داراى ويژگى هاي ك
ــه اى از سقف به  ــاى شيش ديواره
ــف، طرح هاى طبقه باز، ساختار  ك

ــه و الواركف هاى  ــش تخت بى پوش
ــويى از جنس  بتنى و درهاى كش
شيشه بودند. درك ارزش خانه هاى 
ايشلر در من اشتياقى شكل داد تا 
محصوالتى زيبا براى عموم مردم 
ــق اين هستم كه  بسازم. من عاش
ــى و قابليت هاى ساده  طراحى عال
را در كااليى متمركز كنم كه زياد 
ــان بينش  ــد. اين هم گران نباش
ــه دنبالش  ــل است كه ب اصلى اپ
ــارى كه در ساختن اولين  بودم؛ ك
ــاد كه در  ــم آى پ ــد ه ــك و بع م

انجامش سعى داشتيم.
را  ــان  دبست ــه  ك ــى  دوران در 
ــدن  مى گذراندم پدرم براى وارد ش
به دنياى امالك بسيار تالش كرد. 
من شاهد بودم كه شبانه روز مطالعه 
كرد و امتحان داد تا توانست مجوز 
اشتغال در حوزه امالك را دريافت 
ــد. درست در همان سال اوضاع  كن
ــت و خانواده ما  ــه هم ريخ خانه ب
ــى زندگى كرد.  يك سالى به سخت
ــركتى كه محصوالت  مادرم در ش
علمى توليد مى كرد مشغول به كار 
ــد. آن سال براى گذران زندگى  ش

وام گرفتيم. روزى در مدرسه معلم 
از من پرسيد : چه چيزى در جهان 
ــه آن را درك نمى كنى؟  هست ك
ــم : نمى توانم  ــخ گفت ــن در پاس م
درك كنم كه پدرم چرا به يك باره 
ــد. افتخار من در آن  ورشكسته ش
ــن بود كه پدر هرگز رفتار  دوران اي
ــه اى براى بدل  ــا مزوران حقيرانه ي
شدن به يك فروشنده بهتر نداشت. 
پدرم مى گفت براى تبديل شدن به 
يك مشاور امالك خوب بايد پيش 
مردم چاپلوسى كرد و اين در خون 
او نبود. اين موضوع تحسين برانگيز 
ــه بايد در  ــود و به من آموخت ك ب

كسب و كار صادق بود.
ــورد من با كامپيوتر ( نه  اولين برخ
ــما  به معنايى كه در حال حاضر ش
ــه زمانى  ــوط ب ــناسيد) مرب مى ش
ــه مركز  ــدرم مرا ب ــود كه پ مى ش
ــن  ــرد. در اولي ــز ب ــى ايم مطالعات
ــدم. توسعه  ــقش ش نگاه واقعا عاش
اطراف  در  مهندسى  ــركت هاى  ش
ما شدت گرفته بود. تجهيزاتى كه 
ــه امور نظامى و تخصصى  مربوط ب
ــد. وجود شركت هاى نظامى  مى ش

فوق پيشرفته در حوالى ما زندگى 
ــن هيجان انگيز مى كرد.  را براى م
ــن به  ــت م ــا تمام وق در آن روزه
ــد و نمو فناورى  بررسى تاريخ رش
ــا آنچه  ــاط ب ــت. در ارتب مى گذش
هيوليت و پكارد ( موسسان اچ-پى ) 
انجام داده بودند بسيار خواندم. آنها 
ــى را سرهم بندى  ــاراژ وسايل در گ
كردند تا باالخره يك ارتعاش سنج 
صوتى ساختند. گاراژ به گواه تاريخ 
ــه ياد  ماندنى در  ــد و ب ــش مفي بخ
ــود. همان طور  ــاى منطقه ب خانه ه
ــا نيز در  ــن محصوالت م ــه اولي ك
گاراژ خانه خودمان توليد شد. رفته 
ــرور زمان محلى براى  رفته و به م
ــان  كارآفرينانى كه گاراژ خانه هاش
گنجايش كار نداشت به وجود آمد. 
ــكده فنى و  ــه رييس دانش در ادام
مهندسى استنفورد در زمين متعلق 
ــگاه، يك پارك صنعتى به  به دانش
ــار بنا كرد. اين  مساحت 700 هكت
اقدام ستودنى دره سيليكون يعنى 
منطقه زندگى ما را به مهد انقالب 

فناورى بدل كرد. 
ادامه دارد...

ــاالت  اي در  ــون  سيليك دره 
ــه اى است كه در  ــده، منطق متح
ــركت هاى  ش ــهورترين  مش آن 
ــور دارند.  ــوژى جهان حض تكنول
ــن  قديمى تري از   HP ــركت  ش
در  ــوژى  تكنول ــه  عرص ــاالن  فع
ــارى از  ــت. بسي ــن ناحيه اس اي
ــد  ــد دارن ــه امي ــى ك كارآفرينان
ــارك  م و  ــز  جاب ــو  استي ــه  ب
ــل  تبدي ــده  آين ــاى  زوكربرگ ه
ــوند هم دره سيليكون را براى  ش
انتخاب  راه اندازى كسب و كارشان 
ايرانى  ــروش  ف ــرش  ف مى كنند. 
ــى از موفق ترين افرادى است  يك
ــه حضور دارد.  ــه در اين منطق ك
اين ميلياردر ايرانى نه تنها دكترا 
ــدارد و دوره مديريت نگذرانده،  ن
بلكه هيچ پيشينه اى نيز در زمينه 
تكنولوژى ندارد و تاكنون يك روز 
هم در يك شركت فعال در حوزه 
تكنولوژى كار نكرده است. با اين 
ــارى در دره سيليكون  حال بسي
ــناسند، بلكه  ــا او را مى ش نه تنه
ــا يافتن  ــذارى ي ــراى سرمايه گ ب
ــه  مراجع او  ــه  ب ــذار  سرمايه گ

مى كنند. 

ــرش فروش  ــوزاد» ف ــان ن «پژم
ــدود 50 سال سن  ــى كه ح ايران
ــده است.  دارد، در ايران بزرگ ش
ــازى به  ــت سرب ــس از خدم او پ
آلمان رفته و سپس راهى امريكا 

شده است. 
ــى را از فروشگاهى  او فرش فروش
ــاز كرد اما يافتن اين  در ايران آغ
ــغل هم براى او چندان آسان  ش
نبود. پيام بازرگانى فروشگاه براى 
ــده  ــنده باعث ش استخدام فروش

ــق امروز با  ــه بازرگان موف بود ك
ــگاه تماس بگيرد.  مدير آن فروش
ــر دريافت كه او  وقتى آقاى مدي
ــندگى  ــه اى در فروش هيچ سابق
ــه تلفن را  ــت ك ندارد، قصد داش
ــا با گفتن  ــد اما تاجر م قطع كن
اينكه «چگونه مى توانيد گزينه اى 
ــدون اينكه حتى او  را رد كنيد ب
ــيد»، نه تنها توانست  را ديده باش
مدير را براى يك مصاحبه شغلى 
ــه بعد از آن به  ــد كند، بلك متقاع

ــراد به او  ــى از نزديك ترين اف يك
فرش فروش  ــد. حضور  ش تبديل 
موفق ايرانى در جهان تكنولوژى 
ــاالن اين  ــروش فرش به فع از ف
ــد و پس از آن بود  حوزه آغاز ش
توانايى  ــرد  ــاس مى ك ــه احس ك
ــاط  ــاد ارتب ــى در ايج قابل توجه
ميان افراد دارد، بنابراين شركتى 
ــذب سرمايه گذارى در  را براى ج
تاسيس  تكنولوژى  ــركت هاى  ش
كرد. اعتماد سرمايه گذاران خيلى 

ــازه تاسيس او  ــركت ت زود به ش
ــد و كارآفرينان بسيارى  جلب ش
ــركت موفق  ــز از طريق اين ش ني
ــده اند.  ــذب سرمايه گذار ش به ج
ــع تاجر موفق ما افرادى را  در واق
كه قصد سرمايه گذارى در جهان 
ــوژى دارند، به كارآفرينانى  تكنول
وصل مى كند كه به دنبال جذب 

سرمايه هستند. 
ــن  ــس، چني فورب ــزارش  گ ــه  ب
ــى  تواناي ــد  نيازمن ــى  فعاليت
ــرارى ارتباط  قابل توجهى در برق
و متقاعد كردن ديگران است كه 
اين ميلياردر ايرانى از اين ويژگى 
ــوردار است. يك  ــى برخ به خوب
ــال 1997، لو مونتولى،  بار در س
ــركت نت  يكى از بنيانگذاران ش
او  ــه  ب  (Netscape) ــپ  اسكي
ــى  مراجعه كرد تا سه تخته فرش
ــر سابق و  ــتر همس ــه پيش را ك
ــدارى كرده  ــه او خري طراح خان
ــد يا به  ــروش برسان ــد به ف بودن
عبارت بهتر از دست آنها خالص 
ــرات او  ــه مذاك ــود، اما نتيج ش
ــرش ديگر  ــد دو تخته ف به خري

منتهى شد. 

فرش فروش ايرانى در ميان غول هاى تكنولوژى
جانى كارسون: هرگز در كارى كه دوستش ندارى نمان. اگر از آنچه انجام 

مى دهى لذت ببرى، خودت را هم دوست خواهى داشت و آرامشى درونى 
را تجربه خواهى كرد و اگر در كنار اين عوامل از نعمت سالمتى هم برخوردار 

باشى، به موفقيتى بزرگ تر از آنچه تصور مى كرده اى دست خواهى يافت. 
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تغييرات نرخ تورم

ــم اقتصاد  ــراى درك بهتر عل ب
و  ــا  ضرب المثل ه ــى  زندگ در 
داستان ها، نقش مهمى را داشته 
و دارند. تمثيل ها و نشانه هاى به 
كار رفته در اين قصه، مصداقى 
ــانه ها  براى ارزش گذارى آن نش
نيست. بلكه ارزش اصلى متوجه 
ــان و تعريف جايگاه  ــود انس وج
ــه واقعيت هاى  ــان نسبت ب انس
ــت؛ حال هر  ــارى زندگى اس ج
كسى از ظن خود شد يار من... 

ــه با پايان  ــت است بالفاصل رواي
ــر  خط ــى،  جهان دوم  ــگ  جن
ــروع بحران اقتصادى، كشور  ش
انگلستان را تهديد مى كرد. اين 
ــوع تا جايى پيش رفت كه  موض
اعضاى كابينه شبانه يك جلسه 
ــكيل  ــرارى با چرچيل تش اضط
ــان وضعيت  داده و او را در جري

بد اقتصادى كشور قرار دادند. 
ــاع  استم از  ــس  پ ــل  چرچي
ــورا  ف داد  ــور  دست ــزارش،  گ
ــور  ــرى كش ــت دادگست وضعي
ــص قرار  ــق و تفح ــورد تحقي م
ــه گمان  ــاى كابين ــرد. اعض گي
ــا آنها را  ــد نخست وزير ي كردن
دست انداخته يا موضوع به اين 
مهمى را درك نكرده است! وزير 
اقتصاد دوباره موضوع را از زاويه 
ديگر مطرح ساخت اما چرچيل 
دوباره خواستار تحقيق فورى از 
وضعيت دادگسترى كشور شد! 
پس از دو هفته، گزارش تحقيق 
ــار چرچيل قرار گرفت.  در اختي
ــچ  ــق هي ــن تحقي ــاس اي براس
ــور  ــى در دادگسترى كش تخلف
گزارش نشده بود و اين سازمان 
ــى اداره  ــاس موازين قانون براس

مى شد. 
ــزارش چرچيل  ــا ديدن اين گ ب
ــت: «نگران  ــدى زد و گف لبخن
انگلستان به  ــاد  اقتص ــيد!  نباش
ــرفت خواهد كرد و  سرعت پيش
ــت  ما اين بحران را به زودى پش
سر خواهيم گذاشت! »  همگان 
ــدند.  ــه او خيره ش ــا تعجب ب ب
ــورى  ــل ادامه داد: «كش چرچي
كه در آن دادگسترى اش سالم 
باشد اقتصادش به سرعت رشد 

مى كند و بالعكس.»

دادگسترى

ــور را طى نيمه نخست  ــى » 47/8 درصد از كل خودروهاى سوارى كش ــاى «زير 20 ميليون خودروه
ــراه تيبا و MVM مدل 110 هستند. در اين ميان  ــامل پرايدها به هم امسال در اختيار دارند كه ش
MVM تنها 4/. درصد سهم دارد و باقى در اختيار مدل هاى پرايد و تيبا است. بر اين اساس، پرايد 
ــور را اين  ــترين سهم را دارا است و 69/8 درصد از خودروهاى زير 20 ميليون تومان كش 131 بيش
مدل به خود اختصاص داده است. سوختى كه در نتيجه بى كيفيتى خودروهاى ساخت داخل به هدر 
ــر يارانه پرداختى دولت است. با سهم 90درصدى خودروهاى داخلى با سوخت  ــى رود، تقريبا 2براب م
ــى به خود اختصاص  ــم هنگفت را خودروهاى داخل ــى توان گفت، بخش اعظم اين رق ــرى، م 10ليت
مى دهند. فكر كنيد اگر ميزان مصرف آنها به 3ليتر در هر 100كيلومتر كاهش يابد با نقدينگى پس 

انداز شده چه كارها كه مى توان كرد. 

سودوكو

سعيد هوشيار

خود پرداز

منطقه آزاد

داسـتان افرادى كه در مسـير زندگى شـان به موفقيت رسيده اند 
هميشـه مورد توجه جامعه بوده و هسـت. نوع نگاه شان به حوادث 
زندگى، وشكست ها، موفقيت ها، خانواده و تالش هاى شبانه روزى 
و سختكوشى شان نيز مى تواند الگوى مناسبى را در ذهن مخاطب 
شكل دهد. الگويى كه مخاطب بتواند مسير خود را مانند آنها تعريف 
و تعيين كند. بر همين اسـاس، در سراسر جهان هميشه متونى در 
قالب كتاب منتشر مى شود و به خوانش روش افراد موفق مى پردازد. 
انتشـار و ديده شـدن جنبه هاى گوناگون زندگى ايـن افراد هدف 
ارزشـمندى است كه در ستون «پاورقى» به آن مى پردازيم. انتشار 
اين جنبه ها حاوى اطالعات ارزشمندى است كه مى تواند در زندگى 

اقتصادى-اجتماعى مردم اهميت بسزايى داشته باشد.

معمارى خانه و معمارى تفكر

استيو جابز/ مديرعامل سابق اپل

2پاورقى

حكايت

به گزارش ايسنا سازمان تعاون روستايى در دو ماه اخير بيش از 2900 ميليارد تومان گندم از كشاورزان خريدارى كرده است.

نمودار امروز

دره سيليكون در اياالت متحده امريكا
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نرخ تورم -۹نمودار شماره 
)تغييرات شاخص کل در دوازده ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل(


