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26 عكس الهام بخش

چرخ زندگى اين خرده 
كارآفرينان هم مى چرخد

گزارشى از  كسب و كار پر رونق قليان 

پرتقال- خامه، روى دست 
خوانسار بلند شده است

گره هاى كور بر دار قالى ايرانى

راه حل هاى نو 
براى مشكالت

كهنه توليد

آمار متناقض از وضعيت صادرات فرش دستباف

بررسى چالش ها و راهكارهاى عرصه صنعت 
در گزارش «فرصت امروز»

آثار تمديد مذاكرات بر بازار و متغيرهاى كالن اقتصادى

نه مثبت، نه منفى
ــنبه  ــته اى ايران بامداد ش ــرات 21 روزه ايران با گروه 1+5 درباره برنامه هس مذاك
ــق كردند مذاكرات  ــت دو طرف تواف ــور كه انتظار مى رف ــيد. همان ط ــه پايان رس ب
ــرمايه گذاران و صاحبان  ــش اصلى براى س ــود. اكنون پرس چهار ماه ديگر تمديد ش
ــد در اقتصاد ايران  ــه تاثير اين تمدي ــت ك ــب و كارهاى بزرگ و كوچك اين اس كس
ــت؟ هر چند پيش بينى در اين شرايط امرى دشوار است، اما  براى كوتاه مدت چيس
با در نظر گرفتن ثابت بودن ساير شرايط تاثير گذار بر متغيرهاى اقتصادى و فضاى 

كسب وكار مى توان نكته هايى را به شرح زير بيان كرد: 
1 - بازار سهام: اين بازار طى هفته هاى گذشته با شرايط سختى روبه رو بوده است. 
ــت و مجلس تالش هايى را براى يهبود اوضاع انجام داده اند. اما تاثير ويژه اى در  دول
ــت با تمديد مذاكرات، اثر روانى منفى  ــد. اكنون مى توان انتظار داش بازار ديده نش
ــود و تالش هاى صورت گرفته بر آينده كوتاه مدت بازار  ــته كمتر ش هفته هاى گذش
حداقل براى سه ماه بعد موثرتر باشد. به عبارت ديگر، رونق ويژه اى انتظار نمى رود، 

اما رشد اندك، محتمل ترين وضعيت به نظر مى رسد. 
ــاير عوامل مانند تحوالت بين المللى و نرخ هاى  ــته از س 2 - بازار ارز و طال: گذش
جهانى كه اين بازارها را متاثر مى كند، به نظر مى رسد، تمديد مذاكرات ثبات نسبى 
ــان دوره تمديد محتمل ترين وضعيت به  ــه نرخ ها تحميل كند. اين ثبات تا پاي را ب
ــى از ساير تحوالت روبه رو خواهد شد، اما  ــد. البته، بازار با نوساناتى ناش نظر مى رس

روند كلى رو به صعود يا سقوط پيش بينى نمى شود. 
ــت و پنجه نرم  3 - توليد: در حال حاضر اقتصاد ايران با وضعيت ركود تورمى دس
ــنهاد داده است.  ــته حمايتى را براى خروج از اين وضعيت پيش مى كند و دولت بس
البته، كارشناسان معتقدند، اين نوع حمايت ها آنچنان كارساز نيست و مسائل توليد 
ــا از زاويه تمديد مذاكرات بايد گفت كه اين  ــد به صورت زيربنايى حل كرد. ام را باي
تمديد تاثيرى بر حل مسائل و مشكالت بنيادى توليد ندارد و تنها مى توان اميدوار 
بود كه آزاد شدن نزديك به سه ميليارد دالر ديگر از دارايى هاى كشور دست دولت 
را براى حمايت از توليد بازتر كند. بنابراين، اثر اين تمديد روى توليد را در چهارماه 

آينده مى توان مثبت ارزيابى كرد. 
4 - سـرمايه گذارى: اصطالحا سرمايه ترسو است و گريزان از بى ثباتى. به عبارت 
ــى بلند مدت يا دست كم  ــرمايه گذارى به ثبات اقتصادى و سياس ديگر، جهش در س
ــرمايه گذارى هاى غيرمالى  ــرمايه تنها زمانى به س ميان مدت نياز دارد. صاحبان س
ــن، تمديد چهار ماهه  ــند. بنابراي ــبت به آينده خوش بين باش اقدام مى كنند كه نس
ــه منفى. به  ــت، نه مثبت و ن ــرمايه گذارى نخواهد داش ــد س مذاكرات اثرى بر رش
ــرمايه گذارى در كشور در چهار ماه آينده تغيير  عبارت ديگر، انتظار مى رود روند س

محسوسى نكند. 
ــد اقتصادى متاثر از متغيرهاى بسيارى است. با فرض  5 - رشـد اقتصادى: نرخ رش
ثابت بودن ساير شرايط، تمديد مذاكرات در موتور محرك اين رشد تاثير مثبت يا منفى 
خاصى ندارد. به عبارت ديگر، چهار ماه تمديد مذاكرات براى ايجاد يك جهش در رشد 
ــده براى سال 93 كافى نيست. بنابراين، به احتمال زياد اقتصاد  اقتصادى پيش بينى ش

ايران در سال جارى رشد سه درصدى وعده داده شده دولت را تجربه خواهد كرد. 
*دكتراى اقتصاد رياضى

با پيمانكاران نفتى برخورد مى شود
ــجاع الدين   وزارت نفت با پيمانكاران متاخر در ميدان هاى نفتى برخورد مى كند.  ش
ــتاد مبارزه با مفاسد اقتصادى وزارت  بازرگانى، معاون حقوقى وزير نفت و رييس س
ــور با  ــيدگى به تاخير در اجراى پروژه ها و تحميل ضرر به كش نفت تاكيد كرد، رس
ــائل  ــود و وزير نفت و بخش هاى نظارتى اين مس جديت در وزارت نفت دنبال مى ش
ــنا در پاسخ به اينكه با توجه به  را دنبال مى كنند.  او در گفت وگو با خبرگزارى ايس
ــد اقتصادى وزارت نفت چه زمانى به طور موردى با  ــتاد مبارزه با مفاس ــكيل س تش
پروژه هايى كه توسط پيمانكاران داخلى يا خارجى با تاخير بسيار زياد در حال اجرا 
ــت و ضرر بسيارى را به كشور وارد كرده برخورد مى كنيد، اظهار كرد: بخشى از  اس
اين تاخيرها به مسائل قراردادى و مديريتى مربوط است و زمينه بروز فساد و تبانى 

در آنها وجود ندارد. 
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تمديد مذاكرات هسته اى
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ــور، با گذشت  ايليا پيرولى: اقتصاد كش
ــال از حيات دولت يازدهم مى رود  يك س
ــى به خوشى تغيير كند، هر  كه از ناخوش
چند هنوز راه درازى براى اقتصادى هاى 

دولت يازدهم در پيش است.
ــت يازدهم كه  ــاز به كار دول ــان آغ از زم
ــال از زمان آن مى گذرد،  بيش از يك س
ــد، تغيير و  ــا معتقدن ــت يازدهمى ه دول
ــطوح مختلف به  ــى در س تحوالت اساس
ــه كاهش  ــه مى توان ب ــته ك وقوع پيوس
ميزان تورم و نرخ بهره بانك ها اشاره كرد.
ــه روايت  ــارات دولتى ها و ب ــر اظه ــا ب بن
آمارهاى منتشر شده، دولت در اين مدت 
يك ساله توانست با حذف برخى مقررات 
دست وپاگير، هدايت قانون هدفمندسازى 
يارانه ها به سمت و سوى توليد، سالمت و 
زيست، جذب سرمايه گذارى هاى  محيط 
داخلى و خارجى و بهادادن به ديپلماسى 
اقتصادى در «توافقات ژنو» و «داووس»، 
ــتاى رشد و بهبود  گام هاى بلندى در راس

اقتصاد كشور بردارد.
ــارات اقتصادى هاى  ــع، بنا به اظه در واق
از  ــيارى  بس ــه  البت و  ــى  روحان ــت  دول
ــال 1384  ــادى از س ــان اقتص كارشناس
همزمان با آغاز به كار دولت نهم، اقتصاد 
ــزول در پيش گرفت  ــير رو به ن ايران مس
كه سياست هاى مالى و پولى دولت دليل 
عمده اين منفى شدن رشد اقتصادى بود.
ــه دليل  ــى در جامعه ب ــش نقدينگ افزاي
ــن علت  ــت مهم تري ــروش نف ــش ف افزاي
ــه طورى كه  ــزان تورم بود. ب ــش مي افزاي
ــورم 1/2 درصد  ــال 1384 ميزان ت درس
ــال 1388 اين رقم به 10/8  بود، اما در س
ــرد و در نهايت، در مرداد  درصد صعود ك
ــيد.  ماه 1392 نرخ تورم به 40 درصد رس
ــان آغاز به  ــت كه در زم اين درحالى اس

كار دولت نهم درسال 1384 ميزان رشد 
اقتصادى كشور 8/4 درصد بود و اين رقم 
در سال 1388 به 3/5 درصد و در نهايت، 
در سال 1392 به منفى 3/2 درصد رسيد. 
ــال از فعاليت ها و  ــت يك س حاال با گذش
ــاى اقتصادى دولت يازدهم،  برنامه ريزى ه
ــا اميدوار كننده  ــار و اظهارات دولتى ه آم
است، هر چند هنوز هم زمزمه گاليه هاى 
ــى بلند  ــوى افكار عموم ــادى از س اقتص
ــاس، مقامات ارشد  ــت.  بر همين اس اس

ــا  ب ــت  دول ــادى  اقتص
ــيون  كميس در  ــور  حض
ــع مجلس به بحث  صناي
ــاى  راهكاره ــى  بررس و 
ــور  منظ ــه  ب ــود  موج
اين هدف  به  ــتيابى  دس
راهكارهايى  ــد؛  پرداختن
ــده آن در  كه بخش عم
ــته دولت مورد اشاره  بس
ــا آنگونه  ــرار گرفته، ام ق
ــته  ــن بس ــه در همي ك
ــده بايد از  ــز تاكيد ش ني
و  ــان  كارشناس ــوى  س
دست اندركاران به صورت 
دقيق تر و جزئى تر مورد 

بررسى قرار گيرد.

مابه التفاوت نرخ ارز در بخش صنعت
ــت از بخش صنعت  ــان حماي در اين مي
ــرمايه هاى كشور به اين  و روانه كردن س
ــور از ركود  بخش مى تواند در خروج كش

تورمى بسيار موثر باشد.
ــن زمينه  ــر در اي ــات موث ــى از اقدام يك
ــاوت  ــف مابه التف ــن تكلي ــد تعيي مى توان
ــت و واردات  ــراى بخش صنع ــرخ ارز ب ن
ــد.  ــى براى اين بخش باش كاالهاى اساس

ــو هيات مديره  ــان خالقى، عض البته آرم
ــريح جزئيات  ــران با تش ــه صنعت اي خان
ــيون صنايع مجلس  ــه اخير كميس جلس
ــاد، رييس  كل  ــا وزراى صنعت و اقتص ب
ــران بانك ها و بخش  بانك مركزى و مدي
ــه بر تعيين  خصوصى، گفته: در اين جلس
تكليف سريع مشكل مابه التفاوت نرخ ارز 

صنايع تاكيد شده است.
ــته،  ــش توليد در گذش ــه او بخ ــه گفت ب
تسهيالت ارزى را از دولت دريافت كرده، 

ــايل خارج از اختيارش،  ولى به دليل مس
ــن بدهى ارزى  ــش قابل توجه اي با افزاي

روبه رو شده كه قابل پرداخت نيست.
ــه اخير تاكيد شد  وى ادامه داد: در جلس
ــك راه حل  ــكل ي ــه براى حل اين مش ك
ــط دولت و مجلس  ــريع توس قطعى و س
ــاى توليدى از  ــود و واحده ــخص ش مش
بالتكليفى در اين مورد نجات پيدا كنند.

  
مشكالت ارزى بخش صنعت

در هر حال براى همه اقتصادى ها روشن 

ــت كه مابه التفاوت نرخ ارز تخصيص  اس
يافته به صنايع كشور با نرخ ارزى كه بايد 
به سيستم بانكى بازگشت دهند، موجب 

تشديد ركود در توليد ملى خواهد شد.
از سوى ديگر، مشخص است در شرايطى 
ــى  ــش مى   يابد و كس ــرخ ارز افزاي ــه ن ك
ــدگان براى  ــت، توليد   كنن ــخگو نيس پاس
ــهيالت صندوق توسعه ملى  دريافت تس
ريسك نمى   كنند، زيرا  اگر توليد   كنندگان 
بخواهند از بانك   هاى خارجى وام بگيرند، 
ــر از  ــا ارزان ت ــراى آنه ب
ملى  ــعه  توس ــدوق  صن
حالى  در  مى   شود،  تمام 
ــود تسهيالت  كه نرخ س
ملى در  توسعه  صندوق 
ايران 6 يا 7 درصد است 
ــك  و عالوه بر اين، ريس
ــى در دريافت اين  باالي
وجود  ــم  ه ــهيالت  تس

دارد.
ــه  اينك ــر  مهم ت ــه  نكت
داده  ــان  نش ــه  تجرب
ــكل  مش ــل  ح ــراى  ب
تنها  ــت  و صنع ــد  تولي
ــنامه  طرح دادن و بخش
ــه در تمام  ــت، زيرا آنچ دادن كافى نيس
ــتورالعمل ها و  ابالغيه هايى  برنامه ها، دس
ــده، به  ــال هاى اخير صادر ش كه طى س
ــم مى خورد، اين است كه مشكالت  چش
ــه طور كامل و  ــاى اقتصادى ب و كمبوده
ــكال در اجرا،  ــده؛ اما اش ــع ديده ش جام
همواره تصميم هاى مناسب را از رسيدن 

به مقصد باز داشته است.
ــترين  ــه اين ترتيب، مى توان گفت بيش ب
روى  ــش  پي ــون  اكن ــه  ك ــكالتى  مش
ــته حمايت از  ــه بس ــته هايى از جمل بس

ــروج از ركود  ــدى در خ ــاى تولي واحده
ــت و مشكل  ــيوه اجرا اس وجود دارد، ش
ارزى بخش صنعت هم با بخش نامه هاى 

غير اجرايى حل نخواهد شد.
با اين تفاسير به نظر مى رسد، در گام اول 
بايد  محدوديت هاى صادرات از بين بروند 
ــا بر فعل صادرات و رونق آن تمركز  و تنه
ــه محدوديت هاى  ــن معنا ك ــود، به اي ش
ــادرات كاالى با  ــر ص ــى دولت بر س فعل
ــا صادرات  ــود ت ــزوده باال لغو ش ارزش اف
رونق گيرد، زيرا واقعيت آن است كه طى 
ــرايط تحريم،  ــال هاى گذشته و در ش س
ــد و اقتصاد از  ــف تولي ــاى مختل حوزه ه
ــين آالت  ــه تكنولوژى و ماش ــتيابى ب دس
روز دنيا محروم مانده اند، بنابراين، درصد 
ــته اند توليد با ارزش  ــى از آنها توانس كم
افزوده باال داشته باشند و به همين دليل، 
بخش صنعت و توليد كشور عمال آسيب 

ديده است.
ــر رفتار  ــوان گفت، اگ ــر حال مى ت در ه
ــژه  ــدات به وي ــت از تولي ــا، حماي بانك   ه
ــزوده  ــد، ارزش اف ــور باش ــادرات مح ص
بخش   هاى مختلف اقتصادى زياد خواهد 
ــود. در  ــد و اثر تورمى هم كمتر مى ش ش
ــش درآمدهاى حاصل از  ــن ميان افزاي اي
ــى و خدمات  ــادرات غيرنفتى و صنعت ص
ــرل پايه  ــى در كنار كنت ــى و مهندس فن
ــورم روندى  ــك مى كند، نرخ ت پولى كم
ــد كه همراه با توسعه  كاهنده داشته باش
توليد، به معناى خروج غيرتورمى از ركود 

اقتصادى است. 
ــد دولتى ها در  ــد و دي ــر مان ــد منتظ باي
ــت از بخش صنعت  ــى كردن حماي اجراي
ــرد و آيا بخش  ــل خواهند ك چگونه عم
ــد بعد از  ــور مى توان ــت و توليد كش صنع

مدت ها سر بلند كند يا خير؟ 

ــش  ــى دائمى هتل ها ش ــت ماليات معافي
ــث نگرانى  ــاق باع ــد و اين اتف ــاله ش س
اعضاى اين صنف شد. در پى اين نگرانى 
ــس اتحاديه هتل ها  ــد فرخ مهر، ريي محم
ــران از  ــتان ته ــاى اس و هتل آپارتمان ه
ــرد.  او در گفت و گو  ــئله انتقاد ك اين مس
ــش از اين معافيت  ــنا گفت: تا پي با ايس
مالياتى براى هتل هاى فعال تا 50 درصد 
ــه در مصوبه جديد  ــورت دائم بود ك به ص
ــروط و از دائم به  ــات، مش ــن نوع مالي اي

شش سال تبديل شده است. 
ــه معافيت  ــال افزود: البت وى در عين ح
ــت لحاظ  ــراى اقام ــط ب ــدى فق 50درص
ــل جزو اين  ــود و بقيه خدمات هت مى ش

ــود.  وى ادامه  ــوب نمى ش معافيت محس
ــنهاد داده بوديم براى  داد: از طرفى پيش
ايجاد انگيزه و تشويق براى هتل سازى به 
ــور  ــت به كش دنبال افزايش تعداد توريس
براى هتل هاى نوساز و بازسازى شده صد 
ــال  درصد معافيت مالياتى به مدت 10س
ــر بگيرند كه با اين موضوع موافقت  در نظ
ــد براى اين نوع هتل ها تا  ــد و قرار ش نش
سه سال در شهرهاى بزرگ و تا پنج سال 
در شهرهاى كوچك معافيت صددرصدى 
ــس اتحاديه  ــد.  ريي ــات لحاظ كنن مالي
ــتان تهران  هتل ها و هتل آپارتمان هاى اس
ــبت به  ــا انتقاد از اقدام اخير مجلس نس ب
ــذار در صنعت  ــن تاثيرگ ــرات قواني تغيي

ــگرى از ادامه  ــدارى و فعاالن گردش هتل
ــدى به صورت  ــات 50 درص ــت مالي معافي

مشروط ابراز تاسف كرد. 
ــم نمايندگان  ــرد: اميدواري ــد ك وى تاكي
ــترى طرح  ــا تامل بيش ــرم مجلس ب محت
ــى از 50 درصد به  ــش معافيت ماليات افزاي
ــروط بودن از  ــد و نيز حذف مش صددرص
ــد معافيت مالياتى را مورد بحث و  50 درص
بررسى دوباره قرار دهند تا حضور گسترده 
سرمايه گذار در اين صنعت را شاهد باشيم.  
ــه فرخ مهر، معافيت مالياتى هتل ها  به گفت
ــعه  ــود موجب توس ــى خ ــاى زمان در فض
ــازى مراكز اقامتى و  ــدارى و نيز بازس هتل
تجهيزات و ساخت تاسيسات اين مكان ها 

شد كه در درجه بندى هتل ها بى تاثير نبود 
ــبى از  ــطح مناس و جايگاه هتل ها را در س
ــتانداردهاى جهانى قرار داد و به دنبال  اس
ــوزه دفاتر  ــگرى در ح ــاالن گردش آن فع
گردشگرى نيز رشدى متناسب را داشتند.  
رييس اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان هاى 
استان تهران افزود: عدم موافقت با معافيت 
ــده  صد درصدى در مقطع زمانى اعالم ش
ــور با تمهيدات دولت تدبير و اميد  كه كش
در فضاى مناسبى براى ورود گردشگر قرار 
ــاخت تاسيسات و  ــازى و س دارد و به نوس
ــگرى، حضور سرمايه گذار  تجهيزات گردش
ــا هتلداران  ــتر ب ــتگى بيش جديد و پيوس
ــم انداز  نياز دارد تا حداقل هاى برنامه چش

ــاله 1404 در بخش گردشگرى كه  20 س
ــگر را  ــى ورود 20 ميليون گردش پيش بين

دارد، امكان پذير شود. 
ــيون  ــرد: نمايندگان كميس وى تاكيد ك
اقتصادى مجلس توجه داشته باشند اين 
ــت كه فضاى  ضوابط و مقررات پايدار اس
مناسب را براى سرمايه گذارى اين بخش 
ــرايطى  فراهم خواهد كرد و در چنين ش
ــدارى و  ــات هتل ــا صاحبان تاسيس صرف
ــد؛  ــگرى از آن منتفع نخواهند ش گردش
ــگرى  ــر واحد گردش ــاخت ه ــه با س بلك
ــوف مرتبط با اين حوزه از آن  تمامى صن
ــده و صدها اشتغال به دنبال  بهره مند ش

آن ايجاد مى شود. 

بررسى چالش ها و راهكارهاى عرصه صنعت در گزارش «فرصت امروز»

راه حل هاى نو براى مشكالت كهنه توليد

نگرانى هتلدارهاى تهران از ماليات 
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ــار گمرك جمهورى  بر پايه آم
ــه ماهه  ــران در س ــالمى اي اس
ــال نزديك به يك  ابتدايى امس
ــتباف به  ــرش دس ــزار تن ف ه
ارزش بيش از 57 ميليون دالر 
ــده است كه  از كشور صادر ش
ــبت به  ــد را نس 23 درصد رش
ــال گذشته  مدت مشابه در س

نشان مى دهد. 
ــرش  ــت ف ــن سرپرس همچني
ــق گرفتن  ــران از رون ــى اي مل
ايران  دستباف  فرش  صادرات 
ــت امسال  ــه ماهه نخس در س
ــابه در  ــدت مش ــبت به م نس
ــال گذشته خبر مى دهد اما  س
توليدكنندگان  اتحاديه  رييس 
ــدگان فرش ايران  و صادركنن
در گفت و گو با روزنامه فرصت 
ــه را رد كرده  ــروز اين گفت ام
ــناد اين رونق  ــد: اس و مى گوي
ــار و ارقام واقعى  گرفتن با آم
ــود، چراكه اين گفته  اعالم ش

ــدارد.  ــت ن صح
ــان اينكه از  ــر كريمى با بي اكب
ــاله  ــال 74 به تدريج هر س س
ــم صادرات  ــاهد كاهش حج ش
ــتيم،  هس ــتباف  دس ــرش  ف
ــت در  ــن وضعي ــد: اي مى افزاي
ــديد شد  دولت نهم و دهم تش
و همچنان در دولت يازدهم با 

ــير گذشته ادامه دارد  همان س
البته ما اميدواريم اين وضعيت 

بهبود يابد. 

از دست دادن بازار اروپا
وى با اشاره به اينكه صادرات 
ــور با  ــتباف در كش فرش دس
ركود جدى مواجه شده است 
ــتر بازارهاى  ــفانه بيش و متاس
ــال ها از  ــى را در اين س جهان
ــد:  مى گوي ــم،  داده اي ــت  دس
ــادرات  ص ــم  حج ــترين  بيش
ــازار اروپا  ــق به ب ــرش متعل ف
ــازار را از  ــود اما امروز اين ب ب
ــت داد ه ايم و تنها اميد ما  دس
ــيه  ــور چين و روس به دو كش
ــت البته صادرات به امريكا  اس

ــت.  همچنان ممنوع اس
ــا تاكيد بر  ــى اصفهانى ب كريم
ــى به صنفى  ــه وقتى دولت اينك
ــد بايد به آن تعهد  قول مى ده
ــته  ــد، به وعده دولت گذش كن
در تامين بخشى از هزينه هاى 
ــتباف اشاره  صادرات فرش دس
ــفانه  مى كند و مى افزايد: متاس
پرداخت  فرش  جوايز صادراتى 
ــد. در گام نخست به دليل  نش
تحقق اين وعده قرار شد سهام 
ــم اين موضوع  بدهند اما كم ك
ــى سپرده  در دولت به فراموش

شد. 

ايجاد مزاحمت در
صادرات فرش 

ــه اينكه اطالع  ــاره ب وى با اش
ــزان بدهى دولت  دقيقى از مي
در بخش جوايز ندارم و وزارت 
ــالم  اع را  ــد آن  باي ــى  بازرگان
ــفانه با  ــد: متاس ــد، مى گوي كن
بودجه  ــس  مجل اينكه  ــود  وج
ــش را تعيين  ــن بخ الزم در اي
ــت از پرداخت آن  كرد اما دول
ــكالت  مش البته  ــرد.  ك امتناع 
ــت.  ــا تنها در اين بخش نيس م
ــط  ضواب ــع  مواق ــى  برخ در 
ــوند كه دست  به گونه اى مى ش
ــد و  ــدگان را مى بندن صادركنن
ــت مانع از كار  با ايجاد مزاحم
ــوند. براى نمونه سازمان  مى ش
ــا مى خواهد  ــور مالياتى از م ام
ــى از  ــه ماه يكبار گزارش هر س
ميزان صادرات به همراه تعداد 
ــالم كنيم اين  خريدوفروش اع
ــيارى  ــه بس ــت ك در حالى اس
ــن صنف  ــه در اي ــانى ك از كس
ــد اقتصادى  ــوز ك ــتند هن هس
ندارند يا خريدوفروش ها بدون 

فاكتور انجام مى شود. 
ــس اتحاديه توليدكنندگان  ريي
ــرش  ف ــدگان  صادركنن و 
ــاره  ــانات ارز اش ــران به نوس اي
ــانات  ــد و مى گويد: نوس مى كن
ــادرات ما  ــرد ص ــر عملك ارز ب

ــه  نكت ــت،  اس ــته  تاثيرگذاش
ــم  حج ــش  كاه در  ــى،  اساس
ــتباف است  صادرات فرش دس
ــئله اى كه بايد به آن توجه  مس
ــهم  ــه افزايش س ــرد، چراك ك
ــوع  موض ــى  غيرنفت ــادرات  ص
ــان  ــا بي ــت.  وى ب ــى اس مهم
ــه گمرك براى  اينكه آمارى ك
ــرش مى دهد  ــق صادرات ف رون
ــت،  ــاى مرجوعى اس ــا كااله ب
مرجوعى  ــاى  كااله مى افزايد: 
ــت و  ــيار اس در اين صنف بس
ــار اين كاالها  ــد در ارائه آم باي
محسوب نشوند كه متاسفانه به 
آن توجهى نمى شود. نكته حائز 
ــن مباحث  ــارغ از اي اهميت ف
ركودى است كه كامال گريبان 
صادرات فرش را گرفته است. 

تبليغات، الزمه رونق 
صادرات فرش دستباف 

ــت  تبليغات موضوع ديگرى اس
ــى به آن  ــى اصفهان ــه كريم ك
ــد: رونق  ــردازد و مى گوي مى پ
فرش دستباف در گرو تبليغات 
ــا از مرغوب  ــت تا دني موثر اس
ــتباف و مزاياى  بودن فرش دس
ــتفاده از آن آگاه شود. اين  اس
ــت تا  ــت اس ــده دول كار برعه
ــدى را در دنيا  خريداران جدي
حجم  كند.  هم اكنون  دست وپا 

صادرات فرش زير 400ميليون 
دالر است كه با اقالم مرجوعى 
ــاب شده است و  اين آمار حس
ــورت حذف  ــك در ص بدون ش
اين اقالم حجم صادرات كمتر 

از اين خواهد بود. 
ــس اتحاديه توليدكنندگان  ريي
ــرش ايران  ــدگان ف و صادركنن
ــش تقاضاى  ــن از كاه همچني
در  ــتباف  دس ــرش  ف ــد  خري
ــور نيز خبر مى دهد  داخل كش
ــفانه به دليل  و مى افزايد: متاس
ــن فرش  ــودن قيمت اي ــاال ب ب
ــوان خريد  ــت دادن ت و از دس
ــتفاده از  ــداران اس ــردم طرف م
ــر روز كمتر  ــتباف ه فرش دس
مى شود. فرش دستباف كاالى 
ــرمايه اى است و حتى دست  س

دوم آن نيز خريدار دارد. 
ــرش  ف ــد  تولي ــد:  مى گوي وى 
ــاس  ــور براس ــتباف در كش دس
ــرد با اين  ــورت مى گي تقاضا ص
ــت كه  حال تالش ما بر اين اس
ــرمايه اى همچنان  اين كاالى س
در صدر باشد. تاكنون تالش هاى 
ــب و كار  ــا مانع از تعطيلى كس م
فروشندگان فرش دستباف شده 
ــخص نيست در  ــت اما مش اس
صورتى كه سياست هاى حمايتى 
از آن صورت نگيرد چه آينده اى 

در انتظار آن است. 

ــادر و  ــازمان بن ــدرى س ــاون بن مع
ــاره به اينكه در چند  دريانوردى با اش
ماه اخير اقدامات گسترده اى درباره 
ــوط  ــى و خط ــوط خارج ورود خط
كشتيرانى دنيا به بندر شهيدرجايى 
ــته ايم، اعالم كرد: بر اين اساس،  داش
ــتيرانى خارجى  ــتين خط كش نخس
تردد خود را به بندر شهيد رجايى از 

هفته آينده از سر مى گيرد.
ــادر و  ــازمان بن ــدرى س ــاون بن مع
ــه اينكه در  ــاره ب ــوردى با اش دريان
ــترده اى  چند ماه اخير اقدامات گس
درباره ورود خطوط خارجى و خطوط 
كشتيرانى دنيا به بندر شهيدرجايى 
ــته ايم، اعالم كرد: بر اين اساس  داش
ــتيرانى خارجى  ــتين خط كش نخس
تردد خود را به بندر شهيد رجايى از 

هفته آينده از سر مى گيرد.
ــانى دولت،  به گزارش پايگاه اطالع رس
على جهانديده، با تشريح روند كاهش 
استقبال خطوط كشتيرانى خارجى از 
بنادر ايران و كاهش بهره ورى و راندمان 
عملكرد بنادر تصريح كرد: با ابراز تمايل 
شركت هاى كشتيرانى خارجى نسبت 
به حضور دوباره در بنادر ايران، شركت 
Wan Hai تايوان نخستين شركت 
ــت كه با شكسته شدن  كشتيرانى اس
تحريم ها، فعاليت خود را در بنادر ايران 

از سر مى گيرد.
ــادر و  ــازمان بن ــدرى س ــاون بن مع
ــركت  ــن ش ــزود: اي ــوردى اف دريان
ــات ژنو از  ــتيرانى به دنبال توافق كش
اوايل ماه مارس سال جارى ميالدى 

به صورت آزمايشى، پذيرش كاال براى 
حمل به بنادر بوشهر و شهيدرجايى 
ــس تردد  ــن پ ــه از اي ــود ك كرده ب
ــتى هاى اين خط در بنادر ايران  كش
ــده انجام  به صورت منظم و تثبيت ش

مى گيرد.
ــتيرانى  ــركت كش وى تاكيد كرد: ش
ــرداد  ــوان از دوم م Wan Hai تاي
امسال تردد خود را از بندر شانگهاى 
ــر  ــهيدرجايى از س چين به بندر ش
ــدام، زمان  ــن اق ــه با اي ــرد ك مى گي
جابه جايى در مقايسه با سرويس هاى 
حمل و نقل دريايى از بندر جبل على، 
ــت روز كاهش  ــه مدت هف حداقل ب

پيدا مى كند.
ــس از رفع  ــد: پ جهانديده يادآور ش
ــهيدرجايى در  ــاى بندر ش تحريم ه
نخستين مورد يك كشتى كانتينرى 
ــركت كشتيرانى  بزرگ متعلق به ش
ــد مليتى بوده،  Wan Hai كه چن
ــاالى آن متعلق به تايوان  اما درصد ب
است از سنگاپور وارد بندر جبل على 
شده و از آنجا وارد بندرعباس و بندر 

شهيدرجايى مى شود.
وى ابراز كرد: در قالب مذاكرات كتبى 
ــمى به خطوط كشتيرانى  و اعالم رس
دنيا اعالم كرديم كه بندر شهيد رجايى 
آماده پذيرش كشتى هاى كانتينرى و 

غير كانتينرى است.
ــرد: يكى ديگر از  جهانديده اظهار ك
كشتى هاى همين شركت تايوانى در 
3 مرداد 93 از بندر شانگهاى به بندر 

شهيدرجايى مى آيد.

ــادر و  ــازمان بن ــدرى س ــاون بن مع
ــر از  ــد: غي ــادآور ش ــوردى ي دريان
ــركت ديگر  ــه ش ــتى ها، س اين كش
كشتيرانى دنيا نيز به زودى وارد بندر 
شهيدرجايى مى شود كه گزارش آن 

ارائه خواهد شد.
ــورهايى نظير  ــه داد: از كش وى ادام
ــره جنوبى  ــوان و ك ــد، چين، تاي هن
ــه بنادر  ــتيرانى ب ــركت هاى كش ش
ــد:  ــد آمد. وى يادآور ش ايران خواه
ــازمان بنادر و دريانوردى در قالب  س
تفاهم نامه، درخواست مكتوب و اعالم 
بين المللى، آمادگى بندر شهيدرجايى 
را براى پذيرش كشتى ها اعالم كرده و 
قرار است خطوط الينرى دنيا را به اين 

بندر كانتينرى جذب كند.
دادگاه اروپا، 25 شهريور سال گذشته 
ــاى اين  ــى، تحريم ه با صدور حكم
ــتيرانى و  ــركت كش اتحاديه عليه ش
هفده شركت وابسته به آن را لغو كرد.

ــش هزينه حمل  ــم باعث افزاي تحري
ــران بين 40 تا 100  كاال از اروپا به اي
ــود و عالوه بر  ــده ب دالر در هر تن ش
ــش از تحريم،  ــه پي ــى ك آن، كاالي
ــد،  ــه هفته وارد ايران مى ش طى س
ــدت زمان ورود  به دليل تحريم ها م
ــه ماه به طول  كاال به كشور گاه تا س

مى انجامد.
موقعيت استراتژيك اين بندر موجب 
ــال حجم قابل توجهى  شده تا هر س
ــواد اوليه و كاالهاى  از كاالها اعم از م
ساخته شده از اين بندر به كشورهاى 

آسياى ميانه و قفقاز ترانزيت شود.

آمار متناقض از وضعيت صادرات فرش دستباف

گره هاى كور بر دار قالى ايرانى

معاون بندرى سازمان بنادر و دريانوردى: 

لغو تحريم با ورود نخستين كشتى 

اتاق اصناف ايران متولى كميسيون هاى تخصصى اتحاديه ها

نمى توان انتظار صادرات از بندر شهيد رجايى داشت

دور از انتظار نبود كه بندر شهيد رجايى لغو 
تحريم شود، زيرا تالش هاى دولت يازدهم در 
برقرارى تعامل با دنيا اخبار خوبى را براى ما 
ايرانى ها به ارمغان خواهد داشت. خوشحالم 
نزديك تر  آينده  در  اميدوارم  و  اتفاق  اين  از 
به  نسبت  بيشترى  تحريم هاى  لغو  شاهد 
در  گذشته  دولت  توانايى  عدم  دليل  به  تحريم ها  اين  زيرا  باشيم،  ايران 
برقرارى ارتباطات صورت گرفته است.  همواره نسبت به اقتصاد نگاه نقادانه 
دارم و معتقدم با نقد سازنده مى توان به اقتصاد كمك كرد، اما در اين دولت 
به رييس جمهور و وزير امور خارجه اعتماد كامل دارم. در چند ماه گذشته 
تالش ها براى لغو تحريم ها بسيار سازنده بود، امروز شاهد آن هستيم كه 
بسيارى از تحريم ها در حوزه هاى مختلف لغو شده است. اين كار تنها در 
ايجاد  به  اين فضا  و  اقتصادى موجب مى شود  باالى  صورت داشتن شعور 
رفاه بيشتر مردم كمك مى كند و من معتقدم بايد از اين شعور دفاع كرد. 

بندر شهيد رجايى آزاد شد و اين به معناى ارزان تر شدن اقالم وارداتى 
اميدوار  مى توانيم  كنيم  دريافت  بى واسطه  را  اجناس  بتوانيم  وقتى  است 
باشيم كه تورم ناشى از تحريم ها نيز از بين مى رود. اين قانون تقاضا است 
واسطه ها حذف  وقتى  ارزان تر مى شود.  اقالم  كنيم،  بيشتر خريد  اگر  كه 
شود با نقدينگى بيشترى مى توان به خريد كردن پرداخت و در اين زمان 
مى توانيم كاالى بيشترى را خريد كنيم. هم اكنون قدرت خريد مردم در 

بخش هاى مختلف كاهش يافته و اين مسئله نگران كننده است. 
اقتصاد كشور در آينده با رويكرد تعاملى بهبود مى يابد، زيرا دولت گفتمان 
بين المللى را مى شناسد. البته با توجه به اينكه وضعيت اقتصادى در كشور 
نيازمند كمك كردن است نمى توان انتظار زيادى داشت كه از بندر شهيد 
رجايى براى صادرات استفاده كنيم زيرا اقتصاد كشور مازاد كمترى دارد 
تا به صادرات منجر شود، اما بدون شك خريد بدون واسطه از سوى ساير 

كشورها و بارگيرى از مبدا خود انگيزه ساز خواهد بود. 
خواسته يا ناخواسته نرخ رشد در كشور قابل دفاع نيست و نيازمند كمك و 
تالش است تا بتوانيم از ظرفيت هاى ايجاد شده به دليل لغو تحريم ها بهتر 
استفاده كنيم. با اين حال، لغو هر تحريم بازشدن گره يكى از مشكالت 
در اقتصاد كشور است.  با توجه به مذاكرات اخير در ژنو انتظار مى رفت 
افزايش  امروز  دالر  نرخ  اينكه  به  توجه  با  حال  يابد،  كاهش  دالر  قيمت 
اندكى داشته بايد منتظر ماند و ديد راهكارهاى واقعى مهار تورم در جامعه 
كنونى چيست؟ زيرا بازار ارز در كشور در دست عده اى غيرمتخصص است. 

توتون هاى سمى در سيگارهاى قاچاق
مصرف  به  نسبت  كشور  دخانيات  بر  نظارت  و  برنامه ريزى  مركز  سرپرست 
درباره  ايسنا،  با  در گفت وگو  رمزى  على اصغر  داد.   قاچاق هشدار  سيگارهاى 
خطرات ناشى از مصرف سيگارهاى قاچاق و غيرمجاز اظهار كرد: در زمان كشت 
توتون سيگارهايى كه به صورت قاچاق و غيرمجاز وارد كشور مى شوند از سموم 
دفع آفات نباتى استفاده مى شود كه در برخى از اين توتون ها اين سموم ماندگارى 
زيادى دارند كه در زمان مصرف سيگار مى تواند مضرات زيادى براى مصرف كننده 
داشته باشد.  وى افزود: كارخانه هاى معتبر و مجاز توليد سيگار در هنگام خريد 
توتون آن را مورد بررسى قرار مى دهند و اگر حدمجاز سموم دفع آفات نباتى در 
اين توتون ها زياد باشد از خريد آنها خوددارى مى كنند.  رمزى تاكيد كرد: در 
حال حاضر در برخى از كشورهاى اطراف ايران كارخانه هايى وجود دارند كه از 
توتون هاى غيراستاندارد براى توليد سيگار استفاده مى كنند و همين سيگارها با 

برندهاى مختلف به صورت غيرقانونى و قاچاق وارد بازار ايران مى شوند. 

انتقاد از وضعيت
 نامطلوب شاليكاران

ــس، با انتقاد  نماينده آمل در مجل
ــل از  ــن فص ــج در اي از واردات برن
ــت توليدات  ــال كه زمان برداش س
ــرايط و  ــت: ش ــت، گف داخلى اس
وضعيت شاليكاران در كشور بسيار 
ــت. واردات برنج در  ــوب اس نامطل
اين فصل از سال كه زمان برداشت 
ــت، ممنوع  ــى اس ــدات داخل تولي
ــفانه واردات برنج  ــت، اما متاس اس

همچنان ادامه دارد. 

پرداخت 550 ميليون 
دالر توسط هند

امروز آخرين روز توافق 6 ماهه ژنو و 
موعد پرداخت آخرين قسط ايران به 
مبلغ 550 ميليون دالر براساس اين 
ــت، اين درحالى است كه  توافق اس
2,8 ميليارد دالر ديگر از دارايى هاى 
ــده ايران طى چهار ماه  ــدود ش مس

آينده آزاد خواهد شد.

مشوق هاى جديد 
صادرات از آزاد ارس 

محسن خادم عرب باغى، مديرعامل 
ــام  ــت: تم ــه آزاد ارس گف منطق
ــان و توليدكنندگان منطقه  بازرگان
ــور در صورتى كه بتوانند  ارس و كش
ــر واردات كاال از گمرك اين  در براب
ــه  ــدى منطق ــه، كاالى تولي منطق
ارس يا داخل كشور را صادركنند تا 
ــقف 50درصد از معافيت عوارض  س
ــازمان منطقه آزاد  دريافتى سهم س

ارس بهره مند مى شوند. 

خاموشى 
برنامه ريزى شده در 

دستوركار نيست
ــمى، مديرعامل  ــيدمحمد هاش س
ــرق تهران  ــركت توزيع نيروى ب ش
ــون هيچ گونه  ــت: تاكن ــزرگ گف ب
ــده ناشى  ــى برنامه ريزى ش خاموش
ــران اعمال  ــرژى در ته از كمبود ان
ــده و درصورت مديريت مصرف  نش
ــا برنامه  ــى ب و صرفه جويى، خاموش

نخواهيم داشت. 

 عدم افزايش واقعى
تعرفه واردات كاال

محمدرضا ديانى، فعال اقتصادى، 
ــش تعرفه واردات  در رابطه باافزاي
لوازم خانگى نسبت به سال گذشته 
ــازار داخلى گفت:  ــر آن در ب و تاثي
ــال قبل  ــبت به س «نرخ تعرفه نس
ــته و متاسفانه  تغيير چندانى نداش
ــود؛  به صورت واقعى اعمال نمى ش
همچنين عالوه براين، در سال هاى 
گذشته لوازم خانگى جزوكاالهاى 
ــال از اين  ــود و امس اولويت 10 ب

دسته خارج شده است. 

278 ميليارد ريال 
براى آسيب ديدگان 
چهارمحال و بختيارى

ــاص  ــا اختص ن ب ــرا ــات وزي هي
ــهيالت  ــال تس ــارد ري 278ميلي
ــيب ديدگان حوادث  ــى به آس بانك
ــال بختيارى  غير مترقبه چهارمح

موافقت كرد.
ــهيالت  مبلغ 278ميليارد ريال تس
ــزى از  ــك مرك ــط بان ــى توس بانك
ــى  ــا معرف ــل ب ــك عام ــق بان طري
ــالمى و  ــكن انقالب اس ــاد مس بني
ــتاندارى چهارمحال بختيارى به  اس
ــيب ديدگان حوادث غير مترقبه  آس
استان با كارمزد 4درصد در مناطق 
روستايى و 5درصد در مناطق شهرى 
ــره اى پرداخت  ــت زنجي ــا ضمان ب

مى شود. 

500 ميليارد ريال براى 
پيشگيرى از سيل در 

مازندران 
ــب كرد، مبلغ  هيات وزيران تصوي
500 ميليارد ريال به صورت تملك 
ــرمايه اى براى اقدامات  دارايى س
ــيل در  ــه با س ــگيرانه و مقابل پيش
ــتان مازندران قرار گيرد  اختيار اس
ــررات مربوط  ــر قوانين ومق تا براب

هزينه شود. 

 تكذيب برداشت از 
صندوق توسعه ملى

 وزارت اقتصاد با صدور اطالعيه اى 
ضمن تكذيب هرگونه تصميمى از 
ــوى دولت مبنى بر پرداخت وام  س
ــعه  ــل صندوق توس ازدواج از مح
ملى، اين امر را خالف سياست هاى 
ــم رهبرى  ــى مقام معظ كلى ابالغ
ــت هاى دولت يازدهم  و نيز سياس

خواند. 

الهه ابراهيمى 

ــه  به گزارش ايرنا، عضو هيات رييس
ــان اينكه  ــران با بي ــاق اصناف اي ات
ــيون هاى  ــاق متولى كميس ــن ات اي
ــت،  اس ــده  ش اتحاديه ها  تخصصى 
ــد  جدي ــون  قان ــاى  برمبن ــت:  گف
ــئله  ــيدگى به مس نظام صنفى، رس

ــى به اتاق  ــيون هاى تخصص كميس
اصناف ايران محول شده است.

ــات  ــو هي ــى، عض ــى صفاي مجتب
ــه اتاق اصناف ايران با بيان  رييس
ــون جديد  قان ــب  با تصوي ــه  اينك
نظام صنفى، اتحاديه هاى كشورى 

منسوخ و كميسيون هاى تخصصى 
ــدند،  ــا جايگزين آنها ش اتحاديه ه
تخصصى  ــيون هاى  ــزود: كميس اف
ــازوى اجرايى براى رفع  به عنوان ب
ــكل  ــاص صنوف ش ــكالت خ مش

گرفته اند.

مهدى تقوى | استاد دانشگاه|

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

به طور مستقل، وجود ندارد.

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

مى كنند.

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

هزينه و چگونگى اشتراك روزنامه 

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

تماس بگيريد.
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گزارش 2

سليقه آدم ها به اقتضاى شرايط 
و متناسب با سليقه حاكم بر 
جامعه تغيير مى كند. اين روزها 
به دليل همين تغيير اگر كسى 
براى خريد لوازم خانگى برود، 
نظر  نخستين معيارى كه در 
مى گيرد استاندارد نيست، بلكه 
نام برند آن محصول است. ديگر 
داشتن نشان استاندارد، تاثير 
زيادى در انتخاب افراد ندارد. 
حاال در چنين شرايطى وجود 
لوازم خانگى غير استاندارد يك 

هشدار به شمار مى رود. 
متاسفانه باور غالب اين است 
برند  همه  اين  ميان  در  كه 
معتبر امكان ندارد كه وسيله 
غير استانداردى وجود داشته 
باشد، اما واقعيت اين است كه 
چنين نيست. كارگاه هاى متفرقه 
فعال در عرصه توليد لوازم خانگى 
مانند زنگ خطرى هستند كه 
خريداران را ناچار مى كنند كه به 

گوش باشند. 
در چنين شرايطى است كه مدير 
كل استاندارد استان تهران خبر از 
توقيف نزديك به دو هزار قلم لوازم 
خانگى غير استاندارد مى دهد كه 
عمدتا در همين كارگاه ها توليد 
شده اند، اقالمى كه البته صنف 
لوازم خانگى درصد زيادى از آنها 

را شامل اين صنف نمى داند. 
مسلم بيات، مديركل استاندارد 
استان تهران، در گفت وگو با 
خبرنگار فرصت امروز، درباره 
اين موضوع توضيح داد: حدود دو 
هزار لوازم خانگى فاقد استاندارد 
در شهرك هاى صنعتى جاجرود، 
خاوران، پرند و شمس آباد توقيف 
شده است. اين اقالم شامل، 800 
بخارى نفتى با نام تجارتى آترا، 
190 فر پخت با نام تجارتى گل 
فر، 780 سبزى خردكن با عالمت 
تجارتى كارا الكتريك و اجاق گاز 
و هود آشپزخانه با نام تجارتى 
BESSهستند كه در بازرسى 
همكاران ما از واحدهاى توليدى و 
مراكز عرضه انبوه توقيف شده اند. 

برخورد با كارگاه هاى 
متخلف پاسخ مى دهد؟ 

اگرچه رفتار سلبى راهكار خوبى 
با توزيع كاالى  براى مبارزه 
غير استاندارد در بازار است، اما 
مى توان آن را در دسته رفتارهاى 
حداقلى برشمرد. اين برخوردها 
نمى تواند موضوع را از ريشه 
حل كند، زيرا ريشه كار در جاى 

ديگرى است. 
بيات در پاسخ به اين پرسش كه 
اين كارگاه هاى متفرقه چگونه 
فعاليت مى كنند؟ اظهار كرد: 
پروانه بهره بردارى كارگاه ها و 
كارخانه ها را وزارت صنعت، معدن 
و تجارت صادر مى كند و يك 
نسخه از اين پروانه بهره بردارى 
را براى اداره كل هاى استاندارد 
استان ها ارسال مى كند. از آن پس 
اداره كل استاندارد وظيفه دارد 
كه كارخانه ها و كارگاه هايى را 
كه محصوالتش شامل استاندارد 
اجبارى است، بازرسى كند، البته 
براى اينكه پوشش جامع ترى 
براى نظارت وجود داشته باشد، 

از گزارش هاى مردمى نيز در اين 
زمينه كمك گرفته مى شود. 

او با اشاره به اينكه در صورت 
مشاهده تخلف، با كارگاه متخلف 
برخورد مى شود، بيان كرد: در اين 
ميان كارگاه هايى نيز هستند كه 
به صورت زيرزمينى و بدون مجوز 
فعاليت مى كنند. بازرسان ما در 
سطح همه بازارها و 22 منطقه 
تهران، كار بازرسى را انجام 
مى دهند، اگر در مواردى با تخلف 
روبه رو شوند عليه توليد كننده 
اعالم جرم مى شود و اگر كاال خارج 
از استان باشد عليه توليدكننده، 
عرضه كننده و انبار كننده اعالم 
جرم مى شود. مجازات هايى كه در 
مقابله با تخلفات صورت مى گيرد، 
با توجه به نوع تخلف متفاوت است 
و جريمه نقدى، تذكر، توبيخ و در 
نهايت حبس تا 15 سال از جمله 

مجازات ها است. 

اتحاديه لوازم خانگى
 چه مى گويد؟ 

وقتى چنين آمارى از سوى اداره 
كل استاندارد اعالم مى شود و 

مستقيم نام لوازم خانگى در آن 
آورده مى شود، به يقين يك سوى 
ماجرا اتحاديه لوازم خانگى است. 
حاال موضع اين اتحاديه در برابر 

چنين خبرى چيست؟ 
محمد طحان پور، رييس اتحاديه 
لوازم خانگى، در گفت وگو با 
خبرنگار «فرصت امروز» درباره 
اين موضوع گفت: بخش كثيرى 
از اقالمى كه اعالم شده سبزى 
خردكن و بخارى نفتى است كه 
نسبتى با لوازم خانگى ندارد. 
اين اقالم در كارگاه هاى متفرقه 
توليد مى شود. بخارى نفتى كه 
اصوال در تهران مصرفى ندارد و 
مشخص نيست براى كجا توليد 
شده است. بخش ديگرى هم به 
اجاق گازهاى روميزى و هود 
آشپزخانه مربوط مى شود. امروز، 
هر كسى كه از راه مى رسد، اقدام 
به توليد اجاق گازهاى روميزى 
مى كند و هود آشپزخانه هم به 
اتحاديه كابينت داران مربوط 

مى شود. 
بخش  اينكه  به  پاسخ  در  او 
ديـگـرى از ايــن كـاالهـاى 

توقيف شده نيز شامل فرپخت 
است، اظهار كرد: فرهايى كه در 
ايران توليد مى شود همگى شامل 
استاندارد اجبارى هستند. اين 
بازرسى ها اصوال در خط توليد 
كارخانه ها صورت مى گيرد كه 
ممكن است در آن زمان كاال دچار 

ايراد باشد. 
 رييس اتحاديه لوازم خانگى 
درباره اينكه آيا اين اتحاديه اقدام 
اداره كل استاندارد را قبول دارد؟ 
بيان كرد: ما موافقيم كه صددرصد 
بايد با اين كاالهاى غير استاندارد 
برخورد شود، اما بخش عمده اى 
از اين اقالم در لوازم خانگى 

دسته بندى نمى شوند. 
متاسفانه، با وجود اينكه خود 
اهالى اتحاديه نيز تاييد مى كنند 
كه بايد با توليد اين گونه كاالهاى 
غير استاندارد كه بخشى از آن 
مى تواند  نفتى  بخارى  مانند 
خطر  به  را  انسان ها  جان 
بيندازد، برخورد شود، اما اين 
روند همچنان ادامه دارد. شايد 
داليل مختلفى از جمله گران 
وجود  و  خانگى  لوازم  شدن 
كارگاه هاى كوچك بدون مجوز را 
بتوان براى اين موضوع برشمرد، 
اما طحان پور درباره علت اصلى 
اسـت:  مـعـتـقـد  اتفاق  اين 
مـتـاسـفانه خريداران ديگــر 
بــه نـشـان استاندارد توجهى 
نمى كنند و فقط به برند محصول 
توجه ويژه اى دارند. همين موضوع 
موجب مى شود كه اهميت نشان 
استاندارد كم و در طول زمان از 

بين برود. 

يك پيشنهاد براى فرار
از غير استاندارها

مديركل استاندارد استان تهران، 
براى خريداران لوازم خانگى يك 
پيشنهاد دارد و آن اين است كه 
لوازمى كه نشان استاندارد ندارند 
را خريدارى نكنند و در صورت 
نشان  فاقد  كااليى  مشاهده 
استاندارد با شماره 1517 تماس 

بگيرند. 

ــدى مردم را  ــت برق هاى تولي  دول
ــر، هزينه  ــوى ديگ ــرد. از س مى خ
گازوييل مولد هاى ديزلى برق نيز از 

سوى دولت پرداخت مى شود. 
ــريح  ــا تش ب ــرو  ني ــر  ــاون وزي مع
سياست هاى تشويقى خريد و توليد 
ــه هزينه مصرف  ــا بيان اينك برق ب
گازوييل مولدهاى ديزلى مشتركان 
ــط دولت پرداخت مى شود، از  توس
ــج ميليون  ــت وام 4/5 تا پن پرداخ
تومانى براى توليد برق خورشيدى 

در منازل خبر داد. 
ــريح  تش ــان در  ــنگ فالحتي هوش
جزييات سياست هاى تشويقى براى 
مشتركان خودكفا و خودتامين برق 
ــدادى از  ــه مهر گفت: تع ــور، ب كش
اماكن كشور همچون بيمارستان ها، 
ــاختمان هاى ادارى و كارخانه ها  س
ــتند  به مولدهاى ديزلى مجهز هس
ــى اوليه  ــن مولدها در طراح كه اي
ــت و  ــده اس ــاختمان ها ايجاد ش س
ــا را در  ــن برق آنه ــئوليت تامي مس
ــرى برق  ــبكه سراس مواردى كه ش
ــراى تامين  ــود، ب دچار وقفه مى ش
ــورد نياز آن اماكن برعهده  انرژى م

مى گيرد. 
ــالم اينكه  ــر نيرو با اع معاون وزي

از  ــتفاده  اس ــراى  ب ــرو  ني وزارت 
ــور كمك به  ــا به منظ ــن مولده اي
برنامه ريزى  ــرى برق  شبكه سراس
ــح كرد:  ــت، تصري ــام داده اس انج
ــام هزينه گاز ديزل  از اين رو، تم
هر  ــه ازاى  ب ــوز  گازس ژنراتورهاى 
ــاعت 0/25 مترمكعب  كيلووات س
به صورت كامل پرداخت مى شود و 
ــوخت گازوييل  مولدهايى كه با س
ــدام مى كنند،  اق ــرق  ب ــد  تولي به 
ــر كيلووات  ــرو به ازاى ه وزارت ني

ــاعت 0/4 ليتر هزينه سوخت را  س
تقبل مى كند. 

ــئول افزود: چنانچه  اين مقام مس
از  ــى  ديزل ــاى  مولده ــان  صاحب
ــد برق  ــراى تولي ــا ب ــن مولده اي
ــا هماهنگى مركز  ب ــتان  تابس در 
ــركت هاى توزيع برق  ــرل ش كنت
ــوخت  س هزينه  كنند،  ــتفاده  اس
ــه در اختيار آنها  ــر نرخى ك با ه
را  ــا آن هزينه ها  م ــرد،  بگي قرار 
ــن بدين  ــم؛ اي ــت مى كني پرداخ

ــوخت  ــت كه بهاى س ــى اس معن
ــده  ــا برعه ــن مولده ــى اي مصرف
ــن  عي در  و  ــت  اس ــرو  ني وزارت 
ــط اين  حال، توليد برقى كه توس
اين  بر  ــورت مى گيرد،  مولدها ص
ــا بهاى انرژى  ــاس بهاى آن ب اس

ــود.  مصرفى آنها تهاتر مى ش
اينكه صاحبان  ــان  بي با  فالحتيان 
به كارگيرى  ــا  ب ديزلى  ــاى  مولده
مولدهاى خود از دو بخش منتفع 
مى شوند، اظهار كرد: پول سوخت 

ــورت كامل پرداخت  ــا به ص مولده
ــط  ــرق توليدى توس ــود و ب مى ش
ــا نيز خريدارى  اين مولدها از آنه
ــرق مصرفى  ــه ب ــود و هزين مى ش
ــرق تهاتر  ــا بهاى توليد ب آنها را ب

ــم.  مى كني
ــرو در امور برق  ني ــاون وزير  مع
ــادآورى اينكه همه  ــرژى با ي و ان
ــى و حقوقى كه  ــخاص حقيق اش
ــتند،  داراى مولدهاى ديزلى هس
به كارگيرى  با  ــتان  تابس در فصل 
ايجاد  ــر  افزون ب ــود  خ مولدهاى 
ــاى  هزينه ه ــد  مى توانن ــد،  درآم
ــدت  ــى خود را به ش ــرق مصرف ب
ــد كرد: همه  ــش دهند، تاكي كاه
ــاى  پنل ه از  ــه  ك ــتركانى  مش
ــرق  ــد ب ــراى تولي ــيدى ب خورش
ــد، به ازاى هر  ــتفاده كنن خود اس
 4/5 ــدود   ــاعت ح ــووات س كيل
ــان كمك  ــون توم ــج ميلي ــا پن ت

ــد.  ــت مى كنن ــوض درياف بالع
ــان  پاي در  ــئول  مس ــام  مق ــن  اي
ــان كرد: اگر برق توليدى  خاطرنش
ــبكه سراسرى  ازطريق پنل را به ش
ــر كيلووات  ــه  ازاى ه ــند، ب بفروش
ــاعت حدود 444 تومان به آنان  س

پرداخت مى شود.

صداى پاى كاالى غير استاندارد در بازار لوازم خانگى

برند جاى استاندارد را نمى گيرد

دولت از مردم برق مى خرد 

حسين مهاجران، رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزى با بيان اين نكته كه قيمت 
ميوه و سبزى كاهش پيدا مى كند و دست دالالن از اين بازار كوتاه مى شود، گفت: هر 
كسى كه پروانه بارفروشى ندارد دالل محسوب مى شود كه با حذف آنها قيمت ميوه ها 

كاهش مى يابد و اين امرى طبيعى است. 
او در گفت و گو با ايسنا با بيان اينكه بار با كيفيت شبانه توسط دالالن جابجا مى شود، 
اظهار كرد: زمانى كه ميوه هاى باكيفيت وارد مى شوند توسط دالالن خريدارى شده و 
هنگام اذان صبح كه واحدهاى ما براى خريد ميوه اقدام مى كنند به ناچار اين ميوه ها 
ــدن ميوه قيمت آن افزايش  ــت ش ــت به دس را از دالالن خريدارى مى كنند كه با دس

مى يابد. 
ــن پس به صورت جدى در اين  ــال تصريح كرد: تعزيرات بنا دارد از اي ــن ح وى در عي
ــطه ها را از اين بازار كوتاه كند و به اين بازار  ــت دالالن و واس زمينه اقدام كرده و دس

آشفته سامانى دهد. 
ــه مرحله به حذف دالل ها اقدام  ــته در س ــال هاى گذش مهاجران با بيان اينكه در س

كرديم، گفت: بخشى از اين دالل ها به صنف ما ورود پيدا كردند 
ــال حاضر بارفروش  ــدان رفته و در ح ــى ديگر نيز به مي و بخش

هستند. 
ــالح مى دانند كه اين دالالن  ــزود: به طور حتم عده اى ص وى اف
حضور داشته باشند، زيرا ما سال هاست كه مى گوييم بايد با اين 
ــندگان ميوه و تره بار  موضوع برخورد كرد!  رييس اتحاديه فروش
در عين حال تصريح كرد: مسئوالن مربوط كه در اين زمينه بايد 

اقدامات الزم را انجام دهند. 

ــه دولت براى اختصاص 60 ميليارد تومان  ــاره به مصوب رييس اتحاديه چايكاران با اش
ــال بهاى برگ سبز حداقل 50 درصد افزايش يافت  به بحث زراعى و باغات گفت: امس
و قيمت هر كيلو برگ سبز درجه يك و درجه دو به ترتيب به 1800 و 1000 تومان 

رسيد.
ــيار  ــال بس ــح داد: چين اول چاى امس ــنيم توضي ــزارى تس ــمى، خبرگ ــرج هوس  اي
ــه بوديم، اما  ــته با افزايش توليد مواج ــال گذش ــبت به س اميدواركننده بود، زيرا نس

متاسفانه خشكسالى هايى كه اتفاق افتاد باعث كاهش برداشت در چين دوم شد.
ــوم آغاز  وى با بيان اينكه چين دوم اوايل خردادماه تمام و 45 روز پس از آن چين س
مى شود، اضافه كرد: ميزان برداشت در چين سوم قابل پيش بينى نيست، اگر بارندگى 
ــت، اما اگر چنين اتفاقى نيفتد امسال نيز  ــته باشيم برداشت خوبى خواهيم داش داش

بايد خسران را تحمل كنيم.
ــتان  ــاغ به ويژه هرس كردن در زمس ــاى فنى ب ــاره به اينكه كاره ــمى با اش هوس
ــه 45 روزه بين چين ها نيازى  ــود به فاصل ــام مى گيرد، گفت: اگر باغ هرس ش انج

ــود، اما  ــت و هر 15 روز يك بار بهره بردارى انجام مى ش نيس
ــرمايه كافى نداشتند  ــال هاى پيش، چون كشاورزان س در س
ــتان  ــت نكردند باغات چاى در زمس ــاعده اى نيز درياف و مس

ــد. هرس نش
ــرده كه 60 ميليارد  ــال جارى مصوب ك وى افزود: دولت در س
ــراى بحث زراعى و باغات اختصاص دهد كه با توجه به  تومان ب
اين امر اميدواريم كشاورزان به موقع وارد باغات شده و كارهاى 

فنى آن را انجام دهند.

برگ سبز چاى 50 درصد گران شدكاهش قيمت ميوه و سبزى 
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اخبار كوتاه

رشد 24 درصدى توليد 
انواع يخچال و فريزر

ــه  توليد انواع يخچال و فريزر در س
ــال  ــى به خرداد ماه س ــه منته ماه
جارى با رشد 23/9درصدى نسبت 
ــته، به مرز  ــه ماهه سال گذش به س
291 هزار و 800 دستگاه رسيد.در 
 LED, ــدت تلويزيون هاى همين م
LCD با رشد 79/5درصدى نسبت 
ــابه خود در سال 92به  به دوره مش
تعداد 465 هزار و 88 دستگاه توليد 

شده است.

كاهش مصرف گاز
 در كشور 

ــور،  مصرف گاز طبيعى در كل كش
ــى  ــد كاهش يافت.بررس 3/46درص
ــان  ــده نش ــر ش آخرين آمار منتش
ــاورزى در  ــه بخش كش مى دهد ك
ــال 91 با 24/29درصد باالترين  س
ــرف گاز طبيعى  ــد مص ــزان رش مي
ــت. ــود اختصاص داده اس ــه خ را ب

ــه در همان  ــت ك ــن در حالى اس اي
ــال ميزان مصرف گاز طبيعى در  س
بخش خانگى، عمومى و تجارى در 
ــال قبل، 9/01 درصد  مقايسه با س

كاهش يافته است.

ورود 3600 مگاوات 
ظرفيت نيروگاهى جديد 

به مدار برق
ــتيبانى فنى توليد  مدير كل دفتر پش
ــگاوات  م  3600 ورود  از  ــر  تواني
ــال  ظرفيت نيروگاهى جديد در س
ــت: تاكنون  ــر داد و گف ــارى خب ج
ــت مذكور  ــگاوات از ظرفي 1100 م
ــود  ــده و پيش بينى مى ش محقق ش
ــت جديد نيز  2500 مگاوات ظرفي

پس از اين وارد مدار شود.

ايران هشتمين 
صادركننده اوپك شد

ــورهاى  ــازمان كش آخرين گزارش س
صادركننده نفت (اوپك) نشان مى دهد 
ــتمين  ــال 2013، هش كه ايران در س
ــد و 6  ــازمان باش صادركننده اين س
ــازمان را  درصد مجموع درآمد اين س
به خود اختصاص داده است.ايران پس 
از كشورهاى عربستان، عراق، امارات، 
ــوال و ونزوئال، قرار  كويت، نيجريه، آنگ

گرفته است.

خريد تضمينى گندم به 
4/8ميليون تن رسيد

ــخنگو و مدير  ــى، س ــن ملك  محس
ــج و  ــدم، برن ــى گن ــد تضمين خري
ــت: از ابتداى  ــپه، گف چاى بانك س
ــت تاكنون 4/8ميليون  فصل برداش
ــزار ميليارد  ــه ارزش 51 ه گندم ب
ــور خريدارى  ــر كش ــال از سراس ري
ــد و تمام پول گندمكاران تا تمام  ش
ــته  ــكاران تا روز گذش وجوه گندم
پرداخت شده است.از مجموع گندم 
ــون مبلغ 47  ــده، تاكن خريدارى ش
هزار ميليارد ريال آن پرداخت شده 
ــكاران امروز به  ــول گندم ــه پ و بقي

حسابشان واريز مى شود.

مصرف گوشت قرمز يك سوم 
كشورهاى پيشرفته

ــت قرمز و سفيد  سرانه مصرف گوش
ــورهاى  ــوم كش ــك س ــران ي اي در 
پيشرفته جهان است.سعيد سلطانى 
ــل اتحاديه  ــر عام ــتانى، مدي سروس
ــرانه  ايران، س ــداران  ــرى دام سراس
ــت قرمز، سفيد و ماهى  مصرف گوش
در ايران را حدود 45كيلوگرم برشمرد 
ــرانه مصرف  ــت: طبق آمارها س و گف
ــوم مصرف  ــت در ايران يك س گوش

كشورهاى پيشرفته جهان است.

نرخ بيكارى زنان شهرى 
54/1درصد

ــاله  ــرخ بيكارى زنان 20 تا 24 س ن
در مناطق شهرى كشور 54/1درصد 
ــن ميزان براى مردان در همين  و اي
ــنى 23/8درصد است. نرخ  گروه س
ــوان در  ــردان و زنان ج ــكارى م بي
ــتايى به ترتيب 18/4 و  مناطق روس

28 درصد است.

اتاق اصناف ايران متولى 
كميسيون هاى تخصصى 

اتحاديه ها شد
ــه  به گزارش ايرنا، عضو هيات رييس
ــاق اصناف ايران با بيان اينكه اين  ات
اتاق متولى كميسيون هاى تخصصى 
ــت:  گف ــت،  اس ــده  ش ــا  اتحاديه ه
ــون جديد نظام صنفى،  برمبناى قان
ــيدگى به مسئله كميسيون هاى  رس
ــاف ايران  ــاق اصن ــى به ات تخصص

محول شده است.

خبر

توافق شوراى اصناف و سازمان امور مالياتى 

ــور گفت: تكميل  ــازمان امور مالياتى كش ــتقيم س ــاون ماليات هاى مس مع
ــرط برخوردارى موديان از مزاياى  اطالعات درآمد و هزينه در اظهارنامه ش

خوداظهارى است.
ــين وكيلى با اشاره به مفاد دستورالعمل خوداظهارى  به گزارش مهر، حس
ــاس توافق نامه  ــاغل، گفت: براس ــال 92 صاحبان مش ــات عملكرد س مالي
ــوراى اصناف، موديانى كه ماليات آنها زير يك  ــازمان امور مالياتى و ش س
ــبت به ماليات قطعى سال  ــت، ميزان پرداختى آنان نس ميليون تومان اس
1391، 4درصد افزايش مى يابد و موديانى كه ماليات آنها بين يك ميليون 
ــت، همچنين  ــد افزايش خواهد داش ــت، 9 درص ــه ميليون تومان اس تا س
ــبت به عملكرد سال  ــه ميليون تومان نيز 14 درصد نس ماليات بيش از س

91 افزايش مى يابد.
ــه در اظهارنامه  ــل اطالعات درآمد و هزين ــد بر ضرورت تكمي ــا تاكي وى ب
ــال اظهارنامه مالياتى به پركردن  ــى، افزود: برخى از موديان در ارس ماليات
ــمت هاى مربوط به اطالعات  ــات هويتى اكتفا كرده و از تكميل قس اطالع
ــرايط توافق بهره مند  درآمد و هزينه خوددارى مى كنند كه اين گروه از ش

نمى شوند.
ــور همچنين با  ــور مالياتى كش ــازمان ام ــتقيم س ــاون ماليات هاى مس مع
ــت،  ــن مهلت ارائه اظهارنامه مالياتى اس ــه 31 تيرماه آخري ــاره به اينك اش
ــود الزم است  ــان كرد: با توجه به اينكه اين فرصت تمديد نمى ش خاطرنش
ــال و پرداخت الكترونيكى  ــبت به تكميل، ارس ــرع وقت نس موديان در اس
ــانى      ــامانه عمليات الكترونيكى موديان به نش اظهارنامه مالياتى از طريق س
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قوانين مالياتى بايد بازبينى شوند
ــث ايجاد  ــى كنونى باع ــن ماليات قواني
ــن قوانين به  ــد و اي ــد ش ــورم خواه ت
ــود اقتصاد  ــورم و رك ــاد ت ــل ايج عام

كمك خواهد كرد. 
ــور  ام ــناس  كارش ــى،  ــيدكميل طيب س
ــگاه  ــادى و عضو هيات علمى دانش اقتص
ــر گفت: قوانين  ــان با اعالم اين خب اصفه
ــى باعث  ــرد نظام بانك ــى و عملك ماليات
ايجاد ركود مى شود؛ بانك ها بدون رعايت 
ــى به ايجاد اعتبار پرداخته اند  انضباط مال
كه اين اعتبارات غير مولد و باعث افزايش 

ــا بايد به جاى  ــى كه بانك ه ــت در حال ــده اس ــورم و ركود در جامعه ش ت
بنگاهدارى به حمايت از بنگاه ها بپردازند.

ــن  ــيوه هاى نوين مالياتى اگر به نحو احس عالوه بر آن قوانين مالياتى و ش
ــد كه اين قوانين نياز به  عمل نكند، مى تواند عامل ايجاد تورم و ركود باش

بازبينى دارد. 
ــنا با اشاره به اينكه در حال حاضر با سياست هاى  او در گفت وگو با ايس
ــت، گفت:  ــده اس ــادى مثبت دولت، التهاب از بازار مالى گرفته ش اقتص
ــود اما آرامش  ــانات اقتصادى باعث تورم و ايجاد ركود مى ش وجود نوس
ناشى از عملكرد دولت و مسائل مربوط به مذاكرات كه در اقتصاد ايران 
ــاى لحظه اى  ــود تورم حاصل از نرخ ه ــت باعث مى ش ــود آمده اس به وج

ــد.  ــته باش وجود نداش
ــناس امور اقتصادى در ادامه دليل وقوع اين ركود را تورم عنوان  اين كارش
ــرد و گفت: تورم هزينه هاى توليد را افزايش داده و منابع توليد را از بين  ك
برده است اما در حال حاضر دولت نگرانى افزايش نرخ تورم را از بين برده 
ــرايط مى توانيم وارد فاز از بين بردن ركود شويم كه اين ركود  و در اين ش

با تقويت توليد و افزايش سرمايه گذارى از بين مى رود. 
ــرمايه گذار و ايجاد انگيزه  ــرايط معرفى س طيبى بيان كرد: در اين ش
ــت زيادى دارد و زمينه  ــرمايه گذارى داخلى و خارجى اهمي براى س
ــد، همچنين بازار هدف  ــرمايه گذارى داخلى بايد سودآور باش براى س
ــته باشد تا  ــود و امكان تامين مالى براى آن وجود داش ــايى ش شناس
ــط در راستاى مبارزه  راه براى تامين مالى بنگاه هاى كوچك و متوس

ــود.  با ركود باز ش
ــتقيم و  ــد از طريق حمايت هاى مس ــرد: دولت مى توان ــان ك وى خاطرنش
ــريع حركت منابع بانكى به  ــپرده در جهت تس ــتقيم مثل بيمه س غيرمس
ــوى ديگر بايد  ــد از س ــط تاثيرگذار باش ــمت بنگاه هاى كوچك و متوس س
ــرمايه گذارى مورد بررسى قرار گيرد. زيرا  ظرفيت هاى داخل براى جذب س
ــى، تكنولوژى و ظرفيت هاى  ــورم و ركود باعث محدوديت هاى فن وجود ت

داخلى شده است. 
ــعه ظرفيت ها  ــه دولت به دنبال توس ــه گفته وى، در حال حاضر ك ب
ــى فراهم  ــرمايه گذارى خارج ــا را براى جذب س ــد زمينه ه ــت باي اس
ــث تكنولوژى  ــى مى تواند باع ــرمايه گذارى هاى خارج ــرا س ــد، زي كن
ــرمايه گذارى ها  ــى از اين س ــرريزهاى ناش ــود و س ــى ش ــش فن و دان
ــاى محلى را افزايش مى دهد و به برون رفت از ركود كمك  ظرفيت ه

مى كند. 
ــوى ديگر به دليل  ــناس امور اقتصادى همچنين ادامه داد: از س اين كارش
ــود به هيچ وجه  ــرمايه گذارى خارجى باعث ارزآورى مى ش اينكه جذب س
ــود. خروج از ركود نيازمند  ــت بلكه باعث اشتغالزايى هم مى ش تورم زا نيس

گسترش توليد و سرمايه گذارى گسترده است.

يارانه شير زمستان به دست دامداران نرسيده است
ــان رضوى گفت: با وجود  عضو هيات مديره تعاونى گاوداران صنعتى خراس
ــير با همان قيمت 1110 تومان از  ــير در بازار مصرف، ش افزايش قيمت ش
ــوز موفق به اخذ كل  ــود، همچنين دامداران هن دامداران خريدارى مى ش

يارانه 300 ميلياردى زمستان 92 نشده اند.
ــان  ــر اخالقى، عضو هيات مديره تعاونى گاوداران صنعتى خراس  على اصغ
رضوى در گفت وگو با فارس، افزود: با گذشت چهار ماه از سال جارى هنوز 

باقيمانده يارانه شير سال 92 به دامداران پرداخت نشده است.
ــه دامداران  ــير 69 درصد ب ــارد تومانى ش ــه 300 ميلي ــزود: از ياران وى اف

پرداخت شد و 31 درصد آن تا به امروز پرداخت نشده است.
عضو هيات مديره تعاونى گاوداران صنعتى خراسان رضوى بيان داشت: بازار 
شيرخام بسيار خراب است، كارخانه ها با وجود افزايش قيمت شير توليدى، 

هنوز شيرخام را با قيمت 1110 تومان از دامدار خريدارى مى كنند.
ــت: در حالى كه هزينه خريد علوفه براى دامدار بسيار گران  اخالقى بيان داش

است، هيچ گونه يارانه اى بابت خريد علوفه به دامداران پرداخت نمى شود.
ــيرخام كه آذرماه سال 92  به گزارش فارس، يارانه 300 ميليارد تومانى ش
ــال 92) و براى حمايت از دامداران و جلوگيرى از  (براى چهار ماه آخر س
ــيد، با وجود وعده هاى  ــش قيمت لبنيات به تصويب هيأت دولت رس افزاي
ــت هفت ماه همچنان، يك سوم آن پرداخت نشده  ــئوالن پس از گذش مس
ــال هم بايد پرداخت اين  ــت و طبق مصوبه جديد دولت براى بهار امس اس

مابه التفاوت ادامه يابد.
ــتان 92 هنوز پرداخت  ــى باقيمانده يارانه 300 ميليارد تومان زمس در حال
ــده كه طى هفته هاى گذشته مسئوالن بارها از تامين اعتبار وجه مورد  نش
ــتان هاى مختلف خبر  ــاب صنعت و معدن اس نياز و حتى واريز آن به حس

داده اند.

عسل داداشلو
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در پايان معامالت ديروز سهام 
خاصى  ــان  نوس بدون  شاخص 
فقط با كاهش 3/9 واحدى در 
رقم 73 هزار و 750 واحد درجا 
بازار  ــن ارزش روز  زد. همچني
ــرز 345 هزار ميليارد  نيز در م
ــردش بود و بيش  ــان در گ توم
ــهم  ــرگ س ــون ب از 513 ميلي
ــارد تومان  ــه ارزش 122 ميلي ب
مورد معامله قرار گرفت. ديروز 
شاخص 30 شركت بزرگ يك 
ــاخص آزاد شناور 56  واحد، ش
ــازار اول 29  ــاخص ب واحد، ش
واحد و شاخص صنعت نيز سه 
واحد افت كرد. در همين حال 
شاخص بازار دوم با 164 واحد 

رشد مواجه شده است. 

تاثير آزاد سازى قيمت 
محصوالت پتروشيمى بر 

بازار سرمايه
ــه  ــش س ــه افزاي ــد از اينك بع
برابرى نرخ خوراك شركت هاى 
ــال  ــر س ــيمى در اواخ پتروش
زيادى  ــاى  جنجال ه ــته  گذش
ــته  ــد، تصميم هفته گذش آفري
ــازى  آزاد س ــر  ب مبنى  ــت  دول
ــيمى  قيمت محصوالت پتروش
ــر گيرى روند  ــه از س ــر ب منج
ــد.  ــرمايه ش ــودى بازار س صع
ــه مخالفت هاى  ــود آنك ــا وج ب
ــازى  قيمت  زيادى عليه آزاد س
وجود  ــيمى  پتروش محصوالت 
ــت  ــم دول ــا تصمي ــت، ام داش
ــازى قيمت  ــر آزادس ــى ب مبن
در  ــيمى  پتروش ــوالت  محص
ــر به تغيير  ــته منج هفته گذش
ــد.  ــرمايه ش ــازار س ــاى ب فض
محاسبه  اين مصوبه  ــاس  براس
ــيمى  قيمت محصوالت پتروش
ارز   ــاس  براس كاال  ــورس  ب در 
ــه و تمامى  ــورت گرفت آزاد ص
فروش  به  ملزم  ــيمى ها  پتروش
محصوالت خود در بورس كاال 
ــدند، اين در حالى است كه  ش
ــش از اين قيمت محصوالت  پي
ــيمى براساس 95 درصد  پتروش
ــارس و ارز اتاق  ــوب خليج  ف ف
ــن و به بورس  ــه اى تعيي مبادل

كاال ابالغ مى شد. 

ارتقاى بازار با تغيير مبناى 
محاسبه قيمت هاى پايه 
محصوالت پتروشيمى 

ــا پورابراهيمى، عضو  محمدرض
ــوراى عالى  ناظر مجلس در ش
ــر مبناى  ــت: تغيي ــورس گف ب
پايه  قـيـمت هاى  مـحـاسـبـه 
ــيمى از ارز  ــوالت پتروش محص
ــه ارز آزاد تصميم  ــه اى ب مبادل
ــه ارتقاى  ــوده كه ب ــرى ب موث
منتهى  ــرمايه  س بازار  وضعيت 
مى شود. وى ادامه داد: هرگونه 
ــردن  ــى ك ــازى و منطق آزاد س
ــر مطلوبى  تاثي ــت كاالها  قيم
ــرمايه دارد  ــر كاركرد بازار س ب
ــه معنى  ــئله ب ــه اين مس البت
گران كردن كاال ها نيست. وى 
ــاى تمام  ــرد: اگر به تصريح ك
ــاال رفت بايد  ــده محصولى ب ش
ــت آن كاال  ــازه داد كه قيم اج
تغيير  ــى  ــورت منطق به ص نيز 
ــى  ــى داوران ــد. پورابراهيم كن
ادامه داد: استفاده از روش هاى 

مالى براى ارتقاى بازار سرمايه 
ــى از ضرورت هاى اقتصادى  يك
ــت كه مانع از رشد  ــور اس كش
موضوع داللى كاذب در اقتصاد 
ــى از  ــت: يك ــود. وى گف مى ش
ــور  ــاى اقتصادى كش اولويت ه
ــه تصميماتى كه  ــت ك اين اس
ــرمايه اتخاذ  ــوزه بازار س در ح
ــدار  ــدت و پاي ــود بلند م مى ش
باشد، بنابراين نبايد در بودجه 
ــاى  فعاليت ه ــاره  درب ــاالنه  س
كرد.  تصميم گيرى  بورس  بازار 
ــالت مجلس و  وى گفت: تعام
ــرمايه مى تواند از ورود  بازار س
ــا به بازارهاى داللى  نقدينگى ه
ــرى كند  ــكن و ارز جلوگي مس
ــت ها  ــن ادامه اين نشس بنابراي
ــو  ــود. عض ــد ب ــوب خواه مطل
ــادى مجلس  ــيون اقتص كميس
قيمت ها  مبناى  اگر  يادآورشد: 
ــاس  براس ــرمايه  س ــازار  ب در 
ــارج از عرضه و  ــات خ تصميم
ــوان عنوان  ــد، مى ت تقاضا باش
ــازارى در اقتصاد  كرد چنين ب
كارآيى مطلوبى نخواهد داشت. 

تمديد 4 ماهه مذاكرات 
خبر بدى براى 

بازار سرمايه نيست
ــناس بازار  اميد احمدى، كارش
ــرمايه گفت: تمديد 4 ماهه  س
ــن موضوع  ــرات بيانگر اي مذاك
است كه هر دو طرف به دنبال 
راه حل نهايى و توافق براى حل 
مشكالت هستند و اين موضوع 
ــر بدى براى بازار  نمى تواند خب
ــد.  ــرمايه و معامالت آن باش س
ــا  ــت ب ــوص موافق وى در خص
تمديد 4ماهه مذاكرات و تاثير 

ــورس عنوان  آن بر معامالت ب
ــه طرف هاى مذاكره  كرد: اينك
ــيده اند كه  ــن نتيجه رس به اي
ــائل  مس ــر  س بر  ــا  گفت وگوه
ــه  ــا ادام ــته اى و تحريم ه هس
ــد و رأى به تمديد  ــته باش داش
ــد بيانگر اين موضوع  آن داده ان
ــرف به  ــر دو ط ــه ه ــت ك اس
ــل نهايى و توافق  دنبال راه ح
ــتند  ــكالت هس براى حل مش
ــرات  ــه مذاك ــد 4 ماه و تمدي
ــر بدى براى بازار  نمى تواند خب
ــد.  ــرمايه و معامالت آن باش س
ــرمايه  بازار س ــناس  اين كارش
افزود: مساله اى كه در خصوص 
ــرمايه  ــرات براى بازار س مذاك
مهم و قابل اهميت است نتيجه 
ــن كه  ــت و همي گفت وگوهاس
ــى راه  اين مذاكرات براى بررس
ــق نهايى  ــيدن به تواف حل رس
ــت و حرفى از  تمديد شده اس
اعمال تحريم بيشتر نيز شنيده 
كه  ــان مى دهد  نش ــود  نمى ش
احتمال توافق نهايى و رسيدن 
ــترك زياد است و  به نقطه مش
ــر خوبى براى  اين موضوع خب
ــركت هاى  ــرمايه و ش ــازار س ب

بورس است. 

فعاالن بازار نگران تمديد 
مهلت مذاكرات نيستند

ــرازى،  خ ــى  خـزل ـــين  حـس
كارشناس بازار سرمايه گفت: با 
توجه به اينكه بازار سرمايه پس 
از يك روز از اعالم تمديد چهار 
ماهه مذاكرات هسته اى تنها با 
ــد و  ــه واحد نزول مواجه ش س
بازار تقريبا متعادل بود بنابراين 
به نظر مى رسد كه فعاالن بازار 

ــران تمديد مهلت  ــرمايه نگ س
مذاكرات هسته اى نيستند.

ــرمايه  ــناس بازار س اين كارش
تصريح كرد: با توجه به اينكه 
اخبار منتشر شده از مذاكرات 
ــرفت  ــته اى حاكى از پيش هس
ــت  ــدى مذاكرات اس 65 درص
با  ــروز  ام نيز  ــرمايه  ــازار س ب
ــود ادامه  ــه كار خ ــش ب آرام
ــه  ادام ــرازى  خ ــى  خزل داد. 
ــرمايه  بازار س از  فعاالنى  داد: 
ــبكه هاى اجتماعى  كه عضو ش
هستند نيز تحليل ها و نظرات 
بازار سرمايه  به  نسبت  مثبتى 

ــد. دارن
ــه نزديكى به  ب ــاره  با اش وى 
ــيارى  فصل مجامع، گفت: بس
ــا دو هفته آينده  ــا ت از نماده
ــع  مجام ــزارى  برگ ــراى  ب
و  ــته مى شوند  بس ــركت ها  ش
ــرمايه پس از دريافت  بازار س
ــد  رون ــا  ب ــى  مال ــات  اطالع
ــد.  ــى مواجه خواهد ش مطلوب
ــرمايه  ــناس بازار س اين كارش
نزديكى  ــا  ب كرد:  ــى  پيش بين
ــروع  به پايان ماه رمضان و ش
ــرمايه با  ــازار س ــرداد ماه ب م
ــب  مـناس گـردش  و  ــق  رونـ

معامالت همراه شود. 

تزريق 5000 ميليارد تومان 
نقدينگى اشتباه انتقال 

خبر بود
از سوى ديگر على سنگينيان، 
ــعه بازار  ــدوق توس ــر صن مدي
منابع صندوق  گفت:  ــرمايه  س
ــعه در حال حاضر افزايش  توس
داشته و از 300 ميليون تومان 
ــت. وى افزود:  ــتر شده اس بيش

ــارد تومان  ــق 5000 ميلي تزري
ــتباه انتقال خبر  ــى اش نقدينگ
ــرار نبود اين  ــدا ق ــود و از ابت ب
ــه صندوق  ب نقدينگى  ــزان  مي
ــاره به  ــود. وى با اش تزريق ش
ــى  ــوان پيش بين ــه نمى ت اينك
ــعه به  ــدوق توس ــرد كه صن ك
ــاز دارد،  ــزان منابع ني ــه مي چ
ــكالتى كه  ــى از مش گفت: يك
ــرمايه به آن دچار است  بازار س
ــت،  اس نقدينگى  كمبود  بحث 
ــع كافى در  ــه طورى كه مناب ب
عمدتا  و  سرمايه گذاران  اختيار 
سرمايه گذاران حقوقى نيست و 
ــن پول از طريق صندوق  اگر اي
ــود  حمايت از بازار وارد بازار ش
مى تواند به شرايط بورس كمك 
كند. به گفته مديرعامل تامين 
ــن، مجموعه اى از  ــرمايه امي س
ــرايط ركودى  ــل باعث ش عوام
ــه اى از  ــده و مجموع ــازار ش ب
ــود كه  ــل نيز باعث مى ش عوام
ــى خود  ــرايط قبل ــازار به ش ب
ــن كار نياز  ــردد و براى اي برگ
ــوان با  ــت و نمى ت به زمان اس
ــريعا به  يك تصميم كوچك س

شرايط رونق برگشت. 

افزايش قيمت اوراق 
تسهيالت مسكن ادامه 

دارد
اوراق  ــورس  فراب ــازار  ب در 
ــد  خري ــهيالت  تس ــاز  امتي
ــه افزايش  ــكن همچنان ب مس
افسارگسيخته خود ادامه داده 
ــر قصد كاهش قيمت  و به ظاه
كارشناسان  از  بسيارى  ندارد. 
ــكن در اين باره معتقدند  مس
ــت فعلى كه  ــه اوراق با قيم ك
ــزار تومان  ــش از 94 ه به بي
ــت با توجه به ركود  رسيده اس
خريدوفروش و افزايش قدرت 
ــه  صرف ــد  خري در  ــى  چانه زن
ــه طورى  ــدارد ب ــادى ن اقتص
ــراى دريافت 45  ــد ب ــه باي ك
ــون تومان وام، 90 اوراق  ميلي
ــه ارزش بيش از  ــدام ب هر ك
ــود.  ــزار تومان تهيه ش 94 ه
با احتساب  بنابراين در نهايت 
دريافت  ــى  جانب ــاى  هزينه ه
ــى  ــكن وام ــك مس وام از بان
ــان  ــون توم ــدود 35 ميلي ح
ــد  ــب متقاضى خواهد ش نصي
ــبت به ساير روش هاى  كه نس
ــاى  بانك ه از  وام  ــت  درياف
ــر و بدون صرفه  ــر هزينه ب ديگ
ــت. با اين وجود  اقتصادى اس
ــدوق  ــدازى صن ــس از راه ان پ
پس انداز نياز عمده  متقاضيان 
ــهيالت  ــورد دريافت تس در م
و  ــده  ش ــرف  برط ــدت  بلندم
ــهيالت  تس اوراق  از  ــا  تقاض
خريد مسكن فرابورس به اين 
شد.  خواهد  ــرازير  س صندوق 
ــت كه صبح  اين در حالى اس
ــين عبده  تبريزى،  ديروز حس
ــوراى عالى بورس در  ــو ش عض
ــدازى  ــان راه ان ــا زم ــه  ب رابط
ــد  خري ــداز  پس ان ــدوق  صن
ــن  ــوان جايگزي ــكن به عن مس
ــورس،  فراب ــهيالت  تس اوراق 
ــدوق با هدف  ــت: اين صن گف
ــا 80 ميليون  ــت 60 ت پرداخ
ــل نهايى  ــان وام در مراح توم

راه اندازى قرار دارد. 

گروه ساختمانى درگير حمايتى مهم

ورود 9 پرونده به
 هيات داورى

مسئول  منفرد،  ميرزايى  غالمعلى 
هيات داورى سازمان بورس گفت: 
طى سه ماه نخست امسال، هيات 
پنج  و  برگزار  جلسه   26 داورى 
رأى صادر كرده است. وى افزود: از 
ميان پنج رأى صادر شده، دو رأى 
به محكوميت خواندگان، يك رأى 
به قرار رد دعوى، يك رأى به قرار 
توقف رسيدگى و يك رأى به قرار 
رد دبير منجر شد. وى در خصوص 
وارد  پرونده   9 موضوعى  فهرست 
شده به هيات داورى ابراز كرد: دو 
پرونده در خصوص سود سهام، دو 
پرونده در خصوص معامله فضولى، 
عودت  خصوص  در  پرونده  يك 
كارگزار،  حساب  به  واريزى  وجوه 
يك پرونده در خصوص ورود ثالث 
دعوى  خصوص  در  پرونده  يك  و 

متقابل بوده است. 

برگزارى بيست و پنجمين 
جلسه شوراى راهبرى 

فناورى اطالعات 
شوراى  جلسه  پنجمين  و  بيست 
بازار  اطالعات  فناورى  راهبرى 
حوزه  فعاالن  حضور  با  سرمايه 
و  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى 
خصوصى  نرم افزارى  شركت هاى 
محل  در  سرمايه  بازار  در  فعال 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
جلسه،  اين  در  شد.  تشكيل 
وضعيت  آخرين  از  گزارشى 
شده  انجام  اقدامات  و  پروژه ها 
براى  را  برنامه  اين  چارچوب  در 
حاضران بيان شد. اين برنامه كه 
و  تدوين  ساله   4 زمانى  افق  در 
 1391 سال  اواخر  از  آن  اجراى 
از  تعدادى  تاكنون  شده،  آغاز 
عملياتى  آن  اقدامات  و  پروژه ها 

شده است. 

عرضه بلوكى اوراق
 اجاره رايتل 

اوراق  درصدى   1/67 بلوك 
ارتباطى  خدمات  شركت  اجاره 
در  امروز  يكجا،  به صورت  رايتل 
مى شود.  عرضه  فرابورس  بازار 
 50 امين  سرمايه  تامين  شركت 
هزار ورقه معادل 1/67  درصد از 
كل اوراق اجاره خدمات ارتباطى 
ورقه  هر  پايه  قيمت  به  را  رايتل 
ريال  هزار   300 و  ميليون  يك 
بازار  در  تيرماه   30 دوشنبه  روز 
فرابورس  مالى  نوين  ابزارهاى 
اساس  اين  بر  مى كند.  عرضه 
اوراق  اين  خريداران  يا  خريدار 
ميليون   950 و  يك ميليارد  بايد 
به صورت  را  معامله  ثمن  از  ريال 
پس  كارى  روز   2 حداكثر  نقدى 
و  كرده  پرداخت  معامله  انجام  از 
بقيه مبلغ را طى يك فقره چك، 
پرداخت   94 تير   30 تا  حداكثر 

كنند. 

افزايش 23 درصدى 
«EPS » فوالد ارفع

نخست  ماهه  سه  سهم  هر  سود 
دوره  با  مقايسه  در  ارفع  فوالد 
براساس  گذشته  سال  مشابه 
دوره،  اين  واقعى  مالى  صورت 
مى دهد.  نشان  افزايش  23 درصد 
شركت فوالد ارفع در جديدترين 
براساس  شده  منتشر  اطالعيه 
سه  واقعى  دوره  مالى  صورت 
ماهه نخست سال، مبلغ 2هزار و 
704 ميليارد و 892 ميليون ريال 
سود حاصل از فروش كسب كرده 
با  مقايسه  در  مبلغ  اين  كه  است 
رشد  112 درصد  گذشته  سال 
ترتيب  اين  به  مى دهد.  نشان  را 
مبلغ  نيز  شركت  خالص  سود 
247 ميليارد و 407 ميليون ريال 

اعالم شده است. 

مالزين ايرالين 
در مرز ورشكستگى

افت قيمت سهام شركت مالزين 
ايرالين در پى دومين فاجعه هوايى 
كشور  اين  هواپيمايى  خطوط 
در سال 2014 ميالدى، به ثبت 
كارشناسان  كه  حالى  رسيددر 
اين شركت را در مرز ورشكستگى 
ارزيابى كردند. افت 11. 11 درصدى 
از  قيمت سهام اين شركت پس 
افت 18 درصدى قيمت سهام اين 
شركت پس از انتشار خبر سقوط 
بوئينگ 777 مالزين ايرالين به 
ثبت رسيد. مفقود شدن هواپيماى 
 8 در  مالزى  هواپيمايى   370
مارس 2014 امسال با 239 مسافر 
و همچنين سقوط بوئينگ 777 
مالزى در چند روز گذشته، قيمت 
سهام اين شركت را طى پنج ماه 
گذشته با افت 83 درصدى همراه

 كرده است. 

روند مبهم بورس
يكشنبه بيست و نهم تير شاهد فراز و نشيب هايى در روند معامالت گروه هاى مختلف 
بوديم و با وجود قرارگيرى شاخص هاى بورسى در محدوده مثبت طى بخش قابل 
مالحظه اى از زمان معامالت، سرانجام تحت تاثير روند مبهم و بعضا منفى حاكم بر 
بسيارى از بخش ها بيشتر شاخص ها به ميزان جزئى افت كردند و عملكردى منفى 
ــيد. در اين معامالت افول ارزش سهام در گروه  در كارنامه بورس تهران به ثبت رس
ــته اى صنعتى، سرمايه گذارى و برخى تك سهم هاى بزرگ در  خودرويى، چند رش
گروه پتروشيمى در افول شاخص ها تاثير شايانى داشته است. روز گذشته شاخص كل 

بورس تهران با ثبت كاهشى نزديك به 4 واحد به 73750 واحد رسيد. 

بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

بيشترين افزايش

بيشترين كاهش

برترين تقاضا

برترين عرضه

در گزارش «فرصت امروز» از بازار سرمايه مطرح شد

بورس در سايه تمديد مذاكرات هسته اى
آزادسازى قيمت محصوالت پتروشيمى از مهم ترين عواملى بود كه از  ريزش شديد شاخص كل جلوگيرى كرد

سيدمحمد صدرالغروى

گروه ساختمانى هفته هاى حساسى را پيش رو 
دارد. اين گروه در ماه گذشته به يكى از مهم ترين 
حمايت هاى خود در محدوده 630 واحد رسيد و با 
تشكيل يك الگوى هامر معتبر در كف كانال بولينگر، 
در تقالى صعود است اما وضعيت حاكم بر بورس از 
ناحيه مذاكرات هسته اى و كمبود نقدينگى در بازار 
موجب شده است كه تشكيل كندل هايى كوچك، 
پيام مقاومت سنگين گروه را در مقابل ريزش به 

كانال 500 واحدى بدهد. 
با تمديد چهار ماهه مذاكرات هسته اى، هنوز وضعيت 
كلى بازار بورس مشخص نيست. بازار ديروز واكنش 
محتاطانه اى نسبت به اين موضوع داشت. اگر چه 
برخى تحليل ها حاكى از اين است كه وجود اخبار 
مثبت پيرامون گروه پتروشيمى ها از ريزش شديد 

بازار جلوگيرى كرده است.
با اين وجود اگر بازار بتواند چالش تمديد مذاكرات را 
با وضعيت تعادلى از سر بگذراند، الگوهاى صعودى 
گروه ساختمانى در ماه پيش رو فعال شده و سود 

خوبى را از آن سهامداران اين گروه خواهد كرد.
پيشنهاد ما صبر پيشه كردن تا روشن شدن وضعيت 
بازار طى روزهاى آينده است و در صورت تعادل 
بازار، زمان تصميم گيرى براى ورود به سهم هاى 

گروه فرا مى رسد. 

 73,750,50شاخص كل
(3,69)ميزان تغيير
B 3,450,131,847ارزش بازار

50,919تعداد معامالت
B 1,220,843ارزش معامالت
M 513,626حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
(73,99)6,802وغدير
2,58755,16فملي

(53.03)7,696پارسان
13,61723.27شنفت
(20.38)2,357خساپا

18,65017.12شخارك
3,05015.77وبشهر

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

13,617145711.98  نفت  پارس (شنفت)
909769.12  پارس  خودرو(خپارس)

3,0502047.17  توسعه  صنايع  بهشهر (وبشهر)
7,7914996.84  كاشي  پارس  (كپارس)
4,0412566.76  داروسازي  كوثر(دكوثر)

12,5286235.23  ح . پتروشيمي فارابي (شفاراح)
  سرمايه  گذاري  آتيه  

3,6821744.96دماوند(واتي)

12,1094994.3  ح . نفت  پارس (شنفتح)
42,41116314  خاك چيني ايران (كخاك)

6,5542524  افست (چافست)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
درصد تغيير قيمتقيمت

تغيير

(7.56)(98)1,199  ح . سيمان  شرق (سشرقح)
(7.22)(371)4,769  قنداصفهان (قصفها)
  ح . الكتريك  خودرو 

(7.16)(65)843شرق (خشرقح)

  ح . پتروشيمي 
(6.02)(432)6,741شازند(شاراكح)

(4)(1186)28,468  پارس  پامچال (شپمچا)
(3.99)(192)4,617  لبنيات  پاك (غپاك)

  سرمايه گذاري  
(3.99)(53)1,276سايپا(وساپا)

(3.99)(65)1,566  فنرسازي زر(خزر)
  الكتريك  خودرو 

(3.98)(73)1,762شرق (خشرق)

  
(3.96)(110)2,665رينگ سازي مشهد(خرينگ)

ارزش(ميليون ريال)قيمت خريدنام كامل شركت (نماد)
7,83026,261  گروه  صنعتي  بارز(پكرمان)

4,10321,493  تراكتورسازي ايران (تايرا)

42,4115,625  صنايع خاك چيني ايران (كخاك)

10,4015,458  داروسازي  امين (دامين)

12,1104,014  پتروشيمي فارابي (شفارا)

6,5543,050  افست (چافست)

13,6572,698  نفت  پارس (شنفت)
  سرمايه گذاري صندوق 

3,8301,909بازنشستگي(وصندوق)

1,1531,776  بانك تجارت(وتجارت)

1,7621,755  الكتريك  خودرو شرق (خشرق)

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

12,80469,507  فوالد اميركبيركاشان(فجر)

2,35218,243  سايپا(خساپا)

55011,000  خوارزمي(وخارزمح)

28,4688,152  پارس  پامچال (شپمچا)

2,4067,060  ليزينگ رايان  سايپا(ولساپا)

1,2766,611  سرمايه گذاري  سايپا(وساپا)

1,3166,298  سرمايه گذاري  رنا (ورنا)

6,9625,898  سراميك  حافظ (كحافظ)

3,0254,818سيمان فارس وخوزستان(سفارس)

28,6964,606  صنايع كاغذسازي كاوه (چكاوه)



در خردادماه سال جارى، اعضاى 
شوراى پول و اعتبار پس از 
مشورت و بررسى شرايط كنونى 
اقتصاد ايران و عوامل موثر بر آن، 
سرانجام پس از چند سال به نتيجه 
رسيدند تا نرخ سود مبادله اى را  
كه دولت قبلى به صورت دستورى 
معادل 12 درصد تعيين كرده بود، 
به منظور رونق اقتصاد و جلب 
منابع و كمك به توليد كشور، را 
حداكثر 22 درصد تعيين كنند. 

از  بـرخـى  نـظـر  بـراسـاس 
كارشناسان اقتصادى نرخ تورم 
در تعيين نرخ سود تسهيالت 
تاثير گذار بوده و بايد همسو باشند. 
اما برخى از نمايندگان مجلس، 
صاحبان صنعت و توليد نرخ هاى 
جديد اعالم شده از سوى بانك 
مركزى را مقبول ندانسته و ركود 
در توليد را پيش بينى مى كنند. 

دردسرهاى نرخ دستورى
در روزهاى اخير، واكنش ها به نرخ 
سود تسهيالت منفى شده و اين 
نرخ را تنها سودى مى دانند كه به 
جيب بانك ها سرازير مى شود. 
رييس  فتحى پور،  ارسالن 
كميسيون اقتصادى مجلس نيز 
از رويكرد تازه بانك ها انتقاد كرده 
و از اين موسسات مالى درخواست 

مدارا با توليد كنندگان را دارد. 
به همين منظور است كه يك عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگانى 
ايران به «فرصت امروز» گفت: 
سود 22 درصدى تسهيالت بانكى 
همسو با سياست هاى اقتصادى 
نيست.  مسعود دانشمند، با اشاره 
به دستورى بودن نرخ سود بانكى 
ادامه داد: دستورى بودن نرخ سود 
بانكى به آسيب هاى جدى در بدنه 
توليد منجر شده است.  وى افزود: 
وامى كه توليدكنندگان از بانك ها 
گرفته و با آن مشغول فعاليت هاى 
اقتصادى مى شوند با نگاهى مثبت، 
برايشان تنها مى تواند معادل 3 يا 
4 درصد سود را به همراه بياورد. 

دانشمند با اشاره به موازى كارى 
بانك ها با صنعت و توليد اعالم 
كرد: جاذبه سرمايه گذارى در بانك 
آنقدر زياد است كه صاحبان ثروت 
منفعت خود را سرمايه گذارى 
در بانك ها مى بينند. وى گفت: 
عملكرد بانك ها نيز مشخص است. 
هيچ كدام از بانك هاى كشور، 
در بخش توليد نقشى موثر و 
پررنگ نداشته و داللى را اولويت 

سياست هاى خود قرار داده اند. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق 
سياست هاى  ايران  بازرگانى 
و  دانست  ناقص  را  اقتصادى 
تاكيد كرد: عالوه بر نواقصى كه 
در سياست هاى اقتصادى ديده 
مى شود؛ اجراى ناقص را نيز بايد 
به مشكالت توليد كنندگان  افزود. 
برنامه هاى اقتصادى در همان 
كاغذ ها باقى مانده اند و تاكنون 
همت دولتمردان را در اجراى 

مطلوب آنها شاهد نشده ايم. 
وى گفت: زمانى كه توليد در 

سياست هاى كالن مغفول باشد 
جاى آن را داللى خواهد گرفت و 
براى مردم جذابيت ايجاد مى كند. 

عدم همسويى 
نرخ سود و تورم

مديريت ضعيف و نبود كنترل 
نقدينگى طى سال هاى اخير باعث 
حركت سرمايه هاى سرگردان به 
سمت بازارهاى داللى و سفته 
بازى شد و سيستم بانكى نيز به 
منظور جذب اين نقدينگى ها 
دائم در حال اعمال تغييرات در 
نرخ سود است. بر اين اساس يك 
عضو كميسيون برنامه و بودجه 
از نرخ سود تسهيالت گاليه مند 
بوده و با انتقاد از اظهارات برخى 
كارشناسان مبنى بر ضرورت 
برابرى سود بانكى با تورم گفت: 
اين طرز فكر اشتباه بوده و به توليد 
آسيب وارد مى كند، همچنين 
بازار از افزايش سود بانك ها تاثير 
مى گيرد و اين موضوعات اثرات 

منفى بسيارى را در پى دارد. 
سيدسعيد زمانيان دهكردى، 
در رابطه با داليل نوسان در 
تصميم گيرى و تعيين نرخ سود 
بانكى ثابت تاكيد كرد: وزارت 
بانك  اقتصاد و دارايى،  امور 
مركزى و شوراى پول و اعتبار، 
سياست گذاران تعيين سود بانكى 
هستند و اين نرخ بايد به نحوى 
تعيين شود كه از يك سو نقدينگى 
را كاهش و از سوى ديگر به ضرر 

واحدهاى توليدى نباشد. 
وى با اشاره به تعداد بيش از اندازه 
موسسات پولى و اعتبارى اعالم 
كرد: اين بى منطقى در تعيين نرخ 
سود بانك ها به توسعه شركت هاى 
زيرمجموعه بانك ها منجر شده 
و سوداگرى را رواج مى دهد. از 
سويى ديگر، محمد رضا بهرامن 
نايب رييس اتاق بازرگانى و صنايع 
و معادن تهران به «فرصت امروز» 
گفت زمانى كه بودجه ساالنه 
يك كشور بر مبناى حمايت از 

توليد بسته نشود، چه انتظارى را 
مى توان از نهادهاى مالى داشت 
كه سياست خود را همسو با توليد 
و رونق كسب و كار تنظيم كنند. 

وى با اشاره به رويكرد بانك ها 
و موسسات مالى در تعيين نرخ 
سود تسهيالت يادآور شد: بانك ها 
با يكديگر براى اخذ سرمايه هاى 
مردم رقابت مى كنند و براى آن 

هم سقفى قائل نيستند. 
بهرامن ادامه داد: زمانى كه سود 
باال به سپرده گذار پرداخت شود، 
پس براى وام هاى اخذ شده نيز 
بايد باالتر از آنچه مصوب شده 

سود گرفته شود. 
وى اعالم كرد: با نگاهى گذرا به 
آمار وام گيرندگان از بانك ها  
مشاهده مى كنيم، بيشتر كسانى 
كه وام هاى كالن را خواهان 
هستند، توليد كنندگان بوده اند، 
از اين رو، توليد كننده به عنوان 
بزرگ ترين بدهكار بانك ها به 
شمار خواهد رفت و اين نشان 
از نبود سياست هاى حمايتى 
توليد كنندگان در اين نهادهاى 
مالى است.  نايب رييس اتاق 
بازرگانى و صنايع و معادن تهران 
گفت: بيشترين تبليغاتى كه روزانه 
در رسانه ها ديده و شنيده مى شود، 
درباره بانك ها، موسسات مالى و 
پرداخت بيشترين سود است. 
اين جاذبه براى مردم كافى است 
تا توليد را به گوشه اى رانده و 
صاحبان صنعت را گرفتار پرداخت 

سود بهاى بانكى كند. 
براساس سياست هاى اصل 44 
دولتمردان و نهادهاى پولى و 
مالى موظف به حمايت از بخش 
خصوصى هستند. از اين رو، بانك 
مركزى نيز مى تواند براى هدايت 
نقدينگى به سمت بازارهاى مولد 
منابع را با سود باالتر جذب و با 
نرخ كمتر در اختيار توليد قرار 
دهد، تا با اين اقدام در جامعه و 
نظام پولى كشور تعادل ايجاد 
شود و چرخ توليد توسط بانك ها 

به گردش درآيد. 

نمايندگان و بازرگانان به نرخ سود بانكى انتقاد دارند

چوب بانك ها الى چرخ توليد
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اخبار بانك

چشم انداز وضعيت سهام 
بانك تجارت بسيار روشن 

است

مديرعامل  ــاون  مع ــتمى،  رس دكتر 
ــى و  ــوزه مال ــارت در ح ــك تج بان
برگزارى  ــتانه  آس در  سرمايه گذارى 
ــاالنه بانك تجارت  مجمع عمومى س
ــت خصوصى  ــاره به روند مثب با اش
ــال  ــدن بانك تجارت در چهار س ش
ــت: خوشبختانه  ــته اظهار داش گذش
وضعيت مالى بانك تجارت در پايان 
ــال مالى 1392 بسيار مثبت بوده  س
ــور كامل  ــك به ط ــت. EPS بان اس
 EPS ــده و تعديل مناسب محقق ش
ــت و صورت هاى  نيز لحاظ شده اس
مالى ما نيز نشان از استحكام ذخاير 
و وضعيت مالى بانك دارد. با تصويب 
ــرمايه 162 درصدى در  ــش س افزاي
ــاده بانك در  مجمع عمومى فوق الع
ــته به ميزان  ــال گذش اسفندماه س
ــبت  نس ــال،  ري ــارد  ميلي  28200
ــك در انطباق  ــرمايه بان ــت س كفاي
ــتانداردهاى  ــرر در اس ــدود مق با ح
ــش يافته كه اين به  بين المللى افزاي
معناى افزايش توان بانك در اعطاى 
ــهيالت و توسعه سهم بازار است.  تس
ــهامداران  س كه  بگوييم  ــم  مى تواني
ــد مثبت و  ــند كه رون ــن باش مطمئ
ــرمايه  موثر بانك تجارت در بازار س
ــان ادامه خواهد يافت. مجمع  همچن
ــارت براى  ــاالنه بانك تج عمومى س
ــب صورت هاى مالى منتهى به  تصوي
29 اسفند 1392، روز سه شنبه 31 

تيرماه برگزار مى شود. 

سامانه 8655 بانك شهر 
براى تامين  خواسته هاى 

مشتريان
ــاون اعتبارات و  ــى خامى، مع مرتض
ــاره به  ــهر با اش ــل بانك ش بين المل
ــامانه 8655 به عنوان  ــدازى س راه ان
ــير  يك فرآيند نظارتى موثر در مس
ــال  قب در  ــك  بان ــودن  ب ــخگو  پاس
ــا و  ــه برنامه ه ــبت ب ــتريان نس مش
ــهر گفت:  ــداف مجموعه بانك ش اه
ــامانه يكى از بهترين معيار ها  اين س
براى سنجش عملكرد بانك و ابزارى 
مناسب براى تشخيص هرگونه نقاط 
ــف و انتقال اطالعات در  قوت و ضع
ــيوه اى  ــير بهبود فرآيندها به ش مس
ــا با تمام  ــت و م ــد و موثر اس كارآم
ــكالت  توان آماده ايم براى اينكه مش

را برطرف كنيم. 

دعوت به همكارى 
بانك سامان 

در سراسر كشور
ــامان با هدف خدمات رسانى  بانك س
ــتريان و همچنين  هرچه بهتر به مش
ــرمايه انسانى خود از  تكميل كادر س
ــور در خانواده  ــدان به حض عالقه من
ــغلى  ــامان در عنوان هاى ش بانك س
متصدى امور بانكى، متصدى فروش 
بانك و بيمه، متصدى ارزى، بازرس، 
ــناس  كارش ــارى،  اعتب ــناس  كارش
ريسك،  ــناس  كارش سرمايه گذارى، 
مالى، كارشناس حقوقى،  كارشناس 
ــيفت شب مانيتورينگ  كارشناس ش
ــئول دفتر دعوت به همكارى  و مس
ــى  ــلط به زبان انگليس مى كند.  تس
 ،Ms-O�ce ــلط به نرم افزار و تس
ــهر مورد نظر، عدم  بومى بودن در ش
سوء پيشينه كيفرى و سالمت كامل 
جسم و روان به تاييد پزشك معتمد 
ــرايط اوليه اين  ــه ش ــك از جمل بان

استخدام است. 
ــرايط  ــان واجد ش ــن متقاضي همچني
مى توانند حداكثر تا تاريخ 10 مردادماه 
سال 93 از طريق پايگاه اينترنتى بانك 
ــرايط عمومى و  ــامان با اطالع از ش س
ــى، فرم دعوت به همكارى را  اختصاص
ــه، تكميل اين فرم  تكميل كنند. البت
هيچگونه تعهد استخدامى براى بانك 

ايجاد نخواهد كرد. 

افزايش سرمايه 
476 درصدى پست 

بانك تصويب شد
ــاده و عادى  مجامع عمومى فوق الع
ــت بانك  با حضور بيش از  ساالنه پس
ــهامداران حقيقى و  89 درصد از س
ــدگان و وكالى آنان  حقوقى و نماين
ــازمان هاى مرتبط و  و نمايندگان س
ــمس تهران  ناظران در تاالر ايوان ش
 476 ــرمايه  س ــش  افزاي و  ــزار  برگ
ــد ارزيابى  ــل تجدي ــدى از مح درص
ــال  ــا و صورت هاى مالى س دارايى ه
ــن  ــيد و در اي ــب رس ــه تصوي 92 ب
مجمع سود هر سهم سال 92 طبق 
تصميم سهامداران به مبلغ 97 ريال 

تقسيم شد.

نماگر

ندا فتاحى

كاهش دنباله دار قيمت طال 
ــكا با قيمت 3135تومان  ــال و ارز تهران هم اكنون هر دالر امري ــازار ط در ب
ــا قيمت954هزار تومان  ــار آزادى طرح جديد ب ــكه تمام به ــر قطعه س و ه

فروخته مى شود.
ــنبه 29 تيرماه) با ارزش  ــاى جهانى ديروز  (يكش ــر اونس طال در بازاره ه
ــر گرم طالى 18 عيار در بازار داخلى با ارزش 97 هزار و  1311.9 دالر و ه

100 تومان قيمت گذارى شده و در مبادالت به كار گرفته مى شود.

فروش خريد نوع ارز 

3119031290دالر امريكا
4243042580يورو

5315053450پوند انگليس
2941029550دالر كانادا

84308530درهم امارات
2927029450دالر استراليا

3477035030فرانك سوئيس
1486014960لير تركيه

55805680كرون دانمارك
44904590كرون سوئد
49405040كرون نروژ

81708370ريال عربستان
96309730رينگت مالزى
102000107000دينار كويت
50305130يوآن چين
450600روپيه هند
9001000بت تايلند
200400ين ژاپن

2326دينار عراق

قيمت فروش قيمت خريد  عنوان

1310 1312 اونس طال
969/570 970/730 يك گرم طالى 18 عيار

9/520/000 9/530/000 سكه طرح قديم
9/475/000 9/480/000 سكه بهار آزادى
4/740/000 4/770/000 سكه نيم
2/640/000 2/680/000 سكه ربع

نرخنامه

نمايندگان مجلس ديروز با تقاضاى 
تحقيق و تفحص از صنعت بيمه كشور 
با 169 رأى موافق، 13 رأى مخالف و 
6 رأى ممتنع از مجموع 214 نماينده 
حاضر در صحن علنى مجلس موافقت 
كردند.  به گزارش تسنيم، سوال اصلى 

تحقيق و تفحص درباره چگونگى وضعيت 
مالى و نظارتى صنعت بيمه كشور است. 
همچنين چگونگى وضعيت صورت هاى 
مالى شركت هاى بيمه دولتى و غيردولتى 
در جهت رعايت قوانين بيمه، رعايت 
ضوابط و مقررات بيمه مركزى براى 

نظارت بر بيمه هاى دولتى و خصوصى و 
عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالى 
در بيمه ايران از جمله محورهاى فرعى 
تحقيق و تفحص است كه هيأت تحقيق 
و تفحص بايد در جريان بررسى هاى خود 

به اين سواالت پاسخ دهند. 

 طبق توافق ژنو روز گذشته موعد واريز 
آخرين قسط از 4/2 ميليارد دالر بدهى 
نفتى ايران است، در حالى كه رييس 
كل بانك مركزى تاكيد كرد كه قسط 
هشتم تا دو هفته آينده واريز و دريافت 

مى شود. 
به گزارش تسنيم، طبق اطالعيه هاى 
رسمى بانك مركزى تاكنون هفت 
قسط از اقساط توافق ژنو به مبلغ 3 
ميليارد و 650 ميليون دالر از سوى 
بانك هاى مركزى كشورهاى ژاپن، 
هند و چين دريافت و به حساب بانك 

مركزى ايران در كشورهايى از جمله 
امارات و مسقط منتقل شده است كه از 
اين وجوه براى واردات كاالهاى اساسى 
و كاالهايى كه اجازه واردات آن را دارند، 

استفاده شده است. 
روز گذشته 29 تير 93 مصادف با 
20 جوالى 2014 موعد واريز قسط 
هشتم توافق ژنو فرا رسيده، در حالى 
كه ولى اهللا سيف، رييس كل بانك 
مركزى تاكيد كرده است: «مقدمات 
واريز قسط هشتم انجام شده و در 
زمان قانونى خود كه احتماال تا دو 

هفته آينده خواهد بود مبلغ مورد 
نظر واريز مى شود.» ايران و گروه 5+1 
روز جمعه 27 تيرماه توافق كردند كه 
مذاكرات خود را درباره برنامه هاى 
هسته اى ايران و تحريم هاى غرب 
عليه كشورمان براى چهار ماه ديگر 
ادامه يابد. همزمان امريكا نيز اعالم 
كرده، حدود سه ميليارد دالر ديگر 
از دارايى هاى ايران را به عنوان بخشى 
از توافق نامه ژنو آزاد مى كند و در برابر 
نيوم  ايران بايد به رقيق كردن اورا

20درصدى خود بپردازد. 

نماينده مردم كرمان، در مجلس 
از عدم اطالع نمايندگان نسبت به 
پرونده تخلفات بيمه ايران انتقاد كرد 
و عدم شفافيت موجود در صنعت بيمه و 
نحوه سرمايه گذارى  ها را از داليل اصلى 
تحقيق و تفحص مجلس از صنعت 
بيمه كشور برشمرد. به گزارش تسنيم، 
براهيمى، به عنوان  محمدرضا پورا
يكى از متقاضيان انجام اين تحقيق 
و تفحص در سخنانى اظهار داشت: 
بسيارى از شركت هاى بيمه اى پرتفوى 
سرمايه گذارى دارند و خدماتى كه 
ارائه مى دهند، اجتناب ناپذير است 
و همچنين ناكارآمدى هايى در اين 
زمينه وجود دارد كه مردم در جريان 

آن قرار مى گيرند.
پورابراهيمى با اشاره به تخلفات مالى 

در بيمه ايران خاطرنشان كرد: در 
سال گذشته شكايتى از بيمه ايران 
انجام شد كه مجلس اين موضوع 
را پيگيرى مى كرد و اين تخلفات 
در قوه قضاييه در حال رسيدگى 
است، اما هنوز نمايندگان مجلس 

در جريان اين گزارش نيستند و 
جاى سوال است كه چرا وكالى ملت 
نبايد در جريان تخلفات بيمه ايران و 
خيابان فاطمى قرار گيرند. نماينده 
مردم كرمان در مجلس ادامه داد: 
در حال حاضر هيچ كدام از ما از نرخ 
بازده سرمايه گذارى اطالعى نداريم، 
همچنين به دليل عدم شفافيت و 
هزينه  امروز  موجود  مشكالت 
ناكارآمدى در بخش بيمه را مردم 

بايد بپردازند.
پورابراهيمى با بيان اينكه امروز يكى 
از چالش هاى ما عدم نظارت بيمه 
مركزى است، انجام تحقيق و تفحص 
از بيمه ايران را كمك به روشن كردن 
ابهامات موجود و كارآمدى بخش بيمه 

توصيف كرد.

توسعه  بانك  هيات مديره  عضو 
صادرات مقاومت در برابر هجمه هاى 
خارجى و موانع داخلى، پيشرو بودن، 
دانش بنيان بودن و ارزش آفرين 
بودن را از اركان اقتصاد مقاومتى 
ذكر كرد و گفت: اقتصاد كشور براى 
اينكه بر ريل اقتصاد مقاومتى قرار 
نيازمند تحوالت ساختارى گيرد 

 است. 
حسين عيوضلو افزود: براى اينكه 
اقتصاد ما بتواند در برابر تحريم ها مقاوم 
و باثبات باشد نمى توان از ساختار 
و روش هاى قبلى انتظار داشت كه 

اقتصادمان را از اين بحران نجات دهد، 
بنابراين نيازمند تدابير جديد هستيم.  
عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات 
گفت: اقتصاد مقاومتى بايد به طور 
درون زا داراى قوام و ثبات اقتصادى 
بر هرنوع خصومت و  باشد و در برا
اختالل از خود مقاومت نشان دهد تا با 
كاهش آسيب پذيرى و وابستگى كشور 
در شرايط فشار و تحريم، موجبات 
رشد و توسعه درون زا را فراهم سازد. 

 به گفته اين استاد دانشگاه، واژه اقتصاد 
مقاومتى ناظر به اين واقعيت است كه 
بايد از فشارها و ضربه هاى فكرى، 

روحى و اقتصادى نيروهاى متخاصم 
كه سد راه پيشرفت جامعه است غلبه 
شود كه اين امر جز با برنامه ريزى 
هوشمند و به كار گيرى سرمايه هاى 
از  استفاده  انسانى و اجتماعى و 
اقتصادى  مزيت هاى  و  فرصت ها 

امكان پذير نخواهد بود. 
عيوضلو مديريت جهادى را ترويج 
و بازخوانى احكام اسالمى و تالش 
در جهت اقامه حق و مردمى كردن 
اقتصاد ذكر كرد و ايجاد اشتغال و 
افزايش توليد و كار مفيد را از جمله 

مشخصه هاى آن دانست. 

تقاضاى تحقيق و تفحص از صنعت بيمه كشور تصويب شد

آخرين قسط توافق ژنو تا 2 هفته آينده واريز مى شود

مجلس از روند بررسى پرونده بيمه ايران اطالعى ندارد

تحقق اقتصاد مقاومتى نيازمند يك معمارى جديد در اقتصاد است
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طبق اخبار سازمان امداد و نجات 
آخرين تصادف اتوبوسى به 6 
روز قبل بر مى گردد. تصادفى 
در  هرند  كوهپايه  محور  در 
محدوده روستاى شاهتور كه 
23 مصدوم برجاى گذاشت و 
خوشبختانه كشته اى نداشت. 
گزارش هاى رسمى وزارت راه و 
شهرسازى مى گويد كه 40 درصد 
از كل جابه جايى ها و مسافرت 
خانواده هاى ايرانى از طريق 
حمل و نقل جاده اى كه عموما 
اتوبوس و مينى بوس است،  انجام 
مى شود و 60 درصد مابقى بين 
خودروهاى شخصى با بيشترين 
درصد، خطوط ريلى و هوايى و در 
نهايت شناورهاى مسافرى تقسيم 
مى شود كه هر كدام سهمى را از 
درصد جابه جايى مسافران بين 

شهرى دارند.
شهريار افندى زاده، رييس سابق 
سازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى در زمان رياست خود، 
(تقريبا يك سال پيش)، مدعى 
بود كه تعداد مسافرهاى جابه جا 
شده با ناوگان حمل و نقل عمومى 
اتوبوس ها،  جاده اى از جمله 
مينى بوس ها و سوارى ها با ثبت و 
ارائه صورت وضعيت حدود 254 
ميليون نفر در سال است كه با 
احتساب  عدم صورت وضعيت 
اين عدد در مجموع به بيش از 
450 ميليون نفر در سال مى رسد، 
حال با توجه به اخبار متعدد از 
سوانح جاده اى و ترس مردم از 
اتوبوس هايى كه اين روزها تعداد 
تصادفات شان شمرده و در دم 
اطالع رسانى مى شود اگر نگوييم 
تعداد مسافران حمل و نقل عمومى 
جاده اى با احتساب افزايش قيمت 
سوخت افزايش يافته يا ثابت مانده 
با فرض اينكه از اين تعداد كاسته 
شده اين كاهش نمى تواند رقم 
بزرگى باشد، آن هم تنها در بازه 
بنابراين هنوز  زمانى يك ساله.
هم با رقمى به بزرگى جابه جايى 
400 الى 450 ميليون نفر در 
سال از طريق حمل و نقل عمومى 
بين شهرى سروكار داريم كه 
اتوبوس ها بيشترين سهم را در 

اين عدد دارند.
در حالى كه مشتريان حمل و نقل 
عمومى براى سفرهاى بين شهرى 
به دليل گران بودن بليت هواپيما و 
نبود مسير ريلى در همه استان ها 

به جمعيت تقريبى نيم ميلياردى 
در سال مى رسد و تنها چاره اقشار 
كم درآمد كشور براى جابه جايى 
است. خبر تصادفات اتوبوسى 
در جاده هاى كشور يكى پس از 
ديگرى اطالع رسانى مى شود، 
به طورى كه قبح خبر تصادفات 
و تعداد كشته ها و مصدومانش 
ريخته است. اما سوال اين است 
كه تصادفات ناوگان حمل و نقل 
عمومى در اين چند سال اخير 
رشد داشته يا اينكه اطالع رسانى ها 
و پوشش خبرى تصادفات جاده اى 

قوى تر شده است.

سهم ناوگان عمومى مقصر 
1/2 درصد است    

طبق اعالم رسمى سازمان پزشكى 
قانونى، در 12 ماه سال گذشته 17 
هزار و 994 نفر بر اثر تصادفات 
جاده اى كشته و 315 هزار و 719 
نفر هم مصدوم شدند.براساس اين 
گزارش رسمى، رييس سازمان 
پزشكى قانونى اعالم كرده است 
كه تصادفات رانندگى دومين علت 
مرگ و مير در كشور محسوب 
مى شود.حال بايد ديد ناوگان 
عمومى جاده اى با توجه به سهم 
40 درصدى جابه جايى مسافران 
چه درصدى از اين قربانيان 
جاده اى را شامل مى شود. داوود 
كشاورزيان، معاون وزير راه و 
سازمان  رييس  و  شهرسازى 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

در گفت و گو با خبرنگار «فرصت 
امروز» درباره سهم ناوگان عمومى  
در تصادفات جاده اى گفت: سال 
گذشته 134 فقره تصادف فوتى 
كه در آن اتوبوس به عنوان درگير 
در تصادف بوده، گزارش شده 
است كه از اين تعداد در 96 فقره، 
 اتوبوس به عنوان مقصر حادثه 

 1 /2 شناخته شده و از سهم 
درصدى ناوگان عمومى مسافرى 
مقصر (اتوبوس) مجموع تصادفات 
فوتى به وقوع پيوسته در سال 92 

حكايت از اين امر دارد.
وى ادامه داد: همچنين براساس 
آمار منتشر شده از سوى سازمان 
از  نفر  قانونى،  196  پزشكى 
فوت شدگان حوادث رانندگى، 
راننده يا سرنشين اتوبوس بوده اند 
كه برابر سهم 1,7 درصدى از 
حوادث  فوت شدگان  مجموع 

رانندگى برون شهرى است.

اينكه  بيان  با  كشاورزيان 
بررسى هاى آمارى نشان مى دهد 
كه وضعيت ايمنى حمل و نقل 
عمومى در چند سال گذشته رو 
به بهبود بوده و سهم آن از مجموع 
تصادفات و تلفات حوادث رانندگى 
گفت:  است،  داشته  كاهش 
سازمان راهدارى به عنوان متولى 
و سياست گذار بخش حمل و نقل 
عمومى جاده اى توجه ويژه اى به 
مديريت منسجم و نظارت مستمر 
بر حوزه حمل و نقل عمومى داشته 
و در اين راستا ضمن نظارت ويژه 
بر عملكرد موسسات، تعاونى ها، 
و  فنى  مديران  و   شركت ها 
بخش  رانندگان  به خصوص 
حمل و نقل عمومى و آموزش 
مستمر و هدفمند آنها،  شركت ها 
و موسسات حمل و نقل جاده اى را 
هم ملزم به رعايت موارد ايمنى 
در حمل و نقل عمومى كرده است.

درون شهرى ها آمار 
تصادفات را كاهش دادند

 هرچند وزارت راه و شهرسازى 
براى اين اعتقاد خود كه آمار تلفات 
جاده اى را تا 6 درصد كاهش داده 
است، آمار و ارقام و اسناد دارد 
اما برخى از كارشناسان مدعى 
هستند كه اين آمار   واقعى اما 
مربوط به جاده هاى بين شهرى 
نيست. بهروز غروى، مديرعامل 
ايمنى  طرفداران  جمعيت 
راه ها در گفت و گو با «فرصت 

امروز» با بيان اينكه آمار تلفات 
جاده اى را سازمان پزشكى قانونى 
اعالم مى كند و نه وزارت راه و 
شهرسازى گفت: نمى توان درباره 
صحت آمارها چيزى گفت، اما 
نكته اى كه وجود دارد اين است 
كه كاهش محسوسى در آمار 
تصافات بين شهرى نداشتيم و در 
واقع با كاهش تصادفات ناوگان 
حمل و نقل عمومى و جاده اى 
درون شهرى،  آمار سوانح و تلفات 

ناشى از آن كاهش يافت.

اطالع رسانى از تصادفات 
افزايش يافته نه تصادفات

غروى در پاسخ به اين سوال كه 
با توجه به انتشار اخبار تصادفات 
جاده اى به خصوص تصادفات 
حمل و نقل عمومى، آيا ميزان 
افزايش  ناوگان  اين  سوانح 
محسوسى در مدت زمان داشته، 
گفت: آمار و ارقام نشان مى دهد كه 
سوانح و تصادفات ناوگان عمومى 
حمل و نقل عمومى جاده اى رشد 
قابل توجهى نداشته، اما اتفاقى كه 
به خصوص در يك سال اخير افتاد 
اطالع رسانى رسانه ها از تصادفات 

اتوبوس ها به ويژه اسكانياها بود.
وى ادامه داد: پس از تصادف 
ماندن  برجاى  با  تاثير گذار 
اسكانيا  اتوبوس  كشته   44
بود كه رسانه ها را نسبت به 
كرد،  حساس تر  موضوع  اين 
اما معتقدم متاسفانه در مورد 
اسكانيا بهره بردارى رسانه اى 
شد، چراكه فرصتى پيش آمد تا 
برخى ها ورود اتوبوس هاى چينى 
را توجيه كنند. اين در حالى بود 
كه اسكانيا يك برند معتبر اروپايى 
است، اما رانندگان آن موارد 
ايمنى را رعايت نمى كنند و در آن 
نخستين تصادف اتوبوس اسكانيا 
ثابت شد كه اين اتوبوس پيش از 
اين سانحه تصادف سنگينى را 
پشت سر گذاشته و در تعميرگاه 
غير مجاز براى تعمير بدنه خودرو 
برخى از سيستم هاى فنى اتوبوس 

دستكارى شده بود.
غروى تاكيد كرد: با اين حال 
معتقدم اين سخن كه در در 
70 درصد عامل تصادفات جاده اى، 
عامل انسانى دخيل بوده فرمول 
و نسخه غلطى است و فقط با اين 
فرمول، سانحه را گردن راننده كه 
در اغلب موارد جزو قربانيان است، 

مى اندازد.    

روز گذشته گزارش تحقيق و تفحص 
ــه  ــازى در جلس ــع خودروس از صناي
ــد و به گفته  ــس قرائت ش علنى مجل
ــوراى اسالمى قرار  رييس مجلس ش
ــراه ضمايم  ــت اين گزارش به هم اس
آن به قوه قضاييه ارسال شود. روح اهللا 
عباسپور، سخنگوى كميسيون صنايع 
و معادن مجلس شوراى اسالمى پس 
از قرائت اين گزارش خاطر نشان كرد 
ــق و تفحص ناديده  كه كميته تحقي
گرفتن زحمات مديران، كارشناسان 
ــودرو نبوده  ــت خ ــان صنع و كاركن
ــرايط تحريم  ــت. وى گفت: در ش اس
مديريت اين صنعت سطح اشتغال را 
در شرايط تحريم حفظ كرد، به طورى 
ــل صورت  ــك مورد تعدي كه حتى ي
نگرفت. قصد ما مچ گيرى نيست بلكه 
هدف ما اين است كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و خودروسازان نسبت 
ــا، قابليت ها، فرصت ها و  به ظرفيت ه

چالش هاى اين صنعت آشنا شوند. 
ــى، رييس  ــى الريجان ــن عل همچني
ــالمى نيز با بيان  ــوراى اس مجلس ش
اينكه هيات تحقيق و تفحص از صنايع 
ــازى طى چند ماه و با دقت  خودروس
ــت، از  ــزارش را تهيه كرده اس اين گ
ــه تحقيق و تفحص  تالش هاى كميت
از صنعت خودرو و كميسيون صنايع 
و معادن در تهيه اين گزارش قدردانى 
ــپور در بخش  ــه عباس ــرد.  به گفت ك
مقدمه اين گزارش به بررسى صنايع 
خودروسازى ايران و 17 كشور ديگر 
ــريح وضعيت صنعت خودرو در  و تش

كشورمان پرداخته شده است. 
همچنين در بخش صاحبان سرمايه 
ــهام  اين گزارش، درباره صاحبان س
ــايپا  ــركت هاى ايران خودرو و س ش
توضيح داده و در آن آمده است كه 82 
درصد سهام ايران خودرو دولتى و 37 
درصد سهام سايپا دولتى و 46 درصد 

بقيه آن شبه دولتى است. 
ــزارش درباره  ــن گ ــن در اي همچني
ــارت نيز  ــى، كنترل نظ مديريت مال
تصريح شده كه عدم وجود واحدهاى 

نظارتى و حسابرسى داخلى اثربخش 
ــايپا  ــركت ايران خودرو و س در دو ش
باعث عدم شفافيت و بى انضباطى در 
سطوح مختلف، عدم استفاده بهينه از 
ــوءجريان مالى و  منابع و پيدايش س
ــه مالى و عملياتى  اقتصادى در چرخ

اين شركت ها شده است. 
گزارش تحقيق و تفحص كميسيون 
ــس از صنعت  ــادن مجل صنايع و مع
خودروسازى در بخش زنجيره تامين 
ــدم مديريت  ــد دارد كه ع ــز تاكي ني
صحيح در اين زنجيره موجب تامين 
قطعات از شبكه هاى پيچيده و تودرتو 
ــده كه موجب افزايش شديد نرخ  ش

قطعات شده است. 
ــن درباره  ــزارش همچني ــن گ در اي
توليد نيز آمده كه سايت اصلى ايران 
ــايپا  خودرو با كمتر از 50 درصد و س
ــمى به دليل  با 40 درصد ظرفيت اس
وابستگى به قطعات خارجى فعاليت 

دارند. 
ــن درباره  ــزارش همچني ــن گ در اي
ــعه محصول، تحقيق  مهندسى، توس
ــركت را بسيار  ــعه توسط اين ش توس
نااميد كننده دانسته و آورده دستمزد 
مستقيم توليد در شركت ايران خودرو 
ــركت سايپا  حدود يك درصد و در ش
ــده كاالى  ــت تمام ش ــد قيم 2 درص

شناخته شده است. 
ــتفاده و  ــن گزارش به اس در ادامه اي

ــط نمايندگى هاى  كالهبردارى توس
ــود  ــودرو از مردم درباره س فروش خ
سرمايه گذارى خريد اشاره و همچنين 
موارد خاص و امور حقوقى و قراردادها 

پرداخته شده است. 
ــزارش تاكيد  ــن گ ــن در اي همچني

ــى هاى صورت گرفته در  شده بررس
ــيار كوتاه و حجم  محدوده زمانى بس
ــت،  ــه فعالي ــترده حيط ــيار گس بس
مشخص شد كه رعايت شاخص هاى 
ــت خودرو  ــارى جهانى در صنع اعتب
يعنى مالكيت برند صاحب نام، توليد 
اقتصادى و همچنين فروش و خدمات 
پس از فروش از طريق شبكه جهانى 

صورت نگرفته است. 
ــت مديران  ــزارش آمده اس در اين گ
ــت را ملزم به  ــد اين صنعت دول ارش

ــظ تعرفه هاى  ــك مالى، حف ارائه كم
ــم مجوز  ــن تقدي ــى و همچني واردات
ــودرو مى دانند  ــت خ ــش قيم افزاي
ــر در واقع  ــا اين تفك غافل از اينكه ب
ــود تاكيد  ــر ناكارآمدى مديريت خ ب
ــن بود با انبوهى از  كرده كه اگر جز اي
حمايت هاى دولتى طى دو دهه اخير 
حداقل انتظار جامعه را در بعد كميت 
ــديد  ــرآورده مى كرد و با كاهش ش ب
توليد به ايجاد بازار سياه خودرو توسط 

دالالن دامن نمى زد. 
در ادامه پيشنهادها آمده است تدوين 
ــور اعمال  ــه منظ ــند راهبردى ب س
ــاى  ــن از ضرورت ه ــوالت بنيادي تح
ــر آن نوع  ــت و عالوه ب اين صنعت اس
ــى، عدم عزم  ــاختار، ماهيت دولت س
ــم، نحوه  ــت تحري ــدى در مديري ج
ــاختار دانش  انتصاب مديران، عدم س
ــعه نيز  بنيان در مراكز تحقيق و توس
از مهم ترين نقاط ضعف اين صنعت به 

شمار مى رود. 
ــايى منابع و تجهيزات صنايع  شناس
ــت  ــور در جه ــازى كش خودروس
ــام توانمندى ها به  ــى و ادغ هم افزاي
ــد،  ــى در تولي ــور صرفه جوي منظ
ــول و فعاليت هاى  ــى محص مهندس
ــرى از  ــا بهره گي ــعه ب تحقيق و توس
ــتاوردهاى نمونه هاى  ــا و دس الگوه
ــتفاده از دانش  ــى و اس موفق خارج
ــرگان و مراكز علمى  متخصصان، خب

ــراى پروژه هاى با  ــز در اج داخلى ني
تكنولوژى پيشرفته نظير خودروهاى 
ــوختى از  ــدى، برقى و پيله س هيبري
ــن گزارش  ــنهادهاى اي ــر پيش ديگ

تحقيق و تفحص است. 
در ادامه پيشنهادهاى گزارش تحقيق 
ــازى  ــص در صنعت خودروس و تفح
ــت  ــل در جه ــام عاج ــور ادغ كش
ــرمايه ها و دارايى هاى  ساماندهى س
ــازان بزرگ و لزوم انضباط  خودروس
ــى آنها و  ــتم مال ــه سيس ــى ب بخش
شفاف سازى نحوه فعاليت و اطالعات 
مالى شركت هاى وابسته و دفاتر خارج 

از كشور درخواست شده است. 
ــطح  ــاى س ــدم ارتق ــش ع در بخ
ــت:  خودكفايى اين گزارش آمده اس
ــق وتفحص كامال  ــات تحقي براى هي
ــازمان گسترش  و  روشن است كه س
ــران در خصوص  ــازى صنايع اي  نوس
حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، 
ــده  قصور غير قابل جبرانى مرتكب ش
است. از مسئوالن اين سازمان انتظار 
مى رود به سرعت نسبت به ايفاى نقش 
ــد. از وزير  نظارتى خويش اقدام كنن
صنعت، معدن و تجارت انتظار مى رود 
نسبت به ارائه داليل كوتاهى سازمان 
ــع ايران  ــازى صناي ــترش و نوس گس
ــد  ــراردادى كه نه تنها باعث رش در ق
صنعت خودرو نشده، بلكه موجب بروز 
خسارت هاى سنگينى بر پيكره صنايع 
خودروسازى كشور نيز شده اقدامات 

الزم را انجام دهد. 
ــص  ــق و تفح ــزارش تحقي در گ
كميسيون صنايع همچنين بر ضرورت 
ساماندهى و تشكيل بانك اطالعاتى از 
كليه شركت هاى تامين كننده قطعات 
ــودرو و ايجاد  ــه خ ــزاى منفصل و اج
ــاوى براى كليه  شرايط عادالنه و مس
ــتاندارد و  تامين كنندگان قطعات اس
متعهد كيفيت در قبال مصرف كننده 
نهايى در جهت پايان دادن به رانت ها 
ــا بهره گيرى از  و انحصارات موجود ب
الگوهاى موفق بين المللى تاكيد شده 

است. 

سهم 1/2 درصدى 
ناوگان عمومى در تصادفات جاده اى

گزارش تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازى در مجلس قرائت و راهى قوه قضاييه شد

تسهيل واردات 
قطعات هواپيما

قائم مقام وزير راه و شهرسازى در 
امور هوانوردى و هواشناسى از 
هواپيما  قطعات  واردات  تسهيل 
به كشور خبر داد و افزود: تعدادى 
قطعات فرعى هواپيما وارد شده 
واردات  براى  كماكان  اما  است 
موتور كه قطعه اصلى هواپيما و 
مهم ترين مشكل زمين گير شدن 
هواپيماهاى كشور است، مشكل 

داريم. 
به گزارش ايلنا، على محمدنوريان 
اين شركت هاى  از  پيش  افزود: 
خارجى به علت فضاى بين المللى 
ايران  با  تجارت  براى  رغبتى 
نداشتند اما در حال حاضر جواب 
ما را مى دهند و قيمت  اعالم مى كنند 
همچنين خريدها بايد به تاييد اوفك 
(سازمان خزانه دارى امريكا) برسد 
بعضى از قطعات مورد تاييد اين 
سازمان قرار گرفته و برخى ديگر 

درحال تاييد شدن است. 
نوريان در پاسخ به اينكه آيا قطعات 
گفت:  است،  شده  وارد  اصلى 
هواپيما  فرعى  قطعات  تعدادى 
وارد شده اما كماكان براى واردات 
موتور كه قطعه اصلى هواپيما و 
مهم ترين مشكل زمين گير شدن 
هواپيماهاى كشور است، مشكل

 داريم. 
قانون هاى  وى درخصوص نقض 
كشورهاى  سوى  از  بين المللى 
اروپايى و اينكه آيا ايران شكايتى 
كرده يا خير گفت: موردى كه در 
قطعه  تامين  براى  سوئد  كشور 
هواپيماى ايرانى اتفاق افتاد يك 
نقض بين المللى بود اما بهتر است 
اين مشكالت با مذاكره حل شود و 
ما به دنبال مذاكرات رسمى و ايجاد 

روابط حسنه با كشورها هستيم. 

ساخت سالن انتظار
در فرودگاه امام 

مجرى طرح توسعه فرودگاه امام 
خمينى (ره) از برنامه ريزى براى 
ساخت يك سالن انتظار VIP جديد 
در اين فرودگاه براى راحتى حال 

همراهان حجاج خبر داد.
سيدغالمرضا  ايسنا،  گزاش  به   
شيرازيان با بيان اينكه فرودگاه امام 
(ره) از نظر تجهيزات هوانوردى هيچ 
محدوديتى براى انجام پروازهاى 
حج ندارد، تصريح كرد: در طول چند 
ماه گذشته تالش هاى همه جانبه اى 
پروازهاى  نتقال  ا تا  شده  انجام 
حج تمتع از فرودگاه مهرآباد به 
فرودگاه امام (ره) با مشكل مواجه 

نشود. 
وى افزود: مسئوالن فرودگاه امام 
خمينى (ره) تمام سعى خود را 
داشته اند تا زيرساخت هاى الزم 
براى انجام اين حجم از پروازهاى 
جديد فراهم شود، البته در اين بين 
هماهنگى با سازمان حج و زيارت 
نيز در دستور كار قرار گرفته كه با 
برگزارى جلسات مشترك تا حد 

زيادى فراهم شد. 
شيرازيان درباره امكانات فرودگاه 
امام براى اسكان همراهان حجاج 
نيز اظهار كرد: با توجه به محدوديت 
فرودگاه،  نتظار  ا سالن  فضاى 
و  همراهان  شرايط  مسئله  اين 
سخت  را  حجاج  بدرقه كنندگان 
مى كند كه با هماهنگى سازمان حج 
و زيارت قرار شد ساخت يك سالن 
 VIPجديد در فرودگاه امام (ره) در 
دستور كار قرار گيرد. وى خاطرنشان 
برنامه ريزى هاى  طبق  كرد: 
سالن  اين  ساخت  صورت گرفته 
به زودى آغاز خواهد شد و به محض 
تكميل شدن، سالن VIP فعلى 
در اختيار همراهان حجاج قرار 

مى گيرد. 

راه اندازى آزمايشى مترو 
هشتگرد در بهمن

مديرعامل شهر جديد هشتگرد با 
اشاره به راه اندازى آزمايشى مترو 
هشتگرد در بهمن امسال گفت: 
مترو هشتگرد تا بهمن ماه به صورت 
آزمايشى مورد بهره بردارى قرار 

مى گيرد. 
 محمدرضا توكلى در گفت وگو با 
مهر گفت: به دنبال اين هستيم كه 
تا پايان امسال مترو هشتگرد را 
راه اندازى كنيم. وى با اشاره به اينكه 
اين مترو ادامه خط كرج است، بيان 
كرد: هزينه ساخت اين مترو بالغ بر 
450 ميليارد تومان برآورد شده و 
تاكنون 70 درصد پيشرفت فيزيكى 

داشته است. 
هشتگرد  جديد  شهر  مديرعامل 
با بيان اينكه حدود 180 ميليارد 
تومان در اين پروژه سرمايه گذارى 
شده، افزود: از محل بودجه ملى 60 
ميليارد تومان به پروژه اختصاص 
پيدا مى كند. توكلى با اشاره به 
اختصاص 120 ميليارد تومان از 
محل منابع داخلى شهرهاى جديد، 
گفت: اين مترو ادامه قطار كرج است 
كه يك ايستگاه بعد در هشتگرد 

توقف دارد.

سال گذشته 134 
فقره تصادف فوتى 
كه در آن اتوبوس 
به عنوان درگير در 

تصادف بوده گزارش 
شده است كه از اين 
تعداد در 96 فقره، 
 اتوبوس به عنوان 

مقصر حادثه شناخته 
شده است

عدم وجود واحدهاى 
نظارتى و حسابرسى 
داخلى اثربخش در دو 
شركت ايران خودرو 
و سايپا باعث عدم 

شفافيت و بى انضباطى 
در سطوح مختلف، عدم 
استفاده بهينه از منابع 
و پيدايش سوءجريان 
مالى و اقتصادى در 

چرخه مالى و عملياتى 
اين شركت ها شده 

است

نازيال مهديانى

گزارش 

قيمت خودرو (تومان)

SL 500 937/000/000بنز

1/025/000/000مازراتى گرن توريزمو

ميتسوبيشى 2014 
ASX155/000/000

X6 920/000/000بى ام دبليو

 CT200 H لكسوس
219/000/000هيبريدى

173/000/000تويوتا راو فور تيپ 2

IX55 هيونداى وراكروز
256/000/000(ده ايربگ)

 قيمت كارخانه اى و بازار خودروهاى توليد داخل

كارخانه
قيمت نمايندگىقيمت بازارنام خودروتوليد كننده

سايپا 131 
EX21/000/0000

LX رانا
 با تريم 
مشكى و 

يورو 4
33/100/00032/808/700

82/000/00069/000/000مزدا 2

پژو 207  
     دنده اى 

فيس ليفت- 
گيربكس دستى

46/000/00038/400/000

X60 ليفان
64/500/00060/600/000شاسى بلند

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

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

به منظور بررسى قيمت گذارى خودرو 

رييس شوراى رقابت در كميسيون صنايع حضور مى يابد

با حضور  و معادن مجلس در جلسه ديروز خود كه  كميسيون صنايع 
قيمت گذارى  نحوه  بررسى  به  مى شود،  برگزار  رقابت  شوراى  رييس 

خودرو مى پردازد. 
اهللا وردى دهقانى، عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس 
افزود: رييس شوراى رقابت به منظور بررسى نحوه  با بيان اين مطلب 
در  بود  اعالم شده  اين شورا  از سوى  اخيرا  قيمت گذارى خودروها كه 
جلسه كميسيون صنايع حضور خواهد داشت. وى افزود: احتماال تعدادى 

از خودروسازان نيز در جلسه امروز حضور خواهند داشت. 

رونمايى از اسنادى درباره قيمت خودرو
اسناد  براساس  خودرو  قبلى  قيمت هاى  سودآورى  از  خراسان  روزنامه 

مالى ايران خودرو خبر داد.
انتشار تازه ترين گزارش صورت هاى  با  ايران خودرو   «خراسان» نوشت: 
امسال  نخست  ماه  در سه  تومانى  ميليارد  از سودآورى 94  مالى خود 

خبر داد.
اين ميزان سودآورى كه قبل از افزايش اخير قيمت خودرو توسط شوراى 
رقابت محقق شده است، نشان مى دهد كه حداقل در سه ماه نخست 
قيمت هاى  احتساب  با  و  ايران خودرو  مالى  براساس صورت هاى  امسال 

قبلى، اين شركت سودده بوده است.
ضرردهى  خودرو،  قيمت  افزايش  مدافعان  كه  است  حالى  در  اين 
افزايش قيمت  لزوم  اصلى ترين داليل  از  به عنوان يكى  را  خودروسازان 
خودرو مطرح مى كردند .براساس اين گزارش، ميزان فروش ايران خودرو 
افزايش نسبت به مدت مشابه  با 82 درصد  در سه ماه نخست امسال 
سال گذشته از 1500 ميليارد تومان به بيش از 2700 ميليارد تومان 

رسيده است.

«مراكز اسقاط و واردكنندگان خودرو» 
انحصارى نيستند

كشور  سوخت  و  حمل و نقل  مديريت  ستاد  نوسازى  معاونت  سرپرست 
خودرو  واردكنندگان  و  اسقاط  مراكز  كنسرسيوم  اينكه  به  اشاره  با 
اين  كرد:  تاكيد  نيست،  فرسوده  خودروهاى  جمع آورى  مبادى  تنها 

كنسرسيوم انحصارى نيست. 
به گزارش ايسنا، مهندس محمد حيدرى پاشاكى افزود: الزم به توجه 
است فرآيند اسقاط فقط در مراكز اسقاط مجاز كه تحت نظارت ستاد 
مديريت حمل و نقل و سوخت فعاليت مى كنند، انجام خواهد گرفت. وى 
با اشاره به مراجعه مستقيم واردكنندگان به مراكز اسقاط سراسر كشور 
گفت: اين امكان وجود دارد تا واردكنندگان به 126 مركز سراسر كشور 
مراجعه كنند و در صورتى كه با قيمت و شرايط بهترى مواجه شدند 

همكارى كنند. 
كشور  سوخت  و  حمل و نقل  مديريت  ستاد  نوسازى  معاونت  سرپرست 
اين كنسرسيوم در نظر گرفته نشده است.  براى  انحصارى  تاكيد كرد: 
اين كنسرسيوم به عنوان بخش خصوصى و در كنار تمامى مراكز اسقاط 
اين  تشكيل  از  هدف  حيدرى پاشاكى  دارند.  همكارى  طرح  اين  در 
و  اعالم كرد  واردكنندگان  راحت تر  و دسترسى  آشنايى  را  كنسرسيوم 
افزود: قيمت و كنترل بازار از مواردى است كه اين كنسرسيوم دنبال 
اشاره  با  حيدرى  شود.  انجام  متعارف  و  عادالنه  به صورت  كه  مى كند 
تيرماه  از 26  واردكنندگان خودرو گفت:  به  ماهه  مهلت يك  پايان  به 
مصرفى  سوخت  ميزان  به  توجه  با  شده اند  موظف  واردكنندگان  تمام 

خودروهاى وارداتى، خودرو فرسوده اسقاط كنند. 

نرخنامه

باخودروسازان



* يكـى از مطالبـات شـما، 
برداشـتن نرده هـاى اطـراف 
چهارراه ولى عصر است. حضور 
اين نرده ها كه يكى از مصاديق 
ساخت و ساز معابر شهر است، 
چه مشكالتى براى شهروندان 
به وجود مى آورند و چه تاثيرى 

بر فضاى شهرى دارند؟ 
ــا داراى چند بعد  ــرات نرده ه تاثي
است، از جمله آنكه امكان انتخاب 
ــهروندان مسدود و حق  را براى ش
حركت پيوسته در سطح خيابان را 
از عابران سلب مى كند. همان طور 
كه مى دانيم زيرگذر براى معلوالن 
بسته است و نرده ها امكان استفاده 
معلوالن از چهارراه را سلب كرده. 
اثر ديگر نرده ها، ايجاد استبداد فضا 
و مخدوش كردن فضاى عمومى و 
ــلب حق درنگ است. همچنين  س
نرده ها، ناامنى را افزايش مى دهند، 
زيرا نرده ها امكان گريز در صورت 
تعرض، زورگيرى و ضرب و شتم را 

محدود كرده اند. 

* مسـئوالن و برخـى از مردم 
عقيـده دارنـد كه بـا توجه به 
ترافيك سنگين چهارراه ولى 
عصر، احـداث زيرگذر در حل 
اين معضل كمك كرده اسـت. 

نظر شما در اين باره چيست؟ 
ــا اين  ــيد كه آي ــد پرس ــدا باي ابت
ترافيك سنگين پديده اى طبيعى 
ــل بى تدبيرى  ــت يا حاص بوده اس
ــهرى در مكان نمايى  ــت ش مديري
ايستگاه هاى بى آر تى؟ همچنين 
آيا مگر محدوده چهارراه ولى عصر 
ــاس طرح جامع شهر تهران،  براس
ــق 6 و 11،  ــى مناط طرح تفصيل
ــور دماوند-  ــاماندهى مح طرح س
آزادى، طرح محله رودكى و طرح 
ــور ولى عصر، قرار  ــازى مح زيباس
نبوده است در جهت پياده محورى 
ــامان  ــت فضاى عمومى س و تقوي
يابد؟ پس وقتى در طرح ها اولويت 
با پياده است نه سواره، ديگر مسئله 
حل مقطعى گره ترافيكى نيست. 
ضمن اينكه همواره اولويت با پياده 
است، زيرا همه در نهايت پياده اند. 
در حالى كه همه سواره نيستند كه 

بخواهند اولويت داشته باشند. 
ــر هم يك تقاطع  چهارراه ولى عص
ــت كه صرفا مسئله اش  عادى نيس
ترافيك باشد. اينجا قلب فرهنگى 
ــهر تهران است. تقاطع  و مدنى ش
ــهرى و طبقاتى (خيابان  شكاف ش
انقالب) و محور تحرك اجتماعى و 
طبقاتى تهران (خيابان ولى عصر). 
-مراكز فرهنگى (تئاتر شهر، تاالر 
ــايخى،  ــاخانه مش وحدت، تماش
ــازمان تبليغات  ــرى س حوزه هن
ــكده فرهنگ  ــالمى و پژوهش اس
ــگاهى)، مراكز  ــر جهاددانش و هن
ــى (دانشگاه  ــگاهى و آموزش دانش
تهران، دانشگاه اميركبير، دانشگاه 
ــر و معمارى  ــگاه هن ــر، دانش هن
ــگاه آزاد  ــران مركز دانش واحد ته
اسالمى، دبيرستان البرز) و مراكز 
ــر رضا) و  ــازار كامپيوت تجارى (ب
فضاى پارك دانشجو. اينجا تاريخ 
تحوالت سياسى ايران معاصر را از 
انقالب 57 تاكنون روايت مى كند. 
ــى و  ــاى فرهنگ ــوان فضاه نمى ت
تاريخى شهر را كه نقش مركز شهر 
ــه خاطر ترافيك  را ايفا مى كنند ب

قربانى كرد. 

*در رونـد تصميم گيرى براى 
چنيـن پروژه هـاى شـهرى، 
نظرخواهى از مردم كه صاحبان 
اصلى و كاربران بدون واسـطه 
آن خواهند بود، چه جايگاهى 

دارد؟ 
مطابق با آنچه از پيوست اجتماعى 
ــروژه مى دانيم، اين  ــى پ و فرهنگ
ــى از مردم  پروژه بدون نظرخواه
ــا بايد  ــت. طبع ــده اس ــام ش انج
ــردم برنامه ريزى  پروژه ها با نظر م
و طراحى شوند و فقدان نظر مردم 
ــت كه به اين نتايج مى انجامد.  اس
ــردم هم به صورت  نظرخواهى از م
ــتى است.  ــيوه نادرس آرى يا نه ش
ــاركتى شهر  براى برنامه ريزى مش
ــاركتى مديريت  بايد ساختار مش
شهرى را برقرار كرد. اين ساختار، 
ــت.  ــاركتى اس ــزى مش بودجه ري

ــاركتى كه در آن  بودجه ريزى مش
ــوراهاى منطقه اى (متشكل از  ش
شوراهاى محله اى) و كارگروه هاى 
ــى را  ــك مجامع ــى هر ي موضوع
دارند و در آنها اولويت هاى بودجه 
ــده و دفترى  شهردارى تعيين ش
ــاظ فنى  ــهردارى به لح هم در ش
ــه را تدقيق و  ــه و بودج اين برنام
تحقق پذيرى آن را بررسى مى كند. 
ــاركت بايد  از طرف ديگر اين مش
در شرح خدمات طراحى پروژه ها 
ــود و منافع ذى نفعان و  تامين ش
ــر قرار  ــوذان طرح ها مدنظ ذى نف
ــاركت  ــرد. نمى توان صرفا مش گي
ــاركت مالى يعنى  ــدود به مش مح
ــد.  هزينه كردن از جيب مردم باش
ــردم هزينه هاى  ــت م اگر قرار اس
ــهر را از طريق ماليات و عوارض  ش
پرداخت كنند بايد منافع شان هم 

تامين شود. 

*آيا ارزيابى پس از سـاخت از 
اهالى محل، مانند سـاكنان و 
كسبه وجود داشـته است؟ با 
توجه بـه رونق تجـارى محل، 
آيا تردد كمتر عابران پياده بر 
كسـب  و  كار اهالى تاثير منفى 
نداشـته يا اصـوال تحقيقى در 
اين خصـوص صـورت گرفته 

است؟ 
ــه ارزيابى  ــد گفت ك ــدا باي در ابت
ــاخت مفيد نيست و بايد  پس از س
ــورت بگيرد.  ــاخت ص پيش از س
زيرا در بسيارى موارد اين پروژه ها 
جبران پذير نيستند و حداقلش اين 
ــت كه هزينه هنگفتى بى ثمر  اس
ــود. تجارب نشان  يا مخرب مى ش
ــهردارى برايش  ــت كه ش داده اس
ــق مالكيت و حق  حقوقى نظير ح
ــى ندارد.  ــت چندان اهميت معيش
ــوان به پياده  به عنوان نمونه مى ت
راه سازى امام حسين اشاره كرد كه 
در آن حقوق مالكيت و كسب و كار 
بنگاه هاى خريدوفروش خودروى 
ــده گرفته  ــود در محل، نادي موج
ــئله  ــه ديگر مس ــا در نمون ــد ي ش
ــت كه شهردارى  دستفروشان اس
ــده  ــا را نادي ــت آنه ــق معيش ح
ــت كه وقتى  مى گيرد. طبيعى اس
ــدود و فضاى  ــگ مح ــكان درن ام
عمومى مخدوش شود، كسب و كار 
هم صدمه مى بيند زيرا كسب و كار 
ــگ پياده  ــكان درن ــته به ام وابس
ــهرى است. وقتى  و سرزندگى ش
ــد و نه زندگى،  اولويت با عبور باش

رزق و روزى نيز از رونق مى افتد. 

*ايـن تصـور وجـود دارد كه 
اصرار شـهردارى تهران براى 
كليـد زدن پروژه هايـى نظير 
اين پـروژه، پل صدر  و سـاير 
زيرگذرهـا و... به علت گردش 
مالى اى اسـت كه اين پروژه ها 
بـه بـار مى آورنـد. آيـا فكـر 
مى كنيـد اين تصـور حقيقت

 دارد؟ 
ــت  تا اندازه زيادى اين تصور درس
ــت. يعنى وقتى كه پروژه هاى  اس
ــاس، گردش  ــى بزرگ مقي عمران
ــد و پيمانكاران  ــى دارن مالى باالي
ــهردارى طرف  ــا ش قدرتمندى ب
معامله هستند كه به عنوان نمونه 

تفاهنامه هاى غيررقابتى 20 هزار 
ــهردارى  ــا ش ــى ب ــارد تومان ميلي
ــوراى  ــدون اطالع ش ــم ب (آن ه
ــهر) منعقد مى كنند يا در ازاى  ش
ــى  ــكارى، اراض ــات پيمان خدم
ــد، كاربرى ها  ــب مى كنن را تصاح
ــيار  ــر مى دهند و تراكم س را تغيي
ــد، نتيجه اش اين  دريافت مى كنن
ــه پروژه هاى  ــود كه اين گون مى ش
ــهر تحميل  ــى به ش غيركارشناس
مى شود. منتها صرفا مسئله گردش 
ــت كه  ــت و اينطور نيس مالى نيس
گردش مالى باشد و براى شهردارى 
جهت گيرى اين پروژه ها هم داراى 
اهميت نباشد. همان طور كه براى 
ــهردارى  ــكاران طرف با ش پيمان
ــا كاركرد مالى  ــن پروژه ها صرف اي
ــادى  ــرى اقتص ــدارد و جهت گي ن
ــهردارى  ــز دارد. يعنى براى ش ني
ــت  ــى، اولوي ــكاران عمران و پيمان

ــا در كنار  ــرل فض ــودرو و كنت خ
ــت.  گردش مالى داراى اهميت اس
چون در واقع اين انباشت از طريق 
ــت و حق  ــلب مالكيت و موقعي س
ــى روبه رو  ــت، پس ما با حقوق اس
هستيم كه شهردارى و پيمانكاران 
ــلب  ــت، آن را س نباش ــراى ا ب

مى كنند. 

 

*بـا توجه بـه اينكـه اعضاى 
شـهردارى و شـوراى شـهر 
در نشسـت هاى باهمسـتان، 
در دسـتور كار قـرار داشـتن 
احـداث زيرگذرهـاى ديگـر 
در ميدان هـاى اصلى شـهر را 
تكذيب كرده اند، آيا سـاخته 
شـدن ايـن زيرگذرهـا تنهـا 
يك احتمال اسـت يا روند اين 
پروژه ها در جريان قرار دارند؟ 
ــن پروژه ها  ــم كه روند اي اميدواري
متوقف شود، اما آنچه تكذيب شد 
ــهردارى در دستور كار  از سوى ش
ــه طور قطعى  بودن اين پروژه ها ب
ــد، فضاهاى  ــان ش ــود بلكه بي نب
ــران كه در  ــهر ته ــطحى ش زيرس
ــاله شهردارى  نقشه برنامه پنج س
ــت.  ــت مطالعه اس ــده، در دس آم
ــت  اما همان طور كه در اين نشس
ــازمان زيباسازى شهر  بيان شد س
ــن زيرگذر  ــف همي ــران مخال ته
ــاورى كه براى تهيه طرح  بود. مش
ــه خدمت  ــهردارى ب توجيهى، ش
ــودن پروژه  ــود، ناموجه ب گرفته ب
ــهردارى  را اعالم كرد. بنابراين ش
وقتى پاى منافع يا دستورات آمرانه 
در ميان است، اهميتى به مطالعات 
ــهر هم كه  ــوراى ش نمى دهد. ش
ــراى جلوگيرى  داراى اختيارى ب
ــت.  ــهردارى نيس ــات ش از اقدام
ــوراى شهر در مورد  نگرانى هاى ش
زيرگذرهاى ميدان آزادى و ميدان 
ــكان تداوم اين  هفت تير گوياى ام

پروژه هاست. 

* نقـش نهادهـاى مردم نهاد 
در آگاه سـازى مردم چيست؟ 
آيـا تصـور مى كنيد كـه اين 
اقـدام، مى توانـد اهرمى براى 
فشـار آوردن بـه نهادهـاى 
مسئول بوده و تاثيرى در روند 
تصميم گيرى هـا و اقدام هـا 

داشته باشد؟ 
ــد كه توانسته است  به نظر مى رس
ــد. به عنوان مثال  تاثير داشته باش
ــوراى شهر  در نشست نماينده ش
ــاكرى در ابتدا گفت  آقاى اقبال ش
ــتين بار است كه چنين  براى نخس
ــك پروژه  ــيتى در مورد ي حساس

شهرى داريم. 
همچنين قول ايشان براى پيگيرى 
مسائل مطروحه و به ويژه برداشتن 
نرده ها را در نشست شاهد بوديم. 
ــا پيش از  ــوان نمونه ديگر، ت به عن
ــاى  ــع اعض ــت، موض ــن نشس اي
ــهر كه در مورد زيرگذر  شوراى ش
ــر مى پرداختند صرفا  ــراز نظ به اب
ــى معلوالن  در مورد عدم دسترس
ــرات آقايان  ــوان به نظ بود (مى ت
ــاره كرد)  ــرى و تندگويان اش صاب
اما بالفاصله پس از نشست، جناب 
آقاى مسجد جامعى، رييس شوراى 
شهر تهران در مورد طرح زيرگذر 
ــاره كرد  ميدان آزادى به نكاتى اش
ــه از ديدگاه هاى مطرح  كه برگرفت
در نشست ها بود. اين نكات عبارتند 

از: 
-  اولويت پياده بر سواره

ــته عابران در  -  حق حركت پيوس
سطح

-  اهميت فضاى عمومى و تاريخى 
ــورد چهارراه  ميدان آزادى و در م
ــت اين فضا  ولى عصر هم به اهمي

اشاره كرد. 
اين بيانيه هم كه در ادامه كمپين 
ــته در   ــت پيوس ــى «حرك اينترنت
ــطح خيابان حق عابران است،  س
ــارراه ولى عصر را  ــاى چه نرده ه
ــت ها، تدوين و  ــد» و نشس برداري
ــتقبال خوبى به  ــد، اس منتشر ش
ــت. همچنين همراه با  همراه داش
ــتان، گروه هاى ديگرى نيز  باهمس
ــاى عمومى  ــئله فضاه پيگير مس
ــه در برنامه  ــدند ك ــى ش ميادين
ــه  ــد ك ــرار دارن ــازى ق زيرگذر س
مى توان به كمپين حمايت از «برج 
آزادى» و برنامه گروه «يك شهر» 
ــدان تجريش  براى حفاظت از مي
ــاره  ــازى اش ــل زيرگذر س در مقاب
ــتاوردهاى اين  ــرد. از ديگر دس ك
نشست مى توان به برگزارى مناظره 
ــت اول بين  راديويى پس از نشس
نماينده باهمستان، نماينده مجله 
ــناس مدافع  ــه تهران و كارش نماي
ــهر»  ــرح در برنامه «پژواك ش ط

گفت وگو اشاره كرد. 

گفت وگو با محمدكريم آسايش، كارشناس مسائل شهرى

ساخت زير گذر چهارراه ولى عصر
ترجيح خودرو بر عابر پياده
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اخبار كوتاه

عدم ارائه پيشنهاد 
روشن براى مسكن 

ــو  عض ــى،  فرهنگ ــين  محمدحس
ــس درباره  ــيون عمران مجل كميس
ــكن و  ــت بازار مس ــن وضعي آخري
ــنهادى دولت در  سياست هاى پيش
اين بخش، اظهار كرد: از يك منظر 
ــبى و از منظرى ديگر  ــش نس آرام
ركود در بازار مسكن حاكم است و 
دولت هنوز موفق به ارائه برنامه هاى 
خود در اين بخش نشده است.  وى 
ــكن  افزود: تاكنون براى حوزه مس
ــوى دولت  ــنهاد روشنى از س پيش
ــده و صرفا بخش هايى از  مطرح نش
موضوع مسكن مهر از طرف دولت 
در حال پيگيرى است.  وى تصريح 
كرد: منتظريم تا دولت در آينده اى 
برنامه هاى  ــت ها و  ــك سياس نزدي
خود را براى ساير حوزه ها عالوه بر 

مسكن مهر اعالم كند. 
ــردم در مجلس نهم  اين نماينده م
در پاسخ به اين سوال كه مشخص 
ــت هاى  ــا و سياس ــودن برنامه ه نب
ــكن تا چه  ــش مس ــت در بخ دول
ــت، گفت: در  ــان قابل قبول اس زم
ــن رابطه دولت بايد توضيح دهد.  اي
ــات  ــه داد: در جلس ــى ادام فرهنگ
ــران كه با  ــيون عم ــدد كميس متع
ــازى و  ــر راه و شهرس ــور وزي حض
ساير مسئوالن حوزه مسكن برگزار 
ــت نمايندگان بر تعيين  ــده اس ش
تكليف سياست هاى بخش مسكن 
تاكيد داشتند، اما تاكنون پيشنهاد 
ــوى دولت در اختيار  ــنى از س روش
ــيون عمران مجلس  اعضاى كميس

قرار نگرفته است. 

انبوه سازان مسكن 
دچار بحران شدند

ــس انجمن  ــم، ريي ــن محتش حس
انبوه سازان استان تهران اظهار كرد: 
در حال حاضر متاسفانه ركود حاكم 
ــكن، انبوه سازان را دچار  بر بازار مس
ــردرگمى كرده و نه امكان فروش  س
واحدها ميسر است و نه امكان اجاره 
ــده  ــئله باعث ش ــا و همين مس آنه
ــازندگان دچار چالش  ــت كه س اس
ــوند. وى گفت: براى برون رفت از  ش
ــى با همفكرى  اين وضع بايد همگ
ــى كنيم.  وى  ــر چاره انديش يكديگ
ــه اظهارات خود همچنين از  در ادام
ــش براى حل  تالش انجمن متبوع
مشكالت انبوه سازان از طريق رايزنى 
با مسئوالن دولتى و نيز نمايندگان 
مجلس خبر داد و گفت: از مشكالت 
ــوع بيمه و  ــازان موض ــارز انبوه س ب
ــت كه براى  ــازى اس ماليات انبوه س
ــات متعددى  رفع اين معضل جلس
ــيون عمران مجلس برگزار  با كميس
ــج مثبتى نيز  ــه نتاي ــم و ب كرده اي
ــم خاطرنشان  ــيده ايم.  محتش رس
ــالوه بر اين بخش ديگرى از  كرد: ع
مطالبات انبوه سازان از طريق رايزنى 
ــه در وزارت راه و  ــا مقامات مربوط ب
ــازى دنبال مى شود كه البته  شهرس
ــه در اين زمينه  براى حصول نتيج
ــازان پيگير  ــت همه انبوه س الزم اس

مطالبات شان باشند. 

جزيياتى از پرداخت 
وام بافت فرسوده

محمدسعيد ايزدى، معاون وزير راه 
ــاره به جزييات  ــازى با اش و شهرس
ــوده و  جديد پرداخت وام بافت فرس
وام وديعه مسكن در دولت يازدهم، 
گفت: رقم وام وديعه مسكن از 5 تا 
12 ميليون تومان درنظرگرفته شده 

است. 
ــى كه با  ــاس توافق وى گفت: براس
بانك مسكن داشتيم، اين تسهيالت 
ــتورالعمل گذشته و با  مطابق با دس
نرخ سود 15درصد پرداخت مى شود 
ــركت عمران و بهسازى شهرى  و ش
ــود را به  ــران، مابه التفاوت اين س اي
ــكن پرداخت كرده  است.  بانك مس
وى افزود: ما در حال پيگيرى سهميه 
200 هزار واحدى سال 93 هستيم، 
زيرا مابقى بانك ها به دليل مشكالت 
ــه قدرت  ــد ك ــالم كرده ان ــى اع مال
ــت وام را ندارند بنابراين فقط  پرداخ
به دنبال اين هستيم تا سهميه هايى 
ــد را  ــول داده بودن ــا ق ــه م ــه ب ك
بپردازند. معاون وزير راه و شهرسازى 
ــه اى را با  ــان اينكه موافقت نام با بي
ــعه تعاون براى وام وديعه  بانك توس
مسكن به امضا رسانديم، اظهار كرد: 
ــه پرداخت وام  ــال ك ــه س بعد از س
وديعه مسكن به طور كامل متوقف 
ــت اين وام  ــده بود، دوباره پرداخ ش
انجام مى شود و از هفته آينده ابالغ 

خواهد شد. 

خبر

اعتراض به تغيير كاربرى بوستان مادر

«كارزار ملى ديده بان شهر» كه يك تشكل مردم نهاد است با صدور بيانيه اى 
ــت: با  ــتان مادر اعتراض كرد. در اين بيانيه آمده اس به تغيير كاربرى بوس
ــون دو بار با حضور  ــازى و معمارى تاكن ــوراى عالى شهرس وجود آنكه ش
ــاز  ــهر تهران رأى به توقف كليه فعاليت هاى ساخت و س ــوراى ش اعضاى ش
ــهر به تداوم  ــوراى ش ــبز برخى از اعضا ش ــفانه بعد از چراغ س داده، متاس
تخلفات شهردارى كه در مقابل منويات مقام رهبرى، ورود مجلس شوراى 
ــور و مصوبه شوراى عالى شهرسازى و  ــالمى و سازمان بازرسى كل كش اس
معمارى ايران است، عمليات ساخت و ساز در اراضى پارك مادر تشديد شده 
ــت كه انتظار مى رفت با توجه به خبرهاى شنيده  ــت.  اين در حالى اس اس
شده از نگرانى و تاكيدات ابالغى دفتر رهبرى، ورود نهادهاى نظارتى چون 
كميسيون اصل نود و سازمان بازرسى كل كشور و نيز مصوبه شوراى عالى 
ــه 23 تير ماه، همه فعاليت هاى ساختمانى  ــازى و معمارى در جلس شهرس
ــران بالفاصله  ــهردارى ته ــتان مادر منطقه 5 ش ــور واقع در بوس ــروژه ن پ
ــان  ــاختمانى در اراضى پارك مادر نش ــود.  آيا تداوم عمليات س تعطيل ش
ــز اراده نظام ندارد؟ كارزار  ــى در برابر قانون و ني ــزى و سركش از قانون گري
ملى ديده بان شهر، به عنوان تشكلى داوطلبانه و مدنى كه از ميان نخبگان، 
دانشجويان، شهروندان و دلسوزان حوزه توسعه شهرى كشور شكل گرفته 
ــئوالن تقاضاى توقف اين اقدامات  ــت، وظيفه و حق خود مى داند از مس اس
ــف عمليات عمرانى پروژه نور، به اعتراضات و  ــرب را كند و تا زمان توق مخ
اطالع رسانى خود كه بى شك اقداماتى مدنى و فاقد انگيزه هاى سياسى است

 ادامه دهد.

قطعات مصالح گچى پيش ساخته
ــقف كاذب و ديوار سرويس ها با ضخامت  در اين گروه هم اكنون هر مترمربع س
ــوار داخلى به  ــيك و دي ــزار تومان، نماى خارجى كالس 0/6 به قيمت 197 ه
ــود. هر  ضخامت 0/8 به قيمت 269 هزار تومان و314 هزار تومان عرضه مى ش
قالب پانل گچى كاوه با قيمت 3 هزار و 400 تومان كمترين و هر مترمربع ديوار 

گچى ساوه با 7500تومان باالترين قيمت را دارند.

الله عنبرى

در شـرايطى كه در شـهرى به بزرگى تهران، با حضـور بيش از انـدازه گذرگاه ها 
در مقياس هـاى مختلف رو به رو هسـتيم، آيا عاقالنه و منطقى اسـت كـه يكى از 
معـدود «فضا»هاى شـهرى كه مى تـوان تنفس ريـه حياتى زندگـى اجتماعى را 
در آن ديد به دسـت خود نابود كنيم؟ عالوه بر اين، زمزمه هايى شـنيده مى شـود 
در اين مـورد كه قـرار اسـت در بسـيارى از ميدان هاى اصلى شـهر كه سـاليان 
سـال نگران پايين بودن كيفيت زندگى اجتماعـى در آنها بوديم، بـه جاى اينكه 
اقدامى در راسـتاى بهبود اين امر انجام شـود، زيرگذرهاى بعدى سـاخته شوند 
و قرار اسـت با خرج هزينه هـاى گزاف، اميدهـاى آينده اين بهبـودى در آنها نيز 

از ميان برود. در اين راسـتا، «باهمسـتان» معمارى و شهرسـازى كه يك سازمان 
مردم نهاد اسـت، در چند مـاه آغازين سـال، اقدام بـه برگزارى چند نشسـت با 
موضوع زيرگـذر چهـارراه ولى عصر كرده اسـت. اخيرا نيـز شـاهد بوده ايم كه 
بيانيه اى از سوى اين گروه صادر شـده است كه امضاى شـهروندان   جلوگيرى از 
گسترش احداث زيرگذرها و ساخت و سـازهاى نامناسب شهرى و اصالح وضعيت 
حال حاضر فضاهاى شـهرى را خواستار شـده اسـت. به همين بهانه، گفت وگويى 
با محمدكريم آسايش، كارشـناس مسائل شـهرى و يكى از اعضاى «باهمستان» 

داريم. 

وقتى امكان درنگ، 
محدود و فضاى 
عمومى مخدوش 

شود، كسب و كار هم 
صدمه مى بيند، زيرا 

كسب و كار وابسته به 
امكان درنگ پياده 

و سرزندگى شهرى 
است. وقتى اولويت 
با عبور باشد و نه 

زندگى، رزق و روزى 
نيز از رونق مى افتد 

مشاور شهردارى 
ناموجه بودن پروژه را 
اعالم كرد. بنابراين 
شهردارى وقتى پاى 
منافع يا دستورات 

آمرانه در ميان است، 
اهميتى به مطالعات 

نمى دهد. شوراى شهر 
هم كه داراى اختيارى 

براى جلوگيرى از 
اقدامات شهردارى 

نيست

قيمت (تومان)واحد نام
3400قالبپانل گچى كاوه
3400قالبپانل گچى نويد
3500قالبپانل گچى ساوه

ديوارگچى مهر ايرانيان (بدون 
حمل)

6500مترمربع

7000مترمربعديوار گچى نويد
7500مترمربعديوارگچى ساوه

بى گمان اگـر بخواهـم يك فضاى شـهرى در 
تهران مثـال بزنم كه يادآور خاطـرات، جوانى 
كردن هـا، تجمع هـاى پرشـور، بحث هـاى 
دوسـتانه دوران دانشـجويى و بسـيارى 
از خاطـرات مشـابه ديگـر باشـد، ايـن فضا 
جايى نيسـت بـه جز «چهـارراه ولـى عصر». 
عناصـر فرهنگـى، دانشـگاهى و هنـرى اين 
فضاى شـهرى، به قـرار داشـتن آن در مركز 
شـهر كمك كرده اسـت تا اين گـره ترافيكى 
شـهر تهران كه شـرق را به غرب و شمال را به 

جنـوب وصل مى كنـد، از هيبت يـك گذرگاه 
سـاده در بيايد و به محلى براى شـكل گرفتن 
خاطـرات اجتماعى بسـيارى از شـهروندان 
تبديل شـود، اما كارشناسان هشدار مى دهند 
كه آنچه در سـال گذشـته براى ايـن چهارراه 
اتفاق افتاده اسـت، يعنى احداث زيرگذر براى 
تردد عابران پياده، نـه اتفاقى ميمون و مبارك 
در راسـتاى بهينه كـردن اين فضاى شـهرى، 
بلكه تهديدى براى زندگـى اجتماعى و حقوق 

شهروندى است.

يادداشت

سوداگران مسكن چگونه عمل مى كنند؟ 

ــوند؛ گروهى  ــكن مى ش افراد با عناوين و انگيزه هاى متفاوتى وارد بازار مس
ــرپناه وارد بازار مى شوند، عده اى ديگر به  ــتفاده و تامين س تنها به قصد اس
ــانى هم براى سوداگرى. در ميان اين  ــرمايه گذارى بلندمدت و كس قصد س
ــود مى كنند و بيش از همه به  افراد گروه اخير در اين بازار بيش از همه س
بازار آسيب مى رسانند. هدف آنها كسب حداكثر سود در بازه هاى كوتاه مدت 
ــرمايه گذاران، در عرضه مسكن هيچ  ــت.  سوداگران مسكن برخالف س اس
ــوند. سرمايه گذارها بخش  ــى ندارند و تنها در بخش خريد وارد مى ش نقش
ــكن اجاره اى را عرضه مى كنند در حالى كه سوداگران،  قابل توجهى از مس
مساكنى را كه خريدارى مى كنند، خالى نگه مى دارند. سوداگرا در بازارهاى 
ــت ولى در دوره هايى كه بازار مسكن با  نقدى تر مانند طال و ارز فعال تر اس
ــت و افزايش قيمت شديد رخ مى دهد به اين بازار  ــديد همراه اس تالطم ش
ــى با هجوم به بازار  ــوداگران در چنين مقاطع ــم گرايش پيدا مى كند. س ه

ــكن ميزان تقاضا را به شدت و به صورت مصنوعى افزايش مى دهند و به  مس
ــه نوبه خود بازار را متالطم تر  ــن ترتيب قيمت ها بازهم باالتر مى رود و ب اي
مى كند، اما آنها با مشاهده عالئم ركود به سرعت دارايى خود را از بازار خارج 
ــديد مى شود.  در سال 86 كه نخستين  مى كنند و به اين ترتيب ركود تش
رشد شديد قيمتى در مسكن تهران تجربه شد اين گروه حضور گسترده اى 
در بازار داشت. بسيارى از فعاالن ساير بخش هاى اقتصادى با مشاهده سود 
ــكن به سوى اين بخش كشيده شدند و با افزايش تقاضاى  كالن بخش مس
ــال پس از آنكه ركود در بازار  مصنوعى، قيمت ها باز هم باالتر رفت. يك س
مسكن به دليل سياست هاى بانكى كشور به وجود آمد سوداگران نخستين 
ــود را به هر طريق ممكن  ــانى بودند كه عالمت را گرفتند و دارايى خ كس
ــابهى عمل  ــاى مالى نيز به طور مش ــوداگران در بازاره ــارج كردند.  س خ
ــازى مصنوعى»  ــا روى كاالى مورد نظر به اصطالح «بازارس ــد. آنه مى كنن
ــد و قيمت آن كاال را به طور مصنوعى افزايش مى دهند. خريداران  مى كنن
ــد آن كاال هجوم مى آورند. اين  ــاهده افزايش قيمت براى خري ناآگاه با مش
ــوداگر دارايى خود را با قيمت گزاف به خريداران  ــت كه س همان زمانى اس
ــازار كليد  ــود را در ب ــود و رك ــازار خارج مى ش ــد و از ب ــتاق مى فروش مش
ــال  ــن ميان تقريبا همه به جز خود او زيان مى كنند.  در س ــد. در اي مى زن
ــال پيش از آن  ــوداگران باز هم به بازار آمدند. به ويژه اينكه يك س 91 س
ــرح تفصيلى عده زيادى را براى  ــاى تغيير و تحول در ط (1390) زمزمه ه
ــل ركود دوره پيش از  ــاز ترغيب كرد، اما به دلي ــت مجوز ساخت و س درياف
ــال ها و عدم عرضه مناسب، ورود  ــده طى اين س ــته ش آن، تقاضاى انباش
ــازندگان نيز با مشاهده افزايش  ــوداگران به تشديد قيمت ها انجاميد. س س
ــاز بيشتر روى آوردند و به اين ترتيب تهران يك دوره  قيمت به ساخت و س
ــاير بخش هاى اقتصادى  ــازى توفانى را تجربه كرد. ركود در س ساختمان س
ــور نيز در ورود سوداگران و سرمايه گذاران به بازار مسكن تاثير مهمى  كش
ــد كه به  ــكن ش ــد حبابى بازار مس ــت. مجموع  اين عوامل موجب رش داش

سرعت به ركود پيوند خورد. 

مريم اميرى

مصالح



روزنامه اقتصادى - مديريتى
صاحب امتياز: مهدى صيافى

مدير مسئول: محمدرضا قديمى
شوراى سردبيرى:

محمدرضا قديمى،حميدرضا اسالمى، شهريار شمس مستوفى

چاپ: شركت رواق روشن مهر توزيع: نشر گستر امروز
دفتر مركزى: 88895433(خط ويژه)

روابط عمومى: 88895433
سازمان آگهى ها: 62 و 88928539  

سامانه پيامكى: 50001243
www.forsatnet.ir :سايت  info@forsatnet.ir :ايميل

ميرزاى شيرازى، نبش چهارم پالك 68، طبقه سوم 

اشتباه  در خبر درگذشت تصويرگر «زاغ و روباه» 
ــته، در خبرهاى درگذشت منتشر شده، منوچهر درفشه را  روز گذش
ــى معرفى كرده بودند، در  خالق تصوير زاغ و روباه در كتاب هاى درس
ــت. كيانوش غريب پور،  ــق اين اثر پرويز كالنترى اس صورتى كه خال
رييس انجمن فرهنگى هنرى تصويرگران، در اين باره گفت: در اخبار 
ــان تصويرگر زاغ و روباه  ــه، ايش ــت منوچهر درفش مربوط به درگذش
ــد، در حالى كه تصوير زاغ و روباه متعلق به پرويز كالنترى  معرفى ش
ــت. البته اين  ــخص اس ــناد تصويرى اين موضوع نيز مش ــت و اس اس

موضوع هيچ چيز از ارزش هنرى كار منوچهر درفشه كم نمى كند. 

چراغ سينماهاى كشور روشن شد
ــالن هاى سينمايى كشور پس از چهار روز تعطيلى به مناسبت ليالى  س
قدر و ايام سوگوارى شهادت امام على(ع) از ديروز، 29 تير اكران فيلم ها 
را از سر گرفتند. از روز يكشنبه سينماهاى كشور فعاليت خود را با اكران 
فيلم هاى ماه مبارك رمضان به مدت دو روز از سر گرفته و پس از آن آثار 
جديد اكران مى شود. بنا بر اين گزارش از ابتداى مردادماه اكران فيلم هاى 
ــران» به كارگردانى  ــهدخت، پرويز و ديگ عيدفطر با فيلم هاى «آذر، ش
ــاخته سيدرضا ميركريمى  بهروز افخمى در گروه فرهنگ و «امروز» س
ــد.  همچنين دو فيلم «كالشينكف»  ــتقالل آغاز خواهد ش در گروه اس
آخرين ساخته سعيد سهيلى و «فرشته ها با هم مى آيند» به كارگردانى 
ــد محمدى، به ترتيب در گروه هاى آفريقا و آزادى اول مرداد ماه در  حام
ــور اكران خواهند شد. «رد كارپت» ساخته رضا  سينما هاى سراسر كش
ــه  ــده بود تا س ــاران نيز كه از پنجم تيرماه در گروه قدس اكران ش عط
هفته پس از اكران روى پرده است و پس از آن فيلم «شهر موش ها2» 

جايگزين آن خواهد شد. 

بازار كليه فروشى
ــدار نسبت به فروش كليه  رييس انجمن حمايت از بيماران كليوى با هش
ــدارك جعلى به ايران  ــاران خارجى گفت: اين بيماران با م ايرانى به بيم
مى آيند و پزشكان بدون بررسى مدارك، با دريافت دستمزدهاى ميليونى 

كليه ايرانى را به آنها پيوند مى زنند. 
ــداى كليه ايرانى به  ــمى در اين باره گفت: طبق قانون اه ــى قاس  مصطف
غير ايرانى ممنوع است، اما متاسفانه چندين سال است كه عواملى به عنوان 
دالل و واسطه با جعل اسناد، كارت ملى و شناسنامه، خود را به عنوان افراد 
ايرانى معرفى مى كنند و در نتيجه كليه ايرانى به آنها پيوند زده مى شود. 
در سال هاى اخير كه در برخى از بيمارستان ها گزارش اين تخلف به وزارت 
ــيد، وزارت بهداشت كوتاهى كرد، زيرا بايد در بيمارستان را  بهداشت رس

مى بست، ما بارها به وزارتخانه تذكر داده ايم اما سهل انگارى مى شود. 

آمار حاجيان
ــر در قالب 451  ــال 64 هزار زائ ــازمان حج و زيارت گفت: امس رييس س
ــوند كه از اين تعداد 52 درصد زن و 48  كاروان به حج تمتع اعزام مى ش
درصد مرد هستند. «سعيد اوحدى» با اشاره به اعزام 64 هزار زائر به تمتع 
امسال گفت: اعزام زائران تمتع از 14 شهريور در قالب 451 كاروان آغاز و 
تا 6 آبان 93 نيز ادامه خواهد داشت. از 64 هزار نفر، تعداد 61 هزار و 500 
ــز را عوامل اجرايى، روحانيون، مديران  ــر را زائر و 2 هزار و 500 نفر ني نف
و معينه هاى كاروان ها تشكيل مى دهند. 50 درصد كاروان ها شامل 225 
كاروان به صورت مدينه اول و 50 درصد ديگر شامل 226 كاروان به صورت 
ــد.  رييس سازمان حج و زيارت گفت: حداقل  مدينه بعد اعزام خواهند ش
ــفر به خانه خدا در حج امسال 7 ميليون و 700 هزار  و حداكثر هزينه س
تومان و 10 ميليون و 600 هزار تومان است و كف قيمت ها نسبت به سال 
ــقف قيمت ها حدود 250 هزار تومان  ــته هيچ تغييرى نكرده، اما س گذش

افزايش يافته كه علت آن افزايش نرخ ارز است. 

 واليبال ايران در رده بندى
پس از شكست مقابل تيم امريكا، تيم ملى واليبال ايران در ديدار رده بندى 
به مصاف ايتاليا مى رود تا در صورت پيروزى در دومين حضور خود در اين 
ــا، مدال برنز ليگ جهانى را از آن خود كند. دومين ديدار مرحله  رقابت ه
نيمه نهايى بيست و پنجمين دوره ليگ جهانى واليبال در سالن نلسون 
ماندالى شهر فلورانس برگزار شد و ملى پوشان تيم واليبال ايتاليا با وجود 
ميزبانى، سه بر صفر مغلوب برزيل شدند. تيم ملى واليبال امريكا نيز كه 
ــال 2008، يك  حريف برزيل در ديدار نهايى خواهد بود، مدال طالى س

مدال نقره و دو نشان برنز اين رقابت ها را در پرونده كارى خود دارد. 

بسكتبال ايران قهرمان كاپ آسيا
ــكتبال  ــب عنوان قهرمانى تيم ملى بس ــحون، پس از كس محمود مش
ــيا گفت: بسكتبال ايران رفته رفته  درپنجمين دوره رقابت هاى كاپ آس
ــطح فنى بازيكنان روى نيمكت  ــيده كه س ــطح از توانايى رس به آن س
ــد. ما براى رسيدن به  ــيده باش آن با بازيكنان اصلى به حد متعارف رس
ــان جوان ايرانى دراين  ــن موفقيت تالش هاى زيادى كرديم و بازيكن اي
ــطح فنى از حد غير متعارف به حد  ــان دادند اختالف س ــابقات نش مس
متعارف تبديل شده است.  وى با تمجيد از عملكرد بازيكنان ملى  پوش 
و كادرفنى اين تيم در پاسخ به برخى از منتقدان در كم اهميت نشان 
دادن اين قهرمانى، خاطرنشان كرد: تيم ما باوجود بهره مندى از تركيبى 
نو فقط درمقابل تيم ميزبان آن هم به دليل سفر طوالنى و خستگى كه 
داشتند كم آورد كه در آخر هم ديديم اختالف ما با اين تيم چقدر شد 
و تيم ايران قهرمان شد. تيم ايران در اين رقابت ها با هدف افزايش سطح 
ارتقاى فنى بازيكنان جوان و كسب تجربه با تركيبى نو به چين رفت و 

در پايان نتيجه مناسبى نيز دريافت كرد. 

پل ورود جوانان به مجلس
محمد رضا عارف، رييس بنياد اميد ايرانيان گفت: اين بنياد دو اولويت را 
در سال هاى گذشته دنبال كرده است؛ يكى زنان و ديگرى جوانان. نسل 
اولى ها در آينده جاى خود را به نسل سومى ها بدهند و به عنوان مشاور 
ــند. برنامه ريزى براى مجلس بايد در اين راستا باشد و  در كنار آنها باش
ــت. نخستين  اين يكى از برنامه هاى جدى ما براى انتخابات 1400 اس
گام ما در اين راستا انتخابات مجلس سال آينده است. شوراى جوانان و 
شاخه جوانان را در بنياد اميد ايرانيان راه اندازى كرديم تا جوانان پرشور 
و پرانگيزه بتوانند فعاليت داشته باشند. تقريبا محور اصلى فعاليت هاى 
ــر از جامعه هستند.  ما جوانان و هدف اصلى فعاليت هاى ما هم اين قش
من شخصا نيز تالش خواهم كرد پلى باشم براى ورود جوانان به مجلس. 

محاكمه مديركل ارشاد دولت قبلى
جلسه رسيدگى به پرونده مديركل پيشين وزارت ارشاد صبح روز يكشنبه 
ــتان تهران برگزار شد. به گزارش مهر،  ــعبه 74 دادگاه كيفرى اس در ش
رسيدگى به اين پرونده همزمان با شكايت زنى عليه اين مديركل دولت 
ــين آغاز شد.  اين زن مدعى بود كه مديركل وزارت ارشاد و پسرش  پيش
وى را اغفال كرده و او را مورد آزار و اذيت قرار دادند. با اين شكايت پرونده 
ــتان تهران قرار گرفت كه  ــعبه 74 دادگاه كيفرى اس در اختيار قضات ش
قضات دادگاه پس از چند جلسه محاكمه متهم و پسرش را از اتهام تجاوز 
ــالق محكوم كردند. با اعتراض  به عنف تبرئه كرده و آنها را به تحمل ش
ــال شد كه قضات ديوان عالى  ــور ارس متهمان پرونده به ديوان عالى كش
كشور حكم دادگاه را تاييد كردند. شاكى در ادامه اتهامات مالى عليه اين 
مديركل وزارت ارشاد در دولت پيشين مطرح كرد كه دادسراى كاركنان 

دولت پرونده را با صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال كرد. 

ايرنا نوشت: هجوم بى سـابقه آگهى هاى بازرگانى در البه الى برنامه هاى 
مختلف صدا و سيما، ضمن به چالش كشيدن رسالت اصلى رسانه ملى، 
كاسه صبر مخاطبان را لبريز كرده و انتقادهاى فراوانى را بر انگيخته است. 

«گارنر»، بازيگر مطرح سينماى غرب كه 13بار نامزد كسب جايزه گلدن 
گلوب و سه بار در سال هاى 1994، 1958 و 1991 موفق به كسب اين جايزه 

شد، ُمرد. 
سـينماگران ايرانى، در بيانيه اى از مخاطبان اينترنتى آثار سـينماى 
ايران خواسته اند، به حقوق مادى و معنوى آنها اهميت دهند و از اين 

راه سينماى ملى را حمايت كنند. 
كنسرت «چرا رفتى» همايون شجريان در تهران تمديد شد. 

رييس اداره پيشگيرى، درمان و كاهش آسيب اعتياد وزارت بهداشت، 
ضمن تشريح چگونگى بازبينى و تغيير پروتكل درمان با متادون، اعالم 
كـرد: با بازبينى پروتـكل MMT، اميدوار به ارتقاى سيسـتم پايش و 

خدمات و همچنين كاهش تقاضا هستيم. 

رييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعى گفت: بخشنامه حذف اضافه 
كار از كسورات بازنشستگى ربطى به سازمان تامين اجتماعى ندارد. 

معاون فنى نظـارت و ارزيابى فرآورده هاى غذايى سـازمان غذا و دارو 
از نمونه بردارى هاى انجام شـده در سـطح كشـور از برخى محصوالت 
كشـاورزى بـه منظور اجـراى برنامه كشـورى پايش سـالمت ميوه و 

سبزيجات خبر داد.

فدراسـيون فوتبال الجزائر از كمك صد هزاردالرى بازيكنان تيم ملى 
فوتبال اين كشور به كودكان مظلوم غزه خبرداد. 

سرپرسـت تيم ملى واليبال ايران گفت: بازيكنان ايران در مسـابقه با 
امريكا حريف را دست كم گرفته بودند و به بازى نهايى فكر مى كردند. 

تيم فوتسال دانشجويان ايران با قبول شكست دو بر يك مقابل روسيه 
از صعود به ديدار نهايى چهاردهمين دوره مسابقه هاى فوتسال قهرمانى 

دانشجويان جهان در اسپانيا بازماند. 
نايـب قهرمان مسـابقات جهانى وزنه بـردارى معلوالن ادعـا كرد: من 
دوپينگ نكرده ام و بى گناهم. پزشك تيم مقصر است كه براى من مكمل 

ورزشى غير مجاز تجويز كرد. 

داعش نخسـتين حكم سنگسار را در سوريه اجرا كرد. شاهدان عينى 
اعالم كردند كه سنگسـار پس از نماز عشـاء پنجشـنبه و در يك بازار 

محلى  انجام شده است. 
عصـر ايران به نقل از ابراهيم يزدى نوشـت: رويدادهاى سـال هاى 84 
تا 92 از درون شـرايط ويژه سياسـى و اقتصادى همان دوره سرچشمه 
گرفتـه بود. حال آن شـرايط ديگـر وجود ندارند؛ بنابراين كنشـگران 
جريان هاى افراطى و تندروها، نه اينكه نمى خواهند آن تجربه را تكرار 

كنند، بلكه نمى توانند، زيرا آن شرايط ديگر وجود ندارد. 
سيدحسـن خمينى در ديدار با مردم قزوين گفـت: روزى كه امام (ره) 
مبارزات خود را آغاز كرد، بيشترين لطمه را نه از دشمنان ستم شاهى 

كه از افراد سست عنصر خورد.

 طرح كوچه گردان عاشق هرساله در شب هاى قدر برگزار مى شود. حافظ ناظرى: مى خواهم موالنا را به اندازه شكسپير مشهور كنم
در اين طرح نيازهاى سبد غذايى يك ماه خانواده هاى فقير تهيه و با 

مراجعه به خانه هاى محروم به دست نيازمندان مى رسد 

در بازى تيم ملى واليبال كشورمان نكته اى كه در گزارش بازى ها 
جلب توجه مى كرد، به كار بردن عبارت «ويدئو چك» بود؛ عبارتى كه 

اين روزها خيلى رايج شده و با آن جوك هم مى سازند 

نهمين اجتماع بزرگ مدافعان حرم در ميدان امام حسين

جامعهفرهنگ سياستورزش

اهميت پويايى دانشگاه
و وفادارى به وعده ها

ــگاه  ــاتيد دانش  رييس جمهور روحانى در ديدار و ضيافت افطار جمعى از اس
ــهادت اميرالمومنين على (ع) گفت: امروز روز غمناك غروب  ــليت ش با تس
ــيد علم و دانش، عدالت، تقوى پرهيزكارى و ايثار و شجاعت است، او  خورش
ــه پيامبر(ص) در توصيفش فرمود: انا مدينه علم و على بابها. هر كس كه  ك
ــير اصلى اش وارد شود و امام  ــت بايد از راه و مس طالب دانش و حكمت اس

على (ع) باب و مسير صحيح علم و دانش نبوى است. 
رييس جمهور روحانى در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه از اين نگران 
هستم كه ركود تورمى دامن دانشگاه را گرفته باشد، خاطرنشان كرد: آيا امروز 
دانشگاه هاى ما در عرصه خالقيت و نوآورى احساس ركود يا در كميت احساس 
ــد كه دانشگاه و دانشجو گروه مرجع هستند و نگاه  تورم نمى كند؟ يادمان باش
جوانان و مردم به دانشگاه و اساتيد است و ورود به دانشگاه قبل از اينكه شروع 
به كار و تحصيل باشد يك منزلت بوده و مراقب باشيم كه اين منزلت اجتماعى 
شكسته نشود. اگر مى خواهيم كه فضاى دانشگاه فضاى علم و خالقيت و نوآورى 
ــتقالل و آزادى وجود داشته باشد و نبايد  ــاس اس ــد بايد در اين فضا، احس باش
ــد، البته اگر تذكرى هست بايد  ــاس فشار و محدوديتى وجود داشته باش احس
ــود. بايد در علم و دانش اجازه دهيم كه جوانان احساس كنند آزادانه  مطرح ش
ــاتيد ما هم در كالس هاى خود احساس آزادى  ــخن مى گويند و اس نقادى و س
بيشترى دارند. كشور ما اسالمى است و واليت و حكومتش هم بر مبناى علم و 

تفكر است و ولى فقيه آن بر كرسى هاى آزاد انديشى تاكيد دارند. 
ــاز بگذاريم، البته  ــى انقالب فرهنگى گفت: بايد فضا را ب ــوراى عال رييس ش
بدانيم كه از دانشگاه هاى ما بايد فارغ التحصيالنى خارج شوند كه غير  از علم، 
هويت ايرانى اسالمى را هم به خوبى لمس كرده و آموخته اند. دانشجوى ما 
ــته خود و با فرهنگ قرآن و اسالم هم آشنا شده باشد.  بايد با فرهنگ گذش
ــكل جامعه و كشور را تشخيص داده و براى  ــگاه هاى ما مش امروز بايد دانش
ــگاه ها مى تواند  ــوند و در اين زمينه هر كدام از دانش حل آن وارد صحنه ش

يكى از مشكالت كشور را به نام دانشگاه خود حل و فصل كند. 
ــتى را فراز ديگرى از وصيت نامه  ــتى، برادرى و دوس رييس جمهور در ادامه آش
ــر آن گفت: فاصله ها را زياد نكنيم و  ــت و با تاكيد ب اميرالمومنين على(ع) دانس
اينقدر سنگ جناح را بر سينه نزنيم، بياييم بيشتر سنگ ملت را بر سينه بزنيم. 
رييس جمهور در بخش ديگرى از سخنان خود با تاكيد بر همراه و همگام بودن 
دولت و مردم با يكديگر گفت: اين چه رسمى است كه در روز راى، پاى صندوق 
رأى مى رويم و فردى را به عنوان رييس جمهور انتخاب كرده و سپس همه چيز 
تا چهار سال ديگر فراموش مى شود. مگر بناست كه مشاركت مردم كه سرمايه 
اجتماعى بزرگى است فقط در روز انتخابات باشد؟ هر برگ رأى به مانند يك بذر 
است. اگر بذرى در زمينى پاشيده شد مراقبت و مواظبت مى شود تا به محصول 
تبديل شود. فكر مى كنيم كه دولت مسئول حل معضالت جامعه است، در حالى 
كه دولت با مردم و در كنار مردم و دست به دست هم بايد اين مشكالت را حل 
كند.  رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت به همه قول هايى كه به مردم داده 
بود وفادار خواهد بود و مردم هم تا پايان به حضور، نظارت و حمايت خود وفادار 
ــه بدانند با تعامل، تدبير، توكل و اميد همه موانع  ــد بود، اظهار كرد: هم خواهن

داخلى و خارجى را از پيش پا برخواهيم داشت. 

كارت اعتبارى خريد جهيزيه
مدير كل دفتر ازدواج و تعالى خانواده وزارت جوانان با اشاره به پيگيرى هاى 
اين وزارتخانه براى اجرايى شدن قانون تسهيل ازدواج گفت: پيشنهاد اهداى 
ــگاه ها  ــارى به زوج هاى جوان براى خريد كاال و جهيزيه از فروش كارت اعتب
ــدن اين  ــده و در حال پيگيرى و اجرايى ش ــتگاه هاى مرتبط داده ش به دس
ــاى اداره كل دفتر ازدواج  ــتيم.  بهمن بهمنى درباره برنامه ه ــنهاد هس پيش
ــن برنامه هاى ما  ــزود: يكى از اصلى تري ــواده وزارت جوانان اف ــى خان و تعال
راه اندازى مراكز مشاوره ازدواج در تهران و ساير استان هاست و قرار است تا 
مهرماه كه همزمان با هفته ازدواج است، 11 دفتر مشاوره ازدواج جوانان در 

تهران و ساير استان ها راه اندازى شود. 

ــبكه خبرى الجزيره، گردان هاى عزالدين  به نقل از پايگاه اينترنتى ش
قسام شاخه نظامى جنبش حماس در بيانيه اى اعالم كرد كه نيروهاى 
ــه نيروهاى  ــته كمينى را علي ــه بامداد روز گذش ــاعات اولي آن در س
ــراييلى ترتيب دادند كه در تالش بودند به شرق منطقه التفاح در  اس
فاصله 500 مترى شرق بيمارستان الوفاء پيشروى كنند كه بر اثر آن 
ــد و سپس اعضاى مقاومت  ــرائيلى ها از بين برده ش تمام تجهيزات اس
ــروى كرده و درهاى آن را گشودند و تمام 15  ــمت نفربرها پيش به س

سربازى كه در آن حضور داشتند به هالكت رساندند. 
ــترش  ــتى بامداد ديروز از گس ــن حال ارتش رژيم صهيونيس در همي
ــوار غزه خبر داد. بنى گانتس، رييس  ــه حمالت زمينى خود به ن دامن
ــدف از اين عمليات  ــتى اعالم كرد كه ه ــتاد ارتش رژيم صهيونيس س
زمينى وارد كردن ضربه اى شديد به حماس و از بين بردن توانايى هاى 
ــرايط امنيتى بهتر در  ــى آن تا حد امكان و ايجاد ش ــى و عمليات نظام

اراضى اشغالى است. 
ــام اعالم كرده بود  ــش از صدور اين بيانيه، گردان هاى عزالدين قس پي
ــت خطوط ارتش  كه يگانى ويژه از نيروهاى آن از طريق تونلى در پش
ــرق رفح  ــتى در منطقه الريان در اطراف صوفا در ش ــم صهيونيس رژي
ــراييلى را به  ــرباز اس واقع در جنوب نوار غزه نفوذ پيدا كرد و پنج س

هالكت رساند. 
ــگان گردان هاى  ــت كه تمام اعضاى ي ــده اس ــن بيانيه تاكيد ش در اي
عزالدين قسام كه دست به اين حمله زدند سالم به نوار غزه بازگشتند. 
نيروهاى رژيم صهيونيستى از پنجشنبه شب به مسافت هاى محدودى 
ــوار غزه نفوذ  ــرقى ن ــمالى و ش ــى نوار مرزى در مناطق ش در نزديك

كرده اند. 
ــاخه نظامى جنبش جهاد اسالمى  در همين حال گردان هاى قدس ش
نيز بامداد روز شنبه اعالم كرد كه دو تانك نيروهاى رژيم صهيونيستى 
را در شمال نوار غزه منفجر كرده و اعضاى اين گروه مسلسل يكى از 

اين تانك ها را تحت كنترل خود درآورده اند. 

هدف، ضربه شديد به حماس
و كشتار مردم فلسطين

على كريمى، كاپيتان سابق تيم پرسپوليس و 
بازيكن پيشين تيم ملى روز يكشنبه از فوتبال 
ــى كرد. كريمى پيش از اين يك بار  خداحافظ
ــپوليس را به تن  ــه پيراهن پرس ــى ك در زمان
ــت، پس از شكست سرخپوشان در ديدار  داش

پايانى جام حذفى برابر سپاهان اصفهان همراه 
ــال خداحافظى  ــدى مهدوى كيا از فوتب با مه
كرده بود ولى در ادامه از تصميم خود منصرف 
ــازى به  ــيدن پيراهن تراكتورس ــد و با پوش ش
ــال 2004  ــت. كريمى مرد س ــال بازگش فوتب

فوتبال آسيا نيز شناخته شد و سابقه بازى در 
بايرن مونيخ و شالكه را نيز در كارنامه داشت. 
ــام خود ثبت كرد و  ــازى ملى را به ن او 127 ب
ــى 2006 نيز يكى از 23 بازيكن  در جام جهان

تيم ملى بود. 

على كريمى خداحافظى كرد



جهان درهاى بسيارى به روى شما گشوده است

مى توانيم محتوا بفروشيم

26 عكس الهام بخش

چرخ زندگى اين
 خرده كارآفرينان هم مى چرخد

 رشد روزافزون تكنولوژى تمام جنبه هاى زندگى بشر را تحت تاثير خود قرار 
داده است. چند صد سال قبل كه شيخ اجل سعدى توصيه فرمودند: مشك 
ــت كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد، اثرى از تكنولوژى هاى ارتباطى  آن اس
امروزى نبود. نه تلفن همراهى وجود داشت نه لپ تاپ و تبلت و فبلت بود و 

نه اينترنت. امروز اما تاجران، ديگر منتظر نمى مانند...

در كسب و كارهاى اينترنتى مثل هر حوزه  ديگرى مدل هاى كسب و كار سنتى 
هم وجود دارند كه در نگاه اول بديهى به نظر مى رسند. مدل هاى كسب و كارى 

كه معموال به آنها نگاهى افراطى و تفريطى وجود دارد...

كشيدن قليان از ديرباز در ميان ايرانى ها رواج داشته است، بسيارى از ما يكى 
از صداهاى نوستالژيكى كه از خانه پدر و مادربزرگ هايمان در خاطر داريم...

 تبليغات محيطى خالق شركت هاى بيمه اى

در قاب بيلبورد 

 كوتاه و بلند مديريت آرايشگاه مردانه
ــت كه هنر در آن حرف اول را مى زند  ــگرى يكى از مشاغلى اس شغل آرايش
ــلوغ است. طبق  ــان هميشه ش ــگران هنرمند سرش و به طور معمول آرايش
ــغل خدماتى نمى شود و  ــى وارد اين ش ــنجى هاى انجام شده هر كس نظرس
معموال افرادى اين شغل را برمى گزينند كه بتوانند ساعت ها روى پاى خود 

بايستند و از سر پا ايستادن كالفه نشوند.

شناخت قدرتمندترين بازوى ارتباطات بازاريابى

روابط عمومى
تالشى قانونمند براى  

دستيابى به اعتماد متقابل
صفحه 14

مهندسى بازار، چراغى در دست مديران فروش

10

11

12

13

15

گزارشى از  كسب و كار پر رونق قليان 

پرتقال- خامه، روى دست 
خوانسار بلند شده است

خبر

افزايش ميزان واردات غير قانونى مواد غذايى به كشور 
ــدگان مواد  ــن واردكنن رييس انجم
ــمى و  غذايى گفت: واردكنندگان رس
شناسنامه دار كه در واقع سرمايه هاى 
ــارت جهانى  ــور در فضاى تج اين كش
ــف داخلى و  ــتند، به داليل مختل هس
ــار و محدوديت قرار  خارجى تحت فش
گرفته اند و ناخواسته بازار را به اقتصاد 

زير زمينى واگذار كرده اند. 
ــو با  ايلنا،  عليرضا مناقبى  در گفت وگ
ــواد غذايى  ــه با حالل بودن م در رابط

وارداتى اظهار داشت: بازار كشورهاى اسالمى، همواره پذيراى انواع مواد غذايى 
كنسروى، شيرينى، شكالت، مواد بهداشتى و دارو بوده است و به همين  دليل 
بايد بگوييم كه واردات غيررسمى و فاقد شناسنامه از مبادى غيرقانونى و فاقد 

نظارت انجام مى شود. 
ــتيم كه واردكنندگان رسمى و  ــفانه امروز شاهد آن هس وى ادامه داد: متاس
ــور در فضاى تجارت جهانى  ــرمايه هاى اين كش شناسنامه دار كه در واقع س
ــار و محدوديت قرار  ــى و خارجى تحت فش ــتند، به داليل مختلف داخل هس
گرفته  و ناخواسته بازار را به اقتصاد زير زمينى واگذار كرده اند كه اين موضوع 
ــت، بلكه امنيت و ايمنى  ــاقط كرده اس نه تنها دولت را از درآمدهاى خود س

مصرف كنندگان را نيز تحت الشعاع قرار داده است. 
ــه حائز اهميت  ــى تصريح كرد: نكت ــدگان مواد غذاي رييس انجمن واردكنن
ــت و ايمنى  ــاميدنى موضوع امني ــى و آش ــت كه در حوزه مواد غذاي اين اس
مصرف كنندگان فقط در حوزه سالمت محدود نمى شود، بلكه مسائل شرعى 
ــود كه واقعا براى مردم شريف و  ــامل مى ش و حالل بودن مواد غذايى را نيز ش

مسلمان كشور ما به عنوان يك دغدغه خاطر جدى مطرح است. 

هيات وزيران با تشكيل شوراى عالى توسعه صادرات 
غيرنفتى موافقت كرد

ــاد هماهنگى بين  ــعه صادرات غيرنفتى و ايج ــتاى توس هيات دولت در راس
ــى و جلوگيرى از  ــتگاه هاى اجراي ــت هاى صادراتى دس ــا و سياس فعاليت ه
ــعه صادرات غيرنفتى به رياست  ــوراى عالى توس ــكيل ش موازى كارى، با تش

رييس جمهور يا معاون اول رييس جمهور موافقت كرد. 
ــه 1393/4/8 به  ــانى دولت، هيات وزيران در جلس  به نقل از پايگاه اطالع رس
پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسى 
موافقت كرد: به منظور بررسى خط مشى صادرات كشور و ايجاد ثبات نسبى در 
مقررات مربوط به صادرات، برنامه هاى جامع  بخشى توسعه صادرات غير نفتى 
كشور، شناخت و تعريف موانع و تنگناهاى ساختارى صادرات كشور و مشخص 
كردن اقدام الزم براى توسعه صادرات غيرنفتى به صورت برنامه ريزى شده و 
ايجاد هماهنگى بين فعاليت ها و سياست هاى صادراتى دستگاه هاى اجرايى 
ــادرات در چارچوب قوانين و مقررات  و جلوگيرى از موازى كارى در حوزه ص

مربوط، شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى تشكيل شود. 
ــاون اول  ــت رييس جمهور يا مع ــه رياس ــورا ب ــاس اين مصوبه، اين ش بر اس
رييس جمهور و مركب از وزيران صنعت، معدن وتجارت، راه وشهرسازى، امور 
اقتصادى و دارايى، جهاد كشاورزى، كشور، امور خارجه، ارتباطات و فناورى 
اطالعات، تعاون كار و رفاه اجتماعى، نيرو و نفت، معاون برنامه ريزى و نظارت 
ــازمان ميراث فرهنگى،  راهبردى و علمى و فناورى رييس جمهور، رييس س
ــگرى، رييس كل بانك مركزى، رييس گمرك كشور،  صنايع دستى و گردش
رييس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران و رييس سازمان توسعه 

تجارت ايران (دبير شورا) تشكيل خواهد شد. 
ــراى تصميم گيرى نهايى به  ــورا در صورت لزوم ب همچنين تصميمات اين ش

هيات وزيران ارسال مى شود. 
ــعه  ــوراى عالى توس ــاس تصميم هيات وزيران، دبيرخانه ش همچنين براس

صادرات غيرنفتى در وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود. 
ــاون اول رييس جمهور ابالغ  ــوى مع اين مصوبه در تاريخ 1393/4/24 از س

شده است. 

 نيمى از زعفران ايران به نام امارات و اسپانيا
عضو شوراى ملى زعفران گفت: به دليل نوع صادرات و بسته بندى زعفران، حدود 50 درصد از اين محصول پس از صادر 

شدن به كشورهايى مانند اسپانيا و امارات مجددا به نام آنها به كشورهاى مقصد صادر مى شود. 
على حسينى اظهار كرد: سال گذشته 126 تن و 600 كيلوگرم زعفران به 45 كشور دنيا صادر شد و ميزان اين صادرات 
در دو ماهه نخست امسال به حدود 20 تن رسيد كه تقريباً نيمى از آن پس از صادر شدن به كشورهايى مانند اسپانيا 

و امارات مجددا به نام آن  كشورها بسته بندى شده و به كشورهاى مقصد صادر مى شود. 
ــرم، 11 تن در  ــته بندى هاى كمتر از 10 گ ــران در بس ــن زعف ــال حدود يك ت ــت امس وى افزود: در دو ماهه نخس
ــته بندى هاى بيش از 30 گرم صادر شده است كه نشان  بسته بندى هاى بين 10 تا 30 گرم و حدود هشت تن در بس

مى دهد به غير از صادرات زعفران در بسته بندى هاى كمتر از 10 گرمى، مابقى آن قابليت بسته بندى مجدد دارند. 
عضو شوراى ملى زعفران اظهار كرد: صادرات زعفران به برخى كشورها از جمله بحرين، عربستان، كويت، قطر، ايتاليا 
ــورها مانند چين پس از فرآورى شدن در فرآيند  و فرانسه به صورت مستقيم مصرف مى شود و در برخى ديگر از كش

توليد مجددا صادر مى شود. 

هزينه هاى سرسام آور حمل و نقل، مانع از صادرات ريز زعفران
حسينى گفت: صادركنندگان زعفران براى صادرات اين محصول در بسته بندى هاى ريز متحمل هزينه هاى چندين 
برابرى حمل ونقل مى شوند، چراكه به عنوان مثال اگر 10 كيلوگرم زعفران در بسته بندى هاى ريز صادر شود وزن آن با 
توجه به نوع بسته بندى به بيش از 300 كيلوگرم مى رسد و در اين شرايط است كه هزينه هاى حمل و نقل براى صادرات 

اين محصول براى صادركنندگان چندين برابر مى شود و  دولت بايد براى صادركنندگان زعفران يارانه قائل شود. 

افزايش 2 برابرى ارزآورى زعفران تا سال 95
وى افزود: ارزش صادراتى زعفران در حال حاضر 500ميليون دالر است كه البته سال گذشته حدود 200ميليون دالر  
ــتفاده از پتانسيل ها و توانمندى هاى موجود  ارزآورى براى كشور به ارمغان آورد، اما مى توانيم با حمايت دولت و اس

ارزش صادراتى زعفران را تا سال 95 به حدود يك ميليارد دالر برسانيم. 
ــت، اما اين  ــان را داش ــدى زعفران جه ــاى تأمين 90 درص ــرد : نمى توان ادع ــران تأكيد ك ــوراى ملى زعف عضو ش
ــه بايد با  ــف صادر كرد، بلك ــورهاى مختل ــته بندى و به كش ــخصى بس ــليقه ش محصول را نبايد به ميل خود و با س
ــازى زعفران در جهتى پيش برويم تا برندهاى ايرانى زعفران در جهان شناسايى  ــازى و بازاريابى و بازارس فرهنگ س

شوند. 

رفع محدوديت صادرات محصوالت پتروشيمى، مس و شمش آلومينيوم 
 مديركل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت 
ــيمى، مس  گفت: محدوديت صادرات محصوالت پتروش
ــته شد و  ــمش آلومينيوم برداش ــى و ش كاتد، مفتول مس
ــت و پرداخت  ــد بدون محدودي ــدگان مى توانن صادركنن

عوارض صادراتى اين محصوالت را صادر كنند. 
ــينى در گفت وگو با فارس، در مورد رفع  ــيدعباس حس س
ــيمى و برخى  ــادرات محصوالت پتروش محدوديت از ص
محصوالت فلزى گفت:  تا پيش از اين، صادرات محصوالت 
ــه در قالب  ــيمى طبق تصميمات كارگروه مربوط پتروش
سهميه بندى امكان پذير بود، اما از امروز بنا به دستور وزير 

صنعت رفع محدوديت صادرات 25 قلم محصول پتروشيمى از جمله پروپلين، پلى استايرن، پلى اتيلن، pvc، بنزن، 
واكس، اسيدسولفوريك، برش سنگين نفتا و كربنات سديم ابالغ شد. 

ــاره كرد و افزود: تا پيش از اين از جهت مقدار  وى همچنين به رفع محدوديت صادرات برخى از محصوالت فلزى اش
ــى و شمش آلومينيوم  ــت، اما از امروز صادرات مس كاتد، مفتول مس و متصديان صدور محدوديت هايى وجود داش

محدوديتى ندارد و چندى پيش نيز محدوديت صادرات محصوالت فوالدى برطرف شده بود. 
ــت، اما به  ــى محدوديتى نخواهد داش ــب صادرات اقالم صنعت ــئول در وزارت صنعت، به اين ترتي ــن مس به گفته اي
صادركنندگان توصيه مى شود تأمين بازار داخلى را هم مدنظر قرار دهند تا وزارت صنعت مجبور نباشد براى تأمين 

بازار داخلى، قوانين محدودكننده وضع كند. 
حسينى خاطرنشان كرد: در حال حاضر كل اقالم صنعتى بدون پرداخت عوارض آزاد شده و فقط آخال كاغذ و قراضه 
ــى وضعيت اين دو قلم نيز در دستور كار هيات دولت قرار  فلزات مشمول پرداخت عوارض صادراتى هستند كه بررس

دارد. 
ــعه تجارت اظهار اميدوارى كرد تا صادركنندگان از شرايط به وجود  مديركل مقررات صادرات و واردات سازمان توس

آمده براى صادرات اين محصوالت به شرط فرآورى و ارزش افزوده باالتر استفاده كنند. 

صادرات 4/2 ميليارد دالرى سنگ آهن از ايران به چين
به نقل از رويترز، پس از كاهش درآمد حاصل از فروش نفت 
ــبت به  خام ايران به ميزان حدود 4 ميليارد دالر در ماه نس
زمان پيش از تحريم ها، صادرات سنگ آهن كشور توانسته 
ــى از اين كاهش درآمد را جبران كند. تقريباً  ــت بخش اس
ــام مى گيرد،  ــنگ آهن ايران به چين انج كل صادرات س
ــاس آمارهاى دولتى چينى ها، در سال  كشورى كه بر اس
ــنگ آهن وارد  2013 مجموعا 4/2 ميليارد دالر از ايران س

كرده است. 
اما فراوانى عرضه، به دليل هجوم توليدكنندگان سنگ آهن 
ــاى چين، موجب  ــورهاى مختلف براى تامين تقاض كش

كاهش قيمت به نصف قيمت سال 2011 شده است. اين كاهش قيمت به ضرر توليدكنندگانى نظير ايران تمام شده 
كه ميزان كمترى توليد و هزينه بااليى براى توليد صرف مى كنند. 

ــنگ آهن ايران، صادرات سنگ آهن ايران در ماه ژوئن  بر اساس آمارهاى اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان س
ــيده كه پايين ترين رقم از سپتامبر  ــوم كاهش يافته و به 1/2 ميليون تن رس نسبت به مدت مشابه سال قبل، يك س

2012 تاكنون است. 
ــنگ آهن ايران به رويترز  ــئول امور بين الملل اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان س كيوان جعفرى تهرانى، مس
گفت: كاهش قيمت ها موجب شده كه حجم سنگ آهن انبار شده در بنادر 6 برابر شود و حدود نيمى از معادن بخش 

خصوصى تعطيل شوند. 
ــال گذشته از كمتر از 10 معدن دولتى  تهرانى افزود: بخش عمده اى از توليد 38 ميليون تنى سنگ آهن ايران در س

به دست آمد. 
ــده به حدود 150 معدن بخش خصوصى قابل توجه خواهد بود، زيرا حدود 90 درصد  ــارت  وارد ش وى افزود: اما خس
توليد سنگ آهن بخش خصوصى به كشورهاى ديگر صادر مى شود، در حالى كه كمتر از نيمى از توليد معادن دولتى 

صادر مى گردد. 
در سال گذشته ميالدى ايران با فروش 22/4 ميليون تن سنگ آهن به چين، چهارمين تامين  كننده بزرگ سنگ آهن 

اين كشور بود. 
براساس آمارهاى گمرك چين، ميزان صادرات سنگ آهن ايران در ماه ژوئن كمتر از نيمى از 2/5ميليون تنى بود كه 
اين كشور در ماه مى به چين صادر كرد و نسبت به صادرات 3/2ميليون تنى به چين در ماه آوريل كاهش زيادى داشت. 

آخرين وضعيت پيشرفت 11 منطقه ويژه اقتصادى
موانع پيش روى تكميل مناطق ويژه اقتصادى بررسى و تمهيدات الزم در جهت رفع مشكالت موجود در اين مناطق 

اتخاذ شد. 
آخرين وضعيت پيشرفت 11 منطقه ويژه اقتصادى تحت مسئوليت سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران 

با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مورد بررسى قرار گرفت. 
سيدمحمدعلى سيدابريشمى در نشست مشترك با مديران عامل ايجاد مناطق ويژه اقتصادى تحت مسئوليت سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران گفت: پتانسيل هاى موجود در مناطق ويژه اقتصادى نقش تعيين كننده اى 
ــد در كوتاه ترين زمان ممكن  ــد دارد از اين رو ما باي ــرمايه گذاران به حضور در اين مناطق و رونق تولي در ترغيب س

بسترهاى الزم را براى حضور سرمايه گذاران در اين مناطق صنعتى فراهم كنيم. 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران تامين و تكميل زيرساخت هاى عمرانى در اين مناطق 
ــريع تر بايد اقدامات الزم جهت اخذ استعالم هاى مربوط به مطالعات  صنعتى را مورد تأكيد قرار داد و گفت: هرچه س

زيست محيطى و طراحى اين مناطق اقتصادى انجام شود. 
در ادامه اين جلسه، مديران عامل شركت شهرك هاى صنعتى كه مسئوليت تكميل و ايجاد 11 منطقه ويژه اقتصادى 
را بر عهده دارند، ضمن تشريح مشكالت پيش رو به ارائه گزارشى از آخرين وضعيت موجود، اقدامات صورت گرفته و 

برنامه هاى در دست اقدام اين مناطق پرداختند. 
ــازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران حضور  همچنين در اين نشست مشترك كه معاونان و مديران س
داشتند موانع پيش روى تكميل مناطق ويژه اقتصادى بررسى و تمهيدات الزم در جهت رفع مشكالت موجود در اين 

مناطق اتخاذ شد. 

جريمه ماليات ارزش افزوده پيمانكاران طلبكار از دولت بخشيده مى شود
ــنامه جديدى ابالغ كرد كه جريمه ماليات ارزش افزوده  معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتى در بخش

پيمانكاران طلبكار از دولت حسب شرايط و اقتضائات و ترجيحا مسـتند بـه مدارك بخشيده مى شود. 
ــتورالعمل شماره 260/93/511 مورخ  ــنامه عليرضا طارى بخش به ادارات كل مالياتى آمده است: پيرو دس در بخش
1393/04/09 در خصوص مؤديانى كه داراى شرايط كامًال استثنايى هستند همانند پيمانكاران دستگاه هاى اجرايى 
و ساير موارد مشابه كه مطالبات خود را در روال عادى معامالت فى مابين از دستگاه هاى اجرايى دريافت ننموده اند، 
حسب شرايط و اقتضائات و ترجيحاً مسـتند بـه مدارك عدم پرداخت دستگاه هاى مذكور بنابر نظر و تصميم گيرى 

اداره كل اين امكان وجود دارد تا حسب تفويض اختيار تقسيط و بخشودگى جرائم قبلى اقدام گردد. 
ضمنا مديران كل محترم امور مالياتى مجاز خواهند بود با رعايت اصل اهميت بخشى از اختيارات موضوع دستورالعمل 

ياد شده را به معاونان و رؤساى محترم امور مالياتى مربوط نيز تفويض نمايند. 

بازاريابى مجانىسرنخ كلينيك كسب و كاركافه تبليغات

نفوذ در اجتماع از طريق بازاريابى اجتماعىاز تجارت با تركيه  تا سرمايه گذارى در ورزش مقابله با رقيببازگشت خنك كولرهاى آبى
11131415

در پيدايش يك نياز در بازار مى توان بر معنا 
ــه كرد. نيازى  ــى بازار تكي و مفهوم مهندس

ــتاورد تلقى  ــه در ابتدا به صورت يك دس ك
ــه رفتارگونه به آن  ــد، حاال مى رود ك مى ش
ــوم نياز بازار به نوعى  ــخ داد. معنا و مفه پاس

به واكاوى و پرسشگرى در بازار برمى گردد؛ 
اينكه امروز با توجه به نياز جمعيتى سنى و 
ــل مان (اعم از زن و مرد) يا نوع  ــى نس جنس

ــا كاالهايى  ــه چه نوع كاال و ي مصرف مان ب
نيازمنديم. 

صفحه 14
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 كشيدن قليان از ديرباز در ميان 
ــت،  ــته اس ــا رواج داش ايرانى ه
ــى از صداهاى  ــيارى از ما يك بس
ــه پدر و  ــتالژيكى كه از خان نوس
ــر  ــان در خاط مادربزرگ هايم
داريم، صداى «قل قل» قليان در 
ــه اى با طرح  قاجارى  كوزه شيش
ــه در فرهنگ ما  ــت. اتفاقى ك اس
ريشه دوانده و با آمدن تنباكوهاى 
ــه تفريح عمده  ــوه اى تبديل ب مي
جوانان شده است. اكنون صداى 
ــك مفهوم  ــان از ي «قل قل» قلي
ــه و براى  ــتالژيك فراتر رفت نوس
ــه يك  ــب و كار ب ــان كس صاحب
ــود آور و وسوسه برانگيز  مقوله س
تبديل شده است. بسيارى از افراد 
ــبتا پايين  حتى با سرمايه اى نس
سفره خانه اى به راه مى اندازند كه 
خمير مايه اصلى درآمد آن قليان 
است. بيراهه نگفته ايم اگر بگوييم 
كه اين كاالى دخانى تمام دخل 
و خرج يك سفره خانه پرهزينه را 

يك تنه مى پردازد. 

روزانه 2 ميليارد تومان در 
تهران دود مى شود

ــه ميزان  ــال پيش در زمين دو س
مصرف قليان در ميان شهروندان 
ــد كه  ــر ش تهرانى آمارى منتش
ــه  ــت   هزين ــان از آن داش نش
ــراى هر  ــرف قليان ب ماهانه مص
ــزار ريال  ــدود 215 ه ــى ح ايران
ــن هزينه  ــت، بدين ترتيب اي اس
ــارد تومان براى  روزانه از دو ميلي
مصرف كنندگان قليان در تهران 
ــد. در همين زمينه،  تجاوز مى كن
ــران در اين  ــارى كه گمرك اي آم
ــان از روند  ــر كرده نش باره منتش
ــون قليان  ــودى واردات توت صع
ــال89 به بعد دارد.  به ايران از س
واردات توتون قليان در سال هاى 
ــت قابل مالحظه اى  87 و 88 با اف
ــال هاى 84  روبه رو بوده. اما در س
تا 86 روند واردات توتون ميوه اى 

به شدت رشد داشته است. 
ــاى اين  ــده گوي ــار تكان دهن آم
ــم دالرى  ــت كه رق ــوع اس موض
ــوه اى، از حدود  واردات توتون مي
2.1 ميليون دالر در سال 1380 
ــون دالر در  ــك 13 ميلي به نزدي
ــيده است. يعنى  سال 1391 رس
ــال، واردات كااليى  ــى 11 س ط

مانند توتون ميوه اى، حدود 520 
ــد كرده كه البته نشان  درصد رش
ــردم همزمان با  ــل م مى دهد مي
رشد نجومى اين كاال افزايش پيدا 

كرده است. 
ى  ر ــيا ن بس گا ضه كنند عر
ــوه اى را از واردكننده  ــون مي توت
خريدارى مى كنند، اما در بيشتر 
ــفره خانه ها از بسته هاى مارك  س
ــود. بيشتر  ــتفاده نمى ش دار اس
ــفره خانه ها از توتون هاى  اين س
ــه به صورت  ــرى ك ارزان قيمت ت
ــك كيلوگرم آن  ــه هر ي فله اى ك
ــتفاده  ــت، اس 20 هزار تومان اس
مى كنند. قليان عالوه بر توتون به 
زغال آتشين نيز نياز دارد. در حال 
ــو زغالى كه  حاضر قيمت هر كيل
باعث توليد گاز مونوكسيدكربن 
ــود در  ــان مى ش ــنده برايت كش
ــار هزار  ــت چه ــن قيم ارزان تري
تومان و در گران ترين قيمت 14 
هزار تومان هزينه دارد. البته اين 
ــتگى به مرغوبيت و  قيمت ها بس

تازگى و كهنگى آن دارد. 
از قيمت زغال و توتون كه بگذريم، 
ــى قليان  ــيله دخان ــود وس به خ
ــتگاه  ــيم. ارزان ترين دس مى رس
ــا 15 هزار  ــى برابر ب ــان قيمت قلي
ــه داراى بدنه فلزى  تومان دارد ك
ــت و به قول قليان كش ها كام  اس
ــه قليان هاى  خوبى مى دهد. البت

ــود دارند كه  ــز وج ــرى ني گران ت
ــاع و جنس بدنه  ــه ارتف با توجه ب
ــان متغير است. يك  قيمت هايش
ــده در  قليان با بدنه چوبى كار ش
شهر سنندج كه ارتفاع بلند و تنگ 
بزرگى نيز دارد قيمتى باالى 300 

هزار تومان دارد. در برخى از نقاط 
تهران قيمت قليان هايى كه جلوى 
مشترى مى گذارند گاهى قيمتى 

باالى پنج ميليون تومان دارد. 

قليان 1500 تومانى تا 250 
هزار تومان عرضه مى شود 

ــده يك قليان چه  قيمت تمام ش
ــفره خانه،  در قهوه خانه  چه در س
ــس و امروزى  چه در مكانى لوك
ــه در  ــى، چ ــنتى و قديم ــا س ي
ــهر يا باالى  جنوبى ترين نقطه ش

ــهر، براى صاحب قهوه خانه يا  ش
ــفره خانه هيچ فرقى نمى كند  س
ــان آب  ــتر از 1500 توم و بيش
ــه اصلى را  ــا هزين ــورد ام نمى خ
ــت پرداخت كنيد  زمانى قرار اس
ــى كنار قليان برايتان  كه سرويس
در نظر مى گيرند. از آجيل گرفته 
ــا فراهم  ــات و خرم ــوه و نب تا مي
ــود. هر چقدر اين سرويس  مى ش
ــكيل تر باشد پولى  سنگين تر و ش
ــراى آن پرداخت كنيد  كه بايد ب
ــت. در بعضى از  ــتر اس ــز بيش ني
ــك قليان  ــفره خانه ها قيمت ي س
بين سه تا شش هزار تومان است 
ــن قيمت ها  ــى ديگر اي و در بعض
ــان نيز  ــزار توم ــرز 250 ه ــا م ت
ــد. درآمدهاى اين چنينى  مى رس
براى تنها يك سرويس قليان واقعا 

وسوسه كننده است. 

يك سفره خانه 
روى هم چند؟ 

ــاالن  ــى از فع ــه برخ ــه گفت ب
ــه  ــوز ب ــش، دادن مج ــن بخ اي
ــتفاده از روابط  سفره خانه ها با اس
ــت اما به  ــى امكان پذير اس خاص
ــا هزينه حدود  راحتى مى توان ب
ــك مجوز  ــون تومان ي 30 ميلي
اجاره كرد و همين امر زمينه براى 
ــازار قليان  ــبى در ب داللى و كاس
مى شود. البته مى شود با پرداخت 

100 يا 200 ميليون تومان رهن 
ــا 30 ميليون اجاره  و ماهانه 10 ت
ــاده را اجاره  ــفره خانه آم يك س
كرد كارى كه اين روزها به شدت 

مرسوم شده است. 

خوانسار نداريم، ميوه اى 
بكشيد

ــوى تلخ  ــك روز با ب ــه ي قليان ك
ــار  ــار در انحص ــوى خوانس تنباك
ــودش را به روز  ــود، خ پيرمردها ب
كرده و امروز جوان تر ها هم چوب 
ــبانند  ــه دهان مى چس قليان را ب
ــد دود كام  ــن كارخانه تولي و از اي
ــت كردن  ــراى درس مى گيرند. ب
قليان خوانسار مشكل زيادى وجود 
ــته هاى 500 گرمى  ــت. بس نداش
ــار براى چندين روز  تنباكو خوانس
ــن تنباكوها  ــود. اي ــان كافى ب قلي
ــيره نداشتند.  ــك بودند و ش خش
ــس مى كردند و  آنها را در آب خي
بعد بدون استفاده از فويل زغال را 
مستقيم روى تنباكو مى گذاشتند. 
كم هزينه بودند و بيشتر پيرمردها 
ــب يك  ــان بودند. هر ش اهل قلي
ــا تنباكوهاى  ــى بود ام قليان كاف
ــس كردن  ــاز به خي ــيره دار ني ش
ــوى 50 گرمى  ــر تنباك ندارند، ه
براى افراد هفت تاهشت بار و براى 
ــفره خانه ها تا 14 بار قليان چاق  س
مى كند. در سفره خانه ها تنباكوى 
ــود.  ــتفاده مى ش ايرانى كمتر اس
ــوزى و وجدان  ــل آن هم دلس دلي
كارى قليان داران نيست. تنباكوى 
ــيره» است و زود  خارجى «كم ش
تمام مى شود و مشترى زودتر تخت 
ــا تنباكوهاى  ــى مى كند ام را خال
ايرانى «پر شيره» هستند و مدت 
بيشترى براى سوختن نياز دارند. 
ــه  ــفره خانه ها ك ــى از س در بعض
ــتريان نابلد دارند، تنباكوهاى  مش
ــتفاده شده را جمع  قليان هاى اس
ــوخته را از  ــمت س مى كنند، قس
ــد و باقى تنباكوها  آن جدا مى كنن
ــد و فردا با  ــل آب مى گذارن را داخ
تنباكوى جديد مخلوط مى كنند و 
باز به مشترى مى دهند. تنباكوى 
دست دوم حسن ديگرى هم دارد، 
كمك مى كند تا قليان زودتر تمام 
ــدن تخت  ــئله خالى ش شود. مس
براى سفره خانه دارها مسئله مهمى 

است.

در نگاه اول اين  طور به نظر مى آيد كه 
ــتانبول  اينجا نيز همانند چهارراه اس
ــت.  ــراى دالالن دالر اس ــى ب پاتوق
هركدام كيفى به كمر بسته اند و مدام 
با تلفن صحبت مى كنند. پس از كمى 
ــوى كه اينها  پرس وجو متوجه مى ش
ــتند كه در  مالخران تلفن همراه هس
ــوى را به  ــارراه مول نبود پليس، چه
محلى براى خريدوفروش گوشى هاى 
ــرقتى تلفن همراه تبديل كرده اند  س
ــزار تومان از طريق  و روزانه صدها ه
ــرقتى به جيب  ــن اموال س فروش اي

مى زنند. 
ــان بيشتر از  به گزارش مهر، تعدادش
30 نفر است و به هيچ غريبه اى اجازه 
ــل را نمى دهند.  ــبى در اين مح كاس
ــاله در حالى كه با آويزان  مرد 40 س
كردن يك ويترين كوچك از گردنش 
ــت  ــغول فروش تلفن همراه اس مش
ــرقتى  ــورد قيمت تلفن هاى س در م
ــرقتى 70  ــى هاى س ــت: «گوش گف
درصد زير قيمت هستند. مالفروشان 
ــت اصلى از  ــا را 10 درصد قيم اينه
ــى هايى كه  ــارقان مى خرند. گوش س
ــم همگى داراى كارتن  من مى فروش
ــى ها به صورت  ــن گوش ــتند. اي هس
ــدند و به اين  ــى وارد بازار ش ته لنج
دليل كه كارتن هايشان حين انتقال 
ــا را ارزان مى دهم.  ــده آنه خراب ش
ــه دارند  ــى ها جعب ــن گوش تمام اي
ــرقتى  ــى ها س و اگر يكى از اين گوش
ــتم آنها را در ويترين بود، نمى توانس

 قراردهم.»

گوشى آيفون
يك چهارم قيمت اصلى

ــه  ــاله اى كه در گوش ــوان 25 س ج
ــا تلفن  ــغول صحبت ب چهارراه مش
ــى هايى  ــت در مورد گوش همراه اس
ــد: «همه  ــد، مى گوي ــه مى فروش ك
ــارراه مولوى پاتوق  مى دانند كه چه
ــى هاى سرقتى  فروشنده هاى گوش
ــا  ــون در اينج ــى آيف ــت. گوش اس
ــروش  ــت خريدوف ــارم قيم يك چه
ــك  ــود و با توجه به اينكه ريس مى ش
استفاده از اين گوشى ها براى مالخران 
ــى سراغ  ــت كمتر كس به صرفه نيس
ــا در حال  ــى ها مى آيد ام ــن گوش اي
ــى هاى سامسونگ  حاضر بازار گوش
داغ داغ است و بيشتر افراد براى خريد 
مدل هاى مختلف گوشى سامسونگ 

اينجا هستند.»

پليس كارى
به گوشى هاى نوكيا ندارد

ــى هاى  ــنده ديگرى كه گوش فروش
ــت  ــتش اس ــى نوكيا در دس معمول
ــه  اين  ــر اينك ــه خاط ــد: «ب مى گوي
ــى گير  ــد كس ــى ها  ارزان ترن گوش
نمى دهد و  خريدوفروش آنها خطرى 
ندارد. اين گوشى ها را بين 10 تا 15 
هزار تومان مى خرم و 40 هزار تومان 

مى فروشم.»
ــى هاى سرقتى  ــنده گوش اين فروش
ــاژ  مى گويد: «افرادى كه جلوى پاس
ــند  ــى مى فروش ــن گوش عالء الدي
خودشان سارق هستند. اين در حالى 
ــوى فقط  ــت كه در چهارراه مول اس
ــد و معتادان و  ــران حضور دارن مالخ
ــارقان حضور ندارند. اينجا روزى  س
ــى تلفن همراه به  100 تا 200 گوش
فروش مى رود و معامالت بيشتر بين 

مالخران انجام مى شود.»

نوچه هايم سفارشى 
سرقت مى كنند

ــران مولوى  ــه مالخ ــه به گفت رضا ك
ــنده  ــدار و فروش ــن خري بزرگ تري
ــت در مورد  ــى هاى سرقتى اس گوش
ــاى  ــد: «كاره ــوه كارش مى گوي نح

ــم و تخصصم  كوچك انجام نمى ده
ــى هاى آيفون و  خريدوفروش گوش
ــت. تعدادى سارق در  سامسونگ اس
ــا موبايل قاپى  ــهر دارم كه كار آنه ش
ــوق  ــه حق ــورت ماهان ــت و به ص اس
مى گيرند. اين افراد موظفند براساس 
ــى هاى  ــه مى گيرند گوش حقوقى ك

پرفروش بازار را سرقت كنند.»
ــوه فروش  ــورد نح ــن مالخر در م اي
ــد:  ــرقتى مى گوي ــى هاى س گوش
ــرك  ــون را جيب ــى هاى آيف «گوش
ــروش به  ــراى ف ــپس ب مى كنم و س
ــتم. هر گوشى  شهرستان ها مى فرس
ــى برايم 200 تا 300  آيفون و گلكس
ــود دارد. گوشى تلفن  هزار تومان س
ــران رديابى  همراه خيلى زود در ته
مى شود به همين دليل مشتريانم در 

تهران  كم هستند.

جعبه ها را از پامنار مى خريم
ــندگان گوشى در  يكى ديگر از فروش
ــام تلفن هاى  چهارراه مولوى كه تم
همراهش داراى جعبه است در مورد 
ــرقتى  ــى ها نيز س اينكه آيا اين گوش
است، مى گويد: «اينجا گوشى دست 
ــد كم پيدا  ــرقتى نباش دومى كه س
ــى را كه از سارقان  مى شود. هر گوش

ــه  ــفارش جعب ــش س ــرم براي مى خ
مى دهم و با يك باركد جعلى همانند 
باركد گوشى آنها را به نام گوشى هاى 
ــم.  ــه مى فروش ــا جعب ــت دوم ب دس
ــج هزار تومان  جعبه ها را به مبلغ پن

از پامنار مى خرم.»

حضور بدل اندازهاى چينى و 
اندونزيايى در مولوى

ــدادى زن چينى و  ــان تع در اين مي
ــارراه مولوى  ــى نيز در چه اندونزياي
ــه فروش  ــه اقدام ب ــور دارند ك حض
ــمند تلفن همراه  ــى هاى هوش گوش
ــان كه  ــن زن ــى از اي ــد. يك مى كنن
ــى S4 دارد مى گويد:  گوشى گلكس
ــده ام و به  ــه ايران آم ــزى ب «از اندون
ــى  دليل اينكه نياز به پول دارم گوش
ــزار تومان  ــت 300 ه ــه قيم نو را ب
ــت كه  ــم. اين در حالى اس مى فروش
يكى از مالخران اين منطقه مى گويد 
ــى هايى كه زنان  ــت اصلى گوش قيم
ــند  ــى مى فروش ــى و اندونزياي چين
ــتر از 150 هزار تومان نيست و  بيش
ــد. از وقتى  ــدازى مى كنن آنها بدل ان
سروكله چينى ها در چهارراه مولوى 
ــبى ما نيز كمتر  پيدا شده كار و كاس

شده است.»

ارزان ترين گوشى ها
در دست معتادان

ــه مولوى  ــران منطق ــان مالخ در مي
ــد كه با  ــز حضور دارن چند معتاد ني
ــران  ــرى از مالخ ــه 200 مت فاصل
گوشى هاى نسل اول را به قيمت 20 
ــند. يكى  تا 30 هزار تومان مى فروش
ــاره نحوه كارش  ــن معتادان درب از اي
ــزار تومان  ــد: «روزى 10 ه مى گوي
هزينه مصرف مواد مخدرم است كه با 
سرقت گوشى آن را تامين مى كنم به 
خاطر اينكه به مالخران اعتماد ندارم 
ــم را مى خورند،  ــم پول و فكر مى كن
ــته  خودم هر بار كه نياز به مواد داش
باشم با سرقت گوشى و فروش آن در 
خيابان مولوى هزينه موادم را تامين 

مى كنم.»

محله براى كاسبى ناامن است
ــبان محله كه فروشگاه  يكى از كاس
ــور  ــورد حض ــى دارد در م مواد غذاي
مالخران گوشى تلفن همراه مى گويد: 
ــرى مولوى و  ــار به كالنت «چندين ب
ــر حضور اين افراد  كالنترى هاى ديگ
را اعالم كرده ايم اما هر بار كه با 110 
ــتى در محل  ــاس مى گيريم، گش تم
ــا رفتن پليس  ــود اما ب حاضر  مى ش
دوباره همين آش است و همين كاسه. 
ــان  ــن مالخران و مالفروش حضور اي
ــبى ما تحت تاثير  باعث شده كه كاس
ــر خانواده ها براى  ــرد و ديگ قرار بگي

خريد مراجعه نمى كنند.»
ــه نيز در  ــان محل يكى از فرش فروش
ــن افراد عالوه  اين باره مى گويد: «اي
ــه را خراب  ــره محل ــه چه ــر اينك ب
ــر  ــا تاثي ــروش م ــد و روى ف كرده ان
ــاد ناامنى  ــب ايج ــته اند موج گذاش
ــده اند چرا كه  ــا نيز ش براى مغازه ه
ــرقت از  ــال مى دهيم آنها به س احتم
ــن افراد هر  ــدام كنند. اي مغازه ها اق
روز از ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر 
ــوند و پس  در اين محل حاضر مى ش
ــارى از اين كار  ــود سرش از اينكه س
ــه را ترك  ــد محل ــت مى آورن به دس

مى كنند.»
ــاى پليس در  با وجود اجراى طرح ه
محله مولوى به نظر مى رسد برخورد 
ــى هاى تلفن همراه   با مالخران گوش
ــن افراد  ــته و اي تاثير چندانى نداش
به راحتى گوشه اى از شهر را به محلى 
ــود بدل  ــات مجرمانه خ براى اقدام

كرده اند. 

گزارشى از كسب و كار پر رونق قليان 

پرتقال- خامه، روى دست خوانسار بلند شده است

فروش آزادانه موبايل هاى دزدى در چهار راه مولوى

سفارش گوشى آيفون به سارقان

محبوب ترين تبلت هاى 8 اينچى در بازار
ــوازم كامپيوترى، تبلت ها  ــزان فروش ل ــندگان از مي با وجود نارضايتى فروش
ــردى بازار از استقبال خوبى  هنوز هم محبوب كاربران هستند و با توجه به س
ــتگاه ها برخوردارند، به ويژه تبلت هاى كوچك و ارزان تر.  ــاير دس نسبت به س
ا مروز محبوب ترين تبلت هاى هشت اينچى موجود در بازار را معرفى مى كنيم 
ــخصات  ــى را داريد از قيمت و مش ــت اينچ ــد خريد يك تبلت هش تا اگر قص

پرفروش هاى بازار مطلع شده و بهترين انتخاب را داشته باشيد. 

Galaxy Tab4 8. 0 SM-T331 - 16GB
ــت نسخه جديد  ــونگ كه چندى اس سامس
گلكسى پرو را در ابعاد 7، 8 و 10,1 اينچى 
روانه بازار كرده، توانسته سهم خوبى از بازار 
ــخه  ــا را از آن خود كند، به ويژه نس تبلت ه
ــران هم مورد  ــت اينچى آن در بازار اي هش

استقبال قرار گرفته است. 
اين تبلت از ابعاد 8 × 124 × 210 ميلى متر 
ــت كه با يك  و وزنى 320 گرم برخوردار اس
ــوع Quad-core و قدرت 1,2 گيگاهرتز به  ــته اى از ن پردازنده چهار هس
  TFT LCD ــت. صفحه نمايش آن نيز از نوع مصاف رقباى خود رفته اس
و ميزان رزولوشن آن 800 × 1280 در تراكم 189 پيكسل بر اينچ است. 
ــت اينچى سامسونگ از حافظه رم 1,5 گيگابايتى و سيستم عامل  اين هش
ــد كيت كت (4,4,2) بهره برده كه با توجه به ميزان قدرت پردازنده  اندروي
ــر مى آيد و با پردازنده  ــى از پس نيازهاى روزمره كاربر خود ب ــه راحت آن ب
ــتان را هم تا حد زيادى راضى  ــى از نوع Adreno 305 بازى دوس گرافيك

نگه مى دارد. 
ــا يك حافظه   ــت كه ب ــت جديد 16 گيگابايت اس ــازى تبل توان ذخيره س
ــت  ــا 64 گيگابايت ارتقا دهيد. پش ــدار آن را ت ــد مق microSD مى تواني
ــلى و  اين تبلت يك دوربين نه چندان قدرتمند با كيفيت 3,15 مگاپيكس
ــن 1536 × 2048 تعبيه شده كه عالوه بر آن از يك دوربين 1,3  رزولوش

مگاپيكسلى در جلو نيز بهره مى برد. 
ــز دارد با يك باترى  ــيم كارت را ني ــى تب جديد كه قابليت نصب س گلكس
ــاعت كار بدون  ــوم پليمرى با ظرفيت 4450 ميلى آمپر توان 141 س ليتي

نياز به برق مستقيم را به كاربر مى دهد. 
ــت اينچى حدود يك ميليون تومان در بازار است كه رقيب  قيمت اين هش

قدرتمندى براى رقبا محسوب مى شود. 

Yoga Tablet 8
شركت لنووا كه نامى معتبر در توليد لپ تاپ و كامپيوتر دارد، چندى است 
ــاده و خود را در  ــازار تبلت هم قدم نه به ب
ــتداران تبلت جا كرده است. مدل  دل دوس
ــد  ــه چن IdeaTab Yoga Tablet 8 ك
ــده توانسته سهم  ــت روانه بازار ش ماهى اس

قابل توجهى را به خود اختصاص دهد. 
ــاد 7,5 × 145 × 214  ــن تبلت كه در ابع اي
ــود  ــر و وزن 390 گرم عرضه مى ش ميلى مت
ــزى از نوع  ــده 1,2 گيگاهرت ــك پردازن از ي
ــده  ــه پردازن ــوده ك ــوردار ب Quad-Core ARM Cortex-A7 برخ

گرافيكى آن نيز از نوع PowerVR SGX 544 است. 
ــازى آن 16  ــن تبلت يك گيگابايت و ميزان ذخيره س ــدار حافظه رم اي مق
گيگابايت است كه با يك كارت حافظه microSD مى توانيد آن را تا 64 

گيگابايت افزايش دهيد. 
ــر براب ــنى  رزولوش آن  ــى  اينچ ــت  هش ــش  نماي ــه  صفح
ــت و با سيستم  ــل بر اينچ اس  800 × 1280 دارد و تراكم آن 189 پيكس

عامل اندرويد 4,2 قابليت استفاده از سيم كارت را نيز به كاربر مى دهد. 
ــل بوده و كيفيت عكس هاى  كيفيت دوربين اصلى اين تبلت پنج مگاپيكس
ــت كه عالوه بر آن يك دوربين  ــده آن 2592×1936 پيكسل اس گرفته ش

1,6 مگاپيكسلى به عنوان دوربين جلويى نيز دارد. 
ــاير رقباى خود متمايز  ــا قابليت جالب و كاربردى كه اين تبلت را از س ام
مى كند داشتن پايه كوچكى است كه به كاربر اجازه مى دهد از آن به طور 

ايستاده استفاده كند. 
ــور  ــا قيمتى حدود 845 هزارتومان در بازارهاى كامپيوتر كش اين تبلت ب

يافت مى شود. 

 Iconia Tab A1
ــاخت كامپيوتر به ويژه لپ تاپ و نوت بوك  ــر هم كه يد طواليى در س ايس
 Iconia Tab A1 811 ــدل ــا م ب دارد، 
16GB بخشى از بازار هشت اينچى ها را به 

اشغال خود در آورده است. 
ــت اينچى ايسر كه ابعادى معادل تبلت هش
ــى  ــر و وزن  208,7×145,7×11,1 ميلى مت
برابر با 430 گرم دارد از يك پردازنده چهار 
Quad- ــته اى 1,2 گيگاهرتزى از نوع هس
ــزان حافظه رم  ــه مي ــرده ك ــره ب core به
استفاده شده در آن يك گيگابايت است. اين دستگاه قابليت 16 گيگابايت 

ذخيره اطالعات را دارد. 
ــل و تراكم  ــى برابر768 × 1024 پيكس ــش اين تبلت كيفيت ــه نماي صفح
ــلى 162 بر اينچ را دارد. تبلت ايسر از يك دوربين پنج مگاپيكسلى  پيكس

در پشت و يك دوربين  VGAدر جلو برخوردار است. 
ــوان كار تا 10  ــل 4,2 اندرويد بهره برده ت ــتم عام ــن تبلت كه از سيس اي
ساعت بدون نياز به برق مستقيم را دارد و البته از سيم كارت نيز پشتيبانى 

مى كند. 
 Iconia  ــزار تومان صاحب يك ــما مى توانيد با پرداخت حدود 650 ه ش

Tab A1 شويد. 

G Pad 8.3
شركت ال جى هم كه يكى از تسخيركننده هاى بازار هشت اينچى ها است 
با مدل G Pad 8,3 رقيبى براى اين سرى 

به حساب مى آيد. 
ــى پد كه ابعادى برابر 216,8 × 126,5 ×  ج
ــر و وزن 338 گرم دارد با يك  8,3 ميلى مت
Quad- ــده 1,7 گيگاهرتزى از نوع پردازن
ــى  گيگابايت  2 رم  و   300  Core Krait
ــوان ذخيره اطالعات  ــده كه ت روانه بازار ش
ــت را دارد اين ظرفيت تا 64  تا 16 گيگاباي
ــت  ــت.  صفحه نمايش اين تبلت كه 8,3 اينچ اس گيگابايت قابل ارتقا اس
ــل دارد و كيفيت دوربين اصلى آن  كيفيتى برابر با 1920 × 1200 پيكس

نيز پنج مگاپيكسل و دوربين جلويى 1,3 مگاپيكسل است. 
جى پد كه از سيستم عامل اندرويد 4,2 بهره برده قابليت نصب سيم كارت 

را ندارد و در بازار با قيمت حدود 855 هزار تومان يافت مى شود. 

پيش فروش اينترنتى
«دورهمى زنان شكسپير» آغاز شد

پيش فروش اينترنتى «دورهمى زنان شكسپير» آغاز شد.  به گزارش ايلنا، 
ــپير و زنان عاشق»  ــنامه «شكس ــى كه نگاهى آزاد به نمايش اين اثر نمايش
ــته چارلز جورج، ترجمه مريم منظمى است،  اجراى آن  از 13 مرداد  نوش
ــود. مهناز افشار، بهاره رهنما، نسيم  ــاخانه ايرانشهر آغاز مى ش ماه در تماش
ــليمانى و بهنوش بختيارى بازيگران  ــحر دولتشاهى، كمند اميرس ادبى، س

اين نمايش هستند.

بازار ميوه
ساماندهى مى شود

دالالن  ــذف  ح ــا  ب ــوه  مي ــازار  ب
گزارش  به  ــود.  مى ش ــاماندهى  س
ــندگان  ايرنا، رييس اتحاديه فروش
ــور  ــار، حض ــوه و تره ب ــدان مي مي
ــى  ــل اصل ــترده دالالن را عام گس
ــرد و گفت:   ــى ميوه عنوان ك گران
ــازى قيمت  ــه منظور متعادل س «ب
براى مصرف كنندگان، دولت  ميوه 
ــديد نظارت ها شرايط را  بايد با تش
براى خروج و حذف دالالن از اين 

صنف فراهم كند.»

گردو و بادام چينى
وارد بازار شد

فرمانده انتظامى ملكان گفت: «به 
ــى با ورود گردو و بادام چينى  تازگ
ــاق از مرزهاى غربى  به صورت قاچ
به كشور  اين محصوالت به صورت 
ــود.»  ــه اى در بازار عرضه مى ش فل
ــرهنگ رمضان  به گزارش ايرنا، س
اهللا ورديان روز پنجشنبه در جلسه 
ــا قاچاق  ــه مبارزه ب اعضاى كميت
ــرد:  «در  ــار ك ــكان اظه كاالى مل
ــت  ــه ماه نخس اين خصوص در س
ــش هزار  ــش از ش ــال جارى بي س
ــف و  ــادام و گردو كش ــرم ب كيلوگ
ــت. اين محصوالت  ضبط شده اس
ــوده و به علت  اغلب توليد چين ب
ــخص، كار را براى  نبود عالمت مش
دشوار  انتظامى  ماموران  شناسايى 
مى كند.» سرهنگ اهللا ورديان يكى 
از تبعات منفى اين فرآيند را ايجاد 
بازار كاذب در بازار دانست و افزود:  
ــه را براى كار  ــن موضوع زمين «اي
ــاورزان و باغداران  ــت كش و فعالي

منطقه كاهش مى دهد.»

اپل مزرعه خورشيدى 
مى سازد

ــى از كمپانى هاى  اپل به عنوان يك
ــناخته  ش ــه  فناوران ــهور  مش
ــود، اما اين كمپانى فناورى  مى ش
ــدى را در زمينه  فعاليت هاى جدي
ــور  همين ط و  ــاك  پ ــاى  انرژى ه
كرده  ــاز  آغ ــيدى  خورش ــه  مزرع
ــر، اپل اين  ــزارش مه ــت. به گ اس
را «Green IT»نامگذارى  پروژه 
ــرد جديد در  ــرده تا با اين رويك ك
ــيع ترى به فناورى هاى  مقياس وس
در  ــوع  موض ــن  اي ــردازد.  بپ روز 
ــود كه سازمان  حالى مطرح مى ش
ــه دنبال  ــكا ب ــت امري محيط زيس
ايالت هايى  در  فتوولتاييك  ساخت 

مانند «نوادا» و «اورگان» است. 

رقابت برندها
در خدمت به مسافران

ــى  هواپيماي ــوط  خط ــان  كاركن
ــات برتر به  ــراى ارائه خدم ژاپن ب
ــاعت هاى  ــافران فرودگاه به س مس
ــده اند كه  ــز ش ــمندى مجه هوش
داراى قابليت هايى ويژه اى هستند. 
ــام كاركنان  ــر، تم ــه گزارش مه ب
ــراى ارائه خدمات  فرودگاه ژاپن ب
ــتريان و همين طور  ــه مش ــر ب برت
ــور سفر  ــافرانى كه به اين كش مس
مى كنند به ساعت هاى هوشمندى 
مجهز خواهند شد تا در كوتاه ترين 
ــت هاى  به درخواس ــن  زمان ممك
ــام  تم ــد.  دهن ــخ  پاس ــافران  مس
ــاق  ــه ات ــمند ب ــاعت هاى هوش س
ــه آنها  ــتند ك ــى وصل هس كنترل
ــوى  ــه خدمات برتر به س را در ارائ

مشتريانشان هدايت مى كنند. 

هزينه 15ميليون دالرى 
تلويزيون براى پخش

ليگ واليبال
ــيما براى پخش مسابقات  صدا و س
ــال  ــال در س ــى واليب ــگ جهان لي
ــه  ــون دالر هزين 2014، 15 ميلي

كرده است. 
ــا، تلويزيون ايران در  به گزارش ايلن
ــرمايه گذارى  سال 2014 پس از س
ــالش  ت و  دالرى  ــون  ميلي  15
ــئوالن شبكه سوم  شبانه روزى مس
ــب و  ــازماندهى مناس ــيما و س س
ــى الزم بين مديران،  ايجاد هماهنگ
تهيه كننده و ناظر فدراسيون جهانى 
ــگ جهانى  ــابقات لي ــال، مس واليب
ــا كيفيت پخش  ــال تهران را ب واليب
ــتاندارد هاى  ــاس اس اچ دى و براس
ــورت  ــده FIVB به ص ــف ش تعري
ــر دنيا ارسال و  ــتقيم به سراس مس

پخش كرد. 

بسيارى از افراد حتى 
با سرمايه اى نسبتا 

پايين سفره خانه اى به 
راه مى اندازند كه خمير 
مايه اصلى درآمد آن 

قليان است
اين كاالى دخانى 

تمام دخل و خرج يك 
سفره خانه پرهزينه را 

يك تنه مى پردازد
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اخبار

اعطاى 300 ميليارد ريال 
اعتبار براى اشتغالزايى 

مددجويان

ــتغال كميته  ــاون خودكفايى و اش مع
امداد كشور گفت: تا پايان آذرماه سال 
ــال اعتبار به  ــارد ري ــارى 300ميلي ج
منظور خوداشتغالى به خراسان شمالى 
ــنا  ــه گزارش ايس ــد. ب اعطا خواهد ش
ــه امداد  ــان كرد: كميت محمد اميد بي
ــطح همكارى و  امام خمينى(ره) در س
تعامل براى اشتغالزايى نمونه است. وى 
ــوال كه آيا ايجاد اشتغال  با طرح اين س
ــور  ــخگوى كش كوچك مى تواند پاس
ــر در كميته  ــد، افزود: بازده اين ام باش
ــتدل است.  امداد امام خمينى(ره) مس
ــتغال  ــاره به اينكه اگر در اش وى با اش
ــخصى وجود داشته  كوچك روند مش
باشد مى تواند اشتغال واقعى در كشور 
ــتغال  ــان كرد: مدل اش ايجاد كند، بي
ــى(ره) داراى  ــداد امام خمين كميته ام
ــتعداديابى، آموزش،  ــه اس چهار مرحل
تسهيالت و كاريابى، نظارت و بازاريابى 
است. اميد اعالم كرد: تاكنون 10 مركز 
ــم كه اين  ــى راه اندازى كرده اي بازرگان
مراكز پشتيبان توليدات صنايع دستى 

هستند.
ــت كه يك  ــال اس وى ادامه داد: دو س
پروژه در رابطه با اشتغال هاى كوچك را 
به UNPPارائه داده ايم كه اين مدل در 
مقايسه با مدل هاى كشورهاى در حال 

توسعه ارجحيت داشته است.
اميد با اشاره به اينكه پروژه هاى سنگين 
اعتبار ملى بااليى مى طلبد و همچنين 
زمان بر است، گفت: شراكت كشور نيز 
ــرايط خاصى  در تامين اين پروژه ها ش

دارد.
ــداد  ــه ام ــد: كميت ــادآور ش وى ي
ــط اشتغال خرد  امام خمينى(ره) توس
ــتغال در دوره اى دوونيم ساله  1/8 اش

ايجاد كرده است.
ــتغال  ــرد: عملكرد اش ــان ك ــد بي امي
ــداد امام خمينى(ره)،  ــه ام خرد كميت
شش درصد در توليدات شير و گوشت و 
9 تا 17درصد در خدمات شهرى نقش 

داشته است.

گلپايگان معدن گنج است

ــتان گلپايگان گفت:  فرماندار شهرس
ــتان  ــن زمين غرب اس حاصلخيزتري
اصفهان در شهرستان گلپايگان است.

ــن  محس ــنا،  ايس ــزارش  گ ــه  ب
ــين ميرزايى اظهار كرد: گلپايگان  حس
معدن گنج است، بنابراين بايد تا قبل 
از اينكه فرصت ها را از دست بدهيم به 
ــتخراج گنج هاى موجود از دل  فكر اس

معدنى به نام گلپايگان باشيم.
وى با بيان اينكه بيشتر دهياران براى 
آسفالت كوچه ها و معابر به فرماندارى 
مراجعه مى كنند، ادامه داد: همواره بايد 
بدانيم كه فعاليت هايمان را در راستايى 
ــتاييان پر  اجرايى كنيم كه جيب روس
ــود كه يكى از بهترين راه ها به  پول ش

كارگيرى مشاغل خانگى است.
فرماندار شهرستان گلپايگان گفت: در 
شهرستان، قديمى ترين و پوسيده ترين 
شيوه كشاورزى به كار گرفته مى شود؛ 
ــان  ــى كه هيچ يك از كارشناس روش
ــد نمى كنند و اين  ــه آن را تايي مربوط
ــت كه  ــچ وجه منطقى نيس امر به هي
كشاورزان گلپايگان فقط به كشت ذرت 
ــتى كه هم به آب فراوان  بپردازند؛ كش
نياز دارد و هم نسبت به ساير كشت ها 
سود كمترى را به دنبال خواهد داشت.

ــرد:  ــه ك ــى اضاف ي ــين ميرزا حس
ــتان  ــن زمين غرب اس حاصلخيزتري
اصفهان در شهرستان گلپايگان است، 
اما در آن ذرت كاشت مى شود، اما اگر 
ــت شود  براى نمونه در آن زعفران كش
ــاورزان به  ــترى براى كش درآمد بيش

همراه خواهد داشت.
ــوراى هر  ــاى ش ــاران و اعض وى دهي
روستايى را از نخبگان دانست و خاطر 
ــمت و  ــان كرد: هدفمان بايد به س نش
ــان به  ــد كه محصوالتم ــويى باش س
ــود كه قطعا شدنى هم  برند تبديل ش
ــن راه بايد همت  خواهد بود، اما در اي
ــنى كارهاى ما  و انديشه خالق، چاش
ــود، همچنين هيچ گاه نگوييم شهر  ش
ــتاى ما بلكه رويكردمان كلى و  يا روس

هدفمان شهرستان باشد.
ــوص  ــتان درخص ــدار شهرس فرمان
ــت: در رابطه با  ــى گف ــاغل خانگ مش
ــاغل خانگى نبايد سراغ شغل هاى  مش
دهان پركن برويم، بلكه سراغ مشاغلى 
برويم كه درآمد بيشترى عايدمان شود.

سرنخ

اخبار كوتاه

ــمالى با تكميل زيرساخت هاى  ــفراين در خراسان ش ــتى رويين اس دهكده تاريخى و توريس
ــت اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و  ــد.  سرپرس گردشگرى پذيراى گردشگران ش
ــتاى توسعه زيرساخت هاى  ــمالى در گفت وگو با ايسنا، گفت: در راس گردشگرى خراسان ش
گردشگرى در روستاهاى هدف و مناطق نمونه گردشگرى استان در روستاى رويين احداث پل 

دسترسى به روستا در محدوده دره ميام ونصب تابلوى معرفى دهكده در 
سه راهى روستا از اقدامات جديد در تكميل زيرساخت هاى گردشگرى 
ــت.  نوراللهى افزود: بيش از يك ميليارد و500ميليون ريال از  بوده اس
ــال 92 تكميل شده است.   اعتبارات تملك دارايى ملى اداره كل در س
ــال 1391، مبلغ يك ميليارد و  وى ادامه داد: از محل اعتبارات ملى س
300ميليون ريال نيز براى اجراى زيرساخت به روستاى هدف و منطقه 

نمونه گردشگرى رويين تخصيص يافت.

فرماندار ماهشهر از سرمايه گذاران داخلى و خارجى دعوت كرد در اين شهرستان سرمايه گذارى 
ــند. منصور قمر در گفت وگو با  ــاهد بهبود وضعيت اشتغال اين شهرستان باش كنند تا مردم ش
ايسنا، اظهاركرد: 21 واحد صنعتى پتروشيمى در شهرستان ماهشهر وجود دارد كه اگر هر كدام 
به صورت متوسط 2 طرح در زمينه صنعت پايين دستى خود اجرا كنند قطعا مى توانيم اشتغال و 

سرمايه گذارى بيشترى در پتروشيمى داشته باشيم. وى افزود: به عنوان 
فرماندار اعالم مى كنم كه ظرفيت سرمايه گذارى در صنايع پايين دست 
پتروشيمى براى سرمايه گذار داخلى و حتى خارجى در اين شهرستان 
ــع مى توانند در كنار صنايع مادر  وجود دارد. قمر تصريح كرد: اين صناي
پتروشيمى فعال شوند و ميزان اشتغال زايى در صنايع پايين دستى شايد 
كمتر از خود پتروشيمى نباشد.در حال حاضر بستر فراهم است و به عنوان 
نماينده دولت در اين شهرستان آماده حمايت از سرمايه گذاران هستيم.

ماهشهر منتظر سرمايه گذاران استتامين اعتبار دهكده توريستى رويين

گزارش

در كسب و كارهاى اينترنتى مثل هر 
حوزه  ديگرى مدل هاى كسب و كار 
ــه در  ــود دارند ك ــنتى هم وج س
ــند.  نگاه اول بديهى به نظر مى رس
مدل هاى كسب و كارى كه معموال 
ــى و تفريطى  به آنها نگاهى افراط
ــو بعضى فكر  وجود دارد؛ از يك س
مى كنند كه كار خيلى ساده است و 
به راحتى موفق مى شوند و در مقابل 
ــر مى كنند كه نخير،  برخى هم فك
ــاده و بديهى است كه به  اينقدر س
ذهن همه  افراد مى رسد و نمى شود 
از آنها درآمد قابل توجهى به دست 

آورد! 
اما در واقعيت وقتى به عمق ماجرا 
ــويم، مى بينيم كه ماجرا نه  وارد ش
ــت و نه اينقدرها  آنقدرها ساده اس
ــن قرار  ــه از اي ــده. اصل قص پيچي
است كه مدل هاى سنتى و بديهى 
كسب و كار هم مى توانند در همان 
حالت سنتى شان موفق باشند و هم 
مى توانند با خالقيت و به روزرسانى 
موفقيت هاى بيشترى را رقم بزنند. 
بديهى است كه در اين گونه مدل ها 
بخش پيشنهاد ارزش، كليدى ترين 
ــد؛ اينكه چه  ــا مى كن نقش را ايف
ارزشى براى مشترى بيافرينيم كه 
او حاضر باشد بابتش دست به جيب 
شود. در مدل هاى كسب و كار سنتى 
در محيط اينترنت، مشكل اصلى در 
اين است كه مشترى تقريبا با تمامى 
آن چيزى كه مى خواهيم در اختيار 
او بگذاريم و تكنيك هاى فروش آنها 
آشناست و در نتيجه متقاعدكردن 
ــراى او كار  ــه ما ب ــورد اينك او در م
بيشترى نسبت به كسب و كارهاى 
مشابه و رقيب مان انجام مى دهيم 
ــت. اما  ــيار مشكل ترى اس كار بس
ــم ارزش افزوده  متفاوتى  اگر بتواني
ــترى خلق كنيم و او را  را براى مش
در اين مورد توجيه و راضى كنيم، 
ــاال از  ــيار ب ــب درآمدهاى بس كس
ــنتى اينترنتى  كسب و كارهاى س

كامال شدنى است. 
ــى از  ــراغ يك ــن مقدمه به س ــا اي ب
ــنتى ترين  س و  ــن  قديمى تري
مدل هاى كسب و كارهاى اينترنتى 
مى رويم: آموزش الكترونيك! اين 
ــه در دنياى  مدل كسب و كار ريش
آفالين و قرن ها پيش دارد. از زمانى 
كه خط و نوشتار پديد آمد، آموزش 
ــته  مبتنى بر محتوا هم وجود داش
است. پديدآمدن روش هاى جديد 
و رسانه هاى نو، تنها شكل آموزش 
و محتوا را تغيير مى دهد و نخ اصلى 
ــنهاد  ماجرا - يا به عبارت بهتر پيش
ارزش اين مدل كسب و كار - يعنى 

ــراى يادگيرى  ــوا ب ــرف محت مص
ــت كه در زمان  همچنان همان اس

مصر و يونان و ايران باستان بود! 
پس چه چيزى اين مدل كسب و كار 
را همچنان جذاب نگاه داشته است؟ 
به نظر مى رسد كانال هاى ارتباطى 
ــه پيشنهاد  جديد عرضه  محتوا س
ــب و كار  ارزش جديد به مدل كس
ــد كه براى  آموزش اضافه مى كنن
ــتاد)  هر دو طرف توليدكننده (اس
و مصرف كننده (دانشجو) معنادار 

است: 
1-  سـادگى توليـد و عرضـه  
ــت هر  ــتر اينترن محتـوا: در بس
كسى مى تواند به  سادگى محتواى 
ــى مورد نظر خود را توليد و  آموزش
عرضه كند. براى اين كار شما تنها 
ــك پلت فرم  به يك وبالگ روى ي
ــى رايگان يا حداكثر  وبالگ نويس

يك سايت ساده نياز داريد! 
ميـان  واسـطه  حـذف   -2
توليدكننـده و مصرف كننده: 
پيش از اختراع اينترنت شما براى 
ــى خود  ــواى آموزش ــه  محت عرض
مجبور بوديد به گونه اى وارد حلقه  
ــاب، مطبوعات  ــد كت ــگ تولي تن
ــويد كه معموال  و آموزشگاه ها بش
ــت و وقتى فردى  ــختى اس كار س
ــا زمانى كه  ــيد ي ــناخته باش ناش
ــما جديد و  ــى ش محتواى آموزش
نوآورانه باشد و افراد نوآور با كيفيت 
متمايز آن را درك نكنند، كار بسيار 

ــت! در محيط اينترنت  سختى اس
شما نيازى به هيچ  واسطه اى نداريد؛ 
ــگاه، انتشارات و  مى توانيد آموزش
ــانه  تبليغاتى شخصى خودتان  رس

را داشته باشيد. 
3- تنوع مديوم و سـاختارى 
ــنتى  ــوزش س محتـوا:  در آم
ــوارد  ــب م ــى در اغل غيراينترنت
ــى صرفا مى تواند  محتواى  آموزش

ــاختار مشخص  در يك مديوم يا س
(مثل متن، تصوير و صوت) عرضه 
ــط اينترنت اين  ــود، اما در محي ش
محدوديت تا حدود زيادى كاهش 
مى يابد و در نتيجه شما مى توانيد 
ــا و ابزارهاى عرضه   از انواع مديوم ه
محتواى آموزشى در كنار يكديگر 

استفاده كنيد. 
ــترى  ــه ارزش مش عينا همين س
كسب و كارهاى آموزشى اينترنتى 

ــوان در كانال هاى جديدتر  را مى ت
ــال - مثل  عرضه   محتواى ديجيت
بستر تلفن همراه و اپليكيشن - نيز 
ــايد بتوان  مشاهده كرد. (حتى ش
سرعت دسترسى به محتوا را نيز به 
پيشنهادهاى ارزش مذكور افزود).

مدل كسب و كار آموزش از آنجايى 
ــاليان عمر  ــا در طول س كه همه  م
تحصيلى و شغلى مان به شدت با آن 
در ارتباط مستقيم بوده ايم، به اندازه  
ــده و ملموس  ــناخته ش ــى ش كاف
است، اما الزم است در اينجا به چند 
ــه  اين مدل  ــه  كليدى در زمين نكت
ــود كه خاص  كسب و كار اشاره ش
كسب و كارهاى آموزشى مبتنى بر 
ــت. در واقع  ــات اينترنتى اس امكان
ــب و كار  ــراى راه اندازى يك كس ب
ــما بايد چند  آموزشى اينترنتى ش
سوال كليدى را پيش از هر اقدامى 

از خودتان بپرسيد: 
ــت چه محتواى آموزشى  - قرار اس

توليد  شود؟ 
- اين محتواى آموزشى را براى چه 

مخاطبى توليد مى كنيد؟ 
- مديوم يا مديوم هاى عرضه  محتوا 
(متن، تصوير، ويدئو، صوت و...) به 

مخاطب چيست؟ 
ــوا (از طريق  ــه محت - روش عرض
ــخصى،  ــايت ش ــالگ، وب س وب
ــتفاده از پلت فرم هاى آموزش  اس
اينترنتى ديگران، فروش فايل ها يا 
سى دى و دى وى دى آموزشى روى 

اينترنت براى آموزش آفالين و...) به 
مخاطب چيست؟ 

ــترى پول  ــى از مش ــه روش - با چ
دريافت مى كنيم؟ 

هر كدام از اين سواالت پاسخ هاى 
متنوعى دارند  و دنيايى از گزينه ها و 
سناريوهاى گوناگون را در طراحى 
مدل كسب و كار آموزش اينترنتى 
پيش روى ما مى گذارد. توجه كنيد 
ــى تنها  كه توليد محتواى آموزش
ــت و شما  براى فضاى آنالين نيس
اين محتوا را مى توانيد از طريق انواع 
ــاى عرضه  محتوا  ــام كانال ه و اقس

به فروش برسانيد. 
به عنوان مثال يك مدل كسب و كار 
توليد محتواى آموزشى مى تواند اين 
باشد: محتوا: مهارت هاى تخصصى 
يك رشته  مهندسى مثال مهندسى 
ــان جوان  ــك؛ براى مهندس مكاني
تازه فارغ التحصيل يا مهندسان در 
ــت و نيازمند بازآموزى؛  حال فعالي
ــا (تركيب متن،  مديوم: مولتى مدي
صدا و تصوير)، روش عرضه: وبينار 
اينترنتى روى وب سايت شخصى، 
روش كسب درآمد: پرداخت هزينه  

ثبت نام دوره. 
ــب و كار  ــك مدل كس مثال باال ي
ــد محتواى  ــى اينترنتى تولي واقع
ــن روزها  ــت كه اي ــى اس آموزش
ــال از  ــر از يك س ــه  كمت در فاصل
ــبتا مناسبى  راه اندازى، درآمد نس
هم دارد. هدف  از بررسى اين مثال 
ــما روش تحليل و  اين بود كه به ش
ــب و كار آموزش  طراحى مدل كس
ــكل  را آموزش دهيم. به همين ش
ــراى آموزش  مى توان حدس زد ب
ــب و كار  ــى مدل هاى كس اينترنت
ــيار متنوع و جذاب ديگرى نيز  بس
ــف و طراحى  وجود دارند كه كش
ــن برعهده   ــا را به عنوان تمري آنه

خودتان مى گذاريم. 
ــد كنيم كه  ــد تاكي ــان باي در پاي
ــراى طراحى  ــرى ب در تصميم گي
ــب و كار  ــك كس ــدازى ي و راه ان
ــد از يك  ــى نباي ــوزش اينترنت آم
ــيار مهم ديگر  جنبه  تاثيرگذار بس
ــويد؛  ــب و كار هم غافل ش اين كس
ــوزش يكى از  ــب و كار آم مدل كس
ــازى  ــاى برندس ــن ابزاره بهتري
ــما مى توانيد با  ــت. ش شخصى اس
توليد محتواى آموزشى ارزشمند 
ــگان) و عرضه  آن از  (و ترجيحا راي
ــف، براى  ــق كانال هاى مختل طري
ــتاد برجسته  خودتان برند يك اس
ــن برند، براى  ــازيد و بعد از اي را بس
ــن و  ــاى آنالي ــزارى كالس ه برگ
ــب درآمد  آفالين تخصصى و كس

از اين راه استفاده كنيد! 

ــد باالتر از  ــا درآم ــورى ب برزيل كش
ــت كه رشد خوبى  متوسط درآمد اس
ــته است.  ــال هاى اخير داش را در س
ــرانه بالغ بر  در حال حاضر، درآمد س
ــال است. با وجود  10هزار دالر در س
ــد و فقر همچنان  اين، نابرابرى درآم

ادامه دارد. 
ــور  ــت اين كش ــد از جمعي 13درص
ــى  ــر از 2 دالر در روز زندگ ــا كمت ب
ــل از موهبت  ــور برزي مى كنند. كش
ــيعى برخوردار  منابع كشاورزى وس
است. بخش كشاورزى حدود 6درصد 
توليد ناخالص داخلى را تشكيل داده، 

اما ارزش افزوده قابل توجهى دارد. 
ــاورزى قابل تجارت  محصوالت كش
بيش از 83درصد صادرات را برعهده 
ــته مازاد  ــول دهه گذش دارند. در ط
تجارى براى بخش تجارت محصوالت 
كشاورزى به بيش از 50ميليارد دالر 

افزايش يافت. 
با وجود برقرارى و ادامه دامنه وسيعى 
ــت هاى اعتبارى و قيمتى،  از سياس
ــبت پايينى از  ــه نس ــطح ب برزيل س
حمايت ها را براى كشاورزان داراست. 
ــتر  ــه بيش ــى ك ــاى قيمت حمايت ه
ــازى  ــه مناطق هدفمند س با توجه ب
ــت از  ــال حماي ــه دنب ــوند، ب مى ش
ــن  ــك و همچني ــاورزان كوچ كش

ــى  ــارى در مناطق ــاورزان تج كش
ــا از بازارهاى  ــتند كه فاصله آنه هس
ــرودگاه زياد  اصلى مصرف كننده و ف
ــود براى  ــاى موج ــت. مكانيزم ه اس
حمايت اجتماعى مى تواند بر حمايت 
درآمدى تاثيرگذار تر باشد؛ در حالى 
ــتقيم در  ــرمايه گذارى مس ــه س ك
ــاخت ها مى تواند در حمايت از  زيرس
ــودآور، موثرتر  ــعه كشاورزى س توس

باشد.  از سوى ديگر، مداخله شديدى 
ــق نرخ  ــارات از طري ــش اعتب در بخ
ــود دارد و بانك ها  بهره يارانه اى وج
ــپرده هاى خود  حداقل 29درصد س
ــاورزى  ــى به بخش كش را به وام ده
اختصاص مى دهند. سيستم مديريت 
اعتبارى در برزيل دريافت كنندگان 
ــاورزان  وام را از طريق يارانه ها و كش
ــد از بازارهاى  ــه مى توانن ــى ك مرفه

بين المللى استقراض كنند، بهره مند 
مى سازد. به هر حال، اين امر هزينه اى 
را بر كشاورزان متوسط يا ميان حال 
تحميل مى كند و ديگر صنايع مجبور 
به استقراض داخلى در نرخ بهره بازار 
ــوند و اين اصالحات مى تواند  مى ش
عدم تخصيص منابع را كاهش دهد. 

ــف همچنان  ــاخت هاى ضعي زيرس
ــعه  ــزرگ براى توس ــك تنگناى ب ي

ــت اما  ــاورزى برزيل اس ــش كش بخ
ــبت به حمايت  ــرمايه گذارى نس س
كشاورزى پايين است و نياز عمده اى 
براى سرمايه گذارى بيشتر در شبكه 
حمل و نقل و زيرساخت هاى روستايى 

احساس مى شود. 
 برزيل اقداماتى را در ارتباط با مسائل 
ــق و كاهش  ــت محيطى، تطبي زيس
ــده  ــرات آب و هوايى متعهد ش تغيي
ــاخص هاى  ــر اين ش ــت. عالوه ب اس
در  ــت محيطى  زيس ــدارى  پاي
برنامه هاى حمايت كشاورزى در نظر 

گرفته مى شوند. 
به طور كل برزيل اصالحات سياسى 
ــه تاثير  ــال مى كند ك ــى را دنب مهم
ــاورزى دارد و  ــر بخش كش مثبتى ب
ــش فقر  ــد و كاه ــش درآم ــه افزاي ب
ــال حمايت ها به  كمك مى كند. انتق
ــرمايه گذارى بلند مدت در  سمت س
ــعه  ــاخت ها و تحقيقات و توس زيرس
ــك مى كند.  ــرى كم ــه رقابت پذي ب
ــازى  هدفمندس ــه  ك ــى  حال در 
ــاورزى و اقتصاد  ــت هاى كش سياس
ــه  ــد ب ــى مى توان ــطح اجتماع در س
ــاورزى به طور كامل و  ــعه كش توس
ــت،  فراگيرتر از آنچه تا حاال بوده اس

منجر شود. 

سياست هاى حمايتى در برزيل از سرمايه گذاران كشاورزى

در بستر اينترنت 
هر كسى مى تواند 
به  سادگى محتواى 

آموزشى مورد نظر خود 
را توليد و عرضه كند. 

براى اين كار شما 
تنها به يك وبالگ 
روى يك پلت فرم 

وبالگ نويسى رايگان 
يا حداكثر يك سايت 

ساده نياز داريد

على نعمتى شهاب

از تجارت با تركيه  تا سرمايه گذارى در ورزش
كالف اول: 

ــيا و اقيانوسيه سازمان  مدير كل دفتر آس
توسعه تجارت ايران گفته به دنبال افزايش 

تجارت با كشور تركيه هستيم. 
ــعه روابط بين  وى اظهار كرده، بحث توس
ايران و تركيه در سطح رياست جمهورى و 
وزرا در زمينه هاى مختلف و در سطح بسيار 
وسيعى دنبال مى شود و ما هم قصدمان اين 
است كه با اين موج همراه شده و رو به جلو 
حركت كنيم. همچنين بايد با تقويت زيرساخت مرزها در نقاط ديگر استان از 

جمله مرز رازى خوى در جهت توسعه منطقه اقدام كرد. 
اگرچه اين موضوع ميتواند خبر خوبى براى بازرگانانى باشد كه با كشور تركيه 
در ارتباطند و تا به حال مشكالت متعددى را در تجارت مرزى متحمل شده اند، 
اما راهكارى جديد براى سرمايه گذارى افراد ديگر در حوزه تجارى است كه با 

خيالى آسوده سرمايه خود را در اين راه خرج كنند. 

كالف دوم: 
ــت در  ــيد، درس ــته باش اگر به خاطر داش
ــماره روزنامه «فرصت امروز»  نخستين ش
ــل را معرفى  ــرمايه گذارى بر كروكودي س
ــب آن را به طور كامل  كرديم و مزايا و معاي
شرح داديم. حال به نظر ميرسد حمايت هاى 
دولتى از كروكوديل پوزه كوتاه ايرانى تقويت 
شده و مسئوالن به فكر نگهدارى هرچه بهتر 
از اين نژاد افتاده اند. زيرا مدير كل حفاظت 
ــتان از راه اندازى كلينيك تخصصى  ــتان سيستان و بلوچس محيط زيست اس
تمساح پوزه كوتاه ايرانى (مردابى) با هدف حفاظت از اين  گونه در معرض خطر 

در چابهار خبرداده است. 
ــت و مقدمات آن  ــرمايه گذارى بر اين حيوان باز اس در اين صورت، راه براى س
ــما به منطقه چابهار  ــد. فقط كافى است كه ش از طرف دولت فراهم خواهد ش
ــرمايه گذارى خود نگاه كنيد  اما فراموش نكنيد كه حداقل  به عنوان مكان س
به سرمايه اى يك ميلياردى احتياج داريد تا بتوانيد در اين صنعت حرفى براى 

گفتن داشته باشيد. 

كالف سوم: 
ــتان  رييس اداره ورزش و جوانان شهرس
ــاركت  ــهر اعالم كرده راه مش خمينى ش
ــتان خمينى  ــش خصوصى در شهرس بخ
ــت و تا به امروز نيز 2 پروژه  ــهر باز اس ش
ــاركت بخش خصوصى  ــى را با مش ورزش
تكميل كرده ايم. وى گفته، تنها مسئله اى 
ــش خصوصى  ــود دارد توجيه بخ كه وج
است تا اين اطمينان را پيدا كند كه حتما 
ــت و حتى درآمدزايى خوبى نيز  پولى كه سرمايه گذارى كرده  بازخواهد گش

خواهند داشت. 
ــرمايه گذاران و  ــت خوبى براى س ــئول، فرص ــه گفته هاى اين مس با توجه ب
عالقه مندان به حوزه هاى ورزشى در شهرستان خمين ايجاد شده است. اين 
سرمايه گذارى سود قابل توجهى نصيب سرمايه گذاران خواهد كرد. به عنوان 
ــن براى تمرين  ــرمايه، ايجاد زمين چم ــى از زمينه هاى مصرف س مثال، يك
مدارس فوتبال است. چراكه مدارس، براى برگزارى كالس ها و مسابقه هاى 
ــن، اجاره هاى قابل  ــدت به زمين چمن نياز دارند و براى هر تمري خود، به ش

توجه پرداخت مى كنند. 

مدير جهاد كشاورزى قشم عنوان كرد 
اعطاى تسهيالت به فعاالن بخش كشاورزى قشم

ــهيالت يارانه دار و بلند مدت به  ــم از اعطاى تس مدير جهاد كشاورزى قش
كشاورزان و سرمايه گذاران بخش كشاورزى، دام و شيالت در اين شهرستان 
خبر داد. به گزارش ايسنا، مالك يزدان پناه گفت: مديريت جهاد كشاورزى 
ــهيالت  ــت هاى دولت تدبير و اميد و با اعطاى تس ــاس سياس ــم براس قش
ــاورزى، از سرمايه گذاران در  يارانه دار و بلند مدت در حوزه فعاليت هاى كش
ــعه ملى  اين بخش حمايت مى كند. وى افزود: درحال حاضر صندوق توس
بدون محدوديت سقف پرداخت و با نرخ سود 11درصد در مناطق محروم و 
15درصد در مناطق برخوردار به طرح هاى توليدى بخش كشاورزى، شيالت 
ــهيالت اعطا مى كند. مدير جهاد كشاورزى قشم همچنين  و دامپرورى تس
به برنامه حمايت از نوسازى ماشين آالت كشاورزى در اين شهرستان اشاره 
ــيون در قالب پرداخت تسهيالت  ــعه مكانيزاس كرد و گفت: حمايت از توس
ــاله به كشاورزان يا  ــاورزى با بازپرداخت پنج س خريد تراكتور و ادوات كش
تراكتورداران نيز از ديگر برنامه هاى حمايتى جهاد كشاورزى در قشم است.

ــود  ــك ميليارد ريال با نرخ س ــقف ي ــهيالت تا س به گفته وى، اعطاى تس
ــتاى فعاليت هاى  4درصد از اعتبارات صندوق مهر امام رضا (ع) نيز در راس
خوشه هاى توليدى از ديگر برنامه هاى جهاد كشاورزى قشم در حمايت از 
ــت. يزدان پناه در پايان يادآور شد:  فعاالن كشاورزى در اين شهرستان اس
اعطاى تسهيالت با شرايط آسان تر از اعتبارات سند اقتصاد مقاومتى (بسيج 
سازندگى) به متقاضيان طرح هاى خرد و كوچك مانند پرورش مرغ بومى، 
دام سبك، كشت صيفى جات، كشت آلوئه ورا، مشاغل خانگى نظير خياطى 

و صنايع دستى نيز در دستور كار اين مديريت قرار دارد.

35ميليارد ريال  براى انتقال آب  به دو گنبدان
رييس اداره آب و فاضالب شهر دو گنبدان گفت: امسال 35 ميليارد ريال از 
محل اعتبارات ملى به اتصاالت مخازن طرح انتقال آب از سد كوثر به شهر 

دو گنبدان اختصاص يافت.
عنايت اهللا  ويسى در گفت و گو با ايرنا افزود: طرح انتقال آب سد كوثر به شهر 

دو گنبدان تا پايان آبان سال جارى وارد مدار توليد خواهد شد.
وى بيان كرد: اين خط انتقال آب به طول 38كيلومتر، 400 ليتر در ثانيه آب 

را براى شهر دوگنبدان تامين خواهد كرد.
ــالف ارتفاع  ــتگاه پمپاژ بااخت ــى احداث چهارمخزن ذخيره، دو ايس ويس
400متر، احداث 40كيلومتر خط انتقال برق و دو باب ساختمان بهره بردارى 

را از ديگر تاسيسات جانبى اين طرح بزرگ برشمرد.
ــهر 110هزار نفرى  ــاميدنى ش وى اظهار كرد: با احداث اين طرح، آب آش

دوگنبدان، مركز شهرستان گچساران تامين خواهد شد.
ويسى اظهار كرد: در حال حاضر 10 حلقه چاه عميق 100 و 150 مترى در 
منطقه امامزاده جعفر گچساران به طول 20 كيلومتر از نوع لوله فلزى، آب 

آشاميدنى مردم شهر دوگنبدان را تامين مى كند.
ــاميدنى ماهانه از اين تعداد  وى اظهار كرد: يك ميليون متر مكعب آب آش
چاه ها توليد مى شود.ويسى تعداد مشتركان آب و فاضالب شهر دوگنبدان 

را 29 هزار و 500 مشترك ذكر كرد.

جهان درهاى بسيارى به روى شما گشوده است

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

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

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

26 عكس الهام بخش

اين جوانان هندى پس از دريافت وام از يك بانك محلى توانستند كسب و كار كوچكى در 
حوزه لوله هاى آهن راه اندازى كنند 

يكى از مهم ترين محصوالت كشاورزى در مالى، ذرت است. 
مزارع ذرت بسيارى از مردم را مشغول به كار كرده است

اين زنان نماينده بنياد مايكروسافت هستند. اين بنياد 17 
سال پيش كار خود را آغاز كرد. كار اين زنان جمع آورى روزانه 
كمك هاى مردم با استفاده از دستگاه هاى در دستشان است 

ماهيگيرى، مهم ترين منبع درآمد اين مرد بنگالدشى است 

اين مرد يكى از معدود نجارهاى روستايش است. به همين 
دليل كسب و كار پر رونقى دارد 

اين زن بنگالدشى بار سيم پيچ كشتى ها را خالى مى كند. او 
براى هر بار يك سكه مى گيرد. او بايد روزانه درآمدى بين 120 

تا 140 سكه داشته باشد تا چرخ زندگى اش بچرخد 

اين مرد هندى با وامى كه دريافت كرده، توانسته كسب و كار 
خريد و فروش شتر را در راجستان هند راه اندازى كند 

اين مرد تركيه اى كه زمانى در يك كارگاه سفالگرى كار مى كرد، حاال توانسته با يك وام 
كم بهره كوتاه مدت، يك كسب و كار كوچك خانوادگى راه اندازى كند 

اين زن ويتنامى توانست با كمك هاى دولتى يك كارگاه كوچك هنرى راه اندازى كند 

در تايلند اين زن سالخورده كسب و كار مخصوص به خود را دارد. او فرنى، حريره و شوربا مى فروشد 

3چرخ زندگى اين خرده كارآفرينان هم مى چرخد
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كافه تبليغاتآيين نامه

كتابخانه

تبليغات تلويزيون در 
تضاد با ساده زيستى

ــگاه هنر با تاكيد بر  رييس دانش
ــبك تبليغات  ــم و س اينكه حج
در  ــادى  زي ــر  تاثي ــى  تلويزيون
ــورمان دارد  تخريب فرهنگ كش
ــن تبليغات با فرهنگ  از تضاد اي
ساده زيستى اسالمى انتقاد كرد. 

ــى در گفت وگو با  ــا اكرم غالمرض
ــاره به تبليغات  خبرنگار مهر با اش
ــادى از  ــه حجم زي ــى ك تلويزيون
كنداكتور برنامه هاى صداوسيما را 
به خود اختصاص داده است، گفت: 
ــارى و بازرگانى امروز  تبليغات تج
برخالف اصول نظام ما كه اسالمى 
ــد و زندگى را  ــت عمل مى كن اس
ــرف، رفاه طلبى و  ــمت مص ــه س ب
تجمالت مى كشاند؛ اين در حالى 
ــالم ساده زيستى را  ــت كه اس اس
ــه كه  ــد و آنچ ــنهاد مى ده پيش
تبليغات نشان مى دهند با فرهنگ 
انقالبى و اسالمى ما مخالف است 
چراكه اين تبليغات نوعى فرهنگ 

غربى را ترويج مى دهند. 
ــگاه هنر با بيان اينكه  رييس دانش
ــادى و  ــتر جنبه م ــانه ها بيش رس
ــد،  ــات را مى بينن ــرى تبليغ ظاه
عنوان كرد: روى ديگر اين تبليغات 
ــى آنها معموال ديده  و آثار فرهنگ
ــود كه چقدر براى فرهنگ  نمى ش
ــل مى كنند. حتى  ــرب عم ما مخ
ــود كه تبليغات  گاهى ديده مى ش
ــعارهاى ما  ــا بعضى از اصول و ش ب
ــت و بايد توجه  ــض اس نيز متناق
ــالف غرب و  ــا برخ ــت كه م داش
گروه هاى چپ  معتقديم كه هدف 
وسيله را توجيه نمى كند بنابراين 
ــت  نبايد تنها براى درآمدزايى دس
ــى بزنيم. اكرمى  به چنين كارهاي
ــبك و حجم  ــا تاكيد بر اينكه س ب
ــيار  كنونى تبليغات تلويزيونى بس
ــد، بيان  مى تواند ضربه زننده باش
ــائل  كرد: ما برخالف آنچه در مس
مختلف به غرب مى تازيم اما گاهى 
خود پا جاى پاى آنها مى گذاريم و 
استفاده از تبليغات براى درآمدزايى 
هم نمونه اى از آنهاست. بايد توجه 
داشت كه مردم عادى به تبليغات 
گرايش دارند و اين باعث مى شود 
ــه در تلويزيون  همان اصولى را ك
ــا بدان ها  ــغ مى كنيم نه تنه تبلي
توجه نشود بلكه مردم به تبليغاتى 
كه برخالف آن اصول است اهميت 

دهند. 

شيرين كارى رانندگان 
آلمانى در آگهى 
BMW تبليغاتى

ــادا در آگهى  ــوى كان ــى ام دبلي ب
ــى ام دبليو  ــى خود براى ب تبليغات
ــب  ــدل M4 با قدرت 425 اس م
ــك كليپ از  ــار، در يوتيوب ي بخ
آلمانى  ــدگان  رانن ــيرين كارى  ش
ــاخته  روى ناو هواپيمابر CGI س
است. اين آگهى تبليغاتى «نهايت 
ــام دارد. اين  ــابقه» ن ــت مس پيس
ــا توفانى از دود  آگهى تبليغاتى ب
ــا و  ــاس تايره ــده از تم ــد ش بلن
ــينى را نشان  صداى اگزوزها، ماش
ــت به اقيانوس  مى دهد كه از پش
نزديك مى شود. در ادامه روى يك 
پيست CGI سر خورده و عرشه 
ــه جوالنگاه  ــل ب ــتى را تبدي كش
ــودروى جديد  ــد. خ خود مى كن
ــدل 65M4  هزار  ــى ام دبليو م ب
ــرعت آن در  دالر قيمت دارد و س
ــه 60 مايل در  ــم ثانيه ب 4/1 ده

ساعت مى رسد. 

كمل، لوريالرد را 
خريد

شركت دخانيات رينولدز، دومين 
ــش دخانيات  ــركت بزرگ بخ ش
ــد  ــكا از خري ــده امري اياالت متح
شركت لوريالرد، سومين شركت 
بزرگ اين بخش خبر داد. ارزش 
اين نقل و انتقال كه شامل ديون 
ــود  ــالرد نيز مى ش ــركت لوري ش
ــون  ميلي  400 و  ــارد  ميلي  27
ــت.  شركت  ــده اس دالر اعالم ش
ــده  توليدكنن ــا  آلتري ــات  دخاني
مارك مارلبورو 45/9 درصد بازار 
ــار  ــكا را در اختي ــات آمري دخاني
دارد. پس از آن شركت رينولدز، 
ــل قرار  ــارك كم ــده م توليدكنن
مى گيرد كه 24/7درصد اين بازار 
ــود دارد. پس  ــلطه خ را تحت س
ــركت لوريالرد  از اين كمپانى ش
ــرار مى گيرد كه  ــوم ق در رده س
12/2درصد بازار دخانيات امريكا 

را تحت اختيار خود دارد. 

آرش گيالنى پور

ــوژى تمام  ــد روزافزون تكنول  رش
ــر را تحت  ــاى زندگى بش جنبه ه
تاثير خود قرار داده است. چند صد 
ــيخ اجل سعدى  ــال قبل كه ش س
توصيه فرمودند: مشك آنست كه 
ــه عطار بگويد،  ــود ببويد نه آنك خ
ــاى ارتباطى  ــرى از تكنولوژى ه اث
ــن همراهى  ــروزى نبود. نه تلف ام
ــت نه لپ تاپ و تبلت و  وجود داش
ــه اينترنت. امروز اما  فبلت بود و ن
ــر نمى مانند  ــران، ديگر منتظ تاج
بلكه مشك و متاع خود را از طريق 
ــاى جديد- به  همين تكنولوژى ه
ــردم عرضه  ــيوه اى نوين- به م ش
ــت،  ــازار داغ رقاب ــد و در ب مى كنن
ــد كاالى  ــه بتواند فواي هركس ك
ــود را به نحو بهترى بيان كند و  خ
به صورت موثرترى توجه مخاطب 

را به خود جلب كند برنده است. 

استفاده تبليغاتى از ساعات 
ترافيك شهرى

ــا  ــزرگ ي ــى ب ــاى تبليغات تابلوه
ــى از مهم ترين ابزار  بيلبوردها يك
تبليغات شهرى و برون شهرى است 
كه در كنار بزرگراه ها و جاده ها به 
ــان قد علم كرده اند و  صورتى نماي
بسيارى از شركت ها و نهادها براى 
ــوالت خود  ــه خدمات و محص ارائ
ــتفاده مى كنند. بسيارى  از آن اس
ــادى را در  ــاعات زي ــردم س از م
ــهرى در حال رانندگى  ترافيك ش
ــواه ناخواه  ــتند و بنابراين خ هس
روزانه يك سرى بيلبورد مى بينند. 
گرچه ممكن است توجه چندانى 
ــت خواندن  ــه آن نكنند و فرص ب
ــته  دقيق محتواى بيلبورد را نداش
باشند اما تماشاى رسانه هاى ديگر 
نظير روزنامه و تلويزيون نيز حين 
رانندگى امكان پذير نيست. بنابراين 
اين تابلوهاى بزرگ محلى مناسب 
ــوب مى شوند  براى تبليغات محس
ــبانه روزى  ــا به صورت ش كه اتفاق
ــه مى كنند و به  محصوالت را ارائ

ــت كه اين روزها  همين دليل اس
اقبال صاحبان كاال و شركت ها نيز 
ــان در اين  به عرضه محصوالت ش

فضاها بيشتر شده است. 
ــيع اين تابلوهاى  ــيار وس كادر بس
تبليغاتى سبب مى شود به شيوه اى 
ساده اما كامال قدرتمند، ارتباطى 

خوب با مشترى برقرار كند. 
عالوه بر محل نصب بيلبورد، نكته 
ــن تبليغات، طراحى  كليدى در اي
ــت  ــه محتواى بيلبورد اس آگاهان
ــزايى در جلب توجه  كه تاثير بس
مخاطب دارد. استفاده از المان هاى 
ــب به  تصويرى، رنگ و فرم مناس
ــتر پيام كمك  ــاى هرچه بيش الق
ــعار مناسب و  مى كند. انتخاب ش
ــب با كاال و در جهت هدف  متناس
تبليغ مى تواند به نحو چشمگيرى 
ــا كوتاهى و  ــد مخصوص كارا باش
موجز بودن شعار به ماندگارى آن 
در ذهن كمك مى كند. همچنين 
رعايت اصول زيبايى شناسى تصوير، 
روانشناسى و جامعه شناسى، پيام را 

اثرگذارتر مى كند. 
زندگى در دستان ماست

ارائه دهنده  اين روزها شركت هاى 
خدمات بيمه اى به طرفداران پر و پا 
ــات محيطى و به ويژه  قرص تبليغ
بيلبورد تبديل شده اند. چند وقتى 
ــت كه بازار رقابت شركت هاى  اس
بيمه داغ است و تبليغات رنگارنگ 
ــطح شهر  آنها روى بيلبوردهاى س
ــدام از  ــى مى كند. هر ك خودنماي
ــركت ها تالش مى كنند با  اين ش
ــتريان  ــى خدمات خود، مش معرف
بيشترى جذب كنند. روى تابلوى 
ــركت هاى  تبليغاتى يكى از اين ش
ــده است: «با بيمه  بيمه نوشته ش
ــت». اين  ــتان ماس زندگى در دس
ــالف اكثر بيلبوردها،  بيلبورد بر خ
كادر عمودى را براى خود انتخاب 
ــدت  ــرده كه به خودى خود بش ك
ــت و توجه برانگيز،  خبررسان اس
ــت دارد و نيروى  ــه حرك ــل ب مي
ــاد  ــب ايج ــى را در مخاط همراه

مى كند. رنگ آبى پس زمينه، رنگ 
ــت و حرف اول و آخر  طبيعت اس
ــت.  را مى زند و انتخاب خوبى اس
المان هايى كه در اين كادر استفاده 
ــادى از زندگى  ــده، همگى نم ش
هستند و البته دستانى را مى بينيم 
ــه اى حمايل گونه، مردى  كه به گون
جوان را محافظت مى كند و دقيقا 
ــى را در ذهن  ــد ايمن يك كمربن
تداعى مى سازد. اگرچه اين تبليغ 
ــكات قوت خوبى دارد، اما به نظر  ن
مى رسد طراحان آن موفق نشده اند 
ــيل موجود در  ــه خوبى از پتانس ب
ــات  ــرم و كلم ــب كادر و ف تركي
استفاده كنند، به طورى كه تلفيق 
ــعار تبليغ به هيچ وجه  تصوير و ش
ــويق به استفاده از اين  مردم را تش

نوع بيمه نمى كند. 

معلم ناجى انسان هاست
ــل تبليغ يكى  ــد وقت قب تا چن
ديگر از شركت هاى بيمه با شعار 
«معلم ناجى انسان هاست» روى 
بيلبوردهاى سطح شهر جا خوش 
كرده بود. نوار زرد رنگى به صورت 
ــيده  ــى كش ــى در كادر افق طول
شده بود كه روى آن عالمت خطر 
و كلمه خطر به چشم مى خورد. 
ــرف ديگر يك تيوب نجات  در ط
اين نوار خطر را در بر مى گرفت. 
ــان اين  ــد طراح به نظر مى رس
ــته اند به خوبى ميان  تابلو نتوانس
ــعار با  ــاى تصويرى و ش المان ه
هدف تبليغ ارتباط درستى برقرار 
كنند. اگرچه شعار، موجز، كوتاه 

ــا پيام تبليغ  ــت ام و خالقانه اس
موثر به نظر نمى آيد. صرف ناجى 
ــان ها بودن يا وجهه مثبت،  انس
ــودن معلم،  ــتگير ب راهنما و دس
هيچ كدام مستقيما كاركرد بيمه 
را نمى رساند و تركيب المان هاى 
تصويرى، معنايى واحد و مفهوم 

مورد نظر را القا نمى كند. 
ــه حالت  ــگ زرد ك ــم از رن بگذري
رقابت را القا مى كند، اما در تركيبى 
ــه در اينجا به كار رفته مخاطب  ك
ــزوا و رها  ــمت بدبينى، ان را به س
كردن خدمات اين بيمه مى كشاند. 
بايد در نظر داشت ذهن پرمشغله 
ــروزى – آن هم در  ــدگان ام بينن
ــال رانندگى- فرصت پردازش و  ح
تحليل تصاوير نامناسب و پيام هاى 
ــول و در يك  ــط با محص غيرمرتب

كالم حل مسئله را ندارد. 

هستيم، آنجا كه كسى نيست 
اما يكى ديگر از شركت هاى بيمه 
موفق تر از سايرين عمل كرده است 
و بيلبورد خود را به گونه اى طراحى 
ــورت اثرگذارى  ــه به ص ــرده ك ك
مى تواند جلب مشترى كند.  اين 
ــركت از يكى از طيف هاى رنگ  ش
ــتفاده كرده كه مورد قبول  آبى اس
ــاس امنيت  ــت و احس همگان اس
ــاس  ــن احس ــود دارد. اي را در خ
ــتفاده از تصوير يك  ــت با اس امني
ــه تداعى گر خانه  ــاختمان - ك س
ــت و خانه مكان امن همگان-  اس
ــى تا  ــود و حت ــدان مى ش دوچن
ــرد را كه در  ــق ف ــدودى تعلي ح
ميان زمين و آسمان روى طنابى 
ــت به  باريك در حال راه رفتن اس
ــاس  ــكون بدل مى كند و احس س
ــن مى برد. در كنار  ناامنى را از بي
ــب،  اين المان هاى تصويرى مناس
ــعار مناسب و موجز «با  انتخاب ش
ــتيم، آنجا كه  ــان» و «هس ما بم
ــاى پيام  ــت» به الق ــى نيس كس
تبليغ به خوبى كمك كرده است 
ــويق به همراهى با  و بيننده را تش

اين بيمه مى كند.  آنچه الزم است 
همواره در ذهن داشته باشيم اين 
ــت كه اين تبليغات قرار است  اس
ــترى را به سمت  ــتريان بيش مش
ــاند،  ــول و خدمات ما بكش محص
ــه فرصت  ــتريانى ك ــم مش آن ه
چندانى براى خواندن ندارند پس 
بايد به صورتى خالقانه ، مختصر و 
ــب  مفيد و با انتخاب واژگان مناس
به نكات اصلى كاال و خدمات اشاره 
تصويرى  ــاى  المان ه هرچه  كرد. 
درشت تر و بيلبورد خلوت تر باشد 
ــتر  قابليت خواندن آن از دور بيش
ــت. انتخاب رنگ نيز در جذب  اس
ــترى و ارتباط برقرار كردن با  مش
او بسيار موثر است.  رنگ هاى گرم 
ــز و نارنجى مخاطب را  مانند قرم
ــما نزديك تر مى كند و شور  به ش
ــترى در او ايجاد  ــان بيش و هيج
ــه رنگ هاى  ــد در حالى ك مى كن
سرد ايجاد فاصله مى كند و در اين 
ــب رنگ هاى متضاد  ميان از تركي
ــه از فاصله دور  ــد ك ــل نماني غاف
ديده مى شوند.  از طراحى جذاب، 
خالق و مناسب كه بگذريم مكان 
ــيارى  ــورد اهميت بس نصب بيلب
دارد؛ بيلبوردها زمانى تاثيرگذارتر 
ــب  ــوند كه در مكانى مناس مى ش
ــگ منطقه و  ــب با فرهن و متناس
صدالبته متناسب با سطح درآمد 
ــتريان  ــدف يا همان مش گروه ه

نصب شوند. 
از اين رو شركت ها عالوه بر طراحى 
ــه دنبال  ــب بيلبورد، بايد ب مناس
ــب، شلوغ  يافتن مكان هاى مناس
ــان  و پر رفت و آمد براى بيلبوردش
ــند. قاعدتا نصب تبليغ ساعت  باش
ــت ميليونى يا تبليغ  مچى با قيم
اتومبيل هايى با برند مطرح جهانى 
در مناطق پايين شهر نتيجه اى جز 
ــرمايه ندارد. فراموش  هدر دادن س
ــدف، معرفى  ــتين ه نكنيد نخس
ــات و آگاهى دادن به  كاال و خدم
مخاطب است تا اطالعات پيام ها را 

به درستى جذب كند.

فرشته طاهرى نيا

بازگشت خنك كولرهاى آبى

ــراى مخاطب جذابيت  ــد ب ــت و هرتبليغى كه يادآورخنكى باش هوا گرم اس
ــايل  ــود تبليغات وس ــئله موجب مى ش ــن مس ــود را دارد. همي ــاص خ خ
ــد. در همين  ــته باش ــتان بازارى گرم داش خنك كننده در روزهاى داغ تابس
ــايل خنك كننده  ــاهد اكران آگهى هاى متفاوتى از وس ــتا اين روزها ش راس
هستيم؛ آگهى هايى كه شايد لحظه اى نگاه به آنها حس خنكى را به مخاطب 

منتقل كند.  
ــت؛  ــركت پارس اس ــى از اين آگهى ها مربوط به تبليغ كولرهاى آبى ش يك
ــت و  ــت داده اس ــته خود را از دس ــى كه تاحدودى بازار داغ گذش محصول
كولرهاى گازى ميدان رقابت را تاحدودى از اين كاال گرفته است، اما باتمام 
ــه تمامى جايگزين كولرهاى  ــته اند ب اين موارد هنوز كولرهاى گازى نتوانس
ــوند و به راحتى هم نمى توانند اين كار را بكنند، چون با وجود تمام  آبى ش
ــى خاص كولرهاى گازى، خنكى حاصل از كولرهاى آبى حال و هوايى  ويژگ

ديگر دارد. 
شركت پارس هم توليدكننده يكى از همين محصوالت نه چندان پرطرفدار 
ــت از عرصه تبليغات دورمانده، اما خبرها حاكى از آن  ــت كه مدت هاس اس
ــاره به عرصه  ــت دوب ــركت باحضورى قوى خواهان بازگش ــت كه اين ش اس
تبليغات است. پارس شروع تبليغات جديد خود را با اكران بيلبورد كولرهاى 
آبى خود شروع كرده است. اين آگهى با شعار «خنكاى ما ساختگى نيست» 

اكران شده است. 

تمركز بر تمايز كولرهاى آبى و گازى
ــى با «فرصت  ــن آگهى درگفت وگوي ــلوگان اي ــان مالجعفرى، طراح اس ايم
امروز» مى گويد: درطراحى شعارتبليغاتى اين آگهى بيشتر روى تمايز اصلى 
ــديم، چون همان طور كه مى دانيد كولرهاى  كولرهاى آبى وگازى متمركز ش
گازى امروز مورد استفاده بسيارى از افراد است و ويژگى هاى منحصربه فرد 

خود را دارد. 
ــده اصلى  ــل از كولرهاى گازى اي ــاوت حاص ــر خنكى متف ــه عبارت ديگ ب
ــر اضافه مى كند:  ــا داد. اين كپى رايت ــلوگان اين آگهى را به م ــى اس طراح
ــاى گازى قرار  ــى در مقابل كولره ــيد، هرفردى وقت ــر دقت كرده باش «اگ
ــايد  ــود؛ خنكى كه ش مى گيرد، ناخودآگاه متوجه خنكى مصنوعى آن مى ش
ــى كولرهاى آبى  ــده ايجاد نكند، ولى خنك ــى را در مصرف كنن لذتى خاص
متفاوت و واقعى تر است و هواى حاصل از كولرهاى گازى حس مطبوع ترى 
ــى روى همين محور  ــپت اصل ــده ايجاد مى كند. كانس ــراى مصرف كنن را ب
ــكل  ــم گرفتيم تمايز اصلى اين دو رقيب را به اين ش ــكل گرفت و تصمي ش

نشان دهيم.» 
مالجعفرى مى گويد: «در ابتدا از واژه خنكى استفاده كرديم ولى بعد به اين 
نتيجه رسيديم كه واژه «خنكا» بار ادبى بهترى دارد و حال و هواى بهترى 
ــعار نوعى بار رقابتى  را نيز به مخاطب مى دهد. هرچند درپس زمينه اين ش
نيز وجود دارد و به نظر مى رسد با اين شعار تمايز محصول را با رقباى ديگر 

به خوبى نشان داده است. 
ــايد فقط  ــت و ش ــى درحال حاضر تفاوت چندانى با قبل نكرده اس ــر  آب كول
ــت در نتيجه  ــده اس درحال حاضر به برخى از آنها كنترل از راه دور اضافه ش
براى نشان دادن برترى و تمايز محصول پارس به نظر واژه «ساختگى نيست» 
كاربردى تر بود.» شعار اين آگهى از ساختگى نبودن خنكى كولر آبى سخن 
مى گويد. بنابراين طراح هم تالش كرده كه تصويرى واقعى از خنكى كولر را 
ــتفاده شده، المانى  به نمايش بگذارد. در طراحى آگهى از تصوير پنگوئن اس
ــاره مى كند. به اين ترتيب با استفاده از تصوير  كه به خنكى و تازگى هوا اش
ــبيه به فضاى قطب بازسازى شده است. به عبارت  برف و پنگوئن فضايى ش
ــاختگى براى به نمايش درآوردن مفهوم خنكى  ديگر طراح از يك فضاى س
ــعار تبليغاتى  ــتفاده نكرده و اين موضوع باعث همگامى طراحى با ش هوا اس

شده است. 

وقتى ميان برند ها در زباله دانى رها مى شويم

ــتان، همسايگان و  ــرى پرتره از دوس «هفت روز در ميان زباله ها» نام يكس
آشنايان هنرمند معروف، سگال، است كه آنها را غرق در زباله هاى توليدى 
ــن پرتره ها طورى  ــد. از افراد در اي ــان مى ده ــود در طول يك هفته نش خ
عكاسى شده كه انگار بخشى از يك آثار باستانى هستند. شعار اين كمپين 
آن است: «تختخوابى كه در آن دراز مى كشيم از همين زباله ها ساخته شده 
ــت.» البته، بعضى از اين افراد كاال هايى را دور خود چيده اند كه از قبل  اس
ــان بوده است. عكس هاى طبيعى تر قدرتمند تر به  برگزيده و به انتخاب ايش

نظر مى رسند. 
اين سرى پرتره هاى هشدار دهنده به زيبايى اجرا شده و با مطالعه وضعيت 
ــتان پر از برند در اطراف مان  ــيم كه يك گورس زباله ها به اين نتيجه مى رس
ــاعرانه اى را نمى توان درباره اين  ــت. هيچ نكته زيبا و ش ــكيل شده اس تش
ــان داده و  ــنه نش ــيار گرس ــت گفت. اين پرتره ها از ما حيواناتى بس وضعي

رفتار هاى زشت مان را به تصوير مى كشند. 

 تبليغات محيطى خالق شركت هاى بيمه اى

در قاب بيلبورد

آگهى پارك 
Playland

شعار: از ترس  هاى ساخته شده 
لذت ببريد!

 ,Rethink :آژانس تبليغاتى
ونكوور، كانادا

كارگردانان خالقيت:
Ian Grais 

Chris Staples 

كپى رايتر:
 Jordan Cohen, Danielle 

Haythorne

مدير هنرى:
Nicolas Quintal 

عكس:
Clinton Hussey 

تبليغات خالق



بازاريابى مجانى

ايستگاه بازاريابى

اخبار بازاريابى

مديريت بازاريابى و فروشدوشنبه 30 تير 1393  - شماره 1420

نفوذ در اجتماع از طريق بازاريابى اجتماعى

براى اينكه بتوانيد كسب و كارى موفق داشته باشيد و به دل مشتريان خود 
راه پيدا كنيد، به يك اجتماع و ايجاد نفوذ و تاثير در ميان آن نياز خواهيد 
ــت. ميزان نفوذ در اجتماع با توجه اعتبار پذيرفته شده در ميان مردم،  داش
جلب اعتماد، تعداد مخاطبان و ميزان مالكيت انجمن مربوطه تعيين مى شود. 
ــبى براى اندازه گيرى ميزان توانايى شما در  *  نفوذ در اجتماع: مقياس نس
برانگيختن يك عكس العمل يا يك خط مشى در ميان گروهى از طرفداران 

است. 
*  اعتبار پذيرفته شده: گروه تا چه اندازه به طور كلى شما را معتبر مى داند؟ 
از مقياس 1 تا 10 استفاده كنيد؛ به طورى كه عدد 10 نشان دهنده اعتبار 

كامل باشد. 
ــان زيادى را مى طلبد، اما با بى توجهى در  *  جلب اعتماد: جلب اعتماد زم
كمتر از يك آن از دست مى رود. باز هم از مقياس يك تا 10 استفاده كنيد و 
تالش كنيد در افكار جامعه هدف نفوذ كنيد. آنها چقدر به شما اعتماد دارند؟ 

چگونه مى توانيد اعتماد بيشترى در ميان آنها به دست آوريد؟ 
*  تعداد مخاطبان: مسلما هر اندازه تعداد مخاطبان بيشتر باشد، ميزان نفوذ 
شما گسترده تر خواهد بود. كسب مخاطبان بسيار با وفادارى هر چه بيشتر 

هدف نهايى است. 
ــخص ديگرى شركت  *  ميزان مالكيت: هنگامى كه در انجمن اينترنتى ش
مى كنيد، اگر اعتماد و اعتبار خود را تثبيت كنيد، اين فضا براى شما بسيار 
ــت اين جايگاه را براى مدت طوالنى براى  سودمند خواهد بود و ممكن اس
خود برگزينيد، اما اگر انجمنى براى خود داشته باشيد، مزاياى بيشترى به 
ــت خواهيد آورد و به طور كامل كنترل كار را در دست خواهيد گرفت.  دس
ــناس دائمى و  ــبى  (گرداننده، كارش (مالكيت كامل- 3 امتياز، مالكيت نس

غيره)- 2 امتياز، حداقل مالكيت- يك امتياز).  
براى افزايش ميزان نفوذ در اجتماع، بايد اعتبار پذيرفته شده، اعتماد، تعداد 

مخاطبان و ميزان مالكيت را افزايش داد. 
نفوذ در اجتماع مستلزم موارد ذكر شده است، اما مانع پيشرفت اهداف شما 

در خصوص فاكتورهاى ديگر نمى شود. 
ــرار داريد، يكى  ــئول يا مالك ق ــه در يك اجتماع در جايگاه مس هنگامى ك
ــا كنيد، يافتن  ــمندترين نقش هايى كه مى توانيد ايف ــن و ارزش از مهم تري
ــان مكمل و دعوت از آنهاست. هنگامى كه اين كارشناسان جديد  كارشناس
ــگامان وفادار به اثبات  ــد انجمن خود را به عنوان پيش ــر اعضاى جدي و ديگ
ــانديد، با اطمينان كامل ميزان مالكيت آنها را افزايش دهيد تا احساس  رس

كنند پاداش وفادارى خويش را گرفته اند و همچنان وفادار بمانند. 
ــت.  ــال، تيم كربر، مالك كنونى نرم افزار MemberGate اس به عنوان مث
ــايت هاى اجتماعى كه اعضاى بسيار زيادى  نرم افزار او براى مديريت وب س
ــتفاده مى شود. بسيارى از مديران از اين نرم افزار براى مديريت دو  دارند، اس
سايت خود كه مجموعا 10 هزار نفر عضو دارد، بهره مى گيرند. او معموال به 
ــاخص موفقيت  ــتريان خود اين موضوع را تاكيد مى كند كه بهترين ش مش
ــايت عضويتى، سالمت كارى و تعهد اعضاى شركت كننده  درازمدت يك س
در انجمن بحث و گفت وگو است. يك انجمن بحث و بررسى كه تنها گاهى 
ــما  ــايت فعالى براى تثبيت نفوذ ش ــات پيغامى از يكى از اعضا دارد، س اوق
ــتر  ــت، اما يك انجمن فعال با ده ها يا صدها بازديدكننده يا حتى بيش نيس
ــلما نتايج مطلوبى براى  ــايت بازديد مى كنند، مس كه به صورت روزانه از س
ــت. اگر مى خواهيد يك سايت  ــب و كارتان به همراه خواهد داش شما و كس
 ning.com ــد، به سايت ــته باش اجتماعى قدرتمند به صورت رايگان داش

مراجعه كنيد. 

در شماره بعدى بخوانيد:
وبالگ نويسى براى مشتريان

مترجم: حامد تقوى

رموز استفاده از رنگ ها در برندينگ 

ــت. با اين  ــيار تاثير گذار اس كاربرد رنگ در برندينگ ابزارى قدرتمند و بس
وجود فقط چند برند در دنيا هستند كه به شكلى موثر توانسته اند از مزيت 
ــتفاده از رنگ بهره ببرند. در سطحى بسيار ابتدايى رنگ قدرت  رقابتى اس
ابراز احساسات را دارد. در سطحى عميق تر، رنگ مسلما موثر ترين محرك 
براى مغز به شمار مى رود. با توجه به تجربيات شخصى افراد، واكنش به يك 
رنگ خاص معموال با طيف نور ارتباط مستقيم داشته و براى مثال رنگ هاى 
ــتند. در مقابل، رنگ هاى  ــته و پرانرژى هس گرم تر نظير قرمز و زرد، برجس
سرد تر يعنى آبى و سبز باعث مى شوند تا احساس آرامش و تعلق بيشترى 
به مخاطبان دست دهد. اين موضوع بسيار حياتى است زيرا احساس يكى 
ــوب  از قدرتمند ترين ابزار ها براى برقرارى ارتباط با مصرف كنندگان محس

مى شود. 
ــتفاده از رنگ به عنوان وجه تمايز اصلى برند به نكات كليدى زير  هنگام اس

توجه كنيد: 
  رنگ بايد با هويت و تعهد برند شما هماهنگى داشته باشد.

  رنگ بايد ضمن نشان دادن حوزه فعاليت شما، برند را به خوبى از ديگران 
متمايز كند.

  رنگ بايد به طور يكسان در برند ادغام شود. 
براى ساخت يك برند جديد، انتخاب رنگ مى تواند يك پروسه تصميم گيرى 
دقيق و پر زحمت را در پى داشته باشد. در زير چند رنگ معرفى مى شوند 
كه برندهاى بين المللى به شكلى موثر از آنها به عنوان يك عنصر متمايزكننده 

برند استفاده كرده و به فوايد آن دست يافته اند. 
ــم و خطر  ــق و محبت و همچنين خش قرمز: اين رنگ اغلب با مفاهيم عش

همراه است. 
آبى: اين رنگ حس آرامش و معنويت را به انسان منتقل كرده و گاهى نيز 

به خوبى القاگر امنيت و اعتماد است. 
زرد: اين رنگ ارتباط نزديكى با خنده، اميد و آفتاب دارد. 

سبز: اين رنگ نمادى از بهداشت، آغازى دوباره و ثروت است. 
بنفش: اين رنگ خالقيت و هوشمندى باال را به تصوير مى كشد. 

نارنجى: اين رنگ فضايى دوستانه و شاد را براى فرد تداعى مى كند. 

در كشورهاى 
توسعه يافته و مدرن 

روابط عمومى ها 
بازوى قابل اتكايى 

براى مديران هستند، 
برخالف ما كه به 
روابط عمومى به 
عنوان بخشى از 

چارت سازمان كه 
باالجبار بايد باشد -تا 
احتماال كسى را به كار 
بگماريم- نگاه مى كنيم

ــه برخورد با واحد  همه ما تجرب
ــازمان هاى  ــى س ــط عموم رواب
ــم؛  ــى را داري ــى و دولت خصوص
ــى در و پيكر  ــدى معموال ب واح
كه هيچ وظيفه مشخصى برايش 
ــده و كاركنان آن از  ــن نش تعيي
ملزومات روابط عمومى حداكثر 
ــوب و ظاهر  ــن بيان خ ــط ف فق
آراسته دارند. اين در حالى است 
ــا واحد  ــاير نقاط دني ــه در س ك
ــه عنوان بازوى  روابط عمومى ب
بازاريابى  ــات  ارتباط ــد  قدرتمن
نقش موثرى را در بهبود جايگاه 
ــرده و پا به پاى  ــازمان ايفا ك س
ــى و تبليغات براى  ــم بازارياب تي
ــر از  ــره اى موجه ت ــش چه نماي

شركت برنامه ريزى مى كند. 

پاسخ به نيازهاى جامعه 
مدرن

ــتين بار  واژه روابط عمومى نخس
ــكا  ــن آمري ــه راه آه در اتحادي
ــران نيز  ــد و در اي ــتفاده ش اس
«شركت ملى نفت» براى اولين 
ــاد روابط عمومى را بنيان  بار نه
نهاد و استفاده كرد. ركس هارلو 
ــگامان روابط عمومى در  از پيش
جهان مى گويد: «روابط عمومى 
ــت كه به وسيله آن  ــى اس دانش
ــند  ــازمان ها آگاهانه مى كوش س
ــئوليت اجتماعى خويش  به مس
ــد تفاهم و  ــل كنند تا بتوانن عم
ــانى را كه براى  ــتيبانى كس پش
ــعه اهميت دارند، به دست  توس

آورند.»
ــط  ــان، رواب ــاور كارشناس ــه ب ب
و  ــد  قانونمن ــى  تالش ــى  عموم
ــه  ــتيابى ب ــراى دس ــه ب آگاهان
ــل  متقاب ــناخت  ش و  ــاد  اعتم
ــك نهاد  ــوان ي ــه عن ــت و ب اس
ــته از نيازهاى  ــى برخاس ارتباط
ــت و اگر چه  ــه مدرن اس جامع
ــعه يافته در  در كشورهاى توس
ــگاه واقعى خود قرار گرفته،  جاي
ــومى اين  اما در جوامع جهان س
ــتر تقليدى است.  ــاختار بيش س
ــن روابط  ــده گرفت ــروزه نادي ام
عمومى يعنى فراموشى بسيارى 
ــخگويى  از مخاطبان و عدم پاس
ــن با نگرش مدرن  به آنها كه اي

مغاير است. 
ــابقه مديريت   «بابك.ز» كه س
از  ــى  يك ــى  عموم ــط  رواب
ــدى  تولي ــزرگ  ب ــركت هاى  ش
ــاره مى گويد:  ــن ب را دارد در اي
ــوزه تخصصى  ــن كار يك ح «اي
ــت و بايد براى ورود به آن از  اس
ــه و تخصص همزمان بهره  تجرب
ــرد.»  او تعامل با مطبوعات را  ب
ــن كارهاى روابط  از ضرورى تري
ــد و مى افزايد:  عمومى ها مى دان
«كمك به رشد و توسعه، تجزيه 
ــى  بررس بازخوردها،  ــل  و تحلي
موفقيت ها، شكست ها و قوت ها، 
تالش براى رقابت در صحنه هاى 

ــت كه  بين المللى از وظايفى اس
ــد به آنها  ــط عمومى ها باي رواب

تسلط داشته باشند.»

برنامه ريزى هاى بلندمدت از 
طريق روابط عمومى

ــه پلى  ــن نهاد را ب ــوان اي مى ت
ــان يك  ــه مي ــرد ك ــبيه ك تش
ــازمان، شركت و يا موسسه با  س
مراجعان  و  مخاطبان، مشتريان 
از  ــى  بعض ــود.  مى ش ــيده  كش
ــته و  ــا پا را فراتر گذاش نظريه ه
ــه «دم و بازدم»  ــن رابطه را ب اي

تشبيه كرده اند. 
كار  از  ــى  بخش ــه  اگرچ
ــاماندهى  س ــا  روابط عمومى ه
ــت، اما اين  تبليغات شركت اس
ــتقيم  مس ــدان  چن ــا  فعاليت ه
ــود  نمى ش ــام  انج ــوس  ملم و 
ــن دو حوزه  ــاوت اي ــن، تف و اي
ــايد بزرگ ترين  ــت. ش كارى اس
و  ــى  عموم ــط  رواب ــاوت  تف
ــت؛  تبليغات در برنامه ريزى اس
ــاى روابط عمومى  برنامه ريزى ه
ــت، اما  ــدت اس ــوال بلندم معم
ــن زمان  ــات در كوتاه تري تبليغ

ممكن به  دنبال نتيجه  است. 
ــد روابط  ــه كارمن ــم. ص ك مري
ــركت خصوصى  عمومى يك ش
ــواردى را  ــت ابتدايى ترين م اس
كه براى كار روابط عمومى نياز 
است نگارش مى داند و مى گويد: 
«پرسنل روابط عمومى بايد ياد 
بگيرند شفاف بنويسند، صحبت 
ــا تجزيه و تحليل امور  كنند و ب
ــه  ــازمان و موسس مربوط به س

خود، مشكالت را حل كنند.» 
ــويه،  او ضمن تاييد ارتباط دوس
روابط  ــت: «كاركنان  اس معتقد 
بتوانند  ــد  باي عمومى همچنين 
ــا به حل  ــطه مهارت ه ــه واس ب
ــكالت احتمالى مشتريان و  مش

مراجعان بپردازند.»

نقاب روابط عمومى بر چهره 
شركت ها

ــه چهره  ــد ارائ ــه گفته ان اگر چ
ــازمان ها  ــركت ها و س واقعى ش

ــت،  به عهده روابط عمومى هاس
ــر عكس  ــى اتفاقات ب ــا گاه ام
ــه داليل  ــت و ب نيز محتمل اس
ــط عمومى ها در  ــازمانى رواب س
ــركت يا سازمان  جهت مصالح ش
ــره واقعى  ــل مى كنند و چه عم
مى كنند.  ــان  پنه را  ــركت ها  ش
ــدارى نه به  ــترى م ــروزه مش ام
ــعار كه به عنوان ركن  عنوان ش
ــازمان ها  ــودآورى س اصلى در س
ــده  است.  ــركت ها مطرح ش و ش
ــد» يا نام،  ــاندن يك «بِرن شناس
ــازمان و شركت  بين اين همه س
ــان  ــر روزه نيز بر تعدادش كه ه
ــا از يك  ــود، تنه ــزوده مى ش اف
روابط عمومى حرفه اى برمى آيد. 
ــته بندى اطالعات الزم براى  دس
مديران عامل و به روز رسانى آنها 
كه باعث جلوگيرى از اتالف وقت 
مديران خواهدشد، از موضوعات 
ديگرى است كه معموال به عهده 

روابط عمومى هاست. 

روابط عمومى در حاشيه
با وجود وظايف مهمى كه براى 
ــود،  ــمرده مى ش اين واحد برش
ــالف جوامع ديگر، در ايران  برخ
در  ــا  ــا عموم ــط عمومى ه رواب

حاشيه اند. 
روابط  تمام وقت كاركنان بخش 
ــوال صرف برگزارى  عمومى معم
ــمى مى شود كه از وظايف  مراس
ــت. ورود به  ــد تداركات اس واح

ــى از ديگر آفت هاى  حوزه رفاه
ــت،  ــط عمومى در ايران اس رواب
ــط  ــال در رواب ــوان مث ــه عن ب
ــه  ــى از ادارات ب ــى بعض عموم
جاى پرداختن به وظايف اصلى، 
كاركنان را به سفرهاى تفريحى، 

زيارتى و... مى برند. 
ــف روابط  ــم وظاي ــر بخواهي اگ
ــور خالصه  ــه ط ــا را ب عمومى ه
ــرح  ــرده و ش ــدى ك ــته بن دس
ــواردى  ــم به م ــم مى تواني دهي
ــران  ــرى، بح ــده نگ ــر آين نظي
ستيزى، اعتبار سازى و فرهنگ 
ــاره كنيم. با توجه به  سازى اش
ــريعى كه  ــر و تحوالت س تغيي
ــد، «آينده  ــروزه اتفاق مى افت ام
ــك  ــران كم ــه مدي ب ــرى»  نگ
خواهدكرد تا شرايط را به خوبى 
ــند و براى مشكالت آتى  بشناس
چاره انديشى كنند. در زير و باال 
شدن هاى اقتصادى و اجتماعى، 
«بحران»  ــار  دچ ــازمانى  س هر 
ــتم  ــد و حضور سيس خواهد ش
ــى كارا» مى تواند  «روابط عموم
ــران را كنترل و  ــى از بح بخش

مديريت كند. 

تالش براى حفظ اعتبار 
سازمان

ــتريان جديد  جلب و جذب مش
ــى براى  ــت رقابت ــب مزي و كس
ــاى  ــر وظيفه ه ــازمان از ديگ س
اغلب  كه  ــت  روابط عمومى هاس
عوامل  تحت تاثير  ــت  اس ممكن 
ــازمانى  مختلف برون و درون س
ــن  ــه همي ــود. ب ــه دار ش خدش
ــاى روابط  ــبب يكى از نقش ه س
ــت و اعتبار  عمومى حفظ حيثي
ــازمان و اعتبارسازى جديد از  س
ــج فعاليت ها،  ــق ديدن نتاي طري
نظرخواهى مستمر، آشكار كردن 
نتايج فعاليت، ميزان تاثيرگذارى 
توليدات سازمان بر افراد جامعه 
ــك با ارباب رجوع  و ارتباط نزدي
است كه در افت يا ارتقاى اعتبار 
ــيار مهم به شمار  سازمان ها بس

مى آيد.  
ــد  تولي در  ــگ»  «فرهن ــش  نق

ــت.  ــر اس ــات انكارناپذي و خدم
مشاهدات عينى نگارنده در يك 
كارخانه توليد الستيك اتومبيل 

بر اين گفته شهادت مى دهد. 
مدير روابط عمومى اين شركت 
ــت كه  ــه اى مى گف ــواد اولي از م
ــيفت  ش ــط  توس ــب  ش ــه  نيم
ــه دليل آنچه  ــوف عمدا (ب موص
تقابل كارگران و مديران ناميده 
ــود) حيف و ميل مى شد  مى ش
ــه ضايعات  ــس از تبديل ب -و پ
ــته  - از چرخه توليد كنار گذاش
ــر مى گويد:  ــن مدي ــد. اي مى ش
«پس از مدتى كه از حضورم در 
كارخانه مى گذشت، با حضور در 
سالن توليد و گاهى همراه شدن 
با كارگران و همذات پندارى- از 
كار سختى كه انجام مى دهند- 
ــران بقبوالنم  ــتم به كارگ توانس
ــتى را براى رساندن  كه راه درس
ــوش مديران  ــه گ ــان ب صدايش
ــد و اين خود  ــاب نكرده ان انتخ
ــت ميزان زيادى از  باعث برگش
ــد كه هر شب تبديل  موادى ش

به «هيچ» مى شد.»

لزوم بازتعريف واحد
 روابط عمومى

ادارات،  ــه  اينك كالم  ــان  ج
ــركت ها و ارگان ها  سازمان ها، ش
ــتن روابط عمومى قوى و  با داش
ــان تر به اهداف شان  كاردان، آس
ــه تكرار  ــيد. الزم ب خواهند رس
ــت كه در كشورهاى توسعه  نيس
ــدرن روابط عمومى ها  يافته و م
بازوى قابل اتكايى براى مديران 
ــه به  ــا ك ــالف م ــتند، برخ هس
ــى  روابط عمومى به عنوان بخش
ــه باالجبار  ــازمان ك از چارت س
ــد - تا احتماال كسى را  بايد باش
ــم- نگاه مى كنيم.  به كار بگماري
پيام هاى  ــتون هاى  به س نگاهى 
ــريات و بعضى از برنامه هاى  نش
ــا  ــه م ــى ب ــى و تلويزيون راديوي
مى گويد، روابط عمومى ها حتى 
ــگاران و  ــر خبرن ــى در براب گاه
ــه در حقيقت  ــگاران ك روزنامه ن
نماينده افكار عمومى هستند نيز 

پاسخگو نيستند. 
ــب در ادارات و  ــه امروز اغل آنچ
ــازمان هايمان شاهديم، شكل  س
ناقصى از «روابط عمومى» است 
ــارت  ــا كمى درايت و جس كه ب
ــران  ــتيبانى از مدي ــه پش و البت
روابط عمومى مى تواند در آينده 
ــراى گفتن  ــاى زيادى ب حرف ه

داشته باشد. 
ــود اينكه  ــان با وج ــن مي در اي
ــط  «رواب ــته  رش ــت  سال هاس
تدريس  دانشگاه ها  در  عمومى» 
ــازه اى  ــر ت ــد فك ــود، باي مى ش
ــت اين دروس  ــا بر كيفي كرد ت
ــجو  افزود و نحوه گزينش دانش
ــى  ــته را بازبين ــن رش ــراى اي ب
ــورد  بازخ ــده  آين در  و  ــرد  ك

بهترى گرفت. 

آيا مى دانستيد؟ 

زمان خاتمه فروش
ــى از زمان  ــتيد آگاه آيا مى دانس
ــور  ــى از ام ــروش يك ــه ف خاتم
حياتى در فرآيند فروش به شمار 
ــه محصول  ــى رود؟ در طى ارائ م
ــه تدريج  ــما ب ــترى ش عالقه مش

افزايش خواهد يافت. 
و  ــف  كش را  او  ــاى  نيازه ــما  ش
ــى ارائه و  ــرده و راه حل ــى ك قطع
ــتى  ــت او را در مورد درس موافق
ــب مى كنيد، اما  ــن راه حل جل اي
ــان ممكن  ــن زم ــر در زودتري اگ
ــه ندهيد معامله  ــد را خاتم فرآين
ــد داد. خريد  ــت خواهي را از دس
ــت كه  ــى اس ــى احساس تصميم
ــم را در  ــا اين تصمي ــردم غالب م
ــه به اصطالح  لحظات گذرايى ك
ــد حتى  ــده اند مى گيرن ــرم ش گ
ــات، تصميمات  ــن تصميم اگر اي
درازمدت، منطقى و دقيق تجارى 

باشند. 
اگر شما سوار اين امواج احساسى 
ــتريان شما وارد عمل  نشويد مش
ــس از مدتى  ــد و پ ــد ش نخواهن
ــات آنها فروكش مى كند  احساس
ــت زدن در قلمرو رقبا  ــه گش و ب
ــا  آنج در  ــت،  پرداخ ــد  خواهن
پيشنهادهاى آنها را مرور خواهند 
ــما به مذاكره  ــرد و با رقباى ش ك
ــت. نكته اينجاست  خواهند نشس
ــد  نخواهي ــه  هميش ــما  ش ــه  ك
ــروش را  ــه ف ــت كار خاتم توانس

انجام دهيد. 
ــواره  هم ــد  باي ــنده  فروش ــك  ي
ــه خريد را  ــاى دعوت ب فرصت ه
ــن حال،  ــد. با اي ــت وجو كن جس
ــما  ــترى ش ــى كه مش ــر زمان ه
ــاس مطبوعى در مورد شما  احس
ــته باشد يا  ــما داش و محصول ش
ــتفاده از آن فكر كند،  در مورد اس
ــب ترين فرصت براى نهايى  مناس

كردن فروش است. 

درآمد 2014 از پيامك

ــون و 400 هزار  ــش از 8 ميلي بي
ــرد در طول  ــماره منحصر به ف ش
ــب جام جهانى براى برنامه  34 ش
ــت، چهارده ويژه جام جهانى  بيس
ــه گزارش  ــتادند. ب ــك فرس پيام
ــى پور  ــن، عادل فردوس خبرآنالي
ــه  برنام از  ــب  ش ــن  آخري در 
ــه خودش  ك ــى  ــژه جام جهان وي
ــده  برعه را  آن  ــى  تهيه كنندگ
داشت، آمارى از شركت كنندگان 
در نظرسنجى برنامه اش ارائه داد 
كه مى توان با سه نسبت كمترين، 
ــترين، رقم درآمد  ميانگين و بيش
ــاى  پيامك ه از  ــيما  س و  ــدا  ص
را  ــى پور  فردوس ــادل  ع ــه  برنام

در آورد. 
ــادل  ع ــه  ك ــى  جدول ــاس  براس
ــه اش ارائه  ــى پور در برنام فردوس
كرد، او بازى هايش را در ميانگين 
ــا 30  ت از 11  ــك،  پيام ــا 10  ت
ــا 50 پيامك، از  ــك، از 31 ت پيام
ــك، از 61 تا 63  ــا 60 پيام 51 ت
پيامك و 64 پيامك تقسيم كرده 
ــته را به  ــال هر دس ــع نرم و توزي
ــان از  ــهم درصدى ش تفكيك س
ــخص  ــا مش ــداد پيامك ه كل تع

كرده بود.  
ــداد  تع ــق  دقي ــدد  ع ــه  البت او 
ــالم  اع را  ــالى  ارس ــاى  پيامك ه
ــدد دقيق  ــبه ع ــا محاس ــرد ت نك
ــك  پيام ــر  ه از  ــش  درآمدهاي
ــد، اما با جدولى  ــخص نباش مش
ــه به نمايش  ــه او در اين برنام ك
ــن  كمتري ــازه  ب  3 در  ــت  گذاش
ــترين عدد  ــم، ميانگين و بيش رق
ــوان به درآمدهايى  تخمينى مى ت
ــان  از پيامك هايى كه هر كدام ش
ــه به  ــتند و البت ــان هس 22 توم
ــت پيامك، همين  ازاى هر بازگش
ــتنده  ــه را دوباره براى فرس هزين
ــت  به دس ــراه مى آورند،  ــه هم ب
ــدد كمينه  ــه ازاى ع ــر ب آورد. اگ
ــراى بازه يك تا  ــدول اعالمى ب ج
ــه ازاى بازه 11  ــدد يك، ب 10، ع
ــازده و تا پايان بازه  تا 30، عدد ي
ــداد را در هم  ــكل اع به همين ش
ــان را ضرب در  ضرب و مجموع ش
ــم، رقم حاصل برابر  عدد 42 كني
ــا «3992968056»  ب ــود  مى ش
ــن  ميانگي ــراى  ب ــدد  ع ــن  اي
ــر  ــده براب ــه ش ــاى ارائ جدول ه
ــا «6062144088»  ب ــود  مى ش
ــه ازاى  ــن رقم ب ــه باالتري و البت
ــت با  ــر اس ــى براب ــدول اعالم ج

 .«8318501224»

شناخت قدرتمندترين بازوى ارتباطات بازاريابى

روابط عمومى، تالشى قانونمند 
براى دستيابى به اعتماد متقابل

افشين معشورى

ديدگاه

ــاز در بازار  ــك ني ــش ي در پيداي
مى توان بر معنا و مفهوم مهندسى 
ــازى كه در  ــرد. ني ــازار تكيه ك ب
ــتاورد  ــورت يك دس ــدا به ص ابت
ــى رود كه  ــد، حاال م ــى مى ش تلق
ــخ داد. معنا  رفتارگونه به آن پاس
ــه نوعى به  ــاز بازار ب ــوم ني و مفه
ــازار  ب در  ــگرى  پرسش و  واكاوى 
با توجه  ــروز  ام اينكه  برمى گردد؛ 
ــنى و جنسى  به نياز جمعيتى س
نسل مان (اعم از زن و مرد) يا نوع 
ــوع كاال و يا  ــان به چه ن مصرف م

كاالهايى نيازمنديم. 
ــروزه با  ــم كه ام ــد توجه كني باي
ــنت  به  ــذر از مرز س ــه به گ توج
و  ــه  مدرنيت ــاى  ديواره ــوى  س
پست مدرن به چه نوع خوردنى ها 
و پوشيدنى هايى و چه نوع وسايل 
ــره و غيره  ــى و خانگى و غي زندگ
ــم؛ چه كاالهايى ما را در  نيازمندي
ــار روزمره  زندگى پيچيده و پرفش
ــى ديگر  ــه معناي ــر و يا ب راحت ت
ــازد؛  مى س ــنودتر  و خش ــادتر  ش
ــوده تر  ــايلى ما را آس چه نوع وس
ــازد و در هنگام  ــر مى س و ايمن ت
ــا را  ــيله اى م ــه وس ــى چ رانندگ

مطمئن تر مى كند.
ــازار نوعى  ــاز ب ــع درك ني در واق
ــارى و اجتماعى از  ــناخت رفت ش
رفتارى  و  ــى  اجتماع ــاى  پيامده
ــناخت روانى از  ــى ش ــت؛ نوع اس
ــت رو به  ــا حرك ــى كه ب اجتماع
ــلش ديگر نيازهاى قبلى  جلو نس
ــناختى كه با توجه به  را ندارد؛ ش
مكان، زمان و موقعيت جغرافيايى 
ــاى  ــاير پديده ه ــوا و س و آب و ه

اجتماعى حاصل مى شود.
ــازار عالوه بر  ــى ب در واقع مهندس
ــد  ــاره ش ــناختى كه به آن اش ش
ــراى حصول  ــه ب ــى ك و روش هاي
ــناخت معتبر است، ابزارى  اين ش
ــت براى مديريت فروش، براى  اس
ــراى  ب ــگارى  و هدف ن ــان  چيدم
ــتراتژى فروش و نيل به اهداف  اس
ــتمر برندها و  ــم و مس حضور دائ
ــدن در تكاپوى مهندسى  ديده ش
ــازار در واقع  ــى ب فروش. مهندس
خودگردانى  و  ــى  جابه جاي ــوان  ت
ــرمايه در مكانيسم فروش  يك  س
ــازى  ــازى و بهينه س و هدفمند س
كردن روند فروش در مسير فروش 

را ميسر مى كند.

ــروش نوعى  ــى ف در واقع مهندس
ــران فروش  ــت مدي چراغ در دس
محسوب مى شود كه براى سمت و 
سو بخشيدن و دسته اى فروختن 
انواع كاالها به آنها كمك مى كند.

ــد مثالى نو بزنم؛ در تمامى  بگذاري
ــه طور  ــزرگ ب ــران ب ــق ته مناط
و  ــنى  ــى س پراكندگ ــت  يكنواخ
ــده است، اين  جمعيتى توزيع  نش
ــبب تفاوت  ــاز س ــوع از ديرب موض
ــا، رفتارها و  ــل ها، زندگى ه در نس
كنش هاى ساكنان مناطق مختلف 
ــرض كنيد  ــت. حال ف ــده اس ش
ــوع محصول مصرفى  با تن برندى 
ــودكان و جوانان و  ــراى ك خود ب
ــالمندان مى خواهد در اين بازار  س
ــد. آيا  ــته باش ناهمگن حضور داش
ــز خويش را در  بايد تمامى تمرك
ــاره و يكنواخت  ــازار به يكب اين ب

خرج كند؟ 
ــب  ــى و كس يا با يك رفتارشناس
ــازار مى تواند  ــى ب ديتا از مهندس
ــود را در  ــودكان خ محصوالت ك
ــرزاد و ولد و محصوالت  مناطق پ
ــود را در مناطق جوان  جوانان خ
و محصوالت سالمندان خود را در 
ــالمند و پير خود توزيع  مناطق س
كند. در واقع اين بازار بدين گونه و 

نه به اين سادگى هدفمند و بهينه 
خواهد شد. 

ــزار  اب ــى  نوع ــازار  ب ــى  مهندس
ــونگار است كه  ــاز و همس بهينه س
ــز در ميان رقبا باعث  در رقابت ني
ــد يا كاال  ــرفت برن ــى و پيش پيش
مى شود؛ به نوعى كه براى مصرف 
ــب تر و كدام  ــدام مناس ــروز ك ام

ارزان تر است. 
ــروزى يا كميت  ــده ام مصرف كنن
مى خواهد يا كيفيت. مصرف كننده 
ــر يا زمان پخت را دارد يا نياز  ديگ
ــاى آماده دارد. چقدر  به خوراك ه
ــان دارد و اگر  ــه اين كاال اطمين ب

دچار ترديد است چرا؟ 
ــناخت ها واقعيت هايى را  ــن ش اي
ــراى مدير فروش و هم براى  هم ب
ــر  مدير توليد يا واردات كاال ميس

مى كند. 
ــار و  ــزار آم ــا اب ــه ب ــناختى ك ش
و  ــى  روان شناس و  ــاالت  احتم
ــى روز پديد مى آيد.  جامعه شناس
ــه دور و برمان بيندازيم،  نگاهى ب
ما چه سهمى از بازار مى خواهيم؟ 
ــهم ما از بازار همان چيزى  آيا س
ــا در  ــون داريم ي ــه اكن ــت ك اس
ــل  ــد عم ــيار كن ــن وادى بس اي

كرده ايم؟

ــى  ــرى كه مهندس ــت ديگ فعالي
ــهم و  ــازار ارائه مى كند ميزان س ب
ــا كاالى ما را  ــاركت برندها ي مش
ــداد و تنوع در  ــا هر تع ــازار ب در ب
ــرز مى كند  ــبد كااليى مان مح س
ــر  براب در  را  ــا  م ــن  همچني و 
ــد  مى كش چالش  ــه  ب ــان  رقبايم
ــى از سهم بازار  ــهم كس كه آيا س

بزرگ تر است؟ 
ــته كاال قوى بوديم و  در كدام دس

در كدام يك ضعيف؟ 
پآيا راهكارى براى ضعف و افزايش 

سهم خود داريم؟
ــوال ها مى توان از  ــه اين س به هم
ــى چينش و  ــى مهندس راه منطق
ــت. در متد نوين  ــت ياف بازار دس
ــرى كه در  ــه عنص ــروش نياز ب ف
ــختى مى پذيرفتيم،  گذشته به س
نمود بسيار دارد؛ عنصرى كارآمد 
ــى  ــه فراموش ــش آن را ب ــه نق ك

سپرده بوديم. 
ــروش موثر و  ــى در كنار ف بازارياب
ــد، معنى و مفهوم مورد نظر  كارآم
ــه مصرف كننده  ــده را ب توليدكنن
انتقال مى دهد و راه را براى جاده 
ــروش هموار  ــچ ف ــخت و پرپي س

مى كند. 
*كارشناس بازاريابى 

مهندسى بازار، چراغى در دست مديران فروش
محمدمهدى تشرفى *
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كلينيك كسب و كار

مديرعامل ديزنى 
برترين مدير سال شد

ــل و رييس  ــر، مديرعام ــاب آيگ ب
ــى، عنوان  ــره والت ديزن هيات مدي
 2014 ــال  س ــر  برت ــل  مديرعام
ــه  ــاص داد. ب ــود اختص ــه خ را ب
ــن  اي ــوز  ماركتينگ ني ــزارش  گ
ــط مجله  توس ــاله  ــاب هرس انتخ
 Chief)  ــد ــى ارش ــر اجراي مدي
ــود.  ــام مى ش Executive)  انج
ــن مديرى  ــت و نهمي ــر بيس آيگ
ــزه را دريافت  ــن جاي ــت كه اي اس
ــدگان  دريافت كنن از  ــد.  مى كن
ــوان به  ــن جايزه مى ت ــين اي پيش
ــك ولش و مايكل  بيل گيتس، ج
ــمين  ــرد.  آيگر شش ــاره ك دل اش
ــركت  ش ــخ  تاري در  ــل  مديرعام

والت ديزنى است. 
 2005 ــال  س ــر  اكتب ــاه  م وى 
ــى  والت ديزن ــت  هداي ــكان  س
ــن  اي و  ــت  گرف ــار  اختي در  را 
ــودده  ــازمانى س ــازمان را به س س

تبديل كرد. 
ــتوديوى  ــال 2006 اس آيگر در س
ــتيو  ــن را از اس ــار انيميش پيكس
ــرد. او همچنين  جابز خريدارى ك
را  ــم  لوكاس فيل ــال 2012  در س
خريدارى كرد و بدين ترتيب حق 
ــتفاده از برند استار وارز (جنگ  اس
ــركت والت ديزنى  ستارگان) به ش

تعلق گرفت. 
در  ــر  آيگ ــت  مديري ــان  زم در 
ــرمايه  ــت س بازگش ــى،  والت ديزن
اين شركت 202  ــرمايه گذاران  س

درصد بوده است. 

بزرگ ترين تعديل 
نيروى مايكروسافت

مايكروسافت، كمپانى توليدكننده 
ــزار، در پى ادغام با نوكيا، در  نرم اف
بزرگ ترين  براى  برنامه ريزى  حال 
ــغلى خود در پنج سال  كاهش ش
ــزارش رويترز،  ــه گ ــت. ب اخير اس
ــن كاهش در  ــى رود اي ــار م انتظ
ــا و بخش هايى  واحدهايى از نوكي
ــم  ه ــا  ب ــه  ك ــافت  مايكروس از 
در  ــن  همچني و  ــد  دارن ــل  تداخ
ــى  ــاى بازاريابى و مهندس بخش ه

انجام شود. 
شركت مايكروسافت پس از خريد 
ــى هاى تلفن همراه  ــركت گوش ش
ــال داراى 127  نوكيا در بهار امس
هزار كارمند است كه بسيار بيشتر 
از رقبايش يعنى اپل و گوگل است. 
ــل نيروهاى  ــن بزرگ ترين تعدي اي
كارى توسط مايكروسافت از سال 
2009 خواهد بود كه ممكن است 
ــغل در  ــى از تعديل 5800 ش حت

سال 2009 نيز فراتر رود.

يك زن ايرانى شاهزاده 
امنيت گوگل شد

ــوان  ــه  عن ب ــى  ايران زن  ــك  ي
گوگل  كمپانى  امنيت»  «شاهزاده 
ــت در عرصه  ــت. فعالي ــب گرف لق
ــايبرى چيزى نبوده  تكنولوژى س
ــان  ــز» از هم ــا تبري ــه «پريس ك
ــيرش گام برداشته  كودكى در مس
ــان كالج  ــد. او كه تازه در زم باش
ــتين بار با كامپيوتر كار  براى نخس
كرده، حاال در 31 سالگى توانسته 
ــم را به خود  ــب مه ــت اين لق اس

اختصاص بدهد. 
ــمى  ــاهزاده امنيت» لقب رس «ش
ــت  ــئول امني ــز، مس ــا تبري پريس
ــت. او  ــگاه گوگل اس ــات بن اطالع
ــت و شمار  زياد اهل مصاحبه نيس
ــه از او در اينترنت  ــى ك عكس هاي
ــتان  ــود، كمتر از انگش پيدا مى ش

يك دست است. 
نشريه معتبر فوربس، سال گذشته 
ــان يكى از  ــا تبريز را در مي پريس
ــال  ــق زير 30 س ــره  موف 30 چه
ــاورى در كنار مارك  در عرصه فن
ــذار فيس بوك،  ــرگ، پايه گ زوكرب

رجاى داد.

خط و نشان اپل 
براى شارپ

شارپ توليدات زياد نمايشگر براى 
ــا در بخش هاى خاصى  اپل را تنه
ــال انجام مى دهد و توليد اين  از س
ــا در آن مقاطع اوج  ــى تنه كمپان
ــركت ژاپنى  ــرد، اما اين ش مى گي
ــر كمپانى ها  ــر دارد با ديگ در نظ
ــته باشد و براى  نيز همكارى داش
ــوه صفحات  ــز به توليد انب آنها ني
ــا الزمه اين  ــگر بپردازد، ام نمايش
همكارى با ديگر شركت ها به دست 
گرفتن اختيار تجهيزاتى است كه 
قبال اپل در خريد آنها براى توليد 
ــون 6 به اين  ــه نمايش آيف صفح

شركت كمك كرده بود. 
ــا قيمت  ــت ب ــارپ اميدوار اس ش
ــه ارزش 293 ميليون  معامله اى ب
ــق  ــه تواف ــل ب ــا اپ ــد ب دالر بتوان
ــزات را از آن  ــن تجهي ــد و اي برس

خود كند. 

فتح بازار فرانسه از دوچرخه تا خودروى نظامى

پژو يكى از بزرگ ترين خودروسازان فرانسه و دنياست كه ابتداى فعاليت 
ــازى بر مى گردد، اما آقاى آرماند پژو، بنيانگذار  آن به صنعت دوچرخه س
اين شركت، در آينده اى نه چندان دور به صنعت خودروسازى عالقه مند 
ــد و بعد از مالقات هايى كه با دايملر (موسس كمپانى دايملر) و ديگر  ش
افراد مهم و تاثيرگذار اين صنعت داشت به اهميت و موفقيت اين صنعت 

آگاه شده و وارد اين صنعت شد. 
ــال 1889 و  ــه چرخ بود در س ــودروى پژو كه اتومبيلى س ــتين خ نخس
ــد. موتور بخار اين ماشين بسيار  ــركت لسرپولت توليد ش با همكارى ش
ــكالت بسيارى داشت. به همين دليل  ــنگين و براى به كار افتادن مش س
ــور بنزينى احتراق  ــت تجارى آن را با يك موت ــد بعد از يك شكس آرمان

داخل تعويض كرد.
 سال 1890 نخستين سالى بود كه پژو خودرويى با موتور احتراق داخلى 
ــال 1892، 30 عدد از اين خودرو را به بازار معرفى كرد.  ــاخت و تا س س
بعد از آن پيشرفت هاى ديگرى نيز براى پژو به دست آمد. پژو نخستين 
ــركتى بود كه تايرهاى الستيكى را روى اتومبيل هايى با موتور بنزين  ش
سوز نصب و در سال 1895 تايرهاى بادى را هم روى آن نصب كرد. در 
ــال خودروها هنوز شبيه كالسكه بودند و با وسيله اى شبيه سكان  اين س

كشتى هدايت مى شدند. 
ــتين موتور اختصاصى خود را عرضه كرد و از  ــال 1896 پژو نخس در س
ــرفت ها يكى بعد از ديگرى  ــتقل شد. بعد از آن پيش ــركت دايملر مس ش
ــمت زير خودرو  ظهور كردند. مانند امكان انتقال قواى محركه كه در قس
بود. همچنين فرمانى شبيه خودروهاى امروزى روى خودروها نصب شد. 
ــتين بار توسط كمپانى  مى توان گفت خودرو به معناى امروزى آن نخس

پژو شكل گرفت. 
ــيكلت را نيز اضافه  ــال 1903 پژو به خط محصوالت خود موتورس در س
ــال 1913 پژو  ــرد كه تا به امروز در خط محصوالتش قرار دارد. در س ك
ــابقات اتومبيلرانى ايندياناپوليس  با راننده اى به نام جولز گوكس در مس
ــد. اين خودرو به يك موتور  ــابقات ش ــركت كرد و برنده آن مس 500 ش
ــى به نام ارنست هنرى مجهز شده بود. اين  ــتريت 4، ساخت مهندس اس
ــتفاده از چهار  ــتم DOHC و اس ــه دليل بهره مندى از سيس ــور ب موت
ــال پژو  ــابقات خود را چهره كرد. تا اين س ــوپاپ قدرتمند در اين مس س
ــرده بود. در  ــه را از آن خود ك ــد خودروهاى فرانس ــهم تولي نيمى از س
سال هاى 1916 و 1919 هم پژو مقام هايى در مسابقات اينديانا پوليس 

كسب كرد. 
در سال هاى بين 1914 تا 1918 شركت پژو به توليد خودروهاى نظامى 
ــه تا تانك هاى  ــى گوناگونى كه از دوچرخ ــاى نظام روى آورد. خودروه
ــال 1926 بود كه واحد دوچرخه پژو از  ــد. در س ــامل مى ش بزرگ را ش
ــركت مادر جدا شد و شركت دوچرخه پژو را مستقال تشكيل داد، اما  ش
در سال 1929 بود كه پژوى امروزى شكل گرفت. در اين سال خودروى 

مشهور پژو 201 توليد شد. 
ــذارى خودروهايش به طريقى كه امروزه  ــال پژو نامگ در واقع در اين س
ــه رقم كه رقم ميانى صفر است.  ــروع كرد؛ نامگذارى با س مى بينيم را ش
اين خودرو نخستين خودروى توليد انبوه پژو و با سيستم تعليق مستقل 

در قسمت جلو بود. 
ــكوفايى پژو نگذشته بود كه دوران ركود اقتصادى  مدت زيادى از اين ش
ــركت پژو افول كرد، اما توانست از اين  ــد و ش (دهه 30 ميالدى) آغاز ش
ــالم به در برد. در سال 1933 پژو در اقدامى براى احياى  بحران جان س
ــقف جمع شونده مانند  ــتم آيروديناميك باال، س خود خودرويى با سيس
ــروز هم همچنان توليد  ــاى به اصطالح كوروك توليد كرد و ام خودروه

مى كند. 
ــركت سيتروئن و در سال 1976  ــال 1974 پژو 30 درصد سهم ش  درس
ــيارى از طرفداران  ــدارى كرد. در اين زمان بس ــركت را خري كل اين ش
ــيتروئن اعتراض كردند كه با اين كار ابداعات و پيشرفت هاى  شركت س

اين شركت افول مى كند. 
ــد كه  ــيتروئن نامگذارى ش ــده به نام پژو س ــركت ادغام ش در نتيجه ش
ــود، اما از لحاظ منابع فنى و تكنولوژى از  ــركت حفظ ش برندهاى هر ش

يكديگر بهره ببرند. 

مقابله با رقيب
پرسـش: صاحب يك شـركت خدماتى هسـتم كه در طول مدت 
كوتاهى كه از فعاليت شـركت مى گذرد، توانسته است مشتريان 
ثابتى را براى خود دسـت و پا كند، اما بـه تازگى در محله اى كه 
خدمات ارائه مى دهم، يك شـركت رقيب مشغول به كار شده كه 
با تبليغات توانسـته مشتريان من را به سمت خودش جذب كند. 

براى مقابله با اين رقيب چه كنم؟ 

ــته ايد در مدتى كوتاه  ــت كه شما توانس پاسـخ كارشناس: درست اس
ــن نكته هم توجه  ــد، اما به اي ــت و پا كني ــتريانى را براى خود دس مش
ــيد كه اگر خدماتى كه ارائه مى دهيد، به قدر كافى خوب و  ــته باش داش
راضى كننده بود، ديگر با ورود رقيب جديد با تبليغات خوش آب و رنگ، 

مشتريان خود را از دست نمى داديد. 
ــما را  ــتريان ش ــد كه مش ــه كار گيري ــيوه هايى را ب ــد ش ــن باي بنابراي
ــد مواردى چون  ــيوه ها مى توان ــتريان وفادار كند. اين ش ــل به مش تبدي
ــبت هاى مختلف،  ــال كارت تبريك به مناس ــاى دوره اى، ارس تخفيف ه
ــاير شيوه هاى تكريم و احترام به مشترى را  اشانتيون هاى تبليغاتى و س

شامل شود. 
ــنهاد مى كنيم به عنوان يك مشترى از خدمات رقيب خود استفاده  پيش
ــد و ببينيد از الف تا ى چه كارهايى را انجام مى دهد. ببينيد قيمت  كني
خدمات او چقدر است و چطور با مشترى برخورد مى كند و چه امكانات 
ــى از اين فرآيند براى شما جذاب  ويژه اى را به او ارائه مى دهد. هر بخش

بود، همان را در كار خود پياده كنيد. 
ــتن رقيب براى تبليغات خود برنامه ريزى  اگر پيش از اين به خاطر نداش
نداشتيد، از اين به بعد بايد بخشى از درآمد خود را صرف تبليغات كنيد. 
ــيوه هاى تبليغاتى رقيب را شناسايى كنيد و نقاط ضعف او را به نقاط  ش

قوت خود تبديل كنيد. 
ــر بگيريد. بهتر  ــن تبليغاتى را در نظ ــيوه هاى نوي براى تبليغات بايد ش
ــركت رقيب به آن  ــيوه هاى غيرمتعارفى برويد كه ش ــراغ ش است به س
ــتريان  ــب مى توانيد نظر مش ــن ترتي ــه اي ــان نمى دهد. ب ــى نش توجه
ــتريان كار  ــود مش ــه اى كه خ ــب كنيد؛ به گون ــود جل ــه خ ــى را ب محل
ــما  ــب و كار ش ــراى تبليغ كس ــانه اى ب ــد و به رس ــغ كنن ــما را تبلي ش

تبديل شوند. 

روبـه رو  چالشـى  بـا  خـود    كسـب و كار  د  ر  هـم  شـما  اگـر 
هسـتيد  ، د  ر صـورت تمايـل مشـكل خـود   را از طريـق ايميل
 business@forsatnet.ir با ما د  ر ميان بگذاريد   و پاسـخ خود   

را د  ر همين بخش پيگيرى كنيد  .

على معروفى

مديران بخوانند

از  ــى  يك ــگرى  آرايش ــغل  ش
ــت كه هنر در آن  ــاغلى اس مش
ــد و به طور  ــرف اول را مى زن ح
ــد  ــگران هنرمن ــول آرايش معم
ــلوغ است.  ــان هميشه ش سرش
انجام  ــنجى هاى  نظرس ــق  طب
ــن  اي وارد  ــى  ــر كس ــده ه ش
ــود و  ــى نمى ش ــغل خدمات ش
ــغل  ــن ش ــرادى اي ــوال اف معم
ــد  ــه بتوانن ــد ك را برمى گزينن
ــود  خ ــاى  پ روى  ــاعت ها  س
ــر پا ايستادن  ــتند و از س بايس
ــغل آرايشگرى  كالفه نشوند. ش
ــر فراز  ــاغل ديگ هم مانند مش
ــادى دارد، اما  ــيب هاى زي و نش
ــه مى تواند يك  ــزى ك تنها چي
ــگاه را معروف كند، نحوه  آرايش
ــه مراحل  ــت آن در هم مديري
ــايد  ــت. ش ــات اس ــه خدم ارائ
شنيده باشيد كه فالن آرايشگر 
ــگر  ــارو مى كند يا آرايش پول پ
برخورد بسيار مناسبى دارد. اگر 
مى خواهيد يك آرايشگر موفق 

باشيد ادامه مطلب را بخوانيد. 

مدل موى آرايشگران
ــگران  آرايش ــوى  م ــدل  م
بزرگ ترين تبليغ براى فعاليت 
ــى  ــه برخ ــت. در نتيج آنهاس
ــد  مى توان ــده  زنن ــاى  مدل ه
ــد.  ــدود كن ــترى ها را مح مش
ــيد كه  ــته باش ــد دقت داش باي
ــت  مدل هاى خاص ممكن اس
ــب توجه  ــد روز اول جل در چن
كند اما انتخاب مدلى كه همه 
به  ــندند مى تواند  افراد مى پس
تعداد مشتريان بيفزايد و فقط 
ــنى خاصى به آرايشگاه  رده س

مراجعه نكنند. 
ــعى كنيد مدل موى افراد را  س
ــيد تا در  ــته باش به خاطر داش
ــدى بدانيد از كجا  مراجعات بع
ــروع كنيد. اين مسئله  بايد ش
ــان مى دهد براى مشتريان  نش
ــتيد و نسبت  اهميت قائل هس

به آنها شناخت داريد. 

كسب درآمد بيشتر و 
پيشگيرى از بيمارى

براى پيشگيرى از بيمارى هاى 
زانو و كمر حتما از صندلى هاى 
ــتفاده كنيد.  ــد اصالح اس جدي
ــت  ــن صندلى ها ممكن اس اي
ــود،  ــران تمام ش ــان گ براى ت
از  ــمندتر  ارزش ــا  يقين ــا  ام

ــت. كارآيى  اين  ــالمتى نيس س
ــت  اس ــه  اين گون ــا  صندلى ه
ــترى به  ــه دور صندلى مش ك
مى چرخد  ــره  نيم داي ــورت   ص
ــما  ــول مدت اصالح ش و در ط
ــته هستيد. در  در حالت نشس
ــم بايد از  ــترى ه صندلى مش
ــتفاده شده باشد تا  فوم نرم اس
ــيد  اگر اصالح كمى طول كش
ــى  ــته از صندل ــترى خس مش
ــود. به طور معمول در  بلند نش
ــل 2 و در  ــگاه حداق هر آرايش
آرايشگاه 15  برخى سالن هاى 
صندلى آرايش مردانه مشاهده 

شده است. 
ــوان مدير  ــد به عن ــعى كني س
ــات يك  الزام تمام  ــگاه  آرايش
ــب و كار را در نظر  محيط كس
ــيد و رفتار مناسب  داشته باش
ــود قرار  ــه كار خ ــر لوح را س
ــد داريد كارمند  دهيد. اگر قص
ــگرى را براى فعاليت  يا آرايش
ــب و كار خود  ــط كس در محي
انتخاب كنيد سعى كنيد فردى 
باشد كه با روحيه رفتارى شما 

سازگارى داشته باشد. 

نماى ورودى و داخلى
ــگاه ها  آرايش ورودى  ــاى  نم
ــت به اين دليل كه  ــه اس شيش
ــگران از نماى  ــت آرايش فعالي
ــد.  ــاهده باش دور هم قابل مش
ــه بايد حدود  براى نصب شيش
ــار  كن ــى  تومان ــون  يك ميلي

ــازه خود  ــد و نماى مغ بگذاري
ــازه  ــر مغ ــد. اگ ــز كني را مجه
ــت صندلى هاى  ــتطيل اس مس
ــترى را در يك رديف قرار  مش
دهيد تا نصب آينه راحت باشد. 
ــت  ــم در متراژ مربع اس اگر ه
ــا را در  ــعى كنيد صندلى ه س
ــه مغازه با بهترين  گوشه گوش
ــد تا مزاحم  كارآيى جاى دهي
ــر و همچنين  ــتريان ديگ مش

ــود. آينه  ــت كاركنان نش فعالي
ــده در آرايشگاه ها  ــتفاده ش اس
ــد تا  بايد از نوع درجه يك باش
ــاى ديدى به  كوچك ترين خط

وجود نيايد. 

سالن هاى آرايشگرى
در اين ميان برخى آرايشگاه ها 
تبليغات  ــه  ــتند كه هزين هس

ــگاه  زيادى براى معرفى آرايش
ــح  ــد و ترجي ــود مى پردازن خ
ــالن آرايش  مى دهند در يك س
ــند تا كنار  ــته باش فعاليت داش
ــل يك  ــا داخ ــان ي يك خياب
ــه وارد يكى  ــى ك كوچه. زمان
ــويد با  ــالن ها مى ش ــن س از اي
ــويد  ــى روبه رو مى ش يك منش
و  ــى  نوبت ده ــه  وظيف ــه  ك
ــيم بندى زمان را برعهده  تقس
ــم در اين  ــگران ه دارد. آرايش
آرايشگاه يا به  صورت درصدى 
كار مى كنند يا صندلى را اجاره 
ــوده به  مى كنند تا با خيالى آس

كارشان بپردازند. 
ــه در  ــيد ك ــته باش توجه داش
ــد براى  ــما نباي ــام مدير ش مق
كار  در  ــراد  اف ــيم بندى  تقس
ــگر دخالتى  ــترى يا آرايش مش
ــت  ــيد. ممكن اس ــته باش داش
يك مشترى از قبل با آرايشگر 
ــرده و  ــر كار مى ك ــورد نظ م
ــن دليل به  ــون هم به همي اكن
ــما مراجعه  ــش ش ــالن آراي س

كرده است. 

برخورد مناسب
ــت  رعاي و  ــب  ــورد مناس برخ
مشترى مدارى يكى از الزامات 
ــر روحيه  ــت. اگ ــر كارى اس ه
اجتماعى نداريد و ممكن است 
ــئله با فرد  در خصوص هر مس
مقابل وارد چالش شويد شغل 
ــبى را انتخاب نكرده ايد.  مناس

ــگرى كه موى  ــد آرايش بگذاري
مشترى را اصالح كرده مبلغ را 
دريافت كند و اگر خودتان اين 
كار را انجام داده ايد نرخ مصوب 
ــترى  اتحاديه را مقابل ديد مش
ــد  ــه او بگويي ــد و ب ــرار دهي ق
ــتى  ــه راضى هس هر چقدر ك
ــن نرخ بايد  پرداخت كن. تعيي
ــغل  ــرف اول يك حرفه و ش ح
را بزند، اما اگر اين اتفاق بيفتد 
ــوى ارائه دهنده  كه مبلغى از س
باعث  ــود  ــوان نش خدمات عن
مى شود  مشترى  رضايت خاطر 
ــى تبليغات به  ــن كار نوع و اي
حساب مى آيد. در ضمن سعى 
ــتريان ثابت  ــم مش ــد اس كني
ــپاريد و آنها  ــود را به ياد بس خ
ــدا كنيد.  ــم كوچك ص را با اس
ــاليق آنها توجه  به عاليق و س
ــما به  ــان دهيد تا به جز ش نش
ــك از رقبايتان  ــچ ي ــراغ هي س

نروند. 

مديريت زمان
ــى كه به  ــعى كنيد در زمان س
مشتريان مى دهيد دقت كافى 
ــيد. اصالح موى  را داشته باش
هر مشترى به طور متوسط 30 
دقيقه طول مى كشد كه انجام 
ــو و  ــى مانند شست وش كارهاي
ــام كارهايى  اصالح ريش و انج
ــن زمان  ــه اي ــل ب ــن قبي از اي
مى افزايد. زمانى كه مى خواهيد 
ــترى در نظر  وقتى را براى مش
ــى ارائه  ــد حتما چگونگ بگيري

خدمات را از وى جويا شويد. 
مديريت  افراد  برخى  متاسفانه 
ــدى نمى گيرند و  ــان را ج زم
ــود تا  ــر باعث مى ش همين ام
ــت  ــود را از دس ــتريان خ مش

بدهند. 
ــران گمان مى كنند  برخى مدي
ــل  مقاب ــتريان  مش ــه  اينك
ــند،  ــگاه آنها صف بكش آرايش
ــت  ــان دهنده اعتبار آنهاس نش
ــه  ــترى را ب ــتريان بيش و مش
جذب  ــان  كسب و كارش سمت 
ــايد  ــئله ش ــد. اين مس مى كن
ــما  ش ــراى  ب ــدت  كوتاه م در 
ــاورد، اما  ــهرت به ارمغان بي ش
را  ــتريان  مش ــدت  بلندم در 
ــرد. پس در  ــد ك ــزده خواه دل
ــغل  ــغل بيش از هر ش اين ش
ديگرى مديريت زمان را جدى 
ــتريان را  بگيريد تا رضايت مش

جلب كنيد. 

حتما بارها از خود پرسيده ايد رمز 
ــب و كارهاى  موفقيت صاحبان كس
كوچك چيست. پاسخ ساده است: 
هيچ شگفتى خاصى وجود ندارد. 
ــب و كار هايى  كس چنين  موفقيت 
ــى و تجربه  تنها حاصل سختكوش

است. 
كوچك  ــب و كارهاى  كس موفقيت 
ــژه به چند  ــه توجه وي ــتگى ب بس
ــه  ــن دقيق نقش ــه دارد: تعيي نكت
ــد،  كاربل ــراد  اف ــتخدام  اس راه، 
ــزان  ــنجش مي ــذارى و س هدفگ
ــع چالش هاى  ــرفت كار و رف پيش
ــير كار رخ  ــه در مس ــختى ك س

مى نمايد. 
ــيد  ــته باش ــا را در ذهن داش اينه
ــن مهم  ــراغ پنج رك ــا برويم س ت
ــب و كارهاى  براى موفقيت در كس
كوچك. اين راهكارها شگفت انگيز 
ــا  آنه ــتند.  نيس ــر  معجزه گ ــا  ي
ــما  ــتند براى ش ــى هس ميانبرهاي
ــال موفقيت  ــه قلبتان دنب كه هم

كسب و كارتان است. 

1- نقشه راه فورى فوتى 
تهيه كنيد

ــه راه  ــردن يك نقش ــخص ك مش
فورى فوتى و شفاف، افراد باهوش 
را به سمت شركت شما مى كشاند 
ــم كارى را باال مى برد.  و تعهد تي
ــه تيم ماندن  ــن امر همچنين ب اي
ــازمان در  ــان س ــاد كاركن اتح و 
ــك مى كند. وقتى  طول زمان كم
ــود را تدوين كرديد،  ماموريت خ
ــاز كنيد و نه  ــا چرايى آغ كار را ب
چگونگى. از خود بپرسيد: چرا اين 
اينجاست؟ چرا ساير  شركت االن 
ــركت ها قدرت حل كردن اين  ش

مشكل را ندارند؟ 

2- آدم هاى كاربلد را بيابيد
ــراد كاربلد و باهوش  قرار دادن اف
ــان است  در جايگاهى كه مناسبش
ــيار مهم، اما ساده ترين بخش  بس
ــى  ــختى كار زمان ــت. س ماجراس

است كه مى خواهيد افراد مناسب 
براى اين جايگاه ها را بيابيد. دنبال 
ــانى باشيد كه با كارگروهى يا  كس

تيم ورك مشكلى نداشته باشد. 
ــد و موفق  ــراد كاربل ــى از اف خيل
ــى كار تيمى ندارند. اين كار  تواناي
را براى ساختن يك سازمان موفق 
ــازمانى كه كار  سخت مى كند. س
ــى در آن حرف اول را مى زند.  تيم
ــازمان بزرگ تر  ــه س ــون هرچ چ
ــا چالش ها هم  ــارزه ب ــد، مب باش

سخت تر مى شود. 
ــه  ــد ك ــه كار بگيري ــرادى را ب اف
ــه جلو،  ــوع، حركت ب ــيفته تن ش
ــودن  ــاوت ب ــا، متف ــه تازه ه تجرب
ــر  ــان تغيي ــك كالم قهرم و در ي
ــانى برويد  ــتند. به سراغ كس هس
ــا نهادن  ــى ذاتى در بن ــه تواناي ك
فرآيندها  و  ــاختارها  ــه ها، س نقش
ــى  ويژگى هاي ــن  چني ــد.  دارن را 
ــتند  همواره در معرض انتقاد هس
ــى و فاقد  ــاى معمول ــون آدم ه چ
ــادگى  ــن خصوصياتى، به س چني
ــريع  ــد س ــر به پذيرش رش حاض
سازمان نيستند. نگرش ها، باورها، 
ــد كارمندان به  ــا و تعه عملكرده
ــاختن فرهنگ سازمانى  كار در س

ــى دارد؛ فرهنگى كه  ــش مهم نق
ــه كار اجرايى موفق را فراهم  زمين

مى كند. 

3- هدفگذارى شفافى 
داشته باشيد

ــد تعيين اهداف بلند مدت و  فرآين
كوتاه مدت براى موفقيت فاكتورى 
ــت. اين كار پشتيبانى  ضرورى اس
ــت. شفاف سازى  ــه راه اس از نقش
ــداف كمك مى كند  دقيق اين اه
ــير خود  تا افراد و فرآيندها در مس
حركت كرده و از اين شاخه به آن 
ــاخه نپرند.  به پرندگان مهاجر  ش
ــرض كنيد  ــد. ف بيندازي ــى  نگاه
ــه A به  ــن از نقط ــان رفت هدفش
ــد. اگر هر كس هرجا  نقطه B باش
دلش بخواهد، برود، به مقصدشان 

نمى رسند. 
ــك  كارى هري ــط  ــك محي ي در 
ــير كلى  ــر بايد مس ــراد حاض از اف
ــمت  ــد و به س ــركت را بپيماي ش

هدفى مشترك حركت كنند. 

4- ميزان پيشرفت را 
بسنجيد

ــنجش  ــداف بدون س ــن اه تعيي

ــن  غيرممك ــرفت  پيش ــزان  مي
ــت. دركنار اهداف اصلى خود  اس
و  ــى  عمليات ــى،  مال ــاى  هدف ه
فرآيندمحور را هم در نظر بگيريد. 
ــير پيشرفت قرار  با اين كار در مس

مى گيريد. 
ــى در كنار  ــنجش اهداف جانب س
ــاى اصلى، تصوير دقيقى  فعاليت ه
از مسير پيشرفت به سمت اهداف 
ــما مى دهد. تاثير  بلند مدت به ش
محيط كار و كاركنان همواره اين 
تصوير را تصحيح و پالوده مى كند. 
ــه كار اجرايى با موفقيت  در نتيج

همراه مى شود. 

5- خود را آماده مقابله
با چالش ها كنيد

ــوه  نح ــتراتژيك،  اس ــكالت  مش
ــكالت  ــردن كار و مش ــى ك اجراي
ــه در يك سازمان  فرهنگى هميش
ــكالت ارتباط  وجود دارد. اين مش
ــه راه،  ــه تدوين نقش ب ــى  چندان
ــتخدام افراد كاربلد و سنجش  اس

ميزان پيشرفت ندارد. 
ــتن اين  ــر گذاش ــت س براى پش
ــه از  ــت ك ــوب اس ــكالت خ مش
ــك بگيريم.  ــاى تجربى كم داده ه

به پيشرفت حاصل شده در مسير 
اهداف قابل سنجش نگاه كنيد. با 
ــكل واقعى  اين كار مى توانيد مش
ــكل از  ــخيص دهيد. آيا مش را تش
جانب مشتريان است؟ آيا شركا به 
ــكالت پيش بينى نشده  خاطر مش
ــت نمى كنند؟  ــما حرك همپاى ش
ــى و دقيق  ــن داده هاى تجرب يافت
ــق معضل  ــد به درك عم مى توان

كمك كند. 
وقتى عمق معضل را فهميديد، به 
ــه آن برويد. آيا شركت  سراغ ريش
ــش رو توجيه  راجع به فرصت پي
ــان نمى توانند  ــت؟ آيا كاركن نيس
ــتى  ــان ارتباط درس ــن خودش بي
ــه چيز در اين  ــرار كنند يا هم برق
ــازمان  ــت؟ آيا س ــاره مرتب اس ب
ــب را به  ــى و مناس ــات كاف خدم
مشتريان ارائه مى كند؟ آيا رقبا به 
درستى متوجه رسالت ما شده اند؟ 
با مديران رده باالى شركت راجع 
ــه  ــان درباره ريش به ديدگاه هايش
ــت كنيد.  ــكالت صحب اصلى مش
ــت  يادداش ــا  آنه ــاى  ديدگاه ه از 
در  ــرى  فك ــفتگى  آش ــد.  برداري
ابتداى مسير حل مشكل طبيعى 
ــت و جاى نگرانى ندارد. كمى  اس
ــد از همه بخواهيد  كه جو آرام ش
ــت كنند.  ــكل را ليس ــل مش دالي
ــا صحبت و  ــه آنه ــع ب ــد راج بع

گفت وگو كنيد. 
ــخيص  ــد منجر به تش ــن فرآين اي
ــى براى آن  ــكل و چاره انديش مش
مى شود. اين كارها در هر شركتى 
ــانى كه  ــود، اما كس انجام نمى ش
ــش گرفته اند  ــى را پي چنين روش
ــهيل روند حل مشكل خبر  از تس
ــه از  ــت اينك ــد.  در نهاي مى دهن
ــو بودن رويكرد خود و ساير  همس
همكاران رده باال اطمينان حاصل 
كنيد. آنها را به مشاركت در كارها 
ــن روش كمك  ــويق كنيد. اي تش
مى كند تا كارهاى اجرايى را بهتر 
ــام داده و خروجى پروزن ترى  انج
ــاير همتايان داشته  ــبت به س نس

باشيد. 

سعى كنيد مدل موى 
افراد را به خاطر 

داشته باشيد تا در 
مراجعات بعدى 

بدانيد از كجا بايد 
شروع كنيد. اين 

مسئله نشان مى دهد 
براى مشتريان 

اهميت قائل هستيد 
و نسبت به آنها 

شناخت داريد

سهراب على اكبرى

 كوتاه و بلند مديريت آرايشگاه مردانه

موفقيت در كسب و كارهاى كوچك جادو و جمبل نمى خواهد
سارا گلچين



ايمان و باور ما در ابتداى هر مسئوليت دشوارى تنها عاملى است كه موفقيت نهايى مان را تضمين مى كند.
 

ويليام جيمز

بنابر زمانبندى انجام شده در توافق ژنو براى دريافت 4/2ميليارد دالر از دارايى هاى بلوكه شده ايران يكشنبه 
زمان سررسـيد آخرين قسـط رسيده است. بنابر توافق هسـته اى 24 نوامبر بين ايران و گروه 1+5 قرار بر اين 
شـد تا 4/2ميليارد دالر از دارايى هاى بلوكه شـده حاصل از فروش نفت كشـور طى هشت قسط و در شش ماه 
آزاد شود. براين اساس اين گونه توافق شد كه 550 ميليون دالر در اول فوريه، 450 ميليون دالر در اول مارس، 
550 ميليـون دالر در هفت مـارس، 550 ميليون دالر در 10 آوريل، 450 ميليون دالر در 15 آوريل، 550ميليون 
دالر در 14 مه، 550 ميليون دالر در 17 ژوئن و 550ميليون دالر نيز در 20 ژوئيه واريز شود. اين در حالى است 
كه تاكنون هفت قسـط از كل هشت قسط توافق شده با مجموع 3 ميليارد و 650 ميليون دالر به حساب بانك 
مركزى كشـورمان واريز شـده و يك قسـط 550 ميليون دالرى ديگر باقى مانده اسـت. اين در حالى است كه 
هر قسـط از دارايى هاى بلوكه شـده تقريبا بين 1395 ميليارد تا 1705 ميليارد تومان اسـت. مبلغ هر قسط از 
دارايى هاى بلوكه شـده ايران به تنهايى، نزديك به نصف مبلغ اختالس 3000 ميليارد تومانى اسـت. اين مبلغ 

برابر با حقوق يك ماه براى 3ميليون كارگر مطابق با قانون وزارت كار است. 

سود    وكو

تبليغات در ياهو

درآمدزايى به سبك بسكتبال
ــت لبران  به گزارش فوربس، بازگش
جيمز، فوق ستاره بسكتبال امريكا 
به تيم سابقش كليولند كاواليرز، نه 
تنها براى عالقه مندان به بسكتبال 
ــه اوهايو  ــراى اقتصاد منطق بلكه ب
ــز اتفاق بزرگى خواهد بود. او كه  ني
ــون دالرى به كليولند  ــاله و 42 ميلي با قراردادى دو س
ــود حدود 500 ميليون دالر  بازگشت، پيش بينى مى ش
ــته باشد. يك  ــال براى زادگاهش درآمدزايى داش در س
ــرات مالى  ــادى در مورد تاثي ــات اقتص ــه مطالع موسس
ــته است: حضور مجدد  ــت جيمز به كليولند نوش بازگش
لبران جيمز در اوهايو باعث افزايش 215 ميليون دالرى 
ــد.  ــى خواهد ش درآمد تيم كليولند فقط از بليت فروش
ــه فصل قبل براى ديدن  ــاگرانى ك ميانگين تعداد تماش
ــم آمدند حدود 12  ــالن اين تي بازى هاى كليولند به س
ــاس پيش بينى ها  هزار نفر براى هر بازى بود، ولى براس
اين رقم در دو فصل آينده به 20 هزار و 500 نفر براى 
ــتوران ها و هتل ها نيز به  ــد. درآمد رس هر بازى مى رس
ــتاره 34 ميليون دالر اضافه  ــطه حضور اين فوق س واس
ــه 170 ميليون دالر از اضافه  ــد و جالب اينك خواهد ش
ــت  ــد در اوهايو پس از بازگش ــغل جدي ــدن 500 ش ش

جيمز، نصيب تيم كليولند مى شود. 

دخالت واشنگتن پست
در مذاكرات اتمى

ــت، با  ــنگتن پس ــه گزارش واش ب
ــرب عليه  ــظ تحريم هاى مخ حف
ــى هاى  ــى دسترس ــران و برخ اي
ــده  ــع بلوكه ش ــدود به مناب مح
ــته اى  مى توان به يك توافق هس
ــده  ــتى مدعى ش ــت يافت. اين روزنامه در يادداش دس
ــت، وراى تصميم باراك اوباما براى تمديد مذاكرات  اس
ــته اى با ايران به مدت چهار ماه ديگر يك برآوردى  هس
ــار و انگيزه  ــود دارد كه دولت امريكا تركيبى از فش وج
ــت. كنگره و برخى كارشناسان امور  را به كار گرفته اس
ــته اى خواستار موضع سخت ترى هستند و به شدت  هس
ــتدالل مى كنند  ــتند. آنها اس با اين رويكرد مخالف هس
ــار اقدامات مخفى عليه ايران بود كه اين  تحريم ها و فش

كشور را به ميز مذاكره كشاند.  

سفارش ساخت كشتى
ــتريت ژورنال،  به گزارش وال اس
ايران سفارش خود را كه در عرض 
چند هفته آينده به مراحل پايانى 
ادارى خود خواهد رسيد، به يك 
در  ــازى مستقر  شركت كشتى س
سنگاپور ارائه كرده است. كشتى هاى سفارش ايران كه 
ــت اوايل سال 2017 تحويل داده شوند از سوى  قرار اس
ــتيرانى جمهورى اسالمى استفاده  ــركت خطوط كش ش
خواهد شد. شركت خطوط كشتيرانى ايران كه در آغاز 
ــتن  ــه تهران به دليل همكارى داش ــوج تحريم ها علي م
ــركت هاى زيرمجموعه اش  ــران با ش ــه اتمى اي در برنام
ــهريورماه  ــرار گرفته بود در ش ــت تحريم ها ق در فهرس
ــت  ــم دادگاه اروپا از اين فهرس ــا حك ــته ب ــال گذش س

خارج شد. 

ــرد ماه ژانويه، مردى  ــحرگاه س در يك س
ــنگتن دى سى  ــتگاه متروى واش وارد ايس
ــروع به نواختن ويولن كرد. اين  ــد و ش ش
ــش قطعه از  ــرد در عرض 45 دقيقه، ش م
ــاخ را نواخت. از آنجا كه  بهترين قطعات ب
ــاعات صبح بود، هزاران نفر  شلوغ ترين س
ــان به سمت  ــر كارهايش براى رفتن به س
ــه دقيقه  ــد.  س ــوم آورده بودن ــرو هج مت
ــالى متوجه  ــرد ميانس ــته بود كه م گذش
ــرعت قدم هايش كاست  نوازنده شد. از س
ــرد، بعد با عجله  ــد ثانيه اى توقف ك و چن
ــه راه افتاد. يك  ــد خود ب ــمت مقص به س
ــتين انعام خود  دقيقه بعد، ويولن زن نخس
ــى بى آنكه توقف  ــرد. خانم ــت ك را درياف
ــك دالرى به درون  ــكناس ي كند يك اس
ــه به راه خود  ــه اش انداخت و با عجل كاس

ادامه داد. چند دقيقه بعد، مردى در حالى 
كه گوش به موسيقى سپرده بود، به ديوار 
ــر تكيه داد، ولى ناگهان نگاهى به  پشت  س
ساعت خود انداخت و با عجله از صحنه دور 
ــى كه بيش از همه به ويولن زن  شد.  كس
ــان داد، كودك سه ساله اى بود  توجه نش
ــان او را با  كه مادرش با عجله و كشان كش
خود مى برد. كودك يك لحظه ايستاد و به 
تماشاى ويولن زن پرداخت، مادر محكم تر 
ــه همچنان  ــودك در حالى ك ــيد و ك كش
ــود، به همراه مادر  ــش به ويولن زن ب نگاه
ــط چندين  ــه راه افتاد. اين صحنه، توس ب
كودك ديگر نيز به همان ترتيب تكرار شد 
ــتثنا براى بردن شان  ــان بالاس و والدين ش
ــدند. در طول مدت 45  به زور متوسل ش
ــن زن مى نواخت، تنها  ــه ويول دقيقه اى ك

ــش نفر، اندكى توقف كردند. بيست نفر  ش
ــند و  انعام دادند، بى آنكه مكثى كرده باش
ــى و دو دالر عايد ويولن زن شد. وقتى  س
ــيد و  ــت كش كه ويولن زن از نواختن دس
ــى  ــد، نه كس ــكوت بر همه جا حاكم ش س
ــويق كرد و نه  ــى تش ــد، نه كس متوجه ش
كسى او را شناخت.  هيچ كس نمى دانست 
كه اين ويولن زن همان «جاشوا بل» يكى 
ــيقيدانان جهان و نوازنده  از بهترين موس
ــته شده  يكى از پيچيده ترين قطعات نوش
ــه ارزش 3/5 ميليون دالر  ــراى ويولن ب ب
ــوا بل دو روز قبل از نواختن  ــت. جاش اس
ــالن مترو، در يكى از تئاتر هاى شهر  در س
بوستون، برنامه اى اجرا كرده بود كه تمام 
ــده و قيمت  ــروش ش ــش پيش ف بليت هاي

متوسط هر بليت يكصد دالر بود. 
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انه ها ادامه پرداخت یار: نتیجه نظر سنجی بیست و نهم تیرماه 
با روند فعلی چه تاثیری در اقتصاد کشور خواهد داشت؟

ــتاز  ــات پيش ــئله تبليغ ــر در مس ــه اخي ــو در ده ياه
ــن به ياهو  ــتن م ــى از داليل پيوس ــن امر يك ــود و اي ب
ــاظ علمى  ــك و هم از لح ــم از لحاظ تكني ــود كه ه ب

شاخص بود.
ــت  ــوع تبليغات داش ــو به موض ــى كه ياه ــگاه خاص  ن
ــم بازاريابى بتوانند ايده ها  ــه اى را فراهم كرد تا تي زمين
و پيشنهادهاى نوگرايانه خود را مطرح كنند و به دنبال 
آن به مرحله انجام برسانند. من وارد ياهو شدم و بعد از 
ــه ماه فعاليت در قسمت فروش مدير بخش و بعد از  س
ــال به عنوان جوان ترين مدير ارشد به عنوان مدير  يك س
ــدم. تجربه  فروش ياهو در آفريقا و خاورميانه انتخاب ش

بسيار مفيدى بود. 
ــاد گرفتم و  ــاى زيادى ي ــال ها چيزه ــول اين س در ط
ــو در دنيا با اين  ــرورش دادم. ياه ــاى خوبى را پ نيروه
ــتين  ــاخه كارى خود نخس رويكرد پيش رفت كه در ش
ــوف نبود. ياهو قصد  ــد. نگاه به منطقه خاصى معط باش
داشت براى تمام دنيا كار كند و اين تنها هدفى بود كه 
ــى نخستين باشد در كار خود  قابل انعطاف نبود. هركس

موفق ترين هم هست. 
 آنچه ياهو را به  عنوان يك موتور جست و جوى متفاوت 
و پرمخاطب به همه شناساند قدرت فكر و تصميم گيرى 
ــو موفقيت آميز به انجام  ــران آن بود. كارى كه ياه مدي
ــوان موتور  ــا به  عن ــود را صرف ــن بود كه خ ــاند، اي رس
ــه اينترنت نگاه  ــرد. چراكه اگر ب ــت وجو معرفى نك جس
ــت مربوط به ارتباط  ــد 94 درصد ترافيك در اينترن كني

مى شود. 
ــت  ــال پيش اين گونه بوده امروز نيز اينچنين اس 20 س
ــود. ياهو با اين ترافيك  ــده نيز چنين خواهد ب و در آين
ــازى كند،  ــر دنياى مج ــود را درگي ــم گرفت خ تصمي
ــت اگر شما از فضاى  ايميل برخورداريد  چراكه مى دانس
ــاز مى كنيد. اگر  ــت كم روزى يكبار  ايميل خود را ب دس
ــته باشيد  ــر زدن به اينترنت را داش پنج دقيقه وقت س
ــت كه به  ايميل خود سر  تنها كارى كه مى كنيد اين اس

مى زنيد. امروز هم اين گونه است. 
ــتفاده كرد و با توجه به نيروى  ــناخت اس ياهو از اين ش
انسانى خالق و كاربلد خود اساس تبليغات را روى ايميل 
در فضاى مجازى گذاشت. شما وقتى به ايميل خود سر 
ــدام موقعيت جغرافيايى  ــته به اينكه در ك مى زنيد، بس
زندگى مى كنيد، تبليغات متفاوتى را مشاهده مى كنيد. 
اين گونه ياهو توانست روش متفاوتى را در علم تبليغات 

پايه گذارى كند. 
اين گونه شركت هاى مختلف و سفارش دهندگان تبليغ 
ــت كه محصوالت آنها به  در ياهو، اطمينان خواهند داش
گروه هدف مناسب نشان داده خواهد شد. افراد مختلف 
ــر مى زنند، مطمئن هستند كه  هم كه به ايميل خود س
ــليقه و ميل خود تبليغاتى را در فضاى ايميل  مطابق س

خود مشاهده مى كنند. 
ادامه دارد..

كنسرت 100 دالرى در مترو

ــعه اقتصادى  ــى تقدم و تاخر ميان توس در بحث بررس
ــت بگويم كه هيچ  ــى بايد به صراح ــعه اجتماع و توس
ــت. توسعه  يك از اين دو بر ديگرى مقدم و موخر نيس
ــود كه از نظر اجتماعى  اقتصادى وقتى ماندگار مى ش
ــعه به همراه خود داشته باشد. برنامه هايى كه  هم توس
فقط به جهت دستيابى به منافع اقتصادى ساماندهى 
مى شود ناگزير پايدار نخواهد ماند. براى نمونه مى توان 
ــيمى  ــه برنامه هاى اقتصادى در حوزه نفت و پتروش ب

اشاره كرد. 
در شهرهايى كه حوزه نفت در آنجا فعاليت مى كند به 
تدريج توجهاتى به توسعه اجتماعى نيز شده است اما 
ــعه تاب آور نخواهد بود. در مسجد سليمان،  اين توس
حدود صد سال پيش نفت پيدا شد. به دنبال آن ارزش 
افزوده زيادى براى اقتصاد كشور به دست آمد اما حاال 
ــليمان  كه فعاليت هاى نفتى ديگر متمركز به مسجدس

نيست، اين شهر وضعيت مناسبى ندارد. 
ــليمان  ــجد س ــاال در جايگاه قبلى مس ــادان نيز ح آب
ــعه اقتصادى كشور به  قرار دارد. بخش بزرگى از توس
فعاليت هاى نفت و پتروشيمى در آبادان مرتبط است. 

همين امر باعث شده تا مقدارى به توسعه اجتماعى در 
ــود اما در كل گروه هاى هدف، يعنى  آبادان بها داده ش
ــعه اجتماعى به خاطر آنها ايجاد شده  افرادى كه توس

است، افراد شاغل در شركت نفت هستند. 
ــت رفاهى  ــى بهبود وضعي ــعه اجتماع ــدف از توس ه
ــت، بلكه نگه داشتن افراد شاغل  ــاكنان آبادان نيس س
ــت. امكاناتى مانند  در حوزه نفت مقصد اصلى بوده اس
ــتان، مراكز رفاهى و مجموعه هاى  ــگاه، بيمارس دانش
ــده كه مردم مناطق نفت  ــى تا بخشى باعث ش ورزش

خيز از توسعه اجتماعى بهره مند شوند. 
از طرف ديگر پس از چند دهه فعاليت شركت هاى 
ــل دوم  ــدادى افراد از نس ــيمى تع ــى و پتروش نفت
ــده  ــغول به كار ش بومى هاى منطقه در صنعت مش
اند، تحصيل كرده اند و زبان انگليسى ياد گرفته اند 
ــا رفتن  ــد بود و ب ــت خواهن ــا همه موق ــا اينه ام
ــر در آنجا باقى  ــاى نفتى از منطقه ديگ مجموعه ه

نخواهند ماند. 
ــته افزايش بيشترى  ــبت به گذش جمعيت آبادان نس
ــال كار  ــادى در آنجا به دنب ــراد زي ــت. اف ــته اس داش
مى گردند. پس بايد با نگاه كامل به هر دو وجه توسعه 

به مفهوم واقعى توسعه پايدار دست يافت. 

امروز اتفاق جالبى افتاد. اتفاقى كه در عمر خودپردازى 
من اتفاق ويژه اى به حساب مى آيد. جلوى خودپردازى 
ــراغ  كه معموال اول به آنجا مى روم و اگر خلوت بود، س
ــتاده بودم و منتظر مخى بيكار  باقى خودپرداز ها، ايس
ــالم  ــد و گفت:  «س براى صحبت كه فردى نزديك ش

سعيد جان خوبى؟»
گفتم:  «مخلصيم بد نيستيم. شما؟»

گفت:  «وقت داريد چند لحظه وقتتون رو بگيرم؟»
ــا خودمون وقت ملت  ــماييم. م گفتم:  «در خدمت ش

رو مى گيريم، تو ميخواى وقت ما رو بگيرى؟ بفرما!»
گفت:  «من از روزنامه جرات امروز مزاحمتون مى شم. 
مى خواستم راجع به اين موج و جريانى كه در صفوف 
ــته  ــرداز راه انداختيد، مصاحبه اى باهاتون داش خودپ

باشم. امكانش هست؟»
گفتم:  «ما در خدمتيم، بفرما!»

گفت: «در اقتصاد از نوع پالنB، فراتر از اينكه جريان 
ــه، فرد صاحب جريانه! اين رو شما در  صاحب فرد باش

گذر زمان چطور مى بينيد؟»
ــى ببينم چى  ــرف بزن ــه عين آدم ح ــم:  «ميش گفت

مى گى؟»
ــوخى كردم. مى خواستم بپرسم هدف شما  گفت:  «ش

از راه اندازى اين جريان و موج چيه؟»
ــع به نوعى  ــتم. در واق ــدف خاصى نداش ــم:  «ه گفت
ــادى مردم!»  ــتباه اقتص ــن به رويكردهاى اش پرداخت

گفت:  «شما مردم هستيد؟»
گفتم:  «نمى دونم هنوز مطمئن نيستم»

ــاب كنيم،  ــما رو مردم حس گفت:  «با فرض بر اينكه ش
آخرين رويكرد اشتباه شما در حوزه اقتصاد چى هست؟»

گفتم:  «اقتصاد چى هست؟»
گفت:  «به نظر شما اقتصاد چى هست؟»

ــوال منو با سوال جواب بدى،  گفتم:  «يك بار ديگه س
همچين ميزنم تو گوشت، صدا قابلمه بديا!»

ــتباه شما در حوزه هاى  گفت:  «ببخشيد! منظورم اش
اقتصادى مثل حوزه مالى؟»
گفتم:  «مالى چى هست؟»

گفت:  «مالى منظور همون پوليه ديگه.»
گفتم:  «پول چيه؟»

گفت:  «پول، كاغذ بهادار!»
گفتم:  «بهادار چيه؟»

گفت:  «هر چيز ارزشمند!»
گفتم:  «مثل وقت و زمان مثال!؟»

گفت:  «دقيقا درسته!»
گفتم:  «خب حاال اين شد. آخرين اشتباه اقتصادى كه 
ــدم اين بود كه دو ساعت وقتم رو گذاشتم  مرتكب ش
ــاى تو و امثال تورو گوش كنم كه فقط وقت  و حرف ه

آدم رو مى گيرى.»
گفت:  «آها خب از اول مى گفتى كه تو مردم نيستى!»

گفتم:  «من مردم نيستم! ؟ شايد!»
گفت:  «مى تونم يك سوال ديگه هم ازت بپرسم؟»
گفتم:  «بفرما اگر بگم نه هم، باز مى پرسى. بپرس.»

ــب دم اين  ــا ش ــح ت ــى صب ــته نمى ش ــت: «خس گف
خودپردازها مى چرخى، حداقل برو تو بانك اونجا آدم 

بيشتر مياد»
ــته كه مى شم. منتها بانك  گفتم:  «خسته شم؟! خس
ــمونه!  ــت اخوى. ما همين خودپرداز بس جاى ما نيس

بفرما شما هم برو به كارت برس بفرما!»
ــد و من هم به  ــه جرات امروز دور ش ــگار روزنام خبرن

سمت افق حركت كردم تا گم شوم. 

ــم بگيرم نوع  ــد تا تصمي ــى باعث ش ــوع و اتفاق موض
ــت را به دو  ــازمان محيط زيس ــبت به س برخوردم نس
ــازمان  ــش اول، يعنى س ــم. با بخ ــيم كن بخش تقس
محيط زيست و افرادى كه به هر عنوان در آن سيستم 
ــتند ديگر كارى نخواهم داشت و  ــغول به كار هس مش
در موردشان اظهار نظر نخواهم كرد. بخش دوم يعنى 
طبيعت ايران و بازنشسته هاى سازمان محيط زيست را 
همچون گذشته به خوبى مورد توجه قرار خواهم داد و 
براى آنها هر كارى كه در توانم باشد انجام مى دهم. در 
حال حاضر بايد به دو بخش در ارتباط با محيط زيست 

ايران توجه بيشترى كرد. 
ــن موضوع به همراه خود منفعت اقتصادى هم براى  اي
ــن دو بخش يعنى  ــراه دارد. اي ــه به هم ــرد و جامع ف
ــازمان هاى مردم نهاد  بازنشستگان محيط زيست و س
ــتند. در  ــرمايه هايى براى حفظ طبيعت ايران هس س
ــاط با گروه هاى مردم نهاد بايد بگويم، در دو دهه  ارتب
ــا در حفظ و  ــدند ت ــته عده زيادى عالقه مند ش گذش
حراست از محيط زيست كشور مشاركت داشته باشند 
ــيار خوب بود. اين افراد سازمان هايى درست  و اين بس
ــد، اما چون از آموزش هاى الزم برخوردار نبودند  كردن
ــود موفق نبودند. عده اى  ــير خ آنچنان كه بايد در مس
هم كه سوء نظر دارند از انرژى و امكانات رسانه اى اين 
افراد سوء استفاده كردند. يكى از استفاده هايى كه افراد 
مغرض از اين گروه ها بردند، اين بود كه منتقدان خود 

را به وسيله آنها سركوب كردند. 
ــازمان محيط زيست  ــتگان س اما مورد بعدى بازنشس
ــان بيابانى به فردى  ــت. محيط ب ــش بيابانى اس در بخ
ــه در رده هاى مختلف به عنوان محيط بان  مى گويند ك
ــى از بخش هاى بيابانى  ــاده، معاون يا رييس در يك س
ــت فعاليت كرده باشد.  ــازمان حفاظت محيط زيس س
ــتند و  ــيار زيادى هس ــن افراد داراى تجربه هاى بس اي
ــازمان هاى ديگر فرق مى كنند. در  ــتگان س با بازنشس
ــا آموزش كم و با  ــاى ديگر مى توان افراد را ب ارگان ه
تجربه اندك جايگزين نيروهاى بازنشسته كرد، اما در 

محيط بانى از افراد كم سابقه يا حتى از دانشگاه رفته ها 
ــرد.  ك ــدا  پي ــبى  مناس ــن  جايگزي ــوان  نمى ت ــز  ني
محيط بان هايى كه 35 سال از عمر خود را در بيابان ها 
ــپرى كرده اند و عمدتا هم از بچه هاى كوير هستند،  س
ــناختى كه به اندازه 50 سال از علوم بيابان دارند  با ش
به عنوان گنجينه هاى با ارزش حفاظت از محيط زيست 
شناخته مى شوند. بايد از يكايك آنها استفاده كرد، در 
ــت آنها را رها  ــازمان حفاظت محيط زيس حالى كه س
مى كند تا به كار هاى بى ارتباط با شغل خود بپردازند. 
يكى به عنوان راننده كمپرسى، ديگرى روى تريلى كار 
ــه  عنوان هاى ديگر  ــد و بعضى هم در بنگاه ها ب مى كن

مشغول به كار مى شوند. 
ــرد. مثال اميرخان آهنى  ــراد زيادى را مى توان نام ب اف
ــود، يا احمد  ــى توران ب ــال ها رييس پارك مل ــه س ك
ــس همين پارك  ــاليانى را ريي ــه او هم س ــى ك عجم
ــال ها در  ــردار زهى هم كه س ــت. مرحوم س بوده اس
ــتان كار كرد و يك  ــت سيستان و بلوچس محيط زيس
ــه مى توانم يك به يك براى  ــت چند 10 نفرى ك ليس
ــتفاده اى كه مى توان از اين نيروها  ــمارم. اس شما بش
ــنهاد را ارائه  ــال پيش اين پيش ــت و من از 20س داش
ــاوران  ــت كه اين افراد بتوانند مش ــودم اين اس داده ب
ــاورانى كه ايده ها  ــت بشوند؛ مش ــازمان محيط زيس س
ــته باشد اما  ــان ضمانت اجرايى داش و پيشنهادهاى  ش
ــفانه اين پيشنهاد هيچ وقت جدى گرفته نشد و  متاس
ــته هاى سازمان هركدام به كار  در حال حاضر بازنشس

ديگرى مشغول هستند. 
ــن افراد براى  ــد از علم و دانش اي ــش ديگر باي در بخ
و  ــرد  ك ــتفاده  اس ــگرى  ــاى گردش پروژه ه ــف  تعري
ــراد و آموزش  ــت مى تواند با كمك اين اف محيط زيس
ــت كند. به  ــگرى را تقوي ــا بخش خصوصى گردش آنه
ــتفاده شده است و  اين ترتيب هم از اين گنجينه ها اس
هم براى خانواده هايشان كه اغلب در روستاها زندگى 
ــتغال زايى مى شود. اين امر مى تواند براى  مى كنند اش
ــدت در معرض خطر اعتياد  جوانان روستايى كه به ش
ــور كه به زودى با سونامى بيكارى  هستند و براى كش

مواجه مى شود، مفيد باشد. 

آبادان بر لبه توسعه

خودپردازى مضاعف 

گنجينه هاى بيابانى ما
اميرخان آهنى، احمد عجمى و ديگران...

قمر فالح  | جامعه شناس |

سعيد هوشيار | طنزنويس |

محمدعلى اينانلو | فعال محيط زيست |

يحيى علوى| مديرفروش ياهو|

فرارى دست ساز كه در سال 1965 ساخته شده به زودى براى فروش عرضه خواهد شد و انتظار مى رود حداقل 
20 ميليون پوند براى خريد آن پرداخت شود.

آيا از كيفيت خودروى ساخت ايران راضى هستيد؟
 1   بله         2    خير

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