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گزارشى از كم و كيف بازار محصوالت حالل

در اين بازار 
براى همه جا هست

40 درصد سود كسب وكار كابينت سازى 

در آشپزخانه
سرمايه گذارى كنيد

بازگشت رونق به بازرگانى خارجى
نشانه هاى ترك در سازمان تحريم هاى اقتصادى عليه ايران نمايان شد

مدير فروش ايران خودرو در گفت وگو با «فرصت امروز» اعالم كرد: 

سوددهى ايران خودرو را
تاييد مى كنيم

تشكيل كميته ويژه
براى تاسيس بانك اصناف

عضو سنديكاى توليد كنندگان لوله و پروفيل: 

مشكل صنعت كشور با قانون ماليات 
بر ارزش افزوده ادامه دارد
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مخالفت نمايندگان مجلس با  فوريت لغو تغييركاربرى اراضى

 تداوم ساخت و ساز غيرقانونى
در اراضى كشاورزى
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بازگشت رونق به بازرگانى خارجى

چرخه اى پنهان
كه شما را مديريت مى كند

مديران بخوانند

آيا تـا به حال براى تان پيش آمده كه بدون هيچ علتى، احسـاس كنيد 
روز كامال بدى را پشت سر گذاشته ايد؟ روزى كه در آن هيچ چيز مطابق 
ميل شما پيش نمى رود و بدترين اتفاق هاى ممكن در كسب و كار شما رخ 
مى دهد. برخى كارشناسـان بر اين باورند كه بسـيارى از اين تجربيات، 

ناشى از وجود چرخه اى به نام «بيوريتم» در سيستم بدن است. 
اغلـب افراد در مرحله اى از زندگى خود مطالبى را در رابطه با بيوريتم 
شـنيده اند، اما برخى از آنها اين مطالب را خرافات دانسته و نسبت به 
آن بى اعتنا بوده اند. اطالع از حجم باالى پژوهش هايى كه در اين حوزه 

انجام گرفته، بسيارى از اين افراد را شگفت زده خواهد كرد. 
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توافق موقت با 1+5 فضاى بين المللى را به 
سود ايران تغيير داد

ــاى بين المللى  ــا 1+5 تغيير فض ــش ماهه ايران ب ــتاورد توافق موقت ش مهم ترين دس
ــا ايران را  ــى مذاكره ب ــركت هاى بين الملل ــه برخى ش ــود، به طورى ك ــع ايران ب به نف

آغاز كردند.
على ماجدى، معاون امور بين الملل و بازرگانى وزير نفت با اشاره به دستاوردهاى مذاكرات 
ــت: مهم ترين پيامد توافق موقت ايران با 1+5 تغيير  ايران و 1+5، به خبرگزارى ايرنا گف
فضاى بين المللى به نفع ايران بود. معاون امور بين الملل و بازرگانى وزير نفت، افزود: بهبود 
فضاى بين المللى شرايطى را فراهم كرد تا شركت هاى بين المللى تمايل بيشترى براى 
حضور در صنعت نفت ايران پيدا كرده و آن را اعالم كنند. وى خاطرنشان كرد: برخى از 
شركت ها مذاكرات اوليه اى را با ايران داشتند و اعالم كردند كه به محض رفع تحريم ها 

همكارى با ايران را آغاز كنند.

توافق 6 ماهه خيال خريداران نفت ايران را آسوده كرد
معاون امور بين الملل و بازرگانى وزير نفت افزود: از دستاوردهاى توافق اين بود، شركت هايى 

كه طبق سهميه از ايران نفت مى خريدند، با خيال راحت به خريد نفت ادامه دهند.
ماجدى تصريح كرد: تا پيش از توافق، ميزان صادرات ايران به طور مرتب كاهش مى يافت، 
بنابراين، خريداران تالش مى كردند، جايگزينى براى نفت ايران پيدا كنند، اما طى شش 

ماه گذشته با خيال راحت و بدون دغدغه به خريد اقدام كردند.
وى اضافه كرد: براى استفاده از وجه فروش ناشى از فروش نفت، برخى كشورها و بانك ها 
همكارى خوبى كردند، اما برخى ديگر از كشورها مقاومت داشته و محتاطانه رفتار كردند.

ــت: در مجموع با توافق موقت ژنو  معاون امور بين الملل و بازرگانى وزير نفت  اظهار داش
شرايط براى فروش نفت بهتر شد، اما به نسبت تسهيالتى كه در اين توافق در نظر گرفته 

شده بود، برخى كشورها به طور مطلوب همكارى نكردند.
ماجدى گفت: در اين مدت توافقاتى انجام شد تا از پول هايى كه در بانك هاى كشورهاى 
ــود و براين اساس قرار شد با آنها اوراق  خريدار نفت ايران ذخيره شده استفاده بهينه ش
خريدارى شود يا اينكه به آنها سود تعلق گيرد. وى خاطرنشان كرد: براى انجام اين كارها، 
برخى از بانك ها به خوبى همكارى كردند، اما تعدادى ديگر از بانك ها آنطور كه ما انتظار 
داشتيم، همكارى الزم را انجام ندادند. معاون امور بين الملل و بازرگانى وزير نفت ادامه 
داد: اغلب كشورهاى خريدار نفت ايران به دليل اينكه ارزش پولشان ثابت است براى ما 
مشكل زيادى ايجاد نمى كردند، اما به دليل اينكه همواره از ارزش پول روپيه هند كاسته 
مى شد، تمايل داشتيم تا هرچه زودتر طلب خود را از اين كشور دريافت كنيم. وى افزود: 
ايران براى انجام معامالت نفتى از برخى كشورها مانند پاكستان و يونان و برخى شركت ها 

مانند شل طلبكار است كه به دليل تحريم قادر به استفاده از اين پول ها نيستيم.

خبر

ايليا پيرولى: اجراى طرح جامع مسكن، 
فنر فشرده گرانى مسكن را در حالى مهار 
ــازان و دست اندركاران  مى كند كه انبوه س
ــار اين بازار را به دست  ــكن خود افس مس
ــان نيز به  ــد؛ موضوعى كه كارشناس گيرن
ــد كه در حال  ــان دارند و معتقدن آن اذع
ــكن در شرايط بسيار بدى  حاضر بازار مس
ــنامه و طرح  ــر مى برد و تنها با بخش به س
ــاد اين بخش را  ــتور نمى توان اقتص و دس
ــكن  هدايت كرد و اكنون طرح جامع مس
ــه خود دولت متولى آن  نيز در صورتى ك
شود مثل مسكن مهر، پاشنه آشيل بخش 

مسكن مى شود. 
ــان، چتر صحبت هاى  به اعتقاد كارشناس
ــده برنامه ريزان هرگز  ــا و اميدواركنن زيب
باز نمى شود و كابوس وهم انگيز گرانى از 
مسكن دور نمى شود، مگر اينكه متوليان 
ــازان  ــكن مثل انبوه س ــى بخش مس اصل

سكان اين بخش را بر عهده گيرند. 
ــم در كنترل  ــه ه ــن تجرب ــاى اي نمونه ه
ــتورى بازار ارز كه تنها نتيجه اش باال  دس
ــاهده شد  رفتن نرخ ارز بود، به خوبى مش
و اين مسئله نشان مى دهد حتى اگر اين 
ــازمان هاى مربوط  ــب و به س طرح تصوي
ابالغ شود نمى توان بدون بازوهاى نظارتى 
ــدن قدم به قدم  قوى اميدى به اجرايى ش

آن داشت. 
ــكن مهر نيز  ــر، تجربه مس ــوى ديگ از س
ــاى  ــه طرح ه ــت ب ــان داد، ورود دول نش
مسكن سازى اجتماعى و در دست گرفتن 
ــت نتيجه اى جز  ــط دول همه كارها توس
ــا و گاليه هاى  ــدن طرح ه ــه كاره مان نيم
مردم از عدم تحويل به موقع و كيفيت بد 

ساخت به همراه نخواهد داشت. 
با اين تفاسير به نظر مى رسد اگر دولتى ها 
ــكن قصد ورود  در اجراى طرح جامع مس
ــته باشند، باز هم دردى  صددرصدى داش
ــد و  ــكن دوا نخواهد ش ــاى مس از درده
ــت در اين خصوص تنها بايد به عنوان  دول

ابزار نظارتى قاطع عمل 
ــد.  منظور از نظارت  كن
ــاخت  كار پيمانكارى س
مجموعه هاى  يا  مسكن 
ــذارى  قيمت گ ــهرى  ش
ــل  قبي از  ــى  اقدامات و 
ــكن  مس طرح  ــراى  اج
مهر نيست، بلكه منظور 
ــه اى  مجموع ــرارى  برق
ــررات  مق ــن،  قواني از 
ــتورالعمل هاى  دس و 
ــت كه در آن  اجرايى اس
ــازار زمين  ب ــوب  چارچ
ــد  بتوان ــاختمان  س و 
مبتنى  كارآمد  به شكلى 
ــى و  ــاد رقابت ــر اقتص ب
عمل  ــى  خصوص بخش 
كند.  درواقع، دولت بايد 
قوانين  از  با مجموعه اى 

ــازان و  ــت انبوه س و اجراى قاطع آنها دس
ــراى اجرايى  ــى را ب ــكاران خصوص پيمان
كردن پروژه هاى مسكنى باز بگذارد و كار 
ــپارد و اين به معناى نظارت  را به آنها بس

قاطعانه و دقيق است، نه اجرا. 
مشكالت انبوه سازان و دولتى ها

ــازان نيز  ــت انبوه س ــپردن كار به دس س
شرايط خاص حمايتى دولت را مى طلبد. 

ــر بازار  ــود حاكم ب ــر، رك ــال حاض در ح
ــازان را دچار سردرگمى  ــكن انبوه س مس
ــكان فروش  ــه طورى كه نه ام ــرده  ، ب ك
واحدها امكان پذير است و نه امكان اجاره 
ــئله باعث شده تا  سازندگان  و همين مس
دچار چالش شوند و براى وارد كردن آنها 

ــكالت آنها  ــكن ابتدا بايد مش به گود مس
حل شود. 

از سوى ديگر، وزارت مسكن و شهرسازى 
ــت نكرده، به  ــى از آنها حماي ــز به خوب ني
ــال، باوجود اينكه  ــورى كه به عنوان مث ط
ــه افزايش قيمت  ــتورالعمل شماره س دس
ــال  ــتان س ــر نيمه هاى زمس ــكن مه مس
گذشته ابالغ شد، اما به گفته انبوه سازان 

ــر زيرمجموعه هاى  ــم ب ــى حاك بروكراس
ــده تا با  ــازى باعث ش وزارت راه و شهرس
ــت بيش از چهار ماه از سال 93 اين  گذش

دستورالعمل به طور كامل اجرا نشود. 
رييس انجمن انبوه سازان استان تهران در 
ــازان مى گويد:  انبوه س خصوص مشكالت 
ــارز  ب ــكالت  مش از 
انبوه سازان موضوع بيمه 
ــازى  انبوه س ــات  مالي و 
ــراى رفع  ــه ب ــت ك اس
ــه هاى  اين معضل جلس
ــيون  متعددى با كميس
برگزار  ــس  مجل عمران 
ــج  ــه نتاي ــم و ب كرده اي

مثبتى نيز رسيده ايم. 
تاكيد  ــم  محتش حسن 
ــر  ب ــالوه  ع ــد:  مى كن
ــش ديگرى از  ــن، بخ اي
ــازان از  مطالبات انبوه س
طريق رايزنى با مقامات 
راه  وزارت  در  ــوط  مرب
ــال  دنب ــازى  شهرس و 
ــود كه البته براى  مى ش
اين  ــه در  نتيج حصول 
ــت همه  زمينه الزم اس

انبوه سازان پيگير مطالباتشان باشند. 
ــت كه  ــن اس در هر حال بر همگان روش
توسعه و تقويت شركت هاى انبوه سازى از 
ــرط هاى اصلى حل بحران  جمله پيش ش

مسكن است. 
از  ــت  ــت، حماي ــوان گف ــع مى ت واق در 
انبوه سازى با حمايت از اقشارى كه قدرت 
ــكن  ــد پايين دارند و نمى توانند مس خري

ــن ترتيب،  ــاق مى افتد. به اي ــد، اتف بخرن
ــود را در قالب ارائه  ــر دولت حمايت خ اگ
ــب با درخواست و نياز  ــهيالت متناس تس
شهروندان در اختيار انبوه سازان قرار دهد 
ــكالت انبوه سازان  ــتاى حل مش و در راس
ــرايط  ــازان هم با ش ــردارد، انبوه س گام ب
ــا قيمت  ــكن ب ــازند و مس ــى مى س دولت
مناسب را  به مردم و بازار عرضه مى كنند. 
ــى از راهكارها  ــايد هم بتوان گفت يك ش
فراهم آوردن امكان دادن تسهيالت قابل 
ــيط به خريداران، توسط انبوه سازان  تقس
ــت  برمى آيد  ــد كه تنها از عهده دول باش
و قدرت خريد را به مردم باز مى گرداند. 

ــازان اينجاست كه  ــكل ديگر انبوه س مش
ــازان سرمايه هاى كالن  در كشور، انبوه س
ــد و برخالف  ــازى ندارن ــراى شهرك س ب
ــا وام هاى  ــورهايى مانند تركيه كه ب كش
ــازى  دارند،  بانكى كالن اجازه شهرك س
و  ــع  مناب ــق  طري از  ــتوانه اى  پش ــچ  هي
ــازان  ــاى مالى اقتصادى از انبوه س بنگاه ه
ــت دولت از  ــا حماي ــود.بنابراين، ب نمى ش
ــكل را حل  ــازان مى توان اين مش انبوه س
ــازى  ــازان را به شهرك س ــرد و انبوه س ك
ــكان دادن جمعيت بسيار موثر  كه در، اس

است، تشويق كرد. 
ــه از عمر انجمن  ــت از آنجا ك گفتنى اس
ــذرد،  ــال مى گ ــط 10س ــازى فق انبوه س
ــى دادن به  ــتوانه مال حمايت مالى و پش
ــازان مى تواند به دولت در خانه دار  انبوه س
كردن مردم و به مردم براى خانه دار شدن 
ــوص تعامل  ــد و در اين خص ــك كن كم
ــازان مى تواند  ــا انبوه س ــكن ب وزارت مس

بسيار موثر باشد. 

ــاق اصناف  ــس ات ــى، ريي ــد جالل  عبدالمجي
ــه تعرفه باالى برخى  ــاس با بيان اينك بندرعب
ــاق را  ــم كاالى قاچ ــى، حج ــاى واردات كااله
ــا كاهش نرخ  ــت، گفت: ب ــترش داده اس گس
ــه گمركى، واردكنندگان كاال تمايل پيدا  تعرف
ــمى و قانونى  مى كنند تا كاال را از مبادى رس
وارد كنند. بنابراين ديگر به قاچاق كاال نيازى 

نخواهد بود.
ــايت اتاق اصناف ايران، جاللى   به گزارش س
ــم  ــر، منطقه آزاد قش ــال حاض ــت: در ح گف
ــز توليد و  ــنامه اش بايد مرك ــر مبناى اساس ب
ــد، بنابراين، تعرفه گمركى  توسعه صنعت باش
ــود، اما اكنون مملو  ــامل اين منطقه نمى ش ش
ــده است.  وى  از كاالهاى چينى بى كيفيت ش

ــى به توليد  ــم ورود كاالهاى چين افزود: حج
ــد و هيچ گونه برخوردى با  داخلى ضربه مى زن

واردكنندگان كاالى چينى صورت نمى گيرد.
ــدگان كاال به  ــان اينكه واردكنن ــى با بي جالل
ــرخ تعرفه گمرگى، كاالهاى  دليل باال بودن ن
ــم  بى كيفيت چينى را به صورت قاچاق از قش
ــازه داران  ــد و به مغ ــاس مى كنن وارد بندرعب
ــند، اظهار كرد: در نهايت، واحدهاى  مى فروش
صنفى هستند كه بايد جريمه كاالهاى قاچاق 
ــال  ــد. وى تصريح كرد: در چند س را بپردازن
ــيگار  ــتن تعرفه گمركى س ــته با برداش گذش
موفق شديم، واردات سيگار قاچاق را به كشور 
ــيگار قاچاق نداريم   ــف كنيم و اكنون س متوق
ــه واردات، ورود  ــن، با كاهش نرخ تعرف بنابراي

ــود.  ــور نيز كنترل مى ش كاالى قاچاق به كش
ــه دليل  ــه قيمت كاال ب ــا بيان اينك ــى ب جالل
ــم  ــه گمركى در قش ــردن تعرف ــت نك پرداخ
پايين تر است و بيشتر خريداران از قشم خريد 
ــازار بندرعباس  ــود در ب ــد، گفت: رك مى كنن
ــئوالن استان بايد  ــهود است و مس كامال مش
تالش كنند تا با برگزارى جشنوار ه هاى فصلى 
ــد. وى با بيان اينكه  ــق را به بازار برگردانن رون
ــتان  ــاى توليد در اس ــيل ها و توانايى ه پتانس
ــت، گفت:  ــده اس ــزگان ناديده گرفته ش هرم
متاسفانه حجم انبوه كاالى چينى باعث شده 
ــندگان چينى خود در قشم با گرفتن  تا فروش
ــان را به طور  مجوز در بازار چينى ها كاالهايش

دلخواه بفروشند و نظارتى هم در كار نيست.

ــعه  ــازمان توس ــى راد، رييس س ــى اهللا افخم ول
ــورهاى اروپايى براى  تجارت، درباره رقابت كش
تجارت با ايران گفت: اگرچه هنوز چند ماهى از 
ورود نخستين هيات اروپايى به تهران نگذشته، 
جاذبه هاى تجارت با ايران كشورهاى اروپايى را 
در ماراتن رقابت و شراكت تجارى با تهران قرار 
داده و فعاالن اقتصادى و دولتمردان كشورمان 
ــاهد اقبال اروپاييان براى فعاليت دو يا چند  ش

جانبه در بخش هاى مختلف با تهران هستند. 
او در حاشيه نشست صادركنندگان طال، افزود: 
ــورهاى  ــتانه با كش گفتمان ايجاد ارتباط دوس
ــم مذاكره كننده در جذب  ــان و موفقيت تي جه
ــودن برنامه  ــه صلح آميز ب ــان ب ــاد جهاني اعتم
ــه ارتباط با  ــگاه اروپايى ها ب ــته اى ايران، ن هس

ــيارى از  ــر داده، به طورى كه بس ــران را تغيي اي
اين كشورها حتى منتظر نهايى شدن مذاكرات 
ــد و براى عقب نماندن  ايران و گروه 1+5 نماندن
ــترش روابط  از يكديگر در برقرارى ارتباط و گس
ــبقت را از  ــادى با تهران گوى س تجارى و اقتص

يكديگر مى ربايند. 
ــت به حدى  ــن رقاب ــان كرد: اي وى خاطرنش
ــا اقتصاد  ــورهايى ب ــه كش ــه ك ــش يافت افزاي
ــا توجه به  ــد هم ب ــون ايرلن ــر همچ كوچك ت
ــده در چند سال گذشته،  ضررهاى متحمل ش
ــه عليه ايران، به  به دليل تحريم هاى ناعادالن
ــود با ايران در  ــته خ دنبال بهبود روابط گذش

ــتند.  زمينه هاى تجارى و اقتصادى هس
ــت:  گف ــارت  تج ــعه  توس ــازمان  س ــس  ريي

ــات و نمايندگان هيات هاى  اظهارنظرهاى مقام
ــران، گواهى  ــورهاى اروپايى به ته اعزامى كش
ــه نقش  ــورها ب ــام اين كش ــت كه تم بر آن اس
ــن امنيت و  ــران در تامي ــالمى اي جمهورى اس
ثبات در منطقه اذعان دارند، زيرا نخستين اصل 
ــادى ميان  ــترش روابط تجارى و اقتص در گس
ــورها با يكديگر ثبات در امنيت و آرامش در  كش

فضاى تجارى است. 
ــن مدعا  ــى بر اي ــز گواه ــت: آمارها ني وى گف
ــادرات غيرنفتى دو ماه  ــتند، زيرا ميزان ص هس
نخست سال جارى به اروپا از 428 ميليون دالر 
ــته به 541 ميليون دالر در سال  ــال گذش در س
1393 رسيده كه مبين حركت رو به رشد ايران 

در اين مسير است. 

نگاهى به نقش انبوه سازان در طرح جامع مسكن

انبوه سازان كليد حل مشكل خانه دار شدن 

رييس اتاق اصناف بندرعباس: 

قشم به مركز تجمع كاالى چينى تبديل شده است
يخ روابط تجارى ايران و اروپا آب مى شود

رقابت اروپا براى تجارت با ايران



افزايش جمعيت تهران ممنوع

شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران مقرر كرد با توجه به منابع آب 
كالنشهر تهران در تمامى برنامه ها سقف جمعيت پذيرى 9 ميليون و 200 

هزار نفرى رعايت شود.
آذر   9 مورخ  مصوبه  اعالم  اصالح  با  معمارى  و  شهرسازى  عالى  شوراى 
93 شوراى عالى در خصوص گزارش طرح تفصيلى تهران اعالم كرد: اين 
شورا گزارش طرح تفصيلى تهران را در جلسه مورخ 9 تير 93 خود مورد 
بررسى قرار داد، مرحله اول گزارش كميته فنى پيرو جلسه مورخ 30 دى 
تهران، رعايت سقف  به مباحث جمعيتى شهر  با توجه  و  قرائت شد   91
 9 جمعيت پذيرى  سقف  و  نفر  هزار   570 و  ميليون   10 سكونت پذيرى 

ميليون و 200 هزار نفر تاكيد شد.
به گزارش مهر، همچنين شوراى عالى شهرسازى و معمارى مقرر كرد در 
با توجه به منابع آب كالنشهر تهران در تمامى برنامه ها اين  ادامه بحث 
سقف رعايت شود و مقرر شد تا جلسه بعد و ادامه قرائت محورهاى بعدى، 
هماهنگى هاى الزم با كميسيون هاى تخصصى شوراى شهر به عمل آيد و با 
توجه به تاكيد دفتر مقام معظم رهبرى و ماموريت تهيه گزارش از وضعيت 

طرح هاى تهران گزارش هاى الزم براى ارائه تهيه شود.
قانون  بند 5 ماده 4  اجراى  ايران در  شوراى عالى شهرسازى و معمارى 
تاسيس شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران، ماده 42 آيين نامه نحوه 
بررسى و تصويب طرح هاى توسعه و عمران محلى، ناحيه اى، منطقه اى و 
ملى و مقررات شهرسازى و معمارى كشور مصوب 10 اسفند 87 هيأت 
رييس  و  استاندار  به  تهران  در خصوص  را  خود  مصوبات  وزيران  محترم 
شوراى برنامه ريزى و توسعه استان تهران، شهردار تهران و رييس شوراى 

اسالمى شهر تهران اعالم كرده است.

امروز مطالبات چايكاران پرداخت مى شود 

مابقى مطالبات برداشت اول (چين بهاره) چايكاران امروز به حساب آنها 
در  گفت:  كشور  شمال  چاى  سازمان  رييس  محرر،  على  مى شود.  واريز 
تومان  ميليارد   60 ارزش  به  چاى  سبز  برگ  هزارتن   42 اول  برداشت 
خريدارى شده كه با واريز دو ميليارد تومان ديگر از مطالبات چايكاران، 

تمام طلب 60 ميليارد تومانى چين بهاره آنها پرداخت و تسويه مى شود.
او در گفت وگو با ايرنا توضيح داد: تاكنون حدود 58 ميليارد تومان از پول 
چايكاران كه مربوط به برداشت اول و چين بهاره بوده، به صورت تدريجى 

به حساب آنها واريز شده است.
بالغ بر 58  ابتداى فصل برداشت تاكنون در مجموع  از  وى تصريح كرد: 
هزار تن برگ سبز چاى به ارزش بيش از 80 ميليارد تومان از چايكاران 

خريدارى شده است.
رييس سازمان چاى شمال كشور گفت: از اين ميزان حدود 18هزار تن 
برگ سبز چاى به ارزش 22ميليارد تومان مربوط به برداشت دوم (چين 

تابستانه) بوده است.
به  نيز  تابستانه  به چين  مربوط  مابقى وجوه چايكاران  تاكيد كرد:  محرر 

تدريج تامين و به حساب چايكاران واريز مى شود.
وى اظهار داشت: 54 درصد از برگ سبز چاى خريدارى شده درجه يك 
از  بيش  تاكنون  برگ سبز چاى  ميزان  اين  از  و  بوده  دو  مابقى درجه  و 
13 هزارتن چاى خشك استحصال شده كه اين ميزان به مصرف داخلى 

مى رسد.
وى افزود: امسال حدود 140 كارخانه فرآورى و استحصال برگ سبز چاى 
در شمال كشور فعال بوده كه با كاهش برداشت برگ سبز چاى به طور 

تدريجى اين كارخانجات نيز فعاليت نخواهند داشت.
به گفته وى، طبق مصوبه دولت، هر كيلوگرم برگ سبز چاى درجه يك با 
قيمت 1800 تومان و برگ سبز درجه دو با نرخ 1000تومان از چايكاران 

شمال كشور خريدارى مى شود.

صنايع كوچك در انتظار 
ضمانت صندوق سرمايه گذارى

بدهى  اوراق  ضمانت  با  كوچك  صنايع  سرمايه گذارى  ضمانت  صندوق 
منتشر شده در بازار سرمايه، مشكل نقدينگى واحدهاى توليدى را مى تواند 
تا حدى حل كند. على تعقلى، مديرعامل اين صندوق، گفت: سرمايه در 
گردش واحدهاى توليدى فعال، تكميل حلقه هاى مفقود شده خوشه هاى 
كسب و كار، طرح هاى نيمه تمام باالتر از 50 درصد، طرح توسعه و سرمايه 
انرژى،  در گردش واحدهاى صادراتى، طرح اصالح و بهينه سازى مصرف 
شركت هاى دانش بنيان و اجزاى شركت هاى فناورى از اولويت هايى است 

كه صندوق به آنها مى پردازد. 
به  ادامه  در  كوچك،  صنايع  سرمايه گذارى  ضمانت  صندوق  مديرعامل 
صندوق  پوشش هاى  گسترش  جهت  در  اساسنامه  راهبردى  تغييرات 
به  به منظور دسترسى آسان تر و سريع تر صنعتگران  اشاره كرد و گفت: 
در  صندوق  عمومى  مجمع  در  پيشنهادهايى  صندوق،  ضمانتى  خدمات 
دست بررسى و تصويب است.  وى تصريح كرد: با توجه به وجود طرح هاى 
ايجادى و نيمه تمام، سرمايه گذارى ايجادى و حمايت در طرح هاى تكرارى 
اولويت صندوق نيست، مگر اينكه در حوزه دانش بنيان با ارزش افزوده باال 

يا حلقه مفقود شده باشد. 
تعقلى ادامه داد: پذيرش ريسك نوسانات آتى مواد اوليه توليدى و ارزى، 
ضمانت اوراق بدهى، ضمانت امتياز استفاده و ضمانت نامه متقابل و غيره 
ضمانت نامه اى  پوشش هاى  گسترش  موجب  مى تواند  مورد  حسب  كه 
صندوق به متقاضيان مختلف در زمينه هاى گوناگون صنايع كوچك باشد 
و در مواردى حتى نياز به موسسات تامين مالى مانند بانك ها را نيز مرتفع 
حاضر  حال  در  هستيم.  آن  دنبال  به  كه  است  مواردى  ديگر  از  مى كند 
به دليل نقدينگى پايين بانك ها و اولويت آنها در پرداخت تسهيالت كالن 
به صنايع بزرگ براى كاهش ريسك انتظارى، چاره اى جز ايجاد نهاد تامين 
از  ندارد.  وجود   (SME) متوسط  و  تجارى كوچك  واحدهاى  براى  مالى 
اين رو، صندوق با پذيرش ريسك انواع صكوك منتشر شده براى صنايع 

كوچك عمال تامين مالى موردنظر را برطرف مى كند. 
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در شرايطى كه ركود در اقتصاد 
كشور وجود دارد شنيدن رونق 
ــارت خارجى نويدبخش  در تج
است، چراكه آمارى كه گمرك 
ــران از  ــالمى اي ــورى اس جمه
وضعيت بازرگانى خارجى اعالم 

كرد مويد اين مطلب است.
ــاس گمرك جمهورى  بر اين اس
ــار  ــالمى ايران اقدام به انتش اس
ــه  ــار مقدماتى تجارت در س آم
ماه نخست سال 93 كرده است، 
طبق اين گزارش صادرات ايران 
به چين 24 درصد و واردات ايران 
از امارات متحده عربى 94 درصد 
ــش  ــر ارزش دالرى افزاي از نظ

داشته است. 
ــار مقدماتى  ــن اين آم همچني
ــى  ــادرات قطع ــه اى ص مقايس
ــاب  كاالهاى غيرنفتى با احتس
ــدون  ــه ب ــات گازى البت ميعان
ــت، گاز و تجارت  ــاب نف احتس
ــان مى دهد كه  ــى، نش چمدان
هم واردات و هم صادرات ايران 
نسبت به سه ماهه نخست سال 
ــش  ــال افزاي ــار امس 92 در به

داشته است. 
صادرات ايران در سه ماهه نخست 
امسال به وزن 25 ميليون و 518 
ــه ارزش 11 ميليارد و  هزار تن ب
859 ميليون دالر بوده در حالى كه 
در مدت مشابه سال گذشته ايران 
ــزار تن به  ــون و 837 ه 21 ميلي
ــارد و 838 ميليون  ارزش 9 ميلي
ــته است. طبق  دالر صادرات داش
ــار صادرات قطعى ايران با  اين آم
ــاب ميعانات گازى نسبت  احتس
ــر وزنى  ــته از نظ ــال گذش به س
ــر ارزش  ــد و از نظ 16/67 درص
20/5 درصد افزايش داشته است. 
«پروپان مايع شده »، «متانول » و 
«قيرنفت » عمده محصوالت صادر 
شده از ايران را تشكيل مى دهند. 
در اين آمار سهمى هم براى ساير 
ــامل كاالهاى صنعتى،  كاالها ش
ــرش و  ــى، ف ــاورزى، معدن كش
صنايع دستى در نظر گرفته شده 
است. در سه ماه نخست امسال 
ــون و 910 هزار تن به  15 ميلي

ارزش پنج ميليارد و يك ميليون 
دالر از اين نوع كاالها صادر شده 
است. در مدت زمان مشابه سال 
ــته نيز 15 ميليون و 787  گذش
ــن به ارزش پنج ميليارد و  هزار ت
66 ميليون دالر كاال از اين گروه 

صادر شده است. 
ــت  ــه ماهه نخس گرچه آمار س
ــال جارى حاكى از افزايش  س
اندك صادرات اين گروه است، 
ــه با  اما از نظر ارزش در مقايس
ــاهد  ــده كاال، ش وزن صادر ش

1/28 درصد كاهش هستيم. 

چين نخستين مقصد 
صادرات ايران در بهار

امارات  كشورهاى چين، عراق، 
ــتان و  ــى، افغانس ــده عرب متح
ــت  نخس ــاى  مقصده ــه  تركي
ــار  به در  ــران  اي ــادرات  ص
ــهم  ــن با س ــد. چي 93 بوده ان
هفت ميليون و 361 هزار تن به 
ارزش دو ميليارد و 137 ميليون 
دالر، عراق با سهم چهار ميليون 

ارزش  و  ــن  ت ــزار  228 ه و 
يك ميليارد و 422 ميليون دالر 
ــهم  و امارات متحده عربى با س
ــون و 521 هزار تن به  يك ميلي
ــه  س دالر،  944 ميليون  ارزش 
مقصد نخست صادرات هستند. 
ــران در  ــه اينكه اي ــه ب با توج
ــال گذشته  ــه ماه نخست س س
ــزار  ه  263 و  ــون  هفت ميلي
ــارد و  ــه ارزش يك ميلي ــن ب ت
ــون دالر صادرات به  711 ميلي
ــه  ــت؛ مقايس ــته اس چين داش
آمار سال جارى با سال گذشته 
ــان مى دهد ، صادرات ايران  نش
ــر وزنى كاهش  ــه چين از نظ ب
داشته، اما از نظر ارزش بيش از 
24 درصد افزايش داشته است. 

افزايش 35 درصدى واردات
ــويى افزايش  ــار از س ــن آم اي
ــان مى دهد و  ــادرات را نش ص
ــز حاكى از  ــر ني ــوى ديگ از س
ــت. واردات  افزايش واردات اس
ــال 9 ميليون  ايران در بهار امس

ــه ارزش  ــن ب ــزار ت و 755 ه
و 836 ميليون دالر  12 ميليارد 
ــت  ــرايطى اس بوده ، اين در ش
ــه  ــه وزن واردات ايران در س ك
ــته  ــال گذش ــت س ماهه نخس
شش ميليون و 587 هزار تن به 
ارزش 9 ميليارد و 133 ميليون 
ــه اين معنا  ــت. ب دالر بوده اس
ــران از نظر وزنى  كه واردات اي
ــد و از نظر ارزش  48/10 درص
ــال  ــد در بهار امس 35/63 درص
ــابه سال  ــبت به مدت مش نس

گذشته افزايش داشته است. 
 «گندم»، «وسايل نقليه با موتور 
ــا حجم  ــوز ب ــتونى درونس پيس
سيلندر 1000 تا 1500سانتيمتر 
ــه  ــب»، «ذرت» و «كنجال مكع
ــه ماهه  ــويا» اقالم وارداتى س س

نخست سال 93 بوده اند. 

افزايش 94 درصدى 
واردات از امارات

ــى، چين،  عرب متحده  ــارت  ام
ــه و جمهورى كره،  هند، تركي

ــتند كه ايران  ــورهايى هس كش
ــا  آنه از  را  واردات  ــترين  بيش
داشته است. در سه ماه نخست 
ــال دو ميليون و 636 هزار  امس
ــه ميليارد و  ــه ارزش س ــن ب ت
ــارات،  ــون دالر از ام 367 ميلي
ــون و 152 هزار تن به  يك ميلي
ارزش دو ميليارد و 749 ميليون 
ــن، 947 هزار تن به  دالر از چي
ارزش يك ميليارد و 16 ميليون 
ــد، 651 هزار تن به  دالر از هن
از  دالر  ــون  850 ميلي ارزش 
تركيه و 274 هزار تن به ارزش 
ــون دالر از جمهورى  808 ميلي

كره كاال وارد كرده است. 
ــت كه واردات  اين در حالى اس
ــه ماهه  ــارات در س ــران از ام اي
نخست سال گذشته يك ميليون 
ارزش  ــه  ب ــن  ت ــزار  ــه ه و س
ــون  730 ميلي و  ــارد  يك ميلي
ــه اين دو  ــوده كه مقايس دالر ب
ــان مى دهد،  آمار با يكديگر نش
ــارات از نظر  ــران از ام واردات اي
ــش  افزاي ــد  ارزش 94/63 درص

داشته است. 

چمدان ها كمتر در زمين 
تجارت بازى مى كنند

از  ــى  نوع ــى،  ــارت چمدان تج
ــه از طريق  ــت ك ــارت اس تج
ــينان  مرزنش ــا  ب ــينان  مرزنش
كشورهاى ديگر انجام مى شود، 
ــك  ــدود و كوچ ــى مح تجارت
ــهم اندكى از ارزش كل  كه س
ــود  ــه خ ــور را ب ــادرات كش ص
اما همين  ــد.  اختصاص مى ده
سهم اندك نيز در مقايسه آمار 
بهار امسال با بهار سال گذشته 

كاهش داشته است. 
در بهار امسال 19 ميليون و 27 
هزار دالر از گمرك هاى مرزى 
كشور صادر شده ، در حالى كه 
در سه ماه نخست سال گذشته 
ــادل 19 ميليون  ــم مع ــن رق اي
ــت.  ــزار دالر بوده اس و 938 ه
ــا و  ــتارا، جلف ــاى آس گمرك ه
ــه گمركى هستند  بيله سوار س
كه بيشترين صادرات چمدانى 

از آنها انجام شده است. 

نشانه هاى ترك در سازمان تحريم هاى اقتصادى عليه ايران نمايان شد 

تركيه،  آلمان و سوئيس بازگشت رونق به بازرگانى خارجى
بزرگ ترين فروشندگان 

گندم كشور

ــورهاى تركيه، آلمان، سوئيس،  كش
ــيه از جمله مهم ترين  ايتاليا و روس
مبادى وارداتى و دانه گندم سخت، 
ــاير  ــى، كنجاله و س ــه ذرت دام دان
آخال هاى جامد، روغن خام سويا و 
روغن دانه آفتابگردان از عمده ترين 

كاالهاى وارداتى هستند.     

ايجاد تورم در كشور 
حرام است

ــلمين  لمس ا و ــالم  الس حجت ا
ــو  عض ــى،  حــ مصبا ــا  غالمرض
ــه  ــه و بودج م نا بر ــيون  كميس
ــالمى با بيان  ــوراى اس مجلس ش
اينكه دولت نبايد در مسير ايجاد 
تورم گام بردارد، گفت: هر عملى 
ــور  كه موجب ايجاد تورم در كش
ــت و هر كسى كه  شود، حرام اس
ــب كند  ــير درآمد كس از اين مس
نيز مرتكب فعل حرام شده است. 
اقدامات صورت گرفته طى هشت 
سال گذشته سبب ايجاد تورم در 
ــد كه از نظر فقه اسالمى  كشور ش
ــت كه دولت  اين عمل حرامى اس

مرتكب آن شده است. 

انتصاب معاون جديد در 
وزارت تعاون

ــاه اجتماعى  ــاون، كار و رف وزير تع
ــيدحميد كالنترى  ــى، س در حكم
ــد تعاون  ــاون جدي ــوان مع را به عن
ــرد. از زمان  ــوب ك وزارت كار منص
ــاون، كار و  ادغام وزارتخانه هاى تع
رفاه سابق، غالمحسين حسينى نيا 
ــمت در وزارت كار  عهده دار اين س
ــت. كالنترى نيز قبل از اين  بوده اس
مديرعامل بيمه اجتماعى روستاييان 

و عشاير بود. 

سود كالن اقوام مسئوالن 
از واردات

ــيون  ــور عضو كميس ــى ايران پ عل
ــى  ــع طبيع ــاورزى، آب و مناب كش
گفت: اقوام برخى مديران سودهاى 
ــوالت  ــى از واردات محص هنگفت
و  ــراد  ف ا ــد.  مى برن ــاورزى  كش
ــركت هايى در بدنه وزارت جهاد  ش
كشاورزى نفوذ كرده اند كه سودهاى 
ــتگى  ــت آنها در وابس كالن و هنگف
ــوالت  ــه واردات محص ــور ب كش

كشاورزى است. 

مشاركت خيران در 
طرح هاى عمرانى

ــور با ابالغ  ــاون اول رييس جمه مع
ــى بودجه 93 اعالم  آيين نامه اجراي
ــتگاه اجرايى براى آگاهى  كرد: دس
ــاركت آنان در تكميل  خيران و مش
ــا پايان تير  ــى طرح هاى خود ت برخ
1393 براى روشن شدن ساز و كارها 

اقدام كنند. 

پايان تدوين برنامه هاى 
اقتصاد مقاومتى 

ــوراى اقتصاد به رياست  جلسه ش
ر  ا ــز برگ ــرى  نگي جها ــحاق  س ا
ــن  ــت تدوي ــش نخس ــد و بخ ش
ــتگاه هاى اجرايى  برنامه هاى دس
ــت هاى كلى  ــق سياس براى تحق
ــى مقام  ــى ابالغ ــاد مقاومت اقتص
ــيد.  تمام رس ــرى به ا معظم رهب
ــت  ــروز به رياس ــه دي ــن جلس اي
ــرى، معاون اول  ــحاق جهانگي اس
ــده و پس  رييس جمهور برگزار ش
ــداف و  ــب اه ــى و تصوي از بررس
ــه  برنامه هاى اقتصاد مقاومتى س
دستگاه اجرايى باقيمانده، بخش 
ــاى  ــن برنامه ه ز تدوي ــت ا نخس
ى  ــرا ب ــى  ي ا جر ه هاى ا ــتگا دس
ــت هاى كلى اقتصاد  تحقق سياس
ــام معظم  ــى مق بالغ ــى ا مقاومت

ــيد.  رهبرى به اتمام رس

توليد برق كارون بيش از 
حد انتظار

ــدهاى موجود بر كارون  نيروگاه س
ــرف برق در  ــد مص با توجه به رش
ــا افزايش  ــبكه، ب ــور و نياز ش كش
ــرق خود را  ــدى، توليد ب 11درص
ــاعت  روزانه به 53 هزار مگاوات س
ــدهاى حوزه كارون  ــاندند. س رس
ــزى اى كه در  ــا برنامه ري ــزرگ ب ب
ــته پيش بينى  زمستان سال گذش
ــط 46  ــور متوس ــده بايد به ط ش
ــرق در روز  ــاعت ب هزار مگاوات س
ــد 11  توليد كنند، اما ديروز با رش
درصدى توليد برق آنها به 53 هزار 

مگاوات ساعت رسيده است. 

گزارش 2

عباس سماواتى، رييس اتحاديه الستيك و روغن فروشان تهران با رد شايعه افزايش 
نياز  جوابگوى  اكنون  كشور  در  روغن موتور  توليد  گفت:  موتور خودرو،  روغن  قيمت 

داخل و حتى مازاد بر نياز است.
او در گفت وگو با سايت اتاق اصناف ايران، با بيان اينكه هيچ گونه كمبودى در بازار 
از  بيش  اكنون  دركشور  روغن موتور  عرضه  و  توليد  گفت:  ندارد،  وجود  موتور  روغن 

تقاضاست.
وى با بيان اينكه كل روغن موتور مصرفى در كشور، توليد داخل است، افزود: در اين 
بخش واردات نداريم و بسيارى از روغن موتورهاى موجود در بازار كه نشان خارجى 

دارند، تقلبى است.
سماواتى با بيان اينكه بازرسى و نظارت اصناف و اداره استاندارد بايد كنترل دقيق ترى 
افراد سودجو  ادامه داد: متاسفانه  باشند،  وارداتى داشته  را در بحث روغن موتورهاى 
است  الزم  كه  مى رسانند  فروش  به  خارجى  برند  يا  نشان  با  را  نامرغوب  روغن هاى 

برخورد جدى با اين افراد صورت گيرد.
در  روغن موتور  توليد  معتبر  شركت هاى  اينكه  بيان  با  وى 
ايران توليدشان از كيفيت مطلوبى برخوردار است، اظهار كرد: 
روغن هاى توليدى شركت هاى داخلى باكيفيت تر از توليدات 
را  خارجى  مشابه  توليدات  با  رقابت  قابليت  و  است  خارجى 
مطلوب  به طور  زمينه صادرات  هنوز  اين  وجود  با  اما  دارد، 

فراهم نيست.
سماواتى تصريح كرد: مواد اوليه توليد روغن موتور، روغن پايه 

است كه در داخل كشور توليد مى شود.

در  شمالى  آزادگان  ميدان  نخست  فاز  بهره بردارى  از  متن  شركت  مديرعامل 
مشترك  توسعه  نخست  فاز  از  بهره بردارى  با  گفت:  و  داد  خبر  آينده  سال 
اضافه  كشور  خام  نفت  توليد  ظرفيت  به  بشكه  هزار   75 شمالى،  آزادگان 

مى شود.
به گزارش ايرنا، عبدالرضا حاجى حسين نژاد، درخصوص آخرين وضعيت توسعه ميدان 
مشترك آزادگان شمالى اظهار كرد: در حال حاضر فاز نخست توسعه ميدان آزادگان 

شمالى 67درصد پيشرفت دارد.
ميدان آزادگان شمالى با مساحتى حدود 460 كيلومتر مربع بخشى از ميدان نفتى 
آزادگان است كه در 120 كيلومترى غرب اهواز در مرز مشترك بين ايران و عراق 

واقع شده است.
ميزان نفت در جاى جاى ميدان آزادگان شمالى معادل 5/6 ميليارد بشكه نفت خام 
است كه با احتساب ضريب بازيافت شش درصد، نفت قابل استحصال معادل با 330 

ميليون بشكه نفت خام است.
هدف  با  و  متقابل  بيع  قرارداد  قالب  در  ميدان  اين  توسعه 
توليد، فرآورش و انتقال حداكثر 75 هزار بشكه نفت خام در 
فاز اول از طريق حفر مجموع 58 حلقه چاه در حال اجراست.
پس از خلع يد شركت CNPCI از توسعه ميدان آزادگان 
جنوبى، به پيمانكار چينى ميدان آزادگان شمالى نيز به دليل 
اخطارها  اين  نتيجه  در  كه  شد  داده  هشدارهايى  كم كارى 
پيمانكار توجه بيشترى به توسعه اين ميدان كرده و روند كار 

را شدت بخشيده است.

بهره بردارى از ميدان آزادگان شمالى در سال آينده شايعه افزايش قيمت روغن موتور صحت ندارد

عسل داداشلو

ــزى، عضو هيات  ــدى ابوئى مهري مه
ــنديكاى توليدكنندگان  ــه س رييس
ــوالدى به ايرنا گفت:  لوله و پروفيل ف
ــر ارزش افزوده از  نحوه اخذ ماليات ب
توليدكنندگان لوله و پروفيل فوالدى 
ــب تحميل  ــوده و موج ــى نب منطق

مشكالتى به بنگاه ها شده است.
ــفانه مسئوالن  او با بيان اينكه متاس
ــه قانون  ــى بى توجه ب ــوزه ماليات ح
ــات بر  ــن صنعت مالي ــاالن اي از فع
ــد، گفت:  ــزوده اخذ مى كنن ارزش اف
براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده 
ــت  ــه اول از ماده اوليه، هش در مرحل
ــزوده اخذ  ــد ماليات بر ارزش اف درص
ــدى بايد از  ــود و در مراحل بع مى ش
ــه و قيمت  ــت پاي ــاوت قيم مابه التف
ــات بر  ــده مالي ــد ش ــول تولي محص

ارزش افزوده گرفته شود.
ــت كه  وى ادامه داد: اين در حالى اس
حوزه مالياتى بدون توجه به اين مهم 
در تمامى مراحل خريد ماده اوليه تا 
محصولى كه به مصرف كننده نهايى 
عرضه مى شود، ماليات بر ارزش افزوده 

هشت درصدى را دريافت مى كنند.
ــرايط  ــريح ش ــى مهريزى، در تش ابوئ

ــزوده در  ــات بر ارزش اف پرداخت مالي
اين صنعت با اشاره به اينكه ماده اوليه 
ــت  اصلى اين صنعت ورق فوالدى اس
ــا وزن 12 تا 20  كه به صورت كوئل و ب
ــل واردات و توليد داخل  تن از دو مح
ــود، افزود: بخشى از ورق  تامين مى ش
ــتفاده اين صنعت از  فوالدى مورد اس
ــش ديگرى ازمحل  فوالد مباركه و بخ
ــور وارد  واردات و از مبادى قانونى كش
مى شود. وى گفت: از آنجا كه ورق هاى 
فوالدى وارداتى با وزن 12 تا 20 تن را 
ــاق وارد كرد و  نمى توان به صورت قاچ
ــمى و مسير گمرك  بايد از مبادى رس
ــرد، در هنگام ترخيص 8  آنها را وارد ك
درصد ماليات بر ارزش افزوده بر مبناى 
قيمت پايه محصول توسط گمرك اخذ 
مى شود و براى آن بخشى از ورق هاى 
ــوالد مباركه خريدارى  فوالدى كه از ف
ــر ارزش افزوده  ــود نيز ماليات ب مى ش

پرداخت مى شود.
ــنديكاى  ــه س ــات رييس ــو هي عض
توليدكنندگان لوله و پروفيل فوالدى 
با بيان اينكه مطابق قانون ماليات بر 
ارزش افزوده در مراحل بعدى بايد از 
ــه و محصول  مابه التفاوت قيمت پاي

ــر ارزش افزوده  ــده ماليات ب توليد ش
ــرد: از آنجا كه  ــود، اظهار ك گرفته ش
ــل فوالدى  ــه و پروفي در صنعت لول
رقم سود بسيار اندك و در حد 3 تا 4 
ــت، ماليات بر ارزش افزوده  درصد اس
ــد ماليات بر  ــن 3 تا 4 درص بايد از اي
ارزش افزوده گرفته شود كه متاسفانه 
ــت  اين اتفاق تا به امروز رخ نداده اس
ــز از كل قيمت  ــه ني ــن مرحل و در اي

محصول ماليات گرفته مى شود.
ــن روند اخذ  ــفانه اي وى افزود: متاس
ــر ارزش افزوده  ــى ماليات ب غيرقانون
ــته و  در مراحل بعدى نيز ادامه داش
از محصول و مصرف كننده نهايى نيز 
براساس كل قيمت محصول ماليات 

بر ارزش افزوده اخذ مى شود.
ابوئى مهريزى، با انتقاد از اين عملكرد 
ــتار اصالح اين  حوزه مالياتى، خواس
ــنديكاى  ــد و تصريح كرد: س روند ش
توليدكنندگان لوله و پروفيل فوالدى 
ــوع را با  ــن موض ــد اي ــالش مى كن ت
ــاى حوزه هاى مالياتى و ماليات  رؤس
بر ارزش افزوده پيگيرى كند تا در اين 
صنعت ماليات بر ارزش افزوده مطابق 

قانون اجرايى شود.
ــاذ ماليات بر  ــان اينكه اتخ وى با بي
ــه از  ــد مرحل ــزوده در چن ارزش اف
ــث افزايش  ــت محصول باع كل قيم
ــود،  ــول مى ش ــى محص غيرمنطق
ــرايط كنونى كه  ــح داد: در ش توضي
ــايه  ركود بر فعاليت هاى اقتصادى س
انداخته، افزايش غيرمنطقى قيمت بر 
توليدكننده و مصرف كننده تحميل 

مى شود.
ــه داد: اين  ــى ادام ــال صنعت اين فع
اتفاق با بسته حمايت از توليد، قانون 
ــب و كار و  ــتمر فضاى كس بهبود مس
ــويقى دولت براى  ــت هاى تش سياس
حمايت از صنعت و بازگشت رونق به 
فضاى كسب و كار كشور مغايرت داشته 

و موجب تشديد مشكالت صنعتگران 
مى شود. وى افزود: عملكرد واحدهاى 
ــت و سود و  صنعتى بسيار شفاف اس
انتفاع فعاالن اين بخش در مقايسه با 
تجار و بازرگانان حداقل و اندك است و 
از سويى واحدهاى توليدى با توجه به 
اينكه نمى خواهند فعاليتشان متوقف 
ــوند با حداقل  و كارگرانشان بيكار ش
ــود نيز به كار خود ادامه مى دهند  س
ــع حداقل  ــرايطى توق و در چنين ش
ــته اى  حمايت ها از طرف دولت خواس

زياد و غيرمنطقى نيست.
ــاره به اينكه مورد  ابوئى مهريزى، با اش
ــذ ماليات بر  ــه در زمينه اخ ديگرى ك
ــود،  ــزوده بايد به آن توجه ش ارزش اف
ــدن ديگر ماليات ها  بحث كم رنگ ش
ــت كه به  ــراى اين قانون اس پس از اج
ــود، توضيح داد: مقرر  آن توجه نمى ش
ــده بود پس از اجراى قانون ماليات  ش
بر ارزش افزوده اخذ ماليات هاى ديگر 
مانند ماليات بر درآمد متوقف شود و از 
سويى، در نهايت شش درصد ماليات بر 
ارزش افزوده گرفته شود كه اين رقم به 
هشت درصد رسيده و ماليات هاى ديگر 

نيز همچنان به قوت خود باقى است.

عضو سنديكاى توليد كنندگان لوله و پروفيل: 
مشكل صنعت كشور با قانون ماليات بر ارزش افزوده ادامه دارد



نتيجه  اعالم  از  روزى  چند 
نفس گير  و  سخت  مذاكرات 
هسته اى مى گذرد و تاثيرات 
اين نشست بر اقتصاد داخلى 
كشور نيز مشاهده شد. برخالف 
نتيجه  كه  گذشته  دوره هاى 
كالن  وضعيت  بر  نشست ها 
اقتصاد تاثير مستقيمى داشت، 
كمترى  سهم  آخر  نشست 
متعددى  تحليل هاى  داشت. 
براى اين مسئله وجود دارد. 
شايد يكى از اين تحليل ها اين 
باشد كه ميزان اميدوارى براى به 
نتيجه رسيدن مذاكرات افزايش 
چشمگيرى يافته و افرادى كه به 
نوعى از آب گل آلود ماهى خوبى 
مى گرفتند؛ فهميده اند كه ديگر 
نمى توانند مانند قبل بر اقتصاد 
تاثير منفى بگذارند و افراد موثر 
و مثبت نيز تمام تالش هايشان 
را براى بهبود اقتصاد مى كنند. 
لبته،  نگاه ديگرى نيز وجود  ا
دارد كه اين دولت در نهايت 
نمى تواند رضايت غرب را جلب 
كند و شرايط همان گونه مانند 
گذشته باقى مى ماند.  اما نكته 
مهم اين است كه به اذعان بيشتر 
كارشناسان اقتصادى تحريم ها 
تاثيرات منفى خود را بر اقتصاد 
ايران گذاشته و بيش از اين ايران 
ترسى از تحريم ها ندارد. اقتصاد 
ايران اگرچه امروز به دليل برخى 
تحريم ها با ركود همراه شده، اما 
تجربه كسب شده در اين ميان به 
كمك آن خواهد آمد تا بيش از 
اين اقتصاد با ركود همراه نشود. 

شايد به همين دليل باشد كه 
مهدى پازوكى، در گفت و گو با 
«فرصت امروز»، تاثير تمديد 
وضعيت  در  ژنو  مذاكرات 
اقتصادى كشور را جدى نمى داند 
مشكالت  بايد  است  معتقد  و 
مديريتى اقتصاد كالن را حل 
كنيم.  وى مى افزايد : از مجموع 
100 درصد مشكالت اقتصادى 
در كشور، تنها 30درصد آن به 
دليل تحريم ها است، مهم ترين 
بخش از مشكالت كنونى در حوزه 
اقتصادى به ويژه صنعت و توليد 

ريشه در مديريت دارد. 
وى با بيان اينكه بزرگ ترين انتقاد 
من به دولت تدبير و اميد عدم 
ايجاد سازمان برنامه و بودجه 
است، مى گويد: اين سازمان بايد 

به عنوان يك سازمان راهبرى 
در حوزه اقتصادى و اجتماعى 
ايجاد شود. تاكيد دارم ايجاد اين 
سازمان از نان شب براى دولت 
واجب تر است، اما چرا تاكنون 
اين اصل مورد توجه قرار نگرفته، 

جاى تامل دارد. 
اين كارشناس اقتصادى با بيان 
اينكه در چهار ماه آينده هيج 
تعامالت  وضعيت  در  تفاقى  ا
ما با دنيا ايجاد نخواهد شد كه 
نگران باشيم،  مى افزايد: براساس 
توافقات جديد كشورهاى 5+1 
چهار ماه ديگر به ايران مهلت 
داده اند، در اين مدت تغييرى در 
وضعيت جهان ايجاد نخواهد شد، 
اما مى توانيم در اين مدت وضعيت 
اقتصادى كشور را بهبود بخشيم. 

به گفته پازوكى مشكل اصلى 
مديريت كالن اقتصاد است كه 
بايد با خردمندى منطقانه حل 
و فصل شود تا شاخص ها بهبود 
يابد و مشكل با مذاكره كنندگان 
حل  مناسب  فرصت  در  ژنو 
مى شود. آنچه اهميت دارد دور 
شدن از برخوردهاى هياتى و 
روزمرگى است و رفتارى كه در 
دولت گذشته بسيار ديده شده 
و متاسفانه گاه گاهى نيز در اين 

دولت به چشم مى آيد. 
ــح گفته خود با  وى براى توضي
ــاط خلوت  ــاره به اينكه حي اش
ــازمان ميراث  دولت گذشته س
و  ــگرى  گردش ــى،  فرهنگ
ــتى بود، مى افزايد:  صنايع دس
ــا تخلف،  ــازمان ب رييس اين س

ــد،  ــوراى اقتصادى ش عضو ش
ــان در  ــوع همچن ــن موض ي ا
ــت و به  دولت يازدهم برقرار اس
ــاز دارد. البته، ميراث  اصالح ني
باقيمانده از دولت احمدى نژاد 
ــت. چرا  تنها در اين بخش نيس
ــزارش  ــت كنونى گ ــد دول باي
ــد، اين روش دولت  ماهانه بده
ــت  ــود و نيازى نيس ــته ب گذش
ــزى گزارش ماهانه  براى هر چي
داده شود تنها كافيست گزارش 

ــود.  ــاالنه ارائه ش س
مى گويد:  همچنين  پازوكى 
كسانى در دولت كنونى حضور 
دولت  باقيمانده  كه  دارند 
افراد  اين  چرا  گذشته اند، 
تصميم گير هستند، به اعتقاد 
من بايد اين افراد از بدنه دولت 
حذف شوند، زيرا بسيار خطرناك 
هستند و مانع از موفقيت در حوزه 
اقتصادى مى شوند. مذاكرات 
ژنو و تمديد مهلت بر اقتصاد 
تاثيرگذار مى گذارد، اما اگر ما 
بتوانيم مشكالت مديريتى را حل 
و فصل كنيم، بى شك موفقيت 

بيشترى عايد اقتصاد مى شود. 
وى معتقد است، نبايد منتظر 
ماند تا با غرب به نتيجه رسيد. در 
حالى كه مشكل اقتصادى كشور 
در بخش هاى متعددى به ويژه 
توليد و صنعت داخلى است. بهتر 
است ديدگاهمان را نسبت به 
اقتصاد و مديريت اقتصادى تغيير 
دهيم، ديدگاهى در دولت گذشته 
رايج شده و هر روز كه مى گذرد 
تاثيرات منفى بيشترى را برجاى 

مى گذارد. 

ميراث باقيمانده دولت احمدى نژاد حذف شود

سهم تحريم بر اقتصاد كشور تنها 30 درصد 
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اخبار كوتاه

عوارض صادرات انواع 
زعفران فله اى حذف شد

با رأى ديوان عدالت ادارى، عوارض 
ــران فله اى در  ــواع زعف صادراتى ان
ــش از 30 گرم  ــته بندى هاى بي بس

لغو شد. 
ــيدعباس حسينى، مديركل دفتر  س
ــازمان  مقررات صادرات و واردات س
توسعه تجارت ايران در بخشنامه اى 
ــوارض صادراتى  ــرك، لغو ع به گم
ــش از 30 گرم را  ــران فله اى بي زعف

ابالغ كرد. 

جزييات تخلفات گسترده 
در صندوق 

نهاد رياست جمهورى
ــم به  ــت ده ــدوق در دول ــن صن اي
تعدادى از اعضاى كابينه تسهيالت 
ــى پرداخت  ــد ده ميليون تومان چن
كرده بود كه با ادعاى وام گيرندگان 
ــوان بازپرداخت  ــدم ت ــر ع مبنى ب
ــه مدير  ــد ك ــبب ش ــاط آن س اقس
ــدوق از حميد  ــل وقت اين صن عام
ــت رييس جمهور  ــى، معاون وق بقاي
ــت نهاد  ــور اجرايى و سرپرس در ام
ــتمداد  اس طلب  ــت جمهورى  رياس
ــتار چاره انديشى براى  كرده و خواس
ــود كه در نتيجه در  اين موضوع ش
ــتور  ــال 1392 طى دس ــرداد س خ
ــته  ــى خواس ــوى بقاي ــى از س كتب
مى شود كه از حساب نهاد نسبت به 
تامين مبلغ مورد نظر بابت كمك به 
ــدوق، مبلغ 300 ميليون تومان  صن
ــك در تاريخ دوم  ــى يك فقره چ ط
ــوى بانك ملى  تير ماه 1392 از س
شعبه نهاد به حساب صندوق واريز 

شد. 

170هزار ميليارد تومان هزينه 
بى توجهى در مصرف برق

ــرف انرژى  ــه افزايش مص روند روب
ــور به حدى  به خصوص برق در كش
ــد بيش از  ــاالنه باي ــيده كه س رس
ــان براى  ــارد توم ــزار ميلي 170 ه
ــتر برق، هزينه اضافى بر  توليد بيش
ــود. مصرف باالى  دولت تحميل  ش
ــران را بين 211  ــور، اي برق در كش
كشور جهان در رتبه 14 قرار داده و 
اين در حالى است كه طى سه دهه 
ــد مصرف انرژى در كشور  اخير رش

به شدت افزايش يافته است. 

فروش ارزان زولبياى 
غيربهداشتى در تهران

اتحاديه  ــس  ريي ــد،  بهره من ــى  عل
از  تهران  ــيرينى فروش  و ش ــاد  قن
ــى  نانواي ــاى  ــى واحده ورود برخ
ــه حيطه توليد و  ــاه رمضان ب در م
ــه خبر داد و  ــع زولبيا و بامي توزي
ــت پايين زولبيا و باميه  گفت: قيم
ــان صنعتى، براى  ــاى ن در واحده
ــكل  ــادى ايجاد مش ــاى قن واحده
ــى از  ــار برخ ــت. در كن ــرده اس ك
ــان صنعتى، واحدهاى  واحدهاى ن
ــا توليد و توزيع زولبيا  زيرزمينى ب
ــان از مردم  ــاه رمض ــه در م و بامي
ــل  ــه دلي ــرده و ب ــتفاده ك سوءاس
ــه قنادى ها  ــبت ب قيمت كمتر نس
ــذب كنند  ــته اند مردم را ج توانس
ــتى را رقم  ــوارض غير بهداش كه ع

ــت.  زده اس

صادرات روزانه 
يك ميليون بشكه نفت

با توجه به تمديد چهار ماهه توافق 
ــران و 1+5 در مذاكرات  ــت اي موق
ــام ايران به  ــادرات نفت خ وين، ص
ــه يك ميليون  روزان ــن  ميانگي طور 

بشكه در روز ادامه مى يابد. 
ــوم  ــه ايران و 1+5 س وزراى خارج
ــاه 1392 (24 نوامبر 2013)  آذرم
ــران به  ــته اى اي ــاره برنامه هس درب
ــه  ــوان برنام ــه اى تحت عن توافق نام
ــت يافتند كه  ــترك دس ــدام مش اق
ــش ماه در نظر گرفته  مهلت آن ش

شد. 
ــران و گروه 5+1  ــق موقت اي تواف
ــد و  ــى ش ــاه اجراي در 30 دى م
ــش ماهه اين  29 تيرماه مهلت ش
ــيد، اما با توافق  توافق به پايان رس
ــران و گروه  ــن، مذاكرات اي طرفي
ــيه،  ــه، روس ــكا، فرانس 1+5 (امري
ــتان) درباره  ــن، آلمان و انگلس چي
ــته اى (برنامه  ــع هس ــل جام راه ح
ــع) به مدت  ــترك جام ــدام مش اق

چهار ماه تمديد شد. 
ــر امور  ــن قمصرى، مدي سيدمحس
ــى نفت ايران  ــركت مل بين الملل ش
در خصوص ميزان فروش نفت خام 
ــت: ايران در حال حاضر  به ايرنا گف
براساس توافق هاى موجود، به طور 
ــكه  بش يك ميليون  روزانه  ميانگين 

نفت خام به فروش مى رساند. 

خبر

يارانه كااليى پرداخت شود
 افزايش مبلغ يارانه بايد به صورت كارت هاى 

هوشمند و كااليى باشد

ــد كه مبلغ  ــادى گفت: اگر قرار باش ــائل اقتص ــناس مس بهنام ملكى،كارش
ــمند و كااليى و نه  يارانه افزايش يابد اين كار بايد در قالب كارت هاى هوش

پرداخت نقدى صورت گيرد. 
او در گفت وگو با ايرنا با بيان آنكه دولت مكلف به كمك به اقشار آسيب پذير 
است، اظهار كرد: دولت براى كمك به نيازمندان واقعى بايد آنها را با ايجاد 

اشتغال يا دادن امكانات مختلف توانمند كند. 
وى با تاكيد بر اينكه يارانه را نبايد نقدى پرداخت كرد، ادامه داد: استفاده 
از كارت هاى هوشمند و الزام و محدوديت در استفاده خاص از اين كارت ها 

باعث مى شود تا هزينه هاى زندگى هم منظم تر شود. 
ــاره به اينكه براى كمك نبايد هميشه گزينه  اين كارشناس اقتصادى با اش
نقدى را داشته باشيم، گفت: به عنوان نمونه،  دادن بليت هاى اتوبوس و   مترو 
ــترش حمل و نقل عمومى در شهرهاى بزرگ و توزيع  به صورت رايگان و گس

نهاده هاى توليد براى ايجاد اشتغال بايد جايگزين پرداخت نقدى شود. 
ــور خواهد بود و  ملكى گفت: پرداخت هاى نقدى در بلندمدت به ضرر كش
ــتفاده درست از فرصت ها  ــبب از بين رفتن انگيزه كار و تالش و عدم اس س
ــود، بنابراين ايجاد كارآفرينى و فعاليت هاى مفيد، رونق بخش توليد  مى ش
ــن گزينه هاى پيش رو به جاى پرداخت  ــك به صورت كااليى از بهتري و كم

نقدى خواهد بود. 

سفره هاى آبى فقيرتر از هميشه
ــته ميزان بارندگى ها 30 درصد كاهش  ــط در هفت سال گذش به طور متوس
يافته است و از طرفى برداشت از چاه ها نيز 20 ميليارد متر مكعب افزايش 

نشان مى دهد. 
ــع آب ايران روز  ــركت مديريت مناب ــولى ها، مدير عامل ش محمد حاج رس
ــنبه در يك نشست خبرى ضمن اعالم اين موضوع، افزود: ميزان كل  دوش
ــال گذشته به طور متوسط 410 ميليارد  بارندگى ها در طول مدت هفت س
ــرايط اقليمى  ــا 75 درصد آن به دليل ش ــت كه 70 ت ــر مكعب بوده اس مت

تبخير مى شود. 
ــالى يك دهم درجه  ــر افزايش درجه حرارت دما س ــا بيان اينكه، اگ وى ب
ــذار خواهد بود،  ــزوالت و تبخير آن اثرگ ــد بر ميزان ن ــته باش افزايش داش
ــزار حلقه بود كه  ــور 164 ه ــال پيش كل چاه هاى كش اظهار كرد: 30 س
ــال  ــت، اما تا س ــت از چاه ها 28 ميليارد متر مكعب بوده اس ــزان برداش مي
1392 تعداد چاه ها به 760 هزار حلقه و با برداشت 48 ميليارد متر مكعب 

افزايش يافته است. 
ــولى ها در خصوص دوره خشكسالى كشور، گفت:  به گزارش ايرنا،  حاج رس
براساس آمارها در بخش آب كشور دوره هاى خشكسالى در كوتاه مدت بين 

سه تا چهار سال بوده و در دراز مدت به هفت سال مى رسد. 

الهه ابراهيمى

كميته اى ويژه براى بررسى و فراهم 
كردن زيرساخت هاى تشكيل بانك 
اصناف در اتاق اصناف تشكيل شده، 
ولى طبق قانون ايجاد بانك 400 

ميليارد تومان سرمايه مى خواهد.
 به گزارش اتاق اصناف ايران، على 
فاضلى، رييس اتاق اصناف ايران در 
پاسخ به اينكه چرا تاسيس بانك 
اصناف همواره در حد حرف مانده و 

شكل نمى گيرد، به اين نكته اشاره 
كرد كه با توجه به گستردگى اصناف 
در كشور، هيچ كس بر ضرورت ايجاد 
اصناف شك ندارد و اصناف عالوه بر 
ايجاد مجموعه پولى مالى در قالب 
بانك، حتى به بيمه هم نياز دارد به 
شرط آنكه ساز و كار آن مشخص شود.

ــارس گفت:  ــو با ف وى در گفت وگ
ــنويم بانك  ــت كه مى ش سال هاس
اصناف در شرف تاسيس است ولى 
ينكه  ا فتد. ــى نمى ا تفاق در نهايت ا
يلى  ــاف تما ــود اصن ــه مى ش گفت
ــن گونه  ي ــك ندارد، ا به ايجاد بان
ــاخت هاى آن  ــت، بلكه زيرس نيس

بايد فراهم شود.
يران با تاكيد  تاق اصناف ا  رييس ا
صناف  ا نك  با تاسيس  ينكه  ا بر 
د  ر 400 ميليا قل  در كشور حدا
 ، د ر ا ز د ليه نيا و يه ا ما ن سر توما
ه  ما ز  ا پس  تا  يم  ر ا د بنا  گفت: 
ن نخستين اجالس  رك رمضا مبا

ق هاى  تا ا ى  رؤسا با  سرى  سرا
ر كنيم  اصناف شهرستان ها برگزا
نك  با نشدن  تاسيس  يى  ا چر تا 
اصناف و استفاده از ظرفيت صنوف 

مختلف را برآورد كنيم.
فاضلى همچنين از تشكيل كميته اى 
در اتاق اصناف ايران براى بررسى و 
فراهم كردن زيرساخت هاى بانك 

اصناف خبر داد.

طبق اعالم سازمان امور مالياتى امروز 
آخرين مهلت تسليم اظهارنامه مالياتى 
است. در همين راستا معاون ماليات هاى 
مستقيم سازمان امور مالياتى كشور 
اعالم كرد: با توجه به اينكه اين فرصت 
تمديد نمى شود الزم است موديان در 
اسرع وقت نسبت به تكميل، ارسال و 
پرداخت الكترونيكى اظهارنامه مالياتى 
از طريق سامانه عمليات الكترونيكى 
 WWW. TAX. موديان به نشانى

GOV. IR، اقدام كنند. 
به گزارش «فرصت امروز»، حسين 
وكيلى تكميل اطالعات درآمد و 
شرط  را  اظهارنامه  در  هزينه 
مزاياى  از  موديان  برخوردارى 
خوداظهارى دانست و اظهار كرد: 
طبق توافقنامه سازمان امور مالياتى 
و شوراى اصناف، موديانى كه ماليات 
آنها زير يك ميليون تومان است ميزان 

پرداختى آنان نسبت به ماليات قطعى 
سال 1391، چهار درصد افزايش 
مى يابد و موديانى كه ماليات آنها 
بين يك تا سه ميليون تومان است، 9 
درصد افزايش خواهد داشت. همچنين 
ماليات بيش از سه ميليون تومان نيز 
14 درصد نسبت به عملكرد سال 

1391 افزايش مى يابد. 
بر ضرورت  تاكيد  با  او همچنين 
تكميل اطالعات درآمد و هزينه در 
اظهارنامه مالياتى، افزود: برخى از 
موديان در ارسال اظهارنامه مالياتى 
به پر كردن اطالعات هويتى اكتفا 
كرده و از تكميل قسمت هاى مربوط 
به اطالعات درآمد و هزينه خوددارى 
مى كنند كه اين گروه از موديان از 

شرايط توافق بهره مند نمى شوند. 
چندى پيش سازمان امور مالياتى با 
اتاق اصناف كشور به توافقى در زمينه 

ماليات عملكرد سال 1392 رسيدند. 
براساس اين توافق ترازنامه حساب 
سود و زيان براى هريك از مشموالن 
بند (الف)، حساب درآمد و هزينه براى 
هر يك از موديان بند (ب) و خالصه 
وضعيت درآمد و هزينه ساالنه براى 
هر يك از موديان بند (ج) ماده 95 
قانون ماليات هاى مستقيم حتما بايد 

در اظهارنامه لحاظ شود. 
طبق اين توافق موديانى كه ماليات 
آنها زير يك ميليون تومان است ميزان 
پرداختى آنان نسبت به ماليات قطعى 
سال 1391، چهار درصد افزايش 
مى يابد و موديانى كه ماليات آنها 
بين يك تا سه ميليون تومان است، 9 
درصد افزايش خواهد داشت. همچنين 
ماليات بيش از سه ميليون تومان نيز 
14درصد نسبت به عملكرد سال 

1391 افزايش پيدا مى كند. 

ــرمايه گذارى  س ضمانت  ــدوق  صن
ــت اوراق  ــك با ضمان صنايع كوچ
بدهى منتشر شده در بازار سرمايه، 
مشكل نقدينگى واحدهاى توليدى 

را مى تواند تا حدى حل كند. 
ــن  اي ــل  مديرعام ــى،  تعقل ــى  عل
در  ــرمايه  س ــت:  گف ــدوق،  صن
توليدى فعال،  ــاى  گردش واحده
ــده  ــاى مفقود ش ــل حلقه ه تكمي
ــب و كار، طرح هاى  خوشه هاى كس
ــد،  ــر از 50 درص ــام باالت نيمه تم
ــعه و سرمايه در گردش  طرح توس
ــاى صادراتى، طرح اصالح  واحده
ــرژى،  ان ــرف  مص ــازى  بهينه س و 
و  ــان  بني ــش  دان ــركت هاى  ش
ــاورى از  ــركت هاى فن ــزاى ش اج
ــت كه صندوق به  اولويت هايى اس

آنها مى پردازد. 
ــت  ضمان ــدوق  صن ــل  مديرعام
ــك  كوچ ــع  صناي ــرمايه گذارى  س
ــرات راهبردى  ــه تغيي ــه ب در ادام
ــترش  گس ــت  جه در  ــنامه  اساس
ــش هاى صندوق اشاره كرد و  پوش

ــى آسان تر  گفت: به منظور دسترس
ــران به خدمات  ــريع تر صنعتگ و س
ضمانتى صندوق، پيشنهادهايى در 
ــت  مجمع عمومى صندوق در دس

بررسى و تصويب است. 
ــرد: با توجه به وجود  وى تصريح ك
ــام،  ــادى و نيمه تم ــاى ايج طرح ه
و حمايت  ايجادى  ــرمايه گذارى  س
ــت  اولوي ــرارى  تك ــاى  طرح ه در 
صندوق نيست مگر اينكه در حوزه 
ــا ارزش افزوده باال يا  دانش بنيان ب

حلقه مفقود شده باشد. 
ــك  ــى ادامه داد: پذيرش ريس تعقل

ــانات آتى مواد اوليه توليدى و  نوس
ارزى، ضمانت اوراق بدهى، ضمانت 
ــه  ضمانت نام و  ــتفاده  اس ــاز  امتي
ــب مورد  ــره كه حس ــل و غي متقاب
ــترش  گس ــب  موج ــد  مى توان
پوشش هاى ضمانت نامه اى صندوق 
به متقاضيان مختلف در زمينه هاى 
گوناگون صنايع كوچك باشد و در 
ــات  ــى نياز به موسس ــواردى حت م
ــا را نيز  ــى مانند بانك ه تامين مال
ــر مواردى  ــد از ديگ ــع مى كن مرتف
ــت كه به دنبال آن هستيم. در  اس
حال حاضر به دليل نقدينگى پايين 
ــت آنها در پرداخت  بانك ها و اولوي
ــه صنايع بزرگ  ــهيالت كالن ب تس
انتظارى،  ــك  ــش ريس ــراى كاه ب
چاره اى جز ايجاد نهاد تامين مالى 
ــارى كوچك و  ــراى واحدهاى تج ب
ــدارد از  ــط (SME) وجود ن متوس
ــك  اين رو صندوق با پذيرش ريس
ــده براى  ــر ش انواع صكوك منتش
ــال تامين مالى  ــع كوچك عم صناي

موردنظر را مرتفع مى كند. 

تشكيل كميته ويژه براى تاسيس بانك اصناف

شرط برخوردارى موديان از مزاياى خوداظهارى 

صنايع كوچك در انتظار ضمانت صندوق سرمايه گذارى

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

.به طور مستقل، وجود ندارد

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

.مى كنند

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

 هزينه و چگونگى اشتراك روزنامه

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

.تماس بگيريد

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

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

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

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

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

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

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

مدت درخواست اشتراك:       سه ماهه      شش ماهه      يكساله

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

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

.........................................................:تلفن همراه
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بازار سرمايهسه شنبه 31 تير 1393  - شماره 421

ــادار تهران روز  ــورس اوراق به ب
ــادل خود  ــته به روند متع گذش
ادامه داد و با رشد 142 واحدى 
ــد و به كانال  ــاخص مواجه ش ش
ــيد. به  73 هزار و 890 واحد رس
اين ترتيب بازار سرمايه به دليل 
ــه، در كف  حمايت صورت گرفت
بودن قيمت ها، نزديك شدن به 
پايان ماه رمضان و نيز برگزارى 
ــت از رشد  مجامع بورس توانس
برخوردار شده و با تعادل به كار 
ــد. در بازار ديروز  خود پايان ده
روند عرضه و تقاضا متعادل بود و 
شركت ها اندكى در رشد شاخص 
ــه  ــتند به طورى ك ــر گذاش تاثي
ــگ خليج  ــركت هاى هلدين ش
ــاوران و  ــيمى فن فارس، پتروش
ــتگى موجبات  صندوق بازنشس
ــاخص را فراهم كردند  ــد ش رش
ــود كه وزنه منفى  اين در حالى ب
ــون  ــى چ ــركت هاى مطرح ش
ــر،  ــيان، غدي ــت و گاز پارس نف
ــايپا، تاپيكو،  ــرمايه گذارى س س
ايران خودرو ديزل، گروه بهمن و 
پارس خودرو بيشتر بود و مانع از 
رشد بيشتر شاخص بورس شد. 

در بازار ديروز همچنين نمادهاى 
ــته به گروه خودرو با فشار  وابس
ــاى  ــه رو و نماده ــروش روب ف
ــيارى از گروه خودرو به قعر  بس
ــدند اما در  ــك ش ــدول نزدي ج
پايان معامالت صف هاى فروش 
ــده  ــودرو جمع آورى ش گروه خ
ــاكان  ــروه كم ــا نمادهاى گ ام
ــد. همچنين  ــت منفى دارن قيم
در بازار روز دوشنبه شركت هاى 
ــعه  ــارز، توس ــى ب ــروه صنعت گ
ــهر و سرمايه گذارى  صنايع بهش
ــترين  ــاختمان ايران از بيش س
ــده  تقاضاى خريد برخوردار ش
ــايپا و فوالد  ــگ رايان س و ليزين
ــترين  ــان بيش ــر كاش اميركبي
ــروش را از آن خود  ــاى ف تقاض

كردند. 

تعادل در خريدوفروش 
حقيقى ها

ــزان  مي ــروز  دي ــازار  ب در 
ــروش حقيقى ها تقريبا  خريدوف
ــورى كه در  ــود به ط متعادل ب
ــرمايه گذاران حقيقى از  بازار س
صنايعى چون حمل و نقل، ساخت 
محصوالت فلزى و سرمايه گذارى 
ــده و به صنايعى چون  خارج ش
ــزات  ــى، فل ــوالت داروي محص
ــاى نفتى  ــى و فرآورده ه اساس

ــن  ــر اي ــالوه ب ــدند. ع وارد ش
سرمايه گذاران حقيقى 280 هزار 
ــهم خريدارى  و 922 ميليون س
ــل 287 هزار و  ــرده و در مقاب ك
ــهم فروختند.  ــون س 368 ميلي
در مقابل سرمايه گذاران حقوقى 
ــزار و 346 ميليون  ــز 118 ه ني
سهم خريدارى كرده و در مقابل 
ــهم  111 هزار و 900 ميليون س

فروختند. 

كاهش حجم معامالت
ــته  در مجموع در بازار روز گذش
ــش يافت و  حجم معامالت كاه
تنها 117 ميليون سهم به ارزش 
ــان مورد معامله  46 ميليارد توم
قرار گرفت و ارزش بازار سرمايه 
ــان  ــارد توم ــه 345 هزار ميلي ب
رسيد. در فرابورس هم شاخص با 
افزايش دو واحدى به 802 واحد 
ــيمى مارون و  رسيد كه پتروش
ــترين  ــيمى زاگرس بيش پتروش
ــتند. در  ــى را داش تاثير افزايش
اين بازار، اوراق تسهيالت خريد 
ــترين قيمت به  مسكن در بيش
محدوده 98 هزار تومان رسيد و 
اكثر اين نمادها افزايش قيمت را 

تجربه كردند. 

رفت و آمدهاى نمادها
ــركت توسعه  نماد معامالتى ش
ــينا  خدمات دريايى و بندرى س
نيز ديروز براى برگزارى مجمع 
عمومى فوق العاده صاحبان سهام 
ــنبه (اول مرداد)  در روز چهارش
ــاد معامالتى  ــد و نم متوقف ش
ــن  ــهامى ذوب آه ــركت س ش
اصفهان پس از برگزارى مجامع 
عمومى عادى ساالنه و فوق العاده 
ــا محدوديت  ــهام ب صاحبان س
دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 
درصد به تاالر شيشه اى بازگشت.

نمادهاى معامالتى شركت هاى 
ــه،  ــرمايه گذارى پارس توش س
ــفور، بهنوش ايران،  ايران ترانس
ــيميايى  ــران، صنايع ش نفت به
ــزارى مجمع  فارس پس از برگ
ــاالنه مبنى  ــادى س ــى ع عموم
ــود نقدى، شركت  بر تقسيم س
ــازى ايران  ــرى تراكتور س آهنگ
ــزارى مجمع عمومى  پس از برگ
ــيم  ــاالنه بدون تقس ــادى س ع
ــرمايه گذارى  ــدى، س ــود نق س
ــه  پرديس پس از برگزارى جلس
ــر تصويب  ــره مبنى ب هيات مدي
افزايش سرمايه، نماد معامالتى 

شركت حمل و نقل توكا با توجه به 
لغو مجمع عمومى عادى ساالنه، 
ــيمى اميركبير و شركت  پتروش
ــس از برگزارى مجمع  بيمه ما پ
ــاالنه صاحبان  عمومى عادى س
ــود نقدى هر  سهام و تقسيم س
ــهم در روزجارى آماده انجام  س
ــاد معامالتى  ــدند. نم معامله ش
ــيروان،  ــركت توليدى قند ش ش
ــا توجه  ــان و بجنورد نيز ب قوچ
ــات با اهميت  به دريافت اطالع
ــل پيش بينى  در خصوص تعدي
درآمد هر سهم سال مالى 93 اين 
شركت در روزجارى متوقف شد. 

افزايش نرخ خوراك در ريزش 
بازار سهام بى تاثير نبوده است

ــس  ــينى صدر، ريي ــد حس موي
ــيمى كميسيون  كميته پتروش
صنايع و معادن مجلس از بررسى 
ــوراك و  ــوه قيمت گذارى خ نح
ــيمى ها  پتروش ــى  مصرف گاز 
ــنبه  ــروز سه ش ــه ام در جلس

خبر داد. 
ــرخ خوراك  وى گفت: قانون، ن
ــيمى را 13 سنت تعيين  پتروش
كرده و اين قيمت بايد از ابتداى 
سال 93 عملى شود اما تازگى ها 
ــنت  دولت اين قيمت را به 8 س
تغيير داده كه بايد توضيح دهند 
بر چه اساس و فرمولى اين قيمت 
ــد و داليل آنها  را تعيين كرده ان
ــت به عالوه  ــراى اين كار چيس ب
ــون اجرا و نرخ 13  اينكه چرا قان
سنت براى خوراك پتروشيمى ها 

اعمال نمى شود. 
عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس تصريح كرد: افزايش نرخ 
ــهام  ــوراك در ريزش بازار س خ
ــا دليل اصلى  بى تاثير نبوده، ام
ــت، زيرا  سقوط بورس هم نيس
ــنت  ــى گاز 40 س قيمت جهان

ــت را براى  ــت و ما اين قيم اس
ــيمى ها در داخل كشور  پتروش
ــنت تعيين مى كنيم. وى  13 س
ــن اين نرخ با  اضافه كرد: بنابراي
ــنتى از بيت المال  تخفيف 27 س
ــود. عالوه  به آنها فروخته مى ش
بر اينكه سودآورى پتروشيمى ها 
باالست و به قيمت هاى پايين تر 
ــن در  ــد. همچني ــازى ندارن ني
ــنت  ــرخ 20 س ــر ن ــال حاض ح
ــيمى ها  ــوراك پتروش ــراى خ ب
ــراى  ب را  ــى  كاف ــت  بي جذا

سودآورى دارد. 

علل افت شاخص
 و ريزش قيمت ها

حسينى صدر، در مورد علل افت 
ــزش قيمت ها در  ــاخص و ري ش
بازار سهام هم تاكيد كرد: مركز 
ــس به عنوان  پژوهش هاى مجل
ــى  ــى از مراكز معتبر پژوهش يك
ــار  ــور، به تازگى با انتش در كش
گزارشى داليل افت بورس را در 
ــته اعالم كرده كه  ماه هاى گذش
ــخص نبودن  بر اين اساس، مش
استراتژى اقتصادى دولت و نبود 
ــن  ــادى واحد، روش تفكر اقتص
نبودن آينده مذاكرات هسته اى، 
ترجيح سياست هاى ضدتورمى 
ــودى و  ــت هاى رك ــر سياس ب
ــت ها و  ــخص بودن سياس نامش
ــعه  ــوه حمايت صندوق توس نح
بازار از جمله اين عوامل هستند. 
ــم، وقتى  ــزود: ما معتقدي وى اف
ــد  ــدود 30 درص ــت ارز ح قيم
ــال گذشته كاهش  نسبت به س
داشته قيمت مسكن بين 5 تا 10 
ــدا كرده و متوقف  درصد افت پي
شده است و در بسيارى از اقالم 
مانند سكه كاهش قيمتى از 1,5 
ــزار تومان را  ــون به 950 ه ميلي
داشته ايم، بنابراين، اين موضوع 
بر افت بورس و كاهش قيمت ها 
در بازار سهام نيز اثرگذار خواهد 
ــيون صنايع و  ــود. عضو كميس ب
ــه داد: از  ــس ادام ــادن مجل مع
ــى در برخى  ــود بانك طرفى، س
ــد بااليى داشته  و  موسسات رش
ــده تا در  اين موضوع موجب ش
ــم در بازارهايى  كنار ركود حاك
ــكه از  ــكن، ارز و س ــد مس مانن
ــش جذابيت  ــرف و افزاي يك ط
براى سپرده گذارى هاى بانكى، 
نقدينگى مردم به سمت بانك ها 
روانه شود و بورس كشور از رونق 

بيفتد. 

جو مثبت بازار پس از تمديد 
مذاكرات

ــينى،  ــى حس ــى حاج مصطف
ــك  ــزارى بان ــل كارگ مدير عام
ــاره به جو مثبت  پاسارگاد، با اش
ــار خبر تمديد  بازار پس از انتش
چهار ماهه مذاكرات عنوان كرد: 
اين موضوع كه مذاكرات كماكان 
ادامه دارد، نشان از اراده طرفين 
ــته اى و  ــل موضوع هس براى ح
ــت.  ــيدن به توافق نهايى اس رس
ــن ديدگاه  ــازار به اي بنابراين، ب
ــداده و  ــان ن ــش منفى نش واكن
ــر  ــاكان در حال انتظار به س كم
ــه داد: البته اين  مى برد. وى ادام
ــش بازار  موضوع به معناى جه
ــت، بلكه همين روند فعلى  نيس
ــته آغاز  ــه گذش ــه در دو هفت ك
ــد كرد.  ــده، ادامه پيدا خواه ش
ــه به برنامه كلى  بنابراين، با توج
دولت در راستاى رفع ابهامات، به 
نظر مى رسد در شش ماهه دوم 
ــد خوبى داشته  امسال، بازار رش
باشد. البته در عين حال اين رشد 
كماكان به معناى جهش و تكرار 

روند سال گذشته نيست.

جبران زيان ماه هاى اخير 
سهامداران

ــينى، در  ــى حاجى حس  مصطف
رابطه با جبران زيان ماه هاى اخير 
ــهامداران در بازدهى امسال  س
ــران زيان  ــرد: جب نيز عنوان ك
ــهامى بستگى  سهامداران به س
ــرمايه گذارى  دارد كه در آن س
ــته  ــال گذش ــد. در س كرده ان
ــور حبابى  ــه ط ــهام ب برخى س
ــتند. در ريزش بازار  ــد داش رش
ــركت ها با هم  ــهام ش تمامى س
ــه كردند. اما  افت قيمت را تجرب
ــد منطقى بازار تنها رشد  در رش
ــهامى مى تواند زيان  ــى س قيمت
ــد كه  ــران كن ــهامدار را جب س
ــد.  ــاظ بنيادى ارزنده باش از لح
ــا عملكرد صنايع  وى در رابطه ب
مختلف در سال جارى نيز افزود: 
چنانچه مذاكرات هسته اى روند 
ــد و به نتيجه  مثبتى داشته باش
ــع خودرو و  ــد، صناي نهايى برس
بانك بيشترين تاثير مثبت را از 
ــان مى دهند. همچنين  خود نش
با توجه به برنامه دولت در رابطه 
ــيمى ها،  ــت از پتروش ــا حماي ب
ــركت هاى اين گروه  برخى از ش
ــى خواهند ــرد خوب ــز عملك ني

 داشت.

پتانسيل بازار سرمايه براى جذب 40 ميليون سهامدار

راه اندازى صندوق
 با تضمين سود

ــن  تامي ــل  ــروز زارع، مديرعام به
ــدازى  راه ان از  ــپهر،  س ــرمايه  س
صندوق هاى جديد در بازار سرمايه 
خبر داد و گفت: ايجاد صندوق هاى 
ــا هدف  ــد ب ــرمايه گذارى جدي س
ــتقيم  ــاركت غيرمس ــش مش افزاي
ــكيل است. زارع  مردم در حال تش
با بيان اينكه صندوق هاى مختلف 
ــراى جلوگيرى  ــرمايه ب در بازار س
ــكل گرفته  ــانات بورس ش از نوس
ــوى  ــد بورس را به سمت وس و باي
ــد، افزود: در  ــب هدايت كنن مناس
ــرمايه سپهر  ــتا تامين س اين راس
ــروه مختلفى از  ــا گ ــد دارد ت قص
صندوق ها را در بازار سرمايه ايجاد 
ــاى افراد مختلف  كرده و به نيازه
پاسخ دهد. وى راه اندازى صندوق 
ــى از اين  ــود را يك ــا تضمين س ب
ــت و عنوان كرد:  ــا دانس صندوق ه
ــرمايه سپهر قصد دارد تا  تامين س
ــى از صندوق ها  ــا راه اندازى طيف ب
ــك پذيرى و بازدهى  با سطح ريس
ــه نيازهاى مختلف افراد  متفاوت ب

پاسخ دهد. 

فروش 2هزار ميليارد 
تومان سهم دولتى

در 110 روز
تيرماه،   20 تا  امسال  ابتداى  از 
ريال  464 ميليارد  و  27 هزار 
سازمان  توسط  دولتى  سهم 
كه  شده  فروخته  خصوصى سازى 
از اين ميزان 21 هزار و 34 ميليارد 
و  هزار  شش  فرابورس،  در  ريال 
291 ميليارد ريال از طريق مزايده، 
اوراق  بورس  در  ريال  75 ميليارد 
بهادار و 65 ميليارد ريال از طريق 
مذاكره واگذار شده است همچنين 
ريال  464 ميليارد  و  27 هزار  از 
اين  در  شده  واگذار  دولتى  سهم 
مدت، 27 هزار و 124 ميليارد ريال 
به صورت بلوكى، 266 ميليارد ريال 
75 ميليارد  و  ترجيحى  به صورت 
فروخته  تدريجى  به صورت  ريال 
شده است. سازمان خصوصى سازى 
ابتدايى  روز   110 در  حالى  در 
تومان  دوهزار ميليارد  تنها  امسال 
رسانده  فروش  به  را  دولتى  سهم 
اين  اعالمى،  برنامه  براساس  كه 
شركت   186 سهام  بايد  سازمان 
كه  جارى  سال  در  را  دولتى 
سياست  اجراى  پايانى  سال 
خصوصى سازى در كشور است، به 

بخش خصوصى واگذار كند. 

خريدوفروش 
103 ميليون اوراق

در پى معامله 103ميليون اوراق به 
شاخص  ريال  ارزش 856,6 ميليارد 
فرابورس با رشد 4,3 واحدى مواجه 
رسيد.  واحد   800,64 به  و  شد 
گردشگرى  بانك  ميان  اين  در 
به  اوراق  ميليون   15,4 مبادله  با 
بيشترين  ريال  ارزش 25,5 ميليارد 
ساير  به  نسبت  را  معامالت  حجم 
سرانجام  و  كرد  تصاحب  شركت ها 
به  درصدى   4,5 رشد  با  سهم  هر 
بازار  در  رسيد.  1649ريال  نرخ 
ETF صندوق سرمايه گذارى اطلس 
واحد   771 و  218 هزار  مبادله  با 
نصيبش  معامالت  حجم  بيشترين 
و  35 هزار  معامله  همچنين  شد. 
250 ورقه اوراق اجاره مسكن سبب 
شد بيشترين حجم معامالت را در 
خود  به  ثابت  درآمد  با  اوراق  بازار 

اختصاص دهد. 

رشد آسيا در نخستين 
روز معامالتى

روز  نخستين  در  آسيايى،  بازارهاى 
افزايشى  روند  با  هفته  معامالتى 
افزايش  شدند.  رو به رو  شاخص ها 
قيمت سهام شركت هاى تكنولوژى 
و خدمات مالى موجب رشد بازارهاى 
آسيايى شد در حالى كه بحران به 
وجود آمده در بورس تل آويو و سقوط 
هواپيماى مالزى از ديگر عوامل اين 
افزايش به شمار آمد. شركت صنعتى 
قطعات  برخى  سازنده   ،HonHai
آيفون هاى اپل با رشد 2,3 درصدى 
حالى  در  شد  همراه  سهام  قيمت 
سرمايه گذارى  مشاور  شركت  كه 
درصدى   4,9 افزايش   Wooriبا 
قيمت سهام معامالت را به پايان برد. 
در ادامه، شركت Coal Energy در 
چين، دومين توليدكننده بزرگ در 
چين در پى اعالم كاهش سود آتى، با 
افت 1,2 درصدى قيمت سهام همراه 
شد. اين در حالى است كه شاخص 
آسيا پاسفيك افزايش 0,3 درصدى 
كه  حالى  در  كرد  خود  آن  از  را 
بازارهاى ژاپن نخستين روز معامالتى 
بردند.  هفته را در تعطيالت به سر 
بر اين اساس، شاخص اصلى بورس 
و  شد  رو به رو  نوسان  با  هنگ كنگ 
درصدى   0,2 رشد  چين  شانگهاى 
داشت و كاسپى كره جنوبى نيز 0,1 

درصد منفى شد. 

بهبود نسبى اوضاع معامالت
روز دوشنبه جو بعضا مثبتى بر بسيارى از گروه ها حاكم بود. رونق معامالت در برخى 
نمادهاى بزرگ پتروشيمى، نفتى و تعداد ملموسى از نمادهاى سرمايه گذارى در 
كنار اقبال سرمايه گذاران به گروه هايى همچون دارويى، ساختمانى، انفورماتيك و 
تجهيزاتى در عملكرد مثبت ديروز شاخص ها تاثير شايانى داشته است. ديروز شاخص 
كل بورس تهران با ثبت افزايشى 140 واحدى به 73890 واحد رسيد. ديروز بيش 
از 341 ميليون سهم در بورس مورد معامله قرار گرفت و به تبع بهبود نسبى اوضاع 
معامالت در بسيارى از گروه ها و اقبال سرمايه گذاران به بعضى از صنايع بازار و تك 
سهم هاى تاثيرگذار، شاخص ها در بورس و فرابورس توانستند در محدوده مثبت به 

كار خود پايان دهند. 
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: 

گروه خودرو
در قعر جدول

سيدمحمد صدرالغروى

 73,890,50شاخص كل
140,27ميزان تغيير
B 3,420,472,705ارزش بازار

34,726تعداد معامالت
B 1,091,837ارزش معامالت
M 341,582حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
14,32567,29فارس
(33.67)7,591پارسان
(25.01)6,737وغدير
25,54219.6شفن

3,99312وصندوق
1,6298.76وخارزم
31,7568.72همراه

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

  آهنگري  تراكتورسازي  
ايران (خاهن)

2,09935520.36

2,94927210.16  پارس  توشه (وتوشه)
8,6625516.79  ح . البرزدارو(دالبرح)

4,7562154.73  ايران  ترانسفو(بترانس)
4,1951624.02  ح . گل گهر(كگلح)

44,10716964  صنايع خاك چيني ايران (كخاك)
4,2671644  تراكتورسازي ايران (تايرا)

2,448943.99  الميران (فالمي)
2,162833.99  مس  شهيدباهنر(فباهنر)

2,6151003.98  سرما آفرين (لسرما)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
درصد تغيير قيمتقيمت

تغيير
  صندوق سرمايه گذاري 

(99.99)(10849)1صنوين (صنوين2)

  ح.سرمايه گذاري 
(16.54)(109)550خوارزمي(وخارزمح)

(4.29)(520)11,589  ح . نفت  پارس (شنفتح)
(3.99)(36)867  ايران  خودروديزل (خاور)

  سرمايه گذاري  
(3.92)(50)1,226سايپا(وساپا)

(3.9)(61)1,505  فنرسازي زر(خزر)
(3.86)(51)1,269  سرمايه گذاري  رنا (ورنا)

  ليزينگ رايان  
(3.86)(93)2,319سايپا(ولساپا)

  فرآوري  موادمعدني
(3.59)(225)6,046  ايران  (فرآور)

(3.57)(276)7,465  كاشي  پارس (كپارس)

ارزش(ميليون ريال)قيمت خريدنام كامل شركت (نماد)
7,83735,844  گروه  صنعتي  بارز(پكرمان)

3,17216,341  توسعه  صنايع  بهشهر (وبشهر)
  سرمايه گذاري ساختمان 

3,11213,134ايران(وساخت)

4,3528,972  سرمايه  گذاري  البرز (والبر)

4,2678,478  تراكتورسازي ايران (تايرا)

44,1077,362  صنايع خاك چيني ايران (كخاك)
  سرمايه گذاري مسكن شمال 

1,9307,217شرق(ثشرق)

10,4787,016  داروسازي  اسوه (داسوه)

12,4136,246  پتروشيمي فارابي (شفارا)

10,7875,761  داروسازي  امين (دامين)

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

2,31610,232  ليزينگ رايان  سايپا(ولساپا)

12,7718,098  فوالد اميركبيركاشان(فجر)

27,3307,499  پارس  پامچال (شپمچا)

6,9625,898  كاشي   حافظ (كحافظ)

15,8164,652  سيمان  دورود(سدور)

1,2684,439  سرمايه گذاري  رنا  (ورنا)

3,8264,257  قندهكمتان (قهكمت)

28,6963,643  صنايع كاغذسازي كاوه (چكاوه)

6,2053,118  سيمان كردستان(سكرد)

1,2702,416  بيمه آسيا(آسيا)

را  مردم  رييس جمهور  كه  زمانى 
بازار  در  سرمايه گذارى  به  تشويق 
اقتصاد  در  نبايد  مى كند،  سرمايه 
كه  شود  اتخاذ  تصميماتى  كالن 
بازار  اين  در  مردم  حضور  با  مغاير 
كه  مى رود  جايى  به  سرمايه  باشد. 
برخوردار  معقول  سود  و  ثبات  از 
باشد. سرمايه گذار بايد براساس يك 
چشم انداز درست توان تصميم گيرى 
موارد،  اين  از  يكى  كه  باشد  داشته 
است.اگر  رويه ها  و  قوانين  ثبات 
مى خواهيم بازار سرمايه به بلوغ كامل 
برسد و كارآيى داشته باشد، بايد به 
همان گونه  كرد.  توجه  مسئله  اين 
مى شود،  بزرگ تر  سرمايه  بازار  كه 
كه  شود  طراحى  مكانيزم هايى  بايد 
همزمان با رشد بازار، پاسخگوى نياز 
سرمايه گذاران باشد. به همين منظور 
در زمان رشد بازار سرمايه، مسئوالن 

بايد مكانيزم هايى براى مقابله با ركود 
طراحى كنند. 

بازارگردانى  مكانيزم ها،  اين  از  يكى 
است. برتر  سهام  روى  حرفه اى 

بازارگردانى  روزها  اين  خوشبختانه 
مى شود،  ديده  سرمايه  بازار  در 
سمتى  به  بايد  هم  كدال  سيستم 
انتشار  برود كه شركت ها مسئوليت 
گزارش ها را داشته باشند و تاخير در 
انتشار گزارش ها كاهش يابد. چنين 
به  اما  است،  تاثيرگذار  مكانيزم هايى 
فراهم  را  زيرساخت ها  كه  شرطى 
بازار  كه  است  حالى  در  اين  كنيم، 
دارد.  زيادى  رشد  پتانسيل  سرمايه 
جمعيت  از  نفر  ميليون  حداقل 40 
كشور مى توانند در بورس اوراق بهادار 
فعال شوند و نبايد حدود 7 ميليون 
نفر در اين بازار حضور داشته باشند. 
شفاف سازى  درست،  قانونگذارى  با 
اطالعاتى، كاهش مدت زمان توقف 
و  حرفه اى  بازارگردانى  نمادها، 

با  و مجلس  نزديك دولت  همكارى 
مسئوالن بازار سرمايه مى توان نقش 
اين بازار را بيش از پيش در اقتصاد 

ملى پررنگ تر كرد. 
بسته  در  موارد طرح شده  از  برخى 
خروج از ركود دولت به طور مستقيم 
در  است،  اثرگذار  سرمايه  بازار  بر 
كه  شده  قيد  بسته  اين  از  بخشى 
دولت قصد دارد تا رشد اقتصادى را از 
مسير گسترش بازار سرمايه و تامين 
مالى از طريق اين بازار محقق كند. 
پايدار  مالى  تامين  به  بسته  اين  در 
اشاره شده و اميدواريم كه نقش بازار 
سرمايه در تامين مالى بيشتر شود و 
صنايع مجبور نباشند وارد صف هاى 
از  تسهيالت  گرفتن  براى  طوالنى 
از  حمايت  شوند.  بانكى  سيستم 
بسته  اين  در  نيز  صادرات  و  توليد 
اقتصادى  رشد  افزايش  دارد،  وجود 
و سرمايه گذارى مولد هم مورد تاكيد 
است، زمانى كه از توليد حمايت شود، 

نيز حمايت  از صادرات  آن  كنار  در 
مى شود تا صادرات براى توليدكننده 
و صادركننده توجيه داشته باشد. اين 
امر مى تواند افزايش رشد اقتصادى و 
براى  را  مولد  افزايش سرمايه گذارى 
كشور به همراه داشته باشد و تمام 
اين موارد به نفع بازار سرمايه است.

اين  در  يادشده  موارد  از  ديگر  يكى 
بسته، بهبود فضاى كسب و كار است، 
اگر بتوانيم اقتصاد را از سيطره دولتى 
بودن خارج كنيم و دولت فقط نقش 
بگيرد،  برعهده  را  نظارت  و  حمايت 
مى شود،  توانمند  خصوصى  بخش 
اقتصاد و  نفع  به  امر هم  اين  كليت 

در نهايت به نفع بازار سرمايه است.
براى  دولت  تحليلى  بسته 
نگاه  ركود»  از  غيرتورمى  «خروج 
نفت،  معدنى،  صنايع  به  ويژه اى 
صنايع  و  دارد  پتروشيمى  و  گاز 
نسبى  مزيت  از  كشور  در  يادشده 
معدنى  صنايع  اگر  برخوردارند، 

شده  خارج  فروشى  خام  از  بتوانند 
و محصوالت خود را به كاال تبديل 
تقويت  كشور  صادرات  هم  كنند، 
نفت  جايگاه صنعت  و هم  مى شود 
و گاز و پتروشيمى توسعه مى يابد. 
هدف اين بسته جلوگيرى از ركود 
باعث  مى تواند  مجموع  در  و  است 
هم اكنون  شود،  سرمايه  بازار  رونق 
تورم  كنترل  دولت  اولويت  نيز 
امر موجب مى شود  و همين  است 
اقتصاد كشور دچار ركود  تا فضاى 
وزير  اظهارات  به  توجه  با  شود. 
صنعت، معدن و تجارت مقرر شده 
صنعت  به  بانكى  تسهيالت  اعطاى 
اين  كه  يابد  افزايش  درصد   50
اگر  است،  صنايع  همه  نفع  به  امر 
به  قيمت  ارزان  بانكى  تسهيالت 
صنايع داده و از آنها حمايت شود، 
به اشتغال و توليد كمك شده و در 
نهايت به صادرات و رشد اقتصادى 

كشور كمك مى شود. 

عظيم ثابت
| مدير عمليات بازارگردانى تامين سرمايه آرمان|

فعاالن بازار معتقدند 
با توجه به جمع 
شدن صف هاى 

فروش خودروسازان، 
اين گروه تا دو روز 
آينده به محدوده 

اشباع فروش رسيده 
و پس از آن مى توان 

بازگشت صعودى 
سهم ها را در 
كوتاه مدت 
شاهد بود



ــوراى  ــس ش ــدگان مجل نماين
اسالمى در آخرين نشست علنى 
ــيون  خانه ملت، گزارش كميس
اقتصادى درباره تقاضاى تحقيق 
ــور  و تفحص از صنعت بيمه كش
را مورد بحث و بررسى قرار داده 
ــاندند. هرچند  و به تصويب رس
ــه  ــا در چندين جلس اين تقاض
كميسيون اقتصادى مورد بحث 
ــرار گرفت و زمان  و تبادل نظر ق
زيادى را به خود اختصاص داد؛ 
ــدن آن وكالى  ــرح ش اما با مط
ــا 169 رأى موافق، 13  ــت ب مل
ــف و 6 رأى ممتنع از  رأى مخال
ــق و تفحص  ــا تحقي 214 رأى ب
ــور موافقت  از صنعت بيمه كش
كردند. موضوع اصلى اين تحقيق 
ــيدگى به وضعيت  و تفحص رس
ــت بيمه  ــى صنع ــى و نظارت مال
ــت، اما نايب رييس  ــور اس كش
ــيون اقتصادى به عنوان  كميس
يكى از طراحان تحقيق و تفحص 
ــرايطى  ــت: بايد ش ــه گف از بيم
ــرد بهتر  ــود تا با رويك تدوين ش
ــور را اداره كنيم،  بيمه هاى كش
گزارش ها نشان مى دهد بررسى 
ــا امرى ضرورى  خدمات بيمه ه
ــدگان هنوز از  ــت، زيرا نماين اس
ــه ايران و  ــان بيم تخلفات جري
پرونده ساختمان فاطمى اطالعى 
ندارند و هزينه هاى ناكارآمدى در 
بخش صنعت بيمه را نبايد مردم 

بپردازند. 

منفعت شركت ها با
 تخصيص مواد 

ــيارى در عملكرد  ــات بس ابهام
ــركت هاى بيمه گر به  ــى ش مال
واسطه نبود نظارت بيمه مركزى 
ــاى دولتى و خصوصى  بر بيمه ه
ــف و ميل  ــود دارد كه از حي وج
شدن بيت المال خبر مى دهد. از 
سويى ديگر، عدم تعيين تكليف 
ــى بيمه ايران  تخلفات مالى قبل
ــدن گزارش شفاف در  و ارائه نش
ــركت  ــائل مالى ش خصوص مس

ــى در  ــاى غيرمنطق و تصميم ه
ــور به آن منجر  صنعت بيمه كش
ــرح تحقيق و  ــروز ط ــد تا ام ش
ــه در  ــت بيم ــص از صنع تفح
ــه يك  ــادى ب ــيون اقتص كميس
ــود. به همين  اولويت تبديل ش
ــك عضو  ــه ي ــت ك ــور اس منظ
كميسيون اقتصادى به «فرصت 
امروز » گفت: چند سالى مى شود 
كه قوا بر عملكرد نهادهاى پولى 
و مالى نظارت مطلوب نداشته اند 
ــه اختالس و  ــه ب ــن نكت و همي
سوء استفاده مالى برخى كسان 

منجر شده است. 
ــاره به طرح  ــا اش رحيم زارع، ب
ــت  ــص از صنع ــق و تفح تحقي
ــه داد: وضعيت مالى  ــه ادام بيم
ــركت هاى بيمه اى  بسيارى از ش
و نمايندگى آنها شفاف نيست و 
پرونده هاى مالى بسيارى وجود 
ــاده به  ــك بند و م ــه با ي دارد ك

تضييع حق منجر شده است. 
ــاده در خانه  ــردم آب ــده م نماين
ــود: يكى از  ــادآور مى ش ملت ي
مواردى كه اكنون به عنوان يك 
ــت بيمه مطرح  چالش در صنع

شده بيمه شخص ثالث است كه 
ــجامى در تعيين قيمت اين  انس

نوع بيمه نامه وجود ندارد. 
ــه بايد  ــرخ دي ــرد: ن وى تاكيدك
رشدى متناسب با ساير قيمت ها 
داشته باشد؛ و روند نزولى تورم را 
در اين قيمت گذارى بايد رعايت 

كند. 
از  ــيارى  بس ــت:  گف زارع 
ــروش  ــه از ف ــركت هاى بيم ش
ــخص ثالث و الحاقيه آن  بيمه ش
نارضايتى داشته اند و خود را در 
ــتگى مى بينند.  معرض ورشكس
ــركت ها در تعيين  ــن ش ــر اي اگ
ــت كنند و  ــت را رعاي نرخ عدال
در كاهش نرخ آن تالش داشته 
ــش آن را به طور  ــند و افزاي باش
فراگير در نظر بگيرند؛ از اين نگاه 

نااميدانه كاسته خواهد شد. 
ــاى  ــى از پرونده  ه ــه برخ وى ب
ــركت هاى بيمه اى  موجود در ش
ــاره كرد و افزود: شركت هاى  اش
ــتند تا در برابر  بيمه متعهد هس
ــى  ــوادث پيش بين ــداد و ح رخ
شده و مترقبه مبلغى را به عنوان 
ــارت به بيمه شده پرداخت  خس

كنند. يعنى پول سرمايه گذارى 
ــخص را در اين مواقع  ــده ش ش

بازگردانند. 
ــرايط است  زارع گفت: در اين ش
ــركت هاى بيمه بازرسان  كه ش
خود را اعزام مى كنند تا بتوانند 
ــده را ارزيابى  مبلغ پرداخت ش
ــونده بدهند.  ــرده و به بيمه ش ك
اين بازرسان قطعا منافع شركت 
ــا در نظر  ــد و ب ــر دارن را در نظ
گرفتن شرايط و منفعت شركت، 

خسارت را تعيين مى كنند. 
نماينده مردم آباده اعالم كرد: بر 
ــاس ورود يك بند و ماده  اين اس
يا يك مورد در بازرسى مى تواند 
ــى را  ــارت پرداخت ــزان خس مي
كاهش بدهد و شركت را بهره مند 

سازد. 

نبود نظارت فراگير
انتقادى كه بسيارى از نمايندگان 
به سه قوه كشور داشته و دارند، 
نبود نظارت بر دستگاه هاى مالى 
ــورى كه در  ــت. به ط و پولى اس
ــته پرونده هاى  ــال گذش سه س
ــران منجر به  رانت خوارى در اي

آن شده تا ديوان عدالت ادارى از 
رونق فساد ادارى در كشور خبر 
ــادر قاضى پور، يكى ديگر  دهد. ن
ــق و تفحص از  از طراحان تحقي
صنعت بيمه به «فرصت امروز » 
ــاد  گفت: براى ايجاد و رونق فس
ــل گوناگونى وجود  ادارى عوام
دارد كه مى توان از سياست هاى 
اقتصادى نادرست، ضعف نظارتى 
دستگاه مربوط، كمبود تخصص 
ــار و... نام برد.    ــص اعتب و تخصي
ــردم اروميه ادامه داد:  نماينده م
ــن عوامل گريبانگير  اكنون همي
صنعت بيمه شده است و از نبود 
شفافيت در صنعت مردمى خبر 

مى دهد. 
ــيون صنايع با  ــو كميس اين عض
تاكيد بر كنترل فساد ادامه داد: 
فسادهايى كه اكنون در صنعت 
بيمه موج مى زند؛ بازتابى از شيوه 
مديريت ها و تصميم گيرى هاى 
ــان نبود  ــت كه از هم كالن اس
ــمه مى گيرد. به  نظارت سرچش
ــد در قوانين  ــور باي همين منظ
ــز تجديد نظر و  ــور ني بيمه كش

تامل تازه اى داشت. 
با نگاهى گذرا به كشورهايى كه 
ــالمت ادارى در عرصه هاى  از س
ــتند  ــوردار هس ــون برخ گوناگ
ــه نظارت در  مى توان دريافت ك
ــرده و تنها  ــه نفوذ ك بدنه جامع
ــى  ــان و بررس ــور بازرس با حض
ــت.  ــده اس پرونده ها محقق نش
ــايد بر صنعت بيمه به عنوان  ش
ــش خصوصى در  صنعتى كه بخ
آن حاكميت دارد نظارت كمتر 
ــت، از اين رو مى توان  ــده اس ش
ــتر از طريق قوه  ــارت بيش با نظ
ــاد  ــه از اين فس ــه و مجري مقنن
ــه نقش  ــرد. البت ــرى ك جلوگي
توليد نيز در كاهش فساد ادارى 
ــت، زيرا  و رانت خوارى موثر اس
ــرخ توليد فرصت رانت  افزايش ن
را از سودجويان گرفته و با تغيير 
روند كسب درآمد مى توان اهداف 
ــودجويان را از اين نوع صنايع  س

دور كرد. 

داليل نمايندگان مجلس  براى تحقيق و تفحص

اعتراض به نبود نظارت بر صنعت بيمه
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اخبار بانك

راه اندازى سامانه جامع 
نوپاد بانك پاسارگاد

بانك پاسارگاد با طراحى و راه اندازى 
ــاد پرداخت هاى  ــامانه جامع نوپ س
مشتريانى را كه از طريق درگاه هاى 
بانكدارى الكترونيك به خريد اقدام 

مى كنند، تسهيل كرده است.
ــاور مديرعامل و  خسرو رفيعى، مش
ــارگاد  مدير روابط عمومى بانك پاس
ــامانه، نرم افزارى  ــت: در اين س گف
ــترى بانك  ــب پنل براى مش در قال
ــس از تخصيص  ــده و پ طراحى ش
ــه خريدار  ــى ب ــاد، پيامك ــد نوپ ك
ــود كه حاوى اطالعات  ارسال مى ش
ــكان پرداخت هزينه  ــت و ام پرداخ
ــاى مختلف به خريدار  را در درگاه ه
ــام پرداخت،  ــس از انج ــد. پ مى ده
ــرى به  ــد پيگي ــاوى ك ــى ح پيامك
ــال مى شود  ــازمان و خريدار ارس س
ــيد پرداخت را  كه اين كد نقش رس
ــتريان مى توانند  ايفا مى كند و مش
ــماره گيرى كد #720* نسبت  با ش
ــده اقدام  ــه دريافت خدمات يادش ب

كنند. 
وى ادامه داد: خريداران مى توانند با 
بهره مندى از اين سامانه از امكاناتى 
ــه از طريق  ــت شناس ــد پرداخ مانن
ــاى الكترونيك بانك  ــام درگاه ه تم
پاسارگاد بهره مند شوند و همچنين 
ــه با استفاده  امكان پرداخت شناس
ــتاب  ــى كارت هاى عضو ش از تمام

امكانپذير است. 

راه اندازى باشگاه 
پژوهشگران نوين 
بانك اقتصادنوين 

ــن بانك  ــگران نوي ــگاه پژوهش باش
اقتصاد نوين با هدف ايجاد سازمان 
ــرى از خرد  ــور و بهره گي دانش مح
ــك،  ــائل بان ــل مس ــى در ح جمع
در  ــان  كاركن ــاركت  مش ــش  افزاي
افزايش  بانك،  ــازى  تصميم س نظام 
رضايت شغلى كاركنان و همچنين 
شناسايى كاركنان خالق، تحليلگر و 

پژوهشگر راه اندازى شده است. 
 

ارائه تسهيالت 17 هزار 
ميلياردى بانك مسكن

ــكن در سه ماهه اول سال  بانك مس
ــزار و 806 فقره  جارى تعداد 65ه
تسهيالت به مبلغ بيش از 17/333 
ــاركت  ــال در قالب مش ــارد ري ميلي
ــنه  مدنى، خريد، جعاله، قرض الحس
و ساير عقود به متقاضيان پرداخت 
ــبت به دوره مشابه در  كرده كه نس
ــال قبل 12/5 درصد رشد داشته  س

است. 
بيشترين ميزان تسهيالت پرداخت 
ــهيالت  ــن مدت به تس ــده در اي ش
خريد در بخش مسكن و ساختمان 
ــهيالت  ــا 42/9 درصد از كل تس ب
مربوط است كه تنها تعداد 29هزار 
ــهيالت درخصوص  تس و 388فقره 
ــد در بخش  ــاطى خري فروش اقس
ــه دوره  ــبت ب ــكن بوده كه نس مس
مشابه در سال قبل 87 درصد رشد 

داشته است. 

بانك دى 10 هزار ميليارد 
ريالى مى شود

ــاالنه و  ــادى س ــى ع ــع عموم مجم
ــك دى در 29 تيرماه  ــاده بان فوق الع
93 با حضور 77/71درصد سهامداران 
اين شركت در محل مجموعه تالش 
برگزار شد و در اين مجامع با افزايش 
ــرمايه بانك از مبلغ 5هزار ميليارد  س
ريال به 10 هزار ميليارد ريال موافقت 
ــود به ميزان هر سهم  و 220 ريال س

تقسيم شد. 

نسيم بانك مركزى 
مى وزد

بانك مركزى با هدف خدمت رسانى 
ــاى  ارگان ه و  ــازمان ها  س ــه  ب
ــى و مراكز علمى  ــى، غيردولت دولت
ــيم  نس ــامانه  س از  ــردارى  بهره ب
ــاب هاى دولتى) كه  (نگاهدارى حس
ــى قوى و به روزى دارد، آغاز  تارنماي

كرد. 
ــاب هاى  ــامانه تمامى حس ــن س اي
ــك مركزى را كه قبال  ريالى نزد بان
ــه اضافه دو  ــر پنج رقمى (ب حداكث
رقم كد كنترلى) مورد استفاده قرار 
مى گرفته، به حساب هاى 16 رقمى 
تبديل كرده و شناسه شباى متناظر 

آنها را تغيير مى دهد. 
ــه همين دليل، بانك مركزى قصد  ب
ــال جارى  دارد از تاريخ 18مرداد س
ــتور  ــازى دس ــبت به كارس تنها نس
ــد كه با  ــدام كن ــى اق پرداخت هاي
شباى متناظر با شماره حساب هاى 

16 رقمى واصل مى شود. 

نماگر

ندا فتاحى

قيمت جهانى طال به 1315 دالر رسيد
قيمت طال در معامالت ديروز بازار جهانى 5 دالر افزايش يافت و به 1315 

دالر در هر اونس رسيد. 
ــت امريكا از  ــك هاى ژئوپلتيك همزمان با درخواس پيش بينى افزايش ريس
ــواالت مطرح در خصوص هواپيماى ساقط  ــخ دادن به س ــيه براى پاس روس
شده خطوط هوايى مالزى در شرق اوكراين، موجب شد كه قيمت طال روز 

گذشته باالى 1300 دالر باقى بماند. 

فروش خريد نوع ارز 

3125031350دالر امريكا
4245042620يورو

5315053450پوند انگليس
2937029500دالر كانادا

84508530درهم امارات
2955029700دالر استراليا

3477035030فرانك سوئيس
1484014940لير تركيه

55805680كرون دانمارك
44904590كرون سوئد
49605060كرون نروژ

81708370ريال عربستان
97309870رينگت مالزى
102000107000دينار كويت
50305130يوآن چين
450600روپيه هند
9001000بت تايلند
200400ين ژاپن

2326دينار عراق

قيمت فروش قيمت خريد  عنوان

1307 1315 اونس طال
970/730 971/880 يك گرم طالى 18 عيار

9/530/000 9/550/000 سكه طرح قديم
9/480/000 9/500/000 سكه بهار آزادى
4/770/000 4/780/000 سكه نيم
2/680/000 2/270/000 سكه ربع

نرخنامه

بانك مركزى در بخشنامه اى خطاب 
به مديران عامل بانك هاى دولتى و 
خصوصى و موسسات اعتبارى نحوه 
محاسبه يارانه سود تسهيالت در عقود 

مشاركتى را ابالغ كرد.
بانك مركزى در اين بخشنامه آورده 
است: همان گونه كه استحضار دارند 
از  برخى  قانونى  مصوبات  حسب 
تسهيالت اعطايى به طيفى از اقشار 
جامعه مشمول پرداخت يارانه سود 

تسهيالت توسط دولت مى شود.
الف- نحوه محاسبه يارانه سود (سود 

سهم دولت) در عقود مشاركتى 
از آنجا كه در عقود مشاركتى، نرخ 
سود مورد انتظار، صرفا مبنايى براى 
اخذ تصميم در خصوص پذيرش يا 
عدم پذيرش مشاركت بانك در طرح 
پيشنهادى متقاضى است، به گونه اى 

كه سهم سود بانك از سود پيش بينى 
شده موضوع مشاركت، از حداقل 
سود مورد انتظار تعيين شده از سوى 
شوراى پول و اعتبار نبايد كمتر باشد 
و در خاتمه طرح نيز، صرف نظر از آنچه 
پيشتر به عنوان نرخ مبنا (نرخ سود 
مورد انتظار) تعيين شده است، سهم 
بانك از ارزش افزوده طرح متناسب با 
درصد سود توافق و تعيين شده در 

قرارداد، محاسبه مى شود.
ب- نحوه محاسبه يارانه سود (سود 

سهم دولت) در عقود مبادله اى 
در تسهيالت مبادله اى، نرخ سود سهم 
مشترى را در فرمول «نحوه محاسبه 
اقساط در عقود با بازدهى معين، مصوب 
شوراى پول و اعتبار» (موضوع بخشنامه 
شماره م ب/ 1521 مورخ 18 / 4 / 86 
منظور كرده و پس از محاسبه سود و 

اقساط مشترى، براساس نرخ سود سهم 
دولت و به مأخذ مانده تسهيالت، سود 

سهم دولت را تعيين مى كنيم.
بر اين اساس در مواردى كه تسهيالت 
مشاركت  مدنى به فروش اقساطى 
تبديل مى شود، نحوه محاسبه مبلغ 
تسهيالت فروش اقساطى به شرح 

زير خواهد بود: 
مبلغ تسهيالت فروش اقساطى در 
خاتمه قرارداد مشاركت مدنى، از 
مجموع «آورده بانك» و «سهم بانك 
از سود پروژه پس از كسر يارانه سود» 

حاصل مى شود.
بانك مركزى در خاتمه تاكيد كرده 
است: اين بخشنامه از تاريخ صدور، 
الزم االجرا و جايگزين بخشنامه شماره 
91/88608 مورخ 8 تير ماه سال 91 

اين بانك مى شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
با اشاره به عدم اجراى مصوبه نرخ سود 
تسهيالت در شبكه بانكى، گفت: وزير 
اقتصاد در جلسه اين كميسيون بر 
عملياتى شدن مصوبه مذكور تاكيد 
داشت، اما اگر اين مصوبه تا چند روز 
آينده اجرايى نشود، سوال از وى در 
صحن علنى مجلس مطرح خواهد شد.

به گزارش فارس، موسى الرضا ثروتى 
با اشاره به عدم اجراى مصوبه شوراى 
پول و اعتبار در خصوص نرخ سود 
تسهيالت از سوى بانك ها، اظهار كرد: 
هفته گذشته وزير امور اقتصادى و 
دارايى در كميسيون برنامه و بودجه 
حاضر شد و سوال بنده از ايشان در 

همين باره بود.
وى افزود: طيب نيا گفت ما براى اصالح 
وضعيت نرخ هاى سود، نرخ ها را در 
شوراى پول و اعتبار اصالح كرديم؛ 
من گفتم شما نرخ سود تسهيالت 
را مصوب كرديد، اما در بانك ها اجرا 

نمى شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
تصريح كرد: وزير اقتصاد در پاسخ 
گفت اين مصوبه حتما اجرا مى شود 
ابالغ اين مصوبه به زيرمجموعه هاى 
بانك ها مدتى زمان مى برد و براى 

اجراى آن بايد مقدارى صبر كرد.
ثروتى با بيان اينكه بنده از پاسخ 
طيب نيا قانع نشدم، افزود: در صورتى 

كه تا چند روز آينده اين مصوبه در 
شبكه بانكى اجرا نشود، اين بار سوال را 
در صحن علنى مجلس مطرح خواهم 
كرد؛ البته اميدواريم به زودى شاهد 
عملياتى شدن مصوبه شوراى پول و 

اعتبار باشيم.
و  پول  1179 شوراى  در جلسه 
اعتبار در سوم تير ماه نرخ هاى سود 
تسهيالت عقود مبادله اى را 22 درصد 
و سود مورد انتظار عقود مشاركتى را 
21 درصد تعيين كرد. اما با وجود 
گذشت 26 روز از تصويب و 16 روز 
از ابالغ آن به بانك ها و موسسات 
اعتبارى، اين مصوبه اجرايى نشده 

است.

هفته گذشته خانه ملت ميزبان وزير 
اقتصاد براى پاسخگويى به سواالتى 
مبنى بر توقف پرداخت وام ازدواج و رد 
موضوع احتمال برداشت از صندوق 
توسعه ملى براى حل اين مشكل بود. بر 
اين اساس، ولى اهللا سيف و على طيب نيا 
تصميم هاى تازه اى اتخاذ كردند و 
قرار شده كه تامين مالى تسهيالت 
ازدواج توسط منابع بانكى صورت گيرد. 
وزارت امور اقتصادى و دارايى در حالى 
احتمال برداشت از صندوق توسعه ملى 
را براى پرداخت وام ازدواج رد كرده 
است كه به تازگى اين موضوع به صورت 
طرحى از سوى نمايندگان مجلس 
مطرح شده بود كه با اين تصميم وزارت 
اقتصاد، اين طرح مجلس هم مانند 
ساير طرح هايى كه پيش از اين در 
سال گذشته براى گشايش قفل وام 
ازدواج تهيه شده بود، به بايگانى رفت. 

پيش  از  اينكه نمايندگان مجلس 
بخواهند براى برداشت از صندوق 
توسعه ملى به منظور به روز شدن وام 
ازدواج تصميم گيرى كرده و طرحى 
را تدارك ببينند، بانك مركزى نيز 
پيشنهادى را به عنوان پيشنهاد سوم 
در اين زمينه مطرح كرده بود تا بخشى 
از منابع صندوق توسعه ملى به صورت 
ريالى بابت وام قرض الحسنه ازدواج به 
بانك ها تخصيص داده شود. اما به نظر 
مى رسد كه دولت براى چاره انديشى در 
اين زمينه راهكارهاى فورى را مدنظر 
قرارداده است، به طورى كه رييس كل 
بانك مركزى و وزير امور اقتصادى و 
دارايى تصميم گرفته اند كه منابع 
الزم را براى به روزرسانى وام ازدواج 
از طريق منابع بانك ها انجام دهند. به 
هر حال بانك مركزى و وزارت اقتصاد 
براى تامين منابع مورد نياز اجراى اين 

برنامه از طريق بانك ها، قول هايى نيز 
به نظام بانكى داده اند. اين موضوع 
نيز چند روز پيش توسط نوبخت، 
سخنگوى دولت تاييد شد كه از چند 
هفته گذشته با همكارى بانك مركزى 
و وزارت اقتصاد مقرر شد اين مشكل 

براى جوانان رفع شود. 
وزير اقتصاد در مجلس با اعالم اينكه 
92 يك ميليون و  /4 تا تاريخ 15/
196 هزار و 669 نفر در صف دريافت 
ازدواج  قرض الحسنه  تسهيالت 
هستند و پيش بينى مى شود حدود 
يك ميليون نفر ديگر نيز در سامانه 
ثبت كنند، افزود: بر اين اساس، دو 
ميليون نفر به وام ازدواج نياز خواهند 
داشت و اگر هر فرد سه ميليون تومان 
وام قرض الحسنه ازدواج دريافت 
كند، منابع الزم براى اين امر شش 

هزار ميليارد تومان خواهد بود. 

فرمول محاسبه يارانه سود تسهيالت مشاركتى ابالغ شد

عدم اجراى مصوبه سود تسهيالت وزير را به مجلس مى كشاند

دستور جديد سيف و طيب نيا براى گشايش قفل وام ازدواج
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در اين چند ماه اخير كه بحث 
تغيير قيمت خودرو بين دولت 
را  خودروساز  شركت هاى  و 
شكرآب كرده بود؛ ضرردهى و 
زيان ده شدن و كاهش ارزش 
مهم ترين  از  شركت ها  سهام 
داليلى بودند كه خودروسازها 
با توجه به آنها بر افزايش قيمت 
خودرو اصرار و تاكيد داشتند اما 
اين نگرانى خودروسازها براى 
در  قيمت ها  افزايش  توجيه 
حالى بود كه با انتشار تازه ترين 
گزارش صورت هاى مالى ايران 
خودرو سودآورى 94 ميليارد 
تومانى اين شركت در سه ماه 
امسال اطالع رسانى شد. عبداهللا 
بابايى، معاون بازاريابى و فروش 
ايران خودرو هم در گفت وگو با 
خبرنگار «فرصت امروز» اين 
رقم از سود ايران خودرو در مدت 
سه ماه را تاييد كرد. انتشار 
صورت هاى مالى ايران خودرو 
باعث شد تا منتقدان به افزايش 
قيمت خودرو رقم سوددهى 94 
ميلياردى سه ماهه اين شركت را 
با اظهارات خودروسازان مبنى بر 
زيان دهى و كاهش ارزش سهام و 
عدم سوددهى به سهامداران خود 

در تضاد بدانند. 

سوددهى با قيمت هاى جديد 
يا قديم، مسئله اين است 

براساس گزارش هاى بورس از 
شركت خودروسازى ايران خودرو 
ميزان فروش ايران خودرو در سه 
ماهه نخست امسال با 82 درصد 
افزايش نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از 1500 ميليارد تومان 
به بيش از 2700 ميليارد تومان 
رسيده است. ايران خودرو در 
اين مدت سه ماهه سودآورى 94 

ميليارد تومانى داشت و نكته مهم 
اين است كه اين ميزان سودآورى 
با احتساب قيمت هاى قديم و 
قبل از افزايش اخير قيمت خودرو 
توسط شوراى رقابت محقق شده 
است  كه نشان مى دهد   حداقل 
در سه ماه نخست امسال براساس 
صورت هاى مالى ايران خودرو و با 
احتساب قيمت هاى قبلى، اين 
شركت سودده بوده است. اين در 
حالى است كه معاون بازاريابى و 
فروش ايران خودرو به «فرصت 
امروز» گفت: اين ميزان سودآورى 
با احتساب قيمت هاى جديد به 

دست آمده است. 
وى با بيان اينكه اين اطالعات از 
طريق بورس اعالم شده است و ما 
هم اطالعات بورس را قبول داريم 
تاكيد كرد: اين رقم از سوددهى 
به سه ماه اول سال برمى گردد كه 
در اين مدت هم قيمت ها افزايش 
پيدا كرده بود و با اصالح قيمت ها 
اين ميزان سود طبيعى است و 
ايران خودرو با اصالح قيمت ها 
سوددهى  از  ميزان  اين  به 
رسيد. معاون بازاريابى و فروش 
ايران خودرو  درحالى از سوددهى 

اين شركت پس از اصالح قيمت ها 
در مدت زمان سه ماه اول سال 
حرف مى زند كه در طول اين 
مدت يك بار در 21 خرداد ماه 
جلسه شوراى رقابت براى فرمول 
جديد قيمت گذارى برگزار شد 
كه فرمول نرخ گذارى و درصد 
افزايش قيمت خودرو آن جلسه را 
خودرويى ها نپذيرفتند، بنابراين 
قيمت ها تا جلسه 14 تير شوراى 
رقابت تغيير قيمت محسوسى 

نداشتند. 

مخالفت مجلس سياسى 
است نه اقتصادى 

رقابت  آخرين جلسه شوراى 
با  جديد  قيمت هاى  اعالم  و 
واكنش شديد نمايندگان مجلس 
كميسيون  اعضاى  به خصوص 
صنعت و معدن كه خود ازاعضاى 
ناظر در شوراى رقابت هستند 
افزايش  لبته  ا كه  بود  همراه 
تنها  خودرو  قيمت  دوباره 
را  بهارستان نشين ها  واكنش 
به دنبال نداشت، بلكه خاطر 
رييس جمهور را هم مكدر كرد. 
در نهايت كميته تحقيق و تفحص 

از صنعت خودروسازى در مجلس 
گزارش خود را روانه قوه قضاييه 
كرد كه اين واكنش مجلس و 
دولت نتيجه اى در اصالح قيمت 
خودرو نداشته است. بابايى درباره 
مخالفت نمايندگان مجلس با 
قيمت هاى جديد به يك جمله 
كوتاه بسنده كرد: مخالفت مجلس 

سياسى است نه اقتصادى. 

واكنش مجلس تاثيرى در 
بازار نداشت

هر چند ابهامات زيادى در تعيين 
قيمت هاى جديد خودرو و عملكرد 
شوراى رقابت كه يك روز مدافع 
خودروسازان است و روزى ديگر 
نمايندگان  مخالفت  داليل 
مجلس با افزايش قيمت خودرو 
را مى پذيرد، وجود دارد اما اينكه 
ركود بى سابقه اى فضاى بازار 
خودرو را منجمد كرده عيان و 
آشكار است. انتظار كاهش قيمت 
خودرو و اعالم افزايش چند 
درصدى قيمت خودرو تضادى 
بود كه بازار را به ركود مبتال كرد 
اما دقيقا در زمانى كه بازارى ها 
اعالم قيمت هاى جديد از سوى 

شوراى رقابت را فصل الخطاب 
قيمت خودرو مى دانستند، با 
مخالفت دولت و مجلس از درصد 
افزايش قيمت هاى جديد باز هم 
انتظار كاهش قيمت را به بازار 

برگرداند. 
معاون بازاريابى و فروش شركت 
ايران خودرو در پاسخ به اين سوال 
كه مخالفت نمايندگان مجلس و 
دولت با افزايش قيمت خودرو 
و ارسال گزارش كميته تحقيق 
و تفحص چه تاثيرى در فروش 
اينترنتى و فروش خودرو در بازار 
داشت، تاكيد كرد: اين واكنش ها 
در  تاثيرى  گزارش ها هيچ  و 
فروش نداشت. البته بابايى سوال 
خبرنگار «فرصت امروز» را درباره 
احتمال اصالح قيمت ها بى پاسخ 

گذاشت. 
اين در حالى است كه نمايندگان 
مجلس با توجه به برگزارى جلسه 
آخر كميسيون صنايع و معادن و 
قرائت گزارش كميته تحقيق و 
تفحص از صنعت خودروسازى 
قضاييه  قوه  به  آن  ارسال  و 
معتقدند؛ كاهش جزئى قيمت 
خودرو پس از اين جلسه محتمل

 است. 
مؤيد حسينى صدر، يكى از اعضاى 
كميسيون صنعت و معدن با بيان 
اينكه بعيد مى دانم كاهش قابل 
توجهى را در قيمت خودرو شاهد 
باشيم، گفته است: نارضايتى 
از كيفيت و قيمت خودرو  فعال  
ادامه دارد و دولت بايد براى اين 
برنامه ريزى  زيربنايى  چالش 
اساسى در حوزه صنعت خودرو 
داشته باشد. دولت بايد پاسخگوى 
ميليون ها مصرف كننده خودرو 
كه مجبورند خودروى بى كيفيت 
با قيمت باال خريدارى كنند، 

باشد. 

ــه در اوكراين رخ  ــانحه ناگوارى ك  س
ــم خورد و موجب  داد به نفع ايران رق
شد كه ICAO (سازمان بين المللى 
 IATA )ــورى) و ــوردى كش هوان
انجمن بين المللى حمل ونقل هوايى) 
براى ايران به منظور آمادگى پرواز به 
اروپا و خاور دور درخواست هاى كتبى 
ارسال كنند. سرپرست فرودگاه هاى 
كشور گفت: سقوط هواپيماى مالزى 
ــد تا ياتا  در خاك اوكراين موجب ش
ــير هاى  ــه دليل امنيت مس و ايكائو ب
ــران را در پيش  ــور راه اي هوايى كش
ــت كرده اند  ــا درخواس ــد و از م گيرن
ــران جايگزينى  ــى اي ــير هواي تا مس
ــود. براى پرواز به اروپا و خاور دور ش
ــت كاهش  همچنين بايد توجه داش
ــش 30  ــورى افزاي ــيرهاى عب مس
درصدى پروازهاى عبورى را به همراه 
دارد كه اين مهم ساالنه رقمى بالغ بر 
50 ميليون دالر به درآمدهاى كشور 
ــد. محمدعلى ايلخانى،  اضافه مى كن
ــور در  ــت فرودگاه هاى كش سرپرس
ــا در خصوص كاهش  گفت وگو با ايلن

ــور گفت: در  ــيرهاى عبورى كش مس
ــال جارى شاهد  ــه ماه ابتدايى س س
افزايش 9 درصدى پروازهاى عبورى 
در فضاى كشور بوده ايم. وى كاهش 
ــيرهاى عبورى  محدوديت ها در مس
ــت و  ــده داليل افزايش دانس را از عم
ــانحه اخيرى كه در اوكراين  افزود: س
ــى  ن ــب نگرا ــت موج رخ داده اس
ــركت هاى هواپيمايى خارجى شد  ش

ــه اى براى  ــان عالق ــه ديگر آن چرا ك
ــيرها ندارند. ايلخانى  عبور از آن مس
با بيان اين مطلب كه ظرف چند روز 
ــت هايى را از جوامع  گذشته درخواس
ــيرهاى  بين المللى براى عبور از مس
هوايى ايران دريافت كرده ايم تصريح 
كرد: اتفاق ناگوارى كه در اوكراين رخ 
ــم خورد و موجب  داد به نفع ايران رق
شد كه ICAO (سازمان بين المللى 

 IATA ــورى) و ــوردى كش ن هوا
ــل  ــى حمل ونق ــن بين الملل (انجم
ــراى آمادگى پرواز  هوايى) از ايران ب
ــت هاى  به اروپا و خاور دور درخواس
كتبى ارسال كنند. سرپرست شركت 
ــور در پاسخ به اين  فرودگاه هاى كش
سوال كه عملياتى شدن اين طرح چه 
ــول خواهد انجاميد  مدت زمانى به ط
ــائل به  ــه دليل اينكه اين مس گفت: ب

ــور مربوط مى شود بايد با  امنيت كش
ــى مكاتبات  ــوراى عالى امنيت مل ش
ــس از تصويب  الزم صورت گيرد و پ
ــلح اقدام به  ــتاد كل نيروهاى مس س
ــيرها كنند كه اين پروسه  اصالح مس

زمان بر است.
ايلخانى با تاكيد بر اينكه ايران بايد از 
اين فرصت پيش آمده نهايت استفاده 
ــزود: در صورتى كه موفق به  را ببرد اف
ــق و محدوديت ها  ــش اين مناط كاه
ــانى   ــا اطالع رس ــويم همچنين ب ش
ــركت هاى هواپيمايى  ــه ش ــيع ب وس
خارجى موفق به افزايش 30 درصدى 

مسيرهاى عبورى مى شويم.
ــت فرودگاه هاى كشور ادامه  سرپرس
ــه افزايش  ــن افزايش منجر ب داد: اي
ــاالنه 50 ميليون دالر درآمدهاى  س
ــه  ــخ ب ــود.وى در پاس ــور مى ش كش
ــن درآمدها در  ــا اي ــوال كه آي اين س
ــود گفت:  ــه مى ش ــا هزين فرودگاه ه
ــا در  ــن درآمده ــه اي ــت ك بهتر اس
زيرساخت ها، به روزرسانى دستگاه ها 

و رادارها هزينه شود.

مدير فروش ايران خودرو در گفت وگو با «فرصت امروز» اعالم كرد: 

سوددهى ايران خودرو  را تاييد مى كنيم

 درآمد50 ميليون دالرى ايران از سقوط هواپيماى مالزى

هزينه حمل و نقل معلوالن 
كاهش مى يابد

از  معلوالن  نداى  انجمن  رييس 
جابه جايى معلوالن و جانبازان به هر 
مسيرى در سطح شهر تهران تنها با 
پرداخت هزار تومان از ابتداى مردادماه 
خبرداد.  به گزارش ايلنا، محمود كارى 
با اعالم اين خبر افزود: با پيگيرى هاى 
سازمان هاى مردم نهاد و موافقت 
معاونت حمل ونقل شهردارى تهران 
جابه جايى افراد داراى معلوليت از 
طريق پايانه حمل و نقل شهرى ويژه 
جانبازان و معلوالن به هرمسيرى 
تنها با پرداخت هزارتومان ميسر 
مى شود.  وى تصريح كرد: معلوالن 
طى تماس با شماره 6305 مى توانند از 
اين خدمت بهره مند شوند البته پيش 
از آن بايد در پايانه حمل ونقل شهرى 
ويژه جانبازان و معلوالن ثبت نام كنند 
و بعد از تاييد شدن معلوليت آنها كد 
بگيرند.  كارى با اشاره به اينكه پايانه 
حمل ونقل شهرى ويژه جانبازان و 
معلوالن از يك سال گذشته تاكنون 
به آنان خدمات ارائه مى دهد، افزود: 
اما هزينه جابه جايى معلوالن در 
اين يك سال 7 هزارتومان بود كه 
اين رقم از اول مرداد به هزارتومان 

تقليل مى يابد. 

رده بندى كيفى 
خودروهاى داخلى 

منتشر شد
شركت بازرسى كيفيت و استاندارد 
كيفى  رده بندى  جدول  ايران 
خودروهاى توليدى را در خرداد ماه 
امسال منتشر كرد.  به گزارش ايسنا، 
بر اين اساس در گروه خودروهاى با 
سطح قيمتى كمتر از 20 ميليون 
تومان، خودرو سايپا 131 توليدى 
سايپا با 79/4 نمره منفى در رتبه 
نخست رده بندى قرار دارد.  پس از 
آن سايپا 131 پارس خودرو و سايپا 
132 به ترتيب با 81/1 و 83/5 نمره 
منفى در رتبه هاى دوم و سوم قرار 
گرفته اند اما در گروه خودروهاى با 
سطح قيمتى بين 20 تا 40 ميليون 
تومان نيز خودرو پارس تندر با 20/7 
نمره منفى در رده نخست رده بندى 
قرار دارد. پس از آن تندر 90 ايران 
خودرو و پارس خودرو مشتركا با 21 
نمره منفى در رتبه دوم قرار گرفته اند.  
رتبه سوم نيز با 22/6 نمره منفى در 
اختيار پژو 206 صندوق دار است. پژو 
206 نيز با 23/2 نمره منفى در رتبه 
چهارم و رانا با 28/2 نمره منفى در 
رتبه پنجم قرار گرفته است. پژو پارس 
با 51/4 نمره منفى در رتبه ششم و 
سمند و پژو 405 توليدى ايران خودرو 
مشتركا با 52/3 نمره منفى در رتبه 
هفتم قرار دارند. پژو 405 توليدى 
ايران خودرو خراسان نيز با 52/7 نمره 
منفى در رتبه هشتم قرار گرفته است.  
رتبه نهم و دهم خودروهاى قرار گرفته 
در سطح قيمتى بين 20 تا 40 ميليون 
تومان به ترتيب با 54/5 و 61/3 نمره 
منفى در اختيار  ام وى ام 315 و تيبا 
است اما در گروه خودروهاى با سطح 
قيمتى بين 40 تا 60 ميليون تومان 
نيز خودرو جك با 48/7 نمره منفى 
در رتبه نخست و  ام وى ام 530 با 51/4 
نمره منفى در رتبه دوم قرار دارند.  در 
گروه خودروهاى با سطح قيمتى بين 
 x60 60 تا 80 ميليون تومان نيز ليفان
با 50 نمره منفى در رتبه نخست و 
 ام وى ام x33 با 63/9 نمره منفى در 

رتبه دوم قرار دارد. 

پيش بينى قيمت خودرو 
در سال 1404

در سند اهداف و سياست هاى توسعه 
صنعت خودرو، متوسط قيمت يك 
دستگاه خودروى توليد داخل در 11 
سال ديگر (1404)، پيش بينى شده 
است.  به گزارش ايسنا، سند اهداف 
و سياست هاى توسعه صنعت خودرو 
در افق ايران 1404، چند سال پيش 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تدوين و در آن جايگاه صنعت خودرو 
در سال 1404 ترسيم شده است. در 
يكى از بندهاى اين سند، متوسط 
قيمت يك دستگاه خودروى توليد 
داخل در سال 1404 معادل 15 هزار 
دالر برآورد شده است كه با توجه به 
نرخ حدودا 3000 تومانى دالر در حال 
حاضر، معادل 45 ميليون تومان است.  
البته بديهى است كه قيمت دالر در 
سال هاى آتى افزايش خواهد يافت، 
بنابراين با فرض افزايش ساالنه 20 
درصدى نرخ دالر و بر مبناى دالر 
حدودا 3000 تومانى فعلى، نرخ دالر 
در سال 1404 حدود 9600 تومان 
خواهد بود كه با توجه به پيش بينى 
متوسط قيمت حدودا 15 هزار دالرى 
قيمت خودرو در سال 1404، قيمت 
خودروهاى داخلى در اين سال به طور 
ميانگين 144 ميليون تومان خواهد 
بود.  در آن صورت مى توان گفت كه با 
توجه به ميانگين قيمت 30 ميليون 
تومانى خودروهاى داخلى در حال 
حاضر، قيمت 144 ميليون تومان 
براى خودروى توليدى در حدود 11 
سال ديگر قيمت بسيار مناسبى است.

گزارش 2

قيمت خودرو (تومان)

1/850/000/000بنز S500 مدل 2014

420/000/000پورشه باكستر Sكروك

ASX ميتسوبيشى
137/000/000شاسى بلند، فول

x3 2007 110/000/000بى ام دبلبو

GS250 2014 303/000/000لكسوس

148/000/000تويوتا هايلوكس ديزلى

163/000/000هيونداى i40 صندوقدار

 قيمت كارخانه اى و بازار خودروهاى توليد داخل

كارخانه
قيمت نمايندگىقيمت بازارنام خودروتوليد كننده

سايپا 131 
LE19/100/0000

LX سمند
 EF7 موتور
پايه گازسوز

31/100/00029/864/000

مزدا3 - تيپ 
3117/000/0000صندوقدار  

پژو پارس 
AT47/200/0000 سال

ليفان 620 
180045/200/00044/200/000

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

قيمت خودرو بازنگرى مى شود

شوراى رقابت داليل مجلس را پذيرفت
سخنگوى كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: كميسيون با داليل و 
مداركى كه در اختيار دارد، معتقد است قيمت گذارى جديد شوراى رقابت 

غيرمنطقى و نيازمند بازنگرى است. 
به گزارش مهر، روح اهللا عباسپور درباره قيمت خودرو گفت: اعضاى كميسيون 
با ارائه اسناد و تكيه بر تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازى اصرار به 
غير واقعى بودن قيمت ها داشتند و رييس شوراى رقابت نيز اين ادعا را قبول 

كرده و در نهايت تصميم به بازنگرى قيمت خودرو گرفته شد. 
سخنگوى كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار كرد: رييس شوراى 
رقابت با حضور در كميسيون صنايع و معادن گزارشى از شيوه قيمت گذارى 
خودرو ارائه و نمايندگان نيز با اسناد و تكيه بر تحقيق و تفحص از صنعت 

خودروسازى اصرار به غير واقعى بودن قيمت ها كردند. 
وى ادامه داد: رييس شوراى رقابت نيز فرمول انتخاب شده را براى 
قيمت گذارى ارائه كرد، اما اعضاى كميسيون اعتقاد داشتند كه اگر تعيين 
قيمت بر عهده خود خودروسازان بود هم قيمت نهايى كمتر از نرخ اعالم شده 
بود.  عباسپور تصريح كرد: پس از بررسى ها مشخص شد كه شوراى رقابت 
به صورت شكلى اين موضوع را بررسى كرده، يعنى قيمت ها براساس فرمول 
شوراى رقابت و نرخ اعالم شده از سوى خودروسازان بوده و از نظر ماهيتى 
بدون بررسى و غيرموثق است، به همين دليل شوراى رقابت هم قبول كرد 
كه بررسى ها ناقص و قيمت اعالم شده غيرمنطقى است، از اين رو مقرر شد 

كه قيمت ها بازنگرى شوند. 
وى بيان كرد: در نهايت نيز يك كارگروه سه نفره متشكل از على عليلو 
به عنوان رييس هيات تحقيق و تفحص، نادر قاضى پور و حميدرضا فوالدگر 
نيز نمايندگان ناظر مجلس در شوراى رقابت تشكيل شده تا بازنگرى ها انجام 

و قيمت واقعى خودرو تعيين شود. 

تشكيل كميته اى براى بررسى قيمت واقعى خودرو 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى گفت: كميته اى 
متشكل از اعضاى كميسيون صنايع، شوراى رقابت و خودروسازان مسئول 

بررسى قيمت واقعى خودرو شدند. 
به گزارش مهر، مجيد منصورى در خصوص جلسه كميسيون صنايع با رييس 
شوراى رقابت و مديران مجموعه سايپا و ايران خودرو و قطعه سازان گفت: 
رييس شوراى رقابت در دفاع از افزايش قيمت خودرو بحث هايى را مطرح 
كرد، اما نمايندگان معتقد بودند جايگاه شوراى رقابت ورود در قيمت گذارى 
نيست و فرمولى كه براساس آن شوراى رقابت قيمت ها را افزايش داده مبهم 

است. 
نماينده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد: اطالعاتى كه 
خودروسازان مبنى بر قرار دادن آپشن هايى در خودروها و قيمت آن آپشن ها 

در اختيار شوراى رقابت قرار داده بودند نيز شفاف نبود. 
عضو كميسيون صنايع تاكيد كرد: مقرر شد با حضور اعضاى كميسيون 
صنايع، شوراى رقابت و خودروسازان تشكيل شود و موضوع قيمت خودرو 
را بررسى كند. منصورى ادامه داد: شوراى رقابت معتقد بود افزايش نرخ 
بيمه، ارزش افزوده، قطعات، شماره گذارى و تورم علت اصلى افزايش قيمت 

خودرو است. 
وى تصريح كرد: اطالعات شوراى رقابت در مورد قيمت خودرو و آپشن ها از 
اطالعات تيم تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازى كمتر بود و به همين 
دليل اعضاى كميته معتقد بودند بايد قيمت خودرو پايين تر از قيمتى باشد 

كه شوراى رقابت تصويب كرده است. 

نرخنامه

باخودروسازان

ــم يكه زارع، مديرعامل ايران خودرو، گفت:  هاش
ــك به 9/3  ــودرو نزدي ــزان افزايش قيمت خ مي
درصد بود نه آن چيزى كه صداوسيما اعالم كرد. 
وى افزود: ما به تعهد خود پايبند بوده و به اندازه 
كافى خودرو در بازار عرضه خواهيم كرد.  يكه زارع 
درخصوص اظهارات على عليلو، عضو كميسيون 
ــى بر كاهش قيمت  صنايع و معادن مجلس، مبن
ــبت به  ــا 15 درصد نس ــا حداقل 10 ت خودروه
ــوراى رقابت، گفت: از نظر ما  قيمت هاى قبلى ش
ــيار ناچيزى  قيمت  از مجارى قانونى افزايش بس
ــته باشد.  ــت تغييرى هم داش ــته و بعيد اس داش

همچنان طبق روال ماه هاى گذشته 20 درصد از 
توليد شركت را به صورت فروش نقدى انجام داده 
و متقاضيان از بابت اين صحبت ها نگران نباشند. 
ــودرو درخصوص گزارش هيات  مديرعامل ايران خ
ــاز افزود: ما در  تحقيق و تفحص از صنايع خودروس
حال بررسى اين گزارش هستيم و تا 10 روز آينده 
ــزارش ارائه خواهيم داد.  جوابيه براى بندبند اين گ
ــواردى كه  ــق و تفحص  م ــزارش هيات تحقي از گ
ــائل كمك مى كند  ــا در اصالح مس صددرصد به م
ــانى كه اين گزارش را تهيه كردند  و از زحمات كس

قدردانى مى كنيم. 

مدير عامل ايران خودرو: كاهش قيمت خودرو بعيد است
نازيال مهديانى

كاهش دستورى قيمت باعث نابودى صنعت خودرو خواهد شد
ــناس صنعت خودرو در گفت وگو با افكارنيوز درباره افزايش قيمت خودرو  قاسم ناصرى، كارش
گفت: افزايش قيمت مورد رضايت هيچ كس نيست و به نظر مى رسد هيچ توليدكننده اى راضى 
نباشد با افزايش قيمت كه برابر با كاهش قدرت خريد مشتريان است بازار خود را از دست بدهد 

ولى بعضا شرايط به گونه اى رقم مى خورد كه چاره اى جز افزايش قيمت محصول نيست.
وى افزود: وقتى در دوسال گذشته مواد اوليه داخلى موردنياز قطعه سازان و خودروسازان از سه 
تا هفت برابر گران مى شود، هزينه هاى توليد شامل دستمزد، ماليات، عوارض، هزينه هاى انرژى، 
حمل و نقل و غيره ناگهان افزايش مى يابد و از سويى قيمت ارز نيز سه برابر مى شود چگونه انتظار 

مى رود قيمت خودرو افزايش نيابد.
ــام آور قيمت مسكن به اندازه  ــان كرد: چرا منتقدان هيچ گاه به افزايش سرس ناصرى خاطرنش
ــه افزايش قيمت لوازم  ــرا نمايندگان محترم مجلس هيچ گاه ب خودرو نپرداخته اند يا اينكه چ

خانگى كه از ملزومات زندگى است عكس العملى نشان نداده اند.
ــد پرداختن به صنعت خودرو و انتقاد از اين  اين كارشناس صنعت خودرو گفت: به نظر مى رس
صنعت مهم به سكوى پرتابى تبديل شده كه هر كسى بخواهد مطرح شود و خودى نشان دهد 

با حمله به صنعت خودرو مى تواند به هدفش برسد.

مخالفت با ايجاد قطب سوم خودروسازى كشور
ــور اظهار كرد: ايجاد قطب سوم  ــازى كش آرش محبى نژاد، دبير انجمن صنايع همگن قطعه س
ــور از نظر مالى و مواد اوليه پاسخگوى اين  خودروسازى به شرطى مطلوب است كه منابع كش
ــنا، وى با بيان اينكه به نظر ما در كوتاه مدت راه اندازى قطب سوم  ــد.  به گزارش ايس طرح باش
ــان كرد: در حال حاضر كشور با كمبود  خودروسازى دردى از كشور دوا نخواهد كرد، خاطرنش
ــور ادامه داد: در  ــت. دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازى كش منابع مالى و ارزى روبه رو اس
ــور با نصف ظرفيت خود فعاليت مى كنند و با اين شرايط  حال حاضر دو قطب خودروسازى كش
ــوم توجيه اقتصادى نخواهد داشت.  وى افزود: حتى  سرمايه گذارى جديد براى ايجاد قطب س
ــرمايه صد درصدى خود قطب سوم خودروسازى را ايجاد  اگر بخش خصوصى نيز بخواهد با س
ــور پرداخته و از ظرفيت خالى  ــازى كش ــاركت با دو قطب فعلى خودروس كند مى تواند به مش
ــتفاده كند.  محبى نژاد با بيان اينكه در ميان مدت و بلند مدت و پس از خروج از شرايط  آنها اس
ــازى پرداخت، تصريح كرد:  البته به اين شرط كه  فعلى مى توان به موضوع قطب سوم خودروس
ــازى صد درصد خصوصى بوده و با سرمايه گذارى خارجى ايجاد شود.  وى  قطب سوم خودروس
ادامه داد:  البته دولت مى تواند صد درصد سهام يكى از دو قطب فعلى خودروسازى كشور را به 

بخش خصوصى واگذار كند تا يك خودروساز خصوصى در كنار خودروساز دولتى قرار گيرد. 



نمايندگان مجلس با  يك فوريت 
طرح الحاق يك تبصره به ماده 1 
قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و 
اصالح بعدى آن مخالفت كردند. ماده 
واحده اين طرح تصريح مى كرد كه  
تفكيك و تغيير كاربرى اراضى زراعى 
و باير، باغى و منابع طبيعى (جنگل ها، 
مراتع، بيشه ها و پارك هاى طبيعى) 
جهت احداث باغ شهر و باغ ويال، باغ 
مسكونى و نظاير آنها مطلقا در تمام 
نقاط كشور ممنوع است. اين طرح 
كه به صورت يك فوريتى مطرح شده 
بود، مورد مخالفت نمايندگان قرار 
گرفت و به صورت عادى در دستور 

كار قرار گرفت. 
ــطه جنگل هاى  شمال ايران به واس
سرسبز و زيبايش يكى از جذاب ترين 
ــان  ــه و جه ــت بوم هاى منطق زيس
ــال هاى اخير، حمله  است، اما در س
به جنگل هاى شمال كه با همكارى 
ــا و زمين خواران بزرگ  برخى نهاده
ــه اى بى مانند  صورت گرفته، فاجع
ــرزمين را رقم زده  ــخ اين س در تاري
ــت. درختانى كه گاه ده ها سال از  اس
عمرشان مى گذرد، به لحظه اى توسط 
ــده اند تا  ــا و لودرها قتل عام ش اره ه
سودجويان، زمين جنگل ها و مراتع را 
«مترمتر» بفروشند و به جاى درخت، 
آهن و سيمان برويد و جاده و ويال و 
برج از لبه هاى ساحل تا باالى كوه ها 
پيشروى و محيط زيست را به معناى 

كامل كلمه نابود كند. 

شمشير دو لبه اى به نام مالكان 
زمين زراعى

روند افزايشى تغيير كاربرى بى رويه 
اراضى در شمال كشور، موضوعى 
بوده كه از نظر مسئوالن استانى 
مغفول مانده و در آينده اى نه چندان 
دور به تهديدى جدى براى مردم 
مبدل مى شود. افزايش بى سابقه 
قيمت زمين در مناطق شمالى كشور 
و تخريب و تغيير كاربرى اراضى 
كشاورزى و تبديل آن به ويالها و 
اماكن مسكونى به معضلى جدى براى 
مازندران تبديل شده است. افرادى 
در اين مناطق اقدام به خريد قطعات 
بزرگ زمين هاى كشاورزى كرده و 
اين زمين ها را تفكيك مى كنند يا 
در حال تفكيك آن هستند. با گسيل 
شدن سرمايه هاى سرگردانى كه هر 
از چندگاهى قارچ گونه در برخى 
بخش هاى اقتصادى كشور رشد كرده 
و منافع دالالن و واسطه ها را به قيمت 
تخريب زيربناهاى اقتصادى يا نابودى 
منابع طبيعى كشور رقم مى زند، 
تخريب اراضى زير كشت محصوالتى 
از قبيل چاى، برنج و مركبات در اين 
مناطق گسترش بيشترى پيدا كرده 
است. مالكان زمين هاى زراعى كه 
در حاشيه جنگل قرار دارند به مثابه 
شمشيرى دو لبه عمل مى كنند؛ از 
يك طرف به دليل كاربرى زمين هاى 

مجاور جنگل به عرصه هاى جنگلى 
تجاوز مى كنند و هر ساله رفته رفته و 
به طور خزنده با تخريب جنگل هاى 
واقع در حاشيه زمين هاى زراعى خود، 
موجب نابودى جنگل ها مى شوند و از 
سوى ديگر به فروش اراضى كشاورزى 
خود و واگذارى آن به افراد غيربومى 
اقدام مى كنند كه اين زمين ها در 
توسط  ممكن  زمان  كوتاه ترين 
سودجويان به ويالهاى خوش آب 

و رنگ تبديل مى شود. 

تغيير كاربرى ها 
غيرقانونى است

تخريب اراضى زراعى و تفكيك و 
ساخت و ساز در اين زمين ها عالوه 
بر زيانى كه به اقتصاد كشور وارد 
مى  كند، سبب نابودى منابع طبيعى، 
آثار  و  بى رويه  ساخت و سازهاى 
اجتماعى زيانبار نيز مى شود. تغيير 
كاربرى غيرقانونى اراضى زراعى و 
باغى به ويژه در استان هاى شمال 
كشور به معضلى جدى تبديل شده 
و موجب خارج شدن اراضى باغى 
زراعى از چرخه توليد مى شود كه 
خسارت هاى زيادى به منطقه وارد 

كرده است. 
مطابق قانون، تغيير كاربرى زمين هاى 
زراعى و باغ ها جز در موارد ضرورى 
ممنوع است. تشخيص ضرورت تغيير 
كاربرى اراضى به عهده كميسيونى 
بوده كه با عضويت رييس سازمان 

جهاد كشاورزى استان، مدير امور 
اراضى، رييس سازمان مسكن و 
شهرسازى، مديركل حفاظت محيط 
زيست استان و نماينده استاندار زير 
نظر رييس سازمان جهاد كشاورزى 

تشكيل مى شود. 
هرگونه تغيير كاربرى و ساخت و ساز 
در اراضى مستلزم دريافت مجوز تغيير 
كاربرى از جهاد كشاوزى و مجوزهاى 
رسمى از طريق ارگان هاى ذى ربط 
است و در غير اين صورت، طبق ماده 
سه قانون حفظ كاربرى اراضى براى 
متخلفان پروانه قضايى صادر و اگر 
اقدام به قلع و قمع اراضى و تغيير 
كاربرى بدون مجوز كنند محكوم 
شده و طى مراحل قانونى با پرداخت 
جزاى نقدى و حبس مواجه مى شوند. 
محمد درويش، عضو هيات علمى 
موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع 
در اين زمينه مى گويد: بدترين شرايط 
در جنگل هاى كشور در جنگل هاى 
بسيار  كه  مى شود  ديده  شمال 
نامناسب است و مهم ترين دليل آن 
تغيير كاربرى اراضى و فشار بيش از 
حد انسان به جنگل هاست. با وجود 
تاكيد اين كارشناس محيط زيست و 
هشدار ديگر كارشناسان، بهره بردارى 
بيش از اندازه و تغيير كاربرى جنگل ها 
و مراتع شمال همچنان ادامه دارد. در 
آخرين تصميم مجلس در اين مورد، 
اعضاى كميسيون كشاورزى، آب و 
منابع طبيعى مجلس شوراى اسالمى 

با اكثريت آرا، طرح حفظ و صيانت از 
جنگل ها را رد كردند. در اين طرح 
آمده بود كه قطع درختان تا پنج سال 

به طور كامل ممنوع شود. 

چرا نمايندگان موافق تغيير 
كاربرى هستند؟ 

رحمت اهللا نوروزى، عضو كميسيون 
ــى  ــع طبيع ــاورزى، آب و مناب كش
مجلس با اشاره به اهميت خودكفايى 
ــاد مقاومتى در  ــاورزى در اقتص كش
گفت وگو با «فرصت امروز» گفت: با 
تغيير كاربرى زمين هاى كشاورزى 
ــمال و همچنين  ــاى ش و جنگل ه
سواحل دريا، ويالسازى و ساخت وساز 
ــترده اى در اين مناطق صورت  گس
گرفته و زمين هاى كشاورزى زيادى 
نابود شده است. نماينده مردم على آباد 
ــخ سوالى  كتول، در مجلس در پاس
ــت اكثريت  ــل مخالف ــى بر دلي مبن
نمايندگان با طرح الحاق يك تبصره 
به ماده 1 قانون حفظ كاربرى اراضى 
ــت تفكيك و تغيير  زراعى و ممنوعي
كاربرى اراضى زراعى، اظهار داشت: 
نمايندگان مخالف معتقدند به دليل 
واردات بى رويه محصوالت كشاورزى 
و افزايش هزينه هاى كاشت و داشت 
و برداشت، كشاورزان متضرر شده اند 
ــر كاربرى اراضى  و ممنوعيت تغيي
ــت، زيرا  ــه صرفه نيس آنها مقرون ب
اين كشاورزان با اين اقدام مى توانند 

ضررهاى خود را جبران كنند. 

مخالفت نمايندگان مجلس با  فوريت لغو تغييركاربرى اراضى

 تداوم ساخت و ساز غيرقانونى در اراضى كشاورزى

7 سه شنبه 31 تير 1393  - شماره 21 ساختمان و مسكن

اخبار كوتاه

الزام رعايت سقف 
جمعيتى تهران 

و  ــازى  شهرس ــى  عال ــوراى  ش
معمارى ايران مقرر كرد: با توجه 
تهران  ــهر  ــع آب كالن ش مناب به 
ــقف  بايد س برنامه ها  ــى  تمام در 
جمعيت پذيرى 9 ميليون و 200 
ــود. وزارت  ــزار نفرى رعايت ش ه
ــوراى عالى  ــازى، ش راه و شهرس
ــارى با اصالح  ــازى و معم شهرس
 93/4/9 ــورخ  م ــه  مصوب ــالم  اع
شوراى عالى در خصوص گزارش 
ــى تهران اعالم كرد:  طرح تفصيل
ــورا گزارش طرح تفصيلى  اين ش
تهران را در جلسه مورخ 93/4/9 
ــرار داد؛  ــى ق ــورد بررس ــود م خ
فنى  ــزارش كميته  گ اول  مرحله 
 91/10/30 ــورخ  م ــه  جلس پيرو 
ــد و با توجه به مباحث  قرائت ش
ــران، رعايت  ــهر ته ــى ش جمعيت
 10 ــرى  پذي ــكونت  س ــقف  س
ــقف  ميليون و 570 هزار نفر و س
جمعيت پذيرى 9 ميليون و 200 

ــد. هزار نفر تاكيد ش
 

انتقاد از ادامه ساخت و ساز 
در بوستان مادر

ــازى و  ــوراى عالى شهرس دبير ش
ــدم توقف  ــا انتقاد از ع ــارى ب معم
ــتان  ــاختمانى در بوس ــت س فعالي
ــت: در مرحله بعد  مادر تهران، گف
ــاز  ــه ساخت و س ــورت ادام و در ص
ــام خواهيم  ــرى حقوقى انج پيگي
ــى در خصوص  ــروز حناچ داد. پي
ــتان  ــاز در بوس ــه ساخت و س ادام
ــوراى عالى   مادر باوجود مصوبه ش
ــى بر  ــارى مبن ــازى و معم شهرس
ــرد: علت  ــروژه اظهار ك ــف پ توق
ــوراى عالى  آنكه در مصوبه اخير ش
ــد، همين  ــف داده ش ــتور توق دس
ــورا براى  ــه اعالم ش ــى ب بى توجه
ــاز در اين منطقه  توقف ساخت و س
ــه اين ملك  ــود. وى با بيان اينك ب
ــاختمانى ندارد،  ــه فعاليت س پروان
ــبز  افزود: اين فضا براى كاربرى س
ــوان تغييرى در آن  ــت و نمى ت اس

ايجاد كرد.
ــازى  ــوراى عالى شهرس ــر ش دبي
ــه اينكه در  ــاره ب ــارى با اش و معم
ــال 68 شهر تهران  طرح جامع س
ــاى  فض ــوان  به عن ــه  منطق ــن  اي
ــت، گفت:  ــبز مشخص شده اس س
ــاحتى به اين  ــفانه اينكه مس متاس
ــه تجارى و  ــى تبديل به پهن بزرگ
ــيار براى شهر  ــكونى شده، بس مس

خطرناك است.
ــه كاربرى  ــد بر اينك ــا تاكي وى ب
ــن زمين  ــراى اي ــبز ب ــاى س فض
ــان كرد:  ــت، بي ــده اس تثبيت ش
ــردم در  م منافع  ــا  ب ــهردارى  ش
ارتباط است و بايد سوال كرد كه 
ــبز شهر تهران را به  چرا فضاى س
ــكونى و تجارى تبديل  پروژه مس
ــح كرد:  ــى تصري ــد. حناچ مى كن
ــن مقياس  ــى در اي ــن توافق چني
ــوراى  اطالع ش بدون  ــد  نمى توان
ــد، ضمن  ــده باش ــى انجام ش عال
ــت هم  آنكه در طرح هاى باالدس
ــن تغيير كاربرى داده  اجازه چني

نمى شود. 

تعويق در تحويل
 12 هزار مسكن مهر پرند

ــر  ــكن مه ــد مس ــزار واح 12 ه
ــت و بايد  ــاده افتتاح اس پرند آم
ــه متقاضيان  ــداى تير ماه ب از ابت
ــد، اما به دليل  تحويل داده مى ش
ــتراكات آب،  ــدن اش ــل نش تكمي
ــا به تعويق  ــرق و نصب كنتوره ب
ــم زهى،  باران هاش ــت.  افتاده اس
ــهر  ــركت عمران ش مديرعامل ش
ــاره  تحويل 12  ــد درب جديد پرن
ــكن مهر اين شهر  هزار واحد مس
ــاه اظهار كرد: قبال  در آغاز تير م
هم گفته شد در صورت پرداخت 
ــه طور  ــى مردم ب ــهم نقدينگ س
ــن واحد ها در  ــل اي ــل تحوي كام

ــود. تير ماه انجام مى ش
ــزار واحد  ــزود: اين 12 ه وى اف
تكميل شده و منتظر هستيم كه 
ــاس  ــركت آب و فاضالب براس ش
ــاماندهى توليد و عرضه  قانون س
ــه   وظيف ــه  ك ــور  كش ــى  مصنوع
ــتراكات آب و برق را  ــن اش تامي
ــا را نصب  ــده دارد، كنتور ه برعه
ــان اينكه  ــم زهى با بي ــد. هاش كن
ــال صورت  ــات در ح ــن اقدام اي
ــكالتى در  ــت، اما مش گرفتن اس
ــود دارد، تصريح  ــن زمينه وج اي
ــازها تكميل شده  كرد: ساخت وس
ــتراكات آب و برق  ولى تامين اش
ــه تكميل و نصب  در هر زمانى ك
ــا تحويل داده  ــوند اين واحد ه ش

خواهند شد. 

رضا اسدآبادى

گسترش فيلدهاى 
مخابرات و ارتباطات 
 TCI و اطالعات و

و نياز به يك 
زيرساختار مناسب 
در ساختمان هاى 

بلندمرتبه (هوشمند) 
بسيار بارز و نمايان 
است كه مى تواند 

فرصت هاى 
جديدى را در اختيار 

سرمايه گذاران در اين 
بخش قرار دهد

يادداشت

چرا مسكن در اولويت چهارم خروج از ركود قرار دارد؟ 

ضريب پيوند پيشين اشتغال براى بخش مسكن حدود 0/285 است. به اين 
معنا كه اگر سرمايه گذارى در بخش مسكن (با افزايش تقاضا براى مسكن) 
معادل يك ميليارد ريال باشد، در اين صورت اشتغال در كل كشور حدود 
285 ميليون ريال افزايش خواهد يافت. ضريب پيوند پسين اشتغال براى 
بخش مسكن نيز برابر با 0/191 است كه رتبه 58 را دارد، بنابراين، در 
صورتى كه تقاضا براى ساير بخش  ها يك ميليارد ريال افزايش يابد، ارزش 

اشتغال در اين بخش 191 ميليون ريال افزايش خواهد يافت. 
نيز  نفر شغل  و 0/7  نفر شغل مستقيم  مترمربع، يك  ازاى هر 69/4  به 
به صورت غيرمستقيم ايجاد مى شود. آمارها نشان مى دهد كه در سال 88 
بالغ بر 2 ميليون و 200 هزار نفرساعت اشتغالزايى در بخش مسكن ايجاد 

شده است.
 اين موارد نكته هايى است كه بخش مسكن را از ساير بخش هاى اقتصادى 
محركه  موتور  را  كارشناسان مسكن  كه  نيست  بيهوده  و  مى كند  متمايز 
اقتصاد عنوان مى كنند. بخش مسكن يكى از مهم ترين بخش هاى اقتصادى 
بادوام بودن و از طرفى  نامتحرك بودن،  است و به دليل ناهمگن بودن، 
سهم باالى آن در سبد هزينه خانوار، شاخص ها و ويژگى هاى منحصر به 

فردى دارد. 
حال اينكه چرا با اين موارد و مهم بودن بخش مسكن در اقتصاد كشور 
اولويت  از ركود، مسكن را در  دولت در بسته سياستى خروج غيرتورمى 
اين  در  دارد.  است جاى سوال  ديده  ركود  از  اوليه خروج  عوامل  چهارم 
بسته سياستى كه هفته گذشته منتشر شد، بخش  هايى كه به عنوان عوامل 
اوليه خروج از ركود مى توانند نقش مهمى را ايفا كنند به ترتيب به اين 
گاز،  (نفت،  بازار داخلى  پيشرو در  بنگاه هاى  الف-  شرح ذكر شده است: 
و  صنعتى  صادرات  صرفه جويى انرژى)، ب -  و  معدنى  صنايع  پتروشيمى، 
خدمات پيمانكارى و مشاوره اى به كشورهاى همسايه، ج - گردشگرى، د - 
مسكن، ه - آزادسازى منابع بلوكه شده يا تامين مالى به پشتوانه اين منابع. 
و  پتروشيمى  گاز،  نفت،  بسته مى گويد، تحرك بخش هاى  اين  در  دولت 
صنايع معدنى به عنوان بنگاه هاى اقتصادى پيشرو در كنار رونق گردشگرى 
و امكان آزادسازى منابع ارزى بلوكه شده از يك سو و افزايش منابع ارزى 
در دسترس از سوى ديگر تكانه اوليه براى خروج از ركود را ايجاد مى كنند. 
نكته اى كه جالب است اينكه دولت در اين بسته گفته كه همين بخش ها 
در كنار بخش  هاى ديگرى مانند مسكن و فعاليت هاى صرفه جويى انرژى 

مى توانند تكانه هاى ديگرى بر سمت عرضه اقتصاد ايجاد كنند.

شايد در وهله نخست تصور بر اين باشد كه چرا دولت به بخش مسكن 
چندان اهميتى نداده و آن را در اولويت چهارم قرار داده است، اما آنچه 
مشخص است اينكه دولت به خوبى مى داند كه توجه به بخش مسكن و 
رونق اين بخش مى تواند فرصت شغلى مناسبى ايجاد كند، زيرا كارشناسان 

بخش مسكن را محرك اقتصادى كشور عنوان مى كنند.
اينكه دولت چندان توجه زيادى به بخش مسكن نكرده است به اين دليل 
نيست كه نمى  داند مسكن و رونق آن چه كمكى مى تواند به اقتصاد كشور 
بكند. اين موضوع داراى نكات و داليل مهمى است كه اتفاقا اين كم توجهى 
مى تواند دولت را در برنامه هاى خود كه همانا ابتدا كاهش تورم و سپس 
رونق است كمك كند. به نظر مى رسد، نخستين دليل قرار گرفتن بخش 
از ركود خارج  اگر بخش مسكن  باشد كه  اين  اولويت  چهارم  مسكن در 
شود قيمت ها اصالح مى شود؛ اتفاقى كه هرچند به دليل فروش دارايى هاى 
بانك ها به نفع بانك ها خواهد بود و قدرت اعتباردهى آنها را باال خواهد برد، 
اما موجب باال رفتن قيمت مسكن و تقاضا و سپس افزايش تورم مى شود.

به خوبى نيز مى دانيم زمانى كه بخش مسكن از ركود خارج شود تقاضا 
براى اخذ تسهيالت رونق مى گيرد و اين باعث مى شود بانك ها با رسوب 
پول مواجه نشوند. حال چرا دولت در اين بسته اولويت خود را بنگاه هاى 
و  انرژى)  صرفه جويى  و  پتروشيمى  و  گاز  (نفت،  داخلى  بازار  در  پيشرو 
كه  هستند  بخش هايى  بخش ها،  اين  چون  است؟  داده  قرار  گردشگرى 
تقويت  را  ارزى  و  خارجى  درآمدهاى  و  هستند  ارزى  درآمدهاى  داراى 
مخارج  و  بانك ها  تقويت  براى  را  مركزى  بانك  و  دولت  و دست  مى كند 
عمومى باز مى گذارد  و اما بخش مسكن؛ مسكن نيازمند اين است كه با 
اما  تحريك شود،  بانك ها  توسط  تسهيالت  اعطاى  تقويت  و  نقدى  منابع 
به  اولويت چهارم  دادن  تورم در جامعه مى شود. پس  باعث  اقدام  همين 
اين  و  نيست  نابجا  اقدامى  ركود  از  غيرتورمى  براى خروج  بخش مسكن 

مسئله از روى عمد صورت گرفته است.
پس سياست دولت ابتدا و در درجه اول، كنترل تورم و تورم زايى است 
مسكن  بخش  تحريك  با  كه  مى داند  خوبى  به  دولت  رونق.  سپس  و 
اعطاى  با  مردم  خريد  قدرت  اگر  و  مى شود  تحريك  تورم  و  تقاضا 
تشنه  بازار  اين  در  مسكن  قيمت  افزايش  باعث  شود  ترميم  تسهيالت 
تحريك   را  مسكن  بخش  كه  نيست  اين  دولت  برنامه  اگرچه  مى شود. 
كند، اما آخوندى وزير راه و شهرسازى نظر ديگرى دارد و آن را قبول 
و  بخش مسكن  هم  تا  بيفتد  راه  بانكى  نظام  بايد  است  معتقد  و  ندارد 

هم صنعت و كشاورزى راه بيفتد. 
به نظر مى رسد، در اين بسته سياستى دولت هوشمندانه عمل كرده و فعال 
مسكن را مورد توجه قرار نداده است تا حداقل از رشد تورم جلوگيرى كند 

و سپس به مرور رونق را وارد اقتصاد و سپس بخش مسكن كند. 

اكبر محمودى

خريد آپارتمان

يكى از مزاياى رشد سريع فناورى 
اطالعات، توسعه سيستم هايى است 
نند تغييرات اطراف ما را  كه مى توا
اندازه گيرى و ارزيابى كنند و نسبت 
به آنها عكس العمل داشته باشند. اين 
توانايى در كنترل تغييرات به تغيير در 
محيط فيزيكى اطراف ما، به خصوص 
ساختمان هايى كه در آنها زندگى يا 

كار مى كنيم، منجر شده است. 
در نتيجه اين تغيير، ما شاهد رشد 
وسيع و مهمى در زمينه ساختمان هاى 
هوشمند هستيم. اين نوع ساختمان ها، 
كه  هستند  ساختمان هايى 
سيستم هاى ارتباطاتى و فن آورى 
اطالعات را تركيب كرده و يك سيستم 
يكپارچه راحت، با امنيت باال، سودمند 
از لحاظ اقتصادى و در نهايت با هزينه 

پايين به وجود مى آورند. 
با توجه به گسترش فيلدهاى مخابرات 
و ارتباطات و اطالعات ICT و روند 
رو به رشد آنها در كشور، به يك 
زيرساختار مناسب در سطح شهر ها و 
ساختمان هاى بلند مرتبه (هوشمند) 
بسيار بارز و نمايان نياز است كه 
مى تواند فرصت هاى جديدى را در 
اختيار سرمايه گذاران در اين بخش 

قرار دهد. 
هوشمند،  ساختمان  كلى  طور  به 
ساختمانى است كه به يك زيرساختار 
ارتباطاتى قوى مجهز باشد تا بتواند به  
صورت مستمر نسبت به وضعيت هاى 
متغير محيط عكس العمل نشان داده و 
خود را با آنها وفق دهد و همچنين به 
ساكنان ساختمان اين اجازه را بدهد 
كه از منابع موجود به  صورت موثرترى 
استفاده كنند و امنيت و آرامش آنها را 
افزايش دهد.  مدت زيادى نيست كه 
بحث درباره موضوع ساختمان هاى 
هوشمند در محافل عمومى مطرح 
شده است. حال ببينيم كه واقعا يك 
ساختمان هوشمند چگونه ساختمانى 
است؟ تعريفى كه در امريكا درباره يك 
ساختمان هوشمند عنوان مى شود 
ساختمان  «يك  است:  اينچنين 
هوشمند ساختمانى است كه در بر 
دارنده محيطى پويا و مقرون به صرفه 
به وسيله يكپارچه كردن چهار عنصر 
ساختار،  سيستم ها،  يعنى  اصلى 

سرويس ها و مديريت و رابطه ميان 
آنها باشد». 

يك ساختمان هوشمند اين مزايا را از 
طريق سيستم هاى كنترلى هوشمند 
ارائه مى كند. اين سيستم ها عبارتند از: 
 Heating, Ventilation and

Air Conditioning - HVAC
Fire safety

Security
Energy/lighting

 management
اصول يك ساختمان هوشمند مى گويد 
كه هزينه هاى واقعى يك ساختمان 
فقط هزينه هاى ساخت نيست، بلكه 
بايد به آنها هزينه هاى راهبرى و 
تعميرات را نيز اضافه كرد. ساختمان 
هوشمند تمامى اين هزينه ها را به 
وسيله كنترل اتوماتيك و يكپارچه، 
كم  مديريت  سيستم  و  مخابرات 

مى كند. 
مسئله ديگر نسبت خطاى كامپيوتر 
به انسان است كه بسيار كمتر است. 
زيرا در روش هاى مديريت قديم، هر 
ساختمان بلند از سوى چندين نفر 
اداره مى شد كه با افزايش دخالت 

حاصله  خطاهاى  مجموع  انسان، 
نيز سير صعودى خود را طى خواهد 

كرد، ولى در سيستم مديريت جديد 
اين گونه خطاها به طور چشمگيرى 

كاهش خواهد يافت. 

مزاياى سازه هوشمند
يك  شده  گفته  موارد  بر  عالوه 
ساختمان هوشمند مزاياى زير را نيز 
براى صاحبان اين نوع ساختمان ها به 

ارمغان مى آورد. 
 UTP) محيط كابل كشى استاندارد -

(& Fiber
- مديريت متمركز كل سيستم

- صرفه جويى در مصرف تاسيسات 
حرارت مركزى

 - صرفه جويى در مصرف برق
- صرفه جويى در هزينه كابل كشى هاى 

آتى و پراكنده
- باال رفتن كيفيت سرويس ساختمان 

(ارزش ساختمان)
 - درآمد براى سرمايه گذاران اصلى 

ساختمان به صورت شارژ خدماتى
 در ابتداى قرن بيست يكم و تغييرات 
فرهنگى و تكنولوژى و همچنين تغيير 
نحوه ديد مردم در مورد محيط كارى 
و زندگى خود، چه در بخش تجارى 
يا صنعتى يا حتى مسكونى، نياز به 
محيطى كه حداكثر استفاده و حداقل 
هزينه را بتوان در آن تجربه كرد، وجود 

دارد.
 سيستم هاى مختلفى كه در يك 
گرفته  كار  به  هوشمند  ساختمان 
مى شوند تا اين مهم انجام پذيرد، به 

شرح زير است: 

مديريت و صرفه جويى در مصرف 
انرژى

به طور مثال، نصب سيستم مديريت 
هوشمند انرژى در تاسيسات حرارتى 
ساختمان هاى غيرمسكونى 65 درصد و 
در ساختمان هاى مسكونى تا 25 درصد 
از ميزان مصرف انرژى مى كاهد. نصب 
اين سيستم در موتورخانه ساختمان 
موجب مى شود هنگامى كه دماى 
محيط خارج كاهش مى يابد، دماى 
آب گرم شوفاژ از طريق اين سيستم 
باال برود و برعكس اگر روز گرمى بود، 
دماى موتورخانه كاهش مى يابد تا شما 
احساس كالفگى نكنيد. اين سيستمى 
است كه باعث مى شود انرژى در ابتدا 
به طور اضافه توليد نشود تا بعد به اين 
فكر باشيم كه اين انرژى هدر نرود. در 
ساعات تعطيلى ساختمان هاى دولتى و 
ادارى، درجه حرارت اين سيستم به طور 
هوشمند خاموش شده و قبل از شروع 
ساعت كارى اداره، درجه حرارت فعال 
مى شود و هواى ساختمان را مطبوع 

نگه مى دارد. 

سيستم هاى ايمنى جانى
جهت  در  هوشمند  ساختمان هاى 
ايمنى جانى با استفاده از فناورى روز 
توانسته اند سرعت زيادى به اصول و 
قوانين ايمنى جانى و سيستم هاى 
حال  همين  در  و  بدهند  امنيتى 
هزينه هاى اين سيستم ها را نيز پايين 

بياورند. 
فاكتورهايى كه در ايمنى جانى در يك 
ساختمان هوشمند درگير هستند 

عبارتند از: 
تلويزيون هاى مداربسته

كنترل تردد به وسيله كارت
آالرم شناسايى دود

 HVAC ،كنترل اضطرارى آسانسور
و در ها

برق اضطرارى
اتوماتيك سازى محل  سيستم هاى 

كارى
سيستم هاى مخابراتى

سيستم هاى مخابراتى كه در يك 
مجموعه ساختمان هوشمند مى توانند 
به كار گرفته شوند قابليت هاى بسيار باال 
به اضافه هزينه هاى پايين را با خود به 

همراه دارند. 

فرصتى جديد براى سرمايه گذارى در صنعت ساختمان

سازه هوشمند چيست و چه كاربردى دارد؟ 

گزارش 2

على كالولكى

جدول زير مربوط به قيمت خريد آپارتمان هاى زير 50 متر مربع در تهران است 
كه به طور اتفاقى در مناطق مختلف تهران انتخاب شده است. گران ترين متراژ 
در جنت آباد با نرخ متر مربعى 4 ميليون و 800 هزار تومان و ارزان ترين در نامجو 

با متر مربعى 2 ميليون و 540 هزار تومان معامله مى شود. 

سن زيربناآدرس
قيمت كلبنا

371394,000,000نامجو كوچه افضلى

487148,800,000پيروزى خيابان دژكام

500185,000,000خيابان دماوند خيابان بخت آزاد

4012180,000,000جنت آباد خ شاهين شمالى

470197,400,000نيرو هوايى خ3

4812215,000,000جنت آباد شمالى خ گلزار شرقى

5013240,000,000جنت آباد خ شاهين شمالى



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 

وسط پخش قطع شد
ــت» با هدف پخش  ــبكه اچ. دى با عنوان «اچ . دى تس در حالى كه ش
ــيماى ايران راه اندازى شد تا  ــابقات ليگ جهانى واليبال در صداوس مس
ــبكه بتواند تمامى بازى هايى را كه به ميزبانى ايران در استاديوم  اين ش
ــود، در سطح استانداردهاى جهانى براى كشورهاى  آزادى برگزار مى ش
ــش تصويرى دهد، اما پخش آخرين ديدار ايران در  شركت كننده پوش
جريان ليگ جهانى واليبال در اين شبكه به يكباره قطع شد و تا پايان 
مسابقه هم اين اشكال برطرف نشد و اين شبكه پس از دقايقى بار ديگر 

پخش برنامه هايش را با يك مستند از سر گرفت. 
شبكه اچ دى، برنامه هايش را با پخش آزمايشى مسابقات ليگ جهانى 
واليبال و جام جهانى فوتبال 2014 با كيفيت Full HD آغاز كرده 
ــبكه هاى سراسرى، مسابقات  ــبت به ش بود و با مميزى متفاوتى نس
ــاهد پخش چندباره فيلم  ــى را به روى آنتن برد. اين روزها ش ورزش
ــبكه اچ دى هستيم. مستند «ايران» هم از  «محمد رسول اهللا» در ش

ديگر برنامه هاى اين شبكه است. 

اكران «گاو» به تاخير افتاد
مدير فيلم خانه ملى ايران از اكران فيلم «گاو» و چند فيلم قديمى ديگر 
ــخه مرمت  پس از ماه مبارك رمضان خبر داد. الدن طاهرى، درباره نس
ــود،  ــود در طرح ويژه ماه رمضان اكران ش ــده فيلم «گاو» كه قرار ب ش
اظهار كرد: فعال اين فيلم قرار نيست نمايش داده شود، چون پيگيرى ها 
ــود با برنامه ريزى  ــد و خوب ب ــراى نمايش اين فيلم با تاخير انجام ش ب
ــران اين فيلم در صورت  ــد. اك بهترى براى اكران اين فيلم اقدام مى ش
ــد كه با توجه به آماده  موافقت، به هفته آخر ماه رمضان منتهى مى ش
ــده اين فيلم، فرصت كمى براى نمايش «گاو»  ــدن نسخه مرمت ش ش
در اختيار داشتيم، به همين دليل، خواستيم نمايش اين فيلم به زمان 
ــود. فيلم سينمايى «گاو» داريوش مهرجويى چندى  بهترى موكول ش

است كه مرمت شده و به تازگى در پاريس به نمايش درآمد. 

آتش در بازار
سيدجالل ملكى در اين باره گفت: در ساعت 18:37 روز يكشنبه يك 
ــوزى در خيابان 15 خرداد بعد از پله نوروزخان،  مورد حادثه آتش س
ــتاد فرماندهى  ــه دنبال آن س ــد و ب ــامانه 125 اطالع داده ش به س
ــش ايستگاه را به همراه دو خودروى تنفسى، باالبر و  آتش نشانان ش
تشك نجات به محل حادثه اعزام كرد. پس از حضور آتش نشانان در 
محل، مشاهده شد كه حريق در طبقه همكف يك پاساژ چهار طبقه 
ــاحت 20 متر مربع دچار  ــه موجب آن يك مغازه به مس رخ داده و ب

آتش سوزى شده است. 
ــانى و خدمات ايمنى شهردارى تهران با  سخنگوى سازمان آتش نش
بيان اينكه اين مغازه مملو از لوازم آرايشى، اسپرى و غيره بود، گفت: 
ــانان بالفاصله اقدامات خود را براى اطفاى حريق آغاز كرده  آتش نش
و پس از مدتى با وجود مشكالتى كه انفجار اسپرى ها و مواد آتش زا 
ــانان حريق  ــدند. آتش نش ايجاد كرده بود،  موفق به اطفاى حريق ش
ــاختمان را در  ــمت را اطفا كرده و دود زيادى را كه تمامى س آن قس

برگرفته بود، تخليه كردند. 

ايران چهارم شد و كاپيتان بهترين پاسور
ــور تيم ملى واليبال ايران توانست  ــعيد معروف، كاپيتان و پاس ميرس
ــم ملى واليبال  ــور را به خود اختصاص دهد. تي ــوان بهترين پاس عن
ــوان چهارمى رقابت هاى ليگ  ــت برابر ايتاليا عن ايران با قبول شكس
ــابقات ليگ  ــب كرد. در پايان اين دوره از مس ــى 2014 را كس جهان
ــد كه در اين بين  ــامى برترين بازيكنان اعالم ش ــى واليبال اس جهان
ــور تيم ملى واليبال ايران توانست  ــعيد معروف، كاپيتان و پاس ميرس

عنوان بهترين پاسور را به خود اختصاص دهد. 
ــل در جايگاه  ــد و برزي ــابقات امريكا قهرمان ش ــن دوره از مس در اي
ــت مدال برنز را به خود  ــرار گرفت. ايتالياى ميزبان هم توانس دوم ق

اختصاص دهد. 

مدافع كلمبيا همچنان تهديد مى شود
نيمار، در ديدارى كه با نتيجه دو بر يك به سود تيم برزيل خاتمه يافت، 
پس از برخورد با زونيگا دفاع كلمبيا، از ناحيه كمر دچار شكستگى شد 
و نتوانست برزيل را در مسابقات بعدى همراهى كند. به گزارش اسپورت 
24، اگرچه در اين اتفاق هيچ عمدى در كار نبود، اما زونيگا از آن زمان 
ــاى تهديدآميز از طريق تلفن و ايميل،  ــون به دليل دريافت پيام ه تاكن

مجبور شده محافظ شخصى استخدام كند. 
ــال اين پيام ها همچنان ادامه دارد، گفت:  پدر وى با بيان اينكه ارس
پيغام هاى بسيار زشت و ناپسندى دريافت كرده ايم. من به عنوان پدر 
زونيگا نگرانم، نه فقط براى او بلكه براى همسر و دخترش. اميدوارم 
ــن ماجرا هر چه زودتر خاتمه پيدا كند. نيمار او را مقصر نمى داند.  اي
ــر من هيچ تقصيرى نداشت و اصال سابقه چنين برخوردهايى را  پس
ــار روى داد براى همه بازيكنان اتفاق مى افتد.  ندارد. آنچه براى نيم

مصدوميت جزئى از فوتبال است. 

نامه جبهه اصالحات به رييس مجلس
ــوراى هماهنگى جبهه اصالحات با ارسال نامه اى  ــنا، ش به گزارش ايس
به رييس مجلس شوراى اسالمى طرح موسوم به طرح نحوه تشكيل و 
فعاليت احزاب و گروه هاى سياسى را مخالف كار ويژه اساسى نهادهاى 
ــفه مشاركت گسترده مردم در تعيين سرنوشت خويش و  مدنى و فلس
ــى و روح حاكم بر قانون اساسى و ناقض حقوق  ــعه سياس مغاير با توس
ــكر  ــت و ضمن تش ــهروندى و متضاد با منويات امام و رهبرى دانس ش
ــه ماهه موضوع، خواستار جلوگيرى از هرگونه  ــكوت گذاشتن س از مس
ــد. در انتهاى اين نامه آمده  ــتاب زدگى براى تصويب طرح مذكور ش ش
ــى و تكليف  ــت: ما به عنوان احزاب اصالح طلب آنچه وظيفه سياس اس
ــتيم، بيان كرديم و اگر هم در  ــرعى خويش مى دانس انقالبى و تعهد ش
طول سه ماه آينده نكته هاى جديد ديگرى هم باشد خواهيم گفت. اما 
معتقديم بايد از هرگونه موازى كارى براى لحظه لحظه فعاليت هاى خانه 

ملت و بودجه اى كه در آن هزينه مى شود، پرهيز كنيم. 

از لطمه هاى پيشين فاصله گرفته ايم
ــن روحانى، عصر روزيكشنبه در  ــلمين حس ــالم و المس حجت االس
ــاى خير مردم،  ــرد،  با دع ــت اظهار اميدوارى ك ــه هيات دول جلس
ــوريه، عراق و به ويژه غزه كه اين  ــلمان س ــورهاى مس گرفتارى كش
ــتى قرارگرفته،  ــاى رژيم صهيونيس ــا بى رحمانه آماج حمله ه روزه

برطرف شود. 
ــتين نشست مجمع اعضاى دولت در شب قدر سال  روحانى، به نخس
ــب با خداوند و مردم، براى حل  قبل و عهدى كه اين جمع در آن ش
مشكالت كشور و آرامش و زندگى بهتر براى مردم بستند، اشاره كرد 
ــداهللا از لطمه هاى فرهنگى و اخالقى و رواج اتهامات  و گفت: به حم
ــيب جدى  ناروا و تقابل قوا با يكديگر كه موجب رنجش مردم و آس
به كشور بود، فاصله گرفتيم و دولت با تمام توان براى حفظ آرامش 
ــاط جامعه و كاهش رنج مردم مى كوشد و اميد است، از دعاى  و نش

خير مردم در اين شب عزيز بهره مند شويم. 

شهرام شكوهى كه مدت ها است،  سابقه بيمارى قلبى دارد، بار ديگر در 
بستر بيمارى افتاد. 

وزير فرهنگ و ارشـاد اسـالمى كتاب و كتابخوانى را از جمله مسائل و 
نكته هـاى جـدى در حوزه فرهنگ عنـوان كرد و گفـت: باوجود تمام 
تالش هايـى كه در اين حوزه انجام مى شـود؛ در سـال هاى اخير مقوله 

كتابخوانى سير نزولى داشته است. 
عليرضا نادرى، با اشـاره به نامگذارى سـال 93 به نام سـال فرهنگ و 
اقتصاد گفت: متاسفانه در چند ماه گذشته هيچ كوششى در زمينه بهبود 
فرهنگ صورت نگرفته و فقط سخنان مقام معظم رهبرى به گرافيك و 

شعار تبديل شده است، اما هيچ عمل خالقانه اى را شاهد نيستيم.
معاون توسـعه مديريت و منابع انسـانى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 

گفت: مشكل امروز تئاتر كشور كمبود اعتبار و بودجه است. 

جمعيت هالل احمر جمهورى اسالمى ايران با صدور اطالعيه اى آمادگى 
خود را براى جمع آورى كمك هاى نقدى ملت شريف و نوع دوست ايران 

اسالمى براى مردم نيازمند كشور فلسطين اعالم كرد. 
رييـس كالنتـرى 104 عباس آباد از دسـتگيرى برادرانى خبـر داد كه 

خواستگار خواهرشان را با چاقو راهى بيمارستان كردند. 
وزير بهداشـت فاصله گرفتن از بودجه عمومى را تنها راه چاره ارتقاى 
خدمات مراكز بهداشتى – درمانى خواند و تاكيد كرد كه اين موضوع به 

معناى خصوصى كردن بهداشت و درمان دولتى نيست. 

سـرمربى تيم فوتبال نوجوانان ايـران گفت: هدف اصلـى اين تيم در 
رقابت هاى قهرمانى نوجوانان آسـيا، صعود بـه رقابت هاى جام جهانى 

است. 
معاون فرهنگى، پژوهشى و آموزشى وزارت ورزش و جوانان با اشاره به 
آخرين نظرسنجى اين وزارتخانه اعالم كرد: بيشترين مخاطب فوتبال 

كشور ما را جوانان تشكيل مى دهند. 
دو باشـگاه فوتبال رئال مادريد اسپانيا و موناكو فرانسه در مورد انتقال 
جيمز رودريگز، آقاى گل مسابقات جام جهانى 2014 جيمز رودريگز با 

هم به توافق رسيدند. 
بيسـت وچهارمين دوره رقابت هاى هندبال قهرمانى سال 2015جهان 
يكشـنبه شب قرعه كشـى شـد و طى آن تيم ايران با تيم هاى تونس، 

كرواسى، بوسنى، اتريش و مقدونيه هم گروه شد. 

سخنگوى هيات رييسه مجلس شوراى اسالمى از دعوت «محمدجواد 
ظريف» رييس دسـتگاه ديپلماسـى و سرپرسـت تيـم مذاكره كننده 
هسـته اى ايران، براى حضور در جلسـه روز سه شـنبه مجلس و ارائه 
گزارشـى از روند مذاكرات اخير هسـته اى در وين خبر داد و گفت: به 

احتمال زياد اين جلسه غيرعلنى خواهد بود. 
دبيـركل مجمع نيروهاى خط امام (ره) سـيدهادى خامنه اى با محكوم 
كردن كشـتار مردم غزه از سوى رژيم صهيونيستى، انتساب شعار «نه 

غزه، نه لبنان» به اصالح طلبان را «يك دروغ شاخدار» دانست. 
اتحاديه جهانى آشوريان براى همدردى با مصيبت ديدگان فجايع گروهك 
تروريستى داعش در عراق و سوريه و همچنين جنايات صهيونيست ها در 

غزه روز پنج شنبه هفته جارى مراسم دعاى صلح برگزار مى كند. 
وزارت خارجه امريكا اعالم كرد، دو نظامى كشته شده ارتش اسراييل در 

جنگ غزه، تابعيت امريكايى دارند. 

تجمل گرايان ديندار، دير افطار مى كنندايسنا: پخش فيلم هاى روز دنيا به صورت دانلودى از تلويزيون
ــاكن برج خليفه دوبى  ــلمانان س يكى از مقامات مذهبى در دوبى به مس
گفته كه ديرتر افطار كنند. در واقع مسلمانانى كه باالتر از طبقه 80 برج 
خليفه ساكن هستند، ديرتر شاهد غروب آفتاب خواهند بود و در نتيجه 
بايد دو دقيقه ديرتر از ديگر ساكنان دوبى افطار كنند و افرادى كه باالتر 
ــاكن هستند نيز بايد سه دقيقه بيشتر براى  از طبقه 150 برج خليفه س
ــكونى دارد و با كمى بيش  ــار صبر كنند. برج خليفه 160 طبقه مس افط
ــر ارتفاع، يعنى نزديك به دو برابر ارتفاع برج ميالد، بلندترين  از 800 مت

برج جهان محسوب مى شود. 
ــيارى نيز در ميان خريداران واحدهاى  ــال هاى اخير، ايرانيان بس طى س
اين برج حضور داشته اند. براى مثال، ايرانيان طى شش ماه نخست سال 
2012 ميالدى، 128 ميليون دالر در برج خليفه سرمايه گذارى كرده اند 
ــكونى و بخش هاى  ــرمايه گذارى از طريق خريد واحدهاى مس كه اين س

تجارى واقع در اين برج صورت گرفته است. 

مربيان خارجى جودو كه قرار بود به ايران بيايند، به دليل تصادف به 
ايران نيامدند تا اين حادثه پايانى باشد بر هفت ماه معطلى تيم ملى 

ديدار جمعى از نخبگان جوان با رييس جمهورجودوى ايران

جامعهفرهنگ سياستورزش

ــراى آنچه  ــاد، ب ــانى وزارت ارش ــور مطبوعاتى و اطالع رس ــت ام معاون
ــال 1384  ــازى عنوان كرده، جدول يارانه هاى روزنامه ها از س شفاف س

تا 1391 را اعالم كرد. 
ــران» در دولت  ــدول، روزنامه هاى «كيهان» و «اي ــق مندرجات اين ج طب
احمدى نژاد عالوه بر دريافت هاى دالرى، هر كدام بيش از 10 ميليارد تومان 
يارانه دريافت كرده اند. همچنين در سال 1391، يك سوم كل يارانه اعطايى 
به هفت نشريه خاص و دوسوم مابقى به 164 نشريه ديگر تعلق يافته است. 
ــالت»، «جوان»،  ــريه هايى مانند «جام جم»، «رس طبق اين اطالعات، نش
«وطن امروز»، «جمهورى اسالمى»، «دنياى اقتصاد»، «قدس»، «خراسان»، 
ــت  احمدى نژاد، عالوه بر دريافت هاى  ــان» و «ايران» در دو دوره دول «كيه
ارزى (چندصد هزار دالرى) هر كدام بيش از 2 و گاهى بيش از 3 ميليارد 
تومان يارانه دريافت كرده اند. براى نمونه، روزنامه «وطن امروز» در پنج سال 
حيات خود در دولت احمدى نژاد، بيش از 2 ميليارد و 645 ميليون تومان 
دريافتى داشته، اين در حالى است كه براى نمونه، روزنامه «شرق» در هشت 

سال، تنها 575 ميليون تومان يارانه دريافت كرده است. 
ــال آخر، دولت هاى  طبق اين اطالعات، عالوه بر هفت روزنامه اى كه در س
ــوم يارانه اعطايى به 171 نشريه را به خود  ــال 91) يك س احمدى نژاد (س
ــالت»،  ــاى: «جام جم»، «جوان»، «رس ــد، يعنى روزنامه ه اختصاص دادن
ــريه هاى: «ابتكار»،  ــات»، «كيهان»، و «وطن امروز»، نش «ايران»، «اطالع
ــالمى»،  ــا»، «جمهورى اس ــى»، «تابناك» (ملت ما)، «تماش ــرار ورزش «اب
ــان»، «دنياى اقتصاد»، «شرق»،  ــى»، «خراس «خبر جنوب»، «خبر ورزش
«مردم ساالرى» و «عصر مردم»، يك ششم يارانه اعطايى را جذب كرده اند. 

 
حمله به منازل فلسطينيان

ــرائيل عليه منطقه غزه همچنان ادامه دارد. كشتار 99 نفر در  جنگ اس
ــدن 13 نظامى اسرائيلى به  ــته ش ــرائيل و تاييد كش غزه در بمباران اس
دست نيروهاى مقاومت فلسطينى مهم ترين تحوالت روز يكشنبه بود. 

شاخه نظامى حماس اعالم كرد، توانسته يكى از نظاميان اسرائيلى را اسير 
ــام گفت: يك نظامى  ــخنگوى گردان هاى عزالدين القس كند. ابوعبيده س
ــارت درآمد. وى همچنين نام و كد نظامى اين سرباز  ــتى به اس صهيونيس
اسرائيلى را اعالم كرد. اسرائيل گفته اين اطالعات را بررسى مى كند، اما از 

تاييد يا تكذيب آن خوددارى كرد.

افشاى يارانه روزنامه ها 
در دولت پيشين

ــا  ــده ب ــه ديدار كنن ــان نخب ــى از جوان برخ
ــب گذشته به نمايندگى  رييس جمهور در ش
از ساير شركت كنندگان دراين مراسم به بيان 
ــا و نقطه نظرات خود در عرصه هاى  ديدگاه ه
مختلف پرداختند. در اين مراسم بهاره آروين، 
ــته جامعه شناسى  دانش آموخته دكتراى رش
ــالم. روى  ــاب به رييس جمهور گفت: س خط
صحبتم با خودمان است، با آقاى رييس جمهور 
ــت. پس از هشت سالى كه  كه از خودمان اس
ــرز خفگى پيش برده بود، پس  جامعه را تا م
ــالى كه نفس هايمان را به شماره  از هشت س
ــيده كه  ــاال روزهايى فرا رس ــه بود، ح انداخت
ــيد، حاال آن سال هاى تلخ  مى توان نفس كش
مى تواند تنها يك خاطره بد باشد كه روزبه روز 
ــد. من اما  ــر و كم رنگ تر به نظر مى رس دورت
مى خواهم در همين چند دقيقه ، اين خاطرات 
تلخ را يادآورى كنم، مى خواهم پيشنهاد كنم 
ــت سال  كه فراموش نكنيم، از روى اين هش
ــده بوده و  ــتثنايى بر قاع ــم انگار كه اس نپري
ــده و رفته است. مى خواهم  حاال هم تمام ش
ــت سال  بى دفاع بودن خودمان را در آن هش
ــم، بى دفاع بودن جامعه در برابر  به ياد بياوري
سياست هاى افراطى و تصميم هاى يك شبه، 
ــه بهت زدگى اين  ــان ب ــم حواس م مى خواه

ــد از شنيدن خبرهاى مربوط  روزهايمان باش
ــى آن چنان عجيب و  به دولت قبل، خبرهاي
ــى كه هركس نداند فكر مى كند نه  باورنكردن
در همين مملكت و جلوى چشمان مان، بلكه 
ــناك در جوامع  ــتان هاى تخيلى ترس در داس
ــت. حاال البته  چنين و چنان اتفاق افتاده اس
ــده، آن سال ها گذشته، اما  آن روزها تمام ش
ما و جامعه مان تا چه حد در برابر تكرار چنين 
سال هايى مصون شده ايم، تا چه حد توانمند 
ــازمان  ــد س ــده ايم، اگر بار ديگر قرار باش ش
ــود،  ــبه منحل ش برنامه ريزى مملكت يك ش
ــبه ادغام شود، صدها تن از  دانشگاهى يك ش
اساتيد به عناوين مختلف از كار بركنار شوند، 
انبوه دانشجويان با ستاره هاى مرئى و نامرئى 
از تحصيل بازبمانند، ميلياردها دالر بدون هيچ 
ــود، اگر  ــاب و كتابى حيف و ميل ش نوع حس
قرار باشد هزاران نفر از دوستان و خويشاوندان 
ــدون رعايت هرگونه  ــئوالن دولت وقت ب مس
قانون و ضابطه اى به استخدام دولت درآيند، 

ــد،  ــال هاى تلخ باش ــر قرار به تكرار آن س اگ
ــده است؟ تا چه  جامعه تا چه حد توانمند ش
ــد، در برابر  ــد مى تواند از خودش دفاع كن ح
قدرت افسارگسيخته اى كه هيچ حدى براى 

خواست و اراده اش نمى شناسد؟ 
ــس  نف ــم  مى تواني ــروز  ام ــا  م ــزود:  اف وى 
ــيم، به تدبير  ــيم، مى توانيم اميدوار باش بكش
دولتمردان مان  اعتماد كنيم، اما اگر بار ديگر 
اين گونه نباشد چه؟ اگر بار ديگر دولت جايش 
ــل بدهد چه؟ ما از اين فرصت  را به دولت قب
ــيدن، از اين روزهاى اعتماد و اميد  نفس  كش
ــت به  ــتفاده اى كرده ايم؟ باز همه دس چه اس
ــده ايم براى شغل، براى سر و  دامن دولت ش
ــگاه، به وضعيت  ــامان دادن به اوضاع دانش س
فرهنگ، به اقتصاد. باز هم دولت يك سر دارد 
ــودا، انگار كه دولت غول چراغ جادو  و هزار س
باشد و پايه برآوردن يك به يك آرزوهاى ما، 
ــت كه غول غول  ــاى ما، حرفم اين اس اميده
است، امروز حرف ما را مى شنود، اما شايد باز 

روزى برسد كه به اشاره سرانگشتش نه از تاِك 
ــانش،  ــانى بگذارد نه از تاك نش اين روزها نش

چنان كه در آن هشت سال كرد و شد. 
آروين تصريح كرد: غول غول است، مى تواند 
پايش را دوباره بگذارد روى گلوى جامعه و 
ــماره بيندازد، حاال كه  ــش را به ش نفس هاي
ــته، حاال كه باز فرصت نفس  پايش را برداش
كشيدن بازگشته، همين روزها وقتش است 
براى اينكه ما و جامعه مان بلند شويم، روى 
ــتيم، يكى يكى كارهاى  پاى خودمان بايس
ــان  ــم و خودم ــتش بگيري ــول را از دس غ
ــويم، خودمان، جامعه مان  ــان ش مسئول ش
ــويم آن قدر كه بتوانيم اگر روزى  توانمند ش
ــل روزهاى  ــور به تحم ــاز مجب روزگارى ب
سخت و سال هاى تلخ شديم، اين بار بتوانيم 
ــار ديگر غول  ــان دفاع كنيم، اين ب از خودم
آن قدرها هم غول نباشد، كه ديگر نتواند هر 

لحظه هركار دلش خواست بكند. 
ــگاه خطاب به رييس جمهور  ــتاد دانش اين اس

ــاى رييس جمهور،  ــد آق ــرد: مى داني اظهار ك
ــان نمى دهد، ظاهرش خيلى هم  ظاهرش نش
ــت، چه اشكالى دارد دولت  معقول و موجه اس
خودش را مسئول ريز و درشت مسائل موجود 
ــائل  بداند و با تمام توان در جهت حل اين مس
گام بردارد، ظاهرش نشان نمى دهد كه چنين 
ــه كاره بودنى تا چه حد  رويكردى، چنين هم
ــت به سينه  ــمت دس مى تواند جامعه  را به س
ــم به دست دولت داشتن  نشستن و تنها چش
ــه را كم توان  ــا چه حد مى تواند جامع براند. ت
ــد و بى دفاع، كم توان و بى دفاع براى مقابله  كن
با روزهايى كه ديگر دولت، دولت تدبير و اميد 
ــت: همين ديگر،  ــان گف ــت.  وى در پاي نيس
خواستم بگويم از روى آن هشت سال نپريم، 
فراموشش نكنيم، چون پر است از خاطره هاى 
بد، آن هشت سال با همه تلخى اش، جزئى از 
جوانى ماست، جزئى از تاريخ ماست، فراموش 
كردن تاريخ  تنها به تكرارش مى انجامد، روى 
صحبتم با خودمان است، با آقاى رييس جمهور 

كه از خودمان است. 
ــه،  نخب ــان  جوان ــن  اي ــخنان  س از  ــد  بع
ــخنرانى پرداخت و  رييس جمهور به ايراد س
ــرد: كه بايد به  ــه جوانان تاكيد ك خطاب ب

آينده اميدوار باشند. 

نخبگان در ديدار با رييس جمهور روحانى

آن 8 سال را فراموش نمى كنيم

جـان كرى، وزيـر امورخارجـه امريكا كه بـراى مصاحبه با 
شـبكه خبرى فاكس نيوز، يكى از رسانه هاى راست تندرو 
و حامى جنگ به اسـتوديوى اين شـبكه آمده بود، در بين 
برنامه بدون اينكه از روشـن بودن ميكروفون آگاه باشـد، 
عمليات ارتـش رژيم صهيونيسـتى در غـزه را «افتضاح» 

خواند. 
وزيـر خارجه آمريـكا، در يـك گاف تلويزيونـى بر خالف 
مواضع رسـمى آمريكا، عمليات رژيم صهيونيستى در غزه 
را افتضـاح خوانـد. به نقل از هافينگتون پسـت، وى كه در 
طول برنامه از عمليات ارتش رژيم اسراييل در غزه حمايت 
كرده و دفاع از خود را حق رژيم صهيونيسـتى دانسته بود، 
در بيـن برنامـه در حالى كه براى مصاحبه آماده مى شـد و 
به روشـن بودن يكى از ميكروفون ها توجهى نداشـت، در 
يـك تماس تلفنى با يكى از همـكاران خود درباره عمليات 
ارتش رژيم صهيونيسـتى در غزه گفـت: عملياتى كه قرار 
بود محدود و دقيق باشد، افتضاح شده است. جان كرى در 
ادامه از همكار خود خواسـت تا آماده سفر به سرزمين هاى 
اشـغالى شـود و گفت: در چنين اوضاعى كنار ايسـتادن و 
نظاره كردن احمقانه اسـت. آماده شويد بايد امشب به آنجا 

(سرزمين هاى اشغالى) برويم. 

گاف جان كرى

در چنين شرايط افتضاحى 
كنار ايستادن احمقانه است



يك گفت و گو درباره عكاسى تبليغاتى

جايى كه  خالقيت قربانى 
درآمدزايى مى شود

اينفوگرافى اقتصادى

اين بازار آشفته خودرو
ــط شوراى رقابت هم  حتى اعالم قيمت هاى جديد خودروهاى داخلى توس
ــت بر بازار خودرو سايه انداخته است  نتوانست جنجالى را كه چند سالى اس

آرام كند.

ــر جهان زندگى مى كنند كه واژه  نزديك به 2 ميليارد مسلمان در سرتاس
«حالل» كالمى آشنا و مورد احترام براى آنهاست.

ــايد هرگز تصور اين را هم نمى كرد  مارك زاكربرگ، مديرعامل فيس بوك ش
پروژه كوچكى كه در سال 2004 در خوابگاه دانشجويى خود طراحى كرده بود ...

گزارشى از كم و كيف بازار محصوالت حالل

در اين بازار 
براى همه جا هست

مديريت كافى نت در ايران

 رضايت مشتريان را مديريت كنيد
ــن حال  ــت؛ با اي ــت ميزى اس ــاغل پش ــت دارى يكى از مش ــغل كافى ن ش
ــيد. روال كار در اين  ــد در خصوص راه اندازى آن كش زحمت هاى زيادى باي
ــت كه افراد به اين مراكز براى استفاده از كامپيوتر و  صنف به اين صورت اس

اينترنت مراجعه مى كنند...

40 درصد سود كسب وكار كابينت سازى 

صفحه 11در آشپزخانه سرمايه گذارى كنيد

هنر گوش كردن
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14

15

راه هاى درآمدزايى محبوب ترين شبكه اجتماعى جهان

فيس بوك چگونه
 پول در مى آورد؟

خبر تاثير آزاد سازى قيمت محصوالت پتروشيمى بر بازار مواد غذايى و خانگى 

مصرف كنندگان متضرران اصلى عدم تخصيص يارانه به توليد كنندگان خواهند بود 

اتاق اصناف ايران متولى كميسيون هاى تخصصى اتحاديه ها شد
ــاق اصناف  ــه ات ــات رييس عضو هي
ــن اتاق متولى  ــا بيان اينكه اي ايران ب
كميسيون هاى تخصصى اتحاديه ها 
ــت، گفت: برمبناى قانون  ــده اس ش
ــيدگى به  ــام صنفى، رس ــد نظ جدي
ــيون هاى تخصصى به  مسئله كميس

اتاق اصناف ايران محول شده است.
مجتبى صفايى با بيان اينكه با تصويب 
قانون جديد نظام صنفى، اتحاديه هاى 
ــوخ و كميسيون هاى  كشورى منس
ــن  ــا جايگزي ــى اتحاديه ه تخصص
ــيون هاى  ــدند، افزود:كميس آنها ش

تخصصى به عنوان بازوى اجرايى براى 
ــكل  ــكالت خاص صنوف ش رفع مش
ــه كرد: تخصصى  گرفته اند. وى اضاف
ــاق  ــارت ات ــا و نظ ــدن اتحاديه ه ش
اصناف ايران بر عملكرد آنها مى تواند 
ــكالت  ــيارى از مش ــاى بس راهگش

ــان اينكه  ــد. صفايى با بي صنوف باش
ــب ضرورت  اتاق اصناف ايران بر حس
ــكيل كميسيون  اتحاديه ها اجازه تش
ــد، افزود: اعضاى  تخصصى را مى ده
ــان نخبگان  ــيون از مي اصلى كميس
ــاق اصناف  ــف با نظارت ات همان صن

ايران مشخص مى شوند. عضو هيات 
ــران گفت:  ــاف اي ــه اتاق اصن رييس
ــيون تخصصى براى  ــون كميس تاكن
ــكيل  ــاوران امالك تش اتحاديه مش

شده است.
ــرد: پيش نويس  ــح ك ــى تصري صفاي

ــيون هاى تخصصى  آيين نامه كميس
ــده و مراحل تكميل و ثبت  نوشته ش
را مى گذارند تا در آينده نزديك بعد 
ــاى وزير  ــل مراحل، به امض از تكمي
ــد و در  صنعت، معدن و تجارت برس

نهايت ابالغ شود.

قيمت گذارى محصوالت پتروشيمى 
ــن  از مهم تري آزاد  ارز  ــاس  بر اس
ــت هاى دولت و وزارت صنعت،  سياس
ــه از اهداف  ــت ك معدن و تجارت اس
اصلى آن مى توان به حذف رانت ناشى 
ــاره كرد، اما  ــى در اين بازار اش از دالل
ــازى قيمت بدون  چنانچه اين آزاد س
ــد اثرات  برنامه ريزى دقيق دولت باش
تورمى زيادى خواهد داشت و به دليل 
اثرات آن، اين اقدام موافقان و مخالفان 

خاص خود را دارد. 
ــواد اوليه  ــت كه م ــن در حالى اس اي
توليدى بخش هايى از جمله كودهاى 
ــتيكى، لوله  ــاورزى، صنايع پالس كش
ــتى ،  ــى و بهداش ــل، آرايش و پروفي
ــق اين صنعت  ــى وغيره از طري داروي
ــود. به عبارت ديگر، اين  تامين مى ش
ــوب  ــزو صنايع مادر محس صنعت ج
مى شود كه از طرفى از اهميت بااليى 
ــت  ــاير بخش ها برخوردار اس براى س
ــوى ديگر  بازارهاى صادراتى و  و از س
ــور از اين محل  صادرات غيرنفتى كش
ــود؛ از اين رو الزم است  تامين مى ش
ــاى رقابت بين  از اين به بعد زمينه ه
ــابه  ــور با نمونه هاى مش صنعت مذك
ــد. البته افزايش  منطقه اى فراهم باش
قيمت خوراك به ميزان دو يا سه برابر 
باالترين نرخ آن در منطقه، سياستى 
بود كه رقابت را در اين صنعت به شدت 
ــالوه اگر قرار  ــوال مى برد. به ع زير س
باشد قيمت هاى اين محصوالت بدون 
تغيير نسبت به افزايش قيمت خوراك 
ــود نمى توان از اين صنعت  تعيين ش
ــعه داشت. از  انتظار سودآورى و توس
ــتى نيز  ــر بخش پايين دس طرف ديگ
ــت،  ــى برخوردار اس ــت باالي از اهمي
ــا  باوجود بهبود  پيرو همين نگرانى ه
عرضه ها و با آنكه تقاضا كاهش يافته، 
ــود نيافته كه  ــم معامالت بهب اما حج
ــداران در  ــان دهنده مقاومت خري نش
ــت. مصرف كنندگان  ــد اس برابر خري

ــيمى از مخالفان  ــوالت پتروش محص
ــتند و علت  ــت هس اصلى اين سياس
ــى  ــر تورم ــا اث ــى آنه ــى نگران اصل
ــت، زيرا  محصوالت و افت فروش اس
ــور 40 تا 50  ــيمى كش بخش پتروش
ــور را در  درصد صادرات غيرنفتى كش
ــهم بااليى  اختيار دارد و همچنين س
را در اشتغال كشور ايجاد كرده است. 

ــات  ــه كارخانج ــل اتحادي مديرعام
ــد اثرات  ــيميايى، ضمن تايي كود ش
ــازى قيمت محصوالت  منفى آزاد س
ــروز»  ــت ام ــه «فرص ــيمى،  ب پترش
گفت:  اين نحوه آزاد سازى قيمت كه 
ــت قاعدتا  دولت در حال انجام آن اس
ــت و به برنامه ريزى هاى  منطقى نيس

گسترده اى نياز دارد. 
ــيارى از  ــى افزود:  بس داريوش رضاي
كارخانه ها به دليل اينكه نمى توانند از 
ــواد اوليه را تهيه كنند  كانال دولتى م
ــن كاالها را  ــازار خصوصى اي بايد از ب
ــدى را براى  ــرايط ب تهيه كنند كه ش
ــى آورد. به عنوان نمونه  آنها به وجود م
ــولفوريك از كيلويى  ــت اسيدس قيم
ــى 300 تومان  100 تومان به كيلوي

ــال بعضى از  ــت؛ ح افزايش يافته اس
ــن محصوالت را  ــات بايد اي كارخانج
ــا قيمت  ــركت هاى خصوصى ب از ش
400 تومانى تهيه كنند، در حالى كه 
ــازى 220 تومان  قيمت قبل از آزاد س
بود البته هنوز قيمت هاى جديد اوره و 
فسفات از كاالهاى اساسى اين بخش 
ــت و توليد كنندگان و  اعالم نشده اس
مصرف كنندگان منتظر اعالم قيمت ها 

آن هستند. 
ــيمى پوياب  ــل كارخانه ش مديرعام
ــى بعضى از  ــدم تواناي در خصوص ع
شركت ها در تهيه مواد اوليه از دولت 
اظهار كرد:  بسيارى از شركت ها قادرند 
ــه خود را  ــورس كاال مواد اولي كه از ب
تهيه كنند، ولى  درمقابل شركت هايى 
ــه تهيه مواد از  وجود دارند كه  قادر ب
اين طريق نيستند و با مشكل روبه رو 
مى شوند.  رضايى ادامه داد: كشاورزان 
ــازى  ــى اين آزاد س ــرران اصل از متض
ــان  ــون كارشناس ــود، چ ــد ب خواهن
ــه محصوالت  ــى مى كنند ك پيش بين
ــيميايى تقريبا 30 درصد افزايش  ش
ــاورزان كود و  پيدا كنند و قاعدتا كش

محصوالت شيميايى را گران تر بخرند 
و بسيارى از كشاورزانى كه ضعيف تر 
ــتند و توان خريد كود فسفات يا  هس
ــموم آفات را ندارند اقدام به خريد  س
آن نمى كنند،  بنابراين بر عملكرد آنها 
تاثير منفى مى گذارد، اين تاثيرت چند 
جانبه هستند، يعنى اين اقدامات،  هم 
ــد كارخانجات تاثير  ــروش و تولي بر ف
ــم توليد  ــت و ه منفى خواهد گذاش
محصوالت كشاورزى را كاهش خواهد 
داد. در اين حالت شركت هاى توليدى 
اقدام به فروش بلند مدت كاالهاى خود 
كرده اند و طورى قرارداد مى بندند كه 
ــه ماهه يا  ــيد چكه اى آنها س سررس
بيشتر باشد. البته اين تاخير پرداخت 
با افزايش قيمت ناچيز  همراه خواهد 
بود، ولى كشاورزان به اين اقدام راضى 
هستند  اما در هر حال كشاورز متضرر 
مى شود چون براى آن سه ماهه تاخير 
ــد مبلغى هرچند  در پرداحت نيز باي
ــاورزان  ــردازد. حال اگر كش ناچيز بپ
ــد كنند  ــرايط خري ــد با اين ش نتوانن
توليد آنها كاهش مى يابد و در نتيجه 
ــه افزايش قيمت اتفاق  با كمبود عرض

ــن مصرف كنندگان  ــد، بنابراي مى افت
ــازى قيمت  ــى آزاد س متضرران اصل

محصوالت پتروشيمى خواهند بود. 
ــرون رفت  ــى براى ب ــوش رضاي داري
ــت بايد به  ــن وضعيت گفت: دول از اي
ــر پرداخت  ــود مبنى ب ــاى خ وعده ه
ــدگان عمل كند  ــه توليد كنن يارانه ب
ــت يارانه  ــورت پرداخ ــه در ص و البت
ــكالت زيادى مرتفع خواهد شد.  مش
ــفانه تاكنون اقدامى در اين  ولى متاس
زمينه صورت نگرفته و هيچ يارانه اى 
به توليد كنندگان تخصيص داده نشده 

است. 
ــن  ــس انجم ــه ريي ــن زمين در همي
ــون از  ــن زيت ــدگان روغ توليد كنن
تاثيرات آزاد سازى قيمت محصوالت 
ــيمى نگران بوده و از افزايش  پتروش
ــه توليد  ــدى هزين ــا 1/5درص يك ت
روغن زيتون در پى آزاد شدن قيمت 

محصوالت پتروشيمى خبر داد. 
ــى در گفت وگو با  ــا هاتف ــد رض محم
ــر مصوبه تعيين  ــورد تاثي فارس در م
ــيمى بر  ــوالت پتروش ــت محص قيم
ــر توليد روغن زيتون  مبناى ارز آزاد ب
ــن مصوبه باعث افزايش  اظهار كرد: اي
ــاى صنايع  ــد كارخانه ه ــه تولي هزين
غذايى از جمله روغن زيتون مى شود. 
ــت محصوالت  وى با بيان اينكه قيم
ــرايطى كه براساس  پتروشيمى در ش
ارز آزاد تعيين شود، نسبت به گذشته 
ــت،  ــد افزايش خواهد داش 20 درص
افزود: 5 تا 10 درصد هزينه تمام شده 
ــه محصوالت  ــن زيتون ب ــد روغ تولي
ــاص دارد كه در  ــيمى اختص پتروش
ــد قيمت اين محصوالت،  صورت رش
ــون از محل  ــد روغن زيت هزينه تولي
ــن كاال افزايش  ــته بندى اي هزينه بس

خواهد يافت. 
ــى تاثير اين سياست بر  حال با بررس
ــد يادآور  ــاورزى، باي محصوالت كش
ــد كه اين تاثير بر ديگر بخش هاى  ش
ــى خواهد  ــر منف ــز تاثي ــاد ني اقتص

ــوص عضو  ــن خص ــت. در همي داش
ــدگان لوازم خانگى  انجمن توليدكنن
ــورد تاثير  ــو با فارس در م در گفت  و گ
تعيين قيمت محصوالت پتروشيمى 
ــر توليدات صنعت  بر مبناى ارز آزاد ب
ــئله،  لوازم خانگى اظهار كرد: اين مس
ــده توليد لوازم خانگى  هزينه تمام ش
ــد و توليدكنندگان  را افزايش مى ده
ــوالت توليدى  ــد قيمت محص ناچارن

خود را افزايش دهند. 
ــه داد: در  ــورى ادام ــا فري محمدرض
صورتى كه نتوانيم قيمت توليدهايمان 
ــا زياندهى خاصى  را افزايش دهيم، ب

روبه رو خواهيم شد. 
ــوالت  ــه محص ــان اينك ــا بي وى ب
پتروشيمى نيز سهم قابل توجهى در 
توليد برخى لوازم خانگى مانند يخچال 
و فريزر دارند، گفت: با افزايش قيمت 
هزينه هاى توليد، قيمت لوازم خانگى 
نيز بايد افزايش يابد تا توليدكنندگان 

قادر به ادامه توليد باشند. 
ــوال كه  ــخ به اين س فريورى در پاس
ــود قبال عرضه محصوالت  گفته مى ش
ــيمى كم بوده و حال با تغيير  پتروش
ــه آن نيز  ــن محصوالت، عرض نرخ اي
ــت: اين طور  ــت، گف افزايش يافته اس
ــكلى در  ــت، در گذشته نيز مش نيس
ــيمى چه از  تامين محصوالت پتروش

داخل و چه از خارج نداشتيم. 
وى تاكيد كرد: تصميم اخير در مورد 
تعيين نرخ محصوالت پتروشيمى بر 
ــودآورتر  ــاى ارز آزاد، به بهاى س مبن
ــركت هاى پتروشيمى انجام  كردن ش
ــله وار باعث  ــور سلس ــده ولى به ط ش
افزايش قيمت توليدات وابسته به اين 

محصوالت خواهد شد. 
ــن توليدكنندگان  به گفته عضو انجم
ــالف 25 درصدى  لوازم خانگى، اخت
ــيمى بر  ــوالت پتروش ــت محص قيم
ــه اى، قيمت  ــاى ارز آزاد و مبادل مبن
توليد لوازم خانگى را حداقل 5 درصد 

افزايش مى دهد. 

معافيت هاى صادراتى براى منطقه آزاد ارس 
مديرعامل منطقه آزاد ارس مشوق هاى جديد صادراتى اين سازمان را براى 
ــن خادم  صادركنندگان، فعاالن اقتصادى و توليدكنندگان اعالم كرد.محس
عرب باغى اظهار كرد: تمام بازرگانان و توليدكنندگان منطقه ارس و كشور در 
صورتى كه بتوانند در برابر واردات كاال از گمرك اين منطقه، كاالى توليدى 
منطقه ارس يا داخل كشور را صادركنند، تا سقف 50درصد از معافيت عوارض 
ــازمان منطقه آزاد ارس بهره مند مى شوند.وى افزود: براى  دريافتى سهم س
ــش ماه از انجام  ــت واردكنندگان كاال بايد ظرف ش بهره مندى از اين معافي
واردات كاال به منطقه يا داخل كشور، كاالهاى توليد منطقه و داخل كشور را 
به همان ارزش صادر كنند كه در اين صورت عوارض دريافتى از محل سهميه 
سازمان منطقه آزاد ارس به آنان مسترد يا در مقابل واردات جديد تهاتر انجام 
مى پذيرد.عرب باغى ادامه داد: اين معافيت مشمول تمامى توليدكنندگان و 
ــيار مناسبى براى توليدكنندگان  بازرگانان منطقه و كشور است و امتياز بس
ــت و مى تواند با  ــور اس براى تامين مواداوليه كاالهاى توليدى منطقه و كش
پايين آوردن قيمت تمام شده كاال زمينه ساز رقابت كاالى توليد داخل منطقه 
ــوق صادراتى كه با  ــود.وى اظهار كرد: هدف اين مش در بازارهاى جهانى ش
ــده تقويت زيرساخت هاى  ــوراى عالى مناطق آزاد كشور ابالغ ش تصويب ش
ــعه خطوط تجارى در منطقه آزاد است.عرب باغى  حمل و نقل ارزان تر و توس
خاطرنشان كرد: توليدكنندگان و تجار اين منطقه در سه ماهه اول سال جارى 
ــور هدف صادرات انجام  بالغ بر 66 ميليون دالر كاال از اين منطقه به 14 كش
داده اند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 144 درصد رشد داشته 
است.وى افزود: توليد بيش از 10 هزار تن كاال در مدت مذكور در اين منطقه 
در كنار صادرات مناسب كاالهاى توليدى داخل كشور و منطقه نشان دهنده 
استعداد قابل توجه اين منطقه در توسعه صادرات و استقرار صنايع با رويكرد 

توليد صادراتى و قابل رقابت در بازارهاى جهانى است.

نشست كميسيون تجارت اتاق تهران براى برون رفت 
از مشكالت صادرات به تركيه و افغانستان 

ــكالت پيش آمده در  ــبت به مش ــيون تجارت اتاق تهران نس اعضاى كميس
ــور و ترافيك خروج كاالها از اين مناطق  مرزهاى تجارى شرقى و غربى كش
ــتار پيگيرى سازمان توسعه تجارت براى حل اين  ابراز نگرانى كردند و خواس
مشكالت شدند. در نشست كميسيون تجارت اتاق تهران از آخرين وضعيت 
ــال رونمايى شد و عالوه بر آن  ــه ماه نخست امس تجارت خارجى ايران در س
ــكالت پيش آمده در مرزهاى تجارى شرقى  ــبت به مش فعاالن اقتصادى نس
ــراز نگرانى كردند.در  ــور و ترافيك خروج كاالها از اين مناطق اب و غربى كش
ــتيان، مشاور رييس كل  ــيون تجارت محمود بهش نشست اين هفته كميس
ــرقى و غربى كشور  گمرك ايران از تراكم غيرعادى كاميون ها در مرزهاى ش
ــتان  خبر داد.به گفته وى در مرز ماهور كه راه ارتباط تجارى ايران با افغانس
است به دليل آنكه افغان ها محموله هاى نفتى ايران را رد كرده اند، حجم توقف 
و ترافيك كاميون هاى حمل موادنفتى به طور چشمگيرى افزايش يافته كه 
ــتيان افزود: مدتى است كه  ــور نيست.بهش ماندگارى آن به نفع تجارت كش
مقامات گمركى افغانستان مدعى شده اند كه گازوييل ارسالى از ايران به اين 
كشور، زير استانداردهاى الزم است و به اين بهانه اجازه ترخيص كاميون هاى 
حامل مواد نفتى را نمى دهند.او همچنين از توقف عبور و مرور در مرز بازرگان، 
يكى از مرزهاى تجارى غرب ايران، خبر داد و گفت: مرز بازرگان نيز از هر دو 
ــت به اين دليل كه گمرك كشور تركيه  طرف به فاصله 20 كيلومتر بسته اس
اجازه ترخيص كاميون هاى حامل كاالهاى چينى را كه از ايران ترانزيت شده 
نمى دهد.به گفته بهشتيان، مرزهاى زاخو و ابراهيم خان كه دروازه عبور كاالها 
ــائل امنيتى و تحركات اخير  ــور تركيه و عراق است، به دليل مس بين دو كش
داعش در عراق بسته شده و حجم ترافيك بااليى از كاميون در اين دو مرز نيز 
ديده مى شود.محمد مروج از اعضاى انجمن نساجى ايران نيز در اين نشست، 
از اقدام اخير دولت تركيه در افزايش 22 درصدى تعرفه واردات الياف پلى استر 
از ايران خبر داد. به گفته وى، اين اقدام تركيه منجر به كاهش شديد صادرات 
اين ماده اوليه در صنعت نساجى خواهد شد. در همين زمينه رييس كميسيون 
تجارت از ارسال نامه و درخواست فعاالن اقتصادى به گمرك ايران و سازمان 

توسعه تجارت براى بررسى اين مشكل و رايزنى با مقامات تركيه خبر داد.

آزمونسرنخ نگاه آخركافه تبليغات

درك چالش ها يا حركت به سوى ويرانىتجارت با برزيل و بى اعتمادى به اقتصاددانان تقليل دارايى هاى يك ملتهيچ جا  به اندازه تختخواب خانه راحت نيست
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ــت.  ــردن مهم ترين هنر مصاحبه اس گوش ك
ــر آنچه كه  ــى، ه ــوش مى كن ــى خوب گ وقت

مى خواهى در اختيارت خواهد بود و جلسه را 
به بهترين وجه مديريت خواهى كرد.  مى دانيم 
ــرق مى كند و  ــنيدن ف ــردن با ش كه گوش ك

ــى فرض كنيم. گوش كردن  نبايد اين دو را يك
امرى است فعال و هدفمند و شنيدن اين گونه 
ــما روزنامه مى خوانيد  ــت؛ مثال وقتى ش نيس

ــيقى را بشنويد بدون آنكه  مى توانيد يك موس
توجهى به آن داشته باشيد...

صفحه 14
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محمد تماشا
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ــوك از چندين  ــان فيس ب بازارياب
ــب درآمد استفاده  روش براى كس
مى كنند كه ساده ترين آنها تبليغات 
ــت. اما تبليغات در فيس بوك با  اس
ساير سايت ها بسيار متفاوت است. 
ــيت،  ــا توجه به جنس فيس بوك ب
ــى، عالقه مندى ها و از  محل زندگ
اين قبيل اطالعات كه كاربر با وارد 
كردن آن در پروفايل خود در اختيار 
ــذارد تبليغاتى كه  فيس بوك مى گ
ــراى كاربر  ــى رود ب ــال آن م احتم
مى تواند جذاب و فريبنده باشد در 
گوشه صفحه به نمايش در مى آورد 
ــر روى يكى از آنها،  و با كليك كار ب
تازه الگوريتم هوشمند فيس بوك 
ــا ذخيره  ــه كار مى كند و ب ــاز ب آغ
كليك هاى كاربر عالقه مندى هاى 
ــدى و تفكيك كرده  ــته بن او را دس
ــب با آن تبليغات بعدى را  و متناس
نمايش مى دهد. به طور مثال فرض 
كنيد شما روى تبليغى با مضمون 
ــگاه لباس كليك مى كنيد،  فروش
اگر جوان باشيد اصوال دسته بندى 
تبليغات به طور هوشمند به سمت 
ــه داراى  ــگاه هايى مى رود ك فروش
لباس هاى جوان پسندتر و مدرن تر 
ــما نمايندگى  هستند و در شهر ش
ــك روى  ــا هر كلي ــما ب دارند و ش
آگهى ها، به طور غيرمستقيم پول 
به جيب فيس بوك روانه مى كنيد. 

تلفن همراه 
عمده ترين ابزار درآمدزايى 

اما اين تنها يكى از روش هاى كسب 
درآمد فيس بوك است كه مختص 
ــايت نيست و گوگل، ياهو  به اين س
و خيلى از سايت هاى مشهور جهان 
ــيوه درآمدزايى دارند.  نيز به اين ش
روش بعدى كسب درآمد فيس بوك 
از طريق موبايل و تبليغات موبايلى 
ــى از آمارها،  ــه برخ ــت. بر پاي اس
كاربران تلفن همراه در روز به طور 
ــط 14 بار فيس بوك خود را  متوس
چك مى كنند. برخى از آمارها هم 
ــوك را يكى از  ــن فيس ب اپليكيش
ــن هاى دنيا  محبوب ترين اپليكيش
معرفى كرده اند. اما فيس بوك فقط 
ــن  ــى از اين اپليكيش به درآمدزاي
ــد گاهى  ــت و هر از چن ــع نيس قان
ــى همچون  ــن هاى بزرگ اپليكيش

ــتاگرام را خريدارى و درآمد  اينس
ــب  ــز تصاح ــا را ني ــل از آنه حاص

مى كند. 
ــئوالن فيس بوك،  طبق اعالم مس
53 درصد از درآمد اين وب سايت 
ــن همراه  ــق تلف ــوب از طري محب
كسب مى شود. گسترش استفاده 
ــد عرصه   ــن ها مى توان از اپليكيش
ــات بازرگانى را  ــدى از تبليغ جدي
ــايد.  ــاى فيس بوك بگش ــش پ پي
ــاس آمار منتشرشده از سوى  براس
موسسه بازارسنجى «اى ماركتر»، 
ــوگل دومين  ــوك بعد از گ فيس ب
پخش كننده تبليغات موبايل است. 

ارسال پيام هاى پولى 
به خوانندگان و بازيگران

ــوك تا  ــى فيس ب ــبكه اجتماع ش
ــب خدماتش  ــش اغل ــدى پي چن
ــركت  ــا اين ش ــود، ام ــگان ب راي
ــراى  ــود ب ــن روش خ در تازه تري
درآمدزايى اعالم كرده افرادى كه 
قصد دارند تا به افراد مشهور جهان 
ــال كنند اين  پيغام خصوصى ارس
امكان را دارند تا با پرداخت مبلغى 
ــاندى  ــن كار را انجام دهند. س اي
تايمز در گزارشى در اين خصوص 
ــوك اين روش  ــت كه فيس ب نوش
ــت و  ــس آغاز كرده اس را در انگلي
ــبكه  ــاس آن كاربران اين ش براس
ــا پرداخت  ــى مى توانند ب اجتماع
ــناس در دنياى  پول به افراد سرش
ــتقيم  ــام خصوصى مس ــر پيغ هن

ارسال كنند. 
ــى براى  ــم پرداخت رق

ــال پيام به افراد  ارس
ــا توجه به  ــهور ب مش
ــت آنها از  ــوع فعالي ن
ــگار گرفته تا  روزنامه ن
ــتمدار  بازيگر و سياس
ــا  ــوده و ت ــاوت ب متف
ــراى هر پيام  11 پوند ب

ــت. فيس بوك  متغير اس
ــت كه اين كار با  گفته اس

هدف كمك به كاهش شمار 
ــته صورت  پيغام هاى ناخواس

گرفته است. 

ــز روش  ــر ني ــوك پيش ت فيس ب
ــابهى براى كاربران عادى در  مش
ــاس آن  ــود و براس پيش گرفته ب
ــام به  ــال پيغ ــران براى ارس كارب
ــاى افرادى  صندوق اصلى پيام ه
كه در ليست دوستانشان نيستند، 

مبلغى بايد پرداخت كنند. 

زيرنظر گرفتن افراد
 زمان مشاهده تلويزيون

ــز  ــد دارد از پايي ــوك قص فيس ب
ــال عادات كاربرى افرادى كه  امس
ــاهده  برنامه هاى تلويزيون را مش
ــرد و اين  ــر نظر بگي مى كنند، زي
ــه و تحليل  ــورد تجزي داده ها را م
ــى ها در  قرار دهد. البته اين بررس
ــورت مى گيرد كه  مورد افرادى ص
ــى را از طريق  برنامه هاى تلويزيون
ــراه، تبلت ها و به  ــى هاى هم گوش
ــتر اينترنت تماشا  طور كلى بر بس
ــكن  ــوك با اس ــد. فيس ب مى كنن
ــع آورى  ــاى جم ــگاه داده ه پاي
ــده، اطالعاتى را در مورد سن و  ش
ــه  ــيت كاربران براى موسس جنس
تحقيقاتى نيلسن ارسال مى كند. 
ــراى اين  ــداف مهم اج يكى از اه
ــه آگهى دهندگان و  طرح، كمك ب
شركت هاى تبليغاتى است تا آنها 
دريابند هر برنامه تلويزيونى بيشتر 

چه نوع مخاطبانى دارد. 

افزوده شدن دكمه خريد و 
دريافت پورسانت

فيس بوك در حال آزمايش دكمه 
ــت كه  ــايت اس جديدى در اين س
كاربران با استفاده از آن مى توانند 
ــبكه  ــن ش ــط اي ــل محي از داخ
ــان  اجتماعى كاالهاى موردنظرش
ــن دكمه كه  را خريدارى كنند. اي
ــام دارد به كاربران  خريد يا buy ن
ــد كاالهايى را كه در  امكان مى ده
داخل اين شبكه اجتماعى برايشان 
ــود،   خريدارى كنند.  تبليغ مى ش
ــده فعال فقط در  ــرويس ياد ش س
ــترس است و  داخل امريكا در دس
صاحبان مشاغل كوچك و متوسط 
مى توانند از اين طريق سرويس هاى 
ــه كنند. اين  ــان را ارائ مورد نظرش
اقدام فيس بوك چالشى تازه براى 
ــارت الكترونيك  ــايت هاى تج س
ــود، به خصوص كه  محسوب مى ش
ــون كاربر  ــايت صدها ميلي اين س
ــخص  ــال دارد. با اين حال مش فع
ــت با اين كار كاربران ياد شده  نيس
به خريد از فيس بوك ترغيب شوند 
ــاكان از طريق  يا ترجيح دهند كم
ــهور تجارت  ديگر سايت هاى مش
الكترونيك خريدهايشان را انجام 
ــد فيس بوك  ــه خري دهند. دكم
ــازگار با رايانه هاى  ــخه س روى نس
شخصى و همين طور نسخه همراه 
اين سايت در دسترس خواهد بود. 
با اين حال مشخص نيست صاحبان 
ــاغل تا چه حد از اين سرويس  مش
نوپا استقبال كنند. فيس بوك ادعا 
ــد اطالعات  ــرده در فرآيند خري ك

كارت هاى اعتبارى افراد در اختيار 
فيس بوك قرار نمى گيرد و تنها در 
صورت تمايل افراد، اطالعات خريد 
آنها در اين سايت ذخيره مى شود. 
ــالم كرده  فيس بوك همچنين اع
كه فعال هيچ سودى بابت ارائه اين 
خدمات نخواهد برد و عمليات نقل 
و انتقال مالى از طريق كارت اعتبار 
هم توسط يك شركت ثالث صورت 
مى گيرد. كارشناسان مى گويند اين 
اظهارات اهداف تبليغاتى دارد و در 
صورت موفقيت سرويس ياد شده 
در آينده فيس بوك سهمى از سود 
كسب شده را از آن خود خواهد كرد. 

فروش اطالعات حساس 
كاربران

و روش آخرى كه اميدواريم صحت 
ــروش اطالعات  ــد ف ــته باش نداش
ــركت هاى  خصوصى كاربران به ش
ثالث است! گفته ها حاكى از آن است 
ــوك برنامه اى  ــران فيس ب كه مدي
محرمانه را در دست اجرا داشته اند 
ــاس آن اطالعات حساس  كه براس
ــامل  ــران خود ش ــخصى كارب ش
ــماره هاى  ــق آنها و ش آدرس دقي
ــار  ــان را در اختي تماس هايش
ــايت هاى ثالث  گردانندگان وب س
ــد.  فيس بوك به تازگى  قرار داده ان
ــد گروه هاى مدافع  مورد انتقاد تن
ــهروندان عادى  حقوق مدنى و ش
ــيده كه  قرار گرفته و كار بدانجا رس
حتى سناتورها و نمايندگان كنگره 
امريكا هم از اين سايت براى فروش 
ــاد كرده اند.   اطالعات كاربران انتق
چندى قبل دو نماينده جمهوريخواه 
و دموكرات كنگره به نام هاى ادوارد 
ماركى و جو بارتون با ارسال نامه اى 
براى مارك زاكربرگ در مورد انتقال 
اطالعات شخصى كاربران اين شبكه 
اجتماعى به سايت هاى ثالث اظهار 
نگرانى كردند و از وى خواستند در 
ــترى به خرج  اين مورد دقت بيش
ــئوالن فيس بوك اين  دهد. اما مس
ــى فيس بوك را  روش از درآمدزاي
تاكنون تاييد نكرده اند و بايد ديد در 
صورت صحت اين امر روشى براى 
رفع نگرانى كاربران انديشيده شده 

است يا خير؟ 

ــان كيلكا خوراك  95درصد از ماهي
ــوند و اين محصول  دام و طيور مى ش
ــاال، در بازار  ــود ارزش غذايى ب باوج
ــدارد و  ــگاه چندانى ن ــرف، جاي مص
ــر از يك  ــس گران ت ــته چيپ يك بس
ــت.  ــرم از اين گونه ماهى اس كيلوگ
ــد اين  ــر وضعيت صي ــوى ديگ از س
ــر از قبل  ــال بحرانى ت ــر س ماهى ه
ــيالت به عنوان  مى شود و سازمان ش
ــه و حمايتى به اين  متولى هيچ توج
ــه توجهش روى  موضوع ندارد و هم
محصوالت سلطنتى است!  قلى پور، 
مدير عامل اتحاديه صيادان كيلكاى 
ــنا، با  ــدران، در گفت وگو با ايس مازن
ــرانه  صيد ماهى كيلكا  بيان اينكه س
ــته 280 تا 300 تن  ــال گذش در س
ــت، اظهار  ــناور بوده اس براى هر ش
كرد: «ميزان صيد اين گونه در سال 
گذشته 13000 تن بوده است.» وى 
ــكا از نظر ارزش  ــى كيل گفت: «ماه
ــى خاويار، كفال و  غذايى برابر با ماه
ــت  قزل آال و از نظر پروتئينى از گوش
ــترى دارد.» قلى پور  قرمز ارزش بيش
ــد ماهى كيلكا يك  با بيان اينكه صي
ــرايط  ــته به ش صيد انتظارى و وابس
ــى، آب و هوا  ــه بارندگ جوى از جمل
ــت، پيش بينى كرد: «امسال  و... اس
وضعيت صيد ماهى كيلكا بحرانى تر 
ــت.» مديرعامل  ــال گذشته اس از س
اتحاديه صيادان كيلكاى مازندران با 
بيان اينكه امسال تنها چهار ماه براى 

ــا رفته ايم،  ــى كيلكا به دري صيد ماه
گفت: «در طول اين چهار ماه حدود 
ــده كه  1/5 تن ماهى كيلكا صيد ش
مى توان گفت اين ميزان صيد نرمال 
ــال  ــت.» قلى پور اظهار كرد: «س اس
ــى كيلويى 1100  ــته اين ماه گذش
ــرآورى  ــه كارخانه هاى ف ــان ب توم
ــال باوجود  ــد كه امس فروخته مى ش
ــاى  ــدى هزينه ه ــش 40 درص افزاي
ــر چندانى  ــت تغيي ــد، اين قيم تولي
ــان اينكه  ــا بي ــت.» او ب ــرده اس نك
ــال به علت افزايش هزينه هاى  امس
ــت را تا  ــتيم قيم ــد داش ــد قص تولي
ــم، گفت:  ــش دهي ــد افزاي 20 درص
ــت كه كارخانه ها  «اين در حالى اس
ــت نبودند  ــراى اين افزايش قيم پذي
ــكا را  ــى كيل ــد ماه ــا دارن و تقاض
ــدارى  ــان خري ــى 800 توم كيلوي
ــه  اتحادي ــل  عام ــر  كنند.»مدي
ــدران با بيان  ــكاى مازن صيادان كيل
ــى كيلكا  ــد ماه ــزان صي ــه مي اينك
ــخگوى نياز كشور نيست، گفت:  پاس
ــدود 120 هزار تن  ــاالنه ح «بايد س
ــا در كل  ــود، ام ماهى كيلكا صيد ش
ــر 10 هزار  ــدران زي ــالن و مازن گي
ــا بيان  ــم.» قلى پور ب ــد داري تن صي
ــزار تن ماهى  ــاالنه 110 ه اينكه س
ــار كرد:  ــود، اظه ــكا وارد مى ش كيل
ــئوالن حمايت هايى را از  ــد مس «باي
ــور افزايش  ــكا به منظ ــادان كيل صي
ــول  ــن محص ــتقالل اي ــد و اس تولي

ــان اينكه  ــند.» وى با بي ــته باش داش
ــر از يك  ــس گران ت ــته چيپ يك بس
ــت، گفت:  ــرم ماهى كيلكاس كيلوگ
ــه ارزش غذايى ماهى  ــى ك «در حال
ــت و يك كيلوى  ــيار باالس كيلكا بس
ــاز يك  ــخگوى ني ــد پاس آن مى توان
ــواده چهار  ــك خان ــده غذايى ي وع
ــى به آن  ــه چندان ــد، توج نفره باش

نمى شود.»

95درصد از ماهيان كيلكا 
خوراك دام و طيور مى شوند

مدير عامل اتحاديه صيادان كيلكاى 
مازندران دليل كم  بودن ماهى كيلكا 
ــات الزم عنوان  در بازار را نبود تبليغ
ــود تبليغ  ــرد: «به دليل نب و اظهار ك
ــت  ــازار مصرف، برخالف سياس در ب
ــيالت ايران 95 درصد از  سازمان ش
ــرف دام و طيور و  ــكا ص ماهيان كيل
ــرف خوراكى  تنها پنج درصد به مص
ــادرات ماهى  ــد. در زمينه  ص مى رس
ــتان  ــركت در اس ــكا تنها يك ش كيل
ــن ماهى  ــاالنه 300 ت ــدران س مازن
ــايه  ــور هاى همس ــه كش ــكا را ب كيل
ــان اينكه  ــا بي ــد. وى ب صادر مى كن
ــرانه مصرف غذايى ماهى كيلكا در  س
كشور هاى ارمنستان، امريكا و آلمان 
بسيار باالتر از ايران است، گفت: اين 
ــن ماهى را  ــور ها ارزش غذايى اي كش
ــه انتظار مى رود اين  درك كرده اند ك
ــز انجام  ــران ني ــازى در اي فرهنگ س

ــه صيادان  ــود. مدير عامل اتحادي ش
ــت: «مركز  ــدران گف ــكاى مازن كيل
ــيالت نه تنها هيچ گونه  تحقيقات ش
ــى كيلكا  ــه  ماه ــى را در زمين تبليغ
ــه وظيفه خود  ــت بلك انجام نداده اس
ــاورى و اطالعات  در زمينه تبادل فن
ــز عمل نكرده  ــور هاى ديگر ني با كش

است.»
ــت: «از ابتداى صيد ماهى  قلى پور گف
ــوده كه 50  ــت بر اين ب كيلكا سياس
درصد مصرف انسانى و 50 درصد باقى 
ــود.  براى مصرف طيور و دام صرف ش
درخواست ما از شيالت ايران اين است 
ــه ارزش باالى غذايى اين  كه با توجه ب
ــن آن با همكارى  ماهى و قيمت پايي
ــران با  ــيالت اي ــات ش ــز تحقيق مرك
فرهنگ سازى در بين مردم اين ماهى 
را در زنجيره غذايى بازار مصرفى قرار 

دهد.»

ماهى كيلكا جايگزين خوبى براى 
گوشت قرمز

ــه صيادان كيلكاى  مدير عامل اتحادي
ــا توجه به  ــدران تصريح كرد: «ب مازن
ــى كليكا  ــت و مرغ، ماه گرانى گوش
ــى براى افراد  مى تواند جايگزين خوب
ــه اين  ــد چرا ك ــط جامعه باش متوس
ماهى از نظر پروتئين بسيار باال و برابر 
با ماهى قزل آال، كفال و خاويار است.» 
ــين آالت مورد  ــت ماش ــور قيم قلى پ
استفاده در بخش ماهى كليكا را بسيار 

ــرد: «به دليل  ــوان و اظهار ك گران عن
كوچك بودن اين ماهى، دستگاه هاى 
ــتگاه هاى  ــهيل كار گران تر از دس تس
ــاير ماهى هاست  مورد استفاده در س
ــاالى اين ماهى  اما با توجه به ارزش ب
ــازمان شيالت ايران  انتظار مى رود س
ــاورزى اقدامات  ــاد كش و وزارت جه
ــراى توليد كنندگان در  ــى را ب حمايت

نظر بگيرند.»

ماهى كيلكا كيلويى 2500 تومان
ــكا به  ــه ماهى كيل ــان اينك وى با بي
ــان  ــى 1800 توم ــا كيلوي كارخانه ه
ــى  ــت: «ط ــود، گف ــه مى ش فروخت
فرآيند هايى قيمت اين ماهى در بازار 
ــد.  ــه 2500 تومان مى رس مصرفى ب
ــه صيادان كيلكاى  مدير عامل اتحادي
ــال در  ــان اينكه امس ــدران با بي مازن
ــرايط  ــى كيلكا به دليل ش توليد ماه
ــار بحران  ــى دچ ــادى و اقليم اقتص
ــر وزارت جهاد  ــت: «اگ ــتيم، گف هس
ــيالت ايران از  كشاورزى و سازمان ش
ــد قطعا خط  اين بخش حمايت نكنن
ــرآورى در اين بخش متوقف  صيد و ف
ــان اينكه  ــد.» قلى پور با بي خواهد ش
ماهى كيلكا ارزش قيمتى پايينى دارد 
و صيد ماهى متناسب با شرايط آب و 
ــت، گفت: «بايد روى  هوايى متغير اس
ارزش اقتصادى اين محصول كار شود 
ــكا در زنجيره  به طورى كه ماهى كيل

غذايى خانوار جاى داشته باشد.»

راه هاى درآمدزايى محبوب ترين شبكه اجتماعى جهان

فيس بوك چگونه پول در مى آورد؟

 گفت وگو با مدير عامل اتحاديه صيادان كيلكاى مازندران 

ميزان صيد ماهى كيلكا پاسخگوى نياز كشور نيست

جديدترين قيمت تبلت 
اين هفته نسبت به هفته گذشته قيمت ها در بازار تبلت تغيير محسوسى نداشته 
ــت. اين قيمت ها براى  ــت. جديدترين قيمت تبلت در بازار به شرح زير اس اس

محصوالت داراى گارانتى در بازار است.

عوارض صادرات زعفران 
فله حذف شد

ــت ادارى  ــوان عدال پس از آنكه دي
مصوبه دولت مبنى بر وضع عوارض 
ــران را لغو كرد،  ــادرات زعف روى ص
ــنامه  جديدى  اكنون دولت در بخش
ــران فله را  ــرك، صادرات زعف به گم
ــته هاى بيش از 30 گرم مجاز  در بس
ــزارش مهر،  ــت. به گ اعالم كرده اس
ديوان عدالت ادارى به تازگى مصوبه 
ــوارض صادراتى  ــر ع دولت مبنى ب
ــرم را  ــش از 30 گ ــه بي ــران فل زعف
ــس، صادرات  حذف كرده و از اين پ
اين محصول با شرايط مذكور بدون 

عوارض خواهد بود. 

پسته صادراتى كيلويى 
26 هزار تومان شد 

صادرات پسته خندان در بهار امسال 
ــبت به  ــش 94درصدى نس با افزاي
ــال قبل به بيش از  ــابه س مدت مش
168 ميليون دالر رسيد. به گزارش 
ايسنا، براساس آمار مقدماتى گمرك 
ــه  ــالمى ايران در س ــورى اس جمه
ــال جارى بيش از 20  ماه نخست س
ــته خندان به 47 كشور  هزار تن پس
خارجى صادر شد كه ارزش آن برابر 
ــت. براساس  168/5ميليون دالر اس
ــته در اين  اين گزارش صادرات پس
ــادرات  ــد كل ص ــدت 2/09درص م
ــه اين  ــود و ب ــامل مى ش ايران را ش
ترتيب قيمت هر كيلو پسته خندان 
ــك يا  ــته خش صادراتى اعم از پوس
ــبه مى شود. در  تازه 8/4 دالر محاس
ــال تاكنون  صورتى كه از ابتداى س
قيمت هر دالر به طور ميانگين 3100 
تومان در نظر گرفته شود، قيمت هر 
كيلو پسته صادراتى حدود 26 هزار 

تومان خواهد بود. 

يوتيوب رفع فيلتر 
نمى شود

ــق  ــن مصادي ــروه تعيي ــر كارگ دبي
محتواى مجرمانه از تذكر به شركت 
ــاخت به دليل بروز  ارتباطات زيرس
ــه رفع  ــه منجر ب ــكالت فنى ك مش
ــايت هاى اينترنتى  ــى س فيلتر برخ
همچون يوتيوب شده است، خبر داد. 
عبدالصمد خرم آبادى در گفت وگو 
ــايت  با مهر درخصوص رفع فيلتر س
ــى برخى كاربران  يوتيوب و دسترس
اينترنت در ايران به اين سايت گفت: 
ــت و  ــده اس «يوتيوب رفع فيلتر نش
ــز برنامه اى  ــروه فيلترينگ ني كارگ

براى رفع فيلتر اين سايت ندارد. »

اچ تى سى ساعت 
هوشمند مى سازد

ــونگ، موتوروال  پس از ال جى، سامس
ــم به جمع  ــى ه و غيره حاال اچ تى س
شركت هايى پيوسته كه درصدد عرضه 
ساعت هاى هوشمند هستند. به گزارش 
فارس، اين ساعت كه از سيستم عامل 
اندرويد وير بهره مى برد به ادعاى منابع 
مطلع طراحى هنرمندانه اى دارد تا افراد 
سختگير و شيك  پوش را هم راضى كند. 
صفحه مربعى با حاشيه هاى گردشده و 
غير تيز به همراه بند فلزى از ويژگى هاى 

اين ساعت است. 

روبات همه فن حريف تا 
سال 2015 از راه مى رسد

شركت نوپايى به نام جيبو با طراحى 
ــات همه فن حريف  و عرضه يك روب
ــاكنان  به همين نام وعده داده كه س
خانه ها با استفاده از اين روبات شاهد 
ــور خود  ــمندانه همه ام انجام هوش
ــزارش فارس، اين  خواهند بود. به گ
ــرل جداگانه  روبات نياز افراد به كنت
ــتم هاى مختلف را از بين  ابزار و سيس
ــت اتصال  ــا توجه به قابلي مى برد و ب
ــبكه هاى مختلف به سادگى  آن به ش
قابل مديريت و برنامه ريزى است. اين 
روبات قادر به نشان دادن واكنش هاى 
ــانى و عاطفى نيز هست و همين  انس
ــى خود  ــاى قبل ــر آن را از نمونه ه ام
ــط  ــز مى كند. اين روبات توس متماي
 Cynthia تيمى به سرپرستى دكتر
ــگاه  ــتادان دانش Breazeal  از اس

MIT طراحى شده است. 

رشد 300 درصدى ورود 
هلندى ها به ايران

عليرضا جهانگيرى، سفير كشورمان 
در هلند، درخصوص سفر جهانگردان 
ــبختانه در يك  به ايران گفت: «خوش
ــال اخير با كاهش تبليغات منفى  س
ــورمان ميزان صدور رواديد  عليه كش
ــگران خارجى و از جمله  براى گردش
ــد افزايش  ــا 300 درص ــا ت هلندى ه
ــاره افزود:  ــت. وى در اين ب ــه اس يافت
ــخ و 17  ــال تاري ــران با پنج هزار س اي
بنا ى تاريخى ثبت شده توسط يونسكو 
يكى از مهم ترين كشورهايى است كه 
زمينه هاى مساعد فرهنگى براى جذب 
توريست از كشورهاى ديگر و از جمله 
ــم روند فزاينده  هلند را دارد و مطمئن
ــگران خارجى به ايران در  سفر گردش

سال هاى آينده ادامه خواهد يافت.»

ــما نمايندگى  هستند و در شهر ش
ــك روى  ــا هر كلي ــما ب دارند و ش
آگهى ها، به طور غيرمستقيم پول 
به جيب فيس بوك روانه مى كنيد. 

تلفن همراه 
عمده ترين ابزار درآمدزايى 

اما اين تنها يكى از روش هاى كسب 
درآمد فيس بوك است كه مختص 
ــايت نيست و گوگل، ياهو  به اين س
و خيلى از سايت هاى مشهور جهان 
ــيوه درآمدزايى دارند.  نيز به اين ش
روش بعدى كسب درآمد فيس بوك 
از طريق موبايل و تبليغات موبايلى 
ــى از آمارها،  ــه برخ ــت. بر پاي اس
كاربران تلفن همراه در روز به طور 
ــط 14 بار فيس بوك خود را  ــط 14متوس 14متوس
چك مى كنند. برخى از آمارها هم 
ــوك را يكى از  ــن فيس ب اپليكيش
ــن هاى دنيا  محبوب ترين اپليكيش
معرفى كرده اند. اما فيس بوك فقط 
ــن  ــى از اين اپليكيش به درآمدزاي
ــد گاهى  ــت و هر از چن ــع نيس قان
ــى همچون  ــن هاى بزرگ اپليكيش

تايمز در گزارشى در اين خصوص 
ــوك اين روش  ــت كه فيس ب نوش
ــت و  ــس آغاز كرده اس را در انگلي
ــبكه  ــاس آن كاربران اين ش براس
ــا پرداخت  ــى مى توانند ب اجتماع
ــناس در دنياى  پول به افراد سرش
ــتقيم  ــام خصوصى مس ــر پيغ هن

ارسال كنند. 
ــى براى  ــم پرداخت رق

ــال پيام به افراد  ارس
ــا توجه به  ــهور ب مش
ــت آنها از  ــوع فعالي ن
ــگار گرفته تا  روزنامه ن
ــتمدار  بازيگر و سياس
ــا  ــوده و ت ــاوت ب متف
ــراى هر پيام  11 پوند ب

ــت. فيس بوك  متغير اس
ــت كه اين كار با  گفته اس

هدف كمك به كاهش شمار 
ــته صورت  پيغام هاى ناخواس

گرفته است. 

ــه آگهى دهندگان و  طرح، كمك ب
شركت هاى تبليغاتى است تا آنها 
دريابند هر برنامه تلويزيونى بيشتر 

چه نوع مخاطبانى دارد. 

الكترونيك خريدهايشان را انجام 
ــد فيس بوك  ــه خري دهند. دكم
ــازگار با رايانه هاى  ــخه س روى نس
شخصى و همين طور نسخه همراه 
اين سايت در دسترس خواهد بود. 
با اين حال مشخص نيست صاحبان 
ــاغل تا چه حد از اين سرويس  مش
نوپا استقبال كنند. فيس بوك ادعا 
ــد اطالعات  ــرده در فرآيند خري ك

ــايت هاى ثالث  گردانندگان وب س
ــد.  فيس بوك به تازگى  قرار داده ان
ــد گروه هاى مدافع  مورد انتقاد تن
ــهروندان عادى  حقوق مدنى و ش
ــيده كه  قرار گرفته و كار بدانجا رس
حتى سناتورها و نمايندگان كنگره 
امريكا هم از اين سايت براى فروش 
ــاد كرده اند.   اطالعات كاربران انتق
چندى قبل دو نماينده جمهوريخواه 
و دموكرات كنگره به نام هاى ادوارد 
ماركى و جو بارتون با ارسال نامه اى 
براى مارك زاكربرگ در مورد انتقال 
اطالعات شخصى كاربران اين شبكه 
اجتماعى به سايت هاى ثالث اظهار 
نگرانى كردند و از وى خواستند در 
ــترى به خرج  اين مورد دقت بيش
ــئوالن فيس بوك اين  دهد. اما مس
ــى فيس بوك را  روش از درآمدزاي
تاكنون تاييد نكرده اند و بايد ديد در 
صورت صحت اين امر روشى براى 
رفع نگرانى كاربران انديشيده شده 

است يا خير؟ 

مارك زاكربرگ، مديرعامل فيس بوك شـايد هرگز 
تصور اين را هم نمى كرد پروژه كوچكى كه در سـال 
2004 در خوابگاه دانشجويى خود طراحى كرده بود 
تنها طى چند سال رقباى خود را يكى پس از ديگرى 
كنار بزند و به بزرگ ترين شـبكه اجتماعى جهان با 

جمعيت بيش از يك ميليارد كاربر فعال تبديل شود. 
جالب اسـت بدانيد اين شـبكه اجتماعـى محبوب 
موفق شـد در فصـل چهـارم سـال 2013 درآمدى 
برابر 2 /59 ميليـارد دالر به دسـت آورد و جالب تر 
 Happier اينكه طبق تحقيقات شـركت انگليسى
فيس بوك در هرثانيه 230 دالر در آمد كسب مى كند. 

اما اين شـبكه پرهياهو چگونه درآمدزايى مى كند؟ 
در پاسـخ به اين پرسـش بايد گفت كه بازاريابى در 
فيس بوك و به طور كل در نسل دوم وب، كامال نسبت 
به قبـل دگرگـون شـده و شـگردهاى درآمدزايى 
زيركانه خاصى در پشـت پرده اين نوع وب سايت ها 

در حال گذر است. 

محمد ممتازپور

ديجيتال 

گردشگرى 

ASUS

A s us -P a d fone - Infi n i t y -
32G-"10.12,050,000

Asus-PadFone Mini2-16-"71,290,000

ASUS-Fonepad7-ME175-
8G+8G-"7-2Sim610,000

A s u s - F o n e p a d 7 - 2 0 1 4 -
FE170-8G-"7-2SIM440,000

IBM LENOVO

Lenovo- idea tab-S6000-
16G-"10840,000

Lnovo-Yoga-Tablet8-B6000860,000

Lenovo-A5500-HV-16G-"7780,000

Lenovo-Ideatab-A3000-
1G-16-"7630,000

Lenovo-A7-50-A3500HV-
16G-"7570,000

Lenovo-Ideatab-A3300-
8G-"7420,000

APPLE

APPLE-Ipad-Air-412.8G-"9.72,999,000

APPLE-Ipad-Air-4G.64G-"9.72,645,000

APPLE-Ipad-Air-4G.32G-"9.72,425,000

APPLE- Ipad -min i2 -4G-
32G-"7.92,270,000

APPLE-Ipad-Air-4G.16G-"9.72,020,000

A P P L E - I p a d - A i r - Wi fi -
32G-"9.72,025,000

APPLE- Ipad -min i2 -4G-
16G-"7.91,915,000

A P P L E - I p a d - A i r - Wi fi -
16G-"9.71,650,000

APPLE-Ipad-mini2-wifi-
32G-"7.91,650,000

APPLE-Ipad-mini2-wifi-
16G-"7.91,440,000

SAMSUNG

SAMSUNG-Galaxy-Notepro-
P901-32G-"122,100,000

S A M S U N G - G a l a x y -
Note10 .1 -2014Ed i t ion -

16G-"10.1
1,580,000

S A M S U N G - G a l a x y -
Note10.1-N8000-16G-"10.11,680,000

SAMSUNG-Galaxy-Tab4-
T531-16G-"101,350,000

SAMSUNG-Galaxy-Tab3-
P5200-16G-"10.11,240,000

SAMSUNG-Galaxy-Tab3-
T311-16G-"81,070,000

SAMSUNG-Galaxy-Tab4-
T331-16G-"101,050,000

SAMSUNG-Galaxy-Tab3-
T211-8-1.5G-"7865,000

SAMSUNG-Galaxy-Tab-
T111-8G-"7690,000

SAMSUNG-Galaxy-Tab-
T111-8G-"7790,000

SAMSUNG-Galaxy-Tab3-
T110-8G-"7590,000

ILIFE

ILIFE-KidsPad-8G-"7270,000

TWINMOS

TWINMOS-T73GQ1-8G-"7585,000
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اخبار

سرمايه گذارى ناقص 
سبب توقف توسعه 
پااليشگاه آناهيتا شد

ــاه در مجلس  نماينده مردم كرمانش
شوراى اسالمى گفت: در حال حاضر 
تنها موضوعى كه سبب ايجاد وقفه در 
روند فعاليت پااليشگاه آناهيتا شده، 
نياز به تامين اعتبار 85درصدى اين 

پروژه از صندوق توسعه ملى است. 
ــو با  ــرى در گفت و گ ــا مص عبدالرض
تسنيم اظهار كرد: مسائل پيش روى 
پااليشگاه آناهيتا نظير انجام مكاتبات 
ــعه ملى، واريز مبالغ  با صندوق توس
ــهامداران و غيره  ــوى س ماهانه از س
ــت و در حال حاضر  ــده اس مرتفع ش
ــن 70 تا  ــعه ملى بي ــدوق توس صن
80درصد اعتبارات را تامين مى كند 
ــا وزير نفت براى  كه در پى مكاتبه ب
افزايش ميزان درصد تامين اعتبارات 
ــه ارزش  ــد و ب ــقف 85درص ــا س ت
ــوى صندوق  ــارد يورو از س 1/5ميلي

درخواست شده است. 
ــاه در مجلس  نماينده مردم كرمانش
شوراى اسالمى افزود: از ابتداى سال 
93 ماهانه 2/5ميليارد تومان از سوى 
سهامداران پااليشگاه واريز شده است 
كه عالوه بر مبلغى بدهى به طلبكاران 
ــبب  ــى، تنها موضوعى كه س خارج
ــد فعاليت پروژه  ــه در رون ايجاد وقف
ــده، تامين اعتبار  ــگاه ش اين پااليش
ــعه ملى  85درصدى از صندوق توس

است. 
ــيون اجتماعى مجلس  ــو كميس عض
شوراى اسالمى با تاكيد بر رفع موانع 
ــگاه آناهيتا بيان كرد: با توجه  پااليش
به اينكه اين پااليشگاه داراى صنايع 
پايين دستى متعددى است و حدود 
10هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى 
روى آن انجام شده، بهره بردارى از آن 
ــتغال زايى  مى تواند گامى موثر در اش

استان كرمانشاه باشد. 
وى با بيان اينكه برابر اصل 44 قانون، 
تنها پرداخت 20درصد اعتبار از سوى 
دولت ممكن است، افزود: در صورتى 
كه اشتغال و اقتصاد به دولت سپرده 
ــود نتيجه دلخواه حاصل نمى شود  ش
ــون نيز بايد  ــاس قان و به عالوه براس
ــازى و به مردم  ــاد خصوصى س اقتص
ــر نيز به رفع  ــود كه اين ام واگذار ش
موانع سرمايه گذارى و همكارى تمام 
دستگاه هاى در خدمت سرمايه گذارى 
ــتر، نيازمند  ــذارى بيش براى تاثير گ

است. 
نماينده كرمانشاه در مجلس شوراى 
ــزوم رفع  ــت: عالوه بر ل ــالمى گف اس
ــرمايه گذارى، بايد فرهنگ  ــع س موان
ــان مردم رواج يابد  كارآفرينى نيز مي
ــك ارزش واال تبديل  ــن امر به ي و اي
ــر ظرفيت  ــرا در حال حاض ــود، زي ش
ادارات تكميل شده و مردم در انتظار 
ــتغال زايى از سوى ادارات هستند  اش
كه در صورت تداوم اين روند، توفيق 

در اشتغال زايى حاصل نمى شود. 
ــه ترويج  ــه اينك ــاره ب ــرى با اش مص
فرهنگ شغل مقدمه ايجاد كارآفرينى 
ــغل به  ــت، بيان كرد: فرهنگ ش اس
ــت وجوى كار از طريق  ــاى جس معن
روش هاى حالل و مشروع است و اين 
مهم با توجه به تخصيص منابع كالن 
درآمدهاى نفتى و مالياتى به دستمزد 
حقوق بگيران دولتى، ضرورى به نظر 
ــغل و  ــه ايجاد فرهنگ ش ــد ك مى آي
كارآفرينى و رفع موانع سرمايه گذارى 
بتواند راهگشاى بسيارى از مشكالت 

بيكارى استان كرمانشاه باشد. 

الجزاير 42 ميليارددالر 
در بخش نفت و گاز 

سرمايه گذارى مى كند
از  ــس  پ ــا،  پيش بينى ه ــاس  براس
ــوناتراك  ــركت س ــش توليد ش كاه
ــركت سعى  ــال 2010، اين ش در س
ــق ورود به پروژه هاى در  دارد از طري
ــت و گاز، توليد مواد  ــام نف حال انج
ــال 2018  هيدروكربنى خود را تا س
ــال 2010  به ميزان توليد پيش از س

باز گرداند. 
وزارت انرژى الجزاير از سرمايه گذارى 
42 ميليارد دالرى الجزاير، به منظور 
ــور  افزايش توليد نفت و گاز اين كش

ظرف 5 سال آينده خبر داد. 
ــركت ملى نفت  ــزارش ايلنا، ش به گ
الجزاير (سوناتراك) با هدف رساندن 
ــاالنه  ــت و گاز به س ــد نف ــم تولي رق
225 ميليون تن معادل نفت تا سال 
2018 اين حجم سرمايه گذارى را به 

بخش نفت و گاز تزريق مى كند. 
وزارت انرژى الجزاير در گزارشى آورده 
ــرمايه گذارى سوناتراك  ــت كه س اس
ــد، تحقيق و  ــه افزايش تولي در زمين
ــاف، گسترش ذخيره سازى ها و  اكتش
توسعه ظرفيت هاى توليد خواهد بود. 
ــاس  ــد: براس ــزارش مى افزاي ــن گ اي
ــس از كاهش توليد  ــا، پ پيش بينى ه
ــال 2010،  ــركت سوناتراك در س ش
اين شركت سعى دارد از طريق ورود 
ــال انجام نفت و  ــه پروژه هاى در ح ب
ــد مواد هيدروكربنى خود را  گاز، تولي
ــال 2018 به ميزان توليد پيش  تا س

از سال 2010 باز گرداند. 

سرنخ

خبر

پاى آشپزخانه كه وسط بيايد همه 
متفق القول آن را مهم ترين مكان 
ــه همين دليل  خانه مى  دانند، ب
ــد مكان مناسبى  به نظر مى  رس
ــت  ــرمايه گذارى و برگش براى س
بازارى  ــد. چنانكه  باش ــرمايه  س
گسترده حول محور همين مكان 
دوست داشتنى مى  چرخد. يكى از 
ــود تقريبا  بازارهايى كه اتفاقا س
خوبى هم نصيب صاحبان كسب 
ــازى  كابينت س مى  كند،  وكارش 
ــت. در اين گزارش چم و خم  اس
ــن حوزه را  ــرمايه گذارى در اي س

بررسى مى  كنيم. 

مجوز شروع 
ــروع يك  ــتين گام براى ش نخس
كسب وكار، دريافت مجوز است. 
ــاماندهى و  از آنجايى كه براى س
تا حدودى قانونى كردن مشاغل، 
ــكيل  ــى تش ــاى صنف اتحاديه ه
شده اند، هر شخصى براى شروع 
كار در اين صنف بايد مجوزهاى 
الزم را از اتحاديه مصنوعات فلزى 
و كابينت سازان تهران يا هر شهر 
ــتن  ــرى دريافت كند. داش ديگ
كارگاه با متراژ حداقل 100 متر 
يا فروشگاهى با حداقل متراژ 12 
ــروط  ــروع كار از ش متر براى ش
ــت. در  ــب اس دريافت مجوز كس
تهران خيابان سهروردى شمالى 
ــم  ــى، مالصدرا، بنى هاش و جنوب
ــز اصلى  ــظ مراك ــان حاف و خياب
ــر  ه ــتند.  هس ــازان  كابينت س
ــته  ــا توجه به رس ــه اى ب اتحادي
شغلى خود براى اعضايش متراژ 
ــر مى  گيرد. در  ــژه اى را در نظ وي
ــادى، عضو  ــاط فيض آب اين ارتب
هيأت رييسه اتحاديه مصنوعات 
ــازان تهران به  فلزى و كابينت س
«فرصت امروز» مى  گويد:  «مغازه 
براى فروشندگى از 12 متر به باال 
بوده و براى سازندگى كمتر از 35 

متر نبايد باشد.»

سرمايه اوليه
ــغل كمى  ــه ورود به اين ش هزين
ــت. البته با توجه به اينكه  باالس
ــده  ــد توليدكنن ــخص بخواه ش
ــنده يا هر  ــا صرفا فروش ــد ي باش
ــروع كار  دو، هزينه اوليه براى ش
ــادى، در  ــت. فيض آب متفاوت اس
ــن و اجاره  ــورد هزينه هاى ره م
ــازى  ــز بورس كابينت س در مراك
اضافه مى  كند:  «مثال در خيابان 
مغازه  براى  ــمالى،  سهروردى ش
ــا 15مترى ماهى 7ميليون  12 ت
اجاره و حدود 200ميليون تومان 
ــت.» اين فعال  پول رهن الزم اس
ــن مى  گويد كه اگر  بازار همچني
ــد و هزينه هاى  مكان حاضر باش

ــيم، با  ــته باش رهن و اجاره نداش
10ميليون سرمايه اوليه مى توان 
فروشندگى كابينت را شروع كرد. 
ــندگان اغلب مونتاژ  چون فروش
كار هستند و با خريدن در و بدنه 
ــتريان  از افراد ديگر آنها را به مش
بيشتر  يعنى  ــند،  خود مى  فروش

نقش واسطه دارند. 
اما توليدكنندگان كابينت سرمايه 
نسبتا زيادى براى شروع اين كار 
ــه  ــت تهي ــد. گام نخس الزم دارن
ــك كارگاه توليدى  ــدارك ي و ت
است. عمده هزينه ها صرف خريد 
ــود.  ــن و ايجاد كارگاه مى  ش زمي
ــان از  ــى كه وسعت ش كارگاه هاي
ــود و گاه  ــروع مى  ش 100 متر ش
ــتر هم  ــا 500 متر و حتى بيش ت
ــن كارگاه ها معموال  ــد. اي مى  رس
خارج از شهر قرار دارند و هزينه 
ــوزه خارج  ــن در ح ــد زمي خري
ــد تهران  ــهرهايى مانن از كالنش
ــت.  بين 5 تا 8ميليون تومان اس
ــك زمين  ــه خريد ي ــال هزين مث
ــت پايه 5  ــا قيم ــرى ب 100 مت
ــا 500 ميليون تومان  ميليون ت
ــين طهباز يكى از  ــت.  حس اس
ــازار كابينت كه  ــاالن موفق ب فع
كارگاه بزرگى را در خارج از شهر 
ــن رابطه  ــد، در همي اداره مى  كن
مى  گويد:   ــروز»  ام ــت  «فرص به 
ــتن كارگاه توليدى مزاياى  «داش
ــادى دارد. زيرا طرح و جنس  زي
ــترى را توليد  ــه مش مورد عالق
ــى مى  توان  ــم و به راحت مى  كني
ــترى را جلب كرد.»   رضايت مش
ــه براى  ــاى اولي ــه هزينه ه البت
ــتن يك كارگاه تنها داشتن  داش
ــاختمان آن  ــاختن س زمين و س
ــا، بايد  ــالوه بر اينه ــت و ع نيس
ــبتا بااليى نيز براى  ــرمايه نس س
ــاز كارگاه  ــورد ني ــد ابزار م خري
ــت كنيد.  ــازى پرداخ كابينت س

هزينه اى كه به گفته فعاالن اين 
ــر 200ميليون تومان  بازار بالغ ب
ــت هزينه اوليه  ــت. در حقيق اس
ــروع كار در حوزه توليد  براى ش
ــش از 800ميليون  ــت ، بي كابين
ــد  ــى باي ــت. از طرف ــان اس توم
را  كارگاه  ــران  كارگ ــتمزد  دس
ــوال كمتر از 10 نفر  هم كه معم
ــاب كنيد. حتى  ــتند، حس نيس
ــه وزارت  ــه حقوق پاي اگر ماهان
ــران  ــن كارگ ــه اي ــم ب كار را ه

ــزى بيش از  پرداخت كنيد، چي
ــون تومان بايد تنها بابت  5 ميلي
دستمزد كارگران خود بپردازيد. 
نيز هزينه هاى  انرژى  حامل هاى 
ــرمايه گذار ايجاد  بااليى براى س

مى  كنند. 

برگشت سرمايه
ــازار كابينت تا حدود زيادى  در ب
ــرمايه  ــت س ــوان به برگش مى  ت
اميدوار بود. زيرا اين بازار معموال 
ــوب  محس ــترى  پرمش ــازارى  ب
ــاخت و  ــود. هزينه هاى س مى  ش
نصب كابينت هم باالست. طهباز، 
در رابطه با قيمت هر كابينت در 
ــته به اينكه  بازار مى  گويد:  «بس
جنس كابينت فلزى باشد يا مثال 
ــاوت  ــا متف ام. دى. اف، هزينه ه

است. كابينت هاى فلزى گران تر 
ــتند. اما به طور كلى هر متر  هس
كابينت از 400 هزار تومان شروع 
مى  شود و گاه تا 900 هزار تومان 
ــد.» مطابق گفته هاى  هم مى  رس
ــپزخانه هاى  ــال بازار، آش اين فع
ــن 18 تا 20  ــوال بي ــى معم ايران
ــت الزم دارند. يعنى با  متر كابين
احتساب قيمت متوسط هر متر 
500 هزار تومان، 20 متر كابينت 
چيزى حدود 10 ميليون تومان 

براى هر خانه هزينه برمى دارد. 

مشتريان
ــتريان اين فروشگاه ها معموال  مش
خانواده ها و افرادى هستند كه براى 
ــان دنبال خريد كابينت  خانه هايش
هستند، اما روش ديگر از اين قرار 
است كه كارگاه هاى بزرگ توليدى 
ــاختمان هاى  معموال با صاحبان س
ــوند و  ــاز وارد مذاكره مى  ش تازه  س
چندين واحد را به صورت كنترات 
ــترين  ــده مى  گيرند. بيش ــر عه ب
ــت از معامله به  ــود در اين حال س
ــا  ــردد، ام ــرمايه گذاران برمى گ س
ــداران آنها  ــه خري ــروش تك ك ف
ــود  ــتند، س معموال خانواده ها هس

كمترى را نصيب افراد مى  كند. 

مشكالت بازار
ــن  مهم تري ــورد  م در  ــاز  طهب
ــازار مى  گويد:   ــن ب ــكالت اي مش
«كابينت يك عضو مهم و اساسى 
در هر خانه اى به شمار مى  رود و 
ساخت آن كار پيچيده و سختى 
است، اما جوان هايى هستند كه 
ــه الزم وارد اين بازار  بدون تجرب
ــفارش  ــن س ــوند و چندي مى  ش
ــا چون رضايت  هم مى  گيرند ام
ــد،  ــب نمى كنن ــترى را جل مش
ــن كار دوام  ــا چند ماه در اي تنه
مى  آورند. اين فعال بازار كابينت، 

ــتلزم  ــازار را مس ــن ب كار در اي
ــتن تجربه و حساسيت هاى  داش
ــد  معتق وى  ــد.  مى  دان ــاال  ب
ــترى هزينه زيادى  است:  «مش
ــن انتظار كار  ــردازد، بنابراي مى  پ
ــى كه قرار است  خوب دارد. كس
ــود نبايد  در اين بازار ماندگار ش
ــته باشد كه طى مثال  انتظار داش
يك سال همه سرمايه گذارى اش 
ــته باشد، بلكه بايد  برگشت داش
ــد از چند صباحى نام نيكى از  بع

خودش بر جاى بگذارد.»

سودها و تهديدهاى بازار
اتحاديه  ــه  ــأت رييس ــو هي عض
ــن بازار  ــود اي ــازان س كابينت س
ــد، البته به  ــل قبول مى  دان را قاب
ــر كار به موقع به  ــروطى.  «اگ ش
ــود و  ــل داده ش ــترى تحوي مش
ــى  ــترى عيب و ايراد اساس مش
ــر كابينت  ــر مت ــرد، ه از آن نگي
ــنده  فروش ــراى  ب ــا 40درصد  ت
ــود دارد.» اما تهديدهاى اين  س
ــواد اوليه  ــت. م بازار هم كم نيس
ــور كامل  ــه ط ــازى ب كابينت س
ــزى، چين،  ــت. مال ــى اس واردات
ــان و غيره از جمله  اندونزى، آلم
ــه مواد  ــتند ك ــورهايى هس كش
ــه ايران صادر  ــه كابينت را ب اولي
ــد. كارگاه داران اين مواد  مى  كنن
را از واردكنندگان مى  خرند. اين 
بازار به خاطر وارداتى بودن مواد 
اوليه اش به شدت تحت تاثير نرخ 
ــرار دارد كه مى  تواند  ارز و دالر ق
يكى از تهديدهاى سرمايه گذارى 
ــد. همچنين  ــن حوزه باش در اي
ــاز و پايين  ركودهاى ساخت و س
ــد مردم كه در  بودن قدرت خري
ــزون هزينه ها  ــى افزايش روزاف پ
ــر  ــت، از ديگ ــاده اس ــاق افت اتف
ــمار  ــك هاى اين بازار به ش ريس

مى  رود. 
البته تا زمانى كه انسان ها وجود 
ــت در خانه اى  ــرار اس ــد و ق دارن
ــه كابينت  ــد، نياز ب زندگى كنن
ــى كاهش  ــن حت ــد. بنابراي دارن
ــم نمى تواند بازار  ــرخ ازدواج ه ن
ــد. بنابراين  ــاد كن كابينت  را كس
ــاخت و  ــد بازار س به نظر مى  رس
فروش كابينت از جمله بازارهايى 
ــه  ــوان در آن ب ــه مى  ت ــد ك باش
ــدوار بود.   ــرمايه امي ــت س برگش
ــت كه مكان هايى  ناگفته پيداس
ــاز و  ــهرك هاى تازه س ــد ش مانن
ــه در آن اقدام  ــى ك محوطه هاي
ــع مى  كنند،  ــاختن مجتم به س
ــى براى  ــيار باالي ــيل بس پتانس
سرمايه گذارى در اين كسب وكار 
ــرطى كه جزو  ــد. البته به ش دارن
ــد  ــيد و بتواني ــتين ها باش نخس
ــترى را برآورده  خواسته هاى مش

كنيد. 

توليدكنندگان كابينت 
سرمايه نسبتا زيادى 

براى شروع اين 
كار الزم دارند. گام 

نخست تهيه و تدارك 
يك كارگاه توليدى 

است. عمده 
هزينه ها صرف خريد 
زمين و ايجاد كارگاه 

مى  شود

تهمينه سهرابى

تجارت با برزيل و بى اعتمادى به اقتصاددانان

كالف اول:
ــتى ايران و برزيل  رييس انجمن دوس
ــت كه روابط ايران و برزيل  گفته اس
ــاس صادرات محصوالت  براس بيشتر 
ــور برزيل به ايران انجام  توليدى كش
ــادى  ــركت هاى اقتص ــود و ش مى ش
ايرانى حضور تجارى موثرى در برزيل 
ــا مطالعات  ــد. در صورتى كه ب ندارن
كميته اقتصادى انجمن دوستى ايران 
و برزيل و طبق نظر كارشناسان اقتصادى، اين كشور مى تواند بازار بسيار 
مناسبى براى جذب و صادرات محصوالت توليدى كشاورزى ايران باشد. 
ــت يك وارد كننده  ــور كه يك صادركننده بزرگ اس ــور، همان ط اين كش
ــورهاى آمريكاى التين به شمار مى رود. بنابراين  بزرگ محصوالت از كش
ــورهاى امريكاى التين شود و  ايران مى تواند با برنامه ريزى، جايگزين كش

محصوالت مورد نياز برزيل را تامين كند. 
ــور برزيل در بين بازرگانان  ــئول، بازار تجارت با كش بنا به گفته اين مس
ــت. در حالى كه اين كشور مى تواند فرصت بسيار خوبى  مغفول مانده اس
ــرمايه گذارى و تجارت باشد. بنابراين اگر به دنبال سود بااليى در  براى س
ــود را براى صادرات به اين  ــتيد، از همين امروز تحقيقات خ تجارت هس

كشور آغاز كنيد. 

كالف دوم:
ــرژى در بخش  ــازى ان ــر بهينه س مدي
ساختمان شركت بهينه سازى مصرف 
ــت  ــرده كه قرار اس ــوخت اعالم ك س
ــازى مصرف سوخت در  طرح بهينه س
ــاختمان هاى  ــزار موتورخانه س 500ه
ــه  موتورخان ــزار  100ه و  ــكونى  مس
ــارى اجرا  ــاختمان هاى ادارى و تج س
ــرمايه گذاران بخش  ــه س ــود. وى ب ش
خصوصى در اجراى اين طرح ها گفته كه هزينه هاى سرمايه گذارى را از محل 
ــش ماهه در اقساط سه ماهه  ــوخت حاصله با يك تاخير ش صرفه جويى س
به مدت تعيين شده، دريافت مى كنند. همچنين ميزان سرمايه گذارى قابل 
ــار فراخوان عمومى،  ــده و با انتش جذب در اين طرح 2ميليارد دالر برآورد ش
اطالع رسانى گسترده اى در اين زمينه انجام خواهد شد.  اين خبر، خود گوياى 
ــانى كه مهارت و دانش كافى در زمينه  نصب و راه اندازى  همه چيز بود. كس
موتورخانه را دارند، بهتر است چنين فرصتى را از دست ندهند و آماده انتشار 

فراخوان باشند. البته اگر به دنبال سودآورى باشند!

كالف سوم:
در  ــى  جالب و  ــاه  كوت ــزارش  گ
ــده با اين  ــر ش ــن» منتش «خبرآنالي
تيتر كه «پيش بينى هاى اقتصاددانان 
ــاور نكنيد» و از آنجا كه اطالعات  را ب
ــى از  ــه آن خال ــدى دارد، مطالع مفي
ــزارش با طرح  ــت. اين گ ــف نيس لط
ــز كه «آيا  ــش چالش برانگي اين پرس
مى توان به پيشبينى هاى اقتصاددانان 

در رسانه ها اعتماد كرد؟» بحث را آغاز مى كند. 
ــه آليانز كه پيش تر مديريت  ــاور اقتصادى ارشد موسس محمد العريان ، مش
ــته به سرمايه گذاران توصيه  ــركت هايى مانند پيمكو را نيز در اختيار داش ش
ــان بنگرند، چرا كه به خصوص  ــرده با بدبينى به پيش بينى هاى اقتصاددان ك
ــيارى وجود دارد. اين  در بازارهاى مالى نقاط مبهم و غيرقابل پيش بينى بس
اقتصاددان در يادداشتى در روزنامه فايننشال تايمز نوشته: «روندهاى مربوط 
به بهره ورى به سختى قابل اندازه گيرى هستند چه برسد به پيش بينى.» آقاى 
ــته كه به سختى مى توان ميزان بى ثباتى در بازارهاى  العريان  همچنين نوش
مالى را سنجيد و به همين خاطر بسيارى از اقتصاددانان در پيش بينى بحران 
مالى جهانى در سال 2008 ناكام ماندند. او به همين خاطر به سرمايه گذاران 
توصيه كرده كه با احتياط به توصيه هاى اقتصاددانان در مورد سرمايه گذارى 
ــيم نيكوالس طالب نيز بر  ــل كنند. پيش از اين، اقتصاددانانى مانند نس عم
غيرقابل پيش بينى بودن بسيارى از روندهاى اقتصادى و به خصوص بازارهاى 
ــر در علم اقتصاد هنوز به حدى  مالى تاكيد و ادعا كرده بودند كه دانش بش
نرسيده كه بتواند پيش بينى هاى درستى را از آنچه روى خواهد داد، ارائه دهد. 

تكميل سه پايانه توزيع محصوالت شيالتى 
تا پايان سال جارى

ــازمان  ــيالتى س ــود كيفيت و فرآورى محصوالت ش ــركل دفتر بهب مدي
ــه اى خريدوفروش (توزيع)  ــه پايانه مبادل ــيالت ايران گفت: تكميل س ش
ــت برنامه هاى  ــور در اولوي ــمال و جنوب كش ــيالتى در ش محصوالت ش
ــاهى در  ــى گلش ــرار دارد. عيس ــيالت ايران ق ــازمان ش ــال جارى س س
ــر ارتقاى  ــال جارى عالوه ب ــزود: همچنين در س ــا ايرنا اف ــت و گو ب گف
ــازى پايانه هاى  ــاحل، بهس ــد تا س ــيالتى از صي ــت محصوالت ش كيفي
ــازمان  ــتور كار اين س ــداث بازارهاى جديد در دس ــود و اح ــع موج توزي

گرفته است. 
ــش خصوصى انجام  ــوى بخ ــاخت اين پايانه ها از س وى با بيان اينكه س
ــه در اجراى  ــكالت مالى يكى از داليل وقف ــت: مش ــود، اظهار داش مى ش
ــاخت اين پروژه است كه در تالش هستيم امسال منابع تسهيالتى اين  س
سه پايانه تامين شود و براى تكميل در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد.
ــوالت  ــع محص ــه اى و توزي ــه مبادل ــون 18 پايان ــه وى، هم اكن ــه گفت ب
ــت كه  ــور فعال اس ــه اى و فرامنطقه اى در كش ــطح منطق ــيالتى در س ش
ــازى قرار  ــداث و هفت پايانه مورد بهس ــر 11 پايانه اح ــال هاى اخي طى س

گرفته است.
ــتيم امسال سه پايانه توزيع  ــاهى تصريح كرد: همچنين در تالش هس گلش
جديد از جمله پايانه مبادله اى فرامنطقه اى استان فارس، پايانه فرامنطقه اى 
ــر نيز به مجموع پايانه هاى مبادله اى  بندرانزلى و بازار منطقه اى ماهى رودس

محصوالت شيالتى كشور اضافه شود.
ــيالتى در  وى تصريح كرد: ايجاد بازارها و پايانه هاى مبادله اى محصوالت ش
ــت تا مراحل بسته بندى و  ــور به منظور اتصال مبادى توليد با توزيع اس كش

توزيع محصوالت به سهولت و در كمترين زمان ممكن انجام شود.
ــتان فارس به عنوان بزرگ ترين توليدكننده محصوالت  وى با بيان اينكه اس
شيالتى، مى تواند نقطه تمركزى پايانه محصوالت شيالتى باشد، گفت: يعنى 
ماهى از جنوب كشور به اين پايانه انتقال يابد و پس از سورت و بسته بندى 
در مبدا به تمام نقاط كشور و حتى خارج از ايران صادر شود. مديركل دفتر 
ــازمان شيالت افزود: در سال 89 مطالعات پايانه  بهبود كيفيت و فرآورى س
توزيع محصوالت شيالتى استان فارس به منظور سورت و بسته بندى ماهيان 
جنوب و پرورشى به اتمام رسيد، اما بنا به داليلى عمليات احداث اين پايانه 
ــال جارى به طور مجدد در دستور  ــد كه تكميل اين بازار براى س متوقف ش

كار قرار گرفته است.

40درصد سود كسب وكار كابينت سازى 

در آشپزخانه سرمايه گذارى كنيد

نقطه شروع

شايد شما هم جزو افرادى باشيد كه 
اصال دوست ندارند در محلى كار كنند 
كه متعلق به ديگرى باشد. به عبارتى 
ــد حقوق بگير  ــراد نمى خواهن اين اف
باشند و دل شان مى خواهد خودشان 
روى يك شغل، سرمايه گذارى كنند. 
ــا موارد  ــده ت ــعى ش در اين متن س
ــيل  ــف و كوچكى را كه پتانس مختل
سرمايه گذارى دارند، به شما معرفى 
ــه اى براى ورود به  كنيم تا بلكه روزن

بازار كار و كسب درآمد شود. 
1-  بازيافت وسايل الكترونيكى

ــتيك  ــه و پالس بازيافت كاغذ، شيش
ــا  ــود، ام ــادى مى ش ــم دارد ع كم ك
ــت كه به فكر تالش  كمتر كسى اس
ــايل الكترونيكى و  براى بازيافت وس
ــد. اين تجهيزات  باترى ها افتاده باش
ــت بسيار خطرناك  براى محيط زيس
ــى،  قديم ــاى  تلويزيون ه ــتند.  هس
ــته و تلفن هاى  ــاى شكس لپ تاپ ه
همراه خراب مى توانند بازيافت شوند. 

2-  آموزش نرم افزار

ــك نرم افزار  ــردن با ي ــر در كار ك اگ
براى  ــتيد، مى توانيد  متخصص هس
آموزش اين نرم افزار به ديگران كالس 
برگزار كنيد. حتما براى نرم افزارهاى 
ــاى راهنما وجود  ــون كتاب ه گوناگ
ــتند  ــوال يا گران هس ــا معم دارد، ام
ــت.   ــخت اس يا ياد گرفتن با آنها س
ــى  ــى و خصوص ــاى عموم كالس ه
مى تواند ايده خوبى براى كسب و كار و 

يك كار پاره وقت درآمدزا باشد. 
3-  مشاوره پزشكى-بهداشتى

ــته هاى  ــان در رش ــر تحصيالت ت اگ
ــكى است يا اطالعات  مرتبط با پزش
خوبى در اين زمينه داريد، مى توانيد 

ــتى باشيد.  ــاور پزشكى- بهداش مش
ــكى افراد كم  ــوال اطالعات پزش معم
ــاوره در اين زمينه هم  ــت و مش اس
كارگشا و هم درآمدزا است. مى توانيد 
ــاور براى بيمارستان ها،  به عنوان مش
ــگاه ها كار  ــى و آزمايش مراكز درمان

كنيد. 
4-  رستوران سيار

ــت  ــن يكى از بهترين ايده هايى اس اي
ــدان به  ــراى عالقه من ــه مى تواند ب ك
ــتوران دارى جذاب باشد. رستوران  رس
ــون پر از  ــك كامي ــد ي ــيار مى توان س
ــد. اين كاميون  ــاى مختلف باش غذاه
براى مردمى كه گرفتار هستند و دائم 
از جايى به جاى ديگر مى روند، مى تواند 
بسيار خوب باشد. رستوران دارى شغل 
پردرآمدى است و رستوران دارى سيار 
ــودن مى تواند  ــترس ب به دليل در دس
ــته  ــدى فوق العاده به همراه داش درآم
ــد. غذاهاى نو و تجهيزات مناسب  باش
ــن كار را به ميزان  ــد درآمد اي مى توان

بااليى افزايش دهد. 

5-  كار پروژه اى

ــخت  ــتخدام س ــا كه اس ــن روزه اي
ــروژه اى مى تواند راهكار  ــده، كار پ ش
ــبى براى همكارى با شركت ها  مناس
ــد. كارهايى  و نهادهاى مختلف باش
چون ثبت داده ها، گردآورى و نوشتن 
پروژه هاى دانشگاهى، كار با نرم افزار 
اكسل، پردازش داده ها، جست وجوى 
اينترنت و مشاغل فيسبوكى مى تواند 
پيشنهادهاى خوبى براى كار پروژه اى 

باشد. 
6-  مشاوره با تلفن همراه

ــب و كارى فكر  ــد روى كس مى تواني
ــرمايه اش يك تلفن  كنيد كه تنها س
ــدارى اطالعات راجع به  همراه و مق

يك زمينه خاص است. ارسال پيامك 
يا پاسخگويى تلفنى به افراد مختلف 
مى تواند كسب و كار خوبى باشد. براى 
انجام اين كار مى توانيد با شركت ها و 
نهادهاى گوناگون نيز همكارى كنيد. 
ــترس  ــه در دس تلفن همراه هميش
ــت و مى توان به خوبى از ظرفيت  اس
آن براى ايجاد كسب و كارى پر رونق 

استفاده كرد. 
7-  ترجمه

ترجمه در دنياى مدرن و جوامعى كه 
مى خواهند با هم هر لحظه در ارتباط 
باشند، ابزارى مهم است. كار ترجمه 
را مى توان به صورت دوركارى و براى 
پروژه ها و شركت هاى گوناگون انجام 
ــك ترجمه خوب  ــراى انجام ي داد. ب
حتما نيازى نيست مترجمى حرفه اى 
باشيد. مى توانيد مطالب و پروژه هاى 
مربوط به رشته خودتان را ترجمه و 

از اين راه درآمدزايى كنيد. 
منبع:
businessnewsdaily. com

ايده هاى كسب و كارى عالى براى سال 2014 (قسمت اول)
مترجم: سارا گلچين

گزارش

ــار  اعتب ــان  توم ــارد  ميلي ــزار  15ه
ــده به ستاد احياى  اختصاص داده ش
ــت كه در  ــه اروميه، رقمى اس درياچ
ــمندى  صورت اعمال مديريت، هوش
ــد  ــا مى توان ــتفاده از ظرفيت ه و اس
ــه  ــه ارومي ــدن درياچ ــك ش از خش
ــردم  ــده م ــد.  نماين ــرى كن جلوگي

اروميه در مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با ايانا گفت: در جلسه اى كه 
با دبير ستاد احياى درياچه اروميه و 
مسئوالن محلى در آذربايجان غربى 
ــد، فعاليت هاى پژوهشى و  برگزار ش
ــى قرار  ــتاد مورد بررس علمى اين س
گرفت. عابد فتاحى افزود: كارشناسان 

ــات  ــاره مطالع ــه درب ــاتيدى ك و اس
ــه  ــه ارومي ــات درياچ ــى نج پژوهش
ــه راهكارهاى  ــت كرده اند، هم فعالي
نجات اين درياچه را به حق و انصاف 
ــته اند و  ــر داش ــده و آن را مدنظ دي
ــتاد احياى  ــوان گفت اكنون س مى ت
ــتوانه علمى و  ــه اروميه با پش درياچ

قدرتمند و به روز مى تواند براى ورود 
به عمليات اجرايى، راهكار اتخاذ كند. 
ــان كرد: به نظر مى رسد  وى خاطرنش
ــات درياچه اروميه  فاز مطالعاتى نج
ــده  ــد قدرتمند، اما طوالنى ش هرچن
ــه اجرا و عملياتى  و هنوز وارد مرحل
نشده است. فتاحى ادامه داد: هرچند 

ــده  ــتادهاى تشكيل ش كارگروه و س
ــدن به عرصه  ــد براى وارد ش معتقدن
اجرا بايد منابع اعتبارى تزريق شود، 
اما به نظر مى رسد منابع اعتبارى كه 
اخيرا براى نجات اين درياچه در نظر 
ــكلى براى تامين  ــده، مش گرفته ش

اعتبار ندارد. 

بودجه اى كه مى تواند درياچه اروميه را از خشكسالى نجات دهد
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حتى اعالم قيمت هاى جديد خودروهاى داخلى توسط شوراى رقابت هم نتوانست جنجالى را كه چند سالى است بر بازار خودرو سايه انداخته 
است آرام كند. در چنين شرايطى شبهات ايجاد شده در افزايش قيمت خودروها و همچنين انتقادهاى رييس جمهور از قيمت هاى جديد موجب 
شـده تا برخى خريداران خودرو تا زمان از بين رفتن حدس و گمان هاى موجود از خريد خودرو خوددارى كنند و بازار راكد شـود.  بازار خودرو 
حاال در هاله اى از ابهام قرار دارد و هيچ كس نمى داند قرار اسـت اوضاع و احوال به كدام سـمت برود. قيمت خودروهاى متوسط طورى باال رفته 
كه ديگر شـايد خانواده هاى كمترى بتوانند به تغيير خودرويشـان و نو كردن آن فكر كنند. نگاهى به سال هاى گذشته و وضعيت افزايش قيمت 

خودرو مى تواند نشان دهد كه در بازار داخلى خودرو چه شرايطى برقرار است و اوضاع و احوال چطور پيش مى رود. 

نيسان ورسا 2015 ساخت ژاپن 

11990 دالر 

افسانه  اى
به نام پـرايد

پرايد در همه سال هاى گذشته به قول معروف خودروى رند بازار 
بوده است. قيمت پايين آن نسبت به همه خودروهاى توليدى 

باعث شده بود تا اين خودرو با همه ضعف هايى كه داشته 
به خودرويى پرتيراژ تبديل شود. اما اين خودرو هم سير 

صعودى قيمت خود را از سال 89 با شيب كم شروع 
كرد و با يك جهش ناگهانى حاال قيمتش به

حدود20 ميليون تومان رسيده است. 
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51 پرايد
قيمت پرايد در  1 پورشه=

طول سال هاى گذشته 
طورى افزايش پيدا كرده كه هر 

روز تفاوت آن با خودروهاى لوكس  
گران قيمت بازار كمتر مى شود. حاال با 

رسيدن قيمت پرايد به 20 ميليون تومان 
مى توانيد حساب و كتاب كنيد كه با 
داشتن چند پرايد مى توانستيد 

خودرويى لوكس تر داشته 
باشيد. 

قيمت پرايد در 111 پورشه پورشه پورشه پورشه پورشه پورشه پورشه
طول سال هاى گذشته 

طورى افزايش پيدا كرده كه هر 
روز تفاوت آن با خودروهاى لوكس  

گران قيمت بازار كمتر مى شود. حاال با 
رسيدن قيمت پرايد به 
مى توانيد حساب و 

چند پرايد مى توانستيد داشتن چند پرايد مى توانستيد داشتن چند پرايد مى توانستيد 
خودرويى لوكس تر داشته 

باشيد. 

اگر بخواهيد اين روزها سـراغ خودرويى از طبقه متوسـط برويد بايد بين 30 تا 50 ميليون تومان پول در جيب تان داشته باشيد. 
بياييد همين پول را با دالر متوسـط 3 هزار تومان تبديل كنيد تا ببينيد اگر در كشـور ديگرى بوديد يا واردات خودرو آزاد بود

چه خودروهايى با مدل 2014 مى توانستيد سوار شويد.  اگر واردات خودرو آزاد بود!

اين بازار آشفته خودرو

نيسان ورسا 2015 ساخت ژاپن 

123456

شورولت اسپارك 2014 ساخت امريكا 

 12170 دالر 
ميتسوبيشى ميراژ 2014 ساخت ژاپن 

12995 دالر
كيا ريو 2014 ساخت كره جنوبى 

13900 دالر 
فورد فيستا 2014 ساخت امريكا 

14100 دالر 
شورولت سونيك 2014 ساخت امريكا 

14170 دالر 

3 پرايد
=

X33X33

5 پرايد
=

X3 مدل2007

15 پرايد
=

 لكسوس

8 پرايد
=

i40 هيونداى
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كافه تبليغاتآيين نامه

ايستگاه تبليغات

قوانينى كه 
رعايت نمى شود

ــده  ــر ش ــل نهم كتاب منتش فص
معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ 
ــوان «مجموعه  ــه عن ــاد ك و ارش
ضوابط توليد آگهى هاى راديويى 
ــود نهاده  ــى» را بر خ و تلويزيون
ــه و پخش اين  ــه مقررات تهي و ب
ــاص دارد،  ــا اختص ــوع آگهى ه ن
ــاره مى كند. ــكات جالبى اش به ن

ــه  ــن مجموع ــل 7 از اي  در اص
مى خوانيم: «آگهى ها بايد از نظر 
ــاخته  ــبك به نحوى س اجرا و س
شوند كه بينندگان و شنوندگان 
ــادگى از هم تمييز  ــا را به س آنه
ــاده تر يعنى  ــه زبان س دهند.» ب
ــن برنامه هاى تلويزيونى و  بايد بي

رپرتاژ آگهى تفاوتى باشد. 
ــه در  ــت ك ــى اس ــن در حال اي
ــوان  مى ت ــر  اخي ــال هاى  س
ــيارى را مثال  ــاى بس مجموعه ه
ــغ  ــدف تبلي ــا ه ــا ب ــه تنه زد ك
و  تجارى  محصوالت شركت هاى 
با استفاده از لوكيشن هايى مزين 
به آرم تجارى و برندهاى خصوصا 
ــم نبودند- با  خارجى- كه كم ه
ــعور مخاطب  ــه بازى گرفتن ش ب

ساخته شده است. 
ــا اين حال اين روند در ادامه به  ب
جايى رسيدكه ديگر تمييز دادن 
رپرتاژآگهى  و  ــى  تلويزيون برنامه 
ــخت شد و همين اواخر  بسيار س
ــه اى از يك  ــه اى چند دقيق برنام
شركت هواپيمايى پخش شد كه 
ــتباه  كامال بينندگان را دچار اش
ــمى  مى كرد كه آيا اين اخبار رس
ــه  ــه دارد برنام ــت ك ــور اس كش
ــاند يا  پروازها را به اطالع مى رس

صرفا رپرتاژآگهى است؟! 
ــك  ــت مال ــدى اس ــه چن اگرچ
از  ــركت  ش آن  ــه  ك ــى  هلدينگ
ــش بوده به دليل  زيرمجموعه هاي
ــدان  زن ــادى در  اقتص ــات  اتهام
ــا پخش  ــرد و طبع ــر مى ب به س
تيزرهاى موصوف نيز - احتماال- 
به دستور مقامات قضايى متوقف 

شده است. 

اغراق ممنوع 
ــل نهم مى گويد:  اصل 11 از فص
ــچ وجه  ــه هي ــد ب ــى نباي «آگه
ــر  ــوده و فرات ــب ب ــن فري متضم
ــات  خدم ــا  ي كاال  ــت،  واقعي از 
ــاى خالف  ــر را با ادع ــورد نظ م
ــد. همچنين از  ــع معرفى كن واق
ــود.» مورد  ــراق بايد پرهيز ش اغ
اخيرالذكر هيچ نيازى به توضيح 

اضافه ندارد. 
ــيارى از كاالهاى تبليغ شده  بس
ــت  ــر از واقعي ــون فرات در تلويزي
ــان معرفى مى شوند و  وجودى ش
اين البته شايد به مذاق خيلى ها 
ــت  ــوش نيايد، اما واقعيتى اس خ
كتمان ناپذير! از الستيك هايى كه 
ــان  كيفيت ندارند و قيمت هاى ش
هر روز باالتر مى رود تا چيپس و 
پفك و ماكارونى كه خوشبختانه 
ــام  انج ــه  ك ــى  دخالت هاي ــا  ب
ــان تقريبا ممنوع  گرفت تبليغ ش
ــترى  ــيت بيش ــد يا با حساس ش

پخش شد. 
ــى  ــد: «آگه ــل 23 مى گوي  اص
ــد.»  نبايد مروج تجمل گرايى باش
ــدن  ــا دگرگون ش ــد ب ــگار باي ان
ــرايط اقتصادى جامعه تجمل  ش
ــم، با اين  ــاره تعريف كني را دوب
حال حتى اگر تجمل را بار ديگر 
ــاهده خواهيم  تعريف كنيم، مش
ــرايط عادى، فضاهاى  كرد در ش
ــده در تيزرها بسيار  ــتفاده ش اس
ــا واقعيت هاى معمول جامعه ما  ب

تضاد دارد. 
ــن فصل مى گويد:  اصل 25 همي
ــويق  ــزه براى تش ــن جاي «تعيي
مخاطبان آگهى به خريد بى رويه 
مجاز نيست.» و اين ديگر نياز به 
ــى ندارد كه به قول  هيچ توضيح
ــر و بز حاضر»  ــا «دزد حاض قدم

است. 
ــاءاهللا از رب گوجه فرنگى  الى ماش
ــتى  بهداش محصوالت  تا  بگيريد 
و دستمال كاغذى و... همگى اين 
ــد. اگرچه  ــا جايزه مى دهن روزه
اين جوايز بايد در جامعه بازتابى 
ــد كه هرگز نديده و  ــته باش داش
ــنيده ايم، اما همان شركت ها  نش
ــر فالن  ــدى خب ــات بع در تبليغ
ــل، پول، ويال  ــدار طال، اتومبي مق
ــان  ــان در تيزرهاى ش و... را چن
ــه بيننده عام  ــغ مى كنند ك تبلي
تصور مى كند با خريد رب گوجه، 
ــاى مى تواند  ــامپو، برنج يا چ ش
ــوار فالن اتومبيل پيشرفته كه  س
ــت وجود خارجى  معلوم هم نيس

داشته باشد شود. 
اين كار باوجود اينكه خود داراى 
ــت، تبليغ  ــبهه در قوانين اس ش
ــراى كمپانى وارد كننده  ديگرى ب
ــز  ني ــوف  موص ــاى  اتومبيل ه

محسوب مى شود. 

آرش گيالنى پور

عكاسـى  شـروع؛  بـراى   
تبليغاتـى را برايمـان تعريف 

كنيد؟ 
ــور كه از نامش  تبليغات همان ط
پيداست، يعنى معرفى و نمايش 
ــا هرچيز  ــوع يا كاال ي ــك موض ي
ــتى و البته با كمى  ديگر به درس
اغراق براى جلب توجه مخاطب. 
ــراق مى تواند در زيبايى يا  اين اغ
ــر ما حرفى  ــد. اگ در مفهوم باش
ــام دهيم كه  ــم يا عملى انج بزني
ــه  ــوم آن، توج ــته از مفه گذش
شنونده يا بيننده را به سمت يك 
مورد خاص هدايت كند مى توان 
ــغ  ــى آن را تبلي ــه نوع ــت ب گف
ــف در مورد  ــم. اين تعري كرده اي
عكاسى تبليغاتى نيز صادق است. 
تبليغاتـى  عكاسـى  در    
با مخاطب  چگونه مى توانيـم 

حرف بزنيم؟ 
ــما  ش ــى  تبليغات ــى  عكاس در   
ــواردى را كه  ــد همه م مى تواني
ــت با يك  ــغ الزم اس ــراى تبلي ب
ــر در امر  ــان دهيد. اگ عكس نش
ــد موضوعى را  ــات بخواهي تبليغ
تبليغ يا سركوب كنيد مى توانيد 
از دو راه مستقيم يا غيرمستقيم 
ــيد.  (كنايه آميز) به اين مهم برس
ــم هيتلر  ــال عنوان كني براى مث
ــان جنگ  ــردار بزرگ و مهرب س
ــود، بعد زير همين  جهانى دوم ب
را  ــر  هيلت از  ــرى  تصوي ــته  نوش
ــال دادن يك  ــم كه در ح بگذاري
ــته گل به چند كودك هست  دس
ولى غنچه هاى اين دسته گل سر 
ــت  ــكلت يا عالمت مرگ اس اس
ــر كه نه  ــوارد ديگ ــيارى م و بس
به صورت مستقيم بلكه كنايه آميز 
ــا كوبنده را همراه  تبليغ مثبت ي

خود دارد. 
عكاسـى  نقـش  دربـاره   
صنعتى در تبليغات بگوييد؟ 

ــى،  ــى صنعت ــات در عكاس تبليغ
دارد.  ــيعى  وس ــيار  بس ــاى  دني
ــى، يكى از  ــش از عكاس اين بخ
ــى  ــم هنر عكاس ــاخه هاى مه ش
ــى صنعتى حتما  است. در عكاس
ــا  ــول ي ــس از محص ــد عك نباي
ــد و اين نوع عكاسى  خدمات باش
ــرى زيبا  ــد يك نمود هن مى توان
ــد يعنى هنر نيز مى تواند در  باش
ــى تاثيرگذار  ــته از عكاس اين رش
باشد. عكاسان صنعتى مى توانند 

در كنار كارى كه انجام مى دهند 
آثار هنرى زيبايى نيز خلق كنند. 
ــيارى از عكاسان صنعتى فكر  بس
المان  يكسرى  براساس  مى كنند 
ــى  ــخص بايد عكاس و عناصر مش
ــه براى  ــد براى مثال هميش كنن
ــى از نان باگت، آن را روى  عكاس
ــبد زيبا مى چينند و روى  يك س
يك ميز چوبى قرار مى دهند و در 
كنار آن يك فنجان چاى يا قهوه 
ــردازى و  ــد و يك نورپ مى گذارن
عكس مى گيرند، ولى اين سبك 

عكاسى تكرارى شده است. 
 چگونـه مى تـوان اتفاقـات 
عكاسـى  در  را  تكـرارى 
تبليغاتـى تبديل به عكسـى 

متفاوت كرد؟ 
ــه واقعيت  ــت ك ــد توجه داش باي
ــى پرداختن به  ــى تبليغات عكاس
امور كليشه اى و تكرارى نيست و 
با طرحى  اين عكاسان مى توانند 
ــاوت و خالق  ــى متف بهتر عكس
ــوان مثال براى اين  بگيرند. به عن
ازكودكى كه  ــد  موضوع مى توانن
ــيده، ولى  ــى پوش لباس مندرس
ــاد و خندان نان باگت  ــيار ش بس
ــد،  ــس بگيرن ــد عك را گاز مى زن
ــر از  ــر بهت ــه نظ ــر ب ــن تصوي اي
ــد.  ــس تبليغاتى خواهدش هرعك
ــى صنعتى كه  در واقع در عكاس
ــته  ــاخه هاى مهم رش يكى از ش
ــيار  ــت خالقيت بس ــى اس عكاس
ــت. در اين نوع عكاسى،  مهم اس
مى تواند  روزمره  تكرارى  اتفاقات 
ــوآورى ،  ــت و ن ــار خالقي در كن
ــورد  ــغ كاالى م ــر تبلي ــالوه ب ع

ــازى و نمايش  نظر، به فرهنگ س
ــر  ــاى عميق زندگى بش زيبايى ه
ــه در ايجاد  ــز كمك كند. البت ني
ــى  ــى صنعت ــت در عكاس خالقي
ــركت ها نيز  ــالوه بر عكاس، ش ع

سهيم هستند. 
 وضعيت عكاسـى تبليغاتى 
را در ايـران چگونـه ارزيابى 

مى كنيد؟ 
همان طور كه اشاره كردم داليل 
ــفانه  ــت كه متاس ــيارى هس بس

ــده هنر عكاسى صنعتى  باعث ش
ــور ما خيلى رونق و نمود  در كش
ــد. يكى از  ــته باش ــى نداش جهان
ــدم رونق اقتصادى  اين داليل ع
ــده تا  ــن باعث آن ش ــت و اي اس
توليدكنندگان كمترين هزينه را 
براى بخش تبليغات كنار بگذارند 
ــقوط آن  ــا دقيقا نقطه س و اينج
شركت مى شود. از معضالت ديگر 
ــا و هنرمند  ــن كارفرم تعامل بي
احساس  كارفرمايان  اغلب  است، 
ــر  ــر صاحب نظ ــد در هن مى كنن

غير اصولى  و دخالت هاى  هستند 
ــئله هنرمند  ــد و اين مس مى كنن
ــايد بتوان  ــرد مى كند. ش را دلس
ــور ما هرجا كه پاى  گفت در كش
ــفارش باز مى شود خالقيت در  س

آن كمرنگ مى شود. 
تبليغاتـى  عـكاس  آيـا   
مى توانـد نقـش يك مشـاور 
تبليغاتـى خـوب را هم بازى 

كند؟ 
ــاور تبليغاتى  ــك مش ــور ي حض
ــل  ــد تكمي ــوش در فرآين تيزه
ــى  الزام ــى  تبليغات ــاى  پروژه ه
ــل ارتباطى بين  ــت. او بايد پ اس
ــت و هنرمندان  ــان صنع صاحب
ــاور تبليغات،  شود. گاه يك مش
ــفارش  س را  ــى  تبليغات ــس  عك
ــان اتفاقات  ــه مي ــد بلك نمى ده
ــود لحظه  ــراى خ ــردد و ب مى گ
ــازد.  ــى مى س ــس تبليغات و عك
ــايد بتوان گفت بهتر است به  ش
ندهيد  هيچ گاه سفارش  هنرمند 
يا اگر سفارش مى دهيد او را آزاد 
ــى  بگذاريد. همين امر در عكاس
ــم نتيجه مى دهد براى  خبرى ه
ــى روزنامه ها به عكاس  مثال وقت
ــرو و از فالن  ــد ب ــود مى گوين خ
اتفاق عكاسى كن، بدترين كار را 

در اين حرفه مى كنند. 
ــراى اينكه خالقيت را با تعيين  ب
ــوع از بين  ــكان و زمان و موض م
ــط يك  ــه فق ــد. در نتيج مى برن
ــاده خواهند  گزارش تصويرى س
ــت  ــه همين دليل اس ــت، ب داش
ــى خبرى خالقيت  كه در عكاس
ــت مثال  ــيار اندك اس و هنر بس

ــم عكس يكى  ــر 1000 فري از ه
ــتر  بيش و  دارد  ــت  ارزش صحب
عكس ها گزارشى هستند و تاريخ 
ــايد بگوييد اين  مصرف دارند. ش
ــى خبرى است، من  الزمه عكاس
ــم ولى مى توان  هم تاييد مى كن
ــان  ــن برخى عكاس ــن بي اي در 
ــه توانايى  ــه را بنا ب ــك روزنام ي
ــت تا با نگاه هاى  آنها آزاد گذاش
خاص خود به عكس هاى خبرى 
ــت پيدا كنند، آثارى  خاص دس
ــال  كه مى توانند براى هزاران س

باقى بمانند. 
 فكـر مى كنيد يـك عكس 
چقـدر  تبليغاتـى  خـوب 
مى توانـد در ميـزان فـروش 

نقش داشته باشد؟ 
ــه راحتى  ــوب ب ــس خ ــك عك ي
مى تواند باعث افزايش فروش يك 
ــود. به طور كلى يك  محصول ش
اثر خوب تبليغاتى بايد چند نكته 
ــود لحاظ كند. در مرحله  را در خ
اول توجه مصرف كننده را به خود 
جلب كند يعنى بيننده هرجا اين 
ــى را ببيند  ــر تبليغ ــس يا اث عك
ــه آن نگاه  ــتد و ب لحظه اى بايس
ــه بدون توجه به راه  كند نه اينك
خود ادامه دهد، اگر اين واكنش 
ــتين  نخس عكس  ــاد  افت ــاق  اتف
ــت.  وظيفه خود را اجرا كرده اس
ــب توجه، بيننده  دوم، بعد از جل
ــدن به عكس براى  با متمركز ش
دريافت پيام آن دقت كند يعنى 
ــام آن را  ــى و پي ــس را بررس عك
ــوم، بعد از اينكه  دريافت كند. س
ــد، برود  پيام به بيننده منتقل ش
ــراى ديگران تعريف  آن پيام را ب
ــارم، خود به آن چيزى  كند. چه
كه تعريف كرده است عمل كند و 
پنجم كه شايد مهم ترين آنهاست 
ــاز باشد. اگر يك  اينكه فرهنگ س
ــى تمام اين مراحل را  اثر تبليغات
ــد يعنى  به خوبى طى كرده باش
وظيفه خود را درست انجام داده 

است. 
  و سخن آخر؟ 

اميدوارم روزى برسد كه صاحبان 
و  ــدگان  توليدكنن و  ــع  صناي
ــتاى  ــدان همگى در راس هنرمن
ــازى  رونق اقتصادى و فرهنگ س
صحيح در جامعه دست به دست 
ــاهد  ــد و روزبه روز ش ــم دهن ه
ــرفت و موفقيت همه اقشار  پيش

كشور باشيم.

نرگس فرجى

مرضيه فروتن

در آگهى تبليغاتى Ikea هيچ جا 
به اندازه تختخواب خانه راحت نيست

در آگهى تبليغاتى رويايى و خواب آلود جديد Ikea كه آژانس تبليغاتى 
ــاخته و «جوان كابرال» كارگردانى كرده است،  Mother لندن آن را س
با استفاده از تصاويرCG، يك سگ جذاب و اقتباسى از آثار شكسپير به 

تبليغ تختخواب هاى اين خرده فروش سوئدى مى پردازد. 
ــدن يك زن در تختخوابى بر فراز  اين فيلم 90 ثانيه اى با صحنه بيدار ش
ــمان ها شروع مى شود. او قبل از پريدن به داخل ابرها براى يك ثانيه  آس
ــه او روى تخت هاى مختلف  ــش را از تخت آويزان مى كند. در ادام پاهاي
ــرانجام كنار همسرش در اتاق خود فرود آمده  ــهر س غلت زده، در قلب ش
ــريع به خواب مى رود. در ادامه قسمتى از نمايشنامه چهارم  ــپس س و س
ــپير به نام «توفان» با صداى بازيگر معروف، پرونال اسكيلز، خوانده  شكس
ــده و آگهى تبليغاتى با اين شعار پايان مى يابد: «هيچ تختخوابى مثل  ش

خانه خودمان راحت نيست.»

وقتى همه روزها شگفت انگيز مى شود
اين آگهى تبليغاتى آخرين بخش از 
كمپين «همه روزهاى شگفت انگيز 
Wonderful Everyday»  برند 
ــى رود و در آن  ــمار م ــه ش Ikea ب
ــايت تعاملى با ارائه  توسط يك وبس
مجموعه اى از تصاوير، يكسرى نكات 
پيشنهادى در قالب Z تا A پيرامون 
ــيرين  ــوردارى از يك خواب ش برخ
ــن آگهى  ــود. اي ــبانه ارائه مى ش ش
Wonderful» تبليغاتى در مقايسه با آگهى هاى تبليغاتى قبلى با عنوان

ــردارى زيبا و  ــته و با فيلمب ــيار بزرگ تر داش Everyday » ابعادى بس
ــيد براى نمايش  ــود از ابرها هنگام طلوع خورش ــرى مبهم و مه آل تصاوي
ــبورگ از بقيه متمايز  ــترده در محل فيلمبردارى خود يعنى ژوهانس گس
 ،Motherــى ــس تبليغات ــاى خالق آژان ــت.  به گفته ذهن ه ــده اس ش
ــيار  ــال، اين آگهى تبليغاتى بس ــو دى الويرا و كايو گين ــو كاردوس ديه گ
ــاخت آن دادن جنبه اى دراماتيك به  ــده و هدف از س ــروع ش ــاده ش س
ــان در خانه خود راحت  ــدازه رختخوابت ــت كه هيچ جا به ان اين ايده اس

نخواهد بود.  
ــده  ــن ايده اى، اين قضيه كمى بلندپروازانه تر ش ــان با اجراى چني همزم
ــا اين فيلم به نمايش محصوالت  ــيدكه نه تنه و آژانس به اين نتيجه رس
ــه همه تختخواب هايى كه در طول عمر خود روى آنها  برند پرداخته بلك

خوابيده ايد را به تصوير مى كشد. 

استفاده از بدلكار در آگهى تلويزيونى
 Mother كابرال و آژانس تبليغاتى
ــى تبليغاتى  ــاخت اين آگه براى س
ــاخت  ــركت MPC براى س ــا ش ب
ــژه كار كرده و اين در  جلوه هاى وي
ــى صحنه ها از  ــت كه برخ حالى اس
ــتفاده از تكنولوژى  ابرها فقط با اس
CGI  و green screen به وجود 
ــيارى از صحنه ها نيز با  آمده اند. بس
دوربين فيلمبردارى شده اند. امكان 
ــخصيت اصلى آگهى با چتربازى او ميسر  ــقوط ش ــاخت صحنه هاى س س
ــه درون رختخواب در خانه، اين زن  ــده و در مرحله آخر و افتادن او ب ش
ــده و كم كم  ــبورگ از يك جرثقيل با ارتفاع 24 متر آويزان ش در ژوهانس
پايين مى آيد.  چنين سبك فيلمبردارى به اين دليل جالب است كه همه 

فرودها واقعا صورت مى گيرد. 
دو بدلكار در صحنه وجود داشته، اما بازيگر خود همه نقش ها را از افتادن 
از جرثقيل گرفته تا ساختمان و حتى يك هواپيما ايفا كرده است. در يكجا 
مى بينيم كه افراد زيادى براى تماشاى صحنه هاى اين آگهى تبليغاتى در 
محل جمع شده اند.  آژانس تبليغاتى Mother از آگهى تبليغاتى «بازى 
ــال 2012 گرفته تا  ــتانم «Playin with my friends» در س با دوس
ــته به نام «Kitchen»، يكسرى آگهى هاى  ــال گذش آخرين نمونه در س
ــان براى Ikea توليد كرده و جديد ترين آگهى تبليغاتى  تبليغاتى درخش
ــته  ــاده، اجرايى عالى داش ــن برند نيز با وجود برخوردارى از ايده اى س اي

است. 

دست اندركاران
(MJZ شركت سازنده آگهى تبليغاتى) كارگردان: جوان كابرال

ذهن هاى خالق: ديه گو كاردوسو دى اليويرا و كايو گينال
مدير عكاسى: اريك گاتير

 MPC :جلوه هاى ويژه
مدير خالقيت تصاوير دو بعدى (2D)، بيل مك نامارا

نقاش: جين كلمنت سورت

ديزاين جين توسط حيوانات وحشى

ــاى «zoo» پاره پاره در  ــروژه اى خيرخواهانه جين ه ــن در قالب پ در ژاپ
ــى نشان داده مى شوند. حاميان اين طرح در حقيقت  كنار حيوانات وحش
ــهر  ــازى باغ وحش «Kamine» در ش ــد افزايش بودجه براى بازس قص
ــته و برنامه اى را راه اندازى كرده اند كه چنين پيامى  هيتاچى ژاپن را داش
ــط حيوانات خطرناك  ــاند: «تنها جين هايى كه توس ــه بيننده مى رس را ب

ديزاين شده اند.» 
ــد به چند توپ   ــه در محصوالت اين برن ــه به كار رفت ــى از پارچ تكه هاي
ــمت محوطه زندگى شيرها،  ــده و به س ــبانده ش ــتيكى بزرگ چس الس
ــتفاده از دندان و چنگال هاى  ــوند كه با اس ببرها و خرس ها پرتاب مى ش
ــاره و جويده  ــاى پ ــوند. اين پارچه ه ــيده مى ش ــات، خراش ــن حيوان اي

شده سپس براى شلوارهاى مد پاره پاره مورد استفاده قرار مى گيرند. 

گفت وگوى «فرصت امروز» با عباس عرب زاده، عكاس و مدرس عكاسى 

خالقيت، قربانى درآمدزايى مى شود
عكاسى تبليغاتى كشور گرفتار در دام تكرار كليشه هاست

عكاسـى تبليغاتى يكى از رشـته هاى مهجور و مظلوم عرصه تبليغات كشـور 
اسـت؛ هنرى كه رها شـده و كسى به داد آن هم نمى رسـد. عكاسى تبليغاتى 
در كشـور ما محدود شـده به تعدادى عكس نه چندان خالقانه از محصوالت و 
كمپين هـا و هيچ جلوه ديگرى در آن ديده نمى شـود. اين در حالى اسـت كه 

در تمام دنيا اين شـاخه از عكاسـى بسـيار درآمدزا و پرطرفدار اسـت و اكثر 
آژانس هاى تبليغاتى روى آن بسيار تمركز مى كنند. در ادامه، عباس عرب زاده، 
مـدرس هنـر عكاسـى در گفت وگويى با ما به سـواالتمان در زمينه عكاسـى 

تبليغاتى پاسخ مى دهد. 

در عكاسى صنعتى 
حتما نبايد عكس از 
محصول يا خدمات 

باشد و اين نوع 
عكاسى مى تواند 

يك نمود هنرى زيبا 
باشد يعنى هنر نيز 

مى تواند در اين 
رشته از عكاسى 
تاثيرگذار باشد

آگهى 
محصوالت دريايى
 Poisson Frais 
شعار: ماهى مورد عالقه تان 
از قايق ما تا ميز شما، تنها 
در مدت 24 ساعت آماده 

مى شود!

(فروش آنالين محصوالت 
دريايى و تحويل فورى 

آنها در منزل)

مدير هنرى/كپى رايتر:  
Helena Colin

تبليغات خالق



بازاريابى مجانى

ايستگاه بازاريابى

آزمون

مديريت بازاريابى و فروشسه شنبه 31 تير 1393  - شماره 1421

وبالگ نويسى براى مشتريان

هرچند تا به حال هيچ آمار و ارقامى در رابطه با ميزان بازديد وب سايت ها 
ــى مى توان گفت  ــور تخمين ــت، اما به ط ــده اس ــر نش و وبالگ ها منتش
ــنده آنها و تعداد اندكى از  ــى به جز نويس 90 درصد وبالگ ها را هيچ كس
ــا به اين دليل كه  ــتن يك وبالگ صرف ــراد نمى خوانند.  اقدام به نوش اف
توانايى آنجام آن را داريد و يا اينكه تمايل به انجام اين كار داريد، نتايج 
ــما به همراه نخواهد  مطلوبى را در فضاى مجازى و خارج از آن براى ش
ــما را باال  ــت اين وبالگ فروش محصوالت ش ــت. وقتى كه قرار اس داش
ــما را به مشتريان معرفى كند، كار براى شما سخت تر هم  ببرد و برند ش
خواهد شد. هنگامى كه به دنبال تثبيت وفادارى در ميان مشتريان خود 
هستيد، اقدام به وبالگ نويسى معنا پيدا مى كند، اما تا آن زمان احتماال 
ايجاد يك وب سايت از طريق وبالگ نويسى براى شما دشوار خواهد بود. 
درحالى كه موفقيت هاى فراوانى در كسب و كارهاى گوناگونى كه با يك 
ــت، امور بازاريابى و تبليغات را نيز  ــده اند، كسب شده اس وبالگ آغاز ش

نبايد از نظر دور داشت. 
بنابراين اين پرسش مطرح مى شود كه چه كسى به يك وبالگ نياز دارد.  
ــندگان  ــما و ديگر فروش يك وبالگ يا صفحه وب از نوع وبالگ براى ش
ــى جهت تجمع گروه خوانندگان  ــق در فضاى مجازى به عنوان مكان موف
ــط كارشناسان، عمل  ــده توس و طرفداران عالقه مند به محتواى ارائه ش
ــخص ديگرى در سازمان شما آمادگى خود  ــما و يا هر ش مى كند. اگر ش
ــات مربوطه و نظام مند  ــتريان از طريق ارائه اطالع ــراى تعامل با مش را ب
ــبى براى ساخت يك وبالگ است.   وبالگ  اعالم كند، آنگاه زمان مناس
ــت. وبالگ نشان دهنده روند پيشرفت، مكان  كانون اصلى فعاليت شماس
ــما و به طور بالقوه مسير درآمدى بسيار  تجمع وفادارترين طرفداران ش
مهمى در كسب و كار شماست كه همزمان با افزايش تعداد مخاطبان، اين 

پتانسيل بيشتر مى شود. 

امكانات وبالگ نويسى 
ــتفاده از  ــخت اس ــى طرفدار سرس ــران در وبالگ نويس ــيارى از مدي بس
ــن برنامه وجود دارد كه به  ــتند. هزاران پالگ در اي  WordPressهس
راحتى در وبالگ شما افزوده مى شود تا ظاهر مناسب و كاركردى كه از 
آن انتظار داريد، براى شما به ارمغان آورد. شما مى توانيد در سرتاسر دنيا 
ــانى را بيابيد كه با برنامه WordPress آشنايى كامل دارند.  كارشناس
تغيير يك سايت WordPress به يك وب سايت با ظاهرى زيبا دشوار 
ــى محقق مى شود. ميليون ها نفر در سرتاسر دنيا  نيست و با اندك تالش
ــريع يك وبالگ با ظاهر بسيار  ــاخت س از Tumblr.com نيز براى س

عالى استفاده مى كند. 
ــاخت مجدد وبالگ  ــاخص ترين ويژگى Tumblr قابليت س احتماال ش
است. با توجه به تعريف ارائه شده از Tumblr  ساخت مجدد وبالگ به 
همان روشى كه  YouTubeدر قرار دادن يك ويدئو استفاده مى كند و 
ــو را پربازديد مى كند، انجام مى پذيرد. هر وبالگ نويس مى تواند  آن ويدئ
ــاير وبالگ نويس ها  ــت س ــه re-blog در پس در Tumblr روى دكم
كليك كند و از اين طريق به گسترش پست اصلى در وبالگ هاى متعدد 

كمك كند. 
در شماره بعدى بخوانيد: 
ويژگى هاى يك وبالگ پربازديد

14 واقعيت شگفت انگيز در مورد وال مارت

ــه داراى  ــى ك ــى امريكاي ــركت خرده فروش ــن ش ــارت، بزرگ تري  وال م
ــبكه فروشگاه هاى زنجيره اى مواد غذايى، سوپرماركت ها  گسترده ترين ش
و هايپرماركت ها در جهان است، در سال مالى 2013 با درآمدى معادل 
ــر پايه ميزان  ــركت جهان ب ــارد دالر، به عنوان بزرگ ترين ش 469 ميلي
درآمد، شناخته شد. اين شركت همچنين، با بيش از 2 ميليون كارمند، 
بزرگ ترين كارفرماى خصوصى جهان به شمار مى رود. در ادامه 14 نكته 

شگفت انگيز را درباره اين بنگاه اقتصادى موفق مى خوانيد. 

1- ميانگين درآمد وال مارت در هر ساعت 1,8 ميليون دالر است. 
ــد يعنى به اندازه  ــون نفر از وال مارت خريد مى كنن ــه 35 ميلي 2- روزان

جمعيت كانادا. 
3- ميزان خرده فروشى در وال مارت 316 بيليون دالر است كه از مجموع 
فروش خرده فروشى هاى بزرگى چون  Kroger، Target، Costco و 

 Walgreensبيشتر است. 
4- به طور ميانگين مراكز وال مارت 140هزار قلم جنس مى فروشند. 

ــط هر هفته 4 تا 5  ــال 2012 ميالدى به طور متوس 5- وال مارت در س
فروشگاه باز كرد. 

ــواده مالك وال مارت بيش از 150 بيليون دالر ثروت دارد، يعنى  6- خان
حدود مجموع ثروت بيل گيتس، وارن بافت و مايكل بلومبرگ. 

7- وال مارت بابت هر موقعيت شغلى، 25 درخواست دريافت مى كند. 
ــال 1962 ميالدى تا سال 2002  ــايش وال مارت در س 8- از زمان گش
ميالدى تعداد فروشگاه هاى تك در ايالت متحده امريكا 55درصد كاهش 

داشته است. 
ــى از توليدكنندگان  ــد از فروش محصوالت Clorox كه يك 9/25درص

بزرگ كاالست از طريق وال مارت صورت مى گيرد. 
10- پرفروش ترين محصول در وال مارت در سال 2012، موز بوده است. 
ــد از امريكايى ها در فاصله 15 دقيقه اى از وال مارت زندگى  90/ 11درص

مى كنند. 
ــال 2012 ميالدى 466 بيليون دالر  12- فروش خالص وال مارت در س

بوده است، يعنى بيشتر از درآمد ناخالص ملى آرژانتين. 
ــت  ــتر از جمعي ــى بيش ــد دارد، يعن ــون كارمن ــارت، 2ميلي 13- وال م

 .Houston
14- اگر وال مارت يك كشور بود، در ميان كشورهاى دنيا بيست وششمين 

اقتصاد بزرگ را داشت.

درك چالش ها يا 
حركت به سوى ويرانى

شما بايد شركت خود را مورد ارزيابى 
ــاس  ــت براس ــرار دهيد و بهتر اس ق
ــر بازاريابى  ــه در ام ــى ك تالش هاي
ــت به آن امتياز بدهيد.  ــته اس داش
ــل از هر كارى  براى اين كار بايد قب
به درك چالش ها، مسائل و ايرادات 
استراتژى خود در كار برسيد و سپس 

به خود امتيازدهيد. 

شناسايى و ارزيابى كاركرد 
به عنوان رييس يا مدير يك شركت 
تبليغاتى كوچك يا معمولى ممكن 
است در طول دوران كارى تان يكى 

از مسائل زير به ذهن شما برسد: 
1. براى برنامه ريزى محصول بعدى 
ــون هنوز  ــم چ ــكل داري خود مش
مشغول حمايت از محصولى هستيم 
كه تازه كار آن را به پايان رسانده ايم.

ــى زمان  ــش بازاريابى مردم 2.بخ
ــعه كار خود صرف  زيادى براى توس
مى كند و زمان كافى براى حمايت 

از فروش ندارد.
ــروش نمى تواند  ــرار ف 3. بخش تك
ــود را به صورت كيفى پيش  زمان خ
ــت خود را  ــتر وق ــرد چراكه بيش بب
صرف تماس و جذب مشترى جديد 

مى كند.
ــا ما  ــد ت ــول مى كش ــى ط 4. خيل
بتوانيم تصميم بگيريم از چه راهى 
مى توانيم استفاده كنيم تا بتوانيم به 

فرآيند فروش سرعت بدهيم.
ــده و محصول  ــراى آين 5. چطور ب

بعدى تصميم بگيريم؟ 
ــول حال  ــد تحويل محص 6. آيا باي
ــر بيندازيم تا  حاضر خود را به تاخي

بتوانيم امكانات بيشترى بگيريم؟ 
ــده ايم كه  ــزرگ ش ــدر ب 7. ما آنق
ــاس مى كنيم راه و روش هاى  احس
ــا كاركردى  ــر براى م قديمى ديگ

ندارند. 
8. چطور مى توانيم كمپانى خود را 
ــرايطى پيش ببريم كه بيشتر  در ش
براساس روابط فروشنده و مشترى 

باشد؟ 
9. آيا ما سرمايه خود را در بازاريابى 

اشتباه از دست مى دهيم؟ 
ــروه  ــم گ ــور مى تواني ــا چط 10. م
بازاريابى خود را سازمان دهى كنيم؟ 
ــر  ــخ هاى زي ــاس پاس ــاال براس ح
ــود را از صفر  ــد كمپانى خ مى تواني
ــد  ــد و ببيني ــى كني ــا 10 ارزياب ت
ــرار داريد. (0=  ــه موقعيتى ق در چ
ــته ايد و 10 =  هيچ پيشرفتى نداش

پيشرفتى قابل توجه و برجسته)
1. ما يك مدل فروش كامال روشن و 
مشخص داريم كه فعاليت ها و زمان 
مورد نياز براى هر مرحله از فروش را 

ترسيم مى كند. 
ــتفاده  ــا از مدل فروش خود اس 2.م
مى كنيم تا هر فرصتى را شناسايى 
ــروش خود  ــرده و آن را به خط ف ك
ــانيم. گروه بازاريابى ما به طرز  برس
تاثيرگذارى از بخش توسعه، فروش 

و تيم اجرايى حمايت مى كند. 
3. گروه بازاريابى ما به خوبى از پس 
ــت از محصوالت فعلى  بخش حماي
ــروه بازاريابى ما به  هم برمى آيد. گ
ــيده اند كه در يك  ــن توانايى رس اي
ــب به محصوالت  زمان بندى مناس
ــا از پيش  ــند.  م ــم برس ــد ه جدي
ــه اى و فرآيند كارى  براى هر نتيج
برنامه ريزى كرده ايم و براساس آن  

پيش مى رويم. 
ــا به گونه اى  ــى م ــروه بازارياب 4. گ
ــازمان يافته اند كه بتوانند براى  س
ــرايط  ــن ش ــركت مطمئن تري ش
ــد (درواقع همه  كارى را فراهم كنن
ــت  ــا تح ــا و گروه ه زيرمجموعه ه

پوشش هستند). 
ــاز خود را از  5. ما داده هاى مورد ني
ــم اندازى كه از ما  ــتريان و چش مش
ــع آورى كرديم   ــد، جم انتظار دارن
ــامل گزارش هاى شكست يا  كه ش

موفقيت در يك پروژه هم هستند. 
ــى  6. ما به صورت دوره اى به بررس
ــى خود مى پردازيم  عملكرد بازارياب
ــر  ــال حاض ــم در ح ــا بفهمي ت
سرمايه گذارى در كدام بخش بيشتر 

جواب مى دهد. 
ــژه  ــاى وي ــاس نيازه ــا براس 7. م
ــتريان مان يك پايگاه اطالعاتى  مش
ــم  ــق آن تصمي ــه طب ــم ك داري

مى گيريم. 
ارزيابى 

مجموع امتيازات
اگر امتياز شما كمتر از 5 است: شما 
ــتيد و ضعف شما  در ابتداى راه هس
ــرز قابل توجهى  ــى به ط در بازارياب
ــيدن به نتيجه  ــما براى رس مانع ش

شده است. 
ــت:  ــما بين 5 تا 8 اس اگر امتياز ش
ــه اى بازاريابى را  ــول پاي ــما اص ش
رعايت مى كنيد اما بهتر است براى 
رسيدن به يك نتيجه عالى رويكرد 
جامع ترى را اتخاذ كنيد.  اگر امتياز 
ــت: شما صاحب  شما بيش از 8 اس
ــتيد و اين  يك بازاريابى موفق هس
ظرفيت را داريد تا به صحنه رقابت 

بزرگ ترى وارد شويد. 

ــلمان در  نزديك به 2 ميليارد مس
ــر جهان زندگى مى كنند  سرتاس
ــنا  ــه واژه «حالل» كالمى آش ك
ــت.  ــرام براى آنهاس ــورد احت و م
ــبك زندگى  واژه حالل، نوع و س
ــه در  ــورت همه جانب ــا را به ص م
ــه  ــد ده ــا از چن ــرد، ام برمى گي
ــالل» در اقتصاد  ــد ح قبل «برن
ــژه اى پيدا  بين المللى جايگاه وي
ــن برند به  ــت. امروزه اي كرده اس
ساير زمينه هاى  خدماتى و ديگر 
ــه و  ــدى راه يافت ــاى تولي كااله
ــورهاى غيراسالمى نيز  حتى كش
ــتند از اين تجارت  در تالش هس
ــه  ــى را ب ــهم بزرگ ــترده، س گس
ــت گيرند. براى نمونه تجارت  دس
غذاى حالل ساالنه حدود 2هزار 
ــده  ــارد دالر تخمين زده ش ميلي
ــير بنگاه هاى  ــت. با اين تفاس اس
ــادى بايد  ــزرگ و كوچك اقتص ب
ــده اى  ــن زمينه فراهم ش از چني
ــهم  ــتفاده را برده و س ــال اس كم
قابل توجهى از اين بازار را به دست 
ــان  ــيارى از كارشناس آورند. بس
ــران نيز از اين  بر اين باورند كه اي
ــتثنا نبوده و از آنجايى  قاعده مس
ــت،  ــالمى اس ــورى اس ــه كش ك
ــود در اين بازار  مى تواند به نفع خ
داشته  مناسبى  بهره بردارى هاى 

باشد. 

برند حالل جهانى
ــت  ــى نام برندى اس حالل جهان
ــاس  ــل براس ــال ها قب ــه از س ك
ــد، طراحى  ــتانداردهاى واح اس
ــده و هم اكنون در  ــى ش و اجراي
ــناخته شده  نقاط مختلف دنيا ش
است. براساس استاندارد مصوب 
ــك» كه مورد قبول همه  «كومس
ــت، كاالها و  مذاهب اسالمى اس
ــى  ــات مختلف مورد بررس خدم
ــان  ــرار گرفته و نش ــزى ق و ممي
ــت مى كنند.  برند حالل را درياف
ــتاندارد از ضوابط خاصى  اين اس
پيروى مى كند. حتى استانداردى 
براى غذاى حالل، توسط سازمان  
در  ــالمى  اس ــاى  همكارى ه
ــاى اعضاى  ــر2010 به امض اكتب
سازمان رسيده و به عنوان مالك 
ــناخته  ارزيابى اين محصوالت ش
شده است. اجرايى كردن استقرار 
استاندارد جهانى حالل، بر عهده 
ــور  ــالل جهانى كش ــه ح موسس
ــال حاضر  ــت و در ح ــران اس اي
ــور، نمايندگى  ــت كش ــه بيس ب
ــتاندارد حالل اهدا شده است.  اس
ــه  ــه ناگفته نماند اين موسس البت
ــات حالل خود  تمايل دارد خدم
را به صورت گسترده ترى در همه 
ــه كرده و  ــورهاى جهان ارائ كش
ــز از عالقه مندان  در اين زمينه ني

دعوت به همكارى مى كند. 

خدمات جهانى
ــارى مى توانند در  ــاى تج برنده
كاركردهاى  ــى  ــاى جهان بازاره
و  ــند  باش ــته  داش ــژه اى  وي
ــن  اي از  ــار  تج و  ــان  اقتصاد دان
ــتند.  ــئله به خوبى آگاه هس مس
ــر بنگاه هاى  ــاس اگ بر همين اس
ــود  ــد خ ــد برن ــادى بتوانن اقتص
ــانى  نش و  ــام  ن ــوان  به عن را 
ــرده  ــى ك ــش معرف اطمينان بخ
ــتريان جايى را به  ــبد مش و در س
ــترين  خود اختصاص دهند، بيش
ــازند.  ــازار را نصيب خود مى س ب
ــالل  ح ــى  بين الملل ــه  موسس
ــتانداردهاى  اس براساس  جهانى 
ــراى بنگاه هاى  ــالل، ب جهانى ح

ــات خدماتى  ــدى و موسس تولي
ــد. البته  ــه صادر مى كن گواهينام
ــس از ارزيابى هاى  ــن گواهى پ اي
ــرايط مورد نظر  دقيق و احراز ش
ــرد و فرآيند صدور  صورت مى گي
ــه آورده  ــن موسس ــايت اي در س
ــت. از اين رو شركت ها  ــده اس ش
ــراى مطرح كردن  و كارخانه ها ب
ــى  ــه جهان ــود در عرص ــد خ برن
ــه دريافت  ــادرت ب مى توانند مب
ــه بازارهاى  ــان كرده و ب اين نش
ــالل  ح ــوالت  محص ــى  جهان
ــت بدانيد  ــوب اس ــد. خ بپيوندن
ــى حالل  ــه بين الملل كه موسس
ــه تجربه در اين  جهانى با يك ده
ــتفاده از كارشناسان  زمينه، با اس
ــد عالوه بر اعطاى  ورزيده مى توان
ــهيل  گواهى و برند حالل، به تس
صادرات و واردات حالل از طريق 
ــى،  صادرات ــيوم هاى  كنسرس
ــگاهى،  تحقيقات علمى و آزمايش
ــادرات، واردات  ــاوره براى ص مش
ــه  ــالل و ... ب ــرمايه گذارى ح و س
ــركت ها و بنگاه هاى اقتصادى  ش
ــن از اين طريق  بپردازد. همچني
شرايط مفيدى را در بازار جهانى 

ايجاد كند. 

يك بازار اقتصادى بزرگ
ــگامان صنعت حالل  يكى از پيش
ــازار را  ــه ارزش اقتصادى اين ب ك
ــت.  ــور مالزى اس ــناخته، كش ش
ــال  ــش از 30 س ــور بي ــن كش اي
ــته و  ــن زمينه فعاليت داش در اي
ــت خود را به عنوان  ــته اس توانس
ــورهاى توليدكننده  ــى از كش يك
ــى كند.  ــوالت حالل معرف محص
ــه راهكارهايى  ــد ديد چ حال باي
ــور ما نيز بتواند  وجود دارد تا كش
ــت حالل گام هاى  در زمينه صنع
ــراى اين  ــردارد. ب ــرى را ب موثرت
مقصود بايد چند راهكار را دنبال 
كرد. در وهله اول توسعه فرهنگ 
ــالل حائز  ــه ح ــى در زمين عموم
ــرايط  ــت، زيرا در ش ــت اس اهمي
ــى افراد  ــات عموم ــى اطالع فعل
ــالل رو به  ــاره محصوالت ح درب
ــت بايد  ــت. از اين جه ــزل اس تن
درباره محصوالت حالل اطالعات 
ــور  ــطح كش ــيع ترى را در س وس
پخش كرد. در وهله بعدى تبيين 
ــالل، مورد  ــادى ح اهداف اقتص

توجه قرار مى گيرد و چارچوب آن 
ــت. سپس ايجاد  نيز مشخص اس
ــى ضرورت  ــاى تحقيقات پايگاه ه
ــرا در اين مرحله  پيدا مى كند، زي
ــه روى داروها  ــى ك ــا تحقيقات ب
ــود،  ــام مى ش ــا انج و خوراكى ه
مى توان محصوالتى را روانه بازار 
ــه مواد  ــارى از هر گون كرد كه ع
ــراى نمونه در  ــد. ب غير حال باش
ــى آنتى بيوتيك ها از ماده اى  برخ

ــتفاده مى شود كه  به نام الرد اس
ــت! براى  ــان روغن خوك اس هم
همين يك كمپانى ايرانى تصميم 
ــام آزمايش هاى  ــا انج ــت ب گرف
ــيار زياد، ماده اى را جايگزين  بس
ــد.  الرد كند كه كامال حالل باش
در نتيجه همين تحقيقات روغن 
ــاده اصلى اين  ــه جاى م كلزا را ب
ــك  ــرار داده و آنتى بيوتي دارو ق
ــازار كردند. خوب  حالل را روانه ب
ــترى هاى كالن  است بدانيد مش
ــر  ــا حاض ــن آنتى بيوتيك ه همي
شدند تا 10ميليون  تومان گران تر 
ــى  ــابه خارج ــاى مش از نمونه ه
غير حالل، آنها را خريدارى كنند! 

اَِپ حالل
ــاره شد،  ــتر اش همان طور كه پيش
نبايد برند حالل را فقط مخصوص 
خوردنى ها و نوشيدنى هاى حالل 
ــه خدمات  ــت، بلكه توجه ب دانس
ــامل اين  ــز مى تواند ش ــالل ني ح
ــذا را براى  ــراد غ ــود. اف ــوزه ش ح
ــا  ــد ام ــم مى خورن ــالمت جس س
ــد در فكر  ــراى تغذيه روح نيز باي ب
ــرى  ــاى كامپيوت ــا، بازى ه فيلم ه
ــالل  ــانه اى ح ــوالت رس و محص
ــر از اين  ــد فرات ــيم. حتى باي باش

ــك، بازار  ــرده و بان ــر ك موارد فك
ــگرى، راه  ــرمايه، بيمه، گردش س
ــز در زمره  ــره را ني ــرى و غي و تراب
ــور ما  ــالل قرار داد. كش صنعت ح
ــه برنامه هايى را از  در همين رابط
ــه بين المللى حالل  ــوى موسس س
ــد. مثال در  جهانى پيگيرى مى كن
زمينه بيمه حالل، گفت وگوهايى 
ــود  ــراى بيمه تكافل انجام مى ش ب
ــن داخل و  ــل تس ــم اه ــا بتواني ت
ــمت اين  ــور را به س ــارج از كش خ
ــم. همچنين از  ــذب كني بيمه ج
ــايى راحت تر  اين پس براى شناس
ــتريان  مش ــالل،  ح ــوالت  محص
ــالل  ــن ح ــد از اَپليكيش مى توانن
استفاده كنند. اين اَپ روى سايت 
ــل دريافت     halalpress. irقاب
ــركت هاى عرضه كننده  بوده و ش
ــى  معرف را  ــالل  ح ــوالت  محص

مى كند. 

برند حالِل غير انحصارى 
ــى،  رييس  ــجد جامع ــد مس احم
ــهر تهران،   ــالمى ش ــوراى اس ش
ــى بود  ــى از مدعوين  همايش يك
ــبت روز  كه چندى پيش به مناس
ــه  ــط موسس ــى حالل توس جهان
ــد.  ش ــزار  برگ ــى  جهان ــالل  ح
ــن موضوع  ــه اي ــجدجامعى ب مس
ــگام بودن  ــه پيش ــاد دارد ك اعتق
ــا كم تجربگى  ــت حالل ي در صنع
ــركت هاى  ــبت به ش ــا نس برنده
ــركت هاى نوپا  ــد ش ــزرگ، نباي ب
ــاند. صنعت  ــر را بترس و كوچك ت
ــى دارد  ــيار بزرگ ــازار بس حالل ب
ــى جاى كس  ــت كس و قرار نيس
ــور ما يكى  ــرى را بگيرد! كش ديگ
ــلمانى است كه  از كشورهاى مس
ــته  ــالل عضويت داش ــد ح در برن
ــه عاليق و  ــن زمين ــا در اي و تبع
ــتگى هايى نيز وجود دارد. از  وابس
اين رو برند حالل در دستگاه هاى 
دولتى و حكومتى ايران نسبت به 
كشورهاى غيرمسلمان باورپذيرتر 
بوده و مى تواند به راحتى وارد اين 
ــود. چنين موضوعى در  عرصه ش
ــوب شده و  واقع يك امتياز محس
ــوان در اين عرصه  به راحتى مى ت
ــرد. حتى ذيل  ــر عمل ك فعاالنه ت
برند حالل، ايران مى تواند بخشى 
ــرى يا  ــار فرهنگى-  هن ــه آث را ب
ــازى و معمارى اختصاص  شهرس

ــكن حالل و  ــال براى مس دهد. مث
ــرايط و ضوابطى  ــب نيز ش مناس
ــه اين  ــرار دهد. البت ــر ق را مدنظ
ــى هاى  ــوع احتياج به بررس موض
ــر  ــال حاض ــترى دارد. در ح بيش
نگرش برند حالل بيشتر جنبه اى 
ــى  ــه كاالهاي ــادى دارد و ب اقتص
ــاميدنى ها  نظير خوردنى ها و آش
ــن منظور بهتر  مى پردازد، به همي
ــت نگاه كارشناسانه دقيق ترى  اس
ــاى ديگر برند حالل نيز  به جنبه ه

داشته باشيم. 

محبوبيت حالل در دنيا
ــب  ــالل ظرفيتى مناس ــد ح برن
ــورهاى  ــن كش ــه در بي و پر توج
ــلمان  ــى غير مس ــلمان و حت مس
ــت. توجه افراد غير مسلمان به  اس
ــاى حالل، از  محصوالت و برنده
دو جنبه شكل مى گيرد. نخستين 
ــالمت و  ــه پاكيزگى، س بخش ب
ــن محصوالت  ــاالى اي كيفيت ب
ــن از  ــود. همچني ــوط مى ش مرب
ــوالت حالل از  آنجايى كه محص
ــق و مدونى  ــتانداردهاى دقي اس
ــتريان اين  پيروى مى كنند، مش
ــلمانان  ــوالت صرفا به مس محص
ــوند. در بخش دوم  منتهى نمى ش
ــزرگ اقتصادى محصوالت  بازار ب
ــورهاى  ــت. كش حالل مطرح اس
ــا  ــن برنده ــه اي ــلمان ب غير مس
احترام مى گذارند و حتى ضوابط 
ــا را رعايت مى كنند  مربوط به آنه
ــا توليد و فروش  تا از اين طريق ب
محصوالت حالل بازار را به دست 
ــركت هاى  ش ــراى  ب و  ــد  بگيرن
ــته  ــودآورى داش توليدى خود س
باشند. با اين تفاسير كشور ما نيز 
ــترى را  مى تواند فعاليت هاى بيش

به اين حوزه معطوف كند. 

تهديد جدى نظارتى 
ــارت روى  ــازى و نظ استانداردس
برندهاى حالل نكته بسيار مهمى 
ــت هنگامى كه  ــت. ممكن اس اس
ــورد توجه قرار  بازار برند حالل م
ــد نيز مواجه  مى گيرد با دو تهدي
ــاره برخى  ــاق درب ــود. اين اتف ش
ــال اتفاق  ــور ما قب محصوالت كش
افتاده است. براى نمونه محصولى 
از ايران خارج و به كشور ثانويه اى 
فروخته مى شود، سپس عرضه و 
بسته بندى محصول توسط كشور 
ــورت گرفته و در عمل  خريدار ص
ــود اصلى آن در اختيار  امتياز و س
ــرد. مورد  ــور دوم قرار مى گي كش
بارز آن در توليد خاويار و زعفران 
رخ داده است. كشورهاى خارجى 
ــدارى و با  ــى را خري خاويار ايران
بسته بندى شركت هاى خودشان 
ــد. همين  ــا عرضه مى كنن به دني
ــازار  ــراى ب ــد ب ــوع مى توان موض
ــور ما نوعى تهديد  اقتصادى كش
ــود زيادى را  ــاب آيد و س به حس
ــت بدهيم!  وجه ديگر عدم  از دس
ــتفاده از  ــارت صحيح، سوءاس نظ
ــده در زمينه  نام برندهاى ثبت ش
ــت. بدان  ــالل اس ــوالت ح محص
ــركت هاى  ــه برخى ش ــى ك معن
سودجو كاالى نامرغوبى را تحت 
نام برندى حالل عرضه كرده و در 
نهايت تاثيرى سوء  بر بازار مصرف 
ــن جهت  ــه همي ــد. ب مى گذارن
ــدى و نهايى  ــكات كلي ــى از ن يك
ــعه، رونق بخشى و  در زمينه توس
ــردن ارزش افزوده  همچنين باالب
ــت، مى تواند برنامه هاى  اين صنع
ــد كه روى  نظارتى و دقيقى باش
برندهاى حالل صورت مى پذيرد. 

گزارشى از كم و كيف بازار محصوالت حالل

در اين بازار 
براى همه جا هست

آزاده جاللوند

احمد مسجد جامعى، 
 رييس شوراى 

اسالمى شهر تهران، 
به اين موضوع اعتقاد 
دارد كه پيشگام بودن 

در صنعت حالل يا 
كم تجربگى برندها 

نسبت به شركت هاى 
بزرگ، نبايد 

شركت هاى نوپا و 
كوچك تر را بترساند

روانشناسى فروش

ــر  ــن هن ــردن مهم تري ــوش ك گ
ــت. وقتى خوب گوش  مصاحبه اس
مى كنى، هر آنچه كه مى خواهى در 
اختيارت خواهد بود و جلسه را به 
بهترين وجه مديريت خواهى كرد. 
مى دانيم كه گوش كردن با شنيدن 
فرق مى كند و نبايد اين دو را يكى 
ــردن امرى  ــرض كنيم. گوش ك ف
ــنيدن  ــت فعال و هدفمند و ش اس
ــما  ــت؛ مثال وقتى ش اين گونه نيس
ــد مى توانيد يك  روزنامه مى خواني
ــنويد بدون آنكه  ــيقى را بش موس
ــته باشيد اما در  توجهى به آن داش
ــال موضوع  ــما دنب گوش كردن ش
كامال مشخصى مى گرديد، بنابراين 
ــترى  ــى كه با مش در مصاحبه هاي
ــه خوب  ــد به كل جلس ــد باي داري
گوش كنيد و هيچ حرفى را از قلم 
ــد.  گفتم قلم تا يادم نرفته  نيندازي
ــه قلم و كاغذ همراه  بگويم، هميش
ــيد و هر نكته اى را كه  داشته باش
فكر مى كنيد مى تواند برايتان مهم 
ــت كنيد. منظورم از  باشد، يادداش
هر نكته فقط نكته هاى مهم است 
ــت ديكته بنويسيد  شما قرار نيس

ــى نكته هاى  ــت برخ فقط قرار اس
ــه طور  ــان ب ــراى خودت ــم را ب مه
ــيد تا بعدها به آنها  خالصه بنويس

مراجعه كنيد. 

همه حواستان 
به مشترى باشد

ــتان بايد  ــه حواس ــه هم در جلس
ــمان  ــد و به چش ــترى باش به مش
ــر فقط  ــگاه كنيد. اگ ــترى ن مش
ــيد به يقين  ــغول نوشتن باش مش
ــد  رص ــوب  خ را  او  ــد  نمى تواني
ــاليد يا  ــى اس ــى وقت ــد. حت كني
ــعى  ــان مى دهيد، س چيزى را نش
ــترى كنيد يا  نكنيد پشت به مش
ــر پايين توضيح دهيد، چون ما  س
ــترى  مى خواهيم واكنش هاى مش
ــل كنيم،  ــود را ببينيم و تحلي خ
ــى را هرگز  ــن فرصت هاى طالي اي
ــت ندهيد.  برگرديم به هنر  از دس
ــاعر نامدار ايرانى  گوش كردن؛ ش
ــا مى فرمايد «آدمى  حضرت موالن

فربه شود از ره گوش –جانور فربه 
ــه تعبير  ــود از حلق و نوش» ب ش
ــاعر آدم از راه گوش چاق  ــن ش اي
ــود، منظور همان چاقى فكر  مى ش
ــه يا در جايى ديگر آمده  و انديش
ــوش دارى و يك زبان دو  كه دو گ
چندان گوش كن و كم سخن گو.  
ــت  البته اين خاصيت مديريت اس
ــت ميز نشسته بايد  گو اينكه پش
ــانى كه آن طرف  حرف بزند و كس
ــته اند بايد فقط بشنوند.  ميز نشس
ــى فراموش  ــى گاه ــران حت مدي
ــترى هر لحظه  ــد كه مش مى كنن
ــان فرار كند.  قصد دارد از دستش
ــعى  ــه خاطر همين نكته بايد س ب

ــترى هر  ــد در برخورد با مش كني
ــريع تر از ميز خود جدا و با  چه س

مشترى هم سطح شويد. 

گوش هاى خود را تقويت كنيد
ــد گوش هاى  ــن توصيف، باي با اي
خود را قوى كنيد. از همين امروز 
ــراى اين كار  ــروع كنيد. ب هم ش
ــت گاهى  ــن زيادى الزم اس تمري
ــيم و  ــاكت باش بايد لحظاتى را س
ــنويم  هر آنچه در اطرافمان مى ش
ــما  با دقت گوش كنيم.  وقتى ش
ــردن را بياموزيد،  ــوش ك خوب گ
خواهيد دانست چه زمانى صحبت 
ــه صحبت  ــى چگون ــد و حت كني
ــاى مهمى كه  ــد. از ويژگى ه كني
ــراى مديران موفق  ــه ب من هميش
ــت كه هرگز  ــتم اين اس قايل هس
ــترى نمى پرند،  ــط حرف مش وس
ــترى هر  ــد مش ــى يادمان باش ول
ــت داشت مى تواند  زمانى كه دوس
ــا را قطع كند و هر  صحبت هاى م

ــت بپرسد. اگر  ــى را خواس پرسش
ــترى  مدير چنين اجازه اى به مش
ــواالت  ــراى س ــترى ب ــد مش نده
ــخ خود جوابى كه خودش  بى پاس
ــت پيدا  ــت اس فكر مى كند درس
ــرد و اين جواب احتماال  خواهد ك
ــه درد بخور مدير نخواهد  جواب ب
ــد بگويم وقتى  ــود.  در پايان باي ب
ــازه را داديم  ــترى اين اج ــه مش ب
ــام  ــود را تم ــاى خ و او صحبت ه
ــده و  ــالح ش ــرد كامال خلع س ك
ــه مى خواهد و  ــما مى دانيد چ ش
ــود را در  ــما كاالى خ اين گونه ش
ــى خواهيد كرد.  ــتا معرف آن راس
ــد كاالى خودتان  حتى اگر نتواني
ــك نكنيد مشترى  را بفروشيد ش
ــما جدا  ــاس رضايت از ش با احس
خواهد شد و اگر خودش برنگردد 
را  ــرى  ديگ ــاد  زي ــترى هاى  مش

برايتان خواهد فرستاد. 
ــت دادن يك مشترى براى  از دس
مدير البته مهم است اما اگر بدانيم 
ــترى را از دست داديم تا  يك مش
ــترى كسب كنيم، فكر  اعتبار بيش

مى كنم برنده خواهيم بود. 
* روان شناس صنعتى

هنر گوش كردن
محمد تماشا

مترجم: منيژه صادقى مترجم: حامد تقوى
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كلينيك كسب و كار

طراح ايرانى 
عينك گوگل 

به آمازون پيوست

ـــگاه  ــك پرويز، مــدير آزمايش باب
تحقيقاتى Google X  و يكى از 
طراحان اصلى عينك گوگل قصد 
دارد به يكى از رقباى اين شركت 
ــازون بپيوندد. به گزارش  يعنى آم
فوربس، اين طراح كه ايرانى االصل 
ــت خود اين خبر را در صفحه  اس
شخصى اش در گوگل پالس تاييد 
ــترى را در  كرده، اما جزييات بيش
ــت. به  اين زمينه عنوان نكرده اس
غير  از عينك گوگل، وى در زمينه 
ــى چشمى  تماس لنزهاى  طراحى 
براى اين شركت هم فعاليت كرده 

است. 
ــم قرار  ــه روى چش ــن لنزها ك اي
از  را  ــود  خ ــرژى  ان ــد،  مى گيرن
ــيد و امواج اطراف دريافت  خورش
ــرى مانند  ــرده و روى آن تصاوي ك
نقشه ظاهر مى شود كه به نظر در 
ــناور مى رسند.  از اين ابزار  فضا ش
ــت اطالعات  ــوان براى درياف مى ت
ــتفاده  مربوط به محيط اطراف اس
ــخنگويان آمازون  كرد.  يكى از س
ــم اين خبر را تاييد كرده، اما در  ه
مورد مسئوليتى كه آقاى پرويز بر 
ــد گرفت، اظهارنظرى  عهده خواه
ــى تحليلگران،  ــت. برخ نكرده اس
ــا عرضه  ــن رويداد ب ــى اي همزمان
ــمند جديد آمازون  ــى هوش گوش
ــوم به فايرفون را مورد توجه  موس
قرار داده اند.  اين گوشى نخستين 
گوشى هوشمند همراه عرضه شده 
ــط شركت آمازون است كه از  توس
برنامه هايى  و  ــه بعدى  نمايشگر س
ــه خريد همراه  ــت ك برخوردار اس
و پيشبرد امور شخصى و حرفه اى 
ــى  برخ ــد.   مى كنن ــهيل  تس را 
اين  مى گويند  ــم  ه صاحب نظران 
ــان مى دهد كه آمازون  مسئله نش
قصد دارد توجه بيشترى به حوزه 

تحقيق و پژوهش نشان دهد.  

مديرعامل فورد 
به استخدام 
گوگل درآمد

ــين  ــركت گوگل مديرعامل پيش ش
ــورد را  ــازى ف ــركت خودروس ش
ــن  ــود درآورد. آل ــتخدام خ ــه اس ب
ــين شركت  مواللى، مديرعامل پيش
ــت  ــه عضوي ــورد ب ــازى ف خودروس
ــركت گوگل درآمد.  هيات مديره ش
ــاله در پايان ماه ژوئن  مواللى 68 س
ــال جارى ميالدى از مدير عاملى  س
شركت فورد بازنشسته شد و اين در 
ــتان سال گذشته  حالى بود كه زمس
ــت به  ــد كه وى قرار اس گفته مى ش
ــافت  ــركت مايكروس مدير عاملى ش
درآيد.  شركت گوگل در اطالعيه اى 
ــرده كه  ــوص عنوان ك ــن خص در اي
ــه  ــوالى ب ــى از روز 9 ج ــن موالل آل
ــيده و قرار است در  ــمت رس اين س
ــى گوگل به فعاليت  كميته حسابرس
بپردازد.  استخدام مديرعامل شركت 
ــازى فورد در گوگل پس از  خودروس
ــركت  آن صورت مى گيرد كه اين ش
ــاى بدون  ــعه خودروه در حال توس
ــت و جزييات بيشترى  سرنشين اس
ــده خود براى  درباره برنامه هاى آين
ــت.   ــا اعالم نكرده اس ــن خودروه اي
ــرس، آلن  ــيتد پ ــزارش آسوش به گ
ــابقه حضور در شركت  مواللى كه س
ــز در  ــگ را ني ــازى بويين هواپيماس
ــد  كارنامه خود دارد، تنها مدير ارش
ــابقه  ــمار مى رود كه س گوگل به ش

مديريت توليد سنتى دارد. 

اجبار واحد هاى صنفى 
براى نصب برچسب 

قيمت روى كاالها
ــاق اصناف  ــى و نظارت ات مديربازرس
ــنا اظهار  ــا ايس ــران در گفت و گو ب اي
ــى براى  ــار واحد هاى صنف كرد: اجب
ــت روى كاالها  ــب قيم ــب برچس نص
ــازمان  ــى س با هماهنگى واحد بازرس
ــود. سيدحسين  حمايت انجام مى ش
ــازى  ــرد: فرهنگ س ــى تاكيد ك فرج
الزم به منظور اجبار واحد هاى صنفى 
ــت روى  ــب قيم ــب برچس براى نص
كاالها از مهم ترين برنامه هاى ما براى 
ــت. وى با بيان اينكه  ــال جارى اس س
خوشبختانه در يك ماه اخير با اقداماتى 
كه از طرف دولت و واحد هاى بازرسى و 
نظارت اصناف انجام شد شاهد كمترين 
تخلفات بوديم توضيح داد:ثبات قيمت 
ــاز مردم و  ــى و مورد ني كاالهاى اساس
انجام بازرسى هاى دقيق از مهم ترين 
ــات واحدهاى  ــش تخلف ــل كاه دالي

صنفى بود.

ارائه

وسط بخش شلوغ و پرهيجان خودم دارم با دو تا از نوابغ گروهم سروكله 
مى زنم كه رييس، خرامان و خوشحال وارد مى شود و خبر را قلمبه كف 
دستم مى گذارد. چه شده؟ قرار است در يك جلسه با حضور كارفرمايان 
ــبيه  ــورد كار تخصصى بخش خودم يك چيزى ش ــركت در م ــزرگ ش ب
ــتم كه براى كسى  ــخنرانى انجام بدهم. البته من كوچك تر از آن هس س
سخنرانى كنم و گمانم عبارت ارائه مطلب در اينجا درست تر باشد. حاال 
اين ارائه مطلب يا به  قول آنجايى ها پرزنتيشن چيست؟ يك چيزى است 
ــغ و آموزش. يعنى فردى  ــخنرانى و درس پس دادن و تبلي فى مابين س
ــب وكار  ــاخه از يك كس ــه از يك ش به عنوان يك متخصص در يك گوش
ــاص مى  رود با زحمت و مرارت مجموعه اى از مطالب تخصصى مرتبط  خ
با آن گوشه را جمع آورى مى كند و طى مراسم باشكوهى به سمع و نظر 
ــخص فوق الذكر  ــاند. طبعاً حركت ش ــاخه مى رس باقى متخصصان آن ش
ــم و عادات  ــت و با توجه به رس ــبيه معلق بازى جلوى قاضى اس كارى ش
ــت پاك آبرو و حيثيت حرفه اى خود را بر سر  اينجايى هر آن ممكن اس
اين كار مخاطره آميز بگذارد. كه اين بى آبرويى البته هميشه به خاطر ارائه 
ضعيف يا ناقص نيست، گاهى به علت بيش از حد سختگيرانه و تخصصى 
ــور درمى آيند. مالحظه  ــت فرد مذك ــه همكاران از خجال ــت ك بودن اس
ــت. حتما حق مى دهيد كه  ــرايط چندان مطلوبى نيس مى فرماييد كه ش
ــم به  ــتخالص از اين وضعيت انجام دهم. البته تالش ــم را جهت اس تالش
جايى نمى رسد و رييس ضمن اعالم اين نكته كه همه مديران گروه هاى 
ــم از بقيه رنگى تر  ــام دهند و من ه ــده اين كار را انج ــى قرارش تخصص

نيستم، بخش را به مقصد نامعلومى ترك مى كند.
در نگاه اول زياد هم سخت به نظر نمى رسد. كافيست بخش هاى مختلف 
ــم و در مورد هر كدام توضيحات تخصصى بدهم.  كار را جدا جدا بنويس
اينكه هر يك با كدام استانداردها و مرجع ها طراحى و ساخته مى شوند. 
ــول رييس گير و گورهاى) هر  ــكالت معمول (به  ق اينكه معضالت و مش
ــتند و همين طور تا آخر پيش  ــش چه بوده و چطورى قابل حل هس بخ
بروم. بد فكرى نيست. دست به كار مى شوم و شروع مى كنم به ورق سياه 
كردن. توضيحات فنى كه تمام مى  شود از اول بررسى اش مى كنم. از ديد 
ــس دادن و آموزش دادن مخاطب خوب از كار درآمده، اما بخش  درس پ
تبليغى اش چه؟ اغلب احساس مى كنم كه مديران اينجايى دو دسته اند، 
يك دسته آنهايى كه كار فنى و تخصصى بلدند و در تبليغ و اغوا كردن 
ــته ديگر آنها كه تبليغ مى دانند ولى در امور  ــترى كم مى آورند و دس مش
تخصصى كميت شان لنگ است. صد البته اين دو حوزه منافات ماهوى با 
هم ندارند ولى ظاهرا اين رسم روزگار است. من هم شايد به نظر خودم 
ــم ولى در بخش تبليغ قطعا و  در بخش فنى و تخصصى زياد قوى نباش
ــتم و اتفاقا تجربه حضور خودم در اين جلسات  به طور كامل تعطيل هس
به من مى گويد كه آن بخش قضيه كه موجب دردسر ارائه دهنده مطلب 
مى شود معموال بخش تبليغى و بزك و دوزك ماجراست ونه بخش فنى 
و تخصصى. چرا كه به  طور معمول نمايندگان كارفرما زياد در بخش هاى 
ــر همين مباحث جذابيت هاى خريدى  فنى ورود نمى كنند و گير آنها س

است كه قرار است با بودجه هاى سازمان هاى متبوعشان انجام دهند.
ــروع مى كنم كه بخش هاى تبليغى و جذاب قضيه را باال ببرم. طبيعتا  ش
ــردرنمى آورم در بعضى جاها نتيجه عكس مى گيرم و  چون از اين كار س
ــود.  بعضى جاها تندروى مى كنم و نتيجه مثل تبليغات تلويزيونى مى ش
كامال جاى خالى يك دوره اصول و مبانى تبليغات يا حداقل ارائه مطلب 
را در تحصيالت دانشگاهى خودم حس مى كنم. در اين افكار نااميدكننده 
ــد. تصميم مى گيرم روش هاى  ــتم كه ناگهان فكرى به ذهنم مى رس هس
ــالت معمول كار انجام  ــه و بعضا من در آوردى كه براى حل معض خالقان
ــكالت به عنوان نوآورى ها  ــريح اين معضالت و مش مى دهيم را هنگام تش
ــت. به هرحال يك  ــر بيراه هم نيس ــا بزنم. البته پ ــاى نوين ج و روش ه
چندسالى در اين كار استخوان خرد كرده ايم و يك چندتايى روش نوين 
داريم. براى هر كدام از قسمت هاى كار مشكالت معمول را ذكر مى كنم 
ــكالت را هم با آب و تاب فراوان  و روش هاى خودمان جهت حل اين مش
ــى قضيه را هم به حضور ذهن،  ــرح مى دهم. باق و ذكر مثال هاى زياد ش
حاضرجوابى و شيرين زبانى شخص خودم مى سپارم تا عجالتا اين جلسه 

به پايان برسد، ولى به خودم قول مى دهم بعد تبليغ را جدى تر بگيرم.

مديريت نوآورى
پرسش: براى يك سـمت جديد سازمانى نيازمند يك فرد خالق 
هسـتم. در چند هفته اخير بـا چند نفر مصاحبه كـرده ام، اما با 
اطمينـان نمى توانم فـرد دلخواهم را انتخاب كنـم. براى انتخاب 

خالق ترين فرد بايد چه نكاتى را موردنظر قرار دهم؟ 
ــيد كه افراد خالق انسان هايى با  پاسـخ كارشناس: در نظر داشته باش
ــاير افراد تفاوت  ــتند اما از نظر روحى و ذهنى با س هيبت نامتعارف نيس
دارند. اين افراد به محرك ها پاسخ هاى شديدترى مى دهند و براى ايجاد 

ارتباط موثر با آنها بايد نقاط قوت و ضعف شان را به خوبى بشناسيد. 
ــس بااليى دارند؛ توانايى  ــتند؛ اعتماد به نف افراد خالق، آزادانديش هس
هدايت فردى و توانايى نفى دارند؛ كنجكاو، دقيق، پرسشگر و باريك بين 
ــتند؛ استقالل طلبى فكرى دارند؛ اشتياق شديد و انگيزه قوى دارند؛  هس
يكپارچه فكر مى كنند؛ صبور، فكور و جسور هستند؛ كنجكاو و پرسشگر 
ــبت به  ــه نقادى دارند؛ نس ــرى دارند؛ روحي ــه به يادگي ــتند و عالق هس
ــوده خاطر هستند؛ اغلب  نوآفرينى و نوآورى نظر مثبت دارند؛ آرام و آس
شوخ طبع و بذله گويند؛ در گفتار و عمل بى تكلف هستند؛ ارتباطى عميق 
ــه جزييات توجه زيادى دارند؛  ــى با اطرافيان برقرار مى كنند؛ ب و صميم
ريسك پذيرند؛ از ارزيابى و انتقاد نمى ترسند و به پيشنهادات و انتقادات 
پاسخ مى دهند؛ سريع تصميم مى گيرند؛ قدرت تخيل قدرتمندى دارند؛ 

خوب تجزيه و تحليل مى كنند و از عدم موفقيت نمى ترسند. 
ــنهاد مى كنيم با استفاده از آزمون هايى كه براى شناسايى قابليت ها  پيش
و ويژگى هاى شخصيتى كارمندان وجود دارد، گزينه هاى مورد نظر خود 
ــه نفر را به صورت آزمايشى  ــى كنيد. مى توانيد دو يا س را به دقت بررس
ــنجيد و  ــتخدام كنيد و توانايى هاى آنها را خوب بس به مدت يك ماه اس
بعد مناسب ترين فرد را براى سمت مورد نظرتان انتخاب كنيد. فراموش 
نكنيد كه به كارگيرى افراد خالق در سازمان تان به معناى قبضه كردن 
آنها نيست و بايد اين افراد را در راستاى اهداف استراتژيك خود هدايت 

كنيد. 
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

ــت دارى يكى از  ــغل كافى ن ش
ــت ميزى است؛ با  مشاغل پش
زيادى  ــاى  اين حال زحمت ه
بايد در خصوص راه اندازى آن 
كشيد. روال كار در اين صنف 
ــت كه افراد  به اين صورت اس
ــتفاده از  به اين مراكز براى اس
ــت مراجعه  ــر و اينترن كامپيوت
مى كنند و بعد از اتمام كارشان 
ــى را مى پردازند. با اينكه  مبلغ
اين روزها در همه خانه ها يك 
ــتگاه ارتباطى مانند رايانه  دس
يافت مى شود، آمار كافى نت ها 
ــود و  ــتر مى ش ــه روز بيش روب
ــت در اين  ــراد زيادى فعالي اف
ــب و كار  ــوزه را به عنوان كس ح
ــود انتخاب  ــى يا ثانويه خ اصل
با  ــنايى  ــراى آش ب ــد.  مى كنن
ــاى كافى نت دارى  فوت و فن ه

ادامه اين گزارش را بخوانيد. 

هزينه هاى راه اندازى
ــكات مهمى كه براى  يكى از ن
ــر  ــد در نظ ــت دارى باي كافى ن
ــخيص مكان است.  بگيريد تش
ــتو و  ــد در پس ــت نباي كافى ن
ــد به  ــارج از ديد عموم باش خ
ــت  ــل كه ممكن اس ــن دلي اي
ــما هم  ــايگان ش ــى همس حت
ــالع پيدا  ــما اط ــت ش از فعالي
ــما  نكنند و تعداد مراجعان ش
ــود. در نتيجه كافى نت  كم بش
ــد ترجيحا در خيابان اصلى  باي
ــد تا  ــد مردم باش ــل دي و مقاب
كاربران به راحتى از آنجا بهره 
ببرند. براى شروع فعاليت اول 
ــالش كنيد و بعد  بايد كمى ت
ــتن روى صندلى  به فكر نشس
ــود  ــت خ ــز كافى ن ــت مي پش
ــت حدود  ــر كافى ن ــيد. ه باش
دارد  ــر  كامپيوت ــتگاه  دس  6
ــر كدام  ــراى ه ــه حداقل ب ك
ــون تومان كنار  بايد يك ميلي
بگذاريد. براى اجاره مغازه هم 
ــى حدود 2  ــد حداقل مبلغ باي
ــان به عنوان پيش  ميليون توم
ــت در نظر بگيريد. پس  پرداخ
ــدم ابتدايى بايد حدود 8  در ق
ميليون تومان براى شروع كار 

داشته باشيد. 
نيست  به گونه اى  كافى نت  كار 
ــى را براى  ــد كس ــه بخواهي ك
كنترل مغازه استخدام كنيد و 

به تنهايى مى توانيد كافى نت را 
مديريت كنيد. براى تهيه ميز 
كامپيوتر هم بايد دقت داشته 
ــاب  ــى را انتخ ــيد ميزهاي باش
ــند يا  ــه حجيم نباش ــد ك كني
ــند كه  ــك نباش ــى كوچ خيل
ــما  ــت براى ش ــر دو حال در ه
ــه اين دليل  ــت؛ ب زيان آور اس
ــاى مغازه  ــه ميز حجيم فض ك
را محدود مى كند و ميز بسيار 
را  ــترى  مش رضايت  ــك  كوچ
ــن ميزها  ــد. اي ــب نمى كن جل
ــون تومان  ــك ميلي ــدود ي ح
ــورد. اگر به  ــان آب مى خ برايت
ــبكه  ــر و ش ــاى كامپيوت كاره
وارد هستيد خودتان لباس كار 
ــغول شويد  به تن كنيد و مش
ــن مورد تخصص  اگر هم دراي
ــردى كه  ــه دنبال ف ــد ب نداري
ــت  فعاليتش در اين زمينه اس
ــان را انجام  ــيد تا كارهايت باش
ــبكه  ــراى راه اندازى ش دهد. ب
ــب كامپيوترها  و همچنين نص
هم به طور متوسط بايد حدود 
500 هزار تومان البته بسته به 
خدماتى كه دريافت مى كنيد، 

بپردازيد. 

تبليغات كافى نتى
ــى كافى نت خود  ــراى معرف ب
ــروع  ــا يك ماه قبل از ش حتم
تراكت هاى  ــار  انتش با  فعاليت 
ــور ديگران را  تبليغاتى و بروش
آگاه كنيد. همين كار مى تواند 
شروع  از  پيش  ــترى هايى  مش
ــذب  ــما ج ــراى ش ــت ب فعالي

ــروع  ــد. حتى مى توانيد ش كن
ــن بگيريد  فعاليت خود را جش
ــايگان و آشنايان را به  و همس
ــم خود دعوت كنيد. اما  مراس
ــعى كنيد مزاحم مغازه هاى  س
ــيد و آنها را هم به  كنارى نباش

جشن خود دعوت كنيد. 

كسب درآمد از ثبت نام ها
ــازمان امور  ــه س ــى ك در زمان
ــراى دريافت ماليات  مالياتى ب
مالياتى  ــه  اظهارنام ــوان  فراخ

ــت داران  ــر كافى ن مى دهد س
ــود. بايد  ــلوغ مى ش ــيار ش بس
ــه  اين گون ــما  ــزى ش برنامه ري
ــد؛ در اين زمان ها رايانه ها  باش
دچار مشكل نباشد و اينترنت 
هم فاقد مشكل باشد تا درآمد 
برابرى  ــد  ــش چن افزاي ــما  ش
ــد. البته در زمان  ــته باش داش
ثبت نام دانشگاه ها هم ممكن 
است سرتان نسبت به روزهاى 

ــد و بايد با  ــلوغ باش ــادى ش ع
مديريت مناسب كار مشتريان 
ــد. در اين ميان  را راه بيندازي
ــال  ثبت نام هايى كه هر چندس
ــد مانند  ــاق مى افتن اتف يكبار 
ــدى يارانه ها  ــام هدفمن ثبت ن
ــه درآمد مدير  ــم مى تواند ب ه

كافى نت بيفزايد. 

با مجوز كار كنيد
ــما  ــر مى خواهيد فعاليت ش اگ
ــد بايد از اتحاديه  ادامه دار باش
ــواز دريافت كنيد  ــه ج مربوط
ــت  در غير اينصورت ممكن اس
بازرسان اتحاديه به مغازه شما 
مراجعه كنند يا در صورت عدم 
كافى نت  ــتورات،  دس ــراى  اج
ــود اين موضوع باعث  پلمپ ش
ــود تا اعتبار كارى تان از  مى ش
دست برود. براى دريافت جواز 
ــكيل پرونده ممكن  پس از تش
ــت يك ماه معطلى داشته  اس
ــيد اما در طول اين مدت  باش
مى توانيد به فعاليت خود ادامه 

دهيد. 

فضاى داخلى
ــازه بايد  ــاى داخلى مغ در فض
ــم  ــا ه ــن فضاه از كوچك تري
ــود. به اين  ــتفاده مفيد ش اس
ــاى كافى نت ها  ــه فض دليل ك
ــت و  ــب 13 تا 20 متر اس اغل
ــراى كارهاى  ــاى اضافى ب فض
ــت. ميز شما  نيس غير ضرورى 
ــد در نزديك ترين نقطه به  باي
در ورودى باشد تا مشترى بعد 

ــغ را تحويل  ــام كار مبل از اتم
ــود.  ــازه خارج ش داده و از مغ
سعى كنيد در بخش چيدمان 
ــته  ــرد را داش ــن عملك بهتري
باشيد تا مشترى از اين لحاظ 
ــن حالت  بهتري ــد.  باش راضى 
ــط مغازه  قرار دادن ميزها وس
زيرا  ــت  اس رديفى  ــورت  به ص
مشتريان كمترى چشمشان به 

مانيتور ديگران مى خورد. 

حساب و كتاب
ــزى كه عموم  برخالف آن چي
ــغل  ش مى كنند  ــور  تص مردم 
ــغل پر  ــت دارى يك ش كافى ن
ــت و بايد حساب  ــغله اس مش
ــد.  ــته باش و كتاب دقيق داش
ــت كه جزو مشاغل  درست اس
ــا اگر  ــت ام ــت ميزى اس پش
در  ــكلى  مش ــن  كوچك تري
ــه وجود  ــبات ب ــش محاس بخ
ــكالت  بايد منتظر مش ــد  بياي
ــيد. در خصوص  ــر باش بزرگ ت
ــترى هم  ــت پول از مش درياف
بايد گفت كه تعرفه ساعت كار 
ــخص است.  در كافى نت ها مش
ــا در ديد  ــه را حتم ــن تعرف اي
ــترى  ــوم قرار دهيد تا مش عم
ــزان مبلغى كه مى پردازد  از مي
شايد  ــد.  باش ــته  داش رضايت 
برخى مشترى ها گذرى باشند 
ــات و همچنين نحوه  اما خدم
ــما مى تواند نقطه  ــورد ش برخ
ــن افراد براى ديدارى  جذب اي

دوباره باشد. 

تخفيف بدهيد
در زمان هايى كه سرتان بسيار 
شلوغ است حتما تخفيف هايى 
ــر  ــتريان در نظ ــراى مش را ب
ــوش نكنيد كه  ــد. فرام بگيري
ــر از افراد رهگذر ممكن  10 نف
ــترى دائم شما شوند  است مش
ــان را تامين  و نيازهاى مالى ت
ــر كافى نت  ــك مدي ــد. ي كنن
ــد كه  ــته باش ــد دقت داش باي
ــارج از عرف جامعه  كارهاى خ
ــام دهد، حتى اگر  را نبايد انج
ــترى  ــته مش اين كار به خواس

باشد. 
ــب اين كار  ــت عواق ممكن اس
ــد كه از  ــتر از مبلغى باش بيش

مشترى دريافت مى كنيد.

ــا تا به حال براى تان پيش آمده  آي
ــاس  ــدون هيچ علتى، احس ــه ب ك
ــر  كنيد روز كامال بدى را پشت س
آن  در  ــه  ك روزى  ــته ايد؟  گذاش
ــما پيش  هيچ چيز مطابق ميل ش
ــاى  اتفاق ه ــن  بدتري و  ــى رود  نم
ــما رخ  ــب و كار ش ــن در كس ممك
بر  ــان  كارشناس برخى  ــد.  مى ده
ــيارى از اين  ــه بس ــن باورند ك اي
تجربيات، ناشى از وجود چرخه اى 
به نام «بيوريتم» در سيستم بدن 

است. 

بهينه سازى عملكرد كارمندان 
با آگاهى از بيوريتم

اغلب افراد در مرحله اى از زندگى 
خود مطالبى را در رابطه با بيوريتم 
ــى از آنها اين  ــنيده اند، اما برخ ش
مطالب را خرافات دانسته و نسبت 
ــد. اطالع از  ــه آن بى اعتنا بوده ان ب
ــاالى پژوهش هايى كه در  حجم ب
ــيارى  اين حوزه انجام گرفته، بس
ــگفت زده خواهد  از اين افراد را ش
ــت كه اين  ــال اس كرد. چندين س
ــا با بهره گيرى از مفهوم  پژوهش ه
ــازى  بهينه س دنبال  ــه  ب بيوريتم، 
عملكرد اشخاص بوده اند. پيدايش 
ــتم  ــن مفهوم به اوايل قرن بيس اي
ــر ويلهلم فليس،  برمى گردد. دكت
ــق و بينى  ــوش، حل متخصص گ
ــه يكى از  ــن ك ــگاه برلي در دانش
ــتازان در اين حوزه محسوب  پيش
ــى را در عالئم  ــود، الگوهاي مى ش
ــاهده كرده  مراجعان مش بيمارى 
ــر اين  ــى وار ب ــى رياض ــا نگاه و ب
ــه مردان و زنان  الگو ها دريافت ك
از سيكلى متفاوت در بروز بيمارى 
ــرف ديگر دكتر  برخوردارند. از ط
ــوبودا، استاد روانشناس  هرمان س
ــود چرخه هايى  ــه وج ــز متوج ني
ــى  ــمى و هيجان ــاالت جس در ح
ــن يافته ها  اي ــد.  بيماران خود ش
بسيارى  پژوهش هاى  ــاز  زمينه س
ــن و اياالت متحده  ــان، ژاپ در آلم
ــان از چرخه هاى  ــود.   بدن انس ب

ــد كه  ــروى مى كن ــه گانه اى پي س
هركدام براساس موجى سينوسى 
با دوره اى متفاوت در حال گردش 
ــه ابتداى آنها تولد هر  بوده و نقط
شخص است. اين چرخه ها مشابه 
ــى در بدن  ــاعتى بيولوژيك ــا س ب
ــر تمام  ــل كرده و ب ــخاص عم اش
ــمى و روحى او تاثير  حاالت جس
مى گذارند. اين سه چرخه عبارتند 
از: دوره چرخه جسمى كه هر 23 
ــود، دوره  روز يك بار تكرار مى ش
ــى كه هر 28 روز يك  چرخه حس
ــود و دوره چرخه  ــار تكرار مى ش ب
ــك بار  ــر 33 روز ي ــى كه ه ذهن

تكرار مى شود. 
هر سه اين سيكل ها از يك ناحيه 
ــر و يك  ــك نقطه صف ــت، ي مثب
ــده اند.  ــكيل ش ــه منفى تش ناحي
ــه در مركز هر يك  ــه صفر ك نقط
ــرار مى گيرد،  ــيكل ها ق از اين س
ــه گذر از ناحيه  در حقيقت مرحل
ــوب  ــت به ناحيه منفى محس مثب
ــده و ناحيه «بحرانى» آن دوره  ش
ــه سيكل  ــود. اين س ناميده مى ش
ــيارى  ــده و در بس مرتبا تكرار ش
ــر تقاطع دارند.  ــاط با يكديگ از نق
ــك  ــيكل در ي ــه دو س ــى ك زمان

ــد، آن نقطه  ــه تقاطع مى كنن نقط
ــوب شده و در  «بحرانى تر» محس
ــه سيكل در يك  صورتى كه هر س
ــند، آن  ــته باش نقطه تقاطع داش
نقطه «بسيار بحرانى» خواهد بود. 
ــد از 21252  ــه منحنى بع اين س
در  ــى  يعن  (33×28×23) روز 
ــالگى، يكديگر  ــن 59 س حدود س
ــع مى كنند.  ــه صفر قط را در نقط
ــد نقاط  ــان داده ان ــى ها نش بررس
بحرانى مى توانند به وجود آورنده 

عدم تعادل باشند. 
مفهوم بيوريتم كاربردهاى فراوانى 
ــيارى از حوزه ها  ــته و در بس داش
ــت؛  ــده اس ــره گرفته ش از آن به
ــان تيم هاى  ــوان مثال مربي به عن
ورزشى آلمان در انتخاب و آموزش 
ــازى آنها براى  بازيكنان و آماده س
ــك از نمودارهاى  المپي بازى هاى 
ــد. به اين  ــتفاده كردن بيوريتم اس
ترتيب مربيان، افرادى را به عنوان 
هم تيمى انتخاب كردند كه از نظر 
بيوريتم  ــيكل هاى  س ــدى  زمانبن
ــته و  ــر همخوانى داش ــا يكديگ ب
ــع را  ــر مناف ــتند حداكث مى توانس
ــته باشند.  براى تيم به دنبال داش
ــى از اين  ــوط هواي ــى از خط برخ

ــور زمانبندى  ــه منظ ــيكل ها ب س
ــان مختلف بهره برده  پرواز خلبان
ــيله سعى در كاهش  و به اين وس
خطاهاى انسانى در پرواز داشتند. 

افزايش خطاهاى كارمندان در 
روزهاى خاص

ــم  ــاى مه ــى از كاربرده ــا يك ام
ــوانح  ــگيرى از س بيوريتم در پيش
نبايد  ــود.  مى ش ــوب  محس كارى 
ــه بروز  ــه گرفت ك ــور نتيج اينط
ــاى  ــى  در روزه ــوادث و ناكام ح
بحرانى، امرى اجتناب ناپذير است. 
ــت برخى  ــا، به عل ــن روزه در اي
تغييرات در بدن، گرايش به سمت 
بى دقتى و بى توجهى بيشتر شده 
و احتمال خطا افزايش مى يابد، اما 
با آگاهى از اين مسئله مى توان با 
محدود كردن فعاليت ها در چنين 
ــكل را  روزهايى، احتمال بروز مش
ــناخت روابط علّى  ــر كرد. ش كمت
ــراد در محيط كار،  واكنش هاى اف
مى تواند به مديران در به حداكثر 
بهره ورى سازمانى كمك  رساندن 
ــن باورند كه  ــر اي ــد. برخى ب كن
ــد در روزهاى بحرانى  كاركنان باي
ــل  مقاب در  و  ــد  بمانن ــه  خان در 

ــودار  ــت نم ــيكل مثب در دوره س
ــئوليت هاى  ــم، به آنها مس بيوريت

بيشترى محول شود. 

احتياط شرط عقل است
ــر بيوريتم به يكى از  در حال حاض
ــم در مباحث رفتار  موضوعات مه
سازمانى تبديل شده است. امروزه 
ــاى مهم مديران در  يكى از ابزاره
ــرفته، استفاده از  ــورهاى پيش كش
اطالعات سيكل هاى بيوريتم منابع 
ــت. آشنايى با  انسانى سازمان اس
ــيكل هاى  ــم و آگاهى از س بيوريت
ــيارى  ــه گانه مى تواند فوايد بس س
ــته  را براى مديران به همراه داش
ــيارى از مديران موفق  ــد. بس باش
ــر دنيا، تخصيص كار به  در سراس
ــيكل هاى  ــاس س كاركنان را براس
ــانند.  بيوريتم آنها به انجام مى رس
ــا آگاهى از  ــد ب ــران مى توانن مدي
ــدان، برنامه  ــم طبيعى كارمن ريت
ــازمان را به نحوى  ــاى س ريزى ه
ــه كارهاى دقيق و  انجام دهند ك
ــاس، در بخش مثبت سيكل  حس
ــپرده  كارمندان س ــه  ب ــم  بيوريت
ــود تا به اين ترتيب از حداكثر  ش
ــازمان  ــانى س ــى منابع انس كارآي
ــود. امروزه براى رسم  استفاده ش
ــم و آناليز روزهاى  ــيكل بيوريت س
ــاى نرم افزارى  بحرانى، از برنامه ه
ــود كه كار را بسيار  استفاده مى ش
ــا وارد كردن  ــان كرده  و تنها ب آس
ــد در آن مى توان  تاريخ دقيق تول
به نمودارهاى سيكل هاى بيوريتم 

دست يافت. 
با وجود تمام پيشرفت هايى كه در 
ــده، برخى از  اين حوزه حاصل ش
مديران هنوز نسبت به اين تئورى 
بدگمان هستند و پايه و اساس آن 
را علمى و منطقى نمى دانند. با اين 
حال تجربه نشان داده كه احتياط 
ــايد ردپاى  ــرط عقل است. ش ش
ــوانح ناگوار كارى  ــيارى از س بس
ــاى  ــن چرخه ه ــوان در همي را بت
ــى  غيرعلم ــر  ظاه ــه  ب ــانى  انس

جست و جو كرد. 

مدير كافى نت بايد 
دقت داشته باشد 

كه كارهاى خارج از 
عرف جامعه را نبايد 
انجام دهد، حتى اگر 
اين كار به خواسته 

مشترى باشد. ممكن 
است عواقب اين كار 
بيشتر از مبلغى باشد 
كه از مشترى دريافت 

مى كنيد

سهراب على اكبرى

مديريت كافى نت در ايران

 رضايت مشتريان را مديريت كنيد

بيوريتم، چرخه اى پنهان كه شما را مديريت مى كند
پروانه مسجل



موفقيت خود را با موفقيت ديگران پيوند دهيد تا آنان شما را به جلو برانند و موجب حداكثر 
پيشرفت شما شوند.

جوزف مك كلندون 

در فروردين ماه سال جارى به طور ميانگين روزانه 73/9 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شد كه در مقايسه 
با فروردين ماه سال گذشته (حدود 68/3 ميليون ليتر) مصرف اين فرآورده ميان تقطيرى پااليشگاه هاى نفت 
به جاى كاهش با 8/2 درصد افزايش همراه شده است. ظرفيت فعلى توليد بنزين كشور بيش از 60 ميليون ليتر 
در روز اسـت كه با بهره بردارى از طرح بنزين سازى پااليشگاه اصفهان در مهرماه سال جارى ظرفيت توليد اين 
فرآورده نفتى به مرز 65 ميليون ليتر در روز افزايش مى يابد. عالوه بر اينكه اين آمار نشان دهنده نياز كشور به 
واردات بنزين است، مى توان نتيجه گرفت كه افزايش مصرف سوخت همراه با كاهش سهميه 400 تومانى بنزين 
و گران شدن قيمت آزاد، هزينه اضافى براى خانواده ها و درآمدى بى فايده براى دولت خواهد داشت. قائم مقام 
مديرعامل شـركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى كشـور گفته اسـت كه تا پايان سـال جارى روزانه 
10 ميليون ليتر بنزين وارد مى شـود. در فصل تابسـتان به دليل سـفرهاى تابسـتانى كه با خودروهاى شخصى 

انجام مى شود، مصرف سوخت در كشور افزايش پيدا مى كند و نياز به واردات نيز به طور معمول باال مى رود. 

سود    وكو

تبليغات در ياهو

فناوران در ليست ثروتمندترين ها
ــس، بيل گيتس،  ــه گزارش فورب ب
ــافت  ــركت مايكروس بنيانگذار ش
ــر 76 ميليارد  ــغ ب ــى بال با ثروت
جهان  ــرد  ف ــن  ثروتمندتري دالر 
ــت  ــريه فوربس فهرس ــت. نش اس
ــر  ــال 2014 را منتش ــن افراد جهان در س ثروتمندتري
ــام بنيانگذاران و مديران  ــاله ن كرد و طبق روال همه س
ــركت هاى فناورى اطالعات در اين فهرست به  ارشد ش
ــك دوره چهار  ــل گيتس پس از ي ــم مى خورد. بي چش
ــه اول ثروتمندترين مرد جهان را به  ــاله بار ديگر رتب س
ــت كه اين فرد  ــاص داد و اين در حالى اس ــود اختص خ
ــال 1994 در رتبه نخست  ــاله نخستين بار در س 58 س
ــرار گرفت. لرى  ــن افراد جهان ق ــت ثروتمندتري فهرس
ــركت اوراكل نيز با ثروتى بالغ بر  ــون، بنيانگذار ش اليس
ــن ثروتمند جهان  ــارد دالر در جايگاه پنجمي 48 ميلي

قرار گرفته است.  

تعريف بيل گيتس از يك كتاب
ــتريت ژورنال،  ــزارش وال اس به گ
كتاب «ماجراهاى تجارى» نوشته 
ــال 1969  ــس كه س ــان بروك ج
ــد، با تعريفى كه هفته  منتشر ش
ــس از آن كرد،  ــل گيت ــش بي پي
ــتى  حياتى دوباره يافت. هفته پيش بيل گيتس يادداش
ــتون وال استريت ژورنال نوشت و در آن نام كتاب  در س
تجارى مورد عالقه اش را ذكر كرد: «ماجراهاى تجارى» 
ــته جان بروكس. خوانندگان نيز بالفاصله به سراغ  نوش
ــن كتاب رفتند كه يكى از موفق ترين چهره هاى مالى  اي

جهان از آن تعريف كرده بود. 
ــده و از آن زمان  ــال 1969 منتشر ش اين كتاب كه س
ــيع مردم اكنون بازگشتى  ــده با هجوم وس بازچاپ نش
موفق را تجربه مى كند. وقتى آلكس بروكس، پسر جان 
بروكس فقيد شنيد كه بيل گيتس از اين كتاب تعريف 

كرده، واقعا شگفت زده شد.  

بزرگ ترين تعديل تاريخ
ــن،  گاردي ــزارش  گ ــه  ب
ــافت  مايكروس ــركت  ش
ــال  ــالم كرد تا يك س اع
ــده 18 هزار نفر از كارمندانش را اخراج خواهد كرد.  آين
ــيس  ــاغل از زمان تاس اين بزرگ ترين برنامه حذف مش
اين شركت در 39 سال گذشته است. اين تعديل نيروى 
ــه ماه پس از خريد  ــانى در شركت مايكروسافت س انس
ــركت فنالندى نوكيا به ارزش 7 ميليون و 200 هزار  ش
دالر و الحاق نيروى كار 12 هزار نفره آن انجام مى شود. 
ساتيا نادال، مديرعامل مايكروسافت هفته گذشته رئوس 
ــركت را اعالم كرد كه گمانه زنى در  برنامه هاى آينده ش
ــت. با اين حال  ــيع را به دنبال داش مورد اخراج هاى وس
ــى را پيش بينى نمى كردند. اين  ــران چنين رقم تحليلگ
ــروى كار 127  ــه معادل 14 درصد از ني ــش نيرو ك كاه
هزار نفرى مايكروسافت است ارزش سهام مايكروسافت 
را به باالترين حد از سال 2000 تاكنون رساند. اخراج ها 
ــركت فنالندى  ــاق نيروى كار ش ــا مربوط به الح عمدت
نوكياست كه 25 درصد به نيروى كار مايكروسافت اضافه 
ــافت  ــرده بود. بزرگ ترين تعديل نيروى كار مايكروس ك

سال 2009 و شامل 5 هزار و 800 كارمند بود. 

مارك البيون در كتاب خود تحت عنوان 
«ساختن زندگى و امرار معاش»، درباره 
ــد  ــكاركننده مى نويس ــك مطالعه آش ي
ــاوت را  ــير كامال متف ــراد دو مس كه اف
ــگاهى  ــت از تحصيل دانش ــس از فراغ پ
ــد. وى چنين مى گويد: يك  طى كرده ان
ــكده  ــالن دانش ــى از فارغ التحصي بررس
ــال  ــابقه 1500 نفر را از س بازرگانى، س
ــال 1980 مورد  مطالعه قرار  1960 تا س
داده است. در آغاز، فارغ التحصيالن به 2 

گروه تقسيم شدند. 
ــانى بودند كه گفته بودند  گروه الف كس

مى خواستند اول پول درآورند تا بعدا هر 
كار خواستند بكنند. يعنى اول مشكالت 
ــود را حل و فصل كنند، بعدا به  مالى خ

امور ديگر زندگى بپردازند. 
ــه ابتدا  ــانى بود ك ــامل كس گروه ب ش
ــود بودند و  ــه واقعى خ ــال عالق به دنب
اطمينان داشتند كه عاقبت پول خود به 

دنبال شان مى آيد. 
از 1500 فارغ التحصيل در مطالعه مورد 
ــف بودند  ــه در گروه ال ــانى ك نظر، كس
ــكيل  ــدكل يا 1245 نفر را تش 83 درص
ــى خطرپذيرها  ــروه ب يعن مى دادند. گ

جمعا 17 درصد يا 255 نفر بودند. پس 
ــال 101 نفر ميليونر در كل  از بيست س
ــروه به وجود آمده بود كه يك  اين دو گ
ــف و 100 نفر از گروه ب  ــر از گروه ال نف
ــاب كنيم كه  ــد. كارى را بايد انتخ بودن
ــد. كار اگر  ــق، عالقه و تفريح ما باش عش
صرفا براى انجام وظيفه باشد و درآوردن 
ــود. كم و زياد  ــته كننده مى ش پول، خس
ــدن درآمد روى نحوه كاركردن تاثير  ش
ــر كار از روى عالقه  ــت. اگ خواهد گذاش
و عشق باشد درآمد هم به دنبال خواهد 

داشت. 

ــت براى  ــده اس ــروزه راه فرارى ش ــازى ام ــاى مج دني
ــا. هر كس كه از دنياى واقعيت ها فاصله مى گيرد،  آدم ه
شخصيتى تازه در دنياى مجازى مى يابد و حضورش در 
ــود. اين گونه فضاى مجازى و ف ضاى  آن پررنگ تر مى ش
ــاس جابه جا مى شود و زندگى  واقعيت ها در زندگى انس
ــازد. در يك تحقيق  ــى خود را مى ب ــگ و بوى حقيق رن
ــانى كه بيشترين افراد  درباره فيس بوك مى خواندم كس
را در تعداد فهرست دوستان خود دارند تنهاترين آدم ها 
ــردن مى گويد روى  ــتند. قانون قربانى ك در جامعه هس
ــوت خود تمركز كنيد و نقاط ضعف تان را ازبين  نقاط ق
ــد. ژاپنى ها روى اين قانون به خوبى متمركزند، اما  ببري
ــتند. بايد از آنچه  ــى اين گونه نيس ــركت هاى امريكاي ش
ــتفاده  ــرفت وجود دارد اس ــود براى پيش ــط خ در محي
ــه عوامل و انرژى هاى منفى نگاه  ــه انجام دهيم و ب بهين
ــز كنيم و آن را  ــاط قوت خود تمرك ــم. بايد به نق نكني

پرورش دهيم. 
و  ــر  كامپيوت ــون  تلويزي ــازار  ب وارد  ــارى  آت ــال  مث
ــه در  ــارى ك ــد. آت ــته ش ــد و ورشكس ــك ش الكتروني
ــت در  ــاى كامپيوترى اول بود مى خواس صنعت بازى ه
ــه نتيجه آن  ــود ك ــاى الكترونيك فعال ش ــه بازاره هم

ورشكستگى بود. 
ــت كه امروزه بعد از سينما و موسيقى،  جالب اين جا اس
ــن صنعت هاى  ــزو پردرآمدتري ــى ج ــاى ويديوي بازى ه
ــه قوت خود  ــر به روى نقط ــمار مى روند. اگ ــا به ش دني
ــرورش دهيم خيلى بهتر  ــعى كنيم آن را پ تمركز و س
ــترش  ــت تا بخواهيم دامنه فعاليت هاى خود را گس اس
ــوزه اصلى خود هنوز جايگير  ــم، در حالى كه در ح دهي

نشده ايم. 
ــد، اما  ــيار محبوب ش ياهو 360 هم زمانى در ايران بس
امكان چت روم هاى گوناگون آن از بين رفت. جايگاهى 
ــته  ــه حاال فيس بوك در ميان ايرانيان دارد، در گذش ك
ــت. درباره زمينه پيدايش  ــو360 اين جايگاه را داش ياه
ــن فضاى مورد عالقه كاربران ايرانى  و حذف ناگهانى اي
ــه به وجود رقباى  ــه ياهو 360 هم با توج بايد گفت ك
ــت و ياهو هم  ــى خاصى براى ياهو نداش ــر بازده قوى ت
كم كم آن را حذف كرد. كارى كه مى خواست بكند اين 
كه فيس بوك را بخرد كه تاكنون موفق به اين كار نشده 

است. 
من هم اكنون به عنوان مشاور ارشد تبليغاتى و بازاريابى 
ــتم. از من  ــغول به كار هس ياهو در مناطق مختلف مش
ــردن  ــر ك ــاب e Box� ink Outside� (فك كت
ــده است.  ــتان وارد بازار ش خارج از چارچوب) در انگلس
ــه اى انگليس  ــخنرانان حرف همچنين به عنوان عضو س
ــخنرانى كرده ام.  در بيش از 50 كنفرانس بين المللى س
ــگاه تهران  كارگاه آخر من در ايران كه با همكارى دانش
ــد در مورد مفاهيم به روز تبليغات و بازاريابى  برگزار ش

در قرن 21 بود. 
ادامه دارد...

تفاوت در انتخاب مسير شعر و شاعرى در كشور ما اصال حرفه به حساب نمى آيد. 
ــاى ديگر حتى در حوزه هنر و فرهنگ  يعنى اگر حرفه ه
ــى كنيم، باز هم شعر انگار كه معلق است. نقاش  را بررس
تابلويى مى كشد و مى فروشد، خوشنويس خطى مى زند و 
از او خريدارى مى شود، يا اگر به صنعتى ترين وجه آن نگاه 
كنيم در سينما و نشر، آثار هنرمندان به فروش مى رسد. 
در حالى كه شعر از اين قاعده مستثناست. جايگاه شعر در 
ميان حوزه هاى مربوط به ادبيات، جايگاه هنر محض است. 
ــعر اصيل ترين و ماندگارترين گونه  بنا بر نظر بعضى ها ش
ــانى را توأمان دارد.  ــت، چرا كه انديشه و هنر انس هنر اس
شاعران ما از ديرباز وضعيت شعر و شاعرى را پذيرفته اند و 
به عنوان حرفه به آن نگاه نمى كنند. در اصل شاعر اگر شعر 
نگويد خأل بزرگى را احساس مى كند. ما به شعر به عنوان 
يك موهبت نگاه مى كنيم. به همين دليل شعر به جايگاه 
ــعرا هيچ گاه به ديد  ــيده است. ش اصيل ترين نوع هنر رس
وسيله اى براى امرار معاش به شعر نگاه نمى كنند. اگر هم 
در دهه هاى اخير جشنواره هايى برگزار شد كه از شاعران 
قدردانى كرد و در كنار آن جوايزى به آنان اهدا شد، مبلغ 
ــت كه بتوان از آن برداشت امرار معاش  چندانى نبوده اس
ــاير موارد از انتشار كتاب  ــت. به همين ترتيب در س داش

ــات شعر، به هيچ عنوان نمى توان  گرفته تا برگزارى جلس
ــعر پولى درآورد. در فعاليت هاى سياسى هم  از طريق ش
ــه اى ديگر همين جريان وجود دارد. عالوه بر اينكه  به گون
هيچ گونه منفعتى براى يك فعال سياسى وجود ندارد، بلكه 
ممكن است براى او مخاطره آفرين هم باشد. از اين منظر 
شعر و فعاليت سياسى شباهتى با هم دارند. در سال هاى 
گذشته نيز با رواج تفكر «يا با ما باش يا هيچ» اين مخاطره 
براى فعاالن سياسى بيشتر شد. در واقع فعاالن سياسى با 
ماندن در فضاى سياست تمام جنبه هاى زندگى شان تحت 
ــايد همين رويه برقرار باشد.  تاثير قرار گرفت. حاال هم ش
يك فعال سياسى ممكن است به خاطر فعاليت هايش در 
معرض از دست دادن شغل خود قرار گيرد، مخصوصا اگر 
ــد يا از طريق نوشتن و خبرنگارى امرار  اهل قلم هم باش
ــفانه در سال هاى گذشته امنيت شغلى  معاش كند. متاس
ــاغل دولتى داشتند يا در  ــت. افرادى كه مش وجود نداش
دانشگاه ها تدريس مى كردند، شغل خود را از دست دادند. 
در اوضاع فعلى البته وضعيت رو به بهبود است، اما مى توان 
چنين نتيجه گرفت كه با گذشت سال ها سرنوشت فعاليت 
سياسى با سرنوشت شعر در ميان هنر ها شبيه به هم بوده 
است. منفعتى براى شاعر و فعال سياسى به عنوان صاحبان 
آن پيشه باقى نمى ماند و هر دو به يك اندازه در مخاطره 

هستند. 

ــطح شهر بودم كه يك  ــغول گشت و گذار در س امروز مش
آگهى تبليغاتى نظرم را جلب كرد: «موسسه مالى اعتبارى؛ 
معاوضه با زمين يا خانه!» سال ها پيش 300 متر زمين در 
شمال خريدارى كرده بودم كه به دليل قرار گيرى در طرح 
ــت و 40  ــينى داش راه اندازى اتوبان 260 متر آن عقب نش
ــدن از دست اين  مترش باقى مانده بود. به بهانه راحت ش
ــماره اى كه پايين آگهى زده بود تماس گرفتم  زمين با ش
ــرتان را درد نياورم، زمينم را  ــتيم. س و قرار مالقات گذاش
دادم و موسسه مالى اعتبارى را گرفتم و 2 ميليون نيز سر 
گرفتم. ابتدا جا دارد اين موفقيت بزرگ را به تمام خانواده 
خودپرداز و خودپردازيان تبريك عرض كنم. در ثانى اينكه 
ــط خيابان  ماكت خودپردازى را خريدارى كرده و در وس
گذاشتم تا از مردمى كه جهت دريافت پول به آن مراجعه 
مى كنند گزارشى تهيه كنم و در روزنامه به چاپ برسانم. 
ضمنا نام موسسه مالى اعتبارى را «موسسه مالى اعتبارى 

خودپرداز و توسعه» گذاشتم. 
ــتيم  روز اولى كه ماكت خودپرداز را در خيابان كار گذاش
ــب (فردى از اهالى خودپرداز كه حامل اخبار  من و لهراس
روز است) در پشت درختى در همان نزديكى ها ايستاديم 
ــر اولى كه به  ــت. نف ــا ببينيم عكس العمل مردم چيس ت
ــش را از جيبش بيرون  ــيد، كارت عابر بانك خودپرداز رس
ــرد و پس از چند دقيقه  ــرداز وارد ك ــل خودپ آورد و داخ
ــى و بيخودى ما  ــتگاه الك ــت از دس پولى را كه مى خواس
ــتيم از تعجب شاخ  ــب كه داش دريافت كرد. من و لهراس

در مى آورديم، دوان دوان خودمان را به او رسانديم و گفتم: 
«آقا شما االن پول كشيديد ازون دستگاه!؟»

گفت: «بله ديگه! پول كشيدم. مگه نديديد. نكنه شما قصد 
سرقت اموال و پول هاى من رو داريد؟»

ــما واقعا منو تحت تاثير قرار  گفتم: «اين صراحت لهجه ش
ــط مى خوايم بدونيم چه جورى پول  ميده، ولى نه! ما فق

كشيديد؟»
گفت: «كارتمو وارد كردم. بعدش پول كشيدم.»

ــد و از  ــوار اتومبيل گران قيمت خود ش ــن را گفت و س اي
ما دور شد. 

ــب مشغول كف كردن بوديم،  همين طور كه من و لهراس
ــت. باز هم دوان دوان  ــلوغ اس ديديم آن طرف خيابان ش
ــانديم، ديديم جوانى جلوى  ــان را به آن طرف رس خودم
خودپرداز واقعى نشسته و گريه و زارى مى كند. از اطرافيان 

پرسيديم كه ماجرا چيست؟ 
ــول بوده هرچى  ــو كارتم 100 تومان پ گفتند: «ميگه ت

مى زنم تو خودپرداز ميگه موجودى صفر است.»
من و لهراسب يك نگاهى به هم كرديم. 

ــرداز داره  ــردى ماجراى خودپ ــب دقت ك گفتم: «لهراس
كم كم شبيه سريال حاللم كن ميشه! كه همه چيز واضح 

و منظور ها عيانه!»
گفت: «چى؟ نفهميدم.»

گفتم: «هيچى؛ پس هنوز شبيهش نشده، ولش كن. مياى 
بريم گم شيم تو افق.»

گفت: «بريم.»
رفتيم و گم شديم. 

مجموعه اى از 40 تابلوى نقاشى پسرى 
ــاله 400 هزار پوند قيمت گذارى  11 س
ــرون  «كاي ــنا،   ايس ــزارش  گ ــد.به  ش
ويليامسون»، نوجوان 11 ساله  انگليسى 
ــگاه  ــت كه ارزش آثار نهمين نمايش اس
ــزار پوند تخمين  ــى هايش 400 ه نقاش
زده شده است.ويليامسون از پنج سالگى 
نقاشى را شروع كرده و اين هفته نهمين 
نمايشگاه كارهايش را در شهر «هولت» 
ــن نقاش كوچك آثارش  برپا مى كند.  اي
ــيگو»،  ــبك «ادوارد س را تحت تاثير س

هنرمند معروف انگليسى كشيده است. 
نمايشگاه ويليامسون با چهلمين سالگرد 
ــت سيگو همزمان شده است.به  درگذش
گزارش بى بى سى، 40 نقاشى گرانقيمت 
ــوان تركيبى از تابلوهاى  اين هنرمند ج
ــتل است. وى  رنگ  روغن ، آبرنگ و پاس
اكنون قصد دارد براى ادامه  فعاليت هاى 
هنرى اش به خارج از انگليس سفر كند.از 
زمانى كه ويليامسون به صورت حرفه اى 
ــى را دنبال كرد ه، موفق شده  است  نقاش

بيش از 2 ميليون پوند به دست آورد.

ميليونر 11ساله

مدت ها ست اقتصاد ايران به يك بيمارى مبتال شده است، 
ــاز و روز به روز بر  ــه تحريم ها آغ ــوص از زمانى ك به خص
ــى از تحريم ها بر دوش  ــعت آن افزوده شد، فشار ناش وس
مردم كشور وارد مى شود كه شب و روز زحمت مى كشند 
ــراى خود  ــغل ب ــه ش ــى نه تنها دو، بلكه حتى س و بعض
ــد از عهده مخارج زندگى، از  ــت و پا كرده اند تا بتوانن دس
اجاره خانه گرفته تا هزينه هاى مربوط به خورد و خوراك و 
هزينه هاى پوشاك و وسايل زندگى و غيره برآيند. بگذريم 
كه داشتن شغل هم در حال حاضر براى بعضى به صورت 
يك آرزو درآمده، حتى براى اشخاصى كه تحصيالت عالى 
ــگاه را يكى  ــد و با هزار اميد و آرزو، كالس هاى دانش دارن
ــه اين اميد كه پس از اتمام  ــس از ديگرى گذرانده اند، ب پ
تحصيالت به شغلى آبرومند مشغول شوند و زندگى خود 
را سر و سامان دهند.  حدود 2 سال قبل كه ناگهان قيمت 
ــه برابر شد، در واقع ارزش هر اندوخته اى كه افراد  دالر س
در بانك يا در منزل داشتند يا حتى حقوق ماهانه اى كه در 
مقابل كار خود مى گرفتند، به يك سوم تقليل يافت. ظرف 
ــال هاى اخير كه مرتب قيمت ارز باال رفته و بهتر است  س
بگويم ارزش ريال پايين و پايين تر آمده، متاسفانه بر قدرت 
ــته و قيمت همه چيز از  ــردم اثرات منفى گذاش خريد م
وسايل الكترونيكى مثل كامپيوتر و موبايل گرفته تا وسايل 
زندگى و حتى مواد خوراكى، بالفاصله به همان نسبت باال 

رفته است. حال اين كسر دو سوم ارزش پولى كه هركسى 
ــت يا ماهانه دريافت مى كرد، چگونه ممكن است بر  داش
ــد؟ اينكه بسيارى از مردم  زندگى مردم اثر نگذاشته باش
نتوانند به خارج از كشور سفر كنند، آن قدر مهم نيست، 
ــه مردم نتوانند لباس يا لوازم منزل خود را تبديل به  اينك
احسن كنند نيز آن قدر مهم نيست، اما آيا سالمت مردم 

هم مهم نيست؟ 
ــت كه در حال حاضر مى بينيم مصرف سرانه شير  اين اس
در ايران چقدر پايين آمده است و در اثر باال رفتن چندين 
ــبد خانواده  ــيارى آن را از س و چند باره بهاى لبنيات، بس
ــدت اثرات خود را  ــد! اين موضوع در درازم حذف كرده ان
نشان خواهد داد. بيمارى هايى كه از كمبود كلسيم ناشى 
ــود، پايين آمدن ايمنى بدن و بسيارى بيمارى ها و  مى ش
مشكالت ديگر، مطالبى نيست كه يكى دو روزه مشخص 
ــخص و در آينده بروز  ــود. اين موارد نه تنها در خود ش ش
مى كند، بلكه در نسل هاى بعدى نيز تاثير خواهد گذاشت. 
ــته ارزش پول ما چندين برابر كمتر  ــاليان گذش ظرف س
شده است. قيمت دالر روند افزايشى را پشت سر گذاشته 
و اكنون 3100 تومان است كه وقتى كمى پايين مى آيد و 
به 3050 يا 3000 تومان مى رسد، باعث شادمانى مى شود 
ــده است؛ اما اگر حتى 3000 تومان هم  كه دالر ارزان ش
بشود باز هم گران است. ارزش پول ما پايين آمده است و 
اين براى يك مملكت خيلى بيش از تعريف اقتصاد بيمار 

است.

همزيستى شعر و سياست

            موسسه مالى اعتبارى خودپرداز و توسعه

تقليل دارايى هاى يك ملت

فاطمه راكعى | شاعر و فعال سياسى |

سعيد هوشيار | طنزنويس |

بهشيد ارفع نيا | حقوقدان |

يحيى علوى| مديرفروش ياهو|

 پيش بينى ها نشان مى دهد با به پايان رسيدن ماه رمضان، ميانگين مصرف بنزين به روزانه 71 ميليون ليتر مى رسد. 

به نظر شما  سقف مبلغ وام مسكن كه توسط بانك پرداخت مى شود بايد چقدر باشد؟
1    20 ميليون تومان        2    50 ميليون تومان             3     70 درصد قيمت ملك

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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نمودار رشد اقتصادى 20سال گذشته ايران
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آیا از کیفیت خودروی: نتیجه نظر سنجی سی ام تیرماه 
ساخت ایران راضی هستید؟

فاطمه راكعى 


