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چگونگى مديريت يك فروشگاه عرضه كننده لوازم برقى

قدرت مديريت خود را
به رخ برقى ها بكشيد

كسب وكار كارگاه هاى برش و بسته بندى كاغذ

سرمايه گذارى
بر لوح سفيد

نقش اصناف در اقتصاد كشور پررنگ مى شود
رييس اتاق اصناف در گفت و گو با خبرنگار ما:

رييس اتحاديه  فروشندگان آهن، فوالد و فلزات:

اگر صادرات نباشد 
كارخانه هاى توليد آهن و فوالد 

بايد تعطيل شود

پژو301 ارزان سازى شده در بازار ايران

رقابت خودروسازان 
جدى تر مى شود

همين صفحه
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ــور پويايى الزم  ــام صنفى كش قانون نظ
ــاى  ــل، اعض ــن دلي ــه همي ــدارد و ب را ن
ــاى  تصميم گيرى ه در  ــور  كش ــاف  اصن
ــراى اظهارنظر  ــادى جايى ب ــالن اقتص ك
ــالن  ــاى ك از خواسته ه ــى  ــد. يك ندارن
ــاف سراسر كشور  ــاى اتاق هاى اصن اعض
ــش موثرى در  ــه بتوانند نق ــن است ك اي
داشته  ــور  كش ــالن  ك ــاى  برنامه ريزى ه
ــى، رييس اتاق اصناف  باشند. على فاضل
كشور معتقد است: وجود قوانين ناكارآمد 
ــر اصناف بر.  ــروز اختالل در تاثي سبب ب

تصميم گيرى هاى كالن كشور است. 
به گفته رييس اتاق اصناف ايران، در حال 
ــور و اتاق هاى  ــاق بازرگانى كش حاضر ات
ــدن در تصميم گيرى هاى  ــت و مع صنع
ــق اظهار نظر  ــادى كشور ح ــالن اقتص ك
ــود تا  ــر باعث مى ش ــن ام ــد و همي دارن
ــار دولت نقش  ــاى اين مراكز در كن اعض
ــداف اقتصادى و  ــرى در پيشبرد اه موث
ــور داشته  ــه راه اقتصاد كش ترسيم نقش
ــد و مى توانند نظرات خود را در اين  باشن
ــد. اين موضوع به خودى  زمينه ابراز كنن

ــوالن با نظر  ــث مى شود تا مسئ خود باع
افراد زيادى از متخصصان و اهل فن آشنا 
ــده و در جريان بسيارى از مشكالت و  ش
مسائل موجود در بخشى از اقتصاد كشور 

قرار گيرند. 
ــا انتقاد از روشى كه سال هاست  فاضلى ب
ــت اصناف در پيش گرفته  در قبال فعالي
ــاف بخش بزرگى  شده، توضيح داد: اصن
ــر مى گيرند و به  ــاد كشور را در ب از اقتص
ــه كارهايشان به  ــر حال انتظار دارند ك ه
ــذار شود، اين انتظار بزرگى  خودشان واگ
ــه زودى به  ــا اميدواريم كه ب ــت و م نيس
ــت يازدهم  ــد. رويكرد دول سرانجام برس
ــاى مدنى است،  ــا نهاده ــاد تفاهم ب ايج
ــزرگ و  ــاى مدنى ب ــم نهاده ــاف  ه اصن
ــور هستند،  ــر كش ــرده اى در سراس گست
ــن و اميدوار  ــوان خوشبي ــن مى ت بنابراي
ــه اين تفاهم به سرعت به سرانجام  بود ك

برسد. 

نياز مبرم به اصالح قانون 
فاضلى با تاكيد بر اينكه اصالح قانون 

ــاف مى تواند گام مهمى در بهبود  اصن
شرايط فعاليت آنها باشد، توضيح داد: 
ــى پويايى  ــى نظام صنف ــون كنون قان
ــى اين قانون  ــدارد و بازنويس الزم را ن
ــارى از مشكالت سر راه  مى تواند بسي
اصناف را كنار بزند. ما نيازمند قانونى 
مبتنى بر قوانين حاكم بر اقتصاد دنيا 
هستيم و مى خواهيم كه در بازنويسى 
ــا در نظر گرفته  ــون اين نكته حتم قان

شود. 
ــال حاضر در دست  ــون اصناف  در ح قان
ــت و كارگروهى براى انجام  بازنويسى اس
ــه گفته  ــده است. ب ــار تشكيل ش اين ك
ــران دبيرخانه اى  ــاف اي ــس اتاق اصن ريي
ــون اصناف در وزارت  براى بازنويسى قان
ــارت تشكيل شده  ــدن و تج صنعت، مع
ــاق اصناف نيز در  ــه نفر از اعضاى ات و س
اين كارگروه عضويت دارند تا نظر اصناف 

حتما در بازنويسى اعمال شود. 

سپردن كار مردم به مردم 
شعار دولت از ابتدا اين بوده كه كار مردم 

را به مردم بسپرد، ما هم به عنوان گروهى 
از مردم انتظار داريم كه اين اقدام درباره 
ــرا در بيايد و كار اصناف به  اصناف به اج
ــاف سپرده شود. فاضلى با گفتن اين  اصن
ــت دولت كنترل  جمله ها گفت: بهتر اس
ــه نوعى  ــاف بسپرد تا ب ــه اصن ــازار را ب ب
ــرده شود. در  ــاف به اصناف سپ كار اصن
ــه با دقت و  ــورت خواهيم ديد ك اين ص
ــورت حرفه اى و با توجه به تجربيات  به ص
فراوان و طوالنى كه اعضاى اصناف دارند 
اين كار به خوبى، با دقت و ظرافت انجام 

خواهد شد.
 

ما با نظارت مخالف نيستيم
ــا  ــن معن ــه اي ــا ب ــن حرف ه ــه اي هم
ــا نظارت بر  ــت كه اصناف كشور ب نيس
فعاليت هايشان مخالفند و احيانا منظور 
از سپردن كار اصناف به خود اين بوده 
ــد كه اصناف خواهان حذف نظارت  باش
هستند، بلكه فاضلى با تاكيد بر اينكه ما 
ــارت مخالف نيستيم، توضيح داد:  با نظ
ــه خواهان حذف نظارت  ما به هيچ وج

ــر عملكرد اصناف نيستيم و هرگز هم  ب
ــراى اين كار  ــاد شرايطى ب در پى ايج
ــا در اين زمينه حرف هايى  نبوده ايم. ام
براى گفتن داريم، حرف هايى كه مسلما 
مى تواند راهگشاى بسيار مناسبى براى 
ايجاد راهكارهاى اساسى در اين زمينه 

باشد. 
ــاف معتقد است كه  ــس اتاق اصن ريي
ــوه كنونى نتيجه خوبى  نظارت به شي
ــت و مى افزايد:  ــد داش ــى نخواه در پ
براى نظارت بر اصناف بايد مدل هايى 
ــازار در نظر  ــى بر فضاى امروز ب مبتن

بگيريم. 
از يك سو بايد يك فضاى مملو از اعتماد 
را ايجاد كنيم و در واقع يك اعتماد سازى 
مناسبى به وجود بياوريم و از سوى ديگر، 
ــا را نيز به اصناف  ــى از مسئوليت ه بخش
ــل در كنار  ــن دو عام ــم. اي ــذار كني واگ
ــر نتيجه خواهند داد. اما همه اين  يكديگ
ــى قانون اصناف  ــداف در گرو بازنويس اه
است كه به هر حال ما منتظريم به زودى 

زود اين كار انجام شود. 

ــوان اصلى ترين  ــص فنى هواپيما به عن نق
ــت شده و  ــا در جهان ثب ــل سقوط  ه دلي
ــا نيز در اين  ــاى سازنده هواپيم شركت ه
ــى از خود به  ــه تجربه هاى گوناگون زمين
جاى گذاشته اند كه هواپيماهاى روس از 
ــن هواپيماها هستند و در مقابل  بدنام تري
ــن  ــاى 430 و 830 از ايمن تري ايرباس ه

هواپيماها به شمار مى روند. 
ــوط بويينگ 777  ــه گزارش ايسنا، سق ب
مالزى در شرق اوكراين 295 نفر ديگر را 
ــع كشته شدگان سوانح هوايى  هم به جم
ــه سال بر  ــرد؛ رقمى كه سال ب ــه ك اضاف

تعداد آن افزوده مى شود. 
باوجود طراحى و پيش بينى هاى گسترده 
ــوزه حمل و نقل هوايى و در  امنيتى در ح
ــاى ويژه، سقوط  نظر گرفتن استاندارده
ــاى گذشته  ــواره در سال ه ــا هم هواپيم
ــى  ــت؛ سقوط هاي ــوده اس ب ــاز  بحران س
ــث تغيير در  ــف آن باع ــه داليل مختل ك
ــود و در  ــش نمى ش ــت مسافران سرنوش
ــوط با مرگ تمامى  بسيارى از موارد سق

سرنشينان همراه است. 
كه  ــى  مختلف ــى  هواپيماي ــاى  شركت ه
ــوط هوايى خدمات  ــران خط براى مساف
ــود عملكردى بر جا  ــه مى كنند، از خ ارائ
ــزان امنيت پروازهايشان  گذاشتند كه مي
ــان بدهد. طبق آمارهاى بين المللى  را نش
چندين شركت بين المللى وجود دارند كه 

تاكنون هيچ تجربه سقوطى در آنها ثبت 
نشده است. 

ــوط هواپيما نيز از  ــار آن زمان سق در كن
ــت. معموال بخش  ــورد توجه اس نكات م
ــا در لحظه جدا شدن  زيادى از سقوط  ه
ــا از باند يا در لحظه نشستن روى  هواپيم
ــه با توجه به  ــد اتفاق مى افتد كه البت بان

ــش سرعت از نظر  ــاس با زمين و كاه تم
ميزان تلفات با سقوط  هايى كه در آسمان 
انجام مى شود، به هيچ عنوان قابل مقايسه 
ــده هواپيماها  ــد. شركت هاى سازن نيستن
ــاى  ــود تجربه ه ــا از خ ــز در سقوط  ه ني
ــد. هواپيماهاى  ــت كرده ان ــى ثب گوناگون
ــن  ــا در اي ــن هواپيماه روس از بدنام تري

ــل ايرباس هاى  ــه هستند و در مقاب زمين
ــه از امن ترين  ــن زمين 430 و 830 در اي

هواپيماها به شمار مى روند. 
ــوان اصلى ترين  ــص فنى هواپيما به عن نق
دليل سقوط  ها ثبت شده است. اشكاالت 
ــاز و بسته شدن چرخ ها،  ــى در زمان ب فن
ــان فرود و  ــم ترمز در زم ــل سيست مشك

ــا در زمان پرواز،  ــل موتورها و باره مشك
ــى هستند كه  ــن نقص هاى فن اصلى تري

سوانح هوايى را رقم زده اند. 
در اين بين مشكل موتورها بيشترين سهم 
ــاال رفتن تلفات  ــع پروازى و ب را در فجاي
ــث توانايى  ــد. در كنار اينها، بح داشته ان
ــرح است. اشتباه هاى فنى  خلبان نيز مط
كابين پرواز در بعضى از مواقع حادثه ساز 
شده و حتى سوانح بسيار بزرگى را نيز به 

وجود آورده است. 
ــن عوامل خارجى پس از نقص  در اين بي
ــى و توانايى پايين خلبان رتبه سوم را  فن
ــد جوى، پايين  ــه شامل شرايط ب دارد ك
ــط نامساعد باند  ــودن ديد خلبان، شراي ب
ــه عواملى مانند مشكالت  فرودگاه و البت
و اختالفات نظامى در اين بين حادثه ساز 
ــاى بويينگ  ــه سقوط هواپيم شده اند ك

مالزى نيز جزئى از اينهاست. 
به هر حال به نظر مى رسد، برخالف تمام 
ــاى صورت  ــه ريزى ه ــا و برنام طراحى ه
ــك پروازهاى  ــراى كاهش ريس ــه ب گرفت
ــال سقوط و  ــان احتم ــرى همچن مساف
ــا به صفر  ــارى از پروازه ــه در بسي سانح
نرسيده و حتى زمان در نظر گرفتن تمام 
شرايط داخلى نيز تجربه هاى اين چنينى 
مى تواند فاجعه آفرين باشد؛ تجربه اى كه 
ــاق نيفتاده و قطعا  براى نخستين بار اتف

آخرين بار هم نخواهد بود.

رييس اتاق اصناف ايران در گفت وگو با «فرصت امروز»: 

نقش اصناف در اقتصاد كشور پررنگ مى شود

بدنام ترين هواپيماها  كدامند؟ 

واردات ساالنه 13 ميليون دالر قطعات 
بندرى و دريايى

ــه 13 ميليون دالر قطعات بندرى و  ــك فعال صنعت دريايى با بيان اينكه ساالن ي
ــع داخلى و توليدكنندگان كشور در يك  ــى وارد كشور مى شود، گفت: صناي درياي
ــزات دريايى دست  ــاى خوبى در توليد اقالم و تجهي ــه گذشته به توانمندى ه ده

يافته اند.
به گزارش خبرنگار مهر، ميثم رضايى گفت: تعامل هرچه بيشتر فعاالن دريايى 
ــر ميان نهادهاى  ــى كشور و ايجاد همگرايى بيشت ــات اجرايى و سياس و مقام
ــا در جهت توسعه صنايع  ــراى استفاده بهتر از ظرفيت ه ــى و خصوصى ب دولت
ــور از اهداف اين  ــود در كش ــاى بالقوه موج ــازى ظرفيت ه ــى و فعال س درياي

گردهمايى است.
وى افزود: بسترسازى براى ايجاد شبكه منسجم از توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
ــك داده براى صنعت  ــت هم افزايى و تامين يك بان ــه دريا، ايجاد زمينه جه عرص
ــاره ايجاد سوپرماركت دريايى و  ــى كشور، افكارسنجى از جامعه دريايى درب درياي
بهره گيرى از ايده ها و توانمندى هاى فعاالن دريايى در راستاى بهينه تر كردن طرح 

فروشگاه  دريايى هم مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.
ــاس اعالم سازمان بنادر و دريانوردى  ــن فعال صنعت دريايى با بيان اينكه براس اي
ساالنه 13 ميليون دالر قطعات بندرى و دريايى وارد كشور مى شود، اظهار داشت: 
اين در حالى است كه صنايع داخلى و توليدكنندگان كشور در يك دهه گذشته به 

توانمندى هاى مطلوبى در توليد اقالم و تجهيزات دريايى دست يافته اند.
ــاى توليد در راستاى تعيين اولويت هاى  ــى با تاكيد بر اينكه تعيين اولويت ه رضاي
ــه مرزهاى توليد كشور را مشخص مى كند، گفت: اين  ــى و وارداتى است ك صادرات
ــدام مى تواند اهميت به سزايى در دستيابى به چشم انداز 1404 داشته باشد.وى  اق
ــان تخصيص بهتر منابع (انسانى، مالى،  ــزود: با شناسايى اولويت هاى توليد، امك اف
طبيعى، فيزيكى) فراهم شده و با دسترسى به منابع اهداف بلندترى قابل حصول 

خواهد بود.

سعيدى كيا رييس بنياد مستضعفان شد
ــان جانشين محمد  ــد بنياد مستضعف ــه عنوان رييس جدي ــد سعيدى كيا ب محم
ــده شد. احتماال مراسم توديع و معارفه اين دو مدير روز شنبه در محل اين  فروزن
بنياد برگزار مى شود. سعيدى كيا پيش از اين مدتى وزير جهاد سازندگى، مسكن 

و شهرسازى و راه و ترابرى بوده است.

نفت خاورميانه 78 سال ديگر تمام مى شود
ذخاير نفتى اوپك عمدتا در منطقه خاورميانه واقع شده كه از جمله آن مى توان به 
ــان سعودى ، عراق و  كويت اشاره كرد كه در مجموع 40/4 درصد از ذخاير  عربست
كل جهان را به خود اختصاص داده اند، اين منطقه تنها تا 78 سال ديگر نفت دارد.

به گزارش ايسنا مجموع ذخاير نفت تثبيت شده جهان در پايان سال 2012 با 0/9 
درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به 1668/9ميليارد بشكه رسيد كه بيش از 

85/7 درصد آن به كشورهاى غير عضو OECD اختصاص دارد.
كاهش رتبه عربستان از نظر ذخاير نفتى

ــودى درجهان به دليل  ــزل رتبه ذخاير عربستان سع ــن كاهش سهم و تن همچني
ــزان اكتشاف نفت  ــت در ونزوئال، اختصاص بيشترين مي ــش غير متعارف نف افزاي
ــل اكتشافات متعدد از سال  ــان كشورهاى منطقه خاورميانه به عراق به دلي درمي
2002 و افزايش حجمى معادل 35 ميليارد بشكه ذخاير نفتى و همچنين افزايش 
ــه دليل افزايش نفت كشور آنگوال از ديگر تحوالت مهم  ــم ذخاير نفت  افريقا ب حج

ذخاير نفتى جهان در سال 2012 بوده است.
ــور متوسط 52/9سال برآورد  ــزارش، عمر ذخاير نفت جهان به ط ــاس اين گ براس
شده كه با توجه به ميزان برداشت نفت در سال 2012 عمر ميادين نفتى امريكاى 
ــا و اوراسيا، آسيا و  ــى، افريقا،  اروپ ــه،  امريكاى شمال ــى ومركزى، خاورميان جنوب
ــال، 78/1، 38/7، 37/7، 22/4 و 13/6 سال  ــه به ترتيب بيش از صد س اقيانوسي

برآورد مى شود.
ــاى عضو اوپك به استثناى آنگوال،  ــن اساس، عمر ذخاير نفتى تمامى كشوره براي

الجزاير و قطر به بيش از 40 سال مى رسد.
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بيلبوردها  در خدمت 
بانكدارى نوين

نگاهى به بيلبوردهاى بانكى سطح شهر

بيلبوردهـا از قديـم االيـام تابلوهاى اعـالن بزرگى بوده اند كـه كارشان 
اطالع رسـانى به عموم مـردم بـوده و در گذرگاه ها، بزرگراه هـا و جاده ها 
نصب مى شده اند. امروز نيز همين كاركرد را دارند اما متاثر از رشد سـريع 
تكنولوژى هاى نويـن ارتباطى، به نوعى، محتـواى تبليغاتى اين تابلوهاى 
بزرگ به روز شده اسـت.  بخش قابل مالحظه اى از بيلبوردهاى سطح شهر 
توسـط تبليغات بانك ها اشغال مى شود. بانك ها از جمله نهادهايى هستند 
كه به مدد نگهدارى از پول مردم، پشـتوانه مالـى خوبى دارند و از اين رو 
قادرند هزينه هـاى قابل مالحظه اى را براى افزايش تعداد مشـتريان خود 
صرف كنند؛ بدين منظور فيلم هاى كوتاه تبليغاتى مى سازند كه تقريبا پاى 

ثابت آگهى هاى تبليغاتى تلويزيونى محسوب مى شود.

خبر

ابراهيم رزاقى 

برندگان اصلى اقتصاد ايران

اينفوگرافى مديريتى

ايران، غرق 
در بحران آب

12

بحـران كم آبى در ايـران، وارد مرحله جديدى 
شـده و اگـر مديريـت منابع آب تغييـر نكند، 

مى تواند چهره زندگى را در ايران تغيير دهد.

صفحه 13



گزارش

خبر

اخبار كوتاه

اخبار امروزچهارشنبه اول مرداد 1393  - شماره 222

گفت و گو الهه ابراهيمى: وزارت 
ــدن و تجارت دى ماه  صنعت، مع
ــازى  ــه آزادس ــم ب 1392 تصمي
صادرات فوالد كرد كه اين مسئله 
همچنان ادامه دارد. بر اين اساس، 
ــه ماهه اول  صادرات فوالد در س
سال جارى بر پايه گزارش سازمان 
ايميدرو، به 666 هزار و 539 تن 
ــوالد صادراتى  ــد و ارزش ف رسي
ــت امسال  ــه نخس ــه ماه در س
255 ميليون و 699 هزار و 491 

دالر ثبت شد.
ــه چند روز  اين در حالى  است ك
ــى بيش از  ــر تعطيل گذشته خب
1500 واحد صنفى آهن فروش 
اعالم شد. حال سوال اينجاست، 
چرا با وجود رونق در توليد فوالد، 
واحدهاى صنفى در كشور تعطيل 
ــد و مشكل كجاست؟ در  مى شون
همين راستا با محمد آزاد، رييس 
ــن و فوالد به  ــه صنف آه اتحادي

گفت وگو نشستيم.
 آقـاى آزاد از اينكه صادرات 
يافته اسـت  رونـق  فـوالد 
خرسـنديم، امـا متاسـفانه 
واحدهـاى صنفـى در حـال 
تعطيل شدن هستند.چرا به 

اينجا رسيديم؟
خوشبختانه مشكل در توليد حل 
شده و همچنان مشكل صنف آهن  
و فوالد حل نشده باقيمانده است. 
ــد از توليد  به طور كلى، 50 درص
ــل كشور مصرف  در صنعت داخ
مى شود. همچنين 50 درصد توليد 
كه 10 ميليون تن است بايد مصرف 
ــه باشد كه اين  ساختمانى داشت
بخش با ركود رو به رو شده و دليل 
آن توقف ساخت و ساز در كشور و 

عدم خريدوفروش مسكن است.
با گذشت چهار ماه از سال جارى، 
دولت طرح عمرانى را اجرا نكرده، 
حتى اعالم كرده كه اگر قرار باشد 
ــى در داخل  آهن آالت ساختمان
مصرف نشود بايد راه حلى براى آن 
بيايم كه صادرات مهم ترين راهكار 
ــا تعطيل  ــت تا توليدات م آن اس
ــه اين صورت  نشود. ركود بازار ب
ــاى موجود در  است كه قيمت ه
ــت و قيمت تمام  ــازار پايين اس ب

شده داخل كارخانه در بازار عرضه 
ــدون سود و به  ــود، يعنى ب مى ّش
قيمت «ير به ير» به فروش مى رسد 
تا تعهدات مالى خود را انجام دهد. 
نكته مهم اينكه كاال در كشور تنها 
جابجا مى شود و مصرف نمى شود 
و از انبارى به انبار ديگر مى رود و 
ــت اقتصاد را ما  مشكلى از وضعي

حل نمى كند.
ــازه داده  ــه توليدكنندگان اج ب
ــد از توليدات را  شده تا 30 درص
ــور صادر كنند. از  به خارج از كش
ــر توليدكنندگان و  اين رو، بيشت
ــده آهن و فوالد به  خريداران عم
ــدا كرده اند.  صادرات گرايش پي
به اعتقاد من اگر صادرات نباشد 
ــدى ما بايد به  كارخانه هاى تولي
تدريج تعطيل شوند. در وهله اول 
ــر و در مرحله بعدى  ــد كمت تولي
تعليل مى كنند. زيرا هزينه هاى 
ــت و اگر جبران  كارخانه ها باالس
ــز تعطيلى وجود  نشود، راهى ج

ندارد.
چـه كشـورهايى مقصـد   
صادرات آهن و فـوالد ايران 

هستند؟ 
ــه كشورهاى همسايه  بيشتر ما ب
ــه كشورهاى  ــوار از جمل و همج
ــارس، عراق،  شيخ نشين خليج ف
ــان صادرات   افغانستان و پاكست
ــور تركيه نيز  داريم، البته به كش
ــه خود  ــم با اينك ــادرات داري ص
ــا برخى از  توليد كننده است، ام

اقالم فوالدى ما را خريدارند.
  بيشـترين مصارف توليدات 

آهن و فوالد در كجاست؟ 
ــرف در طرح هاى  بيشترين مص
ــت، در بخش هاى  ــى دول عمران
مختلف عمران، راه و شهرسازى، 
ــازى و شهردارى ها كاربرد  سدس
دارد، در دولت گذشته نيز به دليل 
ــن مهر، رونق  مطرح شدن مسك
ــن ساختمانى به  جدى اى در آه
ــن بخش در اين  وجود آمد كه اي
دولت متوقف شده و كاربرد گذشته  
ــه در مجموع  ــود را ندارد. البت خ
بيشترين مصارف گذشته آهن و 

فوالد تغيير يافته است.
 وضعيت توليد آهـن و فوالد 
در كشور به چه صورت است؟

خوشبختانه توليدات ما نسبت به 
سال هاى قبل افزايش يافته، زيرا 
تمامى كارخانه ها براى خودشان 
ــد و بايد به  برنامه بلندمدت دارن
تدريج آن را اجرا كنند. هم اكنون 
ــن پس از  ــوالد از 14 ت ــد ف تولي
گذشت دو سال به 16 تن رسيده 
و اين موضوع بسيار اميدواركننده 

است.
 آقاى آزاد بـا شرايط موجود 
ركود در بازار آهن و فوالد، آيا 
توليدات كنونى اين وضعيت 

را تشديد نمى كند؟
جاى نگرانى وجود ندارد، زيرا در 
گذشته عرضه و تقاضاى ما به اين 
صورت حل مى شد كه كمبودها 

ــور تامين شود،  ــارج  از كش از خ
اما امروز تنها جز در موارد معدود 
ــم. براساس برنامه،  واردات نداري
ــوالد در  ــدات آهن و ف بايد تولي
ــاالى 22 ميليون تن  ــه ب كشور ب
برسد تا بتواند پاسخگوى مصرف 
ــد. هم اكنون تنها  و صادرات باش
ــن در داخل كشور  16 ميليون ت
توليد داريم و بايد 6 تن به صورت 
ــا  ــم ت ــش وارد كني ورق و شم

كارخانه ها توليد داشته باشند.
 بـا ايـن شرايـط چـرا صنف 
آهن فروشان با مشكل مواجه 

هستند؟ 
به همان ميزان كه توليدكنندگان 
ــدرت و براساس  آهن و فوالد با ق
ــد هستند،  ــه در حال تولي برنام
ــوالد در  ــن و ف ــان آه فروشندگ
سطح كشور با ركود مواجه هستند. 
نكته اصلى اينجاست كه تمامى 
ــط فروشندگان در  توليدات توس
كشور توزيع نمى شود براى نمونه، 
از مجموع 6 ميليون تن توليد فوالد 
مباركه در سال تنها 10 درصد آن 
ــه مى شود  از طريق بورس عرض
ــه فوالد به  و باقى توسط كارخان
كارخانه هاى مواد اوليه به صورت 
سهميه اى تحويل داده مى شود. در 
واقع، بيش از 80 كارخانه مختلف 
ــه تغذيه مى كنند.  از فوالد مبارك
ــب شده تا ركود  اين مسئله موج

در بازار اصناف ديده  شود.
 آيـا ركـود كنونـى در بـازار 

آهن فروشان به دليل سياست 
سـاخت مسـكن مهر بوده يا 

دليل ديگرى دارد؟ 
ــل اصلى اين مسئله،  يكى از دالي
سياست هاى نادرست دولت نهم 
و دهم در بخش ساخت وساز است 
كه به يكباره ساخت و ساز در قالب 
مسكن مهر افزايش يافت و موجب 
شد تا واحد صنفى آهن فروشان 
ــن تنها دليل  افزايش يابد، اما اي
ــن، هم اكنون  نيست. با وجود اي
بسيارى از آهن فروشان در تهران 
در حال تعطيل كردن هستند، زيرا 
مشكل مالياتى دارند و نمى توانند 
ــان مالياتى كنار  در ركود با سازم
بيايند. از سويى، در كالنشهرهايى 
همچون مشهد، اصفهان و تبريز 
آهن فروشان تغيير شغل مى دهند 
ــا جوشكارى  ــل آهنگرى ي و شغ
ــد تا ماليات  را جايگزين مى كنن
ــت به اين  ــد. البته الزم اس ندهن
ــاره كنيم كه برخى  نكته مهم اش
از سياست هاى موجود در دولت 
يازدهم شرايط را به گونه اى فراهم 
كرده كه تمايل مردم براى ورود به 
برخى از واحدهاى صنفى افزايش 
يابد و اين مسئله خطرناك است.

 با توجـه به سياسـت  دولت 
گذشته صنف آهـن فروشان 
چند درصد رشد داشته است؟
شايد به دليل افزايش ساخت و ساز 
تعداد واحد اصناف آهن فروشان 
10درصد افزايش يافته باشد، اما 
نكته اصلى اينجاست كه در طول 
ــه تاكنون حدود  يك سال گذشت
ــد از واحد اصناف  30 تا 35 درص
آهن فروشان تعطيل شدند كه  اين 

موضوع جاى تامل دارد.
 راهكار پيشنهادى شما براى 
رونق در بـازار آهـن و فوالد 

چيست؟
ــل نمى كند،  صادرات ركود را ح
ــود حاكم است،  در بازارى كه رك
ــورم كاهش  اگر اعالم شود كه ت
ــه اين كاهش  ــه، نمى توان ب يافت
ــر در رونق باشيم  اميدوار بود، اگ
مى توانيم به كاهش تورم به عنوان 
يك شاخص بهبود اقتصادى اشاره 

كنيم.

ــازى به گزارش  سازمان خصوصى س
ــت 700 هزار  بالتكليفى سهام عدال
ــدم پرداختن  ــه و چرايى ع بازنشست
سود سهام عدالت واكنش نشان داد. 

ــده، طى  ــزارش تاكيد ش ــن گ در اي
ــت تمديد مهلت ثبت نام  چندين نوب
مشموالن، در ايام مذكور، هيچگونه 
ــدى  بهره من ــراى  ب ــى  محدوديت
ــام عدالت وجود  بازنشستگان از سه
ــرادى كه  ــه و بالطبع تمام اف نداشت
ــل فرم  ــل و تحوي ــه تكمي ــت ب نسب
ــدام كرده اند، از  ــى خانوار اق شناساي
ــاى آن برخوردار  سهام عدالت و مزاي
ــزارش مى افزايد،  ــن گ ــد.  اي شده ان
ــال حاضر  ــرادى كه در ح احتماال اف
ــد، بعد از  ــام عدالت هستن فاقد سه
تاريخ پايان اسفند 1385 بازنشسته 
شده اند و بديهى است كه با توجه به 
تصريح قانون در تعيين مقطع زمانى 
مذكور، اين افراد در حال حاضر حائز 
شرايط دريافت سهام عدالت نيستند. 
ــه توزيع سهام  ضمنا با توجه به اينك
عدالت بين مشموالن مراحل مختلف 

ــات  ــا و مصوب ــق دستورالعمل ه طب
ــع سهام عدالت و  ستاد مركزى توزي
ــراى سياست هاى  ــوراى عالى اج ش
ــون اساسى و در  كلى اصل «44» قان

مهلت زمانى معين 
صورت گرفته است 
ــال حاضر،  و در ح
با توجه به تكميل 
سقف قانونى تعداد 
ــوالن سهام  مشم
عدالت و عدم وجود 
ــت قانونى،  ظرفي
توزيع سهام عدالت 
ــراد جديد   ف ــه ا ب
امكان پذير نيست. 
ــت در  ــى اس بديه
صورت اخذ تصميم 

جديد براى ثبت نام از افراد جامانده 
ــروه از  ــاى اين گ ــده، تقاض و باقيمان

متقاضيان نيز قابل بررسى است. 
ــزارش، در خصوص  ــاس اين گ براس
ــت به  ــام عدال ــود سه ــت س پرداخ
ــون  ــالغ قان ــل از اب ــوالن، قب مشم

ــل (44) قانون  سياست هاى كلى اص
ــاد مركزى  ــا تصويب ست ــى، ب اساس
ــت، قسمتى از  ــام عدال ــع سه توزي
ــاى 1385 و 1386  ــود سال ه س

ــل اول تا سوم  ــوالن مراح بين مشم
ــام عدالت پرداخت و  طرح توزيع سه
ــاب خزانه واريز  قسمتى هم به حس

شد. 
ــب و ابالغ  ــس از تصوي ــن پ همچني
قانون سياست هاى كلى اصل (44) 

ــخ 31 تيرماه  ــون اساسى در تاري قان
87 و تصويب آيين نامه اجرايى توزيع 
سهام عدالت در تاريخ 19 فروردين 
ــاده (6)  ــه به مفاد م ــاه 88 با توج م
آيين نامه ياد شده 
ــر اينكه  ــى ب مبن
ــاط  ــاى اقس «به
ــام توزيع شده  سه
ــد از محل سود  باي
ساالنه شركت هاى 
واگذار شده تسويه 
ــز با  ــردد» و ني گ
ــه تبصره  ــه ب توج
ــاده (100)  (1) م
قانون برنامه پنجم 
ــه جمهورى  توسع
ــران  ي ــى ا اسالم
ــه «پرداخت هرگونه  كه مقرر داشت
ــا سقف اقساط  ــام عدالت ت سود سه
ــت»   ــوع اس ــده، ممن سررسيدش
ــت هرگونه سود به  بنابراين، پرداخ
ــى سال هاى 1387  سهامداران نهاي
ــده و مبالغ  ــس از آن متوقف ش و پ

ــون، بابت  ــر تكليف قان ــور براب مذك
ــذار شده به حساب  اقساط سهام واگ
ــود.  بديهى است  خزانه واريز مى ش
پس از استهالك مطالبات دولت سود 
دريافتى از شركت هاى سرمايه پذير، 
بين مشموالن قابل توزيع خواهد بود. 
ــان خصوصى سازى  در گزارش سازم
ــد (1)  ــاد بن ــه استن ــده است: ب آم
ــاه 86 ستاد  مصوبه مورخ 20 دى م
ــام عدالت، تمامى  مركزى توزيع سه
ــورى، لشكرى و  ــان كش بازنشستگ
ــى و افراد تحت تكفل  تامين اجتماع
ــوق و مزايا،  ــزان حق ــر مي آنان با ه
ــوردارى از طرح سهام  مشمول برخ

عدالت هستند. 
ــاه 1385  ــد م ــان اسفن ــخ پاي تاري
ــص مشموالن  ــع زمانى تشخي مقط
بازنشستگى بوده و كسانى كه تا قبل 
ــه شده اند، تا  ــخ بازنشست از اين تاري
تاريخ 30 دى ماه 86 مهلت داشتند 
كه نسبت به تكميل فرم شناسايى و 
ــع ذى ربط اقدام  تحويل آن به مراج

كنند. 

رييس اتحاديه  فروشندگان آهن، فوالد و فلزات در گفت وگو با «فرصت امروز»:

اگر صادرات نباشد 
كارخانه هاى توليد آهن و فوالد بايد تعطيل شود

واكنش سازمان خصوصى سازى نسبت به بالتكليفى سهام عدالت 700 هزار بازنشسته

نعمت زاده توپ را به زمين اصناف انداخت
6 سال سردرگمى براى تاسيس يك بانك

ــم در تير ماه  ــر بازرگانى دولت نه جواد هاشمـى- مسعود ميركاظمى، وزي
1387 خبر از تاسيس يك بانك جديد داد. بانكى كه بنا بود با محوريت فعاالن 
ــور را تحت پوشش  ــى و بازارهاى مالى اصناف كش بخش خصوصى، امور بانك

خود قرار دهد. 
وزير وقت بازرگانى از انجام محاسبات و بررسى هاى الزم در اين رابطه خبر داد 

و حتى مكانيزم آغاز به كار «بانك اصناف» را نيز برشمرد. 
ميركاظمى، وعده داد زيرساخت هاى اين بانك تا اواسط سال87 آماده خواهد 
شد تا با واگذارى سهام بانك صادرات به اعضاى مجامع صنفى اين افراد بتوانند 
ــژه اى را براى مجامع امور صنفى  به هيات مديره بانك راه يافته و تسهيالت وي

فراهم كنند. 
ــن فعاالن بانكى و بخش  ــا و گمانه زنى هاى مختلفى كه بي باوجود اين وعده ه
خصوصى صورت گرفت، دولت نهم و پس از آن دهم در قبال اين وعده سكوت 

كردند تا سرنوشت تاسيس اين بانك به دولت يازدهم ختم شود. 
ــراى رونق دادن به  ــام تالش هايى كه ب ــه نيز با وجود تم در چند ماهه گذشت
فعاليت هاى اقتصادى و تامين نقدينگى واحدهاى توليدى صورت گرفته، هنوز 
ــه در صورت آغاز به كار  تكليف بانك اصناف مشخص نيست و اين موسسه ك
مى تواند بخشى از بار مالى صنعتگران و توليدكنندگان را كم كند، پس از شش 

سال وضعيت نامعلومى دارد. 
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت معدن و تجارت در آخرين اظهارنظر رسمى 
ــن بانك را به زمين  ــه، در مراسم روز صنعت توپ تاسيس اي خود در اين رابط
جوامع صنفى انداخته و رسما اعالم كرده، اصناف بايد در اين رابطه نظر قطعى 
دهند، اگر راه اندازى اين بانك به نفع آنهاست، پيگيرى هاى الزم را انجام دهند 

و اگر نيازى نمى بينند، اين پرونده را براى هميشه ببندند. 
معاون نعمت زاده اما اعتقاد ديگرى دارد. خسرو تاج، بانك ها را از مقصران اين 
تاخير شش ساله به شمار آورده و به خبرگزارى مهر گفته است: بانك ها تشكيل 
اين بانك را رقيب جدى براى خود مى دانند و بنابراين، به راه اندازى آن، رغبت 
نشان نمى دهند؛ اما اگر اصناف مصمم باشند، دولت نيز در راه اندازى اين بانك 
ــار ميزان سرمايه  ــود. با وجود اين شوراى پول و اعتب يارى رسان آنها خواهد ب
اوليه و ضوابط تشكيل اين بانك خصوصى را بررسى مى كند و اين ضوابط اعالم 

خواهند شد. 
ــد صنفى فعال در  ــال حاضر بيش از سه ميليون واح به گفته خسرو تاج در ح
ــر اين واحدها به  ــى در ازاى هر نفر، يك صنف. اگ كشور وجود دارد و اين يعن
تشكيل بانك مصمم باشند، به راحتى مى توانند سهامدار بانك شده و سرمايه 
اوليه موردنياز آن را تامين كنند. بنابراين، مشكلى از لحاظ تامين سرمايه وجود 
ــك اما به هماهنگى و بررسى هاى  ندارد.  حل مشكل سرمايه مورد نياز اين بان
بيشترى نياز دارد. رييس كميته اصناف ايران، در اين باره به خبرگزارى فارس 
گفته، كميته ويژه اى براى بررسى و فراهم كردن زيرساخت هاى تشكيل بانك 
اصناف در اتاق اصناف تشكيل شده است. اينكه گفته مى شود، اصناف تمايلى 
به ايجاد بانك ندارند، اين گونه نيست، بلكه زيرساخت هاى آن بايد فراهم شود. 
ــراى اصنافى كه بار مالى اقتصاد  هرچند اعتبار پولى تاسيس اين بانك نبايد ب
ــر مى رسد ركود  ــوار باشد، اما به نظ ــه دوش مى كشند، چندان دش كشور را ب
سال هاى گذشته كه به بحران نقدينگى منجر شده، دست بخش خصوصى در 

تاسيس اين بانك را نيز بسته است. 
طبق قانون، راه اندازى يك شبكه بانكى جديد به 400 ميليارد تومان سرمايه 
ــودن مكانيزم دقيق تامين مالى اين بانك  اوليه نياز دارد و به دليل نامشخص ب
مشخص نيست، از اين سرمايه چه ميزان را بايد اصناف تامين كنند و چه ميزان 

از سوى دولت تامين خواهد شد. 
به گفته رييس كميته اصناف ايران پس از پايان ماه مبارك رمضان، نخستين 
اجالس سراسرى با رؤساى اتاق هاى اصناف شهرستان ها برگزار خواهد شد تا 
ــه مورد بررسى قرار  داليل اصلى تاسيس نشدن اين بانك در سال هاى گذشت

گيرد. 
ــده راه اندازى بانك  ــت بيش از شش سال از وع به نظر مى رسد، باوجود گذش
ــى داد. دولت در  ــاره آينده آن نظر قطع ــور هنوز نمى توان درب اصناف در كش
طول سال هاى گذشته، از زير بار مالى اين طرح فرار كرده، بانك ها تاسيس اين 
بانك را با منافع خود در تضاد مى بينند و بخش خصوصى و اصناف نيز با وجود 
گمانه زنى هاى مختلف در اين رابطه هرگز به شكلى مصمم و با برنامه به دنبال 
ــك آنچه نعمت زاده بسته  اين مهم نرفته اند. از اين رو، شايد در آينده اى نزدي

شدن هميشگى اين پرونده خوانده، محقق شود. 

قيمت گذارى محصوالت پتروشيمى افزايش 12 درصدى  داشت: 
انتقاد از قيمت گذارى با ارز آزاد

داللى و بازار سياه درخصوص تمام محصوالت پتروشيمى صادق نيست. براى 
ــس موردنياز خود را از  ــخ فيالمنت پلى استر تمام چيپ مثال توليدكنندگان ن
طريق بورس كاال خريدارى مى كردند و چنانچه نگاهى به آمار معامالت بورس 
كاالى ايران بيندازيم، مشخص مى شود كه قيمت چيپس پلى استر گريد الياف 
در هفته بعد از صدور بخشنامه اشاره شده نسبت به هفته پيش از آن بيش از12 

درصد افزايش يافته است. 
ــى در نامه اى به معاون توسعه  به گزارش ايرنا، جمعى از فعاالن صنعت نساج
بازرگانى داخلى وزارت صنعت معدن تجارت با ذكر اين نكته تاكيده كرده اند كه 
اگر اين وزارتخانه به وظايف نظارتى خود به موقع و به خوبى عمل مى كرد، شاهد 
ــور شويم براى ايجاد  ــاه و داللى نمى شديم كه اينك مجب بروز چنين بازار سي
تعادل در قيمت ها، نرخ خريد از طريق بورس كاال را به نرخ بازار آزاد نزديك و از 

حذف واسطه ها و دالل ها صحبت كنيم. 
در نامه اتحاديه كارگاه هاى نساجى به مجتبى خسروتاج معاون توسعه بازرگانى 
داخلى وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: به دنبال صدور بخشنامه 12 
ــارت درخصوص محاسبه قيمت عرضه  تير ماه 93 وزارت صنعت، معدن و تج
ــر گزارش ها و مصاحبه هاى  محصوالت پتروشيمى با ارز آزاد، در روزهاى اخي
ــم عرضه و تقاضاى اين  ــوص چگونگى تغيير در قيمت و حج متعددى درخص
محصوالت در رسانه هاى مختلف درج شده است. در حالى كه صنايع تكميلى 
ــه و امكان ادامه  ــه خود اعتراض داشت ــه افزايش قيمت مواداولي پتروشيمى ب

فعاليت براى ايشان دشوار شده است. 
ــر صنعت، معدن و تجارت  ــه با اشاره به اظهارات قائم مقام وزي در ادامه اين نام
مبنى بر اينكه صدور و اجراى بخشنامه مذكور موجب حذف دالالن از بازار اين 
محصوالت شده و در نهايت، مواداوليه موردنياز صنايع تكميلى با قيمت كمترى 
به دست ايشان خواهد رسيد، آمده است: مسئوليت ايجاد بازار سياه و داللى در 
سال گذشته و سال جارى مستقيم متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و 
در واقع، اين وزارتخانه با عدم نظارت درست بر عملكرد مجتمع هاى پتروشيمى 
در عرضه كامل توليدات خود در بورس كاال زمينه ايجاد چنين تفاوت قيمتى 

را در بورس كاال و بازار آزاد فراهم كردند. 

حق عائله و اوالد 
بازنشستگان پست 

همچنان مسدود است
ــه و اوالد  ــت نشدن حق عائل پرداخ
بازنشستگان شركت پست از ابتداى 
سال، آنها را در سال 93 با فيش هايى 
ــاى افزايش  ــرده كه به ج مواجه ك
مقرر در قانون بودجه كاهش را نشان 
مى دهد و حاال با گذشت چهار ماه از 
ــان به قوت  سال اين مشكل همچن

خود باقى است. 
برخى از بازنشستگان شركت پست 
در تماس با فارس اعالم كردند كه از 
ــق عائله مندى و اوالد  سال جديد ح
ــان حذف  ــاى حقوقى ش از فيش ه

شده است. 

قيمت نفت
در مرز 108 دالر

قيمت جهانى نفت به دنبال تشديد 
ــن و انتظار براى  ــا در اوكراي تنش ه
ــى آمريكا افزايش  كاهش ذخاير نفت
يافت و به 107/72دالر در هر بشكه 
رسيد. قيمت نفت در معامالت ديروز 
به دليل تشديد تنش ها در اوكراين 
ــش گسترده در  ــار براى كاه و انتظ
ــه باالى 107  ــت آمريكا ب ذخاير نف
ــد. با احتمال  دالر در هر بشكه رسي
ــد عليه  ــاى جدي ــال تحريم ه اعم
ــن توليدكننده  ــه، بزرگ تري روسي
ــر مى رسد كه  نفت در جهان، به نظ
ريسك  قيمتى نفت به سمت افزايش 

پيش رود. 

نصب 1/5 ميليون كنتور 
سه زمانه در تهران

ــى، مديرعامل  ــد هاشم سيدمحم
ــرق تهران  ــع نيروى ب شركت توزي
بزرگ با بيان اينكه تاكنون هيچ گونه 
خاموشى برنامه ريزى شده ناشى از 
كمبود انرژى در تهران اعمال نشده 
ــون و 500 هزار  ــك ميلي از نصب ي
ــه در تهران  دستگاه كنتور سه زمان
ــرق تهرانى ها  براى كنترل مصرف ب
ــا نصب  ــه او،  ب ــه گفت ــر داد. ب خب
كنتورهاى سه زمانه و افزايش بهاى 
برق در ساعت هاى اوج مصرف برق، 
ــرف برق بيشتر  مردم نسبت به مص

توجه مى كنند. 

اعزام نيروى كار به خارج 
در صنعت هواپيمايى 

حسن كرباسى، رييس هيات مديره 
ــاى  كاريابى ه ــى  صنف ــن  انجم
ــت: مقدمات جذب  ــى گف بين الملل
ــت  ــى در صنع ــار ايران ــروى ك ني
ــا را فراهم  ــى اين كشوره هواپيماي
ــاى توسعه اعزام  مى كنيم. در راست
ــار داخل  ــازاد بازارك ــار م نيروى ك
ــه جانبه اى در  كشور، تفاهم نامه س
ــاون، كار  ــر93 بين وزارت تع 25تي
ــى، دانشكده صنعت  و رفاه اجتماع
ــى  صنف ــن  انجم و  ــى  هواپيماي
كاريابى هاى بين المللى ايران منعقد 

شد. 

بانك ها براى پرداخت وام 
ازدواج تسهيالت ندارند

ــردى  دهك ــان،  سيدسعيدزماني
ــه، بودجه و  ــون برنام عضو كميسي
ــان اينكه  ــس با بي ــات مجل محاسب
ــوان پرداخت  ــل ت ــاى عام بانك ه
منابع به جوانان متقاضى وام ازدواج 
ــه به اينكه  ــد، گفت: با توج را ندارن
ــف دريافت  ــون نفر در ص 1/5ميلي
ــون  ــد و 1/5ميلي وام ازدواج هستن
نفر ديگر به جمعيت در انتظار اضافه 
ــه برداشت از  ــار ب ــد ناچ خواهد ش
صندوق توسعه ملى هستيم. هدف 
ــه ملى  ــدوق توسع ــل صن از تشكي
ــذارى در زيرساخت هاى  سرمايه گ
اقتصادى كشور است. بنابراين، اين 
ــث ازدواج همخوانى  ــا بح تعريف ب

ندارد. 

انتقاد از افزايش 
غيرقانونى قيمت 
محصوالت لبنى

ــو  ــه، عض ــورى قزلج ــا ن غالمرض
ــاورزى، آب ومنابع  كميسيون كش
ــت: افزايش  ــس گف ــى مجل طبيع
ــوالت و  ــا 20 درصدى محص 15 ت
ــه بهانه نرخ  ــى ب ــاى لبن فرآورده ه
ــوز اجرايى  ــه هن ــى ك 1440 تومان
نشده، صحيح نيست و دستگاه هاى 
ــا را كنترل  ــد قيمت ه ــى باي نظارت
ــا 20 درصدى  ــد. افزايش 15 ت كنن
ــاى لبنى به  محصوالت و فرآورده ه
ــوز اجرايى نشده  بهانه نرخى كه هن
صحيح نيست و دستگاه هاى نظارتى 

بايد قيمت ها را كنترل كنند. 

ــداد و ارقام اختصاص يافته  ــخ به نماينده فالورجان گفت: اع  وزير جهاد كشاورزى در پاس
به بيمه كشاورزان پاسخگوى خسارت ها نيست.  به گزارش ايسنا، محمود حجتى كه براى 
ــس حاضر شد، گفت:  ــان و مباركه در صحن علنى مجل پاسخگويى به نمايندگان فالورج
ــادى كمترين بهره را  ــت را مى كشند، اما در تالطم مسائل اقتص كشاورزان بيشترين زحم
مى برند. بنابراين، نياز است كه با توجه به مقتضيات بخش كشاورزى، يعنى ريسك پذيرى 
باال و بازده اقتصادى كم، توجه بيشترى به آنها شود، زيرا ممكن است زير فشار توليداتشان 
ــاورزى در رابطه با ريسك باالى  كاهش پيدا كند و كشاورزى آسيب ببيند. وزير جهاد كش
ــز گفت: ريسك و  ــاى خسارت بار ني ــاالى كشاورزى و خشكسالى ه محصوالت، ريسك ب
ــدودى از ريسك را  ــود. ما تنها توانسته ايم بخش مح مديريت ريسك بايد در بيمه حل ش
در بيمه محصوالت بگنجانيم. متاسفانه رديف بسيار پايين و كارآيى محدود است. تا امروز 
ــر گرفته شده، اما  ــالت كشاورزان بيمه در نظ ــزار ميليارد تومان  درباره مشك نزديك به ه
خسارات حوادث بيش از 11هزار ميليارد تومان ارزيابى شده كه اين اعداد و ارقام پاسخگو 
نيست. حجتى به پرسش ايرانپور درباره محصوالت ارگانيك نيز اشاره و تاكيد كرد: وظيفه ما 

در وزارتخانه تامين مواد غذايى سالم و پيگيرى اين مهم است. دغدغه 
اصلى ما هم همين بوده است. مصرف سم در كشور ما از متوسط سرانه 
دنيا كمتر است. در دهه 70، 40 هزار تن سم مصرف مى شده و امروز 
اين رقم به 20هزار تن كاهش پيدا كرده، اما مشكل درست مصرف 
ــم اين مسئله را  ــرى هستيم تا بتواني نكردن است. ما در حال پيگي
كنترل و مديريت كنيم، به خصوص در برخى اقالم مثل سيب زمينى 

و پياز كه سم بيش از حد در آن به افراد آسيب مى رساند.

 به دليل عدم پرداخت تعرفه و سود بازرگانى مقدار زيادى روغن زيتون به صورت غير مجاز 
وارد كشور مى شود كه قابليت مصرف خوراكى ندارد ، زيرا  اين روغن ها حاصل تفاله زيتون 
است و در حالى وارد شده و به مصرف خوراكى خانوارها مى رسد كه زمينه مصرف آنها در 
ــش و شامپوسازى است.   محمدرضا هاتفى مينايى  صنايعى همچون پماد، كرم، خمير ري
ــا ايسنا با بيان اينكه سال گذشته،  رييس انجمن روغن زيتون و زيتون شور در گفت وگو ب
2000 تن روغن زيتون و 30 هزار تن زيتون شور در كشور توليد شد، پيش بينى كرد: امسال 
ــش پيدا كند.  وى با بيان  ــه 5000 تن روغن و 40 هزار تن زيتون شور افزاي ميزان توليد ب
ــار كرد: سال گذشته بيش از 15 هزار تن  اينكه صادرات در بخش زيتون وجود ندارد، اظه
روغن زيتون به كشور وارد شد.  هاتفى، در خصوص روغن هاى زيتون ناسالم در بازار، گفت: 

مقدار زيادى روغن زيتون به صورت غير مجاز وارد كشور مى شود كه بسيار زيان بار است. 
ــن واردات غيرمجاز به منظور عدم  رييس انجمن روغن زيتون و زيتون شور اظهار كرد: اي
ــه داد: روغن زيتون هاى حاصل از  پرداخت تعرفه و سود بازرگانى انجام مى شود.  وى ادام
تفاله زيتون در حالى وارد شده و به مصرف خوراكى خانوارها مى رسد كه زمينه مصرف آنها 

در صنايعى همچون پماد، كرم، خمير ريش و شامپوسازى است. 
ــون، روغن توليد  ــه اينكه از تفاله زيت هاتفى اظهار كرد: با توجه ب
ــه مصرف كنندگان  ــل بهداشتى و سالمتى دارد، ب مى شود و مشك
ــه نشانى كارخانه، شماره پروانه  توصيه مى شود روغن توليدى را ك
ــدارد دارد، خريدارى كنند و محصوالت  ساخت و گواهينامه استان
وارداتى را كه مجوز وزارت بهداشت دارند، مصرف كنند، اما عمال با 

مراجعه به فروشگاه ها هيچ يك از اين موارد ديده نمى شود. 

عرضه روغن زيتون هاى غير خوراكى در بازاربيمه كشاورزان پاسخگوى خسارت ها نيست



 نمودار درصد رشد قيمت نقطه به نقطه خرداد 93 به خرداد 92
گزارش خرداد ماه تورم مركز آمار ايران

ــى ما  ــادى زندگ ــش اقتص بخ
ــا تالطم در  ــط ب ــا فق ايرانى ه
ــره نخورده  ــال گ ــازار ارز و ط ب
ــاى  قيمت ه ــه  بلك ــت.  اس
بخشى  پروتئينى  و  مواد غذايى 
ــا هستند كه  از سبد خانواده ه
كوچك ترين تغييرى در قيمت 
ــاب و كتاب  آنها مى تواند حس
مالى هر خانواده را به هم بريزد. 
ــد كااليى،  ــن سب ــان اي در مي
ــا ايرانى ها  ــت در سفره م گوش
ــت دارد كه گاهى  ــدر اهمي آنق
را  آن  ــن  داشت ــراد،  اف ــى  حت
ــى از  ــذا، يك ــر سفره غ ــر س ب
مى دانند.  آبرودارى  مالك هاى 
ــت گوسفند و گاو يكى از  گوش
در  انواع گوشت  پرمصرف ترين 
البته  ــت كه  ميان خانواده هاس
ــوا مصرف  ــل گرماى ه به دلي
ــد و  ــدا مى كن ــش پي آن كاه
ــش دردسرى براى  همين كاه
ــف گوشت فروشان به شمار  صن

مى رود. 
ــر از اين دردسر گذر كنيم،  اگ
ــردم نگران باال  ــن سو م در اي
ــت اين كاالى مهم  رفتن قيم
ــار دارند  ــد و گويا انتظ هستن
ــدن ماه رمضان  كه با تمام ش
ــز افزايش  ــت اين كاال ني قيم
ــت گوشت  ــا آيا قيم ــد. ام ياب

افزايش مى يابد؟ 
ــس  ريي ــدان روى،  خن ــى  عل
ــاوى، در  ــت گ ــه گوش اتحادي
ــش به  ــن پرس ــه اي ــخ ب پاس
قول  گفت:  ــروز»،  ام «فرصت 
داده ايم تا شهريور ماه افزايش 
قيمتى نداشته باشيم. در حال 
گوسفند  گوشت  قيمت  حاضر 
به صورت الشه 28 تا 28 هزار 
و 500 تومان، گوشت گوساله 
ــوط 28 هزار و  به صورت مخل
تومان و گوشت گوساله   500
ــك 32 هزار  ــاف و درجه ي ص
ــن قيمت ها  ــان است و اي توم
نخواهد  ــش  افزاي ــور  تا شهري

داشت. 

واردات گوشت 
فقط از برزيل

ــودن  ــم ب ــت و ك واردات گوش
ــى دامداران نسبت  توليد داخل
ــازار موضوعى است  ب ــاز  ني به 

ــال پيش محل  ــا چند س كه ت
ــازار بيش  ــود زيرا نياز ب نزاع ب
ــد داخلى بود و از سوى  از تولي
ديگر واردات گوشت نيز قطع و 
وصل مى شد، اما اكنون شرايط 

ــد داخلى  ــرده و تولي ــر ك تغيي
كفاف تقاضاى بازار را مى دهد. 
ــا اين پرسش به وجود  در اينج
ــه چيزى  ــد كه دقيقا چ مى آي
تغيير كرده؟ قدرت خريد مردم 

يا ميزان توليد؟ 
ــدان روى در اين باره معتقد  خن
است: اكنون توليد دامدارى هاى 
ــا قدرت  ــاد است ام ــل زي داخ
ــردم كاهش پيدا كرده  خريد م
و به همين دليل وزارت صنعت 
و معدن و سردخانه ها گوشت را 

ذخيره سازى مى كنند. 
او همچنين درباره شرايط واردات 
گوشت بيان كرد: در حال حاضر 
ــط از برزيل گوشت به كشور  فق
وارد مى شود و واردات از استراليا 
و مرز سيستان وبلوچستان قطع 

شده است. 

جاى پاى اداره ماليات
بر تعطيلى قصابى ها

گوشت  قيمت  ــش  افزاي اجازه 
ــراى مردم  ــدادن ب ــر چند ن ه
ــا در  ــت ام ــى اس ــر خوش خب
ــا را در  ــى ديگر قصابى ه سوي
اين  ولى  ــدازد.  مى ان ــر  دردس
ــل اهالى  ــا مشك ــوع تنه موض
ــت، بلكه  ــت نيس ــف گوش صن
ــس اتحاديه  ــه ريي ــق آنچ طب
ــاوى مى گويد، اداره  گوشت گ
ماليات براى اين صنف يكى از 

معضالت بزرگ است. 
ــاره مشكالت  ــدان روى درب خن
ــرد: يكى  ــا تصريح ك قصابى ه
ــا اداره  ــزرگ م ــالت ب از مشك
ــه اين  ــت. با اينك ــات اس مالي
گوشت  قيمت  نمى تواند  صنف 
ــد  باي ــا  ام ــد  ده ــش  افزاي را 
ــن بپردازد.  ــاى سنگي ماليات ه
ماليات  ــن  ــف پرداخت ما مخال
ــا مى خواهيم كمى  ام نيستيم 
ــد نه اينكه براى  متعادل تر باش
ــه فروش ندارد  واحد صنفى ك
نوشته  ماليات  ــون  ميلي هشت 
ــوى ديگر واحدهاى  شود. از س
برق  ناچارند هزينه هاى  صنفى 
ــى را پرداخت كنند  چندميليون
ــود كه قصاب ها  اين گونه مى ش
ــد مغازه شان را  ترجيح مى دهن
ــد و سرمايه شان را  تعطيل كنن

در بانك بگذارند.

قيمت گوشت افزايش مى يابد؟ 
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اخبار كوتاه

صادرات فرش
 رونق مى گيرد

ــروز» در تاريخ 30 تيرماه  «فرصت ام
ــوان «گره هاى كور  ــى را با عن گزارش
ــى» منتشر كرد. در  ــر دار قالى ايران ب
ــى فرش ايران  همين راستا مركز مل
جوابيه را تنظيم و ارسال كرده است. 
ــن جوابيه آمده است:  در بخشى از اي
ــه در چند سال  ــدى نيست ك «تردي
اخير صادرات فرش دستباف ايران با 
ــه رو بوده است و به  ركود و نزول روب
ــص در پايان سال گذشته  طور مشخ
طبق اعالم گمرگ جمهورى اسالمى 
ــا 314 ميليون دالر فرش  ايران، تنه
دستباف از كشور صادر شده است كه 
كمترين ميزان صادرات در سال هاى 

اخير را نشان مى دهد.»
ــران با اذعان به  ــز ملى فرش اي «مرك
ــع موجود در  برخى مشكالت و موان
ــادرات فرش دستباف  مسير رونق ص
از جمله تحريم مستقيم واردات فرش 
ــا، افزايش هزينه هاى  ايران به امريك
ــد تحريم عمومى ايران  صادرات پيام
ــوع ركود اقتصادى در برخى  و نيز وق
بازارهاى صادراتى فرش ايران به بهبود 
در مناسبات سياسى و تجارى كشور 
ــت و اقدامات گوناگونى را  اميدوار اس
ــراى رونق بخشيدن به صادرات اين  ب

كاال دنبال مى كند.» 

پيك مصرف برق حدود 2000 
مگاوات افزايش يافت

ميزان ذخيره نيروگاه هاى كشور در 
روز گذشته به 863 مگاوات رسيد. 

پيك مصرف برق كشور دوشنبه 30 
ــه با روز مشابه  ــاه 93 در مقايس تيرم
ــدود 2000 مگاوات  سال گذشته ح
ــرف برق  ــت. پيك مص ــش ياف افزاي
ــور در 30 تيرماه 46 هزار و 424  كش
ــد، درحالى كه  مگاوات به ثبت رسي
پيك مصرف برق كشور در روز مشابه 
سال گذشته 44 هزار و 442 مگاوات 
ــود. همچنين ميزان  ــزارش شده ب گ
ــور در روز  ــره نيروگاه هاى كش ذخي

گذشته به 863 مگاوات رسيد.
 

راه اندازى نمايندگى
آب و برق در عراق

ــان وزير نيرو گفت:  حميد چيت چي
ــراى صادرات  ــازار بزرگى ب ــراق ب ع
ــى صنعت  ــات فنى و مهندس خدم
برق كشور است و اين كشور بازارى 
ــى وارد  ــر يك صنعت ــت كه اگ نيس
ــر را تنگ  ــاى صنعت ديگ ــد، ج ش
ــروژه برقى به  كند. هم اكنون 27 پ
ــك ميليارد و 245  ارزش تقريبى ي
ــط ايران در عراق  ميليون دالر توس
در حال اجراست. پيشنهاد مى شود 
بين سازمان ها و شركت هاى عراقى 
ــرى  بيشت ــى  هم افزاي و  ــارى  همك
ــازار بهتر  ــا از اين ب ــاد كنيم ت ايج
ــم. اين دفتر  ــم استفاده كني بتواني
ــا  ــرو ي ــط وزارت ني ــد توس مى توان
فعاالن اقتصادى بخش خصوصى يا 

به صورت مشترك ايجاد شود. 

قراردادهاى نفتى مربوط 
به حوزه خاص است

ــس اتاق  ــرى، نايب ريي ــد حري مجي
ــن گفت: نفت  ــى ايران و چي بازرگان
ــاق اجازه  ــه داشته و ات ــى بست فضاي
ورود به قرارداد شركت هاى چينى با 
ايران را ندارد. وظيفه ما تسهيل روابط 
ــارى با چين يا اعزام هيات به اين  تج
ــوت از نمايندگان بخش  كشور يا دع
ــت. با توجه  خصوصى اين كشور اس
ــه قراردادهاى نفتى باالخص  به اينك
ــى در سطح كالن  ــوزه باالدست در ح
ــى بوده،  ــت و عمدتا دولت كشور اس
بخش خصوصى و حتى اتاق به همان 
ميزان كه عموم مردم از چند و چون 
ــود در جريان امور  قضايا مطلع مى ش

قرار مى گيرد. 

اعضاى شوراى عالى 
مالياتى تعيين شدند

وزير امور اقتصادى و دارايى در احكام 
جداگانه اى عباس خيرخواه، سيدناصر 
ــزدى، عباس ورزيده و  ابراهيمى سري
ــى را به سمت اعضاى  تاريويردى راث

شوراى عالى مالياتى منصوب كرد.
ــى  ــوى عل ــه از س ــى ك در احكام
ــده است:  ــا صادر شده، آم طيب ني
 252 ــاده  م ــررات  مق ــراى  اج در 
ــاى مستقيم و بنا  ــون ماليات ه قان
ــل سازمان  ــاد رييس ك ــه پيشنه ب
ــه موجب  ــى كشور، ب ــور ماليات ام
ــخ انقضاى دوره  ــم از تاري اين حك
ــو شوراى عالى  قبل به عنوان «عض
اميد  مى شويد.  ــوب  منص مالياتى» 
ــت با اتكال به خداوند متعال در  اس
قانون مدارى،  ــول  اص تحقق  جهت 
ــى  ــور اخالق ــى و منش اعتدال گراي
دولت تدبير و اميد، حضورى فعال 

و همه جانبه داشته باشيد.

خبر

عسل داداشلو

ــرى از افزايش  ــور ماه خب ــه تا شهري در حالى ك
ــت، رييس اتحاديه دل، جگر  قيمت گوشت نيس
و قلوه خبر از احتمال افزايش قيمت دل، جگر و 

قلوه بعد از ماه رمضان مى دهد. 
ــا خبرنگار  ــى حسن خانى در گفت و گو ب مرتض
ــه در ماه رمضان  ــروز»، با بيان اينك ــت ام «فرص
افزايش قيمت نداشته ايم، گفت: احتمال افزايش 
ــت پس از ماه رمضان را داريم زيرا اكنون در  قيم
اين ماه بازار دل، جگر و قلوه دچار ركود شده اما 
ــا بيشتر از عرضه  ــس از ماه رمضان چون تقاض پ

مى شود احتمال افزايش قيمت وجود دارد. 
ــر و قلوه را شرط افزايش پيدا  او واردات دل، جگ
نكردن قيمت دانست و بيان كرد: اگر دولت اقدام 
ــد، افزايش قيمت نخواهيم داشت،  به واردات كن

ــود. ما تا پيش  ــا برابر مى ش ــرا عرضه با تقاض زي
ــر، دل و قلوه  ــد واردات جگ ــالب از نيوزلن از انق
ــز گوسفند زنده  ــخ زده داشتيم و از استراليا ني ي
ــد اما اكنون توليد دل، جگر و قلوه به  وارد مى ش

كشتارهاى جزئى منحصر شده است. 
ــا كشتارگاه دولتى  ــان اينكه م حسن خانى با بي
نداريم و از كشتارگاه هاى جزئى دل، جگر و قلوه 
ــدارى مى كنيم، تصريح كرد: كشتارگاه هايى  خري
ــى قيمت منحصربه خود را دارند و واحدهاى  جزئ
ــد به آنها مراجعه مى كنند و به  صنفى براى خري
ــود در بازار ناچارند خود را با  دليل تقاضاى موج
ــار براى حل اين  ــت آنها تنظيم كنند. راهك قيم
ــه واردات گوشت  ــت كه دولت ب ــل اين اس مشك

اكتفا نكرده و گوسفند زنده نيز وارد كند. 

احتمال افزايش قيمت دل، قلوه و جگر

حالى  در  خانوارها  كاالى  سبد 
در  تورم  درصدى   26 كاهش  با 
به  نسبت  جارى  سال  خردادماه 
ماه مشابه سال قبل همراه بود كه 
خودرو كمترين و بهداشت و درمان 
را  قيمت  افزايش  درصد  بيشترين 

در اين بازه زمانى داشته اند.
يك سالى  حدود  ايسنا،  گزارش  به 
از  اعم  تورم  شاخص هاى  كه  است 
ماهه   12 و  نقطه  به  نقطه  ماهانه، 
در  و  شده  خارج  پرشتاب  رشد  از 
و  گرفته اند  قرار  كاهشى  مسير 
سطح  عمومى  افزايش  سرعت  از 

قيمت ها كاسته شده است.

كاهش 10 درصدى 
تورم در 8 ماه

اين در حالى است كه بررسى تغييرات 
تورم 12 ماهه يعنى مجموع تورم هاى 
سال  يك  از  شده  انباشت  ماهانه 
از خرداد  كه  نشان مى دهد  گذشته 
در  ماه  همين  تا   1392 سال  ماه 
سال 1393 بعد از چهار ماه حركت 
در شيب صعودى كه از ماه هاى قبل 
ادامه دار شده بود، در مهرماه در تورم 
36,2 درصدى متوقف شد و از آبان 

در مسير معكوس قرار گرفت.
بر اين اساس تورم دوازده ماهه (نرخ 
تورم) از آبان سال گذشته تا خرداد 
درصد   10 حدود  جارى  سال  ماه 
كاهش يافته كه البته اين كاهش به 
معناى ارزان شدن كاال يا خدمات در 
سبد مصرفى خانوارها نيست، بلكه از 
شدت افزايش سطح قيمت ها نسبت 

به گذشته كم شده است.

تورم ماهانه به 3 درصد 
برنگشت

ماهانه  تورم  تحوالت  بر  مرورى  اما 
سال  خردادماه  فاصله  در  نيز 
كه  مى دهد  نشان  تاكنون  گذشته 

قيمت ها  ماه به ماه  رشد  شدت  از 
به مرور كمتر شده است به گونه اى 
كه تا قبل از اين بازه زمانى گاهى 
نسبت  كارشناسان  كه  ماهانه  تورم 
هشدار  درصد   1,5 از  آن  عبور  به 
مى دهند، مرز چهار يا پنج درصد را 
هم پشت سر گذاشته، اما از خرداد 
1392 كه حداكثر ميزان سه درصد 
ثبت شده در همان ماه است تاكنون 
اغلب به كمتر از دو درصد و حتى 
هم  درصد   0,1 تا  موارد  برخى  در 

كاهش يافت.
تورم  كه  است  حالى  در  اين 
رشد  از  بعد  جارى  سال  در  ماهانه 
تا   1392 اسفند  از  درصدى   0,7
درصد   1,4 به  رسيدن  و  فروردين 
ماه  ارديبهشت  در  درصد   0,7 به 
در  ماهانه  تورم  اما  يافت.  كاهش 
فاز  اجراى  تاثير  تحت  خردادماه 
دوم هدفمندى يارانه ها حدود 0,1 
افزايش  قبل  ماه  به  نسب  درصد 

يافته و به 0,8 درصد رسيد.

ريزش 26 درصدى تورم نقطه 
به نقطه در يك سال

خردادماه سال گذشته زمان توقف 
روند صعودى تورم نقطه به نقطه اى 
بود كه در اين ماه به اوج خود در 

41,2 درصد رسيد.
تغييرات  درصد  اساس،  اين  بر 
به  نقطه  (تورم  قيمت ها  شاخص 
گذشته  سال  يك  درطول  نقطه) 
همواره كاهشى بوده و در اين مدت 
حدود 26 درصد از شتاب رشد آن 
به  درصد   41,2 از  و  شد  كاسته 

14,7 درصد رسيده است.

خودرو كوتاه ترين كاالى تورم 
نمودار ميله اى

كاالهاى  از  قلم  چند  بررسى  اما 
خانوارهاى  مصرفى  سبد  اصلى 

حال  در  كه  مى دهد  نشان  شهرى 
بيشترين  درمان  و  بهداشت  حاضر 
ماه  در  را  قيمت  رشد  درصد 
سال  مشابه  ماه  به  نسبت  گذشته 
تورم  كه  طورى  به  داشته  قبل 
به  ماه  خرداد  در  آن  نقطه به نقطه 

26,8 درصد مى رسد.
بين ساير  در  در عين حال خودرو 
برخوردار  كمترى  رشد  از  اقالم 
رشد  درصد  كه  به گونه اى  بوده، 
حدود  در  گروه  اين  در  قيمت ها 
 5,5 حدود  به  گذشته  سال  يك 
درصد مى رسد. البته اين را هم بايد 
سال  خردادماه  در  كه  شد  يادآور 
تغييريافته  قيمت هاى  هنوز  جارى 
خودرو نهايى نشده و مورد بازنگرى 
قرار نگرفته بود. اين در حالى است 
كه با اعالم ارقام خودرو در اواسط 
تيرماه انتظار مى رود درصد افزايش 
تورم  در  خودرو  گروه  در  قيمت ها 

تيرماه نمود پيدا كند.
بعد از بهداشت و درمان، حمل و نقل 
بيشترين افزايش سطح قيمت را با 
25,4 درصد به خود اختصاص داده 
است و بعد از آن تورم نقطه به نقطه 
به  كه  دارد  قرار  دستمزد  حداقل 
دستمزدها  ميزان  افزايش  دليل 
كه در هر سال اعمال مى شود و در 
سال جارى نيز بيش از 20 درصد 
بود تورم در اين بخش به 25 درصد 
نسبت  جارى  سال  ماه  خرداد  در 
رسيده  گذشته  سال  مشابه  ماه  به 

است.
پوشاك و همچنين گروه آب، برق 
رشد  بعدى  رده هاى  در  سوخت  و 
و  درصد   18,6 با  قيمت ها  سطح 
قرار  مسكن  از  بعد  درصد   14,6

دارند.
اما سطح قيمت ها در خوراكى ها از 
 7,3 امسال  تا  خرداد سال گذشته 

درصد افزايش يافته است.

بررسى تورم ساالنه نشان داد 
بهداشت بيشترين و خودرو داراى كمترين تورم 

در گفت وگوى اختصاصى با تسنيم مطرح شد
توضيحات بخشايش درباره افشاى
 فهرست بدهكاران بزرگ بانكى

اسالمى  شوراى  مجلس  خارجى  سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  عضو 
گفت: اصل وجود معوقات بانكى مسئله غير قابل انكارى بوده و افراد حاضر 
در فهرست منتشر شده در شبكه هاى اجتماعى بدهكار بانكى هستند اما 

اعداد منتشر شده صحيح نيست.
 احمد بخشايش اردستانى در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار تسنيم در 
اصفهان، پيرامون فهرست منتشر شده از فهرست محرمانه كميته وصول 
مطالبات بانك مركزى و اعالم اسامى بدهكاران به بانك مركزى اظهار كرد: 
اين مسئله به اين صورت نيست و هدف من فقط كمك به فضاى مجازى 

و رسانه بود.

تيم احمدى نژاد درباره شايعات مطرح شده پاسخ مى دهند
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس خاطرنشان كرد: افراد به بانك ها معوقه 
دارند اما مى خواهم بگويم تيم آقاى احمدى نژاد خودشان پاسخ مى دهند، 
يعنى اگر بگويند اين آمار نادرست است مشكل حل مى شود، با توجه به 
انتخابات شركت كنند،  فردا مى خواهند در  و  آنها سياسى هستند  اينكه 
اين امر نقطه شروعى براى آنهاست، يعنى وقتى در دولت فعلى در فضاى 
جواب  شوند  وارد  مى توانند  آنها  مى كنند،  بزرگ نمايى  عليه شان  مجازى 

بدهند، بگويند نه اين طور نيست.
جواب  مسئوليت  و  بدهم  پاسخ  زمينه  اين  در  نبايد  من  كرد:  بيان  وى 
بر عهده من نيست؛ حرف من نيز به اين معنا نيست كه تمام اين قضيه 
دروغ است، بلكه آمار و ارقام صحيح نيست؛ من آن را تاييد نمى كنم اما 
در اينكه كميته محرمانه اسناد زيادى مربوط به معوقات را در دست دارد 

و افراد زيادى در آن فهرست هستند، شك نكنيد.
اعالم كردم  داشتم  در مجلس  كه  تذكر شفاهى  در  بخشايش گفت: من 
با  مبارزه  راستاى  در  دموكراسى  چهارم  ركن  به عنوان  را  رسانه ها  فضاى 
فساد باز كنيد تا اين موضوع را دنبال كنند؛ در امريكا و غرب اين رسانه ها 
تا سياستمداران شان  ذره بين مى گذارند  زير  را  كه سياستمداران  هستند 
در مباحث اقتصادى به فساد و دزدى كشيده نشوند، در واقع من به نفع 

رسانه ها صحبت كردم.
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس خاطرنشان كرد: من در تذكر شفاهى 
گفتم ما نظارت خودمان را از نمايشى بودن به واقعى تبديل كنيم و براى 
افزايش نظارت مى توانيم از رسانه ها كمك بگيريم همچنين اعالم كردم در 
شبكه هاى مجازى از كميته محرمانه بانك مركزى فهرستى منتشر شده 
كه چند نكته در آن حائز اهميت است كه بايد در وهله نخست در اين 
آمار دقت كنيم و دوم اينكه نبايد رانت هاى دولت موجود را فراموش كنيم 
و درگير جناح گرايى شويم، زيرا اين دولت، دولت قبل را مى كوبد و دولت 

بعدى هم اين دولت را مى كوبد كه اين كار صحيح نيست.
وى تصريح كرد: حرف من صحيح بود، اما هركسى به دنبال برداشت خود 
از آن است و عده اى مى خواهند دولت احمدى نژاد را درست جلوه بدهند 
و فقط از يك قسمت صحبت من استفاده كردند و عده اى ديگر از قسمتى 

ديگر از حرف هايم به نفع خودشان بهره بردند.
اعداد»  اين  با  نه  اما  است،  فهرست درست  «اينكه  بر  تاكيد  با  بخشايش 
اظهار كرد: بگوييد كه بخشايش حرفى را زده و برداشت از آن را بر عهده 

افكار عمومى گذاشته، اما فهرست درست است.
وى تصريح كرد: جمهورى اسالمى يك نظام مردم ساالر است، با توجه به 
اينكه امكان شكل گيرى فساد اقتصادى در آن وجود دارد به همين دليل 
اگر فساد شكل بگيرد بى اعتمادى و بحران اعتماد هم به وجود مى آورد 
همان طور كه مقام معظم رهبرى به مجلس فرمودند، بعد نظارتى را قوى و 
قوانين را خوب تصويب كنيد و قوانين مانع را حذف و با تشكيل كانون هاى 
فساد مبارزه كنيد، حال كه ما نتوانستيم اين كار را انجام دهيم، بهتر است 

از فضاى مجازى و رسانه ها استفاده كنيم.

ليست مورد تاييد بوده اما ارقام صحيح نيست
بخشايش با بيان اينكه استفاده از رسانه در مبارزه با فساد براى اين است 
اينها مجموع  افراد از ترس آبرو در آينده دست به فساد نزنند، افزود:  كه 
صحبت هاى من است اما اينكه رسانه ها در سطح 70 ميليارد دالر اسامى را 
افشا كرده بودند، نه اينكه دقيقا نادرست باشد بلكه در ارائه آمار افراط كردند.

به حدى  را  دروغ  مى گفت  هيتلر  آدولف  تبليغات  وزير  گوبلز،  گفت:  وى 
بزرگ بگوييد كه كسى جرأت و فكر تكذيب آن را نكند اما اگر رسانه ها 
اين كار را انجام دهند در وهله نخست ضريب حساسيت مردم را كاهش 
مى دهد، يعنى اگر فردا گروهى دزدى در حد 500 ميليارد تومانى انجام 
ندارد،  اشكالى  مى گويند،  مردم  كنند،  تاراج  را  بيت المال  و  باشند  داده 
چراكه دزدى قبلى سه هزار ميليارد است بنابراين بايد ضريب حساسيت 

مردم را باال برد تا مردم در هر موضعى حساس شوند.

دنيا از رسانه ها در راستاى مبارزه با فساد استفاده مى كند
اسالمى  شوراى  مجلس  خارجى  سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  عضو 
استفاده   فساد  با  مبارزه  راستاى  در  رسانه ها  از  دنيا  در  كرد:  خاطرنشان 

مى كنند و از همين رو خوب است كه از افراط و تفريط بپرهيزيم.
وى بيان كرد: بنده گفتم ليستى از طريق كميته محرمانه بانك مركزى 
در فضاى مجازى منتشر شده و چند نكته در اين مورد گفتم اما چيزى 
را تاييد نكردم بلكه گفتم كه اوال بايد در نشر اين مباحث دقت كنيم و 
از رانت در دولت فعلى استفاده  افرادى باشيم كه  در درجه دوم مواظب 
از حال غافل شويم؛ سوم  باشد كه  به گذشته  نگاهمان  نبايد  مى كنند و 
اينكه تنها راه مبارزه با فساد استفاده از رسانه ها است، به شرطى كه آنها 

نيز افراط و تفريط نكنند زيرا افراط و تفريط رذيلت است.
در  نمى خواهيم  ما  كرد:  خاطرنشان  مجلس  ملى  امنيت  كميسيون  عضو 
از نظر مالى  كشور بى اعتمادى به وجود آيد تا همه بگويند مسئوالن ما 
مشكل دارند و اين مسئله اصلى من است، اينكه بخواهند اسامى را از قول 
من منتشر كنند، من تاييد نمى كنم زيرا نمى خواهم بگويم دروغ است اما 

آمار و ارقام اشتباه است.

600پروژه ناتمام، ميراث دولت قبل
در چهارمحال و بختيارى 

 استاندارچهارمحال و بختيارى، 
ــروژه  پ از 600  ــش  ــود بي وج
ــام و متوقف شده را ميراث  ناتم
ــت نهم و دهم در  سفرهاى دول
ــت: اين  ــت و گف ــان دانس است
ــى را  ــالت بزرگ ــا معض پروژه ه

براى استان ايجاد كرده است. 
ــى»  ــى دشتك ــم سليمان «قاس
ــاى دولت نهم  گفت: در سفره
ــروژه در استان  و دهم 1435پ
مصوب شد كه تنها 800 پروژه 
آن اجرايى شد. به گزارش ايرنا، 

ــى نداشته و مابقى نيز  ــت: 200 پروژه از اين تعداد پيشرفت ــار داش وى اظه
پيشرفت اندكى داشته است. 

سليمانى دشتكى ادامه داد: از مجموع اعتبارات تصويب شده براى مصوبات 
دولت نهم و دهم 22درصد آن تخصيص يافته و هزينه شده است. 

وى تصريح كرد: تصويب اين پروژه ها با وجود نبود توجيه براى برخى از آنان 
توقعاتى را براى مردم ايجاد كرده است. 

ــاى دولت نهم و دهم را صنعتى  ــى دشتكى، برخى پروژه هاى سفره سليمان
دانست و تصريح كرد: هم اكنون در بخش صنعت و توليد، استان در وضعيت 
ــد از واحدهاى توليدى و  ــه اى كه تنها10 درص ــى به سر نمى برد، به گون خوب

صنعتى استان فعال است. 
ــد از اين واحدها تعطيل  ــال و بختيارى ادامه داد: 25 درص استاندارچهارمح

شده و 65 درصد نيز با ظرفيت پايين  به فعاليت مشغول هستند. 
ــاى نيمه تعطيل و تعطيل استان  ــان كرد: براى حل مشكل كارخانه ه وى بي
ــن جلسه با بانك ها و ديگر دستگاه هاى مرتبط برگزار و اقداماتى براى  چندي
تامين نقدينگى اين واحدها از سوى معاونت برنامه ريزى استاندارى در دست 

انجام است. 
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بازار سرمايهچهارشنبه اول مرداد 1393  - شماره 422

ــادار تهران در  ــورس اوراق به ب
ــد  ــته رون ــالت روز گذش معام
ــش گرفت و در  صعودى در پي
ــكنى خود  جديد ترين ركوردش
ــرى كانال  ــه بازپس گي موفق ب
74 هزار واحدى شد. در جريان 
ــورس تهران،  معامالت ديروز ب
قيمت شركت ها افزايش پيدا كرد 
و روند صعودى در تاالر شيشه اى 
حاكم شد به طورى كه دماسنج 
بازار سرمايه با 635 واحد افزايش 
مواجه شد و به كانال 74 هزار و 

526 واحد رسيد.
در بازار ديروز برخالف روزهاى 
گذشته، شركت هاى مطرح بازار 
ــدند به  ــد شاخص ش باعث رش
طورى كه شركت هاى هلدينگ 
ــعه  ــارس، تاپيكو، توس خليج ف
معادن و فلزات، دارويى تامين، 
ــى و  ــرمايه گذارى خوارزم س
ــترين  ــيمى خارك بيش پتروش
تاثير را در رشد شاخص بورس 

گذاشتند.
همچنين در بازار ديروز هلدينگ 
خليج فارس، گروه صنعتى بارز 
ــاختمان  ــرمايه گذارى س و س
ايران از بيشترين تقاضاى خريد 
برخوردار شده و سرمايه گذارى 
ــال و  ــارس پامچ ــى، پ خوارزم
سيمان درود بيشترين تقاضاى 
ــود اختصاص  ــه خ ــروش را ب ف
ــت كه  ــد. اين در حالى اس دادن
در بازار روز سه شنبه محصوالت 
ــر را  ــن تاثي ــيميايى باالتري ش
ــت و  ــاخص بورس گذاش در ش
ــتخراج كانه هاى  ــراه اس به هم
ــيمان  ــزى، مواد دارويى و س فل
ــرار گرفت. در  در صدر جدول ق
بازار روز گذشته به دليل افزايش 
ــز، گروه فلزات  قيمت جهانى فل
اساسى با تشكيل صف هاى خريد 
مواجه شد و اكثر نمادهاى اين 
ــا مواجه  ــا افزايش تقاض گروه ب

شدند.
ــروه دارو نيز به  ــر اين گ عالوه ب
ــار گزارش مثبت 3  دليل انتش
ماهه با صف هاى خريد پرتعداد 
مواجه شد و نمادهاى اين گروه 
ــا را به  ــن صف هاى تقاض برتري
ــه اين ترتيب  نام خود كردند. ب
ــته  ــت روز گذش ــازار مثب در ب
فعاليت خريداران در گروه هاى 
ــد به طورى  ــتر ش مختلف بيش
ــرمايه گذاران حقيقى در  كه س
ــون محصوالت  صنايعى همچ
ــرمايه گذارى ها،  شيميايى، س
انبوه سازى، فلزات اساسى و ساير 
ــطه گرى هاى مالى بيشتر  واس

سرمايه گذارى كردند. 

خريد بيشتر حقيقى ها و 
فروش بيشتر حقوقى ها

ــته  همچنين در بازار روز گذش
ميزان مشاركت سرمايه گذاران 
حقيقى و حقوقى متعادل بود به 
ــه حقيقى ها 386 هزار  طورى ك
ــهم خريدارى  و 655 ميليون س

ــل 321 هزار و  ــرده و در مقاب ك
ــهم فروختند  ــون س 347 ميلي
ــا در بازار  ــد از مدت ه يعنى بع
ديروز ميزان خريد سرمايه گذاران 
حقيقى از فروش آنها بيشتر بود.

ــا در بازار  ــل حقوقى ه در مقاب
بيشتر فروشنده بودند به طورى 
ــون  ــزار و 579 ميلي ــه 88 ه ك
ــرده و در  ــدارى ك ــهم خري س
مقابل 153 هزار و 886 ميليون 
ــهم فروختند. در مجموع در  س
ــته بيش  ــازار مثبت روز گذش ب
ــهم به ارزش  از 410 ميليون س
127 ميليارد تومان مورد معامله 
قرار گرفت و ارزش بازار سرمايه 
ــان  ــارد توم ــه 344 هزار ميلي ب

رسيد. 

افزايش چند باره قيمت 
اوراق تسهيالت خريد 

مسكن
ــهيالت خريد  ــاز تس اوراق امتي
مسكن فرابورس ديروز هم جيب 
متقاضيان خود را نشانه رفت و 
ــوج ديگرى  با افزايش قيمت م
ــا را برانگيخت. اين  از نگرانى ه
ــته در بيشترين  اوراق روز گذش
قيمت به محدوده صد هزار تومان 
هم نزديك شد تا براى دريافت 
يك وام 45 ميليون تومانى تنها 
ــرف خريد  ــون تومان ص 9 ميلي

اوراق شود.
ــت كه شوراى   اين در حالى اس
ــه دوشنبه  عالى بورس در جلس
ــركت  ــرد ش ــرر ك ــود مق خ
ــران در همكارى  ــورس اي فراب
ــكن، راهكارهاى  ــك مس با بان
ــاد تعادل در بازار  الزم براى ايج
اوراق تسهيالت مسكن را اتخاذ

 كند. 

آزادسازى سهام عدالت 
در قالب راه اندازى 

صندوق هاى سرمايه گذارى
ــوراى عالى بورس  در جلسه ش
ــت وزير اقتصاد، در  كه به رياس
ــور اقتصادى و  ــل وزارت ام مح
ــد، مقرر شد  دارايى تشكيل ش
در مواردى كه نماد شركت هاى 
پذيرفته شده در بازار سرمايه، به 
ــى خارج از  دليل ابهامات اساس
حيطه اختيار و عملكرد شركت، 
متوقف مى شود، ضريب شناورى 
ــركت صرفا براساس روزهاى  ش
معامالتى نماد شركت محاسبه 
شود. با اين مصوبه، ضمن افزايش 
ــركت ها،  ــناورى ش ــب ش ضري
ــترى از شركت هاى  تعداد بيش
ــده در بازار سرمايه،  پذيرفته ش
ــقف  ــمول بهره مندى از س مش
ــد.  معافيت مالياتى خواهند ش
ــوراى عالى بورس،  در جلسه ش
ــزارش تفصيلى  ــه گ ضمن ارائ
ــرمايه  درخصوص نقش بازار س
در تامين مالى و خروج از ركود 
اقتصادى، نقشه راه بازار سرمايه 
ــورا  در اين خصوص به تاييد ش

رسيد.
ــوراى عالى بورس در جلسه   ش
خود، همچنين طرح آزادسازى 
سهام عدالت، در قالب راه اندازى 
ــرمايه گذارى  ــاى س صندوق ه
  (ETF) ــه در بورس قابل معامل
را در صورت تاييد ساير مراجع 

ذى ربط، بالمانع دانست.
ــتورالعمل تشكيل  تصويب دس
ــوراى  ــيون تخصصى ش كميس
عالى بورس، از ديگر تصميمات 
جلسه روز گذشته شوراى عالى 

بورس بود.
ــه نيز گزارشى  در ابتداى جلس

ــى بازار  ــرايط كل درخصوص ش
سرمايه و اقدامات صورت گرفته 
ــتاى بهبود شرايط بازار،  در راس

ارائه شد. 

بهترين فرصت براى 
سرمايه گذارى در بورس

محسن محمودزاده، مدير عامل 
ــرمايه گذارى دانايان  شركت س
ــرايط كنونى  پارس پيرامون ش
بازار سرمايه معتقد است: قيمت 
ــركت هاى بورسى با  ــهام ش س
كاهش قابل توجهى رو به رو شده 
و به نظر مى رسد اكنون بهترين 
فرصت براى سرمايه گذارى در 
ــده، حال آنكه  بورس فراهم ش
ــده و حقوقى  ــهامداران عم س
ــد تــامين نقدينگى  نـيـازمـن

هستند. 
ــب عنوان  ــا بيان اين مطل وى ب
ــى  ــهامداران حقوق ــرد: س ك

ــركت هاى  ــورس همچون ش ب
سرمايه گذارى در حالى با كمبود 
نقدينگى مواجه هستند كه از يك 
سو امكان دريافت وام بانكى براى 
اين مجموعه ها وجود ندارد و از 
ــه اوضاع  ــوى ديگر با توجه ب س
ــب ماه هاى اخير بورس  نامناس
محدوديت هايى براى آنها جهت 
ــهام و شناسايى سود  فروش س

اعمال كرده اند. 

اعمال آثار روانى تمديد 
مذاكرات هسته اى بر

 بازار سرمايه
مدير عامل شركت سرمايه گذارى 
ــارس پيرامون تمديد  دانايان پ
ــو نيز  ــته اى ژن ــرات هس مذاك
ــرات  ــد مذاك ــرد: رون ــان ك بي
ــى ايران به گونه اى بوده  سياس
ــار آن مى رفت تا توافق  كه انتظ
ــدت حاصل ــى در كوتاه م نهاي

 نشود.
از اين رو، به نظر مى رسد فعاالن 
ــى از اين  ــرمايه با آگاه بازار س
موضوع به معامالت مى پردازند 
و آثار روانى آن نيز بر روند ماه هاى 
ــده است.  اخير بورس اعمال ش
محمودزاده در خصوص صنايع 
پربازده بورس اظهار كرد: صنايع 
پتروشيمى، پااليشى، معادن و 
فلزات از جمله گروه هايى هستند 
كه همواره تقاضا براى محصوالت 
توليدى آنها وجود دارد و به دليل 
سهولت دسترسى به مواد اوليه 
مورد نياز توليد و اجراى طرح هاى 
ــعه اى با ارزش افزوده باال  توس
آينده اى روشن در انتظار صنايع 

مذكور است.
محمودزاده در خاتمه به صنعت 
ــاره كرد و گفت:  خودرو نيز اش
همكارى و تعامل با شركت هاى 
ــعه  ــاز خارجى، توس خودروس
بازارهاى فروش محصوالت در 
خارج از كشور و در نهايت بهبود 
كيفيت دستگاه هاى توليدى از 
جمله مواردى است كه بايد در 
اين صنعت تحقق يابد تا شاهد 
شكوفايى آن طى سال هاى آتى 

باشيم. 

شرايط شركت ها قابل مقايسه با ادوار گذشته نيست

نقد شونده ترين 
سهم هاى بازار

ــركت هاى مختلف، 20  در بين ش
ــركت اول در فهرست بيشترين  ش
ــى بيش  ــا، داراى بازده بازدهى ه
ــد. در بين اين  از 20 درصد بوده ان
شركت ها نمادهاى شركت كيسون، 
نساجى  بروجرد و فنرسازى  خاور با 
كسب بازدهى بيش از 170 درصد 
ــته، در صدر  ــى دو هفته گذش ط
ــرار گرفته اند.  ــت بازدهى ق فهرس
گفتنى است بهترين رتبه هاى نقد 
ــوندگى در بين اين 20 شركت  ش
ــيمى  ــه نماد هاى پتروش ب مربوط 
ــرمايه  گذارى ساختمان   زاگرس، س
ايران  و گروه سرمايه گذارى ميراث 
ــت. همچنين در  فرهنگى بوده اس
نمادهاى  بين شركت هاى مختلف 
ــيمى  فارابى  و سازه  پويش   پتروش
ــى را طى  ــترين بازدهى منف بيش
ــته اند  ــدت مذكور در حالى داش م
ــوندگى اين  ــاى نقد ش كه رتبه ه
ــه رقمى است.  ــهم نيز س ــه س س
ــت 20  ــت در فهرس اس ــى  گفتن
ــركت با بيشترين بازدهى منفى  ش
ــته، نمادهاى  ــى دو هفته گذش ط
ــع  صناي ــركت  ش ــيمان غرب ،  س
غذايى مينوشرق و نيروترانس  جزو 

نقدشونده  ترين سهم ها بوده اند. 

سهام 5 شركت دولتى 
در سبد واگذارى ها

ــامل  ــركت دولتى ش ــهام 5 ش س
ــهم  ــزار س ــون و 989 ه 327 ميلي
و  ــزار  9 ه ــه  پاي كل  ارزش  ــه  ب
ــارد و 672 ميليون ريال  639 ميلي
ــال روانه ميز  در پنجمين ماه امس
ــاس اين  ــد. براس فروش خواهد ش
ــهام شركت  گزارش، صد درصد س
ــران كه  ــم اي ــرورش كرم ابريش پ
ــركت را  ــهم اين ش ــزار س 325 ه
ــود به قيمت پايه هر  شامل مى ش
ــزار  ــون و 626 ه ــهم چهار ميلي س
ــهام  ــال و صد درصد س و 443 ري
ــت و صنعت نيشكر  ــركت كش ش
ــامل 194 ميليون و  ــه ش هفت تپ
ــركت به  ــهم اين ش ــزار س 741 ه
ــهم 8164 ريال  قيمت پايه هر س
ــرداد در فرابورس  ــم م در روز پنج
واگذار مى شود. همچنين 51 درصد 
ــركت آلوميناى ايران كه  سهام ش
101 ميليون و 988 هزار سهم اين 
شركت را شامل مى شود قرار است 
ــهم 59 هزار و  به قيمت پايه هر س
ــن روز روى ميز  ــال در اي 792 ري
ــورس برود. در عين حال، قرار  فراب
ــت 20/82درصد سهام شركت  اس
ــازان ايران به  ــكن س عمران و مس
ــهم 19 هزار و  ــه هر س ــت پاي قيم
33 ريال و 40 درصد سهام شركت 
ــازان منطقه  ــكن س عمران و مس
ــت پايه هر  ــه قيم ــمال غرب ب ش
ــه ترتيب  ــهم 1378 ريال كه ب س
ــهم و  ــزار س ــون و 935 ه 22 ميلي
ــت ميليون سهم اين شركت ها  هش
ــود در روز پنجم  ــامل مى ش را ش

مرداد در فرابورس عرضه شود. 

عرضه نامحدود 
ميعانات گازى

ــر عامل  ــانا، مدي ــى حسينى ش عل
ــاره به عرضه  ــرژى با اش ــورس ان ب
ــگاه ايالم در  ميعانات گازى پااليش
ــته اظهار كرد: از تير  ــال گذش س
ــگاه خانگيران  ــال پااليش ماه امس
ــكه از اين  ــم روزانه يك هزار بش ه
محصول را در بورس انرژى عرضه 
ــه زودى  ــن اينكه ب ــد، ضم مى كن
ــه  عرض ــان  ميزب ــرژى  ان ــورس  ب
ــى  جنوب ــارس  پ گازى  ــات  ميعان
خواهد بود. حسينى افزود: ساخت 
ــاخت هاى مورد  تاسيسات و زيرس
ــاس كه از  ــدا بندرعب ــاز در مب ني
سوى شركت ملى پااليش و پخش 
فرآورده هاى نفتى در حال احداث 
ــت به زودى پايان خواهد يافت.  اس
ــزارش داد، پانزدهم  وزارت نفت گ
تير ماه امسال پااليشگاه خانگيران 
ــگاه ايالم، نخستين  پس از پااليش
ــورس  ــود در ب ــور خ ــه حض تجرب
ــه قيمت  ــه كرد ك ــرژى را تجرب ان
هر بشكه ميعانات گازى پااليشگاه 
ــون و 950 هزار  ــران، 2 ميلي خانگي

ريال تعيين شده بود. 

ورود سرمايه گذار 
خارجى به بورس 
عربستان آزاد شد

ــهام  ــازار س ــاى ب ــتان دره عربس
ــرمايه گذاران  ــه روى س ــود را ب خ
ــتان  ــود. كابينه عربس خارجى گش
ــات مالى خارجى اجازه  به موسس
ــازار بورس اين  ــت تا در ب داده اس
كنند.  ــدارى  خري ــهام  س ــور  كش
ــارد دالرى بورس  ــازار 531 ميلي ب
ــتان در حال حاضر محدود  عربس
ــرمايه گذاران داخلى و  به حضور س
سرمايه گذاران خارجى از 6 كشور 
عضو شوراى همكارى خليج فارس 

است. 

شاخص كل بورس 140 واحد صعود كرد
ديروز سه شنبه 31تير به لطف رونق معامالت در بسيارى از گروه هاى كوچك و 
بزرگ بازار، شاخص ها در بورس و فرابورس توانستند رشد به نسبت ملموسى را 
تجربه كنند. در اين معامالت اقبال به تعداد محسوسى از نمادها در بخش هاى 
ــاختمانى و معدنى  ــرمايه گذارى، دارويى، س ــيمى، س ــون به ويژه پتروش گوناگ
ــت و در مقابل گروه هايى مانند بانكى،  ــاخص ها تاثير شايانى داش در صعود ش
ــازى، قندى و نفتى با بى مهرى سرمايه گذاران مواجه شدند.  مخابرات، خودروس
روز گذشته شاخص كل بورس تهران با ثبت افزايشى 635 واحدى به 74526 

واحد رسيد. 

بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

بيشترين افزايش

بيشترين كاهش

برترين تقاضا

برترين عرضه

گزارش «فرصت امروز» از افزايش 635 واحدى شاخص كل

حقوقى ها فروشنده بودند

سيدمحمد صدرالغروى

شهريار شهميرى* 
ــه به  ــا توج ــركت ها ب ــرد ش عملك
ــا و ركود  ــدن تحريم ه ــى ش طوالن
ــا ضعيف  ــور نه تنه ــم در كش حاك
ــا كرد  ــوان ادع ــه مى ت ــت بلك نيس
ــركت ها از نظر پوشش سوددهى  ش
ــته  ــال هاى گذش ــه با س در مقايس
ــاعدترى  ــر و مس ــرايط مطلوب ت ش
ــت كه  ــكى نيس ــد. در اين ش دارن
ــركت ها به  ــهام اغلب ش ــت س قيم
ــن امر نه  ــيده و اي كف قيمتى رس
تنها بر هيچ كارشناس بازار سرمايه 
ــيده  ــهامدارى پوش بلكه بر هيچ س
ــرايط  ــت، بنابراين مى توان ش نيس
فعلى را شرايط مناسب و كم ريسك 
ــرمايه گذاران ميان مدت و  ــراى س ب
فعلى  ــرايط  ش ــت.  دانس بلند مدت 
شركت ها در مقايسه با ادوار گذشته 
حاكى از پتانسيل هايى است كه در 
دوران ركود و تحريم حاصل شده و 
ــن امر مى تواند ديدگاهى منطقى  اي
ــهامداران براى سرمايه گذارى  به س
ــركت ها  ــرد فعلى ش ــد. عملك بده
ــم و ركود  ــر و دار تحري ــه در گي ك
ــا زمان  ــد اگر ب ــرار دارن ــى ق تورم
ــد  قبل از تحريم ها و در دوران رش
ــه شود بدون شك  اقتصادى مقايس
ــر و مثبت بازار  ــه ظرفيت هاى بك ب
ــى و بالطبع بازار  دارايى هاى فيزيك
ــود.  دارايى هاى مالى پى برده مى ش
وقتى شركت ها در شرايط فعلى و با 
دست و پنجه نرم كردن با مشكالت 

ــاى خود را  ــد پيش بينى ه مى توانن
ــر از آن  ــد و گاه فرات ــش دهن پوش
ــد انتظار دورنماى مثبت  گام بردارن
ــا و انتظار  ــرمايه يك ادع از بازار س
خالى نيست بلكه مى توان به تحقق 

آن اميدوارانه نگريست.
ــت و  ــر دول ــاه اخي ــى، دو م در يك
مجلس شرايط بازار سرمايه و موارد 
اثر گذار بر آن را بهتر و بيشتر درك 
ــه اى كه لزوم قوانين  كرده اند به گون
ــهيل كننده رونق بازار  ــدار و تس پاي
به عنوان يك ضرورت در تصميمات 
دو قوه مورد توجه قرار گرفته است. 
ــرمايه معموال تابع هيجانات  بازار س

ــت و بر مبناى  ــرمايه گذاران اس س
تصميمات هيجانى فرازونشيب هاى 
ــت و منفى مى گيرد و  فزاينده مثب
همين امر به شكل گيرى «دومينو» 
ــود.  ــرمايه منجر مى ش ــازار س در ب
ــتان  ــازار از زمس ــه در ب روندى ك
سال گذشته شروع شد و همچنان 
ــازار ديده  ــش در ب ــش كم و بي اثرات

مى شود، بايد متوقف شود.
ــن روزها  اي ــارى كه  يك صدم اخب
ــرمايه مى چرخد  ــازار س ــراف ب اط
ــته حرف  ــال هاى گذش ــر در س اگ
ــد بازار  ــرح مى ش ــايعه اش مط و ش
ــنگين  ــبه به صف هاى س را يك ش

ــون بازار و  ــل مى كرد، اما  اكن تبدي
ــار اين اخبار  ــرمايه گذاران از كن س
بى تفاوت مى گذرند در حالى كه اين 
ــذارى آنها بر اقتصاد و  اخبار و اثرگ
ــت ندارد.  ــى اهمي بورس براى كس
ــن بى توجهى  ــى از اي مى توان بخش
ــهامداران  ــدن س را در منطقى تر ش
ــا و فروكش كردن  ــارات آنه و انتظ
ــا هيجانى تعبير  تصميم گيرى صرف
ــد منجر به  ــا نبايد اين رون كرد ام
ــرمايه و  ــازار س ــه ب ــادى ب بى اعتم
ــود. بدون شك  ــرمايه گذارى ش س
ــئله هسته اى  ايران در پى حل مس
ــات به وجود آمده و  ــان مناقش و پاي

ــتا به دنبال رفع تمامى  در اين راس
تحريم هاى ظالمانه كشورهاى غربى 
ــت كه اگر اين  ــور اس از دوش كش
ــرد و اين تحريم ها  ــكل گي اتفاق ش
در يك بازه زمانى منطقى لغو شود، 
ــدت به روى  ــته اين م ــاى بس دره
ــود و شرايط خوبى  كشور باز مى ش
ــاد رقم مى خورد. از  براى كل اقتص
ــرايط فعلى  ــى كه بازار در ش آنجاي
در دست دو دسته از سهامداران پر 
ضرر و سهامداران نوسان گير افتاده 
ــت بهترين راه حل برون رفت از  اس
ــت  ــرايط بهره بردارى درس ــن ش اي
ــى جديد  ــاى مال ــل از ابزاره و كام
ــى و صندوق هاى  ــد اوراق تبع مانن

بازارگردان اختصاصى است.
ــيار درست  اوراق تبعى تصميم بس
ــترش  و به جايى بود كه بايد با گس
ــن اوراق و همچنين ايجاد  حجم اي
فرصت براى انتشار اوراق سهام هاى 
ــراى خارج  ــر از اين ظرفيت ب ديگ
ــرمايه  ــرمايه از بازار س ــدن س نش

كمك كرد.
ــاى  بازارگردان ه و  ــى  تبع اوراق 
ــهامدارانى را كه به  ــى س اختصاص
ــون اقدام  ــنگين تاكن دليل ضرر س
به شناسايى ضرر نكرده اند همچنان 
ــد و از طرفى  ــازار حفظ مى كن در ب
ــد كوتاه مدت و  ــع دي ــد مان مى توان
ــت،  ــان گيرى كه آفت بازار اس نوس

بشود. 
* مدير عامل كارگزارى سهم آشنا

 74,526,10شاخص كل
635,61ميزان تغيير
B 3,427,307,095ارزش بازار

45,307تعداد معامالت
B 1,287,273ارزش معامالت
M 410,762حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
14,898306,57فارس
5,147115.79تاپيكو
3,18342.48ومعادن
6,22914.83تيپيكو
1,69313.81وخارزم
18,87412.86شخارك
3,2789.87وبشهر

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

1,155918.55  س. پرديس(پرديس)
594448  ح. خوارزمي(وخارزمح)

1,8231317.74  تكنوتار(تكنو)
9,5366277.04  كنتورسازي ايران (آكنتور)

  ح . الكتريك  خودرو 
شرق (خشرقح)

913445.06

9,0353734.31  ح . البرزدارو(دالبرح)
3,1831234.02  توسعه معادن وفلزات (ومعادن)

3,3281284  نوسازي  تهران  (ثنوسا)
14,8985734  پتروشيمي خليج فارس(فارس)

45,87117644 خاك  چيني   (كخاك)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
درصد تغيير قيمتقيمت

تغيير
  صندوق سرمايه گذاري 

(99.99)(10817)1صنوين (صنوين2)

(21.4)(1990)7,307  بهنوش  ايران (غبهنوش)
(4)(1280)30,739  قند لرستان (قلرست)
(3.99)(179)4,306  قند نيشابور(قنيشا)

  آهنگري  تراكتورسازي  
(3.91)(82)2,017ايران (خاهن)

(3.33)(40)1,160  ح . سيمان  شرق (سشرقح)
(3.32)(50)1,455  فنرسازي زر(خزر)

  صنايع  شيميايي  سينا 
(3.24)(364)10,875(شسينا)

(3.14)(328)10,107  سيمان  كرمان (سكرما)
(3.14)(332)10,232  شيشه  همدان (كهمدا)

ارزش(ميليون ريال)قيمت خريدنام كامل شركت (نماد)
  صنايع پتروشيمي خليج 

14,89830,457فارس(فارس)

8,02528,631  گروه  صنعتي  بارز(پكرمان)

2,38123,284  توسعه  معادن  روي  ايران (كروي)
  سرمايه گذاري ساختمان 

3,22723,152ايران(وساخت)

  توسعه  صنايع  
3,27819,293بهشهر(هلدينگ (وبشهر)

10,90512,266  داروسازي  امين (دامين)

1,4058,776  بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت)
  سرمايه گذاري پارس  

3,0668,192توشه (وتوشه)

2,0397,510  سرمايه  گذاري  شاهد(ثشاهد)

10,5107,039  داروسازي  اسوه (داسوه)

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

5949,766س. خوارزمي(وخارزمح)

27,3287,149  پارس  پامچال (شپمچا)

15,8166,424  سيمان  دورود(سدور)

2,1104,691  گروه صنعتي بوتان (لبوتان)

6,7444,535  صنعتي  آما(فاما)

3,8164,168  قندهكمتان (قهكمت)

28,6963,780  صنايع كاغذسازي كاوه (چكاوه)

6,2053,305  سيمان كردستان(سكرد)

13,1761,816  سيمان اصفهان (سصفها)

4,7581,714  نورد آلومينيوم (فنوال)

مبلغ تقسيم سودشركت
330 ريالبانك ملت 
283 ريالگروه مپنا

1000 ريالسرمايه گذارى گروه توسعه ملى
2900 ريالنفت سپاهان
250 ريالكربن  ايران 

150 ريالگروه صنعتى بوتان
220 ريالبيمه دى

370 ريالتوسعه معادن و فلزات
3100 ريالپتروشيمى جم
263 ريالبيمه كارآفرين

مهندسى ساختمان تاسيسات 
راه آهن

375 ريال



ــاى اجتماعى  با ساخت شبكه ه
ــا توسط مردم  ــال از آنه و استقب
ــوان به خوبى  سراسر دنيا، مى ت
پى برد كه مى توان از اين شبكه ها 
ــراى توسعه  به عنوان يك ابزار ب
صنعت بانكدارى و خدمات بانكى 
ــه همين منظور  استفاده كرد. ب
رييس پژوهشكده پولى و بانكى 
به جايگاه و قدرت دنياى مجازى 
تاكيد دارد، اما از فاصله سيستم 
ــت نوين  ــران در صنع ــى اي بانك
ــر داده است.  بانكدارى دنيا خب
ــى، يكى از داليل  البته فرهاد نيل
ــم دانسته و  ــه را تحري اين فاصل
گفت: بانك مركزى عزم جدى را 
به دليل نوسازى سيستم بانكى و 
ورود آن به شبكه هاى اجتماعى 
ــى الزم  ــا زيرساخت هاي دارد؛ ام
است كه بايد سه قوه و مسئوالن 
اين نهاد مالى بر ايجاد آن همت 

داشته باشند. 

جامعه مخاطب يك 
ميلياردى 

يك دهه از ورود فعاالن اقتصادى 
ــروت به  ــان صنعت و ث و صاحب
ــاى الكترونيك  ــارت در فض تج
ــه  ــورى ك ــه ط ــذرد، ب مى گ
كسب و كار آنالين در شبكه هاى 
اجتماعى براى برخى از حرفه ها 
درآمدهاى كالنى به همراه آورده 
است. اما اين فضا در سياست هاى 
ــى بانك ها  ــه اى و خدمات توسع
ــت، به طورى  ــول مانده اس مغف
كه مدير  آى تى يكى از بانك هاى 
ــت امروز»  ــه «فرص خصوصى ب
ــى  ــاى اجتماع ــت: شبكه ه گف
ــى دارند و  كاركرد هاى گوناگون
بايد با شناسايى نياز، كاركردهاى 
آن را در اين فضاى مجازى پيدا و 

بالفعل كرد. 
ــه دگرگونى در  ــاره ب ــا اش وى ب
ــه داد: در  دنياى ارتباطات ادام
حال حاضر شبكه هاى اجتماعى 
ــروز با  ــال ادغام روش ام به دنب
ــود هستند.  روش هاى قبلى خ

ــه اجتماعى  ــك شبك مثال در ي
مجازى كه كاربرانى را در سراسر 
ــداث سرويسى  ــا دارد با اح دني
ــاص  ــان اشخ ــوان همزم مى ت
ــاز مشترك به  ــا ني مختلف را ب
دور هم جمع كرد تا آنان درباره 
ــا يكديگر  ــان و رفع آن ب نيازش
تبادل نظر و ارتباط برقرار كنند؛ 
ــن كاربرى  ــن منظور اي به همي
ــراى بانك هاى ايرانى  مى تواند ب

بسيار موثر و مقبول باشد. 
وى تاكيد كرد: بانك ها به عنوان 
يكى از بزرگ ترين نهادهاى مالى 
در ايران مى توانند از شبكه هاى 
ــى،  ــراى بازارياب ــى ب اجتماع
ــازى،  ــازى، برندس فرهنگ س
معرفى محصوالت، جامعه سازى، 
ــه خوبى استفاده  ارائه خدمات ب
ــك جامعه  ــا داشتن ي كنند و ب
مخاطب با تعداد يك ميليارد نفر 
به سرعت در سطح وسيعى ورود 
پيدا كرده و درآمد كسب كنند. 

اين كارشناس  آى تى، با اشاره به 
ورود صنعت بانكدارى به منظور 
ــات توسط شبكه هاى  ارائه خدم
ــزود: بانك هاى موفق  مجازى اف

ــود در  ــا حضور خ بين المللى ب
فضاى مجازى هدف را شناسايى 
ــه آن وارد  ــم ب ــرده و مستقي ك
ــد. شبكه هاى اجتماعى  مى شون
ــران، ارتباطى افقى دارند  با كارب
و اگر تبليغات و معرفى خدمات 

ــى توسط  ــاف باشد، به خوب شف
ــده مى شود و اين  كاربران پراكن
خود به مثابه طى كردن نيمى از 

مسير خواهد بود. 
ــرد: چندى پيش در  وى اعالم ك
ــى سوالى مطرح  يك نظر سنج
ــا بانك هاى  ــه نظر شم شد كه ب

ــاده از رسانه هاى  ايرانى در استف
اجتماعى چقدر موفق بوده اند؟ 
ــى 57 درصد  ــن نظر سنج در اي
خيلى كم را انتخاب كرده، بقيه 
ــز 17 درصد تا حدودى،  افراد ني
ــى زياد، 9 درصد  10 درصد خيل
ــاد را انتخاب  ــم و 7 درصد زي ك
كرده بودند. به خوبى و با نگاهى 
گذرا در اين آمار مى توان فهميد 
ــاى ايرانى در  كه جايگاه بانك ه
ــى و دنياى  ــاى اجتماع شبكه ه

مجازى چقدر است. 

انزواى بانك هاى ايرانى
ــاورى معتقدند،  كارشناسان فن
ــن  ــه اي ــال گذشت ــد س در چن
ــى بوده اند كه به  بانك هاى ايران
ــود مى روند و  سراغ مشتريان خ
اين براى نهادهاى مالى همچون 
ــه زنگ خطرى  ــا به مثاب بانك ه
به شمار مى رود و به زودى نظام 
ــت تاثير قرار  بانكى كشور را تح
ــن رو مى توان  ــد داد. از اي خواه
ــاى بانك هايى كه در  از تجربه ه
ــازى جاى خود  شبكه هاى مج
ــرد و آن را گسترش  ــدا ك را پي

ــاده كرد. به عنوان  داده اند، استف
مثال، بحث «بزرگ داده ها» كه 
همان اطالعاتى است كه فرد پس 
ــاى مجازى از  از فعاليت در فض
خود به جاى مى گذارد، مى تواند 
ــران را در مسير  شبكه بانكى اي
ــرى و جذب  كشف عاليق مشت
آن يارى كند. در حال حاضر ارائه 
خدمات بانك هاى مجازى ايران 
ــه آخرين مدل  ــه و ارائ به توسع
كارت هاى اعتبارى خالصه شده 
ــه وب سايت هاى  ــى هم ب و گاه

خود نگاهى خبرگزارى دارند. 
ــن گزارش هاى  ــاس آخري  براس
ــاى فناورى،  ــده در دني ارائه ش
بانك هاى موفق اين روزها ميان 
ــان، ارتباطى  خود و وام دهندگ
ــرار كرده و در حال  تصاعدى برق
ــاه اطالع رسانى  ــن پايگ ساخت
ــع آورى،  ــه جم ــا ب ــد ت هستن
ــازى و آناليز اطالعاتى  ذخيره س
ــه شايد روزى اين  اقدام كنند ك
ــن نهادهاى  ــه كار اي اطالعات ب
ــال اين اطالعات  مالى آمده و مث
ــك كند تا  ــه وام دهندگان كم ب
ــك اعتبارى شان  پتانسيل ريس
نيز بهتر تخمين زده شود. يعنى 
ــاده از روش  بانك ها براى استف
ــب با شخصيت،  بازاريابى مناس
ــى و  ــت مال ــه و موقعي سليق
ــرد اين اطالعات  اجتماعى هر ف
ــه خدمات و  ــراى جذب، ارائ را ب
نگهدارى مشترى به كار گيرند. 

ــا در آينده اى  ــن بانك ه به يقي
ــل از اطالعاتى كه  نزديك حداق
ــاى اجتماعى  ــط شبكه  ه توس
ــراى  ــد ب ــت مى آورن ــه دس ب
ــان استفاده خواهند  بازاريابى ش
كرد و هر كدام از بانك ها با تاكيد 
ــات ارائه شده در  بر عمده خدم
ــه دنبال چيزى  دنياى مجازى ب
خواهند بود كه اين نشان از تغيير 
ــوال بانك ها توسط  اوضاع و اح
ــى در شبكه هاى  رفتارهاى مال
ــران در اين  ــى دارد و اي اجتماع
ــر روز كم رنگ و  دنياى امروز ه

كم رنگ تر مى شود. 

راه ورود  بانك هاى  ايرانى به دنياى مجازى مسدود است

شبكه هاى اجتماعى مغفول در صنعت بانكدارى
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اخبار بانك

بانك ملت 330 ريال سود 
تقسيم كرد

ــك ملت در  ــى بان ــاى مال صورت ه
ــع عمومى اين بانك كه در روز  مجم
ــارى برگزار شد،  30 تيرماه سال ج
ــد و از 420 ريال سود  ــب ش تصوي
ــده به ازاى هر سهم، 330  محقق ش
ــداران تقسيم شد.  ــال بين سهام ري
ــود هر سهم  ــن پيش بينى س آخري
بانك ملت 408 ريال اعالم شده بود. 
ــال قيمت هر سهم بانك  در عين ح
ــل از بسته شدن مجمع، دو  ملت قب

هزار و 456 ريال بوده است.

خانواده بانك ملى تحت 
پوشش بيمه درمان تكميلى

تفاهم نامه همكارى با موضوع بيمه 
درمان تكميلى همكاران بانك ملى 
ــور مديران عامل اين بانك و  با حض

بيمه البرزمنعقد شد. 
ــن تفاهم نامه بانك  ــر اين اساس اي ب
ــا از اواسط  ــاى آنه ــى و خانواده ه مل
مرداد ماه امسال با استفاده از پوشش 
ــه البرز،  ــه اى شركت بيم كامل بيم
امكان استفاده از خدمات بسترى در 
بيمارستان هاى طرف قرارداد با بيمه 
ــر بيمارستان اين  ــور را عالوه ب مذك
بانك در سراسر كشور خواهند داشت. 

بانك مسكن گواهى 
شناسه شى گرفت

ــروه بانكى بعد  ــك مسكن در گ بان
ــك مركزى، به عنوان نخستين  از بان
ــت گواهى ثبت  ــك كشور توانس بان
ــود  ــه خ ــى OID را ب ــه ش شناس

اختصاص دهد. 
ــى  شناساي ــراى  ب ــه  شناس ــن  اي
ــا و موسسات  ــرد نهاده منحصربه ف
و  ــا  ــى، طرح ه غيردولت و  ــى  دولت
ــات  ــوالت و خدم ــا، محص پروژه ه
ــز اشيا  ــازى و تماي ــاى مج در فض
ــات استفاده  ــه ملى اطالع در شبك
ــود عالوه بر اين بانك مركزى  مى ش
ــراى اختصاص  ــه شى از ب از شناس
ــدور گواهى الكترونيكى  به مركز ص
ــد و تمامى  ــاده مى كن بانكى استف
گواهينامه ها و امضاهاى الكترونيكى 
ــن مركز با  ــده از سوى اي ــادر ش ص
ــى، از اعتبار  كسب هويت بين الملل

جهانى برخوردار مى شوند. 
ــا مراجعه به  ب متقاضيان مى توانند 
 www. oid-info. ــاى  سايت ه
 www. oid-info. com و   ir
ــن را  ــك مسك ــه OID بان شناس

مشاهده كنند. 

راه اندازى باجه مهم ترين 
برنامه پست بانك 

نايب رييس هيات مديره پست بانك 
ــدازى باجـه  در  گفت: ايجاد و راه ان
ــد و گسترش آن در  شهرهاى جدي
روستاهاى كشور براى ارائه خدمات 
متنوع بانكى از مهم ترين برنامه هاى 

پست بانك ايران است. 
ــد از  ــان، در بازدي ــرز شعباني فريب
ــرود از آمادگى  شعب مركزى هشت
ــور گسترش  ــه منظ ــت بانك ب پس
ــل مشكالت  ــاس براى ح نقاط تم
هموطنان اين منطقه بـا بهره گيرى 
شهرستان  داخــلى  ظرفيت هاى  از 

در قالب باجه هاى بانكى خبر داد. 

نسخه ويندوز همراه كارت 
بانك آينده فعال شد

بانك  همراه كارت  ــدوزى  وين نسخه 
ــا سامانه  ــه نخستين و تنه آينده ك
ــژه گوشى هاى  ــى موبايلى، وي رسم
ويندوزى است به بهره بردارى رسيد. 
ــن  ــى از جديدتري ــارت، يك همراه ك
الكترونيكى  ــدارى  بانك ــوالت  محص
ــال حاضر براى تلفن  است كه در ح
ــاى با سيستم عامل  همراه و تبلت ه
ــدوز و iOS در تارگاه  ــد، وين اندروي
ــده قابل دسترسى  ــى بانك آين رسم
ــن سامانه داراى قابليت هاى  است. اي
ــارژ سريع خطوط  ــژه اى چون، ش وي
ــودى تمام كارت هاى  اعتبارى، موج
ــو شتاب و پرداخت قبض شتابى  عض
ــاه ويژه اى را در ميان  توانسته، جايگ
ــدارى الكترونيكى براى  كاربران بانك
خود كسب كند. از ديگر ويژگى هاى 
ــه شناسه  ــدم نياز ب ــن سامانه، ع اي

كاربرى يا رمز اينترنتى است. 

بانك توسعه صادرات در 
گلستان نمونه شد

ــه بانك  ــان از شعب ــدار گلست استان
ــادرات گرگان در حاشيه  توسعه ص
ــت و معدن كه در  مراسم روز صنع
استان  بين المللى  ــاه  نمايشگ محل 
برگزار شد، با اهداى تنديس و لوح 
تقديـر به عنوان  بانك نمونه استانى 
در زمينه حمايت از صنعت و معدن 

تقدير كرد.

نماگر

ندا فتاحى

ماندگارى طال باالى 1300 دالر
قيمت طال ديروز همزمان با رشد ارزش سهام هاى آسيايى كاهش يافت، اما با 
توجه به افزايش تنش ها در بحران اوكراين و جنگ غزه، قيمت فلز زرد همچنان 
در باالى 1300 دالر باقى ماند. قيمت هر اونس طال ديروز همزمان با رشد ارزش 
ــه 1306 دالر رسيد.قيمت طال در  ــاى آسيايى 9 دالر كاهش يافت و ب سهام ه
معامالت ميانه روز سه شنبه تا 0/6درصد افزايش يافت، اما نتوانست اين رشد 

قيمت را حفظ كند و بدون تغيير نسبت به جلسه قبل به كار خود پايان داد.

فروش خريد نوع ارز 

3127031380دالر امريكا
4245042570يورو

5320053450پوند انگليس
2940029500دالر كانادا

84608530درهم امارت
2950029750دالر استراليا

3477035030فرانك سوئيس
1485014980لير تركيه

55805680كرون دانمارك
45004630كرون سوئد
49605060كرون نروژ

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

2326دينار عراق

نرخنامه

بانك  اطالعات  فناورى  مديركل 
مركزى، از احتمال تصميم گيرى براى 
تغيير سقف برداشت از خودپردازها تا 

هفته آينده خبر داد. 
به گزارش ايسنا، در حالى بانك 
مركزى تا چند روز آينده در مورد 
ميزان افزايش سقف برداشت روزانه از 
خودپردازها از 200 هزار تومان به طور 
رسمى تصميم گيرى خواهد كرد كه 
تعدادى از بانك ها از چند ماه پيش اين 

رقم را افزايش داده بودند. 
اين در حالى است كه در نيمه دوم 
سال گذشته برخى بانك ها از جمله 
بانك توسعه صادرات و در اواخر سال 
نيز بانك ملى ميزان برداشت روزانه از 
دستگاه هاى خودپرداز خود را افزايش 

داده بودند. همچنين در سال جارى نيز 
بانك سينا اعالم كرد، امكان دريافت 
بيش از 200 هزار تومان با كارت هاى 
اين بانك از خودپردازهاى آن فراهم 
شده است. در عين حال، برخى خبرها 
بيانگر اين است كه در تعدادى ديگر از 
بانك ها نيز به طرق ديگر چنين امكانى 

وجود دارد.
  اما مديركل فناورى اطالعات بانك 
مركزى با اشاره به انجام بررسى ها 
براى تغيير سقف برداشت از خودپرداز 
بانك ها به ايسنا اعالم كرد، تا هفته 
آينده در اين مورد تصميم گيرى 

خواهد شد. 
حكيمى در مورد برخى اظهارات 
مبنى بر اينكه براى گسترش خدمات 
الكترونيك و افزايش امنيت بايد 
نيز  كنونى  برداشت  قابل  ميزان 
كاهش يابد، گفت: كمتر شدن رقم 
قابل برداشت از 200 هزار تومان 
موجود بى معناست و بحث در مورد اين 
خواهد بود كه چه مبلغى بر ميزان فعلى

 اضافه شود. 

معاونت امور اقتصادى وزارت امور 
اقتصادى و دارايى طى گزارشى از 
افزايش 28 درصدى سپرده هاى بخش 

غيردولتى در بانك ها خبر داد. 
، براساس آخرين  به گزارش شادا
آمار منتشره و برخى از شاخص هاى 
بين المللى، ميزان سپرده هاى بخش 
غيردولتى در بهمن ماه سال گذشته 
به 9/5475 هزار ميليارد ريال رسيدكه 
اين رقم در اسفند سال 91 معادل 

8/4276هزار ميليارد ريال بود. 

نرخ سپرده هاى ديدارى 5/1درصد، 
سپرده هاى غيرديدارى 5/33درصد 
6درصد  و تسهيالت اعطايى نيز 8/
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رشد داشته است. 
اين گزارش مى افزايد، نرخ رشد 
پايه پولى در اسفند ماه سال 1392 
نسبت به زمان مشابه سال 91 معادل 
4- درصد، شبه  18 درصد، پول 1/
 1 5درصد و نقدينگى 29/ پول33/

درصد بوده است. 

در اين گزارش در خصوص تغييرات 
قيمت دالر و طال نيز آمده است، 
ميانگين قيمت فروش هر دالر در بازار 
تهران در اسفند ماه 1392 معادل 
30213 ريال بوده كه اين قيمت در 
خرداد ماه سال جارى به رقم 32536 

ريال رسيده است. 
همچنين قيمت هر اونس طال در اسفند 
ماه سال 1392 معادل 5/1343 دالر 
بود كه اين رقم در خرداد ماه سال 
جارى به 7/1266 دالر رسيده است. 

در  ايران،  بيمه  سهامى  شركت 
آستانه دور دوم سفرهاى تابستانى 
در تازه ترين طرح بيمه اى خود بيمه 

سفر را راهى بازار كرد. 
بيمه  آتش سوزى  بيمه هاى  مدير 
ايران با بيان اينكه در اين طرح سعى 
سفر  سبد  نيازهاى  تمامى  شده 
پوشش  تحت  تابستانى  مسافران 
بيمه اى قرار گيرد، گفت: در بيمه سفر 
ثاثيه محل  تابستانى ساختمان و ا
سكونت بيمه گذار در مقابل خطرات 
آتش سوزى، انفجار و صاعقه به ميزان 

پوشش  تحت  ريال  500 ميليون 
بيمه اى قرار خواهد گرفت. 

محمد رضايى افزود: همچنين توشه 
مسافران شامل تمامى لوازم مورد نياز 
مسافر در يك سفر متعارف همانند 
چادر مسافرتى و لوازم شخصى در 
مقابل خطرات آتش سوزى، انفجار، 
مبلغ  تا  توفان  و  سيل  صاعقه، 
20 ميليون ريال و در برابر سرقت تا 
مبلغ پنج ميليون ريال نزد اين شركت 

بيمه خواهند شد. 
لبته بيمه گر درخصوص پول نقد،  ا

و  طال  بهادار،  اوراق  مسكوكات، 
جواهرات و ساير اشياى قيمتى و 
مشابه آن هيچگونه تعهدى نسبت 
به جبران خسارت وارده به بيمه گذار 

به عنوان توشه سفر نخواهد داشت. 
وى درخصوص ساير مزاياى اين 
بيمه نامه تصريح كرد: در اين طرح 
مسافران  شخصى  خودروهاى 
تابستانى نيز در مقابل حوادثى همانند 
آتش سوزى، انفجار، صاعقه، سيل و 
توفان به ميزان 50 ميليون ريال نزد 

اين شركت بيمه خواهند بود. 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: به نظر مى رسد بانك مركزى 
ايران ديگر نمى خواهد زير بار شرايط 
چين در زمينه خطوط اعتبارى برود. 
به گزارش تسنيم، على محمد احمدى 
در رابطه با وضعيت فاينانس چين، 
اظهار كرد: فاينانس بايد دوطرفه باشد 
و براى هر دو طرف اهليت داشته باشد. 
وى به مشكالت ايران در معامالت با 

چين اشاره و تصريح كرد: چينى ها 
در تعهدات خود در قبال ايران تاخير 
داشته اند و همين موضوع مشكالتى 

را براى ايران به همراه داشته است. 
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس ادامه داد: البته در شرايط اوج 
تحريم ايران به فاينانس چين احتياج 
داشت، ولى هم اكنون وضعيت ما 
تغيير كرده و شايد به همين دليل 

بانك مركزى ايران قصد تجديدنظر 
در شرايط فاينانس چين را دارد. 

ينكه چين در  احمدى با اشاره به ا
يران به تعهدات  يط تحريم ا شرا
خود عمل نمى كرد، افزود: شرايط 
ينانس  ر فا عتبا پيش آمده و قطع ا
چين نشان مى دهد كه احتماال بانك 
هد زير بار  يران نمى خوا مركزى ا

شرايط چين برود. 

احتمال افزايش  سقف برداشت از خودپردازها از هفته آينده

افزايش 28 درصدى سپرده ها در سال گذشته 

بيمه سفر تابستانى راهى بازار شد 

بدعهدى چين، عامل تصميم بانك مركزى براى توقف فاينانس 

ــات استفاده  ــه ملى اطالع ــات استفاده در شبك ــه ملى اطالع ــات استفاده در شبك ــه ملى اطالع در شبك

به يقين بانك ها 
در آينده اى 

نزديك حداقل 
از اطالعاتى كه 

توسط شبكه  هاى 
اجتماعى به دست 

مى آورند براى 
بازاريابى شان 

استفاده 
خواهند كرد

قيمت فروشقيمت خريدعنوان
13061305اونس طال

689/420967/260يك گرم طالى 18 عيار
9/510/0009/490/000سكه امامى

9/470/0009/450/000سكه بهار آزادى
4/770/0004/750/000سكه نيم
2/740/0002/700/000سكه ربع
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حمل و نقلچهارشنبه اول مرداد 1393  - شماره 622

ــن روزها  آرش پزشـكى- اي
ــازار داخلى و  خبر ورود پژو به ب
ــودرو قوت  ــكارى با ايران خ هم
ــان ورود اين  گرفته و كارشناس
خودروى چينى- فرانسوى را در 
رقابتى تر شدن بازار خودرو موثر 

و مفيد تلقى مى كنند.
خودرويى كه پژو با كمك دانگ 
ــى توليد آن در  فنگ چين در پ
ــت، براى رقابت سخت  ايران اس
ــت كه  ــر با تندرى اس و نفس گي
رنو با كمك داچيا در ايران عرضه 
ــت بااليى  ــد و از محبوبي مى كن
ــران برخوردار  ــردم اي در بين م
ــايد ورود اين محصول  است.ش
ــروع جنگ نيابتى  به ايران را ش
ــك دانگ فنگ و  پژو و رنو با كم
ــد و اميدوار  داچيا در ايران نامي
ــن رقابت نفس گير  بود كه در اي
ــود خواهند كرد  تنها مردمى س
ــت از بى برنامگى  ــه سال هاس ك
ــهمگين در بازار  و توفان هاى س

خودرو آسيب ديده اند.
301  كه از الگوى نام گذارى هاى 
ــه گرفته و در  كمپانى پژو فاصل
ــبت به  ــوع نيز نس همين موض
ــن كمپانى  ــوالت اي باقى محص
منحصربه فرد شده، در حالى پا به 
بازار ايران مى گذارد كه دوست و 
ــود يعنى رنو در  رقيب ديرينه خ
اين بازار حضور موثر و فعال دارد.
ــا توجه به  ــژو 301 ب ــدا پ در ابت
ــه روز خود  ــدرن و ب ــى م طراح
ــس تلقى  ــودروى لوك ــك خ ي
ــار خودرويى چند  ــده و انتظ ش
ــى را در اذهان پديد  صد ميليون
ــه اين خودرو   مى آورد، حال آنك
ــى و  ــط طراح در كالس متوس
ــط كمپانى  ــاخته شده و توس س
توليد كننده همچون پروژه تندر 

90 ارزان سازى شده است.
پژو 301 در سال 2012 از سوى 
پژو بر مبناى پلت فرم سيتروئن 
ــا همكارى  ــى كالس اليزه ب س
كمپانى دانگ فنگ طراحى شد 

و پس از آن در سال 2013 توسط 
ــد انبوه  ــن كمپانى به تولي همي

رسيد.
ــه بازار  ــدا پا ب ــژو 301 در ابت پ
خودرويى كشور تركيه گذاشت 
و پس از آن به غرب آسيا و شمال 
ــا راه پيدا  ــرق اروپ ــا و ش آفريق
ــورهاى روسيه  كرد. در واقع كش
ــان و  ــرب و يون ــن و مغ و اوكراي
حتى كشورهاى امريكاى التين 
ــد اين خودرو در  مهم ترين مقص

دنيا تلقى مى شوند.
ــت كه 301 تا به حال  گفتنى اس
در غرب اروپا كه شامل انگليس و 
كشور صاحب برند يعنى فرانسه 
ــرده و غريب  ــت راه پيدا نك اس

مانده است.
ــه نوع موتور در جهان  301 با س
ــود كه اين موتور ها  توليد مى ش
ــاى 1,6VTI و  داراى حجم ه
1,6HDI  و 1,2VTI هستند؛ 
مدل 1200 سى سى اين خودرو 
ــس اتوماتيك در دنيا  با گيربوك

عرضه مى شود.
ــد با توجه به نوع  به نظر مى رس
ــودرو  ــت گذارى ايران خ سياس

ــط  ــاى متوس ــازار خودروه و ب
خانوادگى در كشور احتماال اين 
ــور VTI 1,6 كه  خودرو با موت
ــودروى پژو408  روزى روى خ
ــروز  ــده و ام ــتفاده مى ش اس
ــتاندارد  ــازى شده و اس بهينه س
ــا  ــد ب ــاس مى كن ــورو 5 را پ ي
ــتى پنج سرعته  گيربوكس دس

ــد بازار  ــود تا بتوان عرضه مى ش
خودروهايى نظير تندر و پارس 

را رقابتى تر كند.
ــى اين خودرو  از امكانات امنيت
ــراى  ــگ ب ــه ايرب ــوان ب مى ت

ــتم ــين و سيس راننده و سرنش
ــرد كه با  ــام ب  ABS-EBD ن
توجه به قوانين ايمنى خودروها 
ــى براى پالك  در نيروى انتظام
كردن خودرو قطعا اين آپشن ها 
در ايران حذف نخواهد شد اما با 
توجه به ارزان سازى اين خودرو 
ــت ديگر امكانات اين  ممكن اس
ــور پارك  ــر سنس ــودرو نظي خ
ــاى جانبى و  ــن آيينه ه و گرم ك
سيستم اتوماتيك تنظيم دماى 
ــتم  ــاق و كروز كنترل و سيس ات
ــط  ــر يا بخارى توس تنظيم كول
ــل حذف  ــينان عقب قاب سرنش

باشد.
پژو 301 داراى 4442 ميلى متر 
ــول و 1748 ميلى متر عرض  ط
ــن خودرو  ــه دو محور اي و فاصل
ــى اين خودرو را  كه فضاى داخل
تشكيل مى دهد عبارت است از 
ــايز  ــر كه اين س 2652 ميلى مت
ــژو پارس و  كمى كوچك تر از پ

كمى بزرگ تر از تندر است.
ــژو 301 تقريبا  حجم صندوق پ
640 ليتر است كه در برابر حجم 
ــارس و تندر 90  ــدوق پژو پ صن

ــيارى براى گفتن  حرف هاى بس
دارد.

ــه از اهميت  ــرى ك ــش ديگ بخ
ــودرو  خ ــن  اي در  ــى  باالي
ــت هاى  ــت تس ــوردار اس برخ
ــى Euroncap به عنوان  ايمن
سازمانى معتبر در تست تصادف 
ــن خودرو  ــت كه اي خودروهاس
ــت هاى تصادف  توانسته در تس
ــتاره از پنج  ــه سه س اين موسس
ــب كرده و  ــتاره ايمنى را كس س
ــه را در تصادف از  كمترين صدم
جلو و بغل به راننده و سرنشينان 

بزند.
ــه راننده و  ــويم ك بايد متذكر ش
سرنشين در تصادفات احتمالى 
ــدى نخواهند  دچار صدمات ج
ــرط است كه  شد و اين به آن ش
ــدام به  ــده داخلى اق توليد كنن
ــاى ايمنى اين  ــذف فاكتوره ح
ــتم  خودرو نظير ايربگ و سيس
ــد و جان  ــدارى نكن كنترل پاي
ــازى  ــردم را در برابر ارزان س م

خودرو ارجح تشخيص ندهد.
ــه ورود  ــد گفت ك ــان باي در پاي
ــى عرصه  ــازار داخل ــه ب 301 ب
ــتر  ــن بازار بيش ــت را در اي رقاب
ــدرت  ــردم ق ــه م ــد و ب مى كن
انتخاب بين چندين محصول را 
ــى خواهد داد.  در يك رنج قيمت
ــوان  ــودروى 301 به عن ورود خ
ــه چينى- يك خودروى دو رگ
ــك تجربه  ــوى مى تواند ي فرانس
ــد و چهره  براى بازار داخلى باش
ــى را از  ــى خودروهاى چين منف
ذهن مردم بزدايد؛ چهره اى كه با 
قطعات بى كيفيت و خودروهاى 
ــتوانه در بازار ايران شكل  بى پش

داده است.
ــران  ــژو 301 در اي ــت پ قيم
ــون پيش بينى  ــدود 60 ميلي ح
ــوان اميدوار  ــود كه مى ت مى ش
بود با ارزان سازى كمپانى بتوان 
قيمتى بالغ بر 45 تا 50 ميليون 

را براى آن متصور شد.

ورود شركت هاى خودروساز خارجى در بازار كشور 

پژو 301 در راه ايران

يخ بازار خودرو هنوز آب نشده است 

پهلوگيرى   اولين كشتى 
خارجى در بندر رجايى

پس از لغو تحريم هاى بندرى، نخستين 
ــتى الينر خارجى متعلق به خط  كش
كانتينرى ون هاى در مراسمى با حضور 
مسئوالن سازمان بنادر و دريانوردى 
ــهيد رجايى در  ــدر ش ــران بن و مدي
ــور پهلو  بزرگ ترين بندر تجارى كش

گرفت.
به گزارش ايسنا، اين كشتى با ظرفيت 
6 هزار TEU كانتينر از بندر سنگاپور 
ــهيد  به جبل على و از آنجا به بندر ش
ــتى مذكور كه  رجايى آمده است.كش
260 متر طول و 33 متر عرض دارد، 
ــت در ترمينال دوم كانتينرى  قرار اس
ــهيد رجايى 900 كانتينر را  بندر ش
بارگيرى و 800 كانتينر را نيز تخليه 
ــتقيم  ــرگيرى تردد مس كند. با از س
ــتيرانى جهان در  خطوط معتبر كش
ــهيد رجايى فاصله دستيابى  بندر ش
ــزان هفت روز كاهش  به كاالها به مي
ــدود زيادى در  مى يابد و اين امر تا ح
كوتاه كردن دست واسطه ها و دالل ها 
در بازار تجارت بين المللى ايران موثر 
خواهد بود. با رفع تحريم هاى بندرى 
و دريانوردى، كاالها از طريق خطوط 
ــتقيم وارد بندر  ــورت مس الينر به ص
ــود، در حالى كه  شهيد رجايى مى ش
ــت به بنادر  ــش از اين كاالها نخس پي
كشورهاى تركيه، امارات، گرجستان، 
عمان و امارات منتقل و از آنجا با يك 
ــتى ديگر به ايران حمل شد. اين  كش
تبادل مستقيم محموله ها بين 40 تا 
100 دالر در هر تن هزينه تمام شده 

كاال را كاهش مى دهد.

اعالم آمادگى براى عبور 
پروازهاى بين المللى به 

آسيا از ايران
ــركت  ــاون عمليات هوانوردى ش مع
فرودگاه هاى كشور با اشاره به سقوط 
ــگ 777 مالزى در  ــاى بوئين هواپيم
ــيه، از  ــرز اوكراين و روس ــى م نزديك
اعالم آمادگى ايران به انجام پروازهاى 
عبورى از شمال اروپا به شرق آسيا از 

فضاى كشور خبر داد.
ابراهيم شوشترى افزود: در اين ارتباط 
نيز سازمان جهانى هواپيمايى كشورى 
ــتار گذر هواپيماهاى  (ايكائو) خواس
ــده است. ــمان ايران ش عبورى از آس

ــور  ــركت فرودگاه هاى كش معاون ش
ــت ايكائو،  اظهار كرد: در پى درخواس
ــراى پذيرش  ــران آمادگى خود را ب اي
پروازهاى عبورى از شمال اروپا به شرق 
ــير جايگزين اعالم  آسيا به عنوان مس

كرد.
وى با بيان اينكه هم اكنون هواپيمايى 
مالزى مسير آمستردام به كواالالمپور 
را از فضاى ايران انجام مى دهد، افزود: 
اين پرواز از مرز تركيه وارد فضاى كشور 
شده و از مرز افغانستان خارج مى شود 
و مدت زمان عبور از فضاى كشورمان 

يك ساعت و 40 دقيقه است.
 

سازمان هواپيمايى براى 
مراكز ايتاليا و اوكراين 
گواهينامه صادر كرد

مديركل دفتر مهندسى و قابليت پرواز 
سازمان هواپيمايى كشورى اعالم كرد: 
ــز تعمير و  ــتين بار دومرك براى نخس
نگهدارى در ايتاليا و اوكراين موفق به 
ــازمان  دريافت گواهينامه 145 از س

هواپيمايى كشورى شدند.
مجيد حسن لو اظهار كرد: با تقاضاى 
 Atitech ــدارى مركز تعمير و نگه
ــن مركز تعميرات  به عنوان بزرگ تري
ــا پنج روز  ــور ايتاليا ب هواپيما در كش
ــاعت كار  كارى و با صرف 100 نفر س
 CAO.IRI ــررات تيمى با معيار مق
Part-145 مميزى الزم به عمل آمد 
و به دنبال آن گواهينامه «مركز تعمير 
و نگهدارى» ايرانى براى شركت مذكور 
ــان اينكه مركز  ــد. وى با بي صادر ش
ــته از كشورهاى  Atitech در گذش
ايتاليا، امريكا و امارات گواهينامه تعمير 
ــود، گفت: از  ــدارى اخذ كرده ب و نگه
ــه كارى اين  اين پس با توجه به دامن
 Base مركز جهت انجام امور تعميراتى
ــاى Airbus 320 و روى هواپيما ه

MD 80، مالكان و شركت هاى ايرانى 
 Atitech مى توانند از توانمندى هاى

استفاده كنند.

قيمت خودرو (تومان)

ML350 950/000/000مرسدس بنز

1/025/000/000مازراتى گرن توريزمو

770/000/000پورشه كاين (6 سيلندر)

بى ام دبليو 328
315/000/000فول

IS250 2014 275/000/000لكسوس

SE تويوتا كمرى
140/000/000اتاق جديد

هيونداى سوناتا
125/000/000مدل 2014 - 2 ايربگ

 قيمت كارخانه اى و بازار خودروهاى توليد داخل

كارخانه
قيمت نمايندگىقيمت بازارنام خودروتوليد كننده

سايپا 131 
TL19/200/00019/595/000

 SE سمند
 L3 موتور

يورو4
26/100/00023/578/000

مزدا 3 - 
تيپ 4

صندوقدار
128/000/000105/000/000

پژو پارس 
XUM47/200/00035/500/000

ليفان 620
160033/000/0000

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

نرخنامه

قيمت بازارقيمت كارخانه اىخودرو

 24ميليون تومان24ميليون و 183 هزار تومانتيبا

 SX11120ميليون و 800 هزار تومان20ميليون و 443 هزارتومانپرايد 

 19ميليون و 800 هزار تومان 20ميليون و 532 هزار تومانپرايد 131

 29ميليون تومان 30ميليون و 301 هزار تومانپژو 405

 EF729ميليون و 700 هزار تومان 29ميليون و 513 هزار تومانسمند 

 36ميليون تومان 34ميليون و 880 هزار تومانپژو پارس سال

 38ميليون تومان 34ميليون و 114 هزار تومانپژو206 تيپ 5

206 v838ميليون و 500 هزار تومان 34ميليون و 649 هزارتومانپژو 

 47ميليون تومان 42ميليون تومانليفان 620

 x6066ميليون تومان 60ميليون تومانليفان 

38ميليون و 500 هزار تومان-ام وى ام 315

20ميليون و 500 هزار تومان 21ميليون و 866 هزار تومانام وى ام 110

40ميليون و 900 هزار تومان 43ميليون و 282 هزار تومانام وى ام 530

 x3363ميليون تومان 63ميليون و 170 هزارام وى ام

 50ميليون تومان 45ميليون تومانجك

102ميليون تومان 76ميليون و 779 هزار تومانمگان 2000

 130ميليون تومان 105ميليون تومانمزدا 3

41ميليون تومان 38ميليون تومانپارس تندر

 47ميليون تومان 45ميليون تومانتندر 90اتومات

90 E2 39ميليون و 800 هزار تومان 36ميليون و 147 هزار تومانتندر

ــازار در ايام مصادف  ــودرو ركود اين ب به گفته فعاالن بازار خ
ــنا، اگرچه  ــت.  به گزارش ايس ــب هاى قدر افزايش ياف با ش
ــالت در بازار  ــازان حجم معام ــورى خودروس آغاز فروش ف
ــال همزمانى با ايام  ــش داده بود با اين ح آزاد خودرو را كاه
شب هاى قدر و كاهش خريدوفروش نيز اين ركود را تشديد 

ــه آينده قيمت ها  ــبت ب ــرد.  در عين حال فعاالن بازار نس ك
ــدگان مجلس  ــى از نماين ــارات اخير برخ ــه اظه با توجه ب
ــار بى اطالعى ــش قيمت ها، اظه ــت با افزاي مبنى بر مخالف
ــنا، قيمت روز خودروهاى پرتيراژ   مى كنند.  به گزارش ايس

داخلى به شرح زير است:

قيمت پژو 301 در 
ايران حدود 60 
ميليون پيش بينى 

مى شود كه مى توان 
اميدوار بود با 

ارزان سازى كمپانى 
بتوان قيمتى بالغ بر 
45تا 50 ميليون را 
براى آن متصور شد



شهردارى و نظام مهندسى رابطه اى 
در خصوص تعبيه پله اضطرارى 
(فرار) با يكديگر ندارند و در شرايطى 
كه بين شهردارى و سازمان نظام 
مهندسى آيين نامه اى وجود داشته 
باشد، سازندگان مى توانند از پله 
اضطرارى در ساختمان استفاده 

كنند. 
كاظم يزدانى، عضو نظام مهندسى 
زنجان، در اين مورد گفت: عموما 
عمومى  ساختمان هاى  در 
تجارى و بيمارستان ها وجود پله 
اضطرارى اجبارى است، زيرا پله 
اضطرارى مزيت هاى زيادى دارد 
كه در صورت وقوع آتش سوزى از 
آن استفاده مى شود و افراد كه در 
داخل ساختمان هستند در موقع 
آتش سوزى از طريق پله اضطرارى 

خارج مى شوند. 
يكى از مهم ترين مسائل در هر 
ساختمانى و با هر نوع كاربرى كه 
دارد، ايمنى آن و راه هاى مقابله با 
حوادثى چون آتش سوزى است. 
چند ماه پيش دو كارگر زن در 
خيابان جمهورى در شعله هاى آتش 
سوختند و با وجود تالش هاى بسيار 
نتوانستند جان خود را نجات دهند. 
همزمان با آن حادثه، بحث هاى 
زيادى در مورد ايمنى ساختمان ها 
و راهكارهاى مقابله با حوادث در 
گرفت. از جمله اين راه هاى تعبيه، 
راه پله هاى اضطرارى در ساختمان 
است و چه بسا اگر ساختمان مذكور 
در خيابان جمهورى از پله اضطرارى 
بهره مند بود شاهد چنين اتفاق 

ناگوارى نبوديم. 
پله ها و خروجى هاى استاندارد 
ساختمان ها  اغلب  در  معموال 
به ويژه ساختمان هاى غير مقاوم 
و غير استاندارد نصب مى شود، 
اما هنگامى كه اين خروجى هاى 
اضطرارى نيز غير استاندارد باشد، 
مقاومت  ميزان  پرغصه  قصه 
ساختمان هاى شهر را در مقابل 
همگان  براى  مختلف  حوادث 
باورپذيرتر مى كند. خروجى هاى 
اضطرارى به كاركنان ادارات و مراكز 
صنعتى و غير صنعتى امكان مى دهد 
تا به هنگام وقوع حوادث، سوانح 
احتمالى و آتش سوزى هاى گسترده، 
خود را به سرعت از محدوده خطر 
خارج كنند، اما اكنون پرسش اين 

است كه در شرايطى كه اغلب اين 
خروجى ها غير استاندارد است چگونه 
مى توان جان انسان ها را با استفاده 
از اين پله ها از گزند حوادث نجات 
داد. بررسى اجمالى ساختمان هاى 
مى دهد  نشان  پايتخت  ادارات 
كه بسيارى از اين ساختمان ها، 
غير مقاوم و غير استاندارد بوده و 
در مقابل وقوع حوادث طبيعى 
و غير طبيعى، آسيب پذير نشان 
مى دهد و همين عامل مى تواند 
جان انسان ها را به طور جدى مورد 

تهديد قرار دهد. 

عدم تعامل سازنده شهردارى 
و نظام مهندسى

زنجان  مهندسى  نظام  عضو 
يادآور مى شود در ساختمان هاى
پله  وجود  طبقه  شش   - پنج 
اضطرارى اجبارى نيست، ولى 
ايمنى  برايش  كه  سازنده اى 
ساختمان داراى اهميت است، در 
صورت داشتن توان مالى مى تواند 
ساختمان  در  اضطرارى  پله  از 
خود استفاده كند.  يزدانى اظهار 
كرد: سازنده ساختمان به خاطر 
محدوديت زمين اگر بخواهد از پله 
اضطرارى استفاده كند بايد خارج از 
آن محدوده بسازد و در اين صورت 
دچار تخلف شده و شهردارى اين 
اجازه را نمى دهد.  به گفته وى، 
شهردارى و نظام مهندسى رابطه اى 

در اين خصوص با يكديگر ندارند و 
در اين شرايط كمتر سازنده اى از 
پله اضطرارى استفاده مى كند، مگر 
اينكه بين شهردارى و سازمان نظام 
مهندسى آيين نامه اى وجود داشته 
باشد كه كسانى كه مى  خواهند 
نند از پله  ساختمان بسازند، بتوا
اضطرارى در ساختمان استفاده 

كنند.  اين كارشناس افزود: البته 
در بسيارى از كشورها در همه 
ساختمان ها پله اضطرارى وجود 
دارد و حتى در يك ساختمان يك يا 
دو طبقه پله اضطرارى تعبيه شده 
است كه اين نشان دهنده اهميت آن 
است كه مى تواند در مواقع بروز خطر 
نجات دهنده اهالى آن ساختمان 

باشد. 

مخالفت مالكان با پله 
اضطرارى

كارشناس امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر و متخصص عمليات  
امدادى در اين باره مى گويد: مقاومت 
و مخالفت مالكان به ويژه سازندگان 
ساختمان هايى با طول و عرض 
محدود، بزرگ ترين مشكل پذيرش 
ساخت پله هاى فرار و استفاده از آن 
است.  حميد قويدل، هزينه باال، 
كمبود فضا و كاهش متراژ مفيد 
ساختمان را از جمله داليل چنين 
مى افزايد:  و  مى داند  مقاومتى 
بى توجهى به حفظ جان انسان ها، 
توجه به منفعت شخصى و درك پايين 
از حق و حقوق ساكنان طبقه هاى 
باالى ساختمان، از ديگر داليلى است 
كه مانع درونى شدن فرهنگ ايجاد 
و استفاده از پله فرار مى شود. قويدل 
تصريح مى كند: مشكالت پذيرش 
پلكان فرار، در شهرهاى كوچك، به 
دليل حداقل رشد و تحول در اليه هاى 
سنتى ساختمان سازى، برجسته تر 
است. در شهرهاى بزرگ و به ويژه در 
تهران به علت وجود روندى رقابتى و 
نيز افزايش سطح توقعات و مطالبات 
رفاهى و امنيتى مردم، اين مشكل 
كمتر به چشم مى خورد. به اعتقاد 
وى، عوامل بازدارنده براى ايجاد 
امكانات ايمنى از جمله پلكان فرار، 
در شهرهاى بزرگ، بيشتر ريشه در 
مسائل اقتصادى دارد كه با پر كردن 

خأل هاى اجرايى و قانونى، تا حد 
قابل توجهى بر طرف مى شود. 

ايمنى، در گرو نهادهاى 
نظارتى قوى

كارشناسان اعتقاد دارند تا زمانى 
كه در كشور، شبكه اى قوى براى 
نظارت بر رعايت حداقل استانداردها 
وجود ندارد، تمهيدات قانونى موثر 
واقع نمى شود. آنان وزارت مسكن و 
شهردارى را مسئول حفظ منافع 
ملى و تامين امنيت جانى افراد ساكن 
در ساختمان هاى بلند در شرايط 
نند و مى گويند:  اضطرارى مى دا
سهم دست اندركاران ساخت و ساز 
در مقايسه با سهم مسئوالن به عنوان 
نمايندگان مردم، در ايجاد و كنترل 

سطوح امنيتى ناچيز است. 
به گفته اين كارشناسان، در بسيارى 
از كشورها، دولت هزينه هاى حفظ 
جان شهروندان و زمينه هاى ارائه 
امكانات مناسب رفاهى و امنيتى 
را تامين مى كند، در حالى كه در 
ايران همواره پس از وقوع حادثه، 
دست اندركاران در پى جذب عزم 
ملى و كمك هاى مردمى هستند 
و هرگز پيش از وقوع حادثه به 
زمينه هاى بروز آن نگاه جدى 
سازمان  سخنگوى  نمى كنند. 
امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
معتقد است، پله فرار كه ترجمه 
است،   «etuorepacs»كلمه
فقط شامل پلكان نمى شود، بلكه 
نردبان، طناب يا حتى راهى از پنجره 
ساختمان كه در شرايط خاص و 
اضطرارى موجب خروج ساكنان 
ساختمان و نجات جان آنها شود، 

نوعى راه فرار است. 
به گفته حسين درخشان، طبق 
آيين نامه ها، هر ساختمان به حداقل 
دو راه خروج نيازمند است و طبق 
استانداردهاى موجود، اگر تعداد 
طبقات ساختمانى از چهار طبقه و 
كف باالترين طبقه از 21 متر بيشتر 
باشد، ساختمان به صورت ضرورى 
به دو پلكان خروج نياز دارد. طبق 
هشدار كميته اضطرارى فجايع 
اكنون  (دى اى سى)،  طبيعى 
بيشترين نگرانى هاى سازمان هاى 
امدادرسان جهان در مورد وقوع 
زلزله در شهرهاى بزرگ جهان از 
جمله تهران، استانبول در تركيه و 

كاتماندو در نپال است. 

در گزارش «فرصت امروز» اهميت تعبيه پله اضطرارى بررسى شد

پله اى ضرورى براى امنيت ساختمان

7 چهارشنبه اول مرداد 1393  - شماره 22 ساختمان و مسكن

اخبار كوتاه

اعالم قيمت جديد 
واحدهاى مسكن مهر پرند

ــت واحدهاى  ــزان افزايش قيم مي
ــبه شده  پرند محاس ــكن مهر  مس
ــا مراجعه به  ــد ب ــردم مى توانن و م
ــد در جريان  ــركت پرن ــايت ش س
جزييات اين افزايش قيمت ها قرار 

گيرند. 
باران هاشم زهى، مديرعامل شركت 
ــد، درباره   ــهر جديد پرن ــران ش عم
ــت واحد هاى  ــش قيم ــزان افزاي مي
مسكن مهر پرند اظهار كرد: افزايش 
ــبه  ــت براى اين واحد ها محاس قيم
شده و جريمه هاى تغيير در تحويل 
ــزان افزايش  ــا نيز از اين مي واحد ه
ــده  ــع مردم لحاظ ش ــت به نف قيم

است. 
وى افزود: براى محاسبه اين ميزان 
افزايش قيمت با سازندگان قرار داد 
ــته ايم تا محاسبه شود.  الحاقيه بس
هاشم زهى تاكيد كرد: در حال حاضر 
مردم هستند كه بايد پرداخت خود 
ــت ها براى  را تكميل كنند تا برداش
سازندگان به  صورت دقيق محاسبه 

شود. 
ــهر  ش عمران  ــركت  ش مديرعامل 
ــرد:  ــان ك ــد خاطرنش ــد پرن جدي
در  ــا  قيمت ه ــش  افزاي ــات  جزيي
ــامانه سايت شركت عمران شهر  س
http :// ــه آدرس  ب ــد  جديد پرن

  /p a r a n d - n t o i r . g o v . i r
ــد با  ــردم مى توانن ــرار دارد و م ق
ــركت در  ــايت ش ــه س ــه ب مراجع
ــده  جريان جزييات هزينه  تمام ش
ــزان آورده خود  ــروژه و مي ــر پ ه

به صورت دقيق قرار گيرند. 

تصميمات جديد براى 
بهسازى مسكن روستايى

ــهيالت طرح  ــه مربوط به تس جلس
ويژه بهسازى مسكن روستايى عصر 
ــنبه به رياست معاون اول  روز دوش

رييس جمهور برگزار شد. 
ــه  ــحاق جهانگيرى در اين جلس اس
ــازى مسكن  با تاكيد بر اهميت بهس
روستايى به عنوان يكى از اولويت ها 
ــكالت پيش روى  و ضرورت حل مش
ــت اين  اين طرح گفت: ضرورى اس
ــك اولويت در  ــوع به  عنوان ي موض
ــتور كار بخش هاى مرتبط قرار  دس
ــائل و  ــرد تا راهكارهاى حل مس گي

موانع آن پيدا شود. 
ــا  ب ــور  رييس جمه اول  ــاون  مع
ــده  ــاره به گزارش هاى ارائه ش اش
پيش روى  ــكالت  مش ــوص  در خص
روستايى همچون  بهسازى مسكن 
ــهيالت و ضمانت الزم  ــزان تس مي
ــن  ــاط اي ــت اقس ــراى بازپرداخ ب
ــكيل  تش ــتار  خواس ــهيالت،  تس
ــور نمايندگان  ــا حض ب ــه اى  جلس
برنامه ريزى  بانك مركزى، معاونت 
ــارت راهبردى رييس جمهور،  و نظ
ــالمى و  ــكن انقالب اس ــاد مس بني
ــتايى و مناطق  ــعه روس مركز توس
محروم براى بررسى اين مسائل و 
ارائه راهكارهاى مناسب در جهت 

حل اين مشكالت شد. 

پيشرفت فيزيكى 63 
درصدى پروژه هاى 
مسكن مهر انديشه

ــه  ــركت عمران انديش مديرعامل ش
ــى 63درصدى  ــرفت فيزيك از پيش
ــهر  ــكن مهر اين ش پروژه هاى مس
ــام واحدهاى  ــر داد و گفت: تم خب
ــال  ــكن طرح مهر تا پايان امس مس
ــكن  ــد. مجموع مس به اتمام مى رس
ــه 3093 واحد است كه  مهر انديش
از اين تعداد 717 واحد خودمالكى 
بوده و مابقى واحدهاى مسكن مهر 

99 ساله است. 
وى با بيان اينكه پيشرفت فيزيكى 
ــت،  ــا 63 درصد اس ــن پروژه ه اي
ــرد: اميدواريم واحدهاى  تصريح ك
مسكن مهر انديشه تا پايان امسال 
تحويل متقاضيان شود. وى با بيان 
ــده واحدها از نماى  اينكه تالش ش
افزود:  ــند،  باش ــوردار  برخ ويژه اى 
ــكن  ــاير پروژه هاى مس بر خالف س
ــن طرح در  ــر، در واحدهاى اي مه
ــنگ و آجر  ــه تركيبى از س انديش
ــتفاده شده كه نماى زيبايى هم  اس
ــت. مديرعامل  ــده اس از كار در آم
ــه در  ــهر انديش ــركت عمران ش ش
ــا اقدامى در  ــه آي ــه اينك ــخ ب پاس
ــاى 99  ــل واحده ــوص تبدي خص
ــكن مهر به ملكى انجام  ــاله مس س
شده است، گفت: هنوز درخواستى 
در اين رابطه نداشته ايم. بخشنامه 
ــه  ب ــاله  س  99 ــكن  مس ــل  تبدي
ــيده و آن   ــت ما رس ــى به دس ملك
ــم، اما  ــالم كرده اي ــردم اع را به م
ــتى در اين زمينه  تاكنون درخواس

نداشته ايم. 

خسرو صادقى بروجنى

سازنده ساختمان 
به خاطر 

محدوديت زمين 
اگر بخواهد از پله 
اضطرارى استفاده 
كند بايد خارج از 

آن محدوده بسازد 
و در اين صورت 
دچار تخلف شده 
و شهردارى اين 
اجازه را نمى دهد

ديدگاه

قيمت مسكن در ماه رمضان هم ارزان شد
مسكن،  بازار  وضعيت  آخرين  اعالم  با  شهرسازى  و  راه  وزير  معاون 
گفت:  و  داد  خبر  رمضان  مبارك  ماه  در  مسكن  قيمت  كاهش  از 
شود،  روبه رو  بيشترى  تحرك  با  بازار  آينده  ماه هاى  در  است  ممكن 
تورم ساالنه  از  تغيير قيمت ها در بخش مسكن، بيش  اما معتقدم كه 

بود.  نخواهد 
حامد مظاهريان درخصوص وضعيت كنونى بازار مسكن اظهار كرد: تعداد 
مبايعه نامه ها در ماه جارى نسبت به ماه قبل حدود 25 درصد كاهش يافته 

كه نشان دهنده تاثير ماه مبارك رمضان بر معامالت بازار مسكن است. 
موكول  بعد  ماه هاى  به  را  جابه جايى ها  مردم  اينكه  بيان  با  وى 
افزايش  با  كرده اند، گفت: پيش بينى مى شود كه در مرداد و شهريور 
مبايعه نامه ها  تعداد  كاهش  مسكن،  خريد  براى  متقاضيان  مراجعه 

شود.  جبران 

معاون وزير راه و شهرسازى با تاكيد بر اينكه قيمت مسكن هم در يك 
ماه اخير با كاهش 1/3 درصدى روبه رو بوده است، افزود: ممكن است در 
ماه هاى آينده بازار با تحرك بيشترى روبه رو شود، اما بازهم معتقدم كه 

تغيير قيمت ها در بخش مسكن، بيش از تورم ساالنه نخواهد بود. 
سه  در  ساختمانى  پروانه هاى  صدور  كاهش  به  اشاره  با  مظاهريان 
صدور  امسال  ابتداى  ماهه  سه  در  كرد:  بيان  امسال  ابتداى  ماهه 
روبه رو  كاهش  درصد   53 با  تهران  شهر  در  ساختمانى  پروانه هاى 
كاهش  درصد   25/8 كشور  كل  در  رقم  اين  آنكه  ضمن  است،  بوده 

مى دهد.  نشان  را 
وى تصريح كرد: اين ارقام نشان دهنده اين است كه سرمايه گذارى كمترى 
كم  تعداد  از  ناشى  هم  موضوع  اين  و  مى گيرد  مسكن صورت  بخش  در 

خريداران در اين بازار و كاهش قدرت خريد مردم است. 
اينكه سرمايه گذارى كمتر، يك  بر  تاكيد  با  راه و شهرسازى  معاون وزير 
عامل منفى در بازار مسكن به شمار مى رود، اظهار كرد: جنبه مثبت اين 
موضوع اين است كه فقط خريداران واقعى در بازار مسكن حضور دارند و 

دالالن و سفته بازان از بازار حذف شده اند. 
مظاهريان با اشاره به اينكه بازار اجاره بها هم در اين مدت آرام بوده است، 
بيان كرد: پيش بينى بازار مسكن براى سال آينده زود است، به دليل اينكه 

شاخص هاى زيادى بر قيمت نهايى مسكن تاثير مى گذارد. 
در  كه  اتفاقاتى  و  ارز  بازار  تورم،  مانند  كالن  اقتصاد  وضعيت  افزود:  وى 
بازارهاى موازى مانند بورس مى افتد و حتى سياست گذارى بانك مركزى 

مى تواند نقش موثرى را در آينده بازار مسكن ايفا كند. 

قيمت مصالح

  اكثر ما براى تشخيص دادن يك 
خانه خوب و خريد آن از روش هاى 
و  غريزه  حس  مثل  نامطمئنى 
مشابه  خانه هاى  از  كه  خاطراتى 
داشته ايم استفاده مى كنيم، مطلب  
زير كه توسط باشگاه خبرنگاران تهيه 
شده سعى  بر اين است كه نظريات 
يك  براى  هدفمند  و  كارشناسى 

انتخاب خوب ارائه شود. 
1-به هزينه هايى كه ممكن است 
هنگام خريد وجود داشته باشد، توجه 
داشته باشيد؛ مانند هزينه سند، 
محضر، پايان كار، ماليات، كميسيون 

امالك.
2- توجه دقيق به ماده ها و تبصره هاى 

متن قرارداد و مبايعه نامه خريد.
3- توجه به پايدارى و مقاومت سازه 

ساختمان در برابر حوادث طبيعى.
4- تعداد واحدها، كه به دو بخش 
تقسيم مى شوند: 1- ساختمان هاى 
كم واحد كه فارغ از خلوتى آنها معايبى 
را دارد كه مديريت اين ساختمان ها را 
سخت كرده و امكانات مشاعى كمى 
دارند. همچنين ساختمان هاى پر 
واحد كه با توجه به مشاعات بيشتر 
براى  هيات مديره  انتخاب  نيز  و 
نگهدارى ساختمان و نيز جمع آورى 
شارژ به مبلغ مناسب تمام هزينه هاى 
راحتى  به  ساختمان  نگهدارى 
پرداخت شده و از امكانات امنيتى و 
رفاهى بيشترى از جمله سرايدار و 

نگهبان نيز برخوردارند. 
بخش هاى  مهم ترين  از  يكى   -5
سرمايش  سيستم  ساختمان 
و گرمايش آن است كه ترجيحا از 
سيستم هاى پيشرفته سرمايش و 

گرمايش استفاده شده باشد. 
6- به نماى ساختمان توجه كنيد، 
نماى ساختمان نخستين چيزى است 
كه جلب توجه مى كند؛ نمايى كه هم 
دوام و هم زيبايى را با هم داشته باشد. 
7- به ورودى ساختمان توجه كنيد. 

بعاد  8- به پله ها نيز توجه كنيد، ا
كاهش  به  هم  پله ها  استاندارد 
خطرات و حوادث به خصوص براى 
كودكان و سالمندان كمك مى كند. 

(حداقل عرض 30 سانتيمتر و ارتفاع 
18سانتيمتر)

9- به ورودى و خروجى پاركينگ 
توجه كنيد كه در زمستان مشكلى 

براى رفت و آمد نداشته باشد. 
10- سعى كنيد خانه هايى با بيش از 
چهار طبقه بدون آسانسور را براى 

خريد انتخاب نكنيد. 
نقشه هاى  به طراحى  توجه   -11

معمارى. 
12- حصول اطمينان از عدم اتالف 
انرژى در ساختمان، زيرا اتالف انرژى 
به مرور زمان براى شما هزينه زيادى 

خواهد داشت. 
13- حصول اطمينان از عدم انتقال 

سروصدا بين واحدها. 
14- بازديد ملك در دو نوبت از 
شبانه روز براى اطمينان از ديد، 

نوردهى و عوامل محيطى ديگر. 
15- توجه به فشار برق و ميزان 

كيفيت روشنايى. 
16- توجه به كيفيت و فشار آب 

مصرفى. 
فضاها،  نورگيرى  اولويت   -17
اتاق خواب و نشيمن است و بهتر است 
پنجره اى از خانه يا حداقل نورگير 
ساختمان در آشپزخانه وجود داشته 

باشد. 
18- دقت به جنس كف  پوش ها. 

19- جنس كابينت ها، تعداد آنها و 
محل قرارگيرى مناسب. 

20- به جنس ديوارها توجه كنيد 
كه اگر از رنگ استفاده شده، قابل 

شست وشو باشد. 
21- لوله هاى فاضالب بهتر است از 
جنس چدن يا لوله پوليكاى فشار قوى 
انتخاب شده باشد تا احتمال صدمه به 

آنها كمتر باشد. 
22- وجود بالكن يكى از مهم ترين 
بخش هاى يك واحد مسكونى است. 

23- انبارى هم يكى از ضروريات يك 
خانه مسكونى مطلوب است. 

24- توجه به فشار گاز و كيفيت و 
چگونگى لوله كشى گاز در ساختمان. 
25- توجه به كيفيت و چگونگى 

لوله كشى آب در ساختمان. 
26- رعايت اصولى كه موجب تامين 
بهداشت و رفاه و آسايش ساكنان 
ساختمان مى شود مانند: طراحى 

درست پالن، پنجره ها و نورگيرها. 
27- تحقيقات محلى براى اطمينان 
از امنيت و رفتارهاى محيطى محله. 

28- توجه به موارد دفع زباله مانند 
شوتينگ زباله در برج ها. 

29- توجه به كيفيت و چگونگى نصب 
درب هاى ورودى و خروجى و داخلى. 
30- حصول اطمينان از ايمن بودن 

ساختمان در مقابل آتش سوزى. 
31- تعبيه وسايل اطفاى حريق از 
نصب كپسول تا لوله كشى اطفاى 

حريق. 
نماى  نقشه هاى  كنترل   -32
ساختمان از نظر زيبايى و تناسب آن 

با محيط اطراف. 
پرونده،  كنترل  و  بررسى   -33
مصالح  آزمايشگاهى  برگه هاى 

مصرفى در سازه ساختمان. 
34- كنترل و جانمايى ساختمان 
و محل احداث آن براى اطمينان 
از اينكه روى گسل احداث نشده و 
مقاومت ساختمان در برابر زلزله و 
اقتصادى بودن آن چه از لحاظ خريد و 
چه از نظر نگهدارى و زيبايى كه شامل 
مواردى مانند نورگير، خوش نقشه 

و. . . مى شود. 
35- اطمينان از راه هاى خروجى ايمن 
و سريع در ساختمان هاى مرتفع و 

وجود چاه ارت و برق گير. 
36- توجه به مصالح مصرفى، خصوصا 
در سازه فوالدى، نوع اتصاالت و نيز 

مهاربندى ها اهميت فراوانى دارد. 

37- در سازه هاى بتنى هم نوع بتن 
مصرفى و قطر ميلگرد هاى استفاده 

شده، بسيار مهم است. 
در  باالتر  طبقات  معموال   -38
منظره  بلند مرتبه،  ساختمان هاى 
بهترى دارند، كه معموال قيمت آنها 
نيز نسبت به طبقات پايين تر، گران تر 

است. 
39- به پاركينگ هم توجه كنيد. 
وضعيت پاركينگ بايد به نحوى باشد 
كه هر خودرو جاى اختصاصى براى 
خود داشته باشد و در صورت امكان 
در ورودى پاركينگ كنترل از راه دور 

داشته باشد. 
40- نورگير بودن يك آپارتمان 

اهميت زيادى دارد. 
41- آنچه كه در نقشه آپارتمان بايد 
به آن توجه كنيم، آن است كه طبق 
اصول معمارى دستشويى در كنار 
در ورودى يا نزديك ترين فضا به آن 
قرارگيرد. آشپزخانه نيز بايد رو به روى 
در ورودى يا نزديك ترين فضا به 
آن در نظر گرفته شود تا دسترسى 
به آن آسان باشد، اتاق خواب ها و 
اتاق نشيمن بهتر است با راهرويى از 
هم جدا شده باشند تا در هنگام ورود 
ميهمان، اختصاصى بودن آن فضا 
تامين شود. براى حمام مناسب ترين 
محل راهروى كنار اتاق خواب ها است 
كه هم محفوظ بوده و هم دسترسى 
لبته  راحت به آن داشته باشيم. ا
در آپارتمان هاى بزرگ يك حمام 
اختصاصى داخل يكى از اتاق خواب ها 

در نظر گرفته مى شود. 
در پايان شايان ذكر است، خريداران و 
بازاريابان و حتى فروشندگان امالك 
و مسكن بسيار ضرورى است كه 
فاكتورهاى فوق را مورد بررسى و 
ارزيابى قرار دهند تا متوجه شوند ملك 
مورد خريد آنها داراى چه وضعيتى 
است و حتى پرسشى ساده از سازنده 
يا فروشنده در مورد هر يك از موارد 
اشاره شده فوق و تكرار آن، توسط 
ديگر خريداران موجب فرهنگ سازى 
شده و باعث ارتقاى كيفيت طراحى ها 

و ساخت و سازها مى شود. 

در تهيه مسكن به چه نكاتى توجه كنيم
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گزارش 2

انواع سيمان واحد /تن، قيمت /تومان
نوع بسته بندى قيمت نام
لمينت (برزنتى) 112,000 سيمان تيپ 1 تهران
لمينت (برزنتى) 112,000 سيمان تيپ 2 تهران
لمينت (برزنتى) 114,000 سيمان تيپ5 تهران
پاكتى (لمينت) 103,000 سيمان پوزوالن ويژه (جديد)
لمينت (برزنتى) 100,000 سيمان بنايى (جديد)
لمينت (برزنتى) 104,000 سيمان پوزوالنى تهران

فله (بونكر) 97,000 سيمان تيپ 1 تهران
فله (بونكر) 96,000 سيمان تيپ 2 تهران
فله (بونكر) 98,000 سيمان تيپ 5 تهران
فله (بونكر) 86,000 سيمان پوزوالنى تهران

پاكتى (كاغذ) 118,500 سيمان تيپ 2 آبيك
فله (بونكر) 102,500 سيمان تيپ 2 آبيك

پاكتى (لمينت) 193,000 سيمان سفيد اروميه
لمينت (برزنتى) 117,000 سيمان تيپ 1 ساوه
لمينت (برزنتى) 116,000 سيمان تيپ 2 ساوه
لمينت (برزنتى) 112,000 سيمان پوزوالنى ساوه

فله (بونكر) 101,000 سيمان تيپ 2 ساوه
لمينت (برزنتى) 198,000 سيمان سفيد25كيلويى
لمينت (برزنتى) 194,000 سيمان سفيد 50 كيلويى
لمينت (برزنتى) 116,500 سيمان تيپ2 جاجرود

انواع گچ (كيسه ،تومان)
قيمت نام
دالر 61 گچ سيوا اسپندار(تن)
دالر 81 گچ ساتن اسپندار(تن)
5,000 kg 30 گچ گيپتون اسپندار
2,320 kg 40 گچ سمنان آريان 
1,950 kg 40 گچ سمنان زمرد 
2,500 kg 40 گچ ساوه طاليى 
2,500 kg 40 گچ ساراليت 
3,000 kg 33 گچ ساراليت 
2,850 kg 40 گچ جبل 
2,600 kg 33 گچ جبل 
2,750 kg 40 گچ كناف  
2,800 kg 40 گچ ساران 
2,950 kg 33 ايران گچ 
2,900 گچ سمنان نوع 1
2,750 گچ جبل متين بدون كرايه
2,600 گچ سمنان حرير بدون كرايه
2,200 گچ سينا بدون كرايه
2,450 گچ سمنان جم
1,950 kg  گچ بتگيبس 
2,550 گچ سيوا اسپندار
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نمايشنامه خوانى «مجلس ضربت زدن»
ــس ضربت زدن» نوشته بهرام بيضايى كه در  نمايشنامه خوانى «مجل
ــا كارگردانى محمد رحمانيان ساعت  ــال 1379 نوشته شده بود ب س
ــاه در سالن اصلى مجموعه تئاترشهر اجرا  18 روز دوشنبه 30 تيرم
شد. «مجلس ضربت زدن» در سال 79 نوشته شد و بعد از 14 سال 
ــب نمايشنامه خوانى در سالن  ــا كارگردانى محمد رحمانيان در قال ب
ــه تئاترشهر روى صحنه رفت. ساعت 18 روز دوشنبه  اصلى مجموع
30 تيرماه سالن اصلى تئاتر شهر ميزبان مخاطبان و عالقه مندان به 
ــر بود تا شاهد اجراى نمايشنامه اى از بهرام بيضايى باشند، البته  تئات

نه اجرا بلكه نمايشنامه خوانى آن. 

نگرانى از سرنوشت خانه جالل و سيمين
ــن دانايى با انتقاد از آينده نامعلوم خانه جالل آل احمد  محمدحسي
ــد نفر از  ــه (21 تيرماه) چن ــت: روز شنب ــور گف ــن دانش و سيمي
ــن دانشور و مرحوم  ــواده و بازماندگان زنده ياد سيمي اعضاى خان
ــاى فرهنگى  ــت توسعه فضاه ــا مسئوالن شرك ــد، ب جالل آل احم
ــروژه «خانه-موزه جالل  ــه به شهردارى تهران كه مجرى پ وابست
ــان چگونگى  ــات كردند تا هم در جري ــن» هستند، مالق و سيمي
ــم آمادگى خودشان را  ــروژه قرار بگيرند و ه ــت كارهاى پ پيشرف
ــراى صحيح پروژه  ــرى و همكارى الزم در زمينه اج ــراى همفك ب
ــالم كنند، اما در جريان اين مالقات، مسائلى از سوى مسئوالن  اع
ــدى درباره  ــب نگرانى ج ــد موج ــه مى توان ــرح شد ك ــروژه مط پ
ــن و جالل شود و  ــده نامعلوم خانه سيمي ــم و آين ــت مبه سرنوش
ــد كه اگر هرچه  ــه عملكردهاى گذشته، به نظر مى رس ــا توجه ب ب
ــود و مردم و مسئوالن رده  ــر در اين رابطه اطالع رسانى نش زودت
ــوراى شهر تهران و همچنين سازمان ميراث  باالى شهردارى و ش
ــى به يارى فراخوانده نشوند، امكان دارد كه اين پروژه هم  فرهنگ

ــود.  ــار ش ــى دچ ــاى قبل ــوار پروژه ه ــت ناگ ــه سرنوش ب

امكان تشخيص زودرس ايدز 
ــدز وزارت بهداشت از اقدامات در  ــس اداره كنترل و مبارزه با اي ريي
ــدازى آزمايشگاه هاى تخصصى HIV در 15  دست انجام براى راه ان
ــاس صداقت گفت:  ــارى خبر داد. دكتر عب ــب كشور در سال ج قط
ــدز استقرار 11 آزمايشگاه  ــى از اقدامات خوب در حوزه HIV/اي يك
ــى و قطب تشخيصى اين بيمارى است كه دسترسى به نظام  تخصص
تشخيص HIV را بيشتر خواهد كرد. اين آزمايشگاه ها در 11 نقطه 
ــن آزمايشگاه ها، استان هاى  ــد و هر يك از اي ــور استقرار يافته ان كش
معين خود را پوشش خواهند داد. اندازه گيرى سطح ايمنى بيماران، 
ــدن بيماران، تشخيص زودرس بيمارى  اندازه گيرى بار ويروس در ب
ــاى تكميلى HIV در اين  ــژه در نوزادان و همچنين آزمايش ه به وي

آزمايشگاه هاى قطب پيش بينى شده است. 

واكنش سپاهان به تهديد فدراسيون
ــس فدراسيون فوتبال به تاج و  ــول خوروش درباره نامه نايب ريي رس
ــل در اختيار نگذاشتن  ــش براى برخورد با سپاهان به دلي درخواست
ــى كريمى به تيم ملى اميد خاطرنشان كرد: كريمى بازيكن ثابت  عل
ــار مهم مقابل فنرباغچه به اين  ــا در تيم است و ما براى بازى بسي م

بازيكن نياز داريم. 
ــه انضباطى  ــى و اعتراض به كميت ــاى آيت الله ــاره صحبت ه او درب
ــه تركيب ثابت خود را  ــان كرد: ما در بازى مقابل فنرباغچ خاطرنش
براى حضور در رقابت هاى ليگ برتر پيدا مى كنيم. چگونه مى توانند 
انتظار داشته باشند كه بازيكن ثابت سپاهان را كه بايد در رقابت هاى 
ــدار دوستانه در  ــزارى دو دي ــازى كند، براى برگ ــگ برتر ثابت ب لي
ــرار دهيم. قضاوت در اين زمينه را به عهده مردم  اختيار تيم اميد ق
مى گذاريم. ما همواره اعالم كرده ايم در روزهاى رسمى فيفا بازيكنان 

خود را در اختيار تيم هاى ملى قرار مى دهيم. 

بازى ايران - امريكا روى هوا
ــاى ايران و امريكا در  ــى كه رسانه ها اعالم كرده بودند تيم ه در حال
ــم ديدار مى  كنند  ــر (28 آبان) در لس آنجلس با ه ــخ 19 نوامب تاري
ــه همين دليل  ــد و نه تاييد ب ــران نه رد كرده ان ــات فوتبال اي مقام
ــدار دوستانه دو تيم مطرح  ــز شائبه هايى در خصوص برگزارى دي ني
ــدار دو تيم در نوامبر  ــش كشيده شدن بحث برگزارى دي ــد. با پي ش
ــى »، رييس فدراسيون  ــارى، خبرنگار مهر با «سونيل گوالت سال ج
ــه اين موضوع پى برد كه قرار  ــال امريكا، ارتباط برقرار كرد و ب فوتب
نيست چنين ديدارى انجام شود. رييس فدراسيون فوتبال امريكا به 
ــازى دوستانه با ايران  ــچ ديدارى تا اين لحظه براى ب ــر گفت: هي مه

برنامه ريزى نشده است. 

سازمان سيا و نفت سياه
به گزارش عصر ايران، به نقل از وب سايت «بليز » جيمز وولسى، رييس 
ــق سازمان سيا در جمع مسيحيان صهيونيست حامى اسراييل در  اسب
ــه كنيم تنها از يك  ــا مى خواهيم با ايران مقابل ــن گفت: اگر م واشنگت
ــت به زير 60 دالر است.  ــق مى توانيم و آن پايين آوردن قيمت نف طري
اين مى تواند بدترين روز براى حاكمان ايران و تاريك ترين روزى باشد كه 
آقاى پوتين تاكنون ديده است.  اين مقام سابق امريكايى گفت: روسيه 
ــدى ندارد، آخرين بارى كه شما در  به جهان هيچ چيز نمى دهد و تولي
ــك فروشگاه كااليى ديده ايد كه روى آن «ليبل » توليد روسيه خورده  ي
باشد، چه زمانى بوده است؟ روسيه تنها نفت و گاز دارد. قيمت گاز كمى 
پيچيده است، اما براى پايين آوردن قيمت نفت مى  توان برنامه ريزى كرد. 
وولسى افزود: نفت و گاز تنها منبع درآمد آنها (ايران و روسيه) است 
و اگر درآمد نفتى آنها را به طور ناگهانى به نصف كاهش دهيم، آنها 

روزهاى بدى خواهند داشت. 

پشت درهاى بسته چه گذشت؟ 
ــس شوراى اسالمى، درباره جلسه  عضو فراكسيون رهروان واليت مجل
ــت: در اين  ــور خارجه برگزار شد، گف ــور وزير ام ــى كه با حض غيرعلن
ــرد، در راستاى فرمايش هاى مقام معظم رهبرى  جلسه ظريف اعالم ك
ــه اى را ادامه  ــردم و نمايندگان مجلس مذاكرات هست ــاى م خواسته ه
دادند. ظريف معتقد بود، پيش از مذاكرات جو جهانى عليه ايران بود و 
رسانه هاى غربى به گونه اى ايران را قانون گريز معرفى كردند كه مذاكرات 
اخير اين جو را به نفع ايران خاتمه داد و ايران را به عنوان كشورى كه با 
جهان تعامل خواهد داشت، معرفى كرده است.  عضو فراكسيون رهروان 
واليت مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: مسئله مهمى كه در اين جلسه 
ــران بود، ظريف گفت:  ــرار گرفت، مسئله غنى سازى اي مورد بررسى ق
ــه اورانيوم مورد نياز براى مركز  ــرف غربى در مذاكرات اعالم كرده ك ط
اتمى بوشهر را تامين مى كند، اما تيم مذاكره كننده تاكيد دارد كه ايران 
مى خواهد خودش براى نيروگاه بوشهر اورانيوم مورد نياز را توليد كند. 

ــده مجلس تصريح كرد: وزير امور خارجه اعالم كرد طرف  اين نماين
ــا چندين سال تمديد شود كه  ــى عالقه مند بود، توافق نامه ژنو ت غرب
تيم مذاكره كننده مديريت زمان را از آنها گرفت و تنها اجازه داد كه 

توافق نامه ژنو تا آذرماه تمديد شود. 

فيلمبردارى فيلم سوم على رفيعى با نام «مردى كه مادرم عاشقش بود» 
به فصل پاييز موكول شد. رفيعى چندى پيش با شهاب حسـينى براى 
بازى در اين فيلم به توافق رسيد و در حال حاضر نيز رايزنى هايى با هديه 

تهرانى به عنوان بازيگر زن فيلم انجام شده است. 
 ايسـنا: كارگـردان برنامه هاى تلويزيون با اشاره به بحث لزوم سانسـور 
حرفه اى در پخش مسـابقات جهانى و ملى از سوى صداوسيما اين گونه 
اظهارنظر مى كند: سانسور غيرحرفه اى كه مردم را عصبانى كند، شايسته 

صداوسيما نيست و صداوسيما بايد در اين زمينه رندانه تر عمل كند. 
محمدباقـر قاليباف، كه در يكـى، دو ماه گذشته بـا حواشى فرهنگى 
مختلفـى در شهردارى تهران دسـت  و پنجه نـرم مى كند، در ضيافت 
افطـارى با حضور تعدادى از هنرمندان شركت كرد؛ ضيافتى كه در آن 

وقت براى سخنرانى به خودش نرسيد و ناتمام ماند. 

10 سـازمان مردم نهاد استثنايى شامل يك سازمان غيردولتى از ايران، 
جايزه روبان قرمز 2014 را براى خدمات برجسته خود در زمينه كاهش 

همه گيرى ايدز دريافت كردند.
اتباع ساكن در استان هاى، سمنان، قزوين، قم، البرز، مركزى، خراسان 
جنوبى، بوشهر، فارس، اصفهان، كرمان، يزد و گلسـتان موظفند براى 
دريافـت كارت موقـت كار، صرفا بـه دفاترى كه سـال گذشته پرونده 

تشكيل داده اند، مراجعه كنند. 
وزيـر بهداشت ضمن تاكيد بر لزوم پرهيز از هرگونه حاشيه سـازى در 
حوزه سالمت و از جمله پيوند اعضا، گفت: عمل پيوند به مسلمان هاى 
نيازمند خارجى در جلسه بعدى شوراى عالى پيوند بررسى مى شود و از 

دوستان خواهش مى كنيم حاشيه سازى نكنند.

كميته فنى و توسـعه فدراسـيون فوتبال در جلسـه صبح ديروز (سه 
شنبه) خود با اعزام تيم نوجوانان پسر به تورنمنت بالروس موافقت و با 

برگزارى اردوهاى برون مرزى براى تيم دختران مخالفت كرد. 
رييـس كميته انضباطى فدراسـيون كشـتى گفت: موضـوع شكايت 
كشتى گيران از باشگاه پرسپوليس يك موضوع شخصى بوده و مرتبط 

با اين فدراسيون نيست. 
خادم، معـاون حقوقى امورمجلس وهماهنگى امور اسـتان هاى وزارت 
ورزش وجوانان درنامه اى به رييس سـازمان ليگ فوتبال ايران نسبت 

به اجراى توافق نامه مديران عامل باشگاه ها با وزير ورزش تاكيد كرد. 
رييس فدراسـيون فوتبال با تاكيد بر اينكه بـراى همكارى با كى روش 
ريسـك نكرديم، گفت: تيم ملى ايران براى آينده دو هدف بزرگ دارد 
كه يكى موفقيت در جام ملت هاى آسيا و ديگرى صعود به جام جهانى 

بعدى و عبور از مرحله اول است. 

اعضاى اتحاديه اروپـا روز گذشته با تعليق تحريم هاى ايران براى يك 
دوره چهار ماهه ديگر و تا تاريخ سوم آذر موافقت كردند. 

رژيم صهيونيستى اعتراف كرد، در نبرد غزه 114 سرباز اين رژيم زخمى 
شده اند كه حال هشت تن از آنان وخيم گزارش شده است. 

ايسنا: دادگاه سراج الدين ميردامادى روزنامه نگارى كه پس از بازگشت 
به ايران در مرداد ماه 92 تحت تعقيب قضايى قرار گرفت، روز دوشنبه 
در شعبـه 15 دادگاه انقالب اسـالمى تهران به رياسـت قاضى صلواتى 

برگزار شد.

نيما جاويدى، كارگردان سينماى ايران از نخستين حضور جهانى 
فيلم «ملبورن» در جشنواره فيلم ونيز در شهريورماه خبر داد. 

صحت خشكسالى در 4 استان
ــوع خشكسالى جديد در چهار  ــس سازمان مديريت بحران كشور از وق ريي
استان كشور خبر داد. نجار در مورد آخرين وضعيت خشكسالى كشور با بيان 
اينكه براساس قانون پنجم توسعه ماموريت و مسئوليت خشكسالى برعهده 
سازمان مديريت بحران گذاشته شده است، گفت: معتقديم كه براى حل اين 

مسئله بايد دستگاه هاى اجرايى وارد ميدان شوند. 
نجار با بيان اينكه با توجه به تغيير اقليم جهان، كشور ما نيز با خشكسالى روبه رو 
است، گفت: خشكسالى تنها مربوط به ميزان بارندگى نيست بلكه زمان پراكندگى 
و نوع بارش نيز بسيار مهم است. به گفته رييس سازمان مديريت بحران كشور، 
در حال حاضر چهار استان سمنان، خراسان شمالى، خراسان رضوى و خراسان 
جنوبى درگير خشكسالى هستند. وى همچنين در مورد برخى آمارهاى ارائه شده 
در مورد ميزان خسارات بخش كشاورزى به ايسنا گفت: صحت و سقم اين آمارها 

مشخص نيست و عمدتا مقرون به صحت نيستند. 

باشگاه پرسپوليس تهران در پى انتشار نامه خداحافظى «على 
كريمى» از دنياى فوتبال با انتشار بيانيه اى به ستايش وى پرداخت

پس از برگزارى تجمع شهروندان در روز يكشنبه مقابل شهردارى منطقه5،  
روز دوشنبه نيز تجمع ديگرى مقابل بوستان مادر به همت انجمن 

ديده بان شهر در اعتراض به تخريب بوستان مادر در تهران برگزار شد

رييس جمهور روحانى، بر حضور هر چه با شكوه تر مردم در راهپيمايى 
روز جهانى قدس تاكيد كرد

جامعهفرهنگ سياستورزش

سهميه و قيمت جديد بنزين
چه ماشين هايى سهميه ندارد؟ 

عباس كاظمى، معاون وزير نفت گفت: همزمان با آغاز شمارش معكوس 
ــاه مبارك رمضان،  ــاى تابستانى مردم پس از پايان م ــراى آغاز سفره ب
ــى و شخصى ها ساعت 24 روز  ــن سهميه بنزين خودروهاى عموم دومي

سه شنبه به كارت هاى هوشمند سوخت واريز  مى شود. 
ــه بنزين نيمه يارانه اى خودروهاى  براساس گزارش مهر، 60 ليتر سهمي
ــت. عالوه بر اين، در دومين ماه فصل  ــى با قيمت 700 تومان اس شخص
ــارى 300 ليتر سهميه بنزين آزاد با نرخ 1000 تومان  تابستان سال ج
ــاى سوخت خودروها واريز مى شود كه با پايان يافتن سهميه  در كارت ه

700 تومانى قابل استفاده خواهد بود. 
ــاى هوشمند  ــى واريز شده به كارت ه ــن سهميه 700 تومان همچني
ــره بنزين 400  ــت است كه ذخي ــم در حالى قابل برداش ــت ه سوخ
ــى به پايان  ــد سوخت خودروهاى شخص ــى كارت هاى هوشمن تومان
ــاده از كارت  ــد با استف ــردم مى توانن ــا اين وجود م ــده باشد. ب رسي
ــى از پمپ بنزين هاى  ــن را با قيمت 1000 تومان ــاه داران، بنزي جايگ

ــد.  ــدارى كنن ــور خري ــر كش سراس
ــدى يارانه ها، گازوييل يارانه اى هر  ــس از اجراى فاز دوم قانون هدفمن پ
ــر 250 تومان، بنزين سهميه اى هر ليتر 700 تومان، بنزين آزاد هر  ليت
ــر ليتر800 تومان، بنزين  ــر 1000 تومان، بنزين سوپر سهميه اى ه ليت
ــر آزاد هر ليتر 1100 تومان و بنزين تحويلى به خودروهاى دولتى  سوپ

هر ليتر 1000 تومان در جايگاه ها عرضه مى شود. 
ــى امشب به كارت هاى سوخت  ــن سهميه بنزين تابستانى در حال دومي
ــت به ستاد سوخت  ــالغ سياست هاى جديد دول ــز مى شود كه با اب واري
ــى و عمومى آغاز شده  ــال كارت هوشمند بنزين خودروهاى شخص ابط
ــت. بر اين اساس، سهميه بنزين به خودروهاى شخصى با عمر باالى  اس
25 سال و موتورسيكلت هاى با عمر بيش از 10 سال اختصاص نمى يابد، 
ــالوه بر اين سهميه بنزين خودروهاى شخصى فاقد پالك و هويت هم  ع
واريز نخواهد شد. اين در حالى است كه سهميه ويژه بنزين حدود 100 
ــا، 26 هزار دستگاه  ــودروى موسسات اتومبيل كرايه و آژانس ه هزار خ
ــودروى آموزشگاه هاى رانندگى و وانت بارهايى كه در خدمت ناوگان  خ

حمل و نقل عمومى نيستند، واريز نخواهد شد. 

مدير پيش بينى هشدار سريع هواشناسى كشور 
ــص پديده  ــر پارازيت ها در تشخي ــت: تاثي گف
هواشناسى را قبل از وقوع توفان به سازمان هاى 
ذى ربط اطالع داده بوديم. مهندس احد وظيفه 
ــس مبنى بر اختالل  ــا گزارش مجل در رابطه ب
ــى در روز وقوع توفان  ــه رادارى هواشناس شبك
ــود پارازيت ها گفت: قبل از  تهران به دليل وج
ــالع داده بوديم و  ــن اتفاق اين موضوع را اط اي
ــن رابطه مكاتبه  ــا سازمان هاى ذى ربط در اي ب
داشتيم. نويز احتماال ناشى از تلفن هاى بى سيم 
ــرى كه به صورت غيرمجاز  يا فركانس هاى ديگ
وارد فركانس رادار ما شده است، انعكاس هايى 
ــه رادارى هواشناسى ايجاد كرد كه  را در شبك

باعث بروز اختالل در تصوير رادار شد. 
مديرپيش بينى هشدار سريع هواشناسى كشور 
ــزارش علمى كه به  ــه تاكيد كرد: در گ در ادام
ــل را عنوان كرديم،  ــس ارائه شد، اين دلي مجل
ــالل، امكان  ــود اين اخت ــه دليل وج ــه ب چراك
ــى و غيرهواشناسى  تشخيص پديده هواشناس

بسيار دشوار بود. 
ــه عمرانى، عضو كميسيون  از سوى ديگر سكين
ــاورزى، آب و منابع طبيعى در اين باره گفت:  كش
ــون به اين نتيجه  ــت اين گزارش كميسي با قرائ
ــن پرونده كه مربوط  ــد كه در قسمتى از اي رسي

ــت، سازمان هواشناسى  ــه پيش بينى توفان اس ب
ــوا و اختالل  ــاى موجود در ه ــا توجه به نويزه ب
ــر نيست، اما  ــدان مقص ــاى آن چن در دستگاه ه
ــن سازمان  ــى اي ــر در اطالع رسان ــورد تاخي درم
ــر بوده و بايد پاسخگو باشد. در نهايت مقرر  مقص
ــررات راديويى»  ــان «تنظيم مق ــد تا به سازم ش
ــر داده شود و  ــاى مربوطه تذك ــراى رفع نويزه ب
ــز امكانات ضرورى  حمايت هاى الزم براى تجهي
ــى دراختيار سازمان هواشناسى  براى اطالع رسان

قرار گيرد. 
ــا تاكيد بر اينكه البته گزارش نهايى تهيه  وى ب
ــده اغماض  ــدودى با دي ــده كميسيون تاح  ش
ــر جنبه  ــف شده و بيشت ــى تلطي و چشم پوش
ــت: نمى خواستيم  ــت، گف ــى داشته اس حمايت
ــن تصور پيش  ــه اى باشد كه اي ــزارش به گون گ
ــم در مقابل نهادهاى دولتى    آيد كه مى خواهي
موضع گيرى كنيم! اما مسلما چنانچه اين گونه 
ــن كميسيون  ــاره تكرار شود، اي ــا دوب اهمال ه
ــدرت تمام با  ــه اغماضى و با ق ــدون هيچ گون ب

متخلفان برخورد خواهد كرد. 
ــرى راد، معاون سازمان تنظيم مقررات  على سپه
ــران در واكنش به  ــرات اي ــى وزارت مخاب راديوي
ــرح شده مبنى بر  ــن اظهارات با رد نظريه مط اي
ــوا گفت: اول از  ــت نويزهاى موجود در ه مزاحم

ــه باشيم. نويزها  ــد تعريفى از نويز داشت همه باي
ــى» هستند كه  ــواج «الكترومغناطيس همان ام
ــى از كابران مفيدند و  ــراى يك بخش يا گروه ب
ــا ممكن است مشكل و  ــراى بخش ديگر از آنه ب
ــاد كنند. وى با عنوان اين مسئله كه  تداخل ايج
تمامى فركانس هاى مورد استفاده در ايران، كامال 
مطابق با استانداردهاى جهانى و براساس قوانين 
ــود درجهان است، ادامه داد: اين  بين المللى موج
ــا به گونه اى تعيين شده كه با هيچ يك  فركانس ه
از سيستم هاى الكترونيكى تداخل نداشته باشد. 

ــرى راد درعين حال بر  ــزارش ايسنا، سپه به گ
ــرد كه:«البته متاسفانه  ــه نيز اذعان ك اين نكت
ــى «سازمان» هاى  ــواج از سوى برخ ــى ام برخ
ــاص مورد استفاده قرار مى گيرد كه مى تواند  خ
ــراى ساير دستگاه ها نويز ايجاد كند كه ما نيز  ب
ــاده از اين امواج اعتراض  ــا نسبت به استف باره
كرده ايم، ولى...» معاون سازمان تنظيم مقررات 
ــران در پايان با  ــرات اي ــى وزارت مخاب راديوي
ــم نيز به  ــن امواج مزاح ــالم اينكه، البته اي اع
ــد! طرح  ــاد مشكل كن ــت كه ايج ــدرى نيس ق
ــال غيركارشناسى  ــن استدالل هايى را كام چني
ــار آن افزود: اين سازمان براى  خواند اما در كن
بررسى كارشناسى مسئله و همكارى با سازمان 

هواشناسى آماده است. 

پارازيت، علت عدم پيش بينى توفان
بحث ها بر سر 

مركز آمار گفت

افزايش ميل زندگى 
انفرادى زنان

ــورد وضعيت زنان سرپرست خانوار از  ــز آمار ايران در آخرين گزارش در م مرك
افزايش 2/5برابرى اين گروه از زنان خبر داده و اعالم كرده استان هاى تهران و 
خراسان رضوى بيشترين و ايالم و كهگيلويه و بويراحمد به ترتيب كمترين تعداد 
زنان خودسرپست را دارند. بر همين اساس مركز آمار ايران زنان خودسرپرست را 
به سه گروه تقسيم مى كند كه گروه اول شامل زنان بيوه، زنان مطلقه و دختران 
با تجرد قطعى، گروه دوم زنانى هستند كه در آن مرد به طور موقت حضور ندارد 
ــرد به داليلى همچون بيمارى و از  ــروه سوم خانوارهايى است كه در آن م و گ

كارافتادگى و كهنسالى نمى تواند سرپرست خانوار باشد. 
ــر پايه اين گزارش، مركز آمار ايران و اطالعات راهبردى وزارت تعاون، كار  ب
ــى آمارى وضعيت زنان سرپرست  ــاه اجتماعى در آخرين گزارش بررس و رف
ــرد: براساس آخرين نتايج سرشمارى سال  ــوار در خردادماه 93 اعالم ك خان
ــك دوره 15 ساله از 1375 تا 1390 تعداد خانوارهاى معمولى  1390 در ي

داراى سرپرست زن حدود 2/5برابر افزايش داشته است. 
ــد خانوارهاى معمولى  ــه 85 تا 90 متوسط رش ــن طى دوره پنج سال همچني
ــازه زمانى متوسط رشد  ــت كه در همين ب ــوده، اين در حالى اس ــد ب 0/4درص
ــه اين درصد  ــه 9/2درصد رسيده است ك ــت زن ب ــاى داراى سرپرس خانواره
نشان دهنده افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار در سال هاى اخير است. در سال 
ــه ازاى هر سرپرست مرد 9 سرپرست زن وجود داشت كه اين نسبت  1375 ب
در سال 90 به ازاى هر سرپرست مرد(درخانواده هاى تك سرپرست) به 14 نفر 
سرپرست زن رسيده است. گزارش سازمان آمار نشان مى دهد كه تعداد زنان 
خودسرپرست كه تنها زندگى مى كنند 40/8 درصد از كل خانوارهاى داراى 
ــود اختصاص داده است. همچنين در بين استان هاى  سرپرست زن را به خ
ــران با 211 هزار و 236 نفر و خراسان رضوى با 98 هزار و 292  ــور، ته كش
ــر بيشترين استان هايى هستند كه زنان سرپرست خانوار را در خود جاى  نف
داده اند.  در اين گزارش آمده است كه تمايل به زندگى انفرادى و سرپرستى 
با جمعيت كمتر در سال هاى اخير بين زنان افزايش يافته است. به طور كلى 
ــردى در ايران نيز همچون همه جوامع در حال  ــد گرايش به زندگى مج رون
افزايش است كه اين موضوع به عواملى ناشى از مسائل اقتصادى، اجتماعى، 

فرهنگى و روانى بستگى دارد. 

هر سال 1000 فرزند خوانده
حميدرضا الوند، مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستى گفت: 
ــر از كودكانى كه پدر و مادر آنها در  ــه بين يك هزار تا يك هزار و 200 نف ساالن
قيد حيات نيستند يا هويت خانوادگى آنها مشخص نيست، به فرزندخواندگى 
پذيرفته مى شوند. براساس قانون جديد، حتى اگر كودكان بدسرپرست صالحيت 
سرپرستى آنها چندين بار در مراجع قضايى از دست برود، به تشخيص كارشناسان 
ــه سرپرستى دائم و فرزندخواندگى واگذار  سازمان بهزيستى كشور مى توانند ب
شوند. اكنون 13 هزار و 500 نفر از كودكانى كه هويت خانوادگى آنها مشخص 
ــن خانواده ها از  ــد شرايط ساماندهى شدند كه اي ــت، در خانواده هاى واج نيس

بستگان سببى و نسبى يا كسانى كه نسبتى با كودك نداشتند، بوده اند. 
ــد با بيان اينكه بيش از 87 درصد كودكان تحت پوشش سازمان بهزيستى  الون
كودكان بدسرپرست هستند، افزود: اين به آن معناست كه اعضاى خانواده آنها 
ــان را ندارند. ميزان  ــد، اما صالحيت نگهدارى اين كودك ــد حيات هستن در قي
ورودى كودكان بدسرپرست با خروجى آنها برابر است، يعنى سازمان بهزيستى 
ــى را كه وارد اين سيستم مى كند و تحت پوشش قرار  سعى مى كند هر كودك
ــرد نيز وارد خانواده كند. مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان  مى گي
ــراى سرپرستى اين كودكان رو به افرايش  بهزيستى با بيان اينكه درخواست ب
است، افزود: دليل اصلى فرزندخواندگى اين كودكان از سوى خانواده ها، افزايش 
سن ازدواج به ويژه در جنس مونث است و ميزان آگاهى و تغيير تفكر و نگرش 
ــاى اول زندگى است كه  ــن ازدواج كرده نسبت به فرزندآورى در سال ه زوجي

موجب مى شود سن آنها باال برود و تمايلى به بچه دار شدن نداشته باشند. 



نگاهى به بيلبوردهاى بانكى سطح شهر

بيلبوردها در خدمت 
بانكدارى نوين

اينفوگرافى مديريتى

ايران، غرق در بحران آب
بحران كم آبى در ايران، وارد مرحله جديدى شده و اگر مديريت تامين و توزيع 
آب و الگوى مصرف شهروندان تغيير نكند، مى تواند در دوره سى ساله اى كه ناسا 

شروع آن را بشارت داده،  براى هميشه چهره زندگى در ايران را تغيير دهد.

ــاه مبارك رمضان يكى از بهترين فرصت ها براى همراهى شركت ها با  م
مصرف كنندگان است؛ مصرف كنندگانى كه هم روحى و هم جسمى با 
اين ماه همراه مى شوند. بسيارى از مديران از هر دو حالت براى همدلى 

با مشتريان خود استفاده مى كنند.

ماهى كه آرام گذشت
بازار رمضان زير سايه جام جهانى فوتبال

چگونگى مديريت يك فروشگاه عرضه كننده لوازم برقى

قدرت مديريت خود را 
به رخ برقى ها بكشيد

گزارش «فرصت امروز» از اكران عيد فطر 

افخمى و ميركريمى با شهر موش ها مى آيند
صفحه 10

ارتقاى مشترى مدارى در صنعت بيمه

11

13

12

14

15

كسب وكار كارگاه هاى برش و بسته بندى كاغذ

سرمايه گذارى بر لوح سفيد
ــدى كاغذ چندسالى است كه جانى  ــدازى واحدهاى برش و بسته بن راه ان
دوباره گرفته. اين اتفاق پس از منويات مقام معظم رهبرى مبنى بر حمايت 
دولت از توليدكنندگان كاغذ رخ داد. براى اخذ مجوز راه اندازى يك واحد 

برش و بسته بندى ابتدا بايد به...

ــو است،  ــرى چندپهل ــدارى تعبي مشترى م
ــرورت آن نيست و همه  ــس منكر ض هيچ ك
ــودن در رعايت آن هستند.  مدعى سرآمد ب

ــى است كه هر آشپزى از سر ذوق و نياز  آش
ــا از آن كم مى كند  ــه آن اضافه ي ــزى ب چي
ــه به نيت  ــود و صد البت ــر ش ــا خوشمزه ت ت

مشترى مدارى. 

ــك حق  ــدارى ي ــم مشترى م ــر بپذيري اگ
ــف عامالن فروش  شهروندى است، از وظاي
ــه مشترى كمك  ــد بود كه ب ــز آن خواه ني
ــاب آگاهانه قرار  ــط انتخ ــد تا در شراي كنن

گيرد. يعنى مشترى بتواند به سادگى، آشپز 
ــه دار مورد عالقه  ــن آش شناسنام و همچني

خود را بيابد. 
صفحه 14

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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رضا رائين

ــا (يورو استات) اعالم  پايگاه خبرى كميسيون اروپ
ــان در پنجمين  ــارى ايران و آلم كرد مبادالت تج
ــا كاهش 10 درصدى  ماه از سال جارى ميالدى ب
نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده است.  مبادالت 
ــون يورو اعالم  ــاه آوريل 289 ميلي دو كشور در م
ــه 262 ميليون  ــم در ماه مى  ب شده بود كه اين رق
يورو كاهش يافته است.  صادرات آلمان به ايران در 
مى 2014 نسبت به ماه قبل از آن 11 درصد كاهش 
يافته و به 240 ميليون يورو رسيده است، اما واردات 
ــى  رشد شش درصدى  اين كشور از ايران در ماه م

را تجربه كرده و به 22 ميليون يورو رسيده است. 
براساس اين گزارش برخالف آلمان سه كشور ايتاليا، 
ــران در ماه  ــادرات خود را به اي فرانسه و اسپانيا ص

مى 2014 افزايش داده اند. 
ــاه با افزايش قابل  صادرات ايتاليا به ايران در اين م
ــاه قبل از آن مواجه  توجه 32 درصدى نسبت به م
شده اما واردات اين كشور از ايران در همين ماه 38 
ــا در ماه مى 92,5  درصد كاهش يافته است. ايتالي
ميليون يورو كاال به ايران صادر و 11,3 ميليون يورو 

كاال از ايران وارد كرده است. 
ــاه مى 2014 نيز 15  صادرات فرانسه به ايران در م
درصد افزايش يافته و به 32,4 ميليون يورو رسيده 
است. واردات فرانسه از ايران نيز با رشد 6 درصدى 

به 2,66 ميليون يورو رسيده است. 
ــك درصدى  ــن از افزايش ي ــزارش همچني اين گ
صادرات اسپانيا به ايران در ماه مى 2014 نسبت به 

ــد 9 درصدى واردات اين كشور  ماه قبل از آن و رش
از ايران در اين ماه خبر داده است. صادرات اسپانيا 
به ايران در ماه مى 2014 بالغ بر 27 ميليون يورو و 
واردات از ايران 8,56 ميليون يورو اعالم شده است. 
ــات نشان  ــم، آمارهاى يورو است ــزارش تسني به گ
ــران و انگليس در ماه  ــادالت تجارى اي مى دهد مب

مى كاهش يافته است. 
ــاه با افت 32  ــران در اين م صادرات انگليس به اي
ــل از آن مواجه شده و به  درصدى نسبت به ماه قب
ــت. واردات اين كشور  5,5 ميليون يورو رسيده اس
از ايران نيز در ماه مى 2014 به 1,06 ميليون يورو 
رسيده كه كمتر از يك سوم واردات انگليس از ايران 

در ماه آوريل است. 

از كنار همين ميوه هايى كه در مغازه هاى سطح شهر به 
قيمت هاى متفاوتى خريدارى مى شود گروهى با عنوان 
دالل، ميلياردها تومان پول به جيب مى زنند و صداى 
هيچ كسى هم درنمى آيد؟ پولى كه نه در جيب كشاورز 
و باغدار مى رود، نه در جيب كاسب ميدان و ميوه فروش 
سر كوچه، پولى كه البته از جيب مردم خارج مى شود اما 
در جيب عده اى دالل مى رود كه عمال جز چند تماس 
تلفنى كارى نمى كنند و تنها ثمره آن هم گرانى بى حد 
ــود؛ به گونه اى كه ديگر  ــدازه ميوه هاى فصل مى ش وان
ــد حتى ميوه هاى  ــارى از خانواده ها توانايى خري بسي
ــوص هفته قبل  ــد.  در اين خص تابستانى را هم ندارن
سيدحسين مهاجران، رييس اتحاديه ميوه و سبزى با 
بيان اينكه بين چهار تا پنج هزار دالل در ميادين ميوه و 
سبزى مشغول فعاليت هستند، اظهار كرد: در گذشته 
ما در سه مرحله (سال هاى 62، 63 ، 66) اقدام به حذف 

دالل ها كرديم كه البته موفق هم بوديم. 
وى ادامه داد: آن زمان بخشى از اين دالل ها به صنف ما 
ورود پيدا كردند و پروانه كسب گرفتند و بخشى ديگر 

نيز به ميدان رفته و در حال حاضر بارفروش هستند. 
وى با بيان اينكه 800 مغازه دار داراى پروانه در ميدان 
بارفروشان مشغول فعاليت قانونى هستند، ادامه داد: در 
كنار اين مغازه داران حدود چهار هزار دالل فعال هستند. 
رييس اتحاديه فروشندگان ميدان ميوه و تره بار، حضور 
گسترده دالالن را عامل اصلى گرانى ميوه عنوان كرد 
ــت ميوه براى  ــور متعادل سازى قيم و گفت: به منظ
مصرف كنندگان، دولت بايد با تشديد نظارت ها شرايط 

را براى خروج و حذف دالالن از اين صنف فراهم كند. 
ــوه با كيفيت در  حسين مهاجران افزود: متاسفانه مي
ــت 22 فعاليت خود را  دست دالالن است، زيرا از ساع
ــاز و فروشندگان ميدان نيز  در ميدان ميوه و تره بار آغ
ميوه موردنياز خود را از اين دالالن خريدارى و تامين 

مى كنند. 
ــن باورند كه دالالن از  وى اظهار كرد: بارفروشان بر اي
ــد روى هر كيلوگرم  ــد و مى توانن همكارانشان هستن
ميوه 500 تومان سود ببرند. اين در حالى است كه اين 
گروه سودهايى بيش از 1500 و 2000 تومان روى هر 
كيلوگرم ميوه به جيب مى زنند به طورى كه در ميدان 
اصلى توزيع ميوه و تره بار احتمال دارد يك نوع ميوه با 
چند قيمت متفاوت عرضه شود. به طور مثال، يك نوع 

گيالس از 6 تا 12 هزار تومان عرضه مى شود. 

ــار را نابسامان  وى وضعيت كنونى ميدان ميوه و تره ب
دانست و افزود: وقتى صنف بارفروش به جاى برخورد با 
دالالن، به آنها مجوز فعاليت در جلوى واحدهاى خود را 
مى دهند هر روز حضور دالالن و واسطه ها در اين صنف 

پررنگ تر مى شود. 
درهمين حال مدير نظارت و بازرسى سازمان صنعت، 
ــدس آنالين گفت:  معدن و تجارت استان تهران به ق
براى جلوگيرى از افزايش بى رويه قيمت ميوه، بازرسان 
اقدام به كنترل و ممهور كردن فاكتورها در زمان خروج 
از ميدان مى كنند كه در صورت افزايش قيمت توسط 
ــا قابل مشاهده  ــان در خروجى ه دالالن يا گرانفروش

خواهد بود. 
شيرقاضى افزود: بازرسان ميدان در دو شيفت هفت هزار 
فاكتور را كنترل مى كنند و عالوه بر كنترل فاكتورهاى 
صادرشده در كيوسك هاى خروجى از ساعت 12شب 
ــى در سطح ميدان  تا 12 ظهر نيز تعدادى تيم بازرس

فعاليت داشته و با تخلفات احتمالى برخورد مى كنند. 
وى اضافه كرد: در سطح خرده فروشى و ميادين ميوه و 
تره بار نيز نظارت، پايش و كنترل الزم بر نرخ انواع ميوه 
ــران و شهرستان هاى تابعه با رعايت  در سطح شهر ته
ــى (30 درصد) صورت  درصد سود قانونى خرده فروش
ــت بيشتر از نرخنامه  مى گيرد كه مانع از افزايش قيم

مذكور مى شود. 
اما اين اظهارات باعث شد تا وزير جهاد كشاورزى نيز به 
ماجرا ورود و عنوان كند كه اكنون تالش ما در راستاى 
ــذف دالالن است، به نحوى كه  كوتاه كردن مسير و ح
ــود را به صورت  توليدكننده و تشكل ها محصوالت خ

مستقيم عرضه كنند. 
محمود حجتى در واكنش به برخى اظهارات مبنى بر 
ــاورزى از سوى چهار هزار  كنترل بازار محصوالت كش
ــوه و تره بار  ــت محصوالت در بازار مي دالل گفت: قيم
ــا مشخص مى شود البته شكى  براساس عرضه و تقاض
نيست كه دالل و واسطه هم در اين بازار نقش ايفا كرده 

و گاهى باعث افزايش قيمت ها مى شود. 
در همين راستا يك عضو كميسيون كشاورزى، آب و 
منابع طبيعى مجلس بر لزوم ساماندهى ميادين ميوه و 
تره بار براى حذف دالل ها در بازار ميوه تاكيد كرد و گفت: 
غرفه هاى ميادين ميوه و تره بار بايد به افرادى واگذار شود 

كه توليدكننده محصوالت كشاورزى هستند. 
ــده مردم پارس آباد و  حبيب اهللا برومند داشقاپو، نماين

بيله سوار درباره حضور دالل ها در بازار ميوه اظهار كرد: 
شهردارى ها بازارى به نام بازار ميوه و تره بار در نقاط اصلى 
كالنشهرها با هدف عرضه مستقيم محصوالت كشاورزى 
ــا غرفه داران كه  به مصرف كنندگان در نظر گرفتند ت
ــاورزى هستند، بتوانند  ــان بخش كش از توليدكنندگ

توليدات خود را به صورت مستقيم عرضه كنند. 
وى با بيان اينكه با وجود اهداف ترسيم شده براى اين 
ــا در اختيار  ــد آن هستيم كه اين غرفه ه ميادين شاه
توليد كنندگان بخش كشاورزى قرار نگرفت، ادامه داد: 
اين غرفه ها به مركزى براى افراد سودجو و دالل تبديل 
شده و سازمان ميوه و تره بار كه سازمان عريض و طويلى 
ــن را به خوبى  ــردارى است اين ميادي و تحت نظر شه

ساماندهى نكرده است. 
ــاورزى، آب و منابع طبيعى  ــو كميسيون كش اين عض
مجلس اظهار كرد: اگر قرار به ساماندهى سازمان ميوه 
و تره بار باشد بايد افراد متدينى در اين سازمان مشغول 
به كار شوند تا غرفه هاى ميادين ميوه و تره بار به افرادى 

واگذار شود كه توليدكننده واقعى هستند. 
ــو كميسيون كشاورزى، آب  دراين خصوص ديگر عض
و منابع طبيعى مجلس گفت: اگر به فكر رشد و توسعه 
متوازن بخش كشاورزى هستيم بايد دست دالالن، قطع 

و بازار محصوالت كشاورزى ساماندهى شود. 
ــازار محصوالت  ــوص كنترل ب ــور درخص على ايرانپ
كشاورزى به وسيله چهار هزار دالل گفت: يكى از داليل 
عدم تحقق برنامه پنجم توسعه مربوط به حضور دالالن 
ــش از منافع ملى و  است، به نحوى كه برخى از آنها بي
توليدكننده به فكر سودجويى هستند و حاضرند براى 

كسب سود هر اقدامى انجام دهند. 
نماينده مردم مباركه در مجلس شوراى اسالمى ادامه 
ــد نوروز به بهانه  داد: نمونه آن واردات ميوه در ايام عي
افزايش مصرف است، در صورتى كه در بسيارى از مواقع 
ــه باغدار و  ــه واردات نيست و اين اقدام ب اصال نيازى ب

كشاورز آسيب وارد مى كند. 
اين عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى 
مجلس در پاسخ به اين سوال كه براى ايجاد فرآيند 
ــه اقداماتى صورت  ــدن زمين به سفره چ نزديك ش
ــى از مشكالت موجود،  ــت: متاسفانه يك گرفته، گف
ــوالن وزارت جهاد  ــى دالالن به مسئ وابستگى برخ
ــت مافياى  ــت و اول از همه بايد دس ــاورزى اس كش

شكل گرفته را كوتاه كرد. 

افزايش صادرات ايتاليا، فرانسه و اسپانيا به ايران در پنجمين ماه 2014

دست هاى نامرئى در بازار ميوه و تره بار 
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طبق اعالم شوراى صنفى نمايش 
از امروز اكران فيلم هاى عيد فطر 
آغاز مى شود. به اين ترتيب چهره 
ــدن چهار فيلم  اكران با اضافه ش
ــت» كامال دگرگون  به «رد كارپ
مى شود. فيلم هاى سينمايى «آذر، 
ــهدخت، پرويز و ديگران» به  ش
كارگردانى بهروز افخمى در گروه 
ــروز» به كارگردانى  فرهنگ، «ام
رضا ميركريمى در گروه استقالل، 
ــه كارگردانى  ــينكف» ب «كالش
ــهيلى در گروه آفريقا  ــعيد س س
ــته ها با هم مى آيند» به  و «فرش
كارگردانى حامد محمدى در گروه 
ــراه «رد كارپت» در  آزادى به هم
ــج فيلم اكران عيد  گروه قدس پن
ــتند كه از اين ميان «رد  فطر هس
ــاخته رضا عطاران از  كارپت» س
ــود را آغاز  پنجم تيرماه اكران خ
كرده و قرار است تا سه هفته پس 
از  عيد فطر روى پرده بماند و پس 
ــهر موش ها2»  ــم «ش از آن فيل

جايگزين اين فيلم مى شود. 

«رد كارپت»
فيلم «رد كارپت» به كارگردانى 
ــم تير  اكران  رضا عطاران از  پنج
خود را به سرگروهى سينما قدس 
آغاز كرد. فيلم «رد كارپت» دومين 
تجربه كارگردانى رضا عطاران بعد 

از فيلم «خوابم مى آد» است. 

ــق  ــك عاش خالصـه فيلـم: ي
ــا يكى از  ــينما براى مالقات ب س
ــروف جهان  ــاى مع كارگردان ه
خود را در ايام برگزارى جشنواره 
كن به آنجا مى رساند... «شما كه 
ــال از  ــتى، من 38 س غريبه نيس
ــال تئاتر  خدا عمر گرفتم، 13 س
ــوز وضعيتم اينه،  ــردم، هن كار ك
ــره بايد  ــه هيچى، باالخ هيچى ب

كارى مى كردم ديگه.»
ــردان  عوامـل فيلـم: كارگ
ــاران/  ــا عط ــنده: رض و نويس
تهيه كننده و مدير فيلمبردارى: 
احمد احمدى/ صدابردار: سعيد 
ــن  ــدى/ چهره پرداز: محس احم
ــه و لباس:  ــراح صحن بابايى/ ط
ــن: محمد  ــدم/ تدوي ــوان مق كي
ــان  ــذارى: پيم ــى/ صداگ توكل
ــيقى: حميدرضا  ــدى/ موس واح
ــك پيلون و  صدرى/ عكاس: اري

احمد احمدى
بازيگران: رضا عطاران، امير نورى، 
سوسن پرور، على سرتيپى، مارك 
انصارى، جمال هاشمى، ماجين 
ــگ النا،  ــو مين ــوى، ماريل موس
كريستين بى فورد، حسين ياريار، 
ــليمانى، تينا نجفى،  ــين س حس
سارا مقصودى، عبداهللا صالحى، 
راد پورجبار، هانى صالحى، اندى 
ــاد نجفى اسدالهى،  كروك، فرش
ــان، عبدليا  محمد جواد علينقي
ــت نژاد، مليحه  صالح، امير فالح

خسروانى، مطهره كثيرى.
حواشـى: عطاران با بيان اينكه 
ــت  تمام آنچه عالقه مند بوده اس
ــاق بيفتد،  ــت» اتف در «رد كارپ

ــرد: «اتفاقاتى  رخ نداد، اظهار ك
ــت  ــد تا آنجور كه دوس مانع ش
داشتيم جلو برويم. نيتم اين بود 
ــرش قرمز بروم  ــا روى ف كه قطع
ــرم؛ اما  ــپيلبرگ را بگي و يقه اس
ــت روز قبل، تماشاگرى با  درس
ــراغ يكى از داوران رفته  چاقو س
ــدت  ــه بعد از آن فضا به ش بود ك
ــد و محافظان با خود  امنيتى ش
ــتند كه گفتم ممكن  اسلحه داش
است سراغ اسپيلبرگ بروم و گلوله 
بخورم و در نهايت فكرهاى ديگرى 
كردم.» اين كارگردان ادامه داد: 
«در صحنه اى باز سراغ اسپيلبرگ 
رفتم و صدايش كردم تا هدايا را 
بدهم و خواستم از محافظان رد 
شوم كه باز آن ذهنيت مانع شد 
و به شكل  ديگرى آن نااميدى را 

نشان داديم.»

 «آذر، شهدخت، پرويز و 
ديگران»

ــهدخت، پرويز و  ــم «آذر، ش فيل
ديگران» دهمين فيلم بلند بهروز 
افخمى است كه در سى ودومين 
ــنواره فيلم فجر حضور دارد.  جش
آخرين فيلم بهروز افخمى «سن 
پطرزبورگ» نام داشت. فيلم «آذر، 
شهدخت، پرويز و ديگران» قصه اى 
ــاس روابط آدم ها  اجتماعى براس
دارد.  فيلمنامه «آذر، شهدخت، 

ــير  پرويز و ديگران» را مرجان ش
ــر بهروز افخمى  محمدى، همس
ــن نگارش  ــته كه پيش از اي نوش
ــام را برعهده  ــه همين ن رمانى ب
ــگاه  ــت و همزمان با نمايش داش
ــال منتشر شده است.   كتاب امس
ــر  ــى، دخت ــماعيل خان آزاده اس
گوهر خير انديش در رابطه با فيلم 
سينمايى «آذر، شهدخت، پرويز 
و ديگران» گفت: در اين فيلم سه 
نقش مختلف را بازى مى كنم كه 
يك نقش كتى كارگر خانه عطيه، 
ــرى خواهر دوقلوى  نقش ديگر پ
شهدخت و ديگرى نقش جوانى 
ــت كه مادرم نقش  شهدخت اس

ميانسالى او را بازى مى كند. 
خالصه فيلم: خانواده اى به خاطر 
سفر 10روزه  يكى از فرزندانشان به 
كشور، در باغچه اى در دماوند دور 

هم جمع مى شوند. 
ــنده و  عوامـل فيلـم: نويس
ــى/  ــروز افخم ــردان: به كارگ
ــردان: آيدين  ــتيار اول كارگ دس
ــدگان: بهروز  ــى/ تهيه كنن افخم
افخمى و جمال ساداتيان / مدير 
ــد داوطلب/  ــردارى: محم فيلمب
ــاس: مرجان  ــه و لب طراح صحن
شير محمدى/ صدابردار: محسن 
ــراح گريم: امير  ــزكارى/ ط پرهي

خدادادى
بازيگران: مهدى فخيم زاده، رامبد 
جوان، مرجان شيرمحمدى، گوهر 
خيرانديش، مانى حقيقى، شهين 
تسليمى، اميرعلى دانايى، آزاده 
اسماعيل خانى، امين ميكائيليان، 

وحيد  نفر.

ــماعيل  اس آزاده  حواشـى: 
ــر خير انديش  خانى، دختر گوه
درفيلم «آذر، شهدخت، پرويز و 
ديگران» نقش جوانى مادرش را 
ــد. گوهر خيرانديش  بازى مى كن
ــردارى فيلم «آذر،  ــر فيلمب بر س
ــهدخت، پرويز و ديگران» بود  ش
ــانحه رانندگى شد و  كه دچار س
ــبختانه اتفاق خاصى براى  خوش

ايشان پيش نيامد. 

 «امروز»
ــه كارگردانى  ــروز» ب ــم «ام فيل
ــى ودومين  رضا ميركريمى در س
ــنواره فيلم فجر حضور دارد.  جش
ــاخته رضا ميركريمى،  آخرين س
ــت كه در  «يه حبه قند» نام داش
ــنواره فيلم  بيست و نهمين جش
ــزد بهترين  ــت نام ــر توانس فج
ــردازى، طراحى صحنه و  چهره پ
لباس، صدابردارى و بازيگر مكمل 

زن شود. 
ــس راننده   خالصه فيلـم:  يون
تاكسى كهنه كار، در پايان يك روز 
كارى به زن جوانى كمك مى كند 
ــد. غافل از  تا به بيمارستان برس
اينكه در بيمارستان اتفاقات زيادى 

در انتظار اوست. 
ــردان: رضا  عوامـل فيلم: كارگ
ــده: رضا  ــى/ تهيه كنن ميركريم
ــر فيلمبردارى:  ميركريمى / مدي

ــتيار اول  ــش/ دس ــن بهمن هوم
فيلمبردار: همايون قربانى/طراح 
ــان گلزار/ ــاس: مرج صحنه و لب
ــوردى/ ــعيد بجن ــردار: س صداب
چهره پرداز: محمود دهقانى/ مدير 
ــد كريمى/برنامه ريز  توليد: مجي
و دستيار اول كارگردان: محسن 
ــتيار دوم كارگردان:  قرايى/ دس
اميد جزينى/ منشى صحنه: نفيسه 
ذاكرى/ عكاس: على نيك رفتار/ 
ــريال  ــول: مركز فيلم و س محص

برون مرزى.
بازيگران: پرويز پرستويى/ سهيال 
گلستانى/ شبنم مقدمى/ حسام 
محمودى/ اشكان جنابى/ آسيه 
ضيايى/ آوا شريفى/ مديا ذاكرى/ 
ــر كرباليى/  ــه حصارى/ امي روزب
ــينى/ مهتاب  ــا حس ــى آق مرتض
ــهال  ــدى/ امين ميرى/ ش ُكركون
ــژاد/  ــيرين فرخنده ن ــدرى/ ش نَ
ــان قمرى/  ــجاد تابش/ مرج س
ــا گودرزى/  مهناز ميرزايى/ نيوش
على اصغر ُكردبچه/ عباس موسوى/ 
گيتى قاسمى/ مريم توكلى/ امير 

يوسفى/ ُمهنا ميرزايى.
ــا ميركريمى در  حواشـى: رض
ارتباط با تمام شدن فيلم «امروز» 
در صفحه شخصى اش در شبكه 
ــت:  ــى فيس بوك نوش اجتماع
ــردارى «امروز»  ــروز فيلمب «دي
تمام شد و امروز هر كارى كردم به 
جبران خستگى معمول فيلم هاى 
قبلى بيشتر بخوابم نشد كه نشد! 
ــته  ــايد براى اينكه اصال خس ش
نبودم. به لطف خدا هفتمين كارم 
را خيلى راحت و بى دردسر ساختم 

ــوان و پر انگيزه و  با همكارانى ج
يك پرويز پرستويى تمام نشدنى 
ــم مخاطبين  و اميدوارم در چش

«امروزم» تكرارى نباشد.»

«كالشينكف»
ــهيلى كه پس از تمام  ــعيد س س
ــت  ــم «گش ــاى فيل جنجال ه
ــه پايين  ــر ب ــه منج ــاد» ك ارش
كشيدن و اكران محدود آن شد، با 
فيلم «كالشينكف» در جشنواره 
سى ودوم فيلم فجر حضور خواهد 
داشت. سهيلى در زمان اعتراضات 
ــم قبلى اش گفت:  گروهى  به فيل
فيلم هاى بعدى ام حتما تندتر از 

«گشت ارشاد» خواهد بود. 
خالصه فيلم: يك شهر شلوغ... 
ــزار كوچه  ــا... ه ــرد تنه ــك م ي

بن بست... 
اسلحه كالش، يك خشاب خالى 

و هزار بغض فروخفته. 
اسد: آدم بدبخت، آدم ناشكر. 

عادل: كدوم ناشكرى، ما از اوناييم 
ــم ولى دنيا به ما  كه به دنيا اومدي

نيومد... 
عوامل فيلم: كارگردان: سعيد 
ــعيد  ــده: س ــهيلى/ تهيه كنن س
ــه:  ــنده فيلمنام ــهيلى/ نويس س
سعيد سهيلى/ فيلمبردار: فرشاد 
ــراح صحنه و لباس:  محمدى / ط
ــردار: بهروز  بابك كريمى/ صداب

معاونيان
بازيگران: جواد عزتى، رضا عطاران، 
ساعد سهيلى، جمشيد هاشم پور، 
ــهرام حقيقت دوست، شقايق  ش
فراهانى، انديشه فوالدوند، فرهاد 

اصالنى، سارا سهيلى.

 «فرشته ها با هم مى آيند»
ــته ها با  ــينمايى «فرش ــم س فيل
ــش رقابتى  هم مى آيند» در بخ
ــانگهاى و در بازار  ــنواره ش جش
شصت و هفتمين جشنواره فيلم 
كن حضور داشت. حامد محمدى 
فيلمنامه نويسى «حوض نقاشى» 
ــس» را نيز در كارنامه  و «طال و م
خود دارد. داستان فيلم «فرشته ها 
با هم مى آيند» درباره روابط و حل 
مشكالت طلبه جوان (جواد عزتى) 
با همسرش (نازنين بياتى) است 
كه وضع مالى چندان خوبى ندارد 

و همسرش سه قلو مى زايد. 
ــردان اين  ــد محمدى كارگ حام
ــاط با فيلمش گفت:    فيلم در ارتب
ــق است.  «فيلم من در مدح عش
اين فيلم در تكريم جادوى عشق 
است. مى توانستم فيلم را خيلى 
ــن كنم، اما واقعا  گريه دار و غمگي
دوست نداشتم يك اثر گريه دار پر 
سوز و گداز بسازم، دوست داشتم 
ــم حالش  ــب بعد از فيل تا مخاط
ــد.  فيلم «فرشته ها با  خوب باش
ــش نگاه نو  ــم مى آيند» در بخ ه
سى ودومين جشنواره فيلم فجر 

حضور داشت.»
خالصه فيلم: فرشته ها كه بيايند 
حتما بايد منتظر اتفاقاتى باشيم. 

ــنده و  عوامـل فيلـم: نويس
ــدى/  ــد محم ــردان: حام كارگ
ــده: منوچهر محمدى/  تهيه كنن
طراح صحنه و لباس: حسين مجد/ 
ــد عبداللهى/  مدير صحنه: احم
ــاد  فرش ــردارى:  مديرفيلمب
ــراح چهره پردازى:  محمدى/ ط
ــى/ صدابردار:  ــرداد ميركيان مه
ــكاس: مهدى  ــان نخعى/ ع ساس

دلخواسته
ــواد عزتى، نازنين  بازيگران: ج

بياتى و...
حواشى: جواد عزتى، بازيگر فيلم 
ــته ها با هم مى آيند» براى  «فرش
سومين بار در نقش يك روحانى 
و طلبه بازى كرده و در اين مورد 
ــت: «من از اين موضوع  گفته اس
نمى ترسم كه سه بار نقش روحانى 
را بازى كرده ام، ديگر در اين نقش 
ــوم و نگران باشم. خير،  ظاهر نش
ــخصيت و شناسنامه  براى من ش
كاراكتر مهم است و بر اين باورم 
ــه روحانى كه تاكنون  نقش هرس
بازى كرده ام تنها وجه شباهتشان 
ــان بوده است و از  روحانى بودنش
لحاظ شخصيتى هركدام با ديگرى 

متفاوت است.»

 «شهر موش ها2»
شهر موش ها در دهه 60 بهترين 
فيلم كودك و نوجوان بود؛ فيلمى 

ــت و  ــا نوار كاس ــال ها ب كه تا س
ــخ و  ــه تل ــش ده ــك هاي عروس
خاكسترى 60 را رنگ زد. هرچند 
اضطراب آمدن «اسمش و نبر» در 
ــت؛ اما  اليه هاى فيلم وجود داش
نوعى همذات پندارى مى طلبيد و 
شادمانى و واقع گرايى را در كودكى 
ما رقم زد. حال شهر موش هاى 2 
مى آيد تا شايد مانند مجموعه كاله 
قرمزى كودكى مان را يادآور شود. 
خالصه فيلم:  «شهر موش ها 2» 
در فضايى كامال متفاوت از قسمت 
اول اين فيلم ساخته خواهد شد. 
گفته مى شود موش هاى داستان 
بزرگ شده اند و هر كدام در جامعه 
ــى دارند. مثال  امروز درگيرى هاي
ــخصيت «كپل» حاال صاحب  ش

يك مرسدس بنز است! 
عوامل فيلـم: تهيه كننده فيلم 
«شهر موش ها 2» على سرتيپى و 
منيژه  حكمت هستند. كارگردانى 
ــه برومند در  ــم را مرضي اين فيل
ــهر موش هاى1 بر عهده  ادامه ش
ــت. عادل بزدوده نيز  ــته اس داش
ــن فيلم  ــك براى اي 200 عروس

ساخته است. 
ــم  ــمت اول فيل حواشـى: قس
ــهرموش ها» به  ــينمايى «ش س
ــد و  ــه برومن ــى مرضي كارگردان
ــال 1364  محمدعلى طالبى، س
ــكى  ــد. اين كار عروس اكران ش
ــه 60 كارى  كه براى جوانان ده
ــت. بايد ديد اين  نوستالژيك اس
كار نيز مانند مجموعه كاله قرمزى 
مى تواند دوباره كودكى بچه هاى 

آن دوره را بازگرداند. 

 (POS) دستگاه هاى كارتخوان يا پوز
ــد را براى  ــال هاى اخير كار خري در س
ــندگان بسيار ساده  مشتريان و فروش
كرده اند، اما هر از گاهى خبرى مبنى 
بر سوءاستفاده از اين سامانه ها منتشر 
ــود.  به گزارش ايرنا، استفاده از  مى ش
فناورى راهى است براى آنكه كارهاى 
ــوند، اما در همين  ــاده تر ش روزمره س
راستا كنترل رويدادها دشوارتر و ابعاد 
ــترده تر مى شود.  كالهبردارى ها گس
ــتگا ه هاى  ــتفاده از دس ــران اس در اي
ــيار  ــال هاى اخير بس كارتخوان در س
ــده  ولى كمتر فروشگاهى  مرسوم ش
ــتگاه ها را در اختيار  است كه اين دس
مشترى بگذارد. خريدار معموال مجبور 
است رمز كارت خود را به فروشنده بدهد 
و سوءاستفاده از اين روش خريدوفروش، 
ــد  ــادى را پدي ــوارى هاى زي دش

آورده است. 

حفاظت بر عهده 
صاحب كارت است

ــت و حفظ  ــراى امني ــت ب گام نخس
ــون رمزهاى  ــخصى چ ــات ش اطالع
ــاى صحيح  ــى، يادگيرى روش ه بانك
ــت  ــاعه و آموزش فرهنگ درس و اش
استفاده از آنها به فرزندان، اطرافيان يا 
اعضاى جامعه است. اما چگونه و با چه 
ــوان از احتمال وقوع  راهكارهايى مى ت
كالهبردارى هايى به اين روش كاست؟ 

رمز يك راز است
ــاده مى تواند احتمال  رعايت نكاتى س
ــت غيرمجاز از  ــتفاده و برداش سوءاس

حساب بانكى ما را كاهش دهد: 
گذرواژه خود را جايى ننويسيد. از ارسال 
شماره حساب و رمز خود و حتى ذخيره 
ــان خوددارى  ــى همراهت آن در گوش
ــردازش و خاتمه  كنيد. قبل از اتمام پ

ــل را ترك نكنيد  عمليات بانكى، مح
ــودن تراكنش،  ــورت ناموفق ب و در ص
ــيدمربوطه را تا حصول اطمينان  رس
ــاب خود  ــدن وجه از حس از كسر نش
ــز كارت خود را هر  نگهدارى كنيد. رم
ــار تغيير دهيد. جمله  چند وقت يك ب
ــت كه مى گويد رمز مانند  معروفى اس
ــت، آن را به كسى ندهيد  مسواك اس
ــار آن را عوض  ــت يك ب و هر چند وق
كنيد. رسيدهاى خريد را دور نريزيد و 
آنها را براى مقايسه با ريزتراكنش هاى 
ــا را بايد  ــگاه داريد. گذرواژه ه بانكى ن
ــه ها و اعداد  تركيبى از حروف و شناس
بى ربط در نظر گرفت. درباره رمزهاى 
ــتفاده از شماره  بانكى بدترين كار اس
شناسنامه، شماره تلفن، تاريخ تولد يا 
شماره هاى مشابه است. كالهبرداران 
و هكرها براى حدس زدن رمز شما اول 
به سراغ چنين اعدادى مى روند. هنگام 

ورود رمز اينترنت بانك حتما از صفحه 
ــد. برخى  ــتفاده كني كليدامنيتى اس
برنامه هاى جاسوسى، داده هاى ورودى 
توسط صفحه كليد شما را ضبط كرده و 
به هكرها مى فرستند. از گرفتن عكس 
از كارت خود و ارسال آن روى اينترنت 

خوددارى كنيد. 

استفاده درست
 از كارتخوان و عابربانك

دستگاه هاى كارتخوان در ايران بيشتر 
در اختيار و در خدمت فروشنده هستند. 
فروشندگان اين دستگاه ها را بيشتر در 
ــه يا در انتهاى فروشگاه و  داخل گيش
ــدار قرار  ــترس خري محلى دور از دس
ــهل انگارى هايى  مى دهند. چنين س
ــردارى،  ــراى انواع كالهب ــه را ب زمين
ــاز  ــت هاى غيرمج ــرقت و برداش س
افزايش مى دهد.  بنابراين از فروشنده 

بخواهيد دستگاه كارتخوان را نزدتان 
ــتگاه برويد.  بياورد يا خود به كنار دس
از فروشنده بخواهيد پس از وارد كردن 
بهاى درخواستى و آماده سازى دستگاه 
تا پيش از ورود رمز آن را به شما بدهد. 
در بسيارى از كشورها فروشنده هنگام 
ورود رمز شما، روى خود را برمى گرداند 
يا دست خود را در مقابل صفحه كليد 
ــما نيز  ــل مى كند؛ ش ــوان حائ كارتخ
مى توانيد اين كار را بكنيد. حفاظت از 
رمزتان حق شماست. براى استفاده از 
عابربانك نيز بايد روش هايى را مراعات 
ــت كه هنگام  كرد. بهترين راه اين اس
استفاده افراد از دستگاه هاى عابربانك 
فاصله اى بيش از يك متر از او بگيريد. 
ــرى فاصله معقولى از  اگر فرد پشت س
شما ندارد، از او بخواهيد عقب تر بايستد. 
استفاده از روش هاى باال تا حد زيادى 
امكان سوءاستفاده از شما را كم مى كند. 

گزارش «فرصت امروز» از اكران عيد فطر 

افخمى و ميركريمى با شهر موش ها مى آيند

چگونه از كالهبردارى  هنگام خريد جلوگيرى كنيم؟ 

G3 بررسى گوشى جديد
ال جى به مصاف سامسونگ مى رود

ــابقه  يكى از كارخانه هاى پر س
ــراه،  هم ــى  گوش ــاخت  س در 
ــت كه  ــركت كره اى LG اس ش
ــى هاى  ــاخت گوش ــه در س چ
ــاخت  س در  ــه  چ و  ــى  قديم
ــمند و تبلت  ــى هاى هوش گوش
ــاص خود  ــداران خ داراى طرف
ــت. اين توليدكننده كره اى  اس
كه با توافق گوگل توانسته چند 
ــاى  ــى و تبلت ه ــدل از گوش م
ــد و با  ــد كن ــوس را تولي نكس
ــود به تازگى سرى  ــر جهان روبه رو ش ــتقبال خوبى در بازار هاى سراس  اس
ــت روانه بازار كرده. نسل  ــى هاى خود را كه بهG3  معروف اس جديد گوش
ــهم  ــتند س ــى كه به G1 و G2 معروف بودند نيز توانس قديمى اين گوش
ــابى به  ــاير محصوالت رقبا را حس ــازار را از آن خود كنند و س ــادى از ب زي

چالش بكشند حتى اى فون اپل را!
امروز قصد معرفى گوشى جديد LG را كه چند روزى است به بازار عرضه 
ــمارت فون مدرن را داريد حتما آن  ــده، داريم تا اگر قصد خريد يك اس ش

را مدنظر قرار دهيد. 
ــى بزرگ تر و با وزنى برابر  ــاد 8/9×6، 74×146/3 ميلى متر كم G3 با ابع
149 گرم كمى سنگين تر از سرى گوشى هاى G2 است، اما با طراحى زيبا 
و منحصر به فرد اين نقص را تا حد زيادى برطرف كرده است. اندازه صفحه 
نمايش آن 5/5 اينچ با رزولوشن 2560×1440 و با تراكم 533 پيكسل بر 
اينچ است كه مى تواند گزينه خوبى براى عالقه مندان به مانيتورهاى بزرگ 
و البته باكيفيت باشد و جالب است بدانيد كه از ساير گوشى هاى اندرويدى 
ــت. اين  ــده اند كمى بزرگ تر اس با برند هاى معروف كه به تازگى عرضه ش

صفحه نمايش زاويه ديد خوبى براى كاربر به ارمغان مى آورد.  
از آنجا كه LG همواره در تلفن هاى هوشمند خود از پنل هاى IPS ساخت 
ــب و شفافيت باالى تصاوير در  ــاهد زاويه ديد مناس خود بهره مى گيرد، ش
ــى براى پخش  ــاد مانيتور، ابزار خوب ــتيم كه با توجه به ابع ــگر هس نمايش
ــه مى توان به صفحه  ــاب مى آيد. تنها ايرادى ك فايل هاى تصويرى به حس
ــدت روشنايى آن است. البته اين موضوع در  نمايش اين تلفن وارد كرد، ش
ــايد در محيط هاى پرنور  ــته اصال به چشم نمى آيد، ولى ش محيط هاى بس
مثل زير نور آفتاب داغ تابستانى آزاردهنده باشد. به نظر مى رسد دليل اين 
ــگر است. نمايشگرى با اين رزولوشن، مصرف  موضوع كاهش مصرف نمايش
بااليى دارد و به همين دليل به نظر مى رسد LG با كاهش روشنايى تصوير 

خواسته تا توان مصرفى نمايشگر را متعادل كند. 
ــلى در پشت G3 كار را براى منتقدان  LG  با تعبيه يك لنز 13 مگاپيكس
سخت كرده و كمتر كسى را مى توان يافت كه با رزولوشن  3120× 4160 
 G3 ــى گله داشته باشد. دوربين جلويى بازهم از كيفيت دوربين اين گوش

نيز 2/1 مگاپيكسلى است كه كيفيت خوبى نسبت به رقباى خود دارد. 
ــده Qualcomme Snapdragon 801  با قدرت  ــك پردازن G3 از ي
ــى و حافظه داخلى 32  ــه گيگابايت ــره برده كه با رم س ــز به 2/5 گيگاهرت
ــن پردازش ها بر خواهد آمد و  ــنگين ترين و حجيم تري گيگابايتى از پس س
ــتداران بازى هاى اندرويد را نيز راضى  ــا جى پى يو Adreno 330 دوس ب

خواهد كرد. 
ــى از سيستم عامل 4/4 (كيت كت) گوگل بهره مى برد كه رابطه  اين گوش
ــى قابليت هاى جديد مثل  ــه G2 بهبود يافته و برخ ــبت ب كاربرى آن نس
Dual Window  و... رابط كاربرى رو به تكامل ال جى را جذاب تر كرده 
است. در G3 قابليت امنيتى Knock Code  براى باز كردن قفل صفحه 
ــيار دقيق عمل مى كند و بدون نياز به روشن كردن صفحه مى توان  نيز بس

كد ضربه مورد نظر را وارد و از تلفن استفاده كرد. 
ــت. كاربر  ــده اس ــه يك قابليت جديد و جذاب مجهز ش ــورد ال جى ب كيب
مى تواند به راحتى از طريق منوى تنظيمات، كيبورد را بزرگ تر يا كوچك تر 
ــته باشد،  از حالت عادى كند تا بتواند بنا به موقعيت، تايپ راحت ترى داش

يا با كاهش ارتفاع كيبورد بخش وسيع ترى از نمايشگر را مشاهده كند. 
ــون و تصاوير و  ــه مى تواند مت ــرفته رابط كاربرى LG ك ــورد پيش كليپ ب
لينك هاى متعددى را در خود ذخيره كند براى افرادى كه با اپليكيشن هاى 
 Clip ــيار مفيد است و ــاخه Productivity  بيشتر كار مى كنند بس ش
ــى  ــت.  يكى از نقاط ضعف گوش ــته اس Tray در G3 بهبودهايى نيز داش
ــد به نمايندگى مراجعه  ــود كه براى تعويض آن حتما باي ــرى آن ب G2 بات
ــده و مى توان آن را به  ــد در حالى كه در G3 اين معضل برطرف ش مى ش
ــى  ــر تعويض كرد.  LG  در طراحى اين گوش ــوى خود كارب ــى از س راحت
نكات ضعف سرى هاى قبلى را بهبود بخشيده و ظاهر آن را نيز شكيل تر و 
بزرگ تر كرده تا شايد بتواند با گوشى هاى هم رده خود به خصوص گلكسى 

سامسونگ رقابت و سهمى از بازار اسمارت فون ها را نصيب خود كند. 

ويديوهاى آنالين؛ ابزار موثر تبليغات گردشگرى
ساختار صنعت گردشگرى، يك ساختار كامال دانش محور است كه اطالعات 
ــش توليدكنندگان و  ــه بخ ــش كليدى ايفا مى كند. اگرچه هر س در آن نق
ارائه كنندگان خدمات، واسطه ها و مصرف كنندگان به اطالعات نياز شديدى 
ــمت ها نياز  ــبت به ديگر قس دارند، اما با اين وجود بخش مصرف كننده نس
بيشترى به اطالعات و دانش در مورد محصول يا سرويس ارائه شده توسط 
ــا جاذبه هاى مقاصد مختلف دارد. اين اطالعات از راه هاى  توليدكنندگان ي
ــد. راه هايى مانند تبليغات  ــت مصرف كننده برس گوناگونى مى تواند به دس
ــنايان، گروه هاى مرجع، بيلبوردها، روزنامه ها و... اما  كالمى، دوستان و آش
يكى از روش هاى بسيار مهم در تبليغات، ارائه تبليغات از طريق ويديوهاى 
آنالين است. تبليغات از طريق ويديوهاى آنالين، مانند مشاهده ويديوهاى 

آنالين سفر و گردشگرى، در حال يك جهش بزرگ است. 
ــال 2015 بازده و  ــاى Business Insider در س ــاس پيش بينى ه براس
ــود تبليغات هاى ويديويى رشدى حدود 19/5 درصد خواهد داشت. اين  س
ــريع تر  ــد از همه انواع ديگر تبليغات به جز تبليغات موبايلى س ميزان رش
است. براساس گزارش ها، طى يك سال گذشته، مشاهده تبليغات ويديويى 
ــد 100درصدى را تجربه كرد. در دسامبر 2013 تعداد مشاهده ها، 35  رش

ميليارد گزارش شده بود. 
ــد موبايل و تبلت  ــتگاه هاى همراه مانن ــتر روى دس ويديوهاى آنالين بيش
ــا كامپيوترهاى  ــل به اينترنت ي ــوند و تلويزيون هاى متص ــاهده مى ش مش
ــاهده ويدئو را به خود اختصاص داده اند. يكى  خانگى تنها دو درصد از مش
از مشكالتى كه اين نوع از تبليغات با آن سر و كار دارد، گرانى سرويس ها 
در اين حوزه است. تبليغات ويديويى حتى با وجود كاهش قيمت ها، هنوز 
ــت. با اين وجود، بازاريابان  از ديگر قالب هاى تبليغات ديجيتال گران تر اس
ــرمايه زياد به طور فزاينده اى روى اين قالب از تبليغات  به دليل بازگشت س
ــت كه تبليغات  ــرمايه گذارى مى كنند. به هر حال اين موضوع واضح اس س
ــتند؛ حتى تبليغات متنى  ــيار جذاب تر از تبليغات متنى هس ويديويى بس

گوگل! 
ــفر را مشاهده  ــگران، ويديوهاى آنالين س از اين رو بيش از نيمى از گردش
ــاهده ايجاد انگيزه و انتخاب مقصد سفر  ــتين دليل اين مش مى كنند. نخس
ــده اند، توسط  ــفرى كه بازديد ش ــت. حدود 62 درصد از ويديوهاى س اس
برندهاى گردشگرى توليد شده بودند، البته مسافران، انواع ديگر ويديوهاى 
ــاهده  ــار، غذا و آب و هوا را نيز مش ــيقى، اخب ــن مانند فيلم ها، موس آنالي

مى كنند. 
به اين دليل كه برندهاى گردشگرى بايد به معرفى خدمات ديگر نيز التزام 
ــته باشند و خود را محدود به ويديوهاى سفر نكنند. با توجه به سطور  داش
ــت و ايجاب  ــژه ويديوهاى آنالين به خوبى قابل درك اس ــوق، اهميت وي ف
مى كند كه دست اندركاران سفر در كشورمان و مديران مقاصد گردشگرى 

به اين نوع از تبليغات توجه و اهتمام بيشترى داشته باشند.  

مجتمع سينمايى 
كورش افتتاح مى شود

مجتمع سينمايى كورش همزمان با 
عيد فطر و با نمايش «شهر موش ها» 
افتتاح مى شود. در فاصله عيد فطر تا 
اكران اين فيلم تمامى سالن هاى اين 
مجتمع به بهره بردارى مى رسد. اين 
ــينما دارد كه  ــالن س مجتمع 14 س
بزرگ ترين سالن آن 340 نفر  است. 
ــالن 260  ــالن 340 نفره، دوس دو س
نفره، دوسالن 220نفره، دوسالن 190 
وجود دارد و باقى سالن ها 180 نفره 
ــالن كوچك هم براى  هستند. دو س
ــك و نمايش  ــاى كوچ گردهمايى  ه
كودك در نظر گرفته شده است. اين 
ــينماهاى الله زار  سالن ها نام هاى س
ــه روزگارى مركز  ــن اعتبار ك را به اي
فرهنگى كشور و گردشگاه مهم مردم 
ــامل البرز، ماياك،  بودند، دارد كه ش
ــاروس، گراند  ــهرزاد، ف متروپل، ش
ــينما، هما، فاروس، خورشيد نو،  س
ــتال و ونوس مى شود.  الله زار، كريس
ــامى عالوه بر اين اداى دينى  اين اس
ــينما  ــت كه س به نام هاى افرادى اس

مى ساختند. 

ظهيرالدوله مقصد 
گردشگرى مى شود

ــراث فرهنگى  ــه مي ــس كميت ريي
شوراى شهر تهران گفت: آرامستان 
ــهر ساماندهى شده و  ظهيرالدوله ش
ــگرى تهران تبديل  به مكان گردش
مى شود. احمد حكيمى پور با اشاره 
ــكيل كميته ميراث فرهنگى  به تش
شوراى شهر تهران افزود: «دستگاه ها 
ــازمان هايى از جمله شهردارى،  و س
اوقاف و امور خيريه، سازمان ميراث 
ــازى  فرهنگى و وزارت راه و شهرس
ــتند.» وى  در اين كميته عضو هس
ــت هاى  ــت: بايد با اجراى سياس گف
ــتفاده بخش  ــه اس ــويقى زمين تش
ــاى تاريخى را  ــى از بافت ه خصوص
ــردد نكردن در  فراهم آوريم چون ت
اين اماكن موجب فرسايش و تخريب 
آنها مى شود. آرامستان ظهيرالدوله 
آرامستان كوچكى است كه در شمال 
تهران بين امامزاده قاسم و تجريش 
واقع شده است. تعدادى از هنرمندان، 
ــاعران و چهره هاى سرشناس از  ش
ــيد  ــعراى بهار، رش جمله ملك الش
ــى، برادران  ــمى، روح اهللا خالق ياس
ــرى، ايرج ميرزا  محجوبى، رهى معي
ــتان  ــزاد در اين آرامس و فروغ فرخ

دفن شده اند.

واكمن سونى بعد از 35 
سال بازگشت

شركت سونى بعد از گذشت 35 سال 
از عرضه واكمن هاى خود كه تنها براى 
پخش نوار كاست كاربرد داشتند، اين 
بار نسخه اى ديجيتال از اين محصول 
پرطرفدار را روانه بازار كرده است. به 
گزارش فارس، اين واكمن ديجيتال 
ــام دارد بعد  700 دالرى كه ZX1  ن
ــز در ژاپن روانه  از عرضه موفقيت آمي
بازارهاى ديگر نقاط جهان شده است. 
ــه پخش فايل هاى  اين واكمن قادر ب
ــا و كيفيت هاى  ــا فرمت ه ــى ب صوت
 FLAC ــه با كدك مختلف و از جمل
 (Free Lossless Audio
Codec)  است. اين كدك تازه وارد 
ــيارى بيشترى از  مى تواند حجم بس
ــيقى را در خود جاى  داده هاى موس
ــده در آن  دهد و داده هاى ذخيره ش
ــتر از يك فايل صوتى با  30 برابر بيش

فرمت mp3 است. 

انقالب در مفهوم 
طراحى رايانه 

ــافت  مايكروس ــد  ارش ــران  مدي
ــفه  ــد فلس ــد دارن ــد قص مى گوين
ــف و  ــاى مختل يانه ه ــى را طراح
ــول  ــا را متح ــوص تبلت ه به خص
ــاى فعلى اين كار  كنند و از هنجاره
ــزارش فارس،  ــه بگيرند. به گ فاصل
ــافت  ــى از محصوالت مايكروس يك
ــى  ــر طراح ــت از نظ ــرار اس ــه ق ك
ــرفيس پرو 3  ــد، تبلت س تغيير كن
ــت. البته ايده هايى  ــركت اس اين ش
ــر گرفته  ــه در نظ ــه در اين زمين ك
ــده اند، اما  ــده هنوز عملياتى نش ش
ــه پس از  ــركت وعده داده ك اين ش
ــخت افزارى،  ــرات س ــال تغيي اعم
ــايل مرتبط  تمامى نرم افزارها و وس
ــاس تغيير  با آنها را نيز بر همين اس
ــافت به همين  خواهد داد. مايكروس
منظور آزمايشگاهى به نام سرفيس 
ــدازى كرده و گروهى  لب را نيز راه ان
ــغول كار روى  متخصص در آن مش
ــتند. اصل  ــف هس ــاى مختل ايده ه
ــى در اين زمينه آن است كه  اساس
ــد  ــى تبلت ها به گونه اى باش طراح
ــد همراه كاربر  كه در همه جا بتوانن
باشند، از سر ميز غذا گرفته تا وسايل 

نقليه و محيط كار. 
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اخبار

اولويت هاى 
سرمايه گذارى صنعتى و 

معدنى اعالم شد
ــارت  ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
215 اولويت سرمايه گذارى صنعتى 
و معدنى سال جارى در كشور را در 
يك فهرست پانزده گانه اعالم كرد. 

ــا، اين اولويت ها به  به گزارش ايسن
تفكيك گروه هاى صنعتى و معدنى 
ــرس عالقه مندان  ــالم و در دست اع

قرار گرفت. 
ــاى  اولويت ه ــاس  اس ــن  اي ــر  ب
به  ــارى  سال ج در  ــذارى  سرمايه گ
ــل 215 مورد است  ــور كلى شام ط
ــاف چهار  ــه در بخش هاى اكتش ك
ــورد، فلزات و  ــورد، استخراج 2 م م
ــورد، كانى  ــات فلزى 21 م مصنوع
غير فلزى 37 مورد، پتروشيمى 19 
ــورد، پليمرى  ــورد، شيميايى 6 م م
20 مورد، سلولزى 15 مورد، غذايى 
ــورد، دارويى 7 مورد، نساجى و  5 م
پوشاك 11 مورد، برق و الكترونيك 
ــازى و تجهيزات  5 مورد، ماشين س
ــزات پزشكى 34  ــورد، تجهي 13 م
ــرو محركه 15  ــورد و خودرو و ني م

مورد اعالم شده است. 
عالوه بر رشته فعاليت هاى اعالمى، 
ــاى موجود كه توليد  توسعه واحده
ــش از 85درصد  ــزان بي ــا به مي آنه
ــوده و نيز بيش از  ظرفيت اسمى ب
ــوالت خود را صادر  30درصد محص
وزارت  ــاى  اولويت ه در  ــد  كرده ان
ــدن و تجارت محسوب  صنعت، مع

مى شود. 

از  ــور  منظ ــزارش،  گ ــن  بنابر اي
اولويت گذارى به رشته فعاليت هاى 
ــى،  اعالم ــت  فهرس در  ــدرج  من
ــاى بخشى  ــى و حمايت ه پشتيبان
ــوزه اختيار اين وزارت و پيشنهاد  ح
درخواست پشتيبانى از سوى ساير 
ــت.  بديهى است ساير  دستگاه هاس
ــات و پشتيبانى هاى مورد نياز  خدم
ــق  ــرم از طري ــذاران محت سرمايه گ
ــل پيگيرى  ــط قاب ــاى مرتب حوزه ه
ــود.  عالقه مندان مى توانند  خواهد ب
ــا، حوزه ها  ــالع از گروه ه ــراى اط ب
ــاى  اولويت ه ــر  بيشت ــات  جزئي و 
ــن  ــال اي ــه پورت ــذارى ب سرمايه گ
www.mimt. وزارتخانه به آدرس

ــن  كنند.همچني ــه  مراجع  gov.ir
ــذارى  سرمايه گ ــه  ب ــدان  عالقه من
ــراى فرآيند  ــور مى توانند ب در كش
سرمايه گذارى در حوزه هاى مختلف 
صنعتى و معدنى به درگاه اطالعات 
ــات صنعت، معدن و تجارت  و خدم
ــا سازمان صنعت، معدن و تجارت  ي
استان هاى كل كشور و براى برخى 
ــم به حوزه  ــه فعاليت هاى مه رشت
ستادى وزارت مراجعه و مراحل كار 

را طى كنند. 

بهبود 
سرمايه گذارى هاى 

خارجى در ايران
ــاق بازرگانى  ــات رييسه ات عضو هي
ــت  وضعي ــود  بهب از  ــران  ته
در  ــى  خارج ــاى  سرمايه گذارى ه
ــران در صورت رفع تحريم ها خبر  اي
داد و گفت: برگزارى نمايشگاه هاى 
ــژه در مناطق  ــذارى به وي سرمايه گ
ــراى توسعه  ــار مناسبى ب آ زاد راهك

روابط در اين حوزه است. 
ــد حسين  ــا، محم ــزارش ايرن ــه گ ب
ــه در قانون  ــان اينك ــوردار با بي برخ
ــه در چه  ــص شده ك ــه مشخ بودج
حوزه هايى بايد سرمايه گذارى صورت 
ــران در بخش نفت  ــزود: اي گيرد، اف
ــارف انرژى  ــاز و بهينه سازى مص و گ
ــن موارد  ــه بايد در اي ــت دارد ك مزي
ــرد. وى  ــورت گي ــذارى ص سرمايه گ
ــرد: مواد معدنى و همچنين  اضافه ك
ساير صنايع همچون لوازم خانگى از 
ــى است كه به عنوان  جمله مزيت هاي
حوزه هاى سرمايه گذارى به هيات هاى 
خارجى در سفرها معرفى مى شود كه 
ــع مسئله تحريم بستگى  البته به رف
دارد. به گفته اين عضو هيات رييسه 
اتاق بازرگانى تهران، در برخى حوزه ها 
از جمله مسائل زيربنايى حمل و نقل، 
بهينه سازى مصرف آب در كشاورزى، 
فاضالب شهرى و خودروسازى ايران 
پيشنهاد سرمايه گذارى به خارجى ها 
شده است، ضمن اينكه ايران در اين 
ــذارى توجه  ــوزه تنها به سرمايه گ ح
ــاى صادراتى را  نمى كند، بلكه بازاره

نيز مدنظر دارد. 
ــه با كمى  ــان اينك ــوردار با بي برخ
تغيير در تكنولوژى ها و ماشين آالت 
ــوان بازارهاى منطقه اى  جديد مى ت
ــت گرفت، گفت: ايران در  را در دس
بسيارى از موارد مزيت رقابتى دارد 
ــت در اين حوزه ها  كه نياز به فعالي

دارد. 

سرنخ

تجربه هاى واقعى

و  ــرش  ب ــاى  واحده ــدازى  راه ان
بسته بندى كاغذ چندسالى است 
ــه. اين  ــاره گرفت ــى دوب ــه جان ك
ــاق پس از منويات مقام معظم  اتف
ــر حمايت دولت  ــرى مبنى ب رهب
ــذ رخ داد.  ــان كاغ از توليدكنندگ
ــدازى يك  ــذ مجوز راه ان براى اخ
واحد برش و بسته بندى ابتدا بايد 
ــك در وزارت  ــه اداره صنايع سب ب
صنعت و معدن مراجعه كرد و تنها 
فرد بايد سرمايه 50 درصدى براى 
ــن آالت توليد داشته  خريد ماشي
باشد تا بتواند عالوه بر كسب مجوز 
راه اندازى از تسهيالت يك ميليون 
ــن در  ــود، اي ــد ش دالرى بهرمن
ــى است كه خيلى از صاحبان  حال
ــرش و بسته بندى از  كارگاه هاى ب
ــى بسته هاى كاغذ توليد زيرزمين

ــد  ــد و معتقدن ــه دارن A4 گالي
برش هاى زيرزمينى كه با گيوتين 
و بى كيفيت انجام مى شوند، با نام 
برندهاى خارجى كه قبال در ايران 
معروف بوده اند و پس از تحريم ها 
وارد نمى شوند بازار گرمى مى كنند. 
ــن رو كسب و كار توليدى هاى  از اي
استاندارد را خراب كرده اند.  پس از 
اينكه شدت تحريم اقتصادى ايران 
دامن وارد كنندگان كاغذ را گرفت 
و اروپايى ها فروش محصوالت خود 
را به ايرانى ها قدغن كردند، تجار به 
ــرق آسيا روى آوردند.  بازارهاى ش
ــن كش و قوس بود كه مقام  در اي
معظم رهبرى دولت را به حمايت 
ــان كاغذ سفارش  از توليدكنندگ

كردند. 

هزينه راه اندازى يك واحد 
توليدى

ــا از ورود به صنف  ــد شم اگر قص
برش  و بسته بندى كاغذ، راه اندازى 
ــى و استاندارد  ــاه قانون يك كارگ
ــر توليدكننده  است به گفته مدي
كاغذ خليج، شما به سوله اى هزار 
ــد تا عالوه بر فضا  مترى نياز داري
ــاى كاغذ و  ــراى بازكردن رول ه ب
مسيرى براى حركت ماشين هاى 
ــراك» كه كارشان حمل  «ليفت ت
و جابه جايى رول هاى كاغذ است، 
محوطه براى بسته بندى كاغذ نيز 

باقى بماند. 
حميد سرمهينى با محاسبه هزينه 
ــد: «براى برش  راه اندازى مى افزاي
ــى كاغذ به  ــدى صنعت و بسته بن
بودجه يك ميليارد و 300ميليون 
ــاز است تا به وسيله آن  تومانى ني
ــن آالت بسته بندى كه بين  ماشي
700ميليون تا يك ميليارد تومان 
ــود. براى  ــه ش ــت دارد، تهي قيم
ــاده از رول هاى كاغذ به يك  استف

ــاز داريم كه بين  دستگاه برش ني
ــون تومان است.  50 تا 120ميلي
واحدهاى صنعتى به ماشين هاى 
«ليفت تراك» نياز دارند كه قيمت 
ــى آن 80ميليون  ــن سه تن ماشي

تومان است. 
ــل  ــه دلي ــران ب ــاى اي كارخانه ه
ــوژى توليد پالپ  ــن تكنول نداشت
ــده كاغذ)  ــواد اوليه سفيدكنن (م
ــذ توليد نمى كنند،  رول هاى كاغ
ــاى پيشرفته،  ــا دستگاه ه بلكه ب
ــى را بسته بندى  ــاى واردات رول ه
ــه شركت صنايع  مى كنند. اگرچ
ــذ روزنامه و  چوب مازندران، كاغ
برگه هاى به اصطالح كاهى توليد 
ــا كاغذ A4 با كيفيت  مى كند، ام
ايران  در  ــد  ــورت 100درص به ص
توليد نمى شود، بلكه تنها برش و 

بسته بندى مى شود. 

مجوز واحدهاى توليدى كاغذ 
در ايران

واحدهاى برش و بسته بندى كاغذ 
ــران از زمانى افزايش يافتند  در اي
ــم رهبرى به دولت  كه مقام معظ
ــراى خودكفايى  سفارش كردند ب
در محصول كاغذ از توليدكنندگان 
حمايت شود. در اين راستا دولت 
ــه واردات رول هاى  با كاهش هزين

ــه 4درصد (كه مواد  كاغذ ب
اوليه برش و بسته بندى به 
حساب مى آيند) كسب و كار 
كارگاه هاى كوچك و بزرگ 

را رونق بخشيد. 
ــت  شرك ــل  مديرعام  
همگرايش، فرآيند راه اندازى 
ــدى را اين گونه  ــك تولي ي
ــرح مى دهد كه ابتدا فرد  ش
بايد به بخش صنايع سبك 
ــدن  مع و  ــت  صنع وزارت 
ــد، در حالى كه  مراجعه كن

ــد 50درصد سرمايه  او حداقل باي
مورد نياز خريد تجهيزات توليد را 
داشته باشد تا بتواند از تسهيالت 
ــد شود، اگرچه  بانكى نيز بهره من
ــت وام سال ها طول  فرآيند درياف
ــر اين وام  ــد. از طرف ديگ مى كش

ــا بهره 12 تا 15درصد در اختيار  ب
توليد كننده قرار مى گيرد. در آغاز 
ــن فروش،  ــه دليل نداشت توليد ب
بازپرداخت وام بسيار سخت است. 
ــن حمايت از توليد كاغذ خيلى  اي
ــت، در حالى كه در  ــذار نيس اثرگ
ــد و چين به توليد كننده كاغذ  هن
ــدى داده مى شود  ــه 15درص ياران
ــت كه باعث  ــن عاملى اس و همي
ــذ وارداتى  ــت كاغ ــود قيم مى ش

ــت توليد  ــى پايين تر از قيم چين
داخل باشد. 

تهديدهاى بازار كاغذ
ــراد با دستگاه گيوتين  خيلى از اف
ــى در مغازه ها  ــون تومان 30ميلي
كاغذ  A4بسته بندى مى كنند كه 
به دليل كيفيت پايين برش اندازه 
كاغذ كوچك تر از سايز واقعى آن 
است. به گفته حميد اژدرى تاجر 
ــى از توليدى هايى كه  كاغذ، خيل
ــورت زيرزمينى  با گيوتين و به ص
ــدى مى كنند  ــذ A4 بسته بن كاغ
ــاى بى كيفيت  ــا از رول ه ــه تنه ن
ــدات استفاده مى كنند،  براى تولي
بلكه در هر بسته 500تايى ممكن 
ــا 30 برگه قرار دهند،  است 20 ت
به همين دليل است كه محصول 
ــا قيمتى پايين تر  نهايى خود را ب
ــرا تعداد  ــازار مى كنند، زي روانه ب
برگه هاى كمتر در هر بسته براى 

آنها سود محسوب مى شود. 
 سرمهينى با اشاره به رقابت ناسالم 
توليدى ها مى گويد: ما بايد با خيلى 
از واحدهاى غيرقانونى كه مالياتى 
پرداخت نمى كنند و توليدات خود 
را با نام برندهاى اروپايى كه قبل از 
تحريم ها در بازار مطرح بودند وارد 
ــد، رقابت كنيم، زيرا  بازار مى كنن
مصرف كننده كاالى اصل را 
از غيراصل نمى شناسد و از 
سوى ديگر آنها در هر بسته، 
ــرى برگه هاى  ــداد كمت تع
ــرار مى دهند كه  ق ــذ  كاغ
ــى آنها در  ــث سودده باع
ــازار  ب ــف  مختل ــط  شراي

مى شود. 
نام هاى  ــا  ب برندهاى كاغذ 
 copy max, copy
 magnum و    deluxe
ــى است كه در  و... چندسال

ايران (پس از آغاز تحريم ها) ديگر 
ــن توليدات از  ــت نمى شود، اي ياف
ــى و برزيل وارد  كشورهاى اروپاي
ايران مى شدند كه به دليل كيفيت 
ــازار را به انحصار خود  باالى آنها ب
ــد. موضوعى كه بعدا  درآورده بودن
ــد تا با  ــان ش ــه سودجوي دستماي
ــا محصوالت  ــام آنه ــاده از ن استف
بى كيفيتى كه به گفته سرمهينى 
فرآيند برش كاغذهاى سر رول و 
ــه رول باقى مانده توليدات ديگر  ت
ــت (به ويژه چينى ها)  شركت هاس
ــده را با  ــود و مصرف كنن تهيه ش
ــور خود  مقه پايين  ــاى  قيمت ه
ــاى غير استاندارد  ــازد.  بسته ه س
عالوه بر اينكه از اندازه استانداردى 
ــد ممكن است  ــوردار نيستن برخ
ــب دستگاه كپى  نوع كاغذ مناس
ــد و خساراتى را به  يا پرينتر نباش
ــد. از طرف ديگر  دستگاه وارد كن
به دليل عرضه آنها با قيمتى كمتر 
ــروش كاغذ، شركت هاى  از بازار ف
ــش روبه رو  ــا چال ــدارد را ب استان
ــد.  اما گذشته از معضالتى  كرده ان
ــازار هست، خبرهاى  كه در اين ب
خوبى هم وجود دارد كه مى تواند 
ــذاران  ــراى سرمايه گ ــزه اى ب انگي
ــن آن،  ــود. مهم تري ــوب ش محس
ــان در هر  ــودن مشتري ــر ب حاض
ــه اى از زمان براى خريد كاغذ  بره
است. البته به شرطى كه محصول 
ــورد نظر را داشته  شما كيفيت م

باشد. 

ارزيابى بازار
ــازار، رول كاغذ  ــه گفته فعاالن ب ب
كيلويى 9هزار و 500تومان است 
ــور متوسط  ــه ط ــر كيلو ب كه ه
چهاربسته 500تايى توليد مى كند. 
البته رول ها در وزن هاى مختلفى 
ــان به نسبت  ــد و قيمت ش هستن
ــدازه و برند متفاوت است،  وزن، ان
ــه از 52هزارتومان تا  به طورى ك
100هزارتومان براى خريد هر رول 
مى توانيد هزينه كنيد. دستگاه هاى 
مخصوصى وجود دارند كه رول با 
ــد. اگر با اين  A4 ناميده مى شون
ــزار ورق A4 در روز  نوع 6 تا 7ه
توليد كنيد، مى توانيد به سودآور 
ــن  اي در  ــذارى  سرمايه گ ــودن  ب
ــد. در مورد  ــدوار باشي زمينه امي
دستگاه هاى معمولى توليد حداقل 
2هزار ورق در روز توجيه اقتصادى 
ــدا مى كند. در كل از آنجا كه تا  پي
ــا را دستگاه هاى  ــد كاره 70درص
ــام مى دهند، تعداد  اتوماتيك انج
ــدا مى كند و  ــران كاهش پي كارگ
حدودا 10كارگر مى تواند جوابگوى 
توليدى شما باشد، آن هم بيشتر 
براى جابه جايى و حمل رول هاى 

كاغذ. 

براى برش و 
بسته بندى صنعتى 
كاغذ به بودجه يك 

ميليارد و 300ميليون 
تومانى نياز است تا به 
وسيله آن ماشين آالت 

بسته بندى كه بين 
700ميليون تا يك 
ميليارد تومان قيمت 

دارد، تهيه شود

حامدشايگان

توليد لواشك و سرمايه گذارى در زمينه فناورى

كالف اول:
ــم  مى خواهي ــه  ك ــى  فرصت ــد  شاي
ــا معرفى كنيم،  ــون براى شم هم اكن
ــاورد، يا ممكن  ــه لب تان بي لبخند ب
ــر بزاق تان  ــث ترشح بيشت ــت باع اس
ــن كسب وكار، طعم هاى  شود! زيرا اي
ــه اكثرا ترش است،  دلچسبى دارد ك
مخصوصا در مواقعى كه با كمى نمك 
ــدس زديد،  ــد! درست ح همراه باش

توليد لواشك البته با رعايت موارد بهداشتى. 
ــاى متفاوت به بازار عرضه مى شود  ــروزه لواشك هاى مختلفى با طعم ه ام
ــه سمت خود مى كشد. اكنون كه در فصل  ــه دلباختگان ترشيجات را ب ك
ــت و پا كردن چنين  ــم، بهترين فرصت براى دس ــان به سر مى بري تابست
كسب وكارى وجود دارد. ميوه هايى مانند آلو، زردآلو و. . . به وفور در بازار 
يافت مى شوند و آماده اند كه شما با سرمايه خود آنها را خريدارى كنيد و 

تخته هاى لواشك را به مشتريان خوش ذائقه بفروشيد. 

كالف دوم:
ــى از مشاغلى است كه  مرغدارى، يك
سر وكله زدن با آن عشق مى خواهد و 
تجربه. در چند سال اخير اين صنعت 
با افت و خيزهاى فراوانى همراه بوده 
ــال، تغيير ناگهانى  است. به عنوان مث
ــازاد مرغ  ــوراك و توليد م ــت خ قيم
ــى است  ــه عوامل ــرغ از جمل و تخم م
ــم مى ريزد، اما  ــازار مرغ را به ه كه ب
ــرف مسئوالن اين صنعت منتشر  ــه تازگى خبر ناخوشايند ديگرى از ط ب
ــده مبنى بر اينكه «قرار بود دولت 50ميليارد تومان در اختيا ر صندوق  ش
ــه صنعت طيور براى تامين نقدينگى و جبران بخشى از هزينه هاى  توسع

صادرات قرار دهد كه متاسفانه اين امر تاكنون عملى نشده است.»
مديرعامل اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى كشور گفته كه هزينه تمام 
شده توليد مرغ زنده داخل سالن هم اكنون حداقل 5400تومان است در 

حالى كه مرغ زنده در مرغدارى 4500تومان به فروش مى رسد. 
بنابراين به نظر مى رسد كه دخل و خرج صاحبان اين كسب وكار در حال 
ــق حكم مى كند كه فعال سرمايه  ــر با هم همخوانى ندارد. پس منط حاض
ــه حمايت هاى دولت  ــت طيور خرج نكنيد و تا زمانى ك ــود را در صنع خ

قطعى نشده است صبور باشيد. 

كالف سوم:
ــاون وزير  ــه مع ــده ك ــا آم در خبره
صنعت، معدن و تجارت از شركت ها، 
ــذاران داخلى  ــا و سرمايه گ سازمان ه
ــا در توسعه  ــى دعوت كرد ت و خارج
ــاى فناورى  ــا و كاربرده زيرساخت ه
اطالعات و ارتباطات به ويژه در حوزه 
ــاد الكترونيكى كشور  تجارت و اقتص
مشاركت كنند. اين سرمايه گذارى ها 
ــاد شفافيت بيشتر،  ــت تمام شده، ايج ــد در راستاى كاهش قيم مى توان
ــرش بازارها و افزايش  ــد و اشتغال، گست ــش هزينه ها، افزايش تولي كاه
صادرات محصوالت و خدمات از طريق گسترش بازارهاى هدف صادراتى 
ــال فرصت دارند كه  ــب عالقه مندان تنها تا پايان امس ــد. به اين ترتي باش
ــاى خود را به وزارتخانه متبوع ارائه كنند يا اگر سرمايه الزم را در  طرح ه

اختيار دارند، سرمايه گذارى در اين زمينه را فراموش نكنند.

سرمايه اى كه شكست 

ــى تحت  ــر، مطلب ــخ 29تي در تاري
ــاد  ابع در  ــارى  ــوان «كسب وك عن
ــه» در همين صفحه به چاپ  ذوزنق
رسيدكه توجه مرا جلب كرد، زيرا به 
ياد يكى از خاطرات سرمايه گذارى 
ــه عالقه  ــادم. از آنجا ك ــودم افت خ
شديدى به موسيقى داشتم و خودم 
نوازنده سه تار بودم چندسال پيش 
تصميم گرفتم كارگاه كوچكى براى 
ــم. اگرچه  ــار داير كن ــت سه ت ساخ
ــى در خانه وجود  ــن كوچك زيرزمي
داشت كه مى توانست به عنوان مكان 
كارگاه قلمداد شود اما مشكل اصلى 
ــاز را بلد نبودم و بايد از يك كاردان  ــا بود كه من طريقه ساخت اين س اينج
ــك مى گرفتم. بنابراين با كلى تالش موفق شدم يكى از افراد باتجربه در  كم
اين حرفه را پيدا كنم و 500هزارتومان براى آموزش يك ماهه به او بپردازم. 
ــم وسايل مورد نظر را  ــداى كار، همه چيز خوب پيش مى رفت. كم ك در ابت
خريدم و چيزى حدود 3ميليون تومان هزينه كردم. از آنجاكه صبح تا عصر 
در جاى ديگرى مشغول به كار بودم حقوق ماهانه ام را در اين راه خرج كردم 
تا بلكه بتوانم بعد از يك دوره زمانى و كسب مهارت الزم، كار اول را رها كنم 

و روى پاى خودم بايستم.  
بعد از 2ماه فعاليت به جايى رسيدم كه تقريبا تمام وسايل و ابزار مورد نيازم 
فراهم بود و ديگر بايد به توليد فكر مى كردم. هر روز ساعت 4 يا 5بعدازظهر 
ــى كه به منزل مى آمدم، بدون معطلى لباس هايم را عوض مى كردم و تا  وقت
9شب در زيرزمين خانه مشغول به كار مى شدم. آنقدر شور و اشتياق داشتم 
ــه نمى فهميدم زمان چگونه مى گذرد. خودم را سرمايه گذار كوچكى تصور  ك
مى كردم كه در آينده اى نه چندان دور، صاحب سرمايه اى كالن خواهد شد، 
ــا مشكل، بزرگ تر از چيزى بود كه در تصورم مى گنجيد.  اول اينكه هنوز  ام
در ساخت كاسه سه تار، مهارت الزم را نداشتم و نمى توانستم تركه ها را با هم 
ــا هم تفاوت داشت؛ يا دسته سه تار  ــت و جور كنم و اغلب اندازه هايش ب جف
ضخامت الزم را پيدا نمى كرد و عارى بودن ساز از اين مشكالت، همان چيزى 
بود كه براى خريداران اولويت داشت. با خودم فكر مى كردم كه پس از مدتى، 

قطعا اين مشكالت برطرف مى شود. 
ساخت هر سه تار حدود 10روز زمان مى برد كه اين وضعيت خوبى براى من 
نبود، زيرا حداقل بايد هفته اى 2 سه تار مى ساختم تا زحماتم را جبران كند. 
شب ها به قدرى خسته مى شدم كه صبح ها براى بيدار شدن از خواب مشكل 
ــى از روزها يك تا 2ساعت ديرتر در محل كار حاضر مى شدم و  داشتم. خيل
ــا هم براى زودتر رفتن از هر فرصتى استفاده مى كردم، البته در حين  عصره

كار هم تمركز درستى نداشتم. 
اين وضعيت به 2 هفته نكشيد كه صداى اعتراض مديرعامل بلند شد. وقتى 
ــان را برايش تعريف كردم، گفت: «من با كار دوم مخالف نيستم اما اين  جري

موضوع نبايد به كار اول تو لطمه اى وارد كند.»
ــرس از دست دادن كار اول، ايرادهاى خريداران هنگام خريد و  خالصه ت
ــه ساخت هر ساز، باعث شد در كمتر  ــر از همه طوالنى بودن پروس مهم ت
ــار از دست بدهم و ابزارآالت كارگاه  ــاه انگيزه خود را براى ادامه ك از 5م
ــران واگذار كنم. اين يكى از تلخ ترين تجربيات  ــه نصف قيمت به ديگ را ب

سرمايه گذارى من بود. 
شما هم مى توانيد خاطرات سرمايه گذارى خود را با نام و عكس 
خودتان به آدرس زير ايميل كنيد تا ديگران هم از تجربيات شما 
استفاده كنند. 
Forsat.tajrobe.gmail.com

كسب وكار كارگاه هاى برش و بسته بندى كاغذ

سرمايه گذارى بر لوح سفيد

نقطه شروع

ايده هاى كسب و كارى عالى براى سال 2014 (قسمت دوم)

خبر

ــاص  اختص ــا  ب ــران  هيات وزي
500 ميليارد ريال براى اقدامات 
پيشگيرانه سيل در استان مازندران 
ــزارش موج،  ــرد.  به گ ــت ك موافق
ــاد معاونت  ــران به پيشنه هيات وزي
ــردى  ــارت راهب ــزى و نظ برنامه ري

ــه استناد اصل  رييس جمهورى و ب
ــى موافقت كرد  ــون اساس 138 قان
ــارد ريال به  صورت  مبلغ 500ميلي
ــه اى از محل  ــك دارايى سرماي تمل
منابع ماده 10 قانون تنظيم بخشى 
از مقررات مالى دولت و منابع ماده 

12 قانون تشكيل سازمان مديريت 
ــه نسبت مساوى)  ــران كشور (ب بح
 224 ــاده  م «ش»  ــد  بن ــوع  موض
ــه پنجم توسعه در سال  قانون برنام
ــات پيشگيرانه و  ــراى اقدام 1393ب
ــار استان  ــل در اختي ــه با سي مقابل

ــرد تا برابر قوانين  مازندران قرار گي
ــود.   ــه ش ــوط هزين ــررات مرب و مق
ــه، دستگاه هاى  اين مصوب براساس 
اجرايى ذى ربط استان هم به منظور 
ــد اجرايى پروژه هاى  تسريع در رون
ــا تامين  ــده، موظف شدند ب ياد ش

ــار از محل منابع تملك دارايى  اعتب
سرمايه اى استانى خود، منابع مالى 
مربوط را تقويت و براى ساماندهى، 
ديواره سازى و اليروبى رودخانه هاى 
ــز با  ــا ني ــل شهر ه ــدوده داخ مح

مشاركت شهردارى ها اقدام كنند. 

اختصاص 500 ميليارد ريال اعتبار به استان مازندران

ميثم عليپور

ديروز هفت  ايده را براى شما معرفى 
كرديم و در ادامه قصد داريم از هفت 
ايده جديد رونمايى كنيم، به شرطى 
ــه با ما همراه  ــه تا پايان اين ترجم ك
ــه موضوع  ــدى باز ب ــد و با دي باشي

بنگريد!
1-  خدمات نظارت بر كارمندان

ــش از پيش در  ــارى هر روز بي دورك
حال گسترش است. براساس آمارها 
ــالدى 1/3ميليون  تا سال 2015 مي
ــارى مى شوند. اين  ــذب دورك نفر ج
نوع كار كردن با همه مزيت هاى خود 

معايبى هم دارد. 
دوركارى باعث مى شود تا كارفرما به 
سختى بتواند نظارتى بر كارمندانش 
ــراى حل اين مشكل  داشته باشد. ب
يك راه حل وجود دارد و آن هم تعيين 
يك نفر به عنوان ناظر براى نظارت بر 
ــت. اين شغل تازه  كار كارمندان اس
ــدرن برمى آيد،  ــاى م ــه از دل دني ك
ــراى كار  ــده مناسبى ب ــد اي مى توان

كردن باشد. 

2-  آرايشگاه سيار

ــراى پول  ــى ب ــده خوب ــم اي اين ه
آرايشگاه  ــدازى  راه ان است.  درآوردن 
سيار و رفتن به محل زندگى يا حتى 
ــار مشترى كار او را راحت مى كند.  ك
افراد سالمند مى توانند مشترى هاى 
هدف باشند. كسانى كه در اين سن 
ــاى بهداشتى به  ــالوه بر مراقبت ه ع
ــى از اين دست هم نياز  رسيدگى هاي
دارند. گرفتارها هم گزينه خوبى براى 

آرايشگاه هاى سيار هستند. 
3-  دستگاه فروش اتوماتيك

ــروش اتوماتيك براى  ــاى ف دستگاه ه
ــاس گرسنگى يا  ــى كه احس رهگذران
تشنگى مى كنند، يك معجزه خوشمزه 
ــى از اين دستگاه ها و  است. خريد يك

ــواع خوراكى هاى  ــا ان ــر كردن آن ب پ
ــار پر رونقى  ــم مى تواند كسب و ك سال
براى شما به همراه داشته باشد. سعى 
ــى مثل چيپس  ــد از خوراكى هاي كني
ــازدار فاصله بگيريد  ــاى گ و نوشابه ه
ــن  ــم را جايگزي ــاى سال و خوراكى ه
ــب استقبال  ــه اين ترتي آنها كنيد. ب

مشترى ها را صد چندان مى كنيد. 
4-  تعمير تلفن هاى همراه هوشمند

ــى از  ــن همراه يك ــا تلف ــن روزه اي
ــا است. اين  ــات زندگى آدم ه ضروري
ــد هم براى استفاده  دستگاه هوشمن
ــت و هم در  ــى بسيار مهم اس شخص
مسائل كارى مى تواند راهگشا باشد. 
ــا آيا تا حاال سعى كرده ايد كه يك  ام
ــر كنيد؟ اصال  ــراه را تعمي تلفن هم
ــه اگر تلفن  ــر كرده ايد ك به اين فك
ــراب شود چه كار  همراه هوشمند خ
ــن همراه يكى  بايد كرد؟ تعمير تلف
ــن كسب و كارهايى است كه  از بهتري
ــه خود جلب  ــادى را ب مشتريان زي
مى كند. سود اين كار نيز قابل توجه 

خواهد بود. 

5-   پيمانكارى

ــار كار كرده  ــرا با يك پيمانك اگر اخي
باشيد حتما متوجه چيزهاى عجيبى 
شده ايد. پيمانكارها معموال در كارشان 
ثابت نيستند. آنها در مواقع بحران كار 
ــرك مى كنند و معدود كسانى كه  را ت
ــود را براى  ــان مى مانند، خ در كارش
سخت ترين شرايط آماده كرده اند. اگر 
پيمانكارى را انتخاب كرده و تا آخرين 
ــار بمانيد، سود خوبى را  لحظه پاى ك
نصيب خود كرده ايد، چون نقطه برترى 

شما پايبندى تان به كار خواهد بود. 
6-  تست برنامه يا نرم افزار

اين روزها راه انداختن كسب و كار بدون 
كمك گرفتن از اپليكيشن، وب سايت 
ــال به نظر  ــارت الكترونيك مح و تج

ــه استفاده  ــا مهم است ك مى رسد ام
ــى انجام  ــه درست ــات ب ــن امكان از اي
ــارى از كسب و كارها فقط  ــود. بسي ش
ــات استفاده  ــد از اين امكان مى خواهن
ــى آنها  ــه از درست ــدون اينك كنند ب
ــد. مى توانيد در اين كار  اطمينان يابن
به فعاليت بپردازيد، چون تقاضا براى 
انجام اين مدل كارها زياد شده است. 

7-  ايجاد مراكز كاريابى

ــه مشكل  ــت ك ــارى سال هاس بيك
ــه شمار مى آيد. يكى  اول كشور ما ب
ــراى رهايى  ــا ب ــن راهكاره از بهتري
ــل مناسب  ــن شغ ــارى و يافت از بيك
ــى است.  ــز كارياب ــه به مراك مراجع
ــدازى چنين مركزى با توجه به  راه ان
نياز روزافزون جوانان به كار مى تواند 
راهكار مناسبى براى درآمدزايى باشد. 
معرفى افراد آماده به كار به صاحبان 
كسب و كار، معرفى شغل هاى مناسب 
به جويندگان كار، بازاريابى و كارهايى 
از اين دست مى تواند كسب و كارتان را 

پررونق كند. 
 businessnewsdaily.com :منبع
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مصارف شهرىكشاورزى
راهكارها

دو شبكه اى كردن 
آب شهرى

تغيير الگوى مصرف آب
از آبيارى سنتى به آبيارى قطره اى

تفكيك آب شرب از 
آب مصارف عمومى

تامين آب شرب از 
آب بسته بندى

افزايش هزينه مصرف 
آب در كشور

احداث سيستم فاضالب شهرى در شهرهاى بزرگ
 و استفاده از ّآب بازيافتى براى صنايع و مصارف غيرشرب در شهرها

اين كار هزينه زيادى دارد و تنها از طريق دريافت وام خارجى از موسسات بين المللى مانند صندوق جهانى پول امكان پذير مى شود.

قيمت فعلى براى هر ليتر آب شرب 

قيمت واقعى براى هر ليتر آب شرب

هدر رفت آب در آمريكا
هدر رفت آب

در بخش كشاورزى
آمار غير رسمىآمار رسمى

بحـران كم آبى در ايران، وارد مرحله جديدى شـده و اگر مديريت تامين و توزيع 
آب و الگوى مصرف شهروندان تغيير نكند، مى تواند در دوره سى سـاله اى كه ناسا 
شروع آن را بشـارت داده،  براى هميشـه چهره زندگى در ايران را تغيير دهد. بر 
اسـاس گزارش هاى ناسـا كه بر اسـاس تحليل مدل هاى ماهواره اى از تغييرات در 
اقليم ايران انجام شده، ايران وارد يك دوره سى سـاله خشكسالى شده است. در 
صورتى كه مصرف آب در كشور كاهش نيابد، عواقب جبران ناپذيرى به بار خواهد 
داشـت. مادر طبيعت البته مسـبب تنها بخشـى از اين بحـران و مديريت آب در 

كشور، مسبب اصلى قرار گرفتن ايران در اين شرايط است. 

كمتر از 500 - بحران جدى

500 تا 1000 - كمبود مزمن

1000 تا 1700 - كمبود آب

بيش از 1700 - عدم بحران

ايران غرق در بحران آب

الگوى مصرف آب

منابع آب چرا و در كجا هدر مى رود؟

كاهش ساالنه منابع آب داخلى شيرين

ايران در جهان

سرانه فعلى آب
به ازاى هر نفر در ايران

نقشه بحران آب در كشور

در سال 1404 

مصرف آب
44/7 ميليون متر مكعب

مصرف آب
  1/2 ميليارد متر مكعب

جمعيت تهران: 

900 هزار نفر
جمعيت تهران: 

12 ميليون نفر

سال 1392سال 1334

دليل: آبيارى سنتى

استفاده از آب شرب در صنابع

جانمايى نادرست صنايع
براى نمونه صنايع كاشى كشور كه به آب زيادى نياز دارند،  

در مناطق خشكى مانند يزد و كاشان احداث شده اند

ميانگين مصرف آب در جهان: 580 مترمكعب
در ايران: 1300 متر مكعب

آبيارى فضاى سبز توسط شهردارى ها
حفر چاه هاى غيرمجاز

پرتى آب در سيستم لوله كشى شهرى
در تهران پرتى آب در سيستم لوله كشى

از 12 تا 30 % عنوان مى شود

الگوى نادرست مصرف

صنايعبخش كشاورزىشهرها

10%2% 20%7% 70%91%
1987 2002

ايران%9ميانگين جهانى

جمعيت ايران 90 ميليون نفر
سيزده اسـتان كشـور دچار بحران جدى آب خواهند شد. تهران و 
قم، جدى ترين بحران را خواهند داشت. آذربايجان شرقي به كمبود 
مزمـن آب دچار خواهد شد و اسـتان هاي آذربايجان غربي، اردبيل، 
اصفهان، خراسان رضوي، خوزستان، مركزي، قزوين، همدان، بوشهر 

و گلستان عمال وارد مرحله كمبود آب مي شوند.)

2/7 برابر ژاپن 3/3 برابر آمريكا8/6 برابر انگليس 

مقايسه كاهش منابع

كمتر از 500 - بحران جدى

500 تا 1000 - كمبود مزمن

1000 تا 1700 - كمبود آب

به ازاى هر نفر در ايران

 ميليون نفر
سيزده اسـتان كشـور دچار بحران جدى آب خواهند شد. تهران و 
قم، جدى ترين بحران را خواهند داشت. آذربايجان شرقي به كمبود 

كشاورزىكشاورزى صنعتصنعت مصارف ديگرمصارف ديگر

% 60

5900 ريال

15% 
50 تا %3060 تا 35%

34820 ريال

در سال 2050 نزديك به

 1000
متر مكعب

در حال حاضر نزديك به

 1700
متر مكعب

57%
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بيلبوردها از قديم االيام تابلوهاى 
اعالن بزرگى بوده اند كه كارشان 
ــانى به عموم مردم بوده  اطالع رس
و  ــا  بزرگراه ه ــا،  گذرگاه ه در  و 
ــده اند. امروز  جاده ها نصب مى ش
ــرد را دارند اما  ــن كارك نيز همي
متاثر از رشد سريع تكنولوژى هاى 
نوين ارتباطى، به نوعى، محتواى 
ــن تابلوهاى بزرگ به  تبليغاتى اي

روز شده است. 
از  ــه اى  مالحظ ــل  قاب ــش  بخ
ــطح شهر توسط  بيلبوردهاى س
اشغال مى شود.  بانك ها  تبليغات 
بانك ها از جمله نهادهايى هستند 
كه به مدد نگهدارى از پول مردم، 
ــى دارند و از  ــتوانه مالى خوب پش
ــد هزينه هاى قابل  ــن رو قادرن اي
مالحظه اى را براى افزايش تعداد 
مشتريان خود صرف كنند؛ بدين 
ــاى كوتاه تبليغاتى  منظور فيلم ه
ــاى ثابت  ــازند كه تقريبا پ مى س
تلويزيونى  ــى  تبليغات آگهى هاى 
محسوب مى شود و آن چنان كه 
امروز باب شده، يك فريم مناسب 
ــم را  ــالن كليدى فيل ــك پ از ي
انتخاب كرده، در قاب بيلبوردهاى 
ــهر به نمايش  تبليغاتى سطح ش

مى گذارند. 
ــدف كلى بيلبوردهاى  با اينكه ه
تبليغاتى بانك ها – اعم از دولتى 
و خصوصى- جذب هر چه بيشتر 
ــت، اما  ــترى اس ــرمايه و مش س
ــود را در دو  ــوال خدمات خ معم
حيطه به مردم معرفى مى كنند: 
ــش اول - كه در تمامى اوقات  بخ
سال مورد استفاده قرار مى گيرد- 
ــات دهى  ــه نحوه خدم مربوط ب
ــه بانك ها در  ــت ك و امكاناتى اس
به مشتريان  قبال سرمايه گذارى 
ــش ديگر كه  خود مى دهند؛ بخ
در مواقعى خاص مانند پايان سال 
ــود مربوط  ــه آن پرداخته مى ش ب
به پاداش و جوايز سرمايه گذارى 
ــت كه مى تواند به  در بانك هاس
ــرد و اين دو  ــتريان تعلق گي مش
ــت بانكداران براى  ابزارى در دس
ــت.  ــرمايه اس ــتر س جذب بيش
ــن ارتباطى،  ــاى نوي تكنولوژى ه
ــدارى را وارد فاز جديدى به  بانك
ــدارى الكترونيك كرده و  نام بانك
ــاى اين بانكدارى  صد البته رد پ
نوين روى بيلبوردهاى تبليغاتى، 
ــه رقابت  ــوى ديگرى ب رنگ و ب
ميان بانك ها داده است. بانكداران 
در يكى دو سال گذشته، با مجهز 
ــه تكنولوژى هاى  ــود ب كردن خ
ارتباطى روز نظير اينترنت و تلفن 
ــا ايجاد  ــالش كرده اند ب همراه ت
انگيزه در مشتريان و ارائه خدمات 
نوين بانكدارى، گوى سبقت را از 
يكديگر بربايند و تعداد مشتريان 

خود را اضافه كنند. 

بانكدارى نوين 
در خدمت مردم 

ــى از  ــى يك ــورد تبليغات در بيلب
ــطح  بانك ها كه اين روزها در س
ــود خدمات  ــده مى ش ــهر دي ش
ــه موبايل بانك  بانكدارى نوين ب
ــت و با  ــده اس اختصاص داده ش
شعار مختصر و مفيد: «راحت تر، 
در  سعى  مطمئن تر»  ــريع تر،  س
ــدگارى در  ــزه و مان ــاد انگي ايج
ذهن مخاطب دارد؛ رنگ بنفش 
ــق رنگ  ــورد - مطاب ــب بيلب غال
ــاس  احس اگرچه  بانك-  لوگوى 
ــا مى كند اما تضاد  آرامش را الق
ــتفاده  ــى چندانى در آن اس رنگ
ــده و هر چند به خودى خود  نش
احساس امنيت را نشان مى دهد، 
اما سردى رنگ ها و خطوط افقى 

ــه در كادر، فرد را به  ــه كار رفت ب
ــكون و تاخير دعوت  ــدى، س كن
ــوى ديگر اگرچه  ــد. از س مى كن
ــغ در حافظه درازمدت  اين تبلي
فرد باقى مى ماند و الگويى پايدار 
ــازد اما  ــن مخاطب مى س در ذه
ــيار  ــدت زمان توجه به آن بس م
ــت، بنابراين در لحظه،  كوتاه اس
ــى ايجاد نمى كند  چندان كشش
ــه رفتن به  ــرد را متقاعد ب كه ف

ــعبه و بازكردن  ــن ش نزديك تري
حساب كند. در اين ميان تعداد 
ــعب بانك در سطح شهر و در  ش
دسترس بودن، خود بحثى ديگر 

است. 
اما بانك ديگرى با مطرح كردن 
ــود به صورت  ــات نوين خ خدم
ــعار كوتاه  ــا ش ــر، ب ــترده ت گس
«حسابى راحت» كه مى تواند به 
راحتى در ذهن بماند، مخاطب را 
«در نهايت سادگى» به استفاده 
ــوت كرده  ــاورى نوين دع از فن
ــت و با تصوير سازى خالقانه،  اس
ــيده كه  ــردى را به تصوير كش ف
ــته  به راحتى روى صندلى نشس
و مجهز به فناورى هاى نوين روز 
است؛ تلفن همراه و لپ تاپ دارد 
و دقيقا شعار «بانكدارى X2» را 

به صورت مصور نشان داده است. 
اگرچه اين بانك نيز همانند ساير 
ــاد رنگ ها براى  ــا از تض بانك ه
ــتر غافل مانده، با  اثرگذارى بيش
اين همه رنگ آبى زمينه تصوير، 
به صورت سلطه آميزى مخاطب 
ــه همراهى دعوت مى كند و  را ب
ــرانجام به نظر مى رسد بتواند  س
ــع كند تا در اين  مخاطب را قان

بانك سرمايه گذارى كند. 

اعتماد سازى، راه ديگر جلب 
مشترى

ــى  بانكداران ــم  ه ــوز  هن ــا  ام
ــه دور از هياهوى  ــتند كه ب هس
ــاد  ــرعت، اعتم ــوژى و س تكنول
ــد و  ــل مى دانن ــتريان را اص مش
نزديكى خود  ــد  ترجيح مى دهن
ــتريان را روى تابلوهاى  ــه مش ب
ــطح شهر جار بزنند  بزرگ در س
و به صورت كامال موجزى راه هاى 
ــارت و  ــامانه نظ ــى با س ارتباط
ــود را به  ــى خ ــات مردم ارتباط
ــانند و خيلى  اطالع همگان برس
بى پرده و صادقانه بگويند: «براى 

پاسخگويى آماده ايم». 
ــن بيلبورد،  ــز غالب اي رنگ قرم
ــاى تبليغاتى  ــد بيلبورده همانن
بانك هاى ديگر، برگرفته از رنگ 

ــت كه بيشترين  لوگوى بانك اس
ــاس نزديكى را القا مى كند  احس
ــى  ــى و نوع ــت ارتباط و جذابي
ــت در مخاطب  ــع بينى مثب واق
ــه او را به  ــاد مى كند و توج ايج
ــرى جلب مى كند و در  آينده نگ
مجموع به نظر مى رسد طراحان 
ــوند كالم  ــن تابلو موفق مى ش اي
ــك را به  ــان بان ــه صاحب صادقان

مردم بقبوالنند. 

جوايز رويايى و كليشه اى 
دسته كمترى از بانك ها، تبليغات 
ــه جوايز  ــود را ب ــل خ ــن فص اي
اختصاص داده اند. يكى از بانك ها 
با شعار «125 گنجينه پر از سكه 
طال» و به تصوير كشيدن خمره اى 
لبريز از سكه هاى طال و سكه هايى 
در كنار خمره، شعار خود را مصور 
ــت و با گسترش تركيب  كرده اس
رنگ لوگوى زرد و قرمز در سطح 
ــته بيشترين همراهى  كادر توانس
ــا خود ايجاد كند و  مخاطبان را ب
ــك تضاد رنگى ميان زرد و  به كم
ــته خاصيت ماندگارى  قرمز توانس
ــن مخاطب تقويت كند.  را در ذه
ــروزى بازار  ــه اوضاع ام با توجه ب
ــتن خمره اى پر  سكه و طال، داش
ــكه هاى طال – فارغ از سكه  از س
ــكه! - مى تواند  ــع س ــام يا رب تم
رويايى و بسيار وسوسه انگيز باشد 
پس شعار انتخابى جذابيت كافى 
ــن در اين تبليغ به  دارد؛ همچني
ــب از قابليت رنگ و  طورى مناس
ــتفاده شده است و تعيين  فرم اس
جايزه نفر اول يا هر راهكار جذاب 
مى توانست  ديگرى  متمايزكننده 
ــترى را به صورت  پازل جذب مش
كارآمدى تكميل كند، با اين حال 
اعالم نكردن جايزه ويژه به صورت 
محسوسى ساير قابليت هاى خاص 
ــگ كرده و  ــن بيلبورد را كمرن اي
ــده است.  ــى آن كمتر ش اثربخش
ــبك محتوا  ــد س ــه نظر مى رس ب
ــاره جوايز در  ــوه تبليغ درب و نح
ميان بانك ها تكرارى شده است و 
بانك ها سعى مى كنند جايزه ويژه 
ــات و تصوير با مخاطب  را با كلم
در ميان بگذارند. تنها تفاوت آنها 
در موقعيت سنجى و زمان اعطاى 
ــت كه اكثر بانك ها  اين جوايز اس
ــال  در فصلى خاص يا در اواخر س
ــت،  ــان كمتر اس كه نقدينگى ش
بيلبوردهاى خود را به تبليغ جوايز 
سرمايه گذارى اختصاص مى دهند. 
بايد گفت در اين مورد خاص همه 
عمل  كليشه اى  به صورت  بانك ها 
ــود را نظير  ــد و جوايز خ مى كنن
ــكن،  ــك هزينه مس ــودرو، كم خ
ــفرهاى زيارتى، سكه و...  انواع س
اعالم مى كنند و معموال جايزه نفر 
ــيار باالتر از ساير جوايز  اول را بس
ــيده تا  قرار مى دهند. وقت آن رس
بانك ها درباره جوايز از شيوه هاى 
ــر فراهم كردن  ــه اى- نظي خالقان
ــتفاده  ــراى جوانان - اس ــغل ب ش
ــه اى هم نباشد و  كنند كه كليش
ــترى كمك كند.  به  به جذب مش
 راستى شما در چنين مواقعى در 
برخورد با تبليغات بانك ها چگونه 
بيلبوردهاى  ــا  آي عمل مى كنيد؟ 
ــما را مى فريبد يا  زيباى بانك، ش
شعار زيباى آن؟ يا عملكرد بانك 

سبب جلب اعتمادتان مى شود؟ 

نگاهى به بيلبوردهاى بانكى سطح شهر

بيلبوردها  در خدمت 
بانكدارى نوين
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آيين نامه

تبليغات شركت هاى 
اينترنتى و مخابراتى 

چك مى شود

ــررات  مق ــم  تنظي ــيون  كميس
از  حمايت  منظور  به  ــات  ارتباط
خدمات  مصرف كنندگان  حقوق 
ــرايط تبليغات خدمات  ارتباطي ش
فناورى  و  مخابراتي  ــى،  پست
ــه  ــرد. ب ــخت تر ك اطالعات را س
گزارش تسنيم، كميسيون تنظيم 
منظور  به  ــات  ارتباط ــررات  مق
حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
فناورى  و  ارتباطي  خدمات 
اطالعات، لزوم ايجاد فضاى رقابتي 
روالهاى  ايجاد  شفاف،  و  سالم 
و  تبليغات  در  شفاف  و  هماهنگ 
انجام هماهنگي هاى الزم با مراجع 
ــات  تبليغ خصوص  در  ــالح  ذيص
خدمات پستى، مخابراتي و فناورى 
اطالعات، پيشنهاد سازمان تنظيم 
را  راديويي  ارتباطات  مقررات 
تصويب كرد. پيشنهاد اين سازمان 
نحوه  دستورالعمل  ــوص  خص در 
دارندگان  اطالع رساني  و  تبليغات 
ارتباطي  خدمات  ارائه  پروانه 
از  ــه  ك ــود  ب اطالعات  فناورى  و 
ــون تنظيم مقررات  سوى كميسي
به  آن  مفاد  و  بررسي  ــات  ارتباط
شرح زير تصويب شد كه از تاريخ 

ابالغ الزم االجراست. 

شرايط و ضوابط
موظفند  پروانه  دارندگان  كليه   .1
براى  خود  درخواست هاى  در 
ــام تبليغات اعم از تبليغات در  تم
جمعي،  رسانه هاى  بيلبوردها، 
ــات اينترنتي و امثالهم، نام  تبليغ
پروانه،  در  مندرج  شركت  كامل 
شماره پروانه، مرجع صدور پروانه، 
ــت،  فعالي قلمرو  پروانه،  موضوع 
شماره تلفن حداقل يكي از دفاتر 
مركزى و پشتيباني و نشاني پايگاه 
نهاد،  به  را  اينترنتي  اطالع رساني 
ــه  كننده  ارائ ــت  شرك يا  سازمان 

تبليغات ارائه كنند. 
ــه،  پروان دارندگان  ــى  تمام  .2
درخواست  صورت  در  موظفند 
قبال  تجارى  نام  با  تبليغات  براى 

مراتب را به سازمان اعالم كنند. 
3. تمامى دارندگان پروانه موظفند 
درv تبليغات راديويي و تلويزيوني 
و  پروانه  موضوع  ــه  خالص خود 

مرجع صدور آن را اعالم كنند. 
4. تمامى دارندگان پروانه موظفند 
از  اعم  خود  مكتوب  تبليغات  در 
و  جرايد  بيلبوردها،  در  تبليغات 
اينترنت، نام كامل شركت مندرج 
مرجع  پروانه،  شماره  پروانه،  در 
فعاليت،  قلمرو  ــه،  پروان صدور 
شماره تلفن حداقل يكي از دفاتر 
نشاني  و  پشتيباني  و  مركزى 
اينترنتي خود  اطالع  رساني  پايگاه 
را با فونت مناسب و كامال شفاف و 

خوانا اعالم كنند. 
پروانه  دارندگان  ــى  تمام  .5
و  شركت  تابلوهاى  در  موظفند 
نام كامل  ــاز  ــاى مج نمايندگى ه
ــت مندرج در پروانه، شماره  شرك
پروانه  صدور  مرجع  ــه،  پروان
اطالع رساني  پايگاه  نشاني  و 

اينترنتي خود را درج كنند. 
پروانه  دارندگان  ــى  تمام  .6
شركت  سربرگ هاى  در  موظفند 
ــاز نام كامل  و نمايندگى هاى مج
ــت مندرج در پروانه، شماره  شرك
و  پروانه  صدور  مرجع  ــه،  پروان
شماره تلفن حداقل يكي از دفاتر 
نشاني  و  پشتيباني  و  مركزى 
اينترنتي خود  اطالع رساني  پايگاه 

را اعالم كنند. 
7. تمامى دارندگان پروانه ملزم به 
درج  و  اطالع رساني  پايگاه  ايجاد 
نام كامل شركت مندرج در پروانه، 
شماره پروانه، مرجع صدور پروانه، 
قلمرو فعاليت، شماره تلفن حداقل 
يكي از دفاتر مركزى و پشتيباني و 
همچنين اطالعاتي از قبيل آدرس 
دفاتر مركزى و شعب نمايندگي ها 
قرارداد  نمونه  فروش،  دفاتر  و 
سوى  از  شده  تاييد  ــان  مشترك
توافقنامه سطح خدمات،  سازمان، 
ــا و لينك  نوع خدمات و تعرفه آنه
سامانه 195 در پايگاه اطالع رسانى 

هستند. 
ــى دارندگان پروانه مجاز  8. تمام
به هيچ گونه فعاليت ضدرقابتي در 

تبليغات خود نيستند. 
اين  مفاد  اجراى  از  تخلف   .9
منزله عدم  ايفاى  به  دستورالعمل 

تعهدات پروانه اى خواهد بود. 
10. مرجع تفسير اين دستورالعمل 
ــا كميسيون تنظيم مقررات  صرف

ارتباطات است. 

كافه تبليغات

اخبار تبليغات

درس هاى تبليغاتى جام جهانى براى مديران

ــا در سراسر جهان  ــن رويداده ــك يكى از بزرگ تري ــى بدون ش جام جهان
ــن رويداد به صورت  ــن اين نكته كه اي ــود. با در نظر گرفت ــوب مى ش محس
ــر را به خود جذب  ــرار گرفته و ميليون ها تماشاگ ــى تحت پوشش ق جهان
ــا آن را به عنوان فرصتى مناسب براى دستيابى به حجم  مى كند، شركت ه
عظيمى از مخاطبان در نظر مى گيرند. به اين ترتيب برندهاى بزرگ از اين 
ــذب مخاطبان و متقاعد  ــرده و شروع به رقابت براى ج ــت استفاده ك فرص
ساختن آنها به خريد محصوالتشان مى كنند. اكنون كه اين رويداد جهانى 
ــه بررسى روندهاى غالب در تبليغات پرداخته و با  به پايان رسيده است، ب

هم درس هايى را كه مى توان از اين روندها گرفت، مرور مى كنيم. 
1- اتحاد

نخستين نكته اى كه در نتيجه بررسى تبليغات در طول جام جهانى به چشم 
مى خورد، «اصل اتحاد» است. در اين رويداد، مردم اقصى نقاط جهان گرد 
ــوه تبليغاتتان بايد به گونه اى  ــد، بنابراين برند شما و نح ــم جمع مى شون ه
باشد كه اين مسئله در آن در نظر گرفته شود. درست است كه رعايت اين 
اصل در رويدادى به بزرگى جام جهانى، واضح به نظر مى رسد، اما برخى از 
كمپين هاى تبليغاتى، به ويژه كمپين هاى مرتبط با برندهاى شناخته شده، 
به طور كلى اين اصل را سرلوحه كار خود قرار داده و به دنبال آن هستند كه 
در تبليغات خود، سيل عظيمى از مخاطبان را تحت تاثير قرار دهند. بهترين 
 ،(Vauxhall) نمونه براى اين نكته، كمپين تبليغاتى تلويزيونى واكسهال
شركت خودروسازى بريتانيايى، تحت عنوان «ايستادگى در كنار يكديگر-
ــغ بسيارى از ستاره هاى فوتبال  ــت. در اين تبلي StandTogether » اس
ــر كشيده شده و به اين  ــدان شركت واكسهال به تصوي ــان و كارمن انگلست

ترتيب مفهوم اتحاد در ذهن مخاطب القا مى شود. 

2- ايجاد هيجان
ــى، انگيزش احساسات مخاطبان  ــه قوت تبليغات اثرگذار در جام جهان نقط
بود. برخى از اين تبليغات از ابزار ميهن پرستى استفاده كرده و برخى ديگر 
اين نكته را مدنظر قرار داده بودند كه بسيارى از افراد آرزو دارند قهرمانان 
ــه آنها انجام مى دهند،  ــال انجام كارى مشابه با آنچ ــى خود را در ح ورزش
ــى كه مى تواند بر  ــت را انكار كرد كه تبليغات ــد. نمى توان اين واقعي ببينن
ــا مانده و به اين  ــد، بيشتر به ياد آنه ــان تاثيرگذار باش ــات مخاطب احساس
ــد. استفاده از روش  ــا را بيشتر در ذهن آنها جاى مى ده ــب برند شم ترتي
ــب محسوب شده و  ــى، راهى موثر در جذب مخاط ــرارى ارتباط عاطف برق
ــه براى آن تبليغ شركت نايك با عنوان «به مخاطره انداختن  بهترين نمون
همه چيز- Risk Everything » است كه چهره هاى سرشناسى از قبيل 
كريستيانو رونالدو، نيمار و رونى در آن ايفاى نقش مى كنند. در اين تبليغ 
به صورت نمادين سعى شده است لحظه شمارى براى شروع جام جهانى، از 

طريق صداى گام هاى رونالدو به تصوير كشيده شود. 
3- «آن تبليغ را به خاطر  دارى كه...»

ــودن است اما بايد اطمينان  ــى از اهداف اصلى هر تبليغ، خاطره انگيز ب يك
ــا را نيز به  ــود تبليغ، نام شركت شم ــردم عالوه بر خ ــل كنيد كه م حاص
ــواره بهترين تبليغات، آنهايى نيستند كه بيشترين تعداد  ياد مى آورند. هم
ــد؛ مطمئنا مردم تبليغى را كه كريستيانو  ــان را در خود جاى داده ان ستارگ
ــدو در آن حضور داشته به خاطر خواهند آورد اما آيا آنها نام شركتى  رونال
را كه ارائه دهنده تبليغ بوده نيز به ياد مى آورند؟ بايد اطمينان حاصل كرد 
ــان، در سراسر تبليغ  ــظ ارتباط با خط اصلى داست ــد شما در عين حف برن
ــور موثر داشته باشد؛ اين كار باعث مى شود مخاطبان راحت تر بتوانند  حض
ارتباط بين برند شما و ستارگان را به خاطر آورند. بهترين نمونه براى اين 
مسئله، تبليغ ارائه شده توسط شركت پپسى است كه در آن در كنار نشان 
ــل مسى و بسيارى ديگر از ستارگان، محصول و برند شركت در  دادن ليون

سراسر تبليغ، به خوبى به تصوير كشيده شده است. 
4- جايگزينى

ــاى ابتدايى خود تمركز داشته  ــا نمى توانيد تا انتها تنها بر استراتژى ه شم
باشيد؛ بهترين راه براى جلب مخاطبان و حفظ آنها، اين است كه نسبت به 
تك تك رويدادها واكنش نشان دهيد. اين مسئله تنها مربوط به جام جهانى 
ــم ديگرى نيز صدق مى كند؛ الزم است  ــوده و در رابطه با هر رويداد مه نب
ــد. تاثيرگذارترين تبليغات  ــر رويدادها باشي ــورت پيوسته درگي شما به ص
ــك تيم، به ثمر  ــود كه نسبت به برد ي ــوط به برندهايى ب ــى مرب جام جهان
ــره واكنش نشان مى دادند.  ــدن گلى ويژه، حذف يك تيم بزرگ و غي رسي
ــوان يكى از نخستين شگفتى هاى جام،  به عنوان مثال حذف اسپانيا، به عن

در بسيارى از تبليغات، بازتابى گسترده داشت. 
ــان محسوب  ــدى براى بازارياب ــده، درس هايى كلي ــات عنوان ش ــام نك تم
مى شوند و مى توان آنها را در پوشش رويدادهاى بزرگ آتى، مورد استفاده 
قرار داد. به خاطر داشته باشيد كه شيوه بازاريابى هر كسب و كار، بر ميزان 
موفقيت بالقوه اى كه شركت قادر است به آن دست پيدا كند، تاثير بسيارى 

خواهد داشت.  

ركورد تبليغات خودروسازان شكسته شد
ــازان در ايران عالقه اى به انتشار هزينه هاى تبليغاتى خود ندارند،  خودروس
ــاى خارجى به صورت ساالنه  ــالف خودروسازان ايرانى، كمپانى ه ولى برخ
ــاى تبليغات خود را منتشر مى كنند. گزارشى كه از سوى موسسه  هزينه ه
ــان مى دهد  ــده نش ــر ش ــج Advertising Age منتش ــگ اي ادورتايزين
ــورز در ميان  ــا، فورد و جنرال موت ــات كرايسلر، تويوت ــه شركت هاى في ك
ــراى تبليغ محصوالت شان در  ــاى خودروسازى بيشترين پول را ب شركت ه

بازار امريكا مى پردازند. 
ــاى تبليغاتى خود را  ــازى بين المللى تمامى هزينه ه شركت هاى خودروس
بايد منتشر كنند. اين موضوع در مورد خودروسازان ايرانى مصداق ندارد. 

ساعت هاى هوشمند در خدمت كاركنان هواپيمايى ژاپن
ــر به مسافران  ــراى ارائه خدمات برت ــوط هواپيمايى ژاپن ب ــان خط كاركن
ــه داراى قابليت هاى  ــاى هوشمندى مجهز شده اند ك ــاه به ساعت ه فرودگ
ــه خدمات برتر  ــان فرودگاه ژاپن براى ارائ ــژه اى هستند. تمامى كاركن وي
ــر مى كنند به  ــى كه به اين كشور سف ــان و همين طور مسافران ــه مشتري ب
ــا در كوتاه ترين زمان ممكن  ــاى هوشمندى مجهز خواهند شد ت ساعت ه
ــه درخواست هاى مسافران پاسخ دهند. تمام ساعت هاى هوشمند به اتاق  ب
كنترلى وصل هستند كه آنها را در ارائه خدمات برتر به سوى مشتريان شان 

هدايت مى كنند. 
ــه انتقاد از عملكرد مقامات  ــاى ژاپنى همزمان با انتشار اين خبر ب رسانه ه
ــه و آورده اند: «آيا استفاده از ساعت هاى هوشمند براى  هواپيمايى پرداخت
ــرا ساعت هاى  ــه مشتريان؟ زي ــا ارائه خدمات ب ــان است ي ــى كاركن ردياب
ــد مى تواند جايگاه كاركنان را در هر نقطه از فرودگاه نشان دهد و  هوشمن
اگر آنها در محل خدمت نباشند، جريمه خواهند شد.» اين طرح به  صورت 
آزمايشى در فرودگاه بين المللى «هاندا»ى توكيو اجرا خواهد شد. فرودگاه 
ــى توكيو محسوب  ــن فرودگاه بين الملل ــى  هاندا، پررفت و آمدتري بين الملل
ــود. مسئوالن فرودگاه ژاپن هدف خود را براى استفاده از ساعت هاى  مى ش

هوشمند ارائه خدمات و پاسخ سريع به نيازهاى مسافران دانسته اند. 
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ــان يكى از  ــارك رمض ــاه مب م
بهترين فرصت ها براى همراهى 
ــا مصرف كنندگان  ب ــركت ها  ش
ــت؛ مصرف كنندگانى كه هم  اس
ــا اين  ــمى ب ــى و هم جس روح
ــيارى  ــوند. بس ماه همراه مى ش
ــت  دو حال ــر  ه از  ــران  مدي از 
ــتريان خود  براى همدلى با مش
استفاده مى كنند. هم با تبريك 
ــبت در تبليغات خود  اين مناس
ــا مصرف كننده  ــر روحى ب از نظ
روزه دار همگام مى شوند و هم با 
ارائه خدمات يا محصوالت ويژه 
ــا مخاطب  ــكلى فيزيكى ب به ش

همراهى مى كنند. 
شركت هاى توليدكننده مى توانند 
براى  ــه اى  خالقان ــيوه هاى  ازش
ــترى در اين ماه  ــاط با مش ارتب
توليد محصوالت  بگيرند.  كمك 
ــتفاده از شيوه هاى  خاص يا اس
ــره مى تواند  تبليغاتى تازه و غي
براى شركت ها  راهكارى جذاب 
ــزرگ  ــران ب ــر مدي ــد. اكث باش
ــرف طراحى  ــه ص ــد ك مى دانن
اين  ــاى  المان ه با  ــى  آگهى هاي
ــركت  ــه همراه لوگوى ش ماه ب
ــده  مصرف كنن ــراى  ب ــر  ديگ
ندارد  چندانى  ــت  جذابي ايرانى 
ــيوه اى  ــر دراين روزها از ش و اگ
ــتفاده نكنند از ذهن  خالقانه اس
مصرف كنندگان بيرون مى روند. 
ــب به  ــرايط مخاط ــن ش اي در 
ــركتى مى رود كه با او  ــراغ ش س
ــت.  اس كرده  بهترى  ــى  همراه
ــركت ديگر  ــراغ ش ــه به س البت
ــت كه  ــه اين معنا نيس رفتن ب
انتخابى  گزينه  بخواهد  مشترى 
ــد، اين تغيير  ــود را تغيير ده خ
ــى  ــط از جهت روحى و حس فق
ــده  مصرف كنن ــه  وگرن ــت؛  اس
ــاى زيادى  ــا گزينه ه ب ــى  ايران
ــت  ــاب مواجه نيس ــراى انتخ ب
ــركت خود را  ــه راحتى ش كه ب
كه  ــركت هايى  ش ــد.  ده تغيير 
ــه جديدى  ــن ماه برنام براى اي
ــند، برندگان اصلى  ــته باش داش
ــبت خواهند بود. اين  اين مناس
شركت ها همان هايى هستند كه 
محصولى خاص را براى اين ماه 
آماده كرده اند يا اينكه تخفيفات 
ــمگيرى براى اين  خاص و چش
ماه براى مشتريان خود در نظر 

گرفته اند. 

تخفيف هاى ناكام 
در ماه رمضان

ــتر اپراتورها هر سال براى  بيش
ماه رمضان تخفيف هاى مختلفى 
ــر مى گيرند. حال اينكه  را درنظ
ــتى اجرا  اين تخفيف ها به درس
ــود يا نه، بماند. در برخى  مى ش

ــتفاده از  موارد مخاطب براى اس
تخفيف ها دچار سردرگمى  اين 
ــال  ــال س ــراى مث ــود. ب مى ش
ــته يكى از اپراتورها براى  گذش
استفاده از اينترنت تخفيف هاى 
ــران در  ــراى كارب ــى را ب خاص
ــر  ــا اكث ــود، ام ــه ب ــر گرفت نظ
استفاده  مصرف كنندگان هنگام 
ــژه متوجه  ــف وي ــن تخفي از اي
ــتفاده يا  ــدند كه زمان اس مى ش
ــرعت اينترنت پايين مى آمد  س
يا به طور كل قطع مى شد. اين 
مسئله مشترى را براى استفاده 
ــه ظاهر ويژه  ــرويس ب از اين س
پشيمان مى كرد. اگر آن زمان با 
شركت بابت اين موضوع تماس 
عنوان  ــى  راحت به  ــد  مى گرفتي
ــد كه موضوع رفع خواهد  مى ش
شد و مربوط به منطقه شماست 
ــانى آن منطقه هنوز  و آنتن رس
كامل نشده است. به اين ترتيب 
ــد و مشتريان براى  ماه تمام ش
ــاكام  ــا ن ــتفاده از تخفيف ه اس
ــال اين  ماندند، اما كاربران امس
ــركت تاحدودى از تخفيفات  ش
ــال رضايت  امس ــان  ــاه رمض م
ــن رضايت  ــد و اي ــرى دارن بهت
ــركت  ــان از آن دارد كه ش نش
ــكل به  ــراى رفع مش ــل ب حداق
ــالش بوده  ــال درت ــدت يكس م
ــت. اپراتور ديگرى هم براى  اس
ــات مكالمه اى  ــاه تخفيف اين م
ــتريان  ــت. مش درنظر گرفته اس
ــد زمانى كه مدت  اميدوار بودن
ــود،  ــروع مى ش زمان تخفيف ش
ــان قطع نشود  مكالمه تلفنى ش
ــد از اين تخفيف  ــر بتوان و كارب
بهينه كند. شركت ها  ــتفاده  اس
تخفيف هاى  مى خواهند  اگرهم 
ــگفت انگيزى را براى  خاص و ش
ــترى برنامه ريزى كنند بايد  مش
ــر را به صبر و  ــل از آن كارب قب
آن  از  ــتفاده  اس در  ــكيبايى  ش
ــا كاربر  ــد ت ــوت كنن طرح دع
ــتفاده از آن تخفيف ها،  موقع اس
حتما ليوان آب سردى به همراه 

داشته باشد. 

حضور كمرنگ برندها
 در ماه رمضان 

ديگرى  ــركت هاى  ش
نيز هستند كه دست 
اين  به  ــى  اقدامات به 
كه  زده اند  مناسبت 

از استقبال خوبى 
ــده  ش برخوردار 
تماسى  ــت.  اس
از  ــى  با برخــــ
شركت ها داشتيم 

و از آنها درباره ماه 
ــان  رمض ــارك  مب

ــى كه آنها  و اقدامات

ــبت برنامه ريزى  براى اين مناس
ــيديم. اكثر آنها به  كرده اند پرس
ــبتى اقدام  جز تهيه آگهى مناس
ــرى را انجام  ــه ديگ ــل توج قاب
نداده اند؛ آگهى هاى مناسبتى كه 
ــوارد در طراحى آنها  در برخى م
ــاى خارجى  ــاى برند ه از طرح ه
ــود و هيچ  ــه مى ش كمك گرفت
ــت. نكته  ــى در آن نيس خالقيت
ــال تيزرهاى  ــه امس جالب اينك
ــز به اين  ــى ني ــى چندان تبليغات
ــانه ملى پخش  مناسبت در رس
ــركت ها به  ــه چرا ش ــد. اينك نش
ــته حضور  ــال گذش ــبت س نس
كمرنگ ترى داشتند سوال برانگيز 
است. شايد اين كمرنگى به دليل 
ــمگير و پرهزينه اين  حضور چش
شركت ها به مناسبت جام جهانى 
ــركت ها  ــت. اكثر ش ــال اس فوتب
براى آن مناسبت هرچه در توان 
داشتند اجرا كردند و ديگر توانى 
براى مناسبت مذهبى و مهم ماه 

رمضان باقى نگذاشته اند. 

شركت هايى كه با مشتريان 
همراه شدند 

ــب برندها،  ــا وجود ناكامى اغل ب
ــركت ها نسبت به بقيه  برخى ش
ــرى را انجام  ــات متفاوت ت اقدام
داده اند كه از ميان آنها مى توان 
به شركت كاله و ايوند اشاره كرد. 
ــته شركت هاست  كاله ازآن دس
ــبت  ــه معموال براى هر مناس ك
و  ــد  ــام مى ده انج را  ــى  اقدام
ــى از همين  ــاه رمضان هم يك م

ــال گذشته  ــت. س مناسبت هاس
ــبت ماه  ــه مناس ــته هايى ب بس
در  ــى  تخفيفات ــا  ب ــان  رمض
ــون تن توزيع  ــگاه هاى س فروش
ــگاه سون تن زيرنظر  كرد. فروش
ــت مى كند  ــركت فعالي ــن ش اي
ــه را  ــوالت كال ــى محص وتمام
ــه  ــدگان ارائ ــراى مصرف كنن ب
درحال حاضر  ــه  البت ــد.  مى ده
ــركت ها دست به چنين  اكثر ش
ــل  ــه دلي ــد و ب ــى زده ان اقدام
ــه راحتى به  ــتريان ب اينكه مش
محصوالت شان دسترسى داشته 
در  را  ــگاه هايى  فروش ــد،  باش
ــداث كرده اند.  نقاط مختلف اح
ــالوه بر توزيع  ــركت ها ع اين ش
محصوالت خود دراين فروشگاه 
ــوان  ــه عن ــا ب ــد از آنه مى توانن
ــانى  ــراى اطالع رس ــانه اى ب رس
ــراى  ــود ب ــد خ ــات جدي اقدام
كنند.  استفاده  مصرف كنندگان 
ــيارى  حال كاله نيز به مانند بس
از شركت ها فروشگاه سون تن را 
چند وقتى است راه اندازى كرده 
تا هم به راحتى با مصرف كننده 
نهايى خود در تماس باشد و هم 
مشتريان را ازآخرين محصوالت 

توليدى شركت باخبر كند. 
ــر روابط  ــبنم همايونى، مدي ش
عمومى كاله درباره اقدامات اين 
ــركت به مناسبت ماه رمضان  ش
ــروز» مى گويد:  ــت ام به «فرص
ــال به  ــر س ــه ه ــركت كال «ش
مناسبت فرارسيدن ماه رمضان 
دومحصول خاص را به بازار ارائه 
ــيربرنج  مى كند. اين محصول ش
و شله زرد است. اين محصوالت 
ــره اى توزيع  ــگاه زنجي در فروش
ــا در نظر  ــه ب ــت. كال ــده اس ش
گرفتن اينكه شايد مصرف كننده 
ــن محصول را در  روزه دارش اي
ــتفاده كند و  بيرون از منزل اس
امكانات جانبى براى مصرف آن 
اين  ــته بندى  بس باشد،  نداشته 
محصوالت را با طراحى متفاوتى 
ــت. اين  به بازار عرضه كرده اس
ــتفاده  اس منظور  به  محصوالت 
راحت تر تك نفره طراحى شده و 
روى كاور باالى بسته يك قاشق 
قرارگرفته  استفاده  براى 

است.»
ــد:  مى كن ــه  اضاف او 
ــرده  ــعى ك ــه س «كال
اين  ــم  طع ــه  ك
ت  ال ــو محصـ
ــم  طع ــه  ب را 
آن  ــى  خانگ
كـند.  نزديــك 
ــن  اي ــع  توزيـــ
محصول سراسرى 
همين  در  ــت.  اس
در  ــه  كال ــتا  راس

ــراه با  ــرج ميالد هم ــارى ب افط
ــفره  س در  و  ــت  اس روزه داران 
پنيرهاى  ــالد  مي ــرج  ب افطارى 
ــع كرده  ــه را توزي ــره لبن تك نف
ــن اقدامات  ــالوه بر اي ــت. ع اس
ــات  ــه از تخفيف ــتريان كال مش
10درصدى درفروشگاه هاى اين 
ــتفاده  ــركت نيز مى توانند اس ش

كنند.»

انجير و خرماى خشك 
براى افطارى

ــركت ايوند نيز  عالوه بر كاله، ش
ــاص اين ماه  ــى را خ محصوالت
مصرف كنندگان  ــراى  ب مبارك 
ــگاه ها  ــاده و در فروش ــود آم خ
ــر  انجي ــت.  اس ــرده  ك ــع  توزي
ــركت  ــك و خرماى اين ش خش
دارد  ــى  خاص ــته بندى هاى  بس
ــته شده است:  كه روى آن نوش
ــارك رمضان. ضمنا  ويژه ماه مب
ــه انجير  ــده ك ــح داده ش توضي
ــاى مقوى و  ــا از ميوه ه و خرم
ــتند كه اگر روزه دار  انرژى زا هس
ــد  ــفره نباش ــع افطار سرس موق
ــن  ــد از اي ــى مى توان ــه راحت ب
ــتفاده كند. اين  ــوالت اس محص
ــته بندى  ــوالت در دو بس محص
ــگاه موجود  فروش ــاوت در  متف
كوچك  ــته بندى هاى  بس است. 
ــته بندى بزرگ قرار  در يك بس
براى  ــرد و مصرف كننده  مى گي

خريد آن حق انتخاب دارد. 

تبليغات كافى نيست 
ــد  مى توانن ــركت ها  ش ــه  هم
ــاوت و جذابى را  ــات متف اقدام
ــبت هاى مختلف براى  در مناس
ــام دهند؛ اقداماتى  مخاطب انج
ــاى هنگفتى  ــايد هزينه ه كه ش
ــد و  ــته باش نيز براى آنها نداش
ــبت نيز  ــى بعد از اين مناس حت
ــد. شايد  براى آنها درآمدزا باش
اين عملكرد بهتر از اين باشد كه 
سرسام آور  هزينه هاى  شركت ها 
ــريال هاى  تبليغ قبل و بعد از س
نه چندان پرمخاطب ماه مبارك 
رمضان را متحمل شوند تا دائما 
ــوان كنند كه  ــب عن ــه مخاط ب
سازمان هاى خيرى  و  شركت ها 
كارشناسان  از  بسيارى  هستند. 
آگاه  ــده،  مصرف كنن ــد  معتقدن
ــدرت  ــا ق ــت و ب ــوش اس و باه
ــود اقدامات  ــخيص باالى خ تش
ارزيابى  را  ــركت ها  ش ــف  مختل
ــاف ديگر  ــا اين اوص ــد. ب مى كن
ــت و كافى  نيازى به مبالغه نيس
ــت با مخاطب صادق باشيم.  اس
ــت؛  ــال كه گذش ــان امس رمض
ــال آينده اقدامات  اميدواريم س
جذاب ترى را از طرف شركت ها 

شاهد باشيم. 

ــرى چندپهلو  ــترى مدارى تعبي مش
ــت، هيچ كس منكر ضرورت آن  اس
ــت و همه مدعى سرآمد بودن  نيس
در رعايت آن هستند. آشى است كه 
هر آشپزى از سر ذوق و نياز چيزى 
ــه آن اضافه يا از آن كم مى كند تا  ب
خوشمزه تر شود و صد البته به نيت 

مشترى مدارى. 
اگر بپذيريم مشترى مدارى يك حق 
ــت، از وظايف عامالن  شهروندى اس
ــود كه به  ــز آن خواهد ب ــروش ني ف
ــترى كمك كنند تا در شرايط  مش
ــرد. يعنى  ــاب آگاهانه قرار گي انتخ
ــترى بتواند به سادگى، آشپز و  مش
مورد  ــنامه دار  شناس آش  همچنين 
ــد. بدين ترتيب  ــود را بياب عالقه خ
ــاب آگاهانه، هم ذائقه  در روال انتخ
ــترى ارضا مى شود و هم ادعاى  مش
تاييد  مهر  ــپزان  آش مشترى مدارى 

مى خورد. 
ــل،  ــن راه ح ــد اي ــر مى رس ــه نظ ب
واقع بينانه و مرضى الطرفين باشد. با 
اين حساب ما مى مانيم و شناسنامه 
ــترى  حرفه اى ما و حق انتخاب مش

كه همواره با او است. 
ــاى  ارتق ــراى  ب رو  ــن  اي از 
بايد بتوانيم پاسخ  ــترى مدارى،  مش
ــش هاى  ــراى اين پرس ــبى ب مناس
ــه:  ــازيم ك ــا بس ــم ي ــى بيابي اساس
عامالن فروش بيمه نامه چه كسانى 
ــه هاى حرفه اى آنان  هستند؟ شناس
كدامند؟ شعاع مدار انتخاب مشترى 

چگونه افزايش مى يابد؟ 
ــه در ايران  ــالن فروش بيمه نام عام

عبارتند از: 
ــطه  ــركت هاى بيمه (به واس 1- ش
ــد  20درص ــا  ت ــتقيم  مس ــروش  ف

پورتفوى شركت)
ــمى  2- نمايندگان و كارگزاران رس

بيمه
ــمى  ــمى و غيررس 3- بازاريابان رس

بيمه
ــان بايد  ــه هاى حرفه اى آن و شناس

عبارت باشند از: 
ــگاه عامل فروش از  1- رتبه يا جاي
نظر دانش فنى، حقوقى و تخصصى 

بيمه اى
2- رعايت حقوق بيمه اى مشترى

ــدار  خري ــى  دسترس ــكان  ام  -3

ــاوره وى در زمان  ــه به مش بيمه نام
مناسب

ــد و حدود رقابت هاى  4- رعايت ح
درون و برون سازمانى

ــه  ــى ك ــى ضمانت هاي 5- هماهنگ
مى دهد با عملكرد كارشناسان واحد 

خسارت
ــر بودن  ــى و فراگي ــاده، واقع 6- س

اطالع رسانى ها و تبليغات
ــخصى  ش ــش  دان و  ــتعداد  اس  -7
ــى بيمه نامه  ــان در خدمت طراح آن
مورد نظر مشترى است يا در خدمت 
ــش  پي از  ــاى  بيمه نامه ه ــروش  ف

طراحى شده شركت
ــت تعيين رتبه و جايگاه  بديهى اس
ــوارد  م ــن  اي در  ــروش  ف ــالن  عام
نمى تواند به عهده تنها يك سازمان 
ناظر قرار گيرد و بايد عالوه بر بيمه 
مركزى ايران از سازمان هاى ناظر و 
ــه مورد تاييد  ــنج ديگر نيز ك نظر س

شهروندان است بهره گرفت. 
ــتفاده درست  ما نيز مى توانيم با اس
ــى كه دنياى مدرن در  از تريبون هاي
ــت اقدام به  ــار ما قرار داده اس اختي
ــتر و بيشتر  ــانى هاى بيش اطالع رس

ــطح توقعات  كنيم تا اندك اندك س
طرفين اين بازار واقعى تر، منطقى تر 

و متنوع تر از پيش شود. 
ــطح مشترى مدارى  براى ارتقاى س
در اين بازار، پيشنهادات زير درباره 
روش درست اطالع رسانى و تبليغات 

تقديم عالقه مندان مى شود: 
ــه از  ــاره بيم ــانى درب 1- اطالع رس
ــى دانش آموزان و به  دروس اجتماع

زبان حقوق شهروندى آغاز شود. 
ــن بيمه و  ــگارش مجدد قواني 2- ن
ــرايط بيمه نامه ها براى مردم و به  ش

زبان مردم 
ــى و آمارى  ــانى تبليغ 3- اطالع رس
ــى بيمه گذارانى  درباره وضعيت فعل
كه خسارت خود را دريافت كرده اند. 
4- اطالع رسانى تبليغى و هشدارى 
درباره بيمه گذارانى كه به هر دليلى 
ــارت نشده اند،  قادر به دريافت خس
ــه  ــدار صادقان ــش اقت ــن نماي ضم
ــه عموم  توج ــه،  بيم ــركت هاى  ش
ــاظ و رعايت  ــه لح ــهروندان را ب ش
ــاوران بيمه جلب  ــنهادات مش پيش

مى كند. 
ــاى  برنامه ه و  ــا  فيلم ه ــه  تهي  -5

ــر اينكه  ــراى تاكيد ب ــى ب تلويزيون
ــاوران  عامالن فروش بيمه نامه، مش
حقوق بيمه اى شهروندان هستند نه 
دالالن فروش بيمه نامه كه مشترى 
ــتر  ــا به دريافت تخفيف بيش را تنه

عادت مى دهند. 
ــال  ــى مث ــات عمل ــواع تبليغ 6- ان
ــد  درآم از  ــدى  درص ــاص  اختص
شركت هاى بيمه به ترميم و اصالح 
2 نقطه حادثه خيز راه هاى كشور در 

هر سال 
ــانى با ترتيب  7- تبليغ و اطالع رس
و  ــادى  انتق ــاى  ميزگرده دادن 

همچنين جلسات پرسش و پاسخ
ــانى درباره رشته هاى  8- اطالع رس

بيمه اى ضررده
ــوص  خص در  ــانى  اطالع رس  -9
ــداد  ــش تع ــر افزاي ــى تاثي چگونگ

بيمه گذاران بر كاهش حق بيمه
ــر اينكه جامعه صنفى  10- و در آخ
ــار  ــمى بيمه، انتش ــدگان رس نماين
ــه تخصصى بيمه  روزنامه يا ماهنام
ــهروندى را در دستور كار  به زبان ش

خود قرار دهد. 
* كارشناس بيمه 

ماهى كه آرام گذشت
بازار رمضان زير سايه جام جهانى فوتبال

ارتقاى مشترى مدارى در صنعت بيمه

ويژگى هاى يك وبالگ پربازديد

ــالگ را در مورد  ــدازى كنيد، مطالب وب ــى را راه ان ــر قصد داريد وبالگ اگ
موضوعاتى انتخاب كنيد كه مخاطبان شما مى خواهند راجع به آن مطالعه 
ــت بيش از حد  ــا عالقه فراوان انجام دهيد. الزم نيس ــد و اين كار را ب كنن
ــيد؛ چرا كه اين  نگران صفحه آرايى، گرافيك و يا بازاريابى وبالگ خود باش
ــدگان قرار نمى گيرد، مگر  ــتريان و بازديدكنن موارد آنقدر مورد توجه مش
ــما به كيفيت  ــه در مورد آنها افراط و تفريط كنيد. موفقيت وبالگ ش آنك
محتوا و توانايى شما در جذب مخاطبان به سمت وبالگ خود است. پس از 
پذيرش اين واقعيت، بايد چند ويژگى كليدى را به وبالگ خود اضافه كنيد 

تا آن را به بهترين ابزار ممكن در امر بازاريابى بدل كنيد. 
ــود به  ــه در مورد وبالگ كه رعايت آنها باعث مى ش ــا به چند نكت در اينج
ــوان يك ابزار قدرتمند در امر بازاريابى  ــى بتوانيد از وبالگ خود به عن راحت

بهره ببريد، اشاره مى كنيم: 
ــته بندى شود تا  * تمام محتوايى كه در وبالگ خود مى گنجانيد، بايد دس

خواننده بتواند به راحتى به آنها دسترسى پيدا كند. 
* با دقت فراوان به مقاله هايى كه باعث به وجود آمدن بيشترين اظهارنظرها 
ــپس اين نوع مقاله ها را با دسترسى  ــود، توجه كنيد. س و بازخوردها مى ش
آسان در گروه موضوعى خود برجسته كنيد. آن گاه مقاله هاى مشابه را در 
ــائل مورد  ــار خوانندگان قرار دهيد. يك گروه موضوعى از قبيل «مس اختي
ــال 2007»  ــى با نام «مقاله هاى مربوط به س ــبت به گروه بحث روز» نس
ــان  ــود. اگر خوانندگان هيچ عكس العملى نش ــتر كليك مى ش ــيار بيش بس
ندهند، نشان دهنده يك پيام بسيار مبرهن و آشكار است. هر وبالگ نويسى 
ــما را يارى كند تا با افزودن ابزار و پالگين هاى الزم  به راحتى مى تواند ش
ــند در رسته محبوب ترين مقاله ها بطور  روند جايگزينى مقاله هاى عامه پس
خودكار انجام شود. گروه هاى موضوعى ديگر را بر طبق محتوايى كه به نظر 
مى رسد بيشتر موردپسند خوانندگان شما قرار گيرد، مرتب كنيد. بگذاريد 

تا خوانندگان كنترل وبالگ را در دست بگيرند. 
ــانه ها بتوانند به  ــازيد كه در آن اهالى رس ــانه» بس * يك گروه با نام «رس
ــرعت تمام آنچه را كه در مورد شما و كسب و كارتان نياز دارند، به دست  س
ــيد و به طور فعال بخش رسانه را در  ــته باش ــانه ها تعامل داش آورند. با رس

وبالگ خود گسترش دهيد. 
ــخص كننده زمان براى سازماندهى محتواى  * اگر وجود تايم الين كه مش
ــت، نيازى به گنجاندن تاريخ هاى  ــت، الزم نيس ــط شماس ــده توس ارائه ش
متعدد در حاشيه هاى وبالگ نيست. اينكه شما از چه زمانى اين وبالگ را 

به وجود آورده ايد، براى اكثر مردم اهميتى ندارد. 

ــد. به  ــته باش ــالش كنيد تا محتواى وبالگ تا حد امكان طراوت داش * ت
ــه روز كنيد. به طورى  ــد امكان محتوا را مطابق زمان ب ــارت ديگر تا ح عب
ــد. هنگامى كه  ــت نده ــت زمان تازگى خود را از دس ــه هيچ گاه با گذش ك
ــوخ و قديمى را  ــاس مى كند اطالعات منس بازديد كننده يك وبالگ، احس
ــرعت عالقه خود را نسبت به خواندن آن از دست مى دهد.  مى خواند، به س
ــور كلى از وبالگ خود حذف كنيد. اين  ــته را به ط رويدادهاى تاريخ گذش

نوع مقاله ها بايد در خبر نامه قرار گيرند. 
ــما به  ــا بازديدكنندگان وبالگ براى ش ــم كنيد ت ــى را فراه ــد امكان * باي
ــرار دهند. در حال حاضر برخى  ــى comment يا بازخورد خود را ق راحت
ــا از جمله وبالگ خود من اين قابليت را براى خوانندگان فراهم  از وبالگ ه
مى آورد تا نه تنها در مورد مقاله ها اظهارنظر كنند، بلكه در مورد اظهارنظر 
ــد اين موضوعات را  ــما باي ــاير خوانندگان نيز comment بگذارند. ش س
ــان مخاطبان خود  ــا وفادارى را در مي ــى قرار دهيد ت ــورد بحث و بررس م

گسترش دهيد. 
ــواى وبالگ را با  ــدگان بتوانند محت ــم آوريد تا خوانن ــرايطى را فراه * ش
ــتراك  ــتند، به اش ــر افرادى كه به صورت آنالين با آنها در ارتباط هس ديگ
ــت هاى وبالگ خود دكمه اى  بگذارند. به عنوان مثال مى توانيد در تمام پس
ــرعت بتوانند  ــرار مى دهيد تا خوانندگان به س ازtweetmeme.com  ق
ــما را با دوستان خود در Twitter به  ــت ش بر روى آن كليك كنند و پس
ــتراك بگذارند. چنين پالگين هايى را مى توان در فيس بوك،ايميل و...  اش

يافت. تمام اين ويژگى ها را مى توان به هر وبالگى اضافه كرد. 
* شما بايد براى وبالگ خود به عنوان يك ابزار توليد lead اهداف بزرگى 
lead  ــيد. بهترين بازارياب ها وبالگ خود را به  عنوان منبعى از داشته باش
ــاى جديد مى دانند. به طور ايده آل مرحله بعدى براى خوانندگان وبالگ  ه
ــت. بنابراين اين گزينه را در تمام  ــت ايميل شماس ــما پيوستن به ليس ش
ــد. همچنين مى توانيد از  ــش روى خوانندگان قرار دهي صفحات وبالگ پي
ــب و تحريك خوانندگان خود براى  ــتانه و رايگان جهت ترغي آفرهاى دوس

پيوستن به ليست ايميل استفاده كنيد. 

در شماره بعدى بخوانيد: 
كاركرد رسانه هاى اجتماعى در بازاريابى رايگان 

فورد، سبزترين برند 2014
ــبز برتر  ــت 50 برند س ــاوره برند، فهرس ــركت امريكايى مش اينتربرند، ش
ــبز جهان هر ساله  ــت. گزارش 50 برند برتر س ــر كرده اس 2014 را منتش
ــدگان درباره عملكرد برند در رابطه  ــاس تحقيقات و درك مصرف كنن براس
ــت و همچنين ميزان پايدارى آنها، از سوى اينتربرند منتشر  با محيط زيس
ــال، جا به  ــون، مهم ترين تغيير در گزارش امس ــود. به گزارش فورچ مى ش
ــت بود. فورد  ــماره يك خودرو در صدر ليس ــى فورد و تويوتا، برند ش جاي
ــت پايدارى يك برند بايد با كسب وكار تركيب شود. اين شركت  معتقد اس
ــت. اينتربرند،  توليدى خودرو تاكنون 7 خودروى الكتريكى توليد كرده اس
ــترده اى را از  ــاوره برند است و خدمات تجارى گس ــركت امريكايى مش ش
ــتراتژى برند، تجزيه و تحليل برند، ارزش برند، طراحى سازمانى،  جمله اس
ــذارى ارائه مى كند.  ــته بندى و نامگ ــد ديجيتال، طراحى بس ــت برن مديري
ــور جهان است. مقام نخست 50 برند  اينتربرند داراى 42 دفتر در 28 كش
ــبز جهان از سال 2011 در اختيار شركت تويوتا بود، اما در ليست  برتر س
2014 شركت فورد اين عنوان را به خود اختصاص داده و تويوتا به جايگاه 
ــركت امريكايى، هفت  ــت. در فهرست امسال 22 ش ــقوط كرده اس دوم س

شركت ژاپنى، پنج شركت آلمانى و سه شركت فرانسوى حضور دارند. 
10 برند برتر اين فهرست عبارتند از: 

1- فورد
2- تويوتا
3- هوندا

4- نيسان
5- پاناسونيك

6- نوكيا
7- سونى

8- آديداس
9- دنون
10- دل

لندن ميزبان همايش 
بازاريابى الكترونيك 

گردشگرى
ــپتامبر  پايتخت انگليس در ماه س
ــى  بين الملل ــش  هماي ــان  ميزب
«بازاريابى الكترونيك گردشگرى» 
ــش كه  ــن هماي ــود. اي ــد ب خواه
ــال چهارمين دوره آن برگزار  امس
ــود، در ماه سپتامبر و حدود  مى ش
يك ماه قبل از برگزارى نمايشگاه 
ــازار  «ب ــگرى  گردش ــى  بين الملل
ــاه نوامبر در  ــفر» در م ــى س جهان

شهر لندن برگزار مى شود. 
ــم، همايش  به گزارش ورلد توريس
ــال هاى قبل  ــد س ــال همانن امس
ــى  ــازمان جهان ــكارى «س ــا هم ب
نمايندگانى  با حضور  جهانگردى» 
ــور برگزار خواهد شد  از ده ها كش
ــفر  ــگاه بازار جهانى س و از نمايش
نيز به عنوان شريك تجارى آن ياد 
امسال  همايش  محوريت  مى شود. 
ــگرى  ــى الكترونيك گردش بازارياب
ــمگير  چش ــش  نق ــى  بررس ــر  ب
ــبكه هاى اجتماعى  ــا و ش وبالگ ه
ــگرى  در معرفى جاذبه هاى گردش
ــنتى  ــا ابزارهاى س ــه ب در مقايس
ــا از جمله مطبوعات و  معرفى آنه
ــى، راه اندازى  ــبكه هاى تلويزيون ش
سايت هاى جست وجو گرجاذبه هاى 
ــات اينترنتى  ــگرى و تبليغ گردش

است. 
ــه از  ــش دو روزه ك ــن هماي در اي
ــه مدت  ــپتامبر ب ــخ هفتم س تاري
ــدان  عالقه من ــان  ميزب روز  دو 
ــاالن حوزه  صنعت  خواهد بود، فع
ــف  ــورهاى مختل ــگرى كش گردش
ـــازمان ها  س ــه  جمل از  ــان  جه
ــگرى،  گردش ــاى  انجمــن ه و 
مسافرتى،  آژانس هاى  تورگردانان، 
ــركت هاى حمل و نقل  ــا، ش هتل ه
ــانه ها، دفاتر رزرواسيون،  ريلى، رس
شركت هاى تجارى و برگزاركننده 
همايش ها حضور خواهند داشت. 

توليد دراژه شكالت 
با طعم ضايعات انجير

ــتين بار در كشور دراژه  براى نخس
ــات ميوه  ــه ضايع ــكالتى با پاي ش
انجير در پژوهشكده علوم و صنايع 
ــد كه اين محصول  غذايى توليد ش
ــراد مبتال به  ــودكان و اف ــراى ك ب

ديابت مناسب است. 
ــميرا  ــر، دكتر س ــزارش مه ــه گ ب
ــرآورى  ــروه ف ــر گ ــه زاد، مدي يگان
ــكده علوم و صنايع غذايى  پژوهش
ــه توليدكنندگان  ــاره به اينك با اش
ــى و قنادى  ــاى كاكائوي فرآورده ه
ــور به توليد اين محصوالت  در كش
ــژه  ــاى وي ــراد و گروه ه ــراى اف ب
ــت: در  ــد، گف ــى مى كنن كم توجه
ــكده علوم و صنايع غذايى  پژوهش
ــتين بار در كشور دراژه  براى نخس
شكالتى با پايه ضايعات ميوه انجير 
توليد شده كه براى كودكان و افراد 
ــب است. در  مبتال به ديابت مناس
اين نوع از دراژه ضايعات پادرختى 
انجير آلودگى زدايى شده و پس از 
ــى روى آنها به  ــرآورى و فرم ده ف
ــش  ــيله تركيبات صمغى پوش وس
ــوند، همچنين روكشى  داده مى ش
از شكالت بدون شكر براى پوشش 
ــاخته شده  بيرونى اين فرآورده س
ــبب به  ــه انجام اين فرآيندها س ك
ــزه و حس خوراكى  وجود آمدن م
مطبوعى در اين محصول مى شود. 
ــه داليل انجام  ــاره ب يگانه زاد با اش
ــى تصريح كرد:  اين طرح تحقيقات
ــه افراد  ــت ك ــوه اى اس ــر مي انجي
ــادى به  ــودكان ميل زي ــژه ك به وي
ــد و اين فرآورده  خوردن آن ندارن
ــى كه به انجير داده  با طعم مطلوب
ــه آن را در افراد  ــتفاده ب ــل اس مي
ــالوه بر اين  ــش مى دهد و ع افزاي
ــبب استفاده از ضايعات باغى  به س
موجب توليد ارزش افزوده باال نيز 

مى شود. 
يگانه زاد با اشاره به اينكه بسيارى 
ــد  تولي ــى  صنعت ــاى  واحده از 
ــادى و كاكائويى  ــاى قن فرآورده ه
نيازمند ارتقاى سطح فناورى خود 
ــودمند  فراس ــد محصوالت  تولي و 
ــان كرد: هر نوع  هستند، خاطرنش
ــكالت مانند  ــاختار ش تغيير در س
حذف شكر و چربى سبب به وجود 
آمدن حس نامطلوبى در محصول 
مى شود كه بازار آن را تحت الشعاع 
ــكده علوم  قرار مى دهد. در پژوهش
ــى تحقيقات زيادى  و صنايع غذاي
ــر تغيير  ــالوه ب ــده تا ع ــام ش انج
اساسى در ساختار فرآورده، طعم، 
حس خوراكى مطبوع و ويژگى هاى 

بافتى آن نيز حفظ شود. 

رضا رائين*

ــبت برنامه ريزى  ــال گذشته براى اين مناس ــت. س ــراه با مناسبت هاس ــرج ميالد هم ــارى ب افط

بازار رمضان زير سايه جام جهانى فوتبالبازار رمضان زير سايه جام جهانى فوتبالبازار رمضان زير سايه جام جهانى فوتبال

 در ماه رمضان 
ديگرى  ــركت هاى  ش
نيز هستند كه دست 
اين  به  ــى  اقدامات به 
كه  زده اند  مناسبت 

و از آنها درباره ماه 
ــان  رمض ــارك  مب

ــى كه آنها  و اقدامات

قرارگرفته  استفاده  براى 
است.»

ــد:  مى كن ــه  اضاف او 
ــرده  ــعى ك ــه س «كال

محصول سراسرى 
همين  در  ــت.  اس
در  ــه  كال ــتا  راس

شركت ها مى توانند 
اقدامات متفاوت 
و جذابى را در 

مناسبت هاى مختلف 
انجام دهند؛ اقداماتى 
كه شايد هزينه هاى 

هنگفتى نيز براى آنها 
نداشته باشد و حتى  
بعد از اين مناسبت 

نيز درآمدزا باشد

نرگس فرجى

مترجم: حامد تقوى
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مديران بخوانند

ــات  ملزوم از  ــى  لوازم الكتريك
ــت كه  ــه اس ــر خان ــان ه پنه
ــى  ــا زندگ ــدون آنه ــا ب تقريب
ــود.  ــد ب ــوار خواه ــيار دش بس
ــاختمان،  ــرق س ــى ب سيم كش
ــرق، جعبه  ــروش كيت هاى ب ف
ــروش كليد و پريز  ــيم و ف تقس
از جمله فعاليت هايى است كه 
ــگاه عرضه لوازم  در يك فروش
بسيارى  ــود.  انجام مى ش برقى 
ــازار مى گويند  ــاالن اين ب از فع
ــن كار مهارت  ــد در اي ــه باي ك
داشته باشيد  يا به صورت عملى 
ــيد يا به  ــاد گرفته باش كار را ي
شكل تئورى و آكادميك درس 
ــيد. برخى  باش ــده  آن را خوان
ــف معتقدند  ــن صن ــاالن اي فع
ــغلى است كه  كه شغل شان ش
ــادى را به خود  ــان زي مهندس
ــت، به همين دليل با  ديده اس
ــاغل واسطه اى فاصله  ساير مش
ــا تمام اين اوصاف، نكته  دارد. ب
قابل توجه اين است كه در اين 
ــركارى چه با  ــم مانند ه كار ه
تجربه و چه با دانش بايد توان 
ــود را تقويت كنيد  مديريتى خ
ــيد.  ــه نتيجه مطلوب برس تا ب
ــه در اين  ــد داريد ك ــر قص اگ
ــغل فعال باشيد اين گزارش  ش

مى تواند كمك تان كند. 

نحوه فعاليت در منطقه 
بورس 

ــد  ــدا باي ــروع كار ابت ــراى ش ب
ــيد كه در  ــته باش در نظر داش
داريد  ــد  قص ــه اى  منطق ــه  چ
كسب و كار خود را راه  بيندازيد. 
ــورس كاالى  ــر در منطقه ب اگ
ــروع  لوازم برقى مى خواهيد ش
ــد بايد  ــم بزني ــود را رق كار خ
ــكل  ــيار مش بدانيد كه كار بس
ــى را مى خواهيد انجام  و بزرگ
ــد. يكى از قوانين مديريت  دهي
ــه  ــد ب ــش مى توان ــن بخ در اي
كمك تان بيايد و آن قانون اين 
ــت كه براى شروع كارى كه  اس
ــه نداريد بايد رفتار  در آن تجرب
دوستانه و صميمانه و همچنين 
آگاهانه با افرادى كه در اين كار 
ــا بهتر گفته  ي به عنوان همكار 

ــته  ــود رقيب كارى تان داش ش
باشيد تا در كوتاه مدت بتوانيد 
يك مجموعه را مديريت كنيد. 
فعاليت در اين بازار همان گونه 
ــخت است همان طور هم  كه س
ــكوى پرتاب  ــد يك س مى توان
ــاب بيايد تا  ــما به حس براى ش
ــود  ــت خود س ــدت فعالي در م
ــد. اگر در  ــب كني ــادى كس زي
ــغول فعاليت  منطقه بورس مش
ــيد  ــته باش ــتيد دقت داش هس
ــر نبش يا در  كه مغازه هاى س
ــيار گران تر  ــد بس ــرض دي مع
ــت، اما به  ــاير مغازه ها اس از س
ــبت سودشان هم به  همان نس
دليل مراجعه مشتريان، بيشتر 
است. لوازم برقى در تهران يك 
ــازار بزرگ دارد كه در خيابان  ب
ــده و تاكنون  ــع ش ــه زار واق الل
ــه خود ديده  ــراد زيادى را ب اف
ــته اند به قول معروف  كه توانس
از صفر شروع كنند و به مراتب 
ــند. فعاليت در اين  ــر برس باالت
بايد  ــه  ــت ك بازار اين گونه اس
ــه  عنوان  ــك كارمند ب حتما ي
فروشنده استخدام كنيد. دقت 
ــراى اين كار  ــيد ب ــته باش داش
ــنده ها  حتما از ماهرترين فروش
ــتريان  ــد تا مش ــتفاده كني اس
زيادى به فروشگاه شما مراجعه 
ــد به فكر  ــد. بعد از آن باي كنن
ــت باشيد تا  يك نصاب زبردس
ــت مشترى  در صورت درخواس
ــل كار او برود  ــه منزل يا مح ب

ــى را انجام دهد.  و كارهاى برق
در خصوص تعيين دستمزد يا 
ــاب و كارمند  ــوق براى نص حق
ــورت  ــد به ص ــم باي ــروش ه ف
ــد و حتما  ــل كني ــى عم توافق
براى اينكه اين افراد بدانند چه 
ــرارداد كارى  ــى دارند ق وظايف

عقد كنيد. 

خريد لوازم الكتريكى با 
ارسال پيامك 

برخى فروشگاه ها براى سهولت 
ــتريان  ــد و راحتى مش در خري
ــه  صورت  ــود را ب ــات خ تبليغ
ــد و  ــام مى دهن ــترده انج گس
ــفارش هاى  س از  ــدادى  تع و 
ــورت غير حضورى  خود را به ص
مى پذيرند. فروشگاه هاى زيادى 
ــايتى  ــون براى خود س هم اكن
ــن  اي از  و  ــد  كرده ان ــى  طراح
طريق پاسخگوى نياز مشتريان 

هستند. برخى امكانات بيشترى 
ــر  نظ در  ــتريان  مش ــراى  ب را 
از  را  ــفارش ها  س و  ــد  گرفته ان
طريق پيامك دريافت مى كنند. 
ــگاه ها  فروش ــن  اي كار  ــوه  نح
ــت كه بعد از ثبت  اين گونه اس
ــاس گرفته  ــفارش با آنها تم س
شده و كاالهاى موردنيازشان در 
سريع ترين زمان ممكن تحويل 
داده مى شود. هزينه محصول يا 
خدمت هم بعد از ارائه خدمات 
ــول دريافت  ــل محص ــا تحوي ي
ــود. تعداد اين فروشگاه ها  مى ش
ــت، به  هر روز رو به افزايش اس
ــتريان ترجيح  اين دليل كه مش
ــت يك كامپيوتر  مى دهند پش
ــينند يا موبايل خود را به  بنش
ــت بگيرند و محصوالتى را  دس
ــتفاده كنند  ــت اس كه قرار اس
به راحتى بدون هيچ مراجعه و 
سفر شهرى در سرما و گرما به 

دست شان برسد. 

مشكل پسندها را فراموش 
نكنيد

ــازه لوازم  ــدازى مغ ــراى راه ان ب
ــد مولفه اصلى نياز  برقى به چن
ــى از آنها ويترين  ــد كه يك داري
ــان محصول  و چگونگى چيدم
ــى  ــت برخ ــن اس ــت. ممك اس
باشند  ــند  مشكل پس مشتريان 
ــد محصول  ــا براى خري و حتم
ــاعتى  ــود چند س ــر خ مورد نظ
وقت بگذارند و مراجعه حضورى 

ــورى  ــفارش غير حض ــه س را ب
ــازه اى كه در  ترجيح دهند. مغ
ــت داريد حداقل  آن قصد فعالي
ــد، البته اين  ــر باش بايد 15 مت
ــت كه بايد  به غير  از انبارى اس
براى آن يك فكر اساسى كنيد. 
ــا همه  ــد تقريب ــن باي در ويتري
ــود را به نمايش  ــوالت خ محص
بگذاريد و در صورت درخواست 
ــترى محصول را از انبار به  مش

وى تحويل دهيد. 
ــد به اين  ــان ويترين باي چيدم
ــك ويترين  ــد كه ي طريق باش
ــازه  مغ در  ــوى  جل ــه اى  شيش
ــوالت  محص و  ــد  كني ــب  نص
ــود را در آن  ــرق خ ــرزرق و ب پ
ــد. محصوالتى هم كه  قرار دهي
ويترين  در  ــان  ــت چيدم قابلي
ــودن (مانند  ــل حجيم ب به دلي
ــد) را ندارند  پايه چراغ هاى بلن
جلوى ديد مشتريان بگذاريد تا 
بتوانند به راحتى آن را رويت و 

خريدارى كنند. 

مديريت حرف اول را 
مى زند

ــغل هم  ــن ش ــت در اي مديري
ــاغل حرف اول  مانند همه مش
ــاب و كتاب  را مى زند. بايد حس
ــاى مغازه  و ورودى و خروجى ه
به دقت يادداشت شود. به طور 
ــفارش لوازم برقى به  معمول س
صورت تعداد پايين نيست. پس 
ــه جنس تان جور  دقت كنيد ك
ــد. تقريبا هر سه ماه يك بار  باش
انبارگردانى كنيد و خودتان اين 
ــم را برعهده بگيريد  وظيفه مه
ــكالت به پايين ترين حد  تا مش
ــد. ويترين خود را هر  خود برس
بار كه يك محصول جديد وارد 
ــر دهيد، به  ــود تغيي بازار مى ش
طور قطع اين كار با زحمت هاى 
ــت، اما باعث  ــادى همراه اس زي
ــتريان زيادى به  ــود مش مى ش
سمت مغازه شما سرازير شوند. 
ــما داراى  ــگاه  ش اگر هم فروش
ــامانه پيامكى است  سايت يا س
ــتفاده از  تخفيفى ويژه براى اس
ــر بگيريد تا  ــش در نظ اين بخ
ــگاه  ترجيح افراد خريد از فروش

شما باشد. 

ــن آمده،  ــما پايي ــروش ش ــر ف اگ
ــتريان مراجعه كننده به  ــداد مش تع
ــا در پرداخت  ــما كاهش يافته ي ش
ــا  ب ــندگان تان  فروش ــاى  هزينه ه
ــويد، زمان آن  مشكل مواجه مى ش
ــت كه بررسى كنيد چه  رسيده اس
ــب و كار  ــت كس چيزى باعث شكس
شما شده و شما مى توانيد در قبال 

آن، چه اقداماتى انجام دهيد. 
ــب و كارى  ــه هر كس ــود آنك با وج
ــرد خود را  ــاى منحصر به ف ويژگى ه
ــل عمومى براى  ــى دالي دارد، برخ
كوچك  ــب و كارهاى  كس ــت  شكس
ــه در بين تمامى آنها  وجود دارد ك
ــت؛ در ادامه به بررسى  مشترك اس
ــترك براى شكست  پنج دليل مش
ــب و كارهاى كوچك پرداخته و  كس
ــراى جلوگيرى از  ــى را ب راهكارهاي

آنها ارائه مى كنيم: 
ــت نمى دانيد چگونه  1- شما درس
ــب و كار  ــد به بازاريابى براى كس باي

خود بپردازيد. 
ــام بازاريابى  ــر مى كنيد انج اگر فك
ــت كه بتوانيد  ــكل تر از آن اس مش
ــده آن برآييد و در عين  خود از عه
حال، هزينه هاى آن را باال دانسته و 
حاضر نيستيد شخصى را براى اين 
كار استخدام كنيد، مطمئن باشيد 
شانس پيدا كردن مشتريان تازه را 
ــت خواهيد داد. درست است  از دس
ــرمايه گذارى  كه بازاريابى نياز به س
ــى و صرف زمان دارد، اما  منابع مال
ــيد كه وجود آن براى  مطمئن باش

بقاى شركت شما ضرورى است. 
ــى را آغاز  ــرد: بازارياب ــد ك چه باي
ــود منابع مالى  ــا كمب ــد. اگر ب كني
ــاعت يا دو  ــتيد، يك س روبه رو هس
ــرف مطالعه  ــاعت را در هفته ص س
ــى، وبالگ ها يا  ــاى بازارياب كتاب ه
ــود آموزش  ــرده و به خ ــاالت ك مق
دهيد چگونه مى توانيد از رسانه هاى 
ــا و غيره براى  ــى، وبالگ ه اجتماع
ــتريان به وب سايت يا  كشاندن مش
ــتفاده كنيد.  فروشگاه  هاى خود اس
ــود منابع مالى،  ــتر از كمب اگر بيش
ــتيد، از  ــا كمبود زمان مواجه هس ب

مشاوران بازاريابى كمك بگيريد. 
ــما بيش از اندازه  2- قيمت هاى ش

پايين است. 
ــدازه كار براى  ــما بيش از ان اگر ش
ــوز  هن ــا  ام ــد،  داري دادن  ــام  انج
نتوانسته ايد به اهداف شركت دست 
ــيده كه به  پيدا كنيد، زمان آن رس
ــود بپردازيد.  ارزيابى قيمت هاى خ
اندكى  ــوالت  محص ــذارى  قيمت گ
ــذارى خدمات  ــاده تر از قيمت گ س
ــما دقيقا مى دانيد  است چرا كه ش
ــاخت يا خريد محصول چه  براى س
ــده ايد؛ به  هزينه هايى را متحمل ش
اين ترتيب با در نظر گرفتن حاشيه 
ــود مطلوب، به راحتى مى توانيد  س
ــد، اما  ــبه قيمت بپردازي ــه محاس ب
ــب و كارهاى  ــى در رابطه با كس حت
ــى، بايد فاكتورهايى از قبيل  خدمات
هزينه هاى سربار (خدمات اينترنت، 
ــوق و  ــرمايش)، حق ــش/ س گرماي
ــاى دفترى را  ــتمزد و هزينه ه دس
ــود شما نبايد  مدنظر قرار دهيد. س
ــه در پرداخت  ــد ك آن قدر كم باش
صورتحساب هايتان با مشكل مواجه 

شويد. 
ــت قيمت  ــد كرد: الزم نيس چه باي
ــبه دوبرابر كنيد. به  خود را يك ش
جاى آن، قيمت ها را براى مشتريان 

ــى افزايش داده و  جديد خود اندك
ــى كنيد آيا بازار تحمل آن را  بررس
ــديد،  دارد. اگر با مقاومت مواجه ش
ــت كه  ــوده اس ــل آن ب ــايد دلي ش
افزايش بيش از اندازه اى داشته ايد. 
ــما به درستى مشتريان تان را  3- ش

نمى شناسيد. 
ــتريان تان  مش از  ــما  ش ــناخت  ش
براساس تصورات شما شكل گرفته 
ــت. تا زمانى كه شما حقيقتا به  اس
اطالعات دموگرافيك آنها دسترسى 
پيدا نكرده و مشكالت و مسائل آنها 
ــد، هرچقدر تالش  را درك نكرده اي
ــد راه حلى  ــز نمى تواني ــد هرگ كني

مناسب به آنها ارائه دهيد. 
ــى بازار مى تواند  چه بايد كرد: بررس
ــان به  ــى برايت ــتاوردهاى بزرگ دس
ــتريان  ــد. با مش ــته باش همراه داش
ــد. از  ــود صحبت كني ــى خ حقيق
ــى هاى آمارى استفاده كنيد.  بررس
سواالتى را در رسانه هاى اجتماعى 
ــتريان  ــخصيت مش مطرح كنيد. ش
ــا را در چند  ــناخته و آنه خود را ش
ــپس  ــدى كنيد، س ــته گروه بن دس
ــراى برقرارى ارتباط با  راه حلى را ب

هر گروه از آنها پيدا كنيد. 
SEO ــد   مى كني ــر  فك ــما  ش  -4

ــت وجو) و  ــازى موتور جس (بهينه س

رسانه هاى اجتماعى كاربردى براى 
شما ندارد. 

ــما يك  ــه آنكه ش ــه ب ــدون توج ب
ــى جهانى را در  ــركت حسابرس ش
ــك نانوايى در  ــا ي ــار داريد ي اختي
پايين كوچه، بايد به منظور افزايش 
ــتريان تان از يك SEO كمك  مش
بگيريد. عالوه بر آن، كلمات كليدى 
ــايت شما  ــتفاده در وب س مورد اس
هستند كه به افراد كمك مى كنند 
ــما را پيدا كنند و  ــايت ش تا وب س
ــما  ــايت ش لينك هايى كه به وب س
ــوند منجر به شهرت  منتهى مى ش
ــوند. SEO براى  ــما مى ش برند ش
شركت هاى تازه تاسيس از اهميت 
ــت. شبكه هاى  ويژه اى برخوردار اس
ــوم SEO تركيب  اجتماعى با مفه
ــده اند، اما همچنان نقشى بسيار  ش
ــا  ــن ايف ــى آنالي ــده در بازارياب عم

مى كنند. 
ــئله زمان  چه بايد كرد: مجددا مس
ــود.  و هزينه در اينجا مطرح مى ش
ــه منجر  ــاى SEO را ك تاكتيك ه
مى شوند نام وب سايت شما در باالى 
قرار  ــت وجو  موتورهاى جس ليست 
ــرد، بياموزيد يا يك متخصص را  گي
ــن باقى  ــد تا در عي ــتخدام كني اس
ــما بتوانيد  ماندن رقابت آنالين، ش

ــب و كار خود  بر ديگر حوزه هاى كس
تمركز داشته باشيد. 

ــما پاسخى براى همه چيز در  5- ش
دست داريد. 

ــه اعتماد به  ــئله مربوط ب ــن مس اي
نفس ناشى از شروع يك كسب و كار 
ــما به اندازه كافى  ــود. اگر ش مى ش
ــوش بوده ايد كه بتوانيد در ابتدا  باه
ــد، مطمئنا  ــركت راه اندازى كني ش
ــتيد كه بتوانيد  آن قدر باهوش هس
ــان  ــز خودت ــركت را ني ــوى ش لوگ
ــه مديريت امور  ــى كنيد يا ب طراح
مالى خود بپردازيد. متاسفانه هرچه 
ــر مديريت در  ــتر خود را درگي بيش
حوزه هاى كوچك تر مى كنيد، ضرر 
ــترى خواهيد ديد. كارآفرينان،  بيش
ــى را كه در آن برترى دارند  كارهاي
ــى كارها را  ــايى كرده و مابق شناس
موفق ترين  مى كنند.  ــپارى  برون س
ــتند كه  ــى هس ــان آنهاي كارآفرين
ــده مى گيرند  ــا كارهايى بر عه تنه
ــه جز آنها  ــه از عهده هيچ كس ب ك
ــا كرد كه  ــد. مى توان ادع برنمى آي
ــر در صورت  ــى كارهاى ديگ تمام
ــترى  بيش با كارايى  ــپارى،  برون س

انجام خواهد گرفت. 
ــيوه خود را تغيير  ــه بايد كرد: ش چ
ــايى  ــد. فعاليت هايى را شناس دهي
ــراى انجام  ــت ب ــد كه الزم اس كني
ــان صرف  ــش از اندازه زم ــا بي آنه
ــى از انجام  ــه خوب ــا نتيج ــد ي كني
ــد (طراحى يك لوگو  آنها نمى گيري
ــت براى شما بيش از 18  ممكن اس
ساعت به طول بيانجامد و خروجى 
ــى كارى كه  ــان به خوب آن همچن
ــك متخصص آن را  ــت ي ممكن اس
ــاعت انجام دهد، نباشد)  در يك س
ــد. در  ــپارى كني ــا را برون س و آنه
صورتى كه كارمندانى را در اختيار 
ــد، براى انجام كارهايى كه آنها  داري
را بدان منظور استخدام كرده ايد، به 
آنها اعتماد كنيد. اگر آنها كار خود 
ــتى انجام نمى دهند، آنها  را به درس
ــرده و نيروهاى تازه اى  ــراج ك را اخ
ــزى تمركز  ــتخدام كنيد. بر چي اس
ــتيد؛  ــه در آن بهترين هس كنيد ك

هدايت شركت تان. 
 منبع: فوربز 
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اخبار برندها

مهاجرت خلبان هاى 
ايرباس به قسمت بار 

هواپيما! 

روياى كودكى خيلى از ما ورود 
ــان در هواپيما  ــك خلب ــه اتاق ب
ــاس مى خواهد با  ــوده، اما ايرب ب
ــا را از  ــدش اين روي ــده جدي اي
ــروز بگيرد و به كلى  كودكان ام
ــا  ــوى هواپيم ــك را از جل اتاق
ــد  ــذف كند و به نظر مى رس ح
ــمت  خلبان ها ديگر بايد به قس
ــرت كنند!  ــا مهاج ــار هواپيم ب
ــاس براى آنها در  جايى كه ايرب

نظر گرفته است. 
اتاقك خلبان مهم ترين قسمت 
ــرل  ــه كنت ــت ك در هواپيماس
هواپيما از آن صورت مى گيرد. 

ــاس  ــت، ايرب ــزارش فارن ــه گ ب
ــود  بهب ــراى  ب ــد  مى خواه
ــاى  هواپيماه ــك  ايرودينامي
ــمت از هواپيما  ــن قس خود، اي
ــا منتقل  ــن هواپيم ــه پايي را ب
ــت  ــد چرا كه بر اين باور اس كن
ــوى هواپيما  كه پنجره هاى جل
ــت و  مانع از ايروديناميك درس
اين  ــتند.  هس ايده آل  دماغه اى 
پنجره ها براى مقاومت در ارتفاع 
ــتر نياز  ــاال هم به مزاياى بيش ب
ــن امر باعث اضافه  دارند و همي
ــدن به وزن هواپيما مى شود.  ش
مهم تر از اين موارد حس واقعى 
صندلى First Class از مسافر 
ــود، چون با مانعى  گرفته مى ش
ــك خلبان در جلوى  به نام اتاق

خود مواجه است. 
ــد:  ــاره مى گوي ــاس دراين ب ايرب
ــا  ــى هواپيم ــال وقت ــراى مث ب
ــت  ــال حرك ــن در ح روى زمي
ــت و به محل پارك نزديك  اس
ــود، يك طرح سه بعدى از  مى ش
فرودگاه در  ــده  پيش ساخته ش
ــود كه  صفحه نمايش داده مى ش
ــرح روى بانك اطالعاتى  اين ط
ــن  ــرورى روى زمي ــه در س ك
ــت  ــده اس ــرار دارد ذخيره ش ق
ــا ضبط  ــق دوربين ه ــا از طري ي
ــر از پيش  ــت. تصاوي ــده اس ش
تعيين شده اى هم به عنوان موانع 
روى زمين نشانه داده مى شوند، 
ــد هواپيماى ديگرى كه در  مانن
پاركينگ قرار دارد يا خودرويى 
خدماتى كه در حال عبور است. 
ــى كه اين  ــود برترى هاي با وج
ــبت به پنجره دارد،  سيستم نس
ــوق مدرنى  ــا آن چنان چيز ف ام
ــتم  ــد و سيس ــر نمى آي ــه نظ ب
ــان خلبان  ــا هم ــو پايلوت ي ات
خودكار از پس انجام اين كارها 
ــت كه  برمى آيد. بايد توجه داش
اين فقط يك طرح است و راهى 
ــى در پيش دارد  ــيار طوالن بس
ــه كار گرفته  ــا در هواپيماها ب ت
شود. اين طرح تاثير روانى روى 
ــذارد، چون  ــافران نيز مى گ مس
ــان پنجره اى  ــا از اينكه خلب آنه
ــد ندارد  ــه بيرون دي ــدارد و ب ن

مى ترسند. 

پيشى گرفتن 
مايكروسافت از ياهو

به زودى  ــافت  مايكروس شركت 
ــركت ياهو در زمينه بازار  از ش
ــان  جه ــى  ديجيتال ــات  تبليغ
ــك  ــت. ي ــد گرف ــى خواه پيش
ــال در  فع ــى  ــركت مطالعات ش
ــات ديجيتال  تبليغ بازار  زمينه 
جهان در تازه ترين بررسى خود 
ــركت  ــهم ش ــالم كرد كه س اع
ــازار تبليغات  ــافت از ب مايكروس
ديجيتالى جهان در سال جارى 
ــه 2/54درصد خواهد  ميالدى ب
ــركت  ــه گفته اين ش ــيد. ب رس
ــركت ياهو  ــهم ش مطالعاتى، س
از بازار تبليغات ديجيتال جهان 
ــال جارى ميالدى برابر با  در س
ــده  ش پيش بينى  ــد  2/52درص

است. 
تبليغات ديجيتال  بازار  مجموع 
ــال 2014 معادل  ــان در س جه
ــون  ــارد و 200 ميلي 140 ميلي
ــت.  ــده اس ــى ش دالر پيش بين
ــا، گوگل  ــاس پيش بينى ه براس
ــهم  س ــا  ب ــارى  ج ــال  س در 
ــان در  ــدى همچن 31/54درص
مكان اول جاى خواهد داشت و 
فيس بوك با سهم 7/79درصدى 
مكان دوم را از آن خود خواهد 

داشت. 
ــزارى رويترز،  به گزارش خبرگ
ــار دارد كه  ــى انتظ ــن بررس اي
فيس بوك  اجتماعى  شبكه هاى 
و توييتر در سال جارى بيشترين 
افزايش سهم را از بازار تبليغات 
ديجيتالى جهان داشته باشند. 

حكايت برندها

استارباكس و قهوه اى كه جهانى شد

ــره اى در جهان  ــاپ زنجي ــتارباكس(Starbucks)  بزرگ ترين كافى ش اس
است. دفتر اصلى اين شركت در شهر سياتل امريكا واقع شده است. تعداد 
شعبات استارباكس در جهان بالغ بر 16120 شعبه است كه حدود 11000 
ــعبه در كانادا و 800 شعبه در ژاپن و بقيه  ــعبه آن در امريكا، 1000 ش ش
ــتراليا،  ــورهاى مختلف از جمله مكزيك، چين، بريتانيا، اس ــعب در كش ش
ــه، آلمان، عربستان سعودى، تركيه، اسپانيا، اتريش، اندونزى،  ايرلند، فرانس
ــان، امارات متحده عربى قرار دارد.  ــيلى، پرو، نيوزلند، مالزى، لبن يونان، ش
ــتارباكس، يكى از شخصيت هاى  ــخصيت اس ــركت به قولى از ش نام اين ش
ــتاره)  ــتر (س «موبى ديك»، رمان معروف هرمان ملويل و به قولى از نام اس
ــا گرفته شده كه به معنى «دالرها(bucks)  براى  ملكه يهودى خشايارش

ستاره » است. 
ــتارباكس يك پرى دريايى داراى دو دم را نشان مى دهد كه تاج  ــان اس نش
ــت. عالوه بر انواع قهوه دم كردنى  ــر آن تداعى كننده ملكه استر اس روى س
ــو، چاى، انواع نوشيدنى هاى داخل بطرى، شيرينى، ساندويچ هاى  و اسپرس
ــيك قهوه اختصاصى استارباكس با نام «فراپوچينو»  آماده و نوعى ميلك ش
ــود. در فروشگاه هاى واقع در  ــگاه هاى استارباكس سرو مى ش نيز در فروش
سياتل، شيكاگو و چند شهر ديگر صبحانه شامل تخم مرغ، همبرگر، پنير، 
شيرينى كره اى (مافين) و ساندويچ اسفناج و پنير نيز به مشتريان پيشنهاد 
ــگاه هاى استارباكس يكى از قوانين  ــود. ثابت بودن قيمت ها در فروش مى ش
ــتارباكس در سال 1971  ــركت است. نخستين كافى شاپ با نام اس اين ش
ــياتل با همكارى يك معلم زبان انگليسى به نام جرى بالدوين  ــهر س در ش
 (Zev Siegel) ــيگل ــك معلم تاريخ به نام زو س (Jerry Baldwin)، ي
ــر (Gordon Bowker) كار خود را  ــام گوردون بوك ــنده اى به ن و نويس
ــه نفر در راه اندازى اين مكان كه در آن قهوه خام  ــوق اين س آغاز كرد. مش
ــيد، شخصى به نام آلفرد  و تجهيزات مختلف مرتبط با آن به فروش مى رس
پيت بود. اين فروشگاه واقع در محله پايك پليس (Pike Place) كماكان 

به فعاليت مشغول است. 
 Howard) ــولتز ــس اصلى اين شركت، هاوارد ش ــال 1982 موس در س
ــوه خام،  ــو، در كنار قه ــوه و اسپرس ــروش قه ــنهاد ف ــا پيش Schultz) ب
ــد بودند كه قهوه  ــان اكثر مردم معتق ــت. در آن زم ــركا پيوس به جمع ش
ــه  ــولتز از جانب س ــنهاد ش ــود، لذا پيش بايد تنها در منازل افراد تهيه ش
ــيدنى،  ــد، از نظر آنها ورود به عرصه فروش نوش ــريك ديگر پذيرفته نش ش
ــدف مورد  ــه ه ــيدن ب ــع از رس ــده و مان ــان ش ــراف مسيرش ــث انح باع

نظرشان مى شد. 

ــال 1985 شولتز به تنهايى يكسرى كافى شاپ زنجيره اى  پس از آن در س
ــال  ــيس كرد. در س ــه»(Il Giornale) تاس ــل جورنال ــت نام «اي را تح
ــولتز  ــگاه هاى خود را به ش ــتارباكس حق امتياز فروش ــكان اس 1987 مال

واگذار كردند. 
ــترش  ــم ادغام كرد و به گس ــن دو مجموعه را با ه ــرعت اي ــولتز به س ش
ــد. نخستين  ــغول ش ــورهاى مختلف مش ــتارباكس در كش ــاپ اس كافى ش
كافى شاپ هاى زنجيره اى استارباكس در همان سال، در شهرهاى شيكاگو 
در امريكا و ونكوور كانادا تاسيس شدند، در سال 1996 نخستين كافى شاپ 
ــتارباكس خارج از امريكاى شمالى در شهر توكيو در ژاپن راه اندازى شد.  اس
ــگاه هاى اين شركت در كشور بريتانيا نيز با استقبال  در سال 1998 فروش

فراوان روبه رو شد. 
ــال 2003 قهوه هاى استارباكس به عنوان بهترين قهوه در  در ماه آوريل س
ــياتل انتخاب شد و تعداد شعبه هاى آن در سراسر جهان به 6400 عدد  س

رسيد. 
شولتز در اصل به دنبال ايجاد مجموعه اى كامل و غنى از مزاياى استخدام 
ــاوره  ــهام، آموزش، مش ــدان بود كه خدمات درمانى، امتياز خريد س كارمن
ــه كارمندان، چه تمام وقت و چه  ــغلى و تخفيف در محصوالت براى هم ش
ــال 1987 تا 1993 استارباكس آنچنان  ــد. از س ــامل مى ش نيمه وقت را ش
ــد كرد كه داراى 156 فروشگاه، 2000 كارمند و بالغ بر700000 دالر  رش
ــه 70 ميليون  ــز از اين راه تقريبا ب ــولتز ني ــد. ثروت ش فروش در هفته ش
ــون به 3501  ــتارباكس اكن ــگاه هاى اس ــداد كل فروش ــد. تع دالر مى رس
ــركت و 882 باب  ــداد 2619 باب متعلق به ش ــيده كه از اين تع ــاب رس ب

اجاره اى است. 

سهراب على اكبرى

پروانه مسجل

دقت كنيد كه 
جنس تان جور باشد. 

تقريبا هر سه ماه 
يك بار انبارگردانى 

كنيد و خودتان 
اين وظيفه مهم 

را برعهده بگيريد 
تا مشكالت به 

پايين ترين حد خود 
برسد

احسان صفاپور

كلينيك كسب و كار

كسب و كار موروثى
پرسـش: چند ماه پيش، كارگاه كوچكى را از پدرم به ارث بردم. در 
مدتى كه از فعاليتم به عنوان مدير مى گذرد، تالش بسيارى كردم تا 
رضايت مشتريان سـابق و وفادار كسب و كار خانوادگى مان را جلب 
كنم، اما تعداد زيادى از آنها ديگر به ندرت سراغى از من مى گيرند 
و سخت به من اعتماد مى كنند. چطور مى توانم دوباره اين مشتريان 

را به سمت كسب و كارم جلب كنم؟ 
پاسـخ كارشناس: درست است كه در فرهنگ ايرانى مسائل عاطفى اغلب 
ــيارى از مشترى ها ممكن  ــائل جدى كسب و كار تلفيق مى شود و بس با مس
ــخصيت، رفتار و منش پدرتان به شما مراجعه كرده  است فقط به خاطر ش
ــما به عنوان كارفرماى  ــت كه حتى اگر ش ــند، اما اين به اين معنا نيس باش
ــى به شما مراجعه  ــترى مدارى را رعايت كنيد، باز هم كس جديد اصول مش

نمى كند. 
ــتريان سابق را به كسب و كارتان  با كمى تالش و دقت مى توانيد اعتماد مش
ــتريان وفادار  ــترى بگيرد و مش ــما رونق بيش ــا كار ش جلب كنيد و چه بس
جديدى را هم براى خود دست و پا كنيد. اين مسئله شايد به اندكى زمان، 
ــته باشد، اما شدنى است. پيشنهاد مى كنيم با كمى  صبر و حوصله نياز داش
ــب و كارى پدر را  ــتى از همه رفتارها و منش هاى اخالقى و كس تفكر فهرس
ــگردهايى را كه باعث مى شود مشترى ها به پدر شما جذب  تهيه كرده و ش
ــت كرده و تالش كنيد  ــف كنيد. اين موارد را در جايى يادداش ــوند، كش ش
آنها را در كار خود ادامه بدهيد. بايد در كالم خود به مشترى نشان بدهيد 
ــتيد.  ــوش كرده ايد و ادامه دهنده راه او هس ــاى پدر را آويزه گ ــه آموزه ه ك
ــى از او در  ــردن از پدر و نصب كردن عكس ــد با نقل قول ك ــى مى تواني حت
ــيدن به كسب و كار  ــتريان بر جديت خود در تداوم بخش محل مراجعه مش
ــترى مدارى  ــه اگر اصول مش ــوش نكنيد ك ــد كنيد. فرام ــى تاكي خانوادگ
ــما  ــب و كار ش ــتريان مجددا به كس ــاد مش ــا اعتم ــد، حتم ــت كني را رعاي

جلب م ى شود. 
روبـه رو  چالشـى  بـا  خـود    كسـب و كار  د  ر  هـم  شـما  اگـر 
هسـتيد  ، د  ر صـورت تمايـل مشـكل خـود   را از طريـق ايميـل

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



موفقيت تنها يك چيز است، اينكه زندگى را به دلخواه خود بگذرانيد.
كريستوفر مورلى

وزير امور اقتصادى و دارايى گفته اسـت قانون بودجه سـال 93 به دولت اجازه مى دهد قيمت  حامل هاى انرژى 
را بـه حـدى افزايش دهد كه 20 هزار ميليارد تومان درآمد جديد براى دولت ايجاد شـود، اما آن چيزى كه در 
برنامه كارى دولت اسـت كسـب يك سـوم اين مبلغ است. يعنى حد مجاز درآمد براسـاس برنامه كارى دولت 
حدود 7هزار ميليارد تومان بوده و درآمد اضافه آن بالغ بر 14هزار ميليارد تومان اسـت. با تقسيم هزينه مازاد 
درآمد دولت بين تمام افراد كشور به هر ايرانى 181هزار تومان مى رسد. با 14هزار ميليارد تومان درآمد اضافه 
دولت مى توان 8هزار شـغل جديد ايجاد كرد. همچنين اين مبلغ هزينه سـاخت 2ميليون و 800 هزار متر مربع 

فضاى مسكونى با تمام امكانات است. 

سود    وكو

اول كار، بعد سرگرمى!

امريكا بدون جاذبه اقتصادى
به گزارش اكونوميست، در 
اقتصاد  اواسط دهه 1990 
امريكا به ناگهان شكوفا شد. 
ــرمايه هاى خارجى سرازير  توليد جهش يافت. مهاجران و س
شدند تا از مزيت اين «اقتصاد جديد» كه به سرعت در حال 
شكوفايى بود، بهره ببرند. نرخ بيكارى به 4 درصد افت كرده 
بود، اما نرخ تورم هم پايين مانده بود. همه اينها منجر به آن 
ــند كه نرخ رشد  ــده بود تا اقتصاددانان به اين نتيجه برس ش
بالقوه از ميانگين 3 درصدى دهه هاى متمادى، به 3/5درصد يا 
حتى بيشتر افزايش يافته است. نرخ رشد بالقوه، سرعتى است 
كه يك اقتصاد مى تواند گسترش يابد آن هم در شرايطى كه 
نرخ بيكارى بدون تغيير بماند و نرخ تورم ثابت باشد. متاسفانه 
ــت. احياى  اين روزها ديگر از آن «اقتصاد جديد» خبرى نيس
اقتصادى پس از ركود سال هاى 2008 و 2009 ضعيف ترين 
ــواهد روزافزونى  احيا در دوران پس از جنگ جهانى بوده و ش
ــد بالقوه امريكا كاهش يافته  وجود دارد دال بر اينكه نرخ رش

است. 

مهاجرت نفتى ها از ليبى
ــتريت ژورنال،  ــزارش وال اس ــه گ ب
ــالم كردند  ــاى نفتى ليبى اع مقام ه
ــونت ها در  كه در پى باال گرفتن خش
ــركت نفت و  فرودگاه طرابلس، دو ش
گاز انى و رپسول پايان هفته گذشته 
كارمندان خارجى خود را از اين كشور خارج كردند. اين اقدام 
ــركت نفت توتال فرانسه نيز  در حالى صورت پذيرفت كه ش
ــان خارجى خود را از ليبى خارج كرده و درگيرى هاى  كاركن
ــت آسيب پذير نفت در اين  ــته برداش پايتخت در 6 ماه گذش
ــكل روبه رو كرده است. پس از اينكه درگيرى  كشور را با مش
ــبه نظاميان هفته گذشته سبب بسته شدن  ميان دو گروه ش
فرودگاه ليبى شد، رپسول روز جمعه (27 تير ماه) كارمندان 

خارجى خود را از طريق جاده به تونس منتقل كرد. 

خاورميانه هنوز در نقش محورى
ــس، مدير اقتصاد  به گزارش فورب
ــازمان بين المللى  انرژى جهانى س
ــا وجود  ــد كرد كه ب ــرژى تاكي ان
ــا در صنعت نفت  ــى تغييره تمام
ــه همچنان نقش  و گاز، خاورميان
محورى را در بازار نفت ايفا مى كند. فاتح بيرول با اشاره 
ــت امريكا،  ــاى فعاالن صنعت نف ــه بر خالف ادع به آنك
ــده در داخل اين  ــت اياالت متح ــب توليد نف ــش غال بخ
ــود، گفت: اگرچه ممكن است حجم  كشور مصرف مى ش
بسيار كمى از نفت خام امريكا هم وارد بازارهاى جهانى 
ــاى آينده به نفت  ــود، اما جهان همچنان براى دهه ه ش

خاورميانه نياز دارد. 
وى با تشريح روند جابه جايى وارد كنندگان و صادركنندگان 
ــه امريكا به تدريج قادر به تامين نياز  نفت گفت: در حالى ك
ــت، خاورميانه در حال تبديل شدن  خود از منابع داخلى اس
ــت. اين تغييرات  ــك مصرف كننده عمده نفت و گاز اس به ي
ــورها را به تغيير سياست واداشته است.  همچنين برخى كش
براى مثال كانادا با از دست دادن بازار پرنياز امريكا، به دنبال 

شروع صادرات نفت به بازارهاى آسيايى است.

ــَمِت آبدارچى در  ــراى ِس ــكارى ب ــرد بي م
مايكروسافت تقاضا داد. رييس هيات مديره 
ــز كردن زمين  اش  ــا او مصاحبه  كرد و تمي ب
ــما  ــوان نمونه كار- ديد و گفت: ش رو -به عن
استخدام شدين، آدرس ايميل تون رو بدين 
تا فرم هاى مربوطه رو واسه تون بفرستم تا پر 
ــى كه بايد كار رو  كنين و همين طور تاريخ
شروع كنين مرد جواب داد: اما من كامپيوتر 
ــم ندارم! رييس هيات مديره  ندارم، ايميل ه
ــل ندارين، يعنى  ــفم. اگه ايمي گفت: متاس
شما وجود خارجى ندارين  و كسى كه وجود 
خارجى نداره، شغل هم نمى تونه داشته باشه. 

مرد در كمال نااميدى اونجا رو ترك كرد. 
ــه در  ــا 10 دالرى ك ــا تنه ــت ب  نمى دونس

جيبش داشت چه كار كنه. تصميم گرفت به 
سوپرماركتى بره و يك صندوق 10 كيلويى 
گوجه فرنگى بخره. بعد خونه به خونه گشت 
ــا رو فروخت. در كمتر از دو  و گوجه فرنگى ه
ــاعت، تونست سرمايه اش رو دو برابر كنه.  س
ــه بار تكرار كرد و با 60 دالر  اين عمل رو س

به خونه برگشت. 
مرد فهميد مى تونه به اين طريق زندگى ا ش 
ــه اينكه هر روز  ــروع كرد ب رو بگذرونه و ش
ــرده خونه. در نتيجه  ــر بره و ديرتر برگ زودت
پولش هر روز دو يا سه برابر مى شد. به زودى 
ــه گارى خريد، بعد يه كاميون و خيلى زود  ي
ــودش رو در خط ترانزيت (پخش  ناوگان خ
محصوالت) داشت. پنج سال بعد، مرد ديگه 

يكى از بزرگ ترين خرده فروشان امريكاست. 
شروع كرد براى آينده خانواده  اش برنامه ريزى 
ــر بگيره. به  ــه و تصميم گرفت بيمه عم كن
ــى رو  يه نمايندگى بيمه زنگ زد و سرويس
ــون به نتيجه  انتخاب كرد. وقتى صحبت ش
ــه از آدرس ايميل مرد  ــيد، نماينده بيم رس
ــن ايميل ندارم.  ــيد. مرد جواب داد: م پرس
ــما  ــيد: ش ــده بيمه با كنجكاوى پرس نماين
ايميل ندارين، ولى با اين حال تونستين يك 
امپراتورى در شغل خودتون به وجود بيارين. 
ــيدين  مى تونين فكر كنين به كجاها مى رس
ــتين؟ مرد براى مدتى  اگه يه ايميل هم داش
فكر كرد و گفت: احتماال مى شدم يه آبدارچى 

در شركت مايكروسافت. 

بعد از فارغ التحصيلى در رشته علوم كامپيوتر بود كه كارم را 
ــمت مدير ميانى بخش فناورى اطالعات شروع  در ياهو با س
كردم، ولى بعد از مدتى بخش فروش ذهنم را به خود مشغول 
كرد. كاركنان اين بخش با كارمندان ديگر متفاوت بودند. آنها 
ــت ماشين هاى آن چنانى مى نشستند و باهوش تر از افراد  پش
ــيدند و زمانى كه وارد جمعى مى شدند،  ديگر به نظر مى رس
ــوان جوانى كه  ــه را به خود جلب مى كردند. به عن توجه هم
ــتم، با مدير  ــيدن به قدرت و پول داش انگيزه زيادى براى رس
ــكات كيمبل بود،  ــو كه آن زمان آقاى اس ــش فروش ياه بخ
ــيدم كه چه عواملى باعث موفقيت  مالقات كردم و از او پرس
ــكات جواب داد: «ما هر روز درگير  ــت. اس يك فروشنده اس
ــاخته ايم، اما  ــتيم كه خودمان براى خودمان س موانعى هس
بايد از سطحى باالتر از اين موانع به همه چيز فكر كنى. بايد 
ــى، هرگز از شكست نترسى و زمانى كه شكست  شجاع باش
خوردى، زندگى را دوباره شروع كنى. چون تا زمانى كه انسان 
ــت نخورد، هيچ چيز ياد نمى گيرد.»  به اين ترتيب، از  شكس
ــروع به كار كردم و  ــمت مدير اجرايى رده پايين فروش ش س
ــمت مدير فروش و  ــال ارتقا پيدا كردم و به س بعد از چند س
ــدم. از  بازاريابى آفريقاى جنوبى و خاورميانه ياهو انتخاب ش
ــال 2002 تا 2008 در ياهو فعال بودم.  دوران كودكى هم  س
مثل زمانى كه مدير فروش ياهو بودم در سفر مى گذشت. به 
دليل كار پدرم، مدت زمان زيادى در ايران نماندم و بيشتر اين 
ــال ها را در خارج از ايران گذرانده ام. در واقع سه ماهم بود  س
كه از ايران سفر كردم، اما دهه دوم زندگى ام را بيشتر در ايران 
ــمينارها و كارگاه ها و مشتريانى كه دارم، به  بودم. به دليل س
ايران زياد سفر مى كنم. هميشه به نحوى زندگى مى كنم كه 
خيلى به اشيا و ابزار دور و برم وابسته نباشم و به همين دليل 
ــت دارم گاهى به طبيعت بروم. مثال يك هفته را وسط  دوس
جنگلى كه هيچ وسيله الكتريكى از جمله موبايل در آن وجود 
ندارد، بگذرانم. فكر مى كنم كه گاهى اوقات ما بيش از حد به 
ابزار الكترونيكى وابسته ايم و يادمان مى رود كه بدون آنها هم 
ــرايط كار در ياهو  مى توانيم زندگى كنيم. روش زندگى و ش
ــب بود. تمامى بخش هاى ياهو يك نگرش را دنبال  واقعا جال
ــد و همه كارمندان در عين اينكه بلندپرواز بودند، از  مى كردن
كار كردن با برند قدرتمند لذت مى بردند. اين شركت هميشه 
ــركت  از كارمندانش حمايت مى كرد و اخبار داغى در اين ش
ــت مبنى بر اينكه يك اتفاق بزرگ در شرف وقوع  وجود داش
است. در ياهو، افراد شايسته اى به كار گرفته مى شوند كه بعد 
از مدتى به كارمندان حرفه اى و خبره تبديل مى شوند، ضمن 
اينكه فضايى كامال دوستانه براى كارمندان ايجاد شده است. 
ــر مى كنم 15 هزار كارمند كه اين تعداد با در نظر گرفتن  فك
شركت هاى سرمايه گذارى به بيش از 200 هزار نفر مى رسد. 
ساعت كارى آنها هم همانند همه شركت ها از ساعت 8 صبح 
تا 4 بعدازظهر است. ضمن اينكه صبح هاى دوشنبه هر هفته 
ــكيل گروه داشتيم. كار  ــى و يك بار در ماه تش كالس آموزش
ــه با اشتياق و سرگرمى هاى بسيار همراه بود.  در ياهو هميش
ــى و اتاق استراحت داشتند و با  ــگاه ورزش تيم نوآور ياهو باش
ــالن ورزشى و غذاخورى بزرگى در اين شركت  وجودى كه س
وجود دارد، هيچ كس از موقعيت خود سوء استفاده نمى كند. 

در واقع شعار ياهو اين بود: اول كار، بعد سرگرمى! 
پايان

آبدارچى مايكروسافت

رابطه سينما و گيشه به عنوان يك رابطه قديمى الزم و ملزوم 
ــت. سينما تلفيقى از هنر و صنعت است و اتفاقا صنعت  اس
گرانى است. به هيچ وجه نمى توان سينما را از وجه اقتصادى 
ــود.  ــرمايه زيادى توليد مى ش ــرد. هر فيلم با س ــدا ك آن ج
ــرمايه آنها بازگشت  ــرمايه گذاران هم انتظار دارند كه س س
داشته باشد. لزوما اينكه صحبت از گيشه مى شود، چيز بدى 
نيست و عيبى ندارد كه فيلمى گيشه پسند باشد اما باتوجه به 
استانداردهاى صنعت سينما نوع فيلمى كه ساخته مى شود 
از سه دسته خارج نيست. فيلم هاى دسته اول اقتصاد سينما 
را تامين مى كنند و اصطالحا گيشه پسند هستند. به نظرم 
بد نيست اگر اين فيلم ها وجود داشته باشند تا اقتصاد سينما 
ــود دارد كه ارتباط با  ــن كنند. نوع دومى از فيلم وج را تامي
خواست جامعه و روشنفكران دارد. قبل از انقالب فيلم هاى 
مسعود كيميايى اين ويژگى را داشت. نوع سوم با انواع قبلى 
فرق مى كند و هدفش توسعه زبان و فرهنگ سينماست. اين 
دسته ظرفيت هاى نامكشوف سينما را بيان مى كند. به نظرم 

هر سه نوع فيلم بايد توليد شوند تا اقتصاد سينما رونق داشته 
ــد. اگر فيلم پر فروش نداشته باشيم، تهيه كننده رغبت  باش
نمى كند تا سرمايه خود را در انواع ديگر فيلم ها صرف كند. با 
اين حال شايد تناسبى ميان انواع سه گانه فيلم ها در كشور ما 
وجود نداشته باشد. نكته در اين است كه ما بخش خصوصى 
در سينماى ايران نداريم. اگر هم تهيه كنندگانى باشند كه 
به فكر نوع دوم و سوم فيلم ها باشند، تعداد آنها بسيار اندك 
ــوان يك تهيه كننده  ــت. مابقى تهيه كنندگان تنها به عن اس
تامين مالى مى شوند. اين دسته زياد براى سينماى ما دلسوز 
نيستند. براى اينكه در مرحله توليد فيلم سود خود را كسب 
مى كنند و چندان نگران فروش نيستند. كما اينكه مى بينيم 
ــود كه وضعيت  ــاخت فيلم هايى مى ش ــا صرف س بودجه ه
ــود خود را  ــى را در اكران ندارند. چرا كه تهيه كننده س خوب
ــته  ــت. وقتى كه تهيه كننده خودكفا داش در توليد برده اس
باشيم وجه هاى مغفول مانده سينما نيز اهميت خود را پيدا 
مى كنند. در حال حاضر عده اى كه در ادبيات مخصوص شان، 
ــالى دو يا سه فيلم مى سازند  خودى محسوب مى شوند، س
كه  ناموفق است و حتى وضعيت خوبى در گيشه هم ندارد. 

ــحر از خواب پا شدم كه يك بدبختى را گير  صبح كله س
ــروزم را جمع و جور كنم. به خودپرداز  بيندازم و مطلب ام
كه رسيدم هيچ جنبنده اى در خيابان نبود. منتظر ماندم 
تا سروكله كسى پيدا شود. در حالت انتظار بودم كه خوابم 
برد. نمى دانم چند ساعت خوابيدم، ولى دقيقا در قسمت 
خوب خوابم بودم كه با سرو صداى دونفر از خواب پريدم. 
ــتاده بودند و به هم بدوبيراه  ــر جلوى خودپرداز ايس دو نف

مى گفتند. 
نفر1: «زالو!»

نفر2: «انگل!»
نفر1: «سيرابى!»

نفر2: «كچل!»
به اينجا كه رسيد وارد بحث شان شدم. 

گفتم: «آقا چيه ماجرا؟ چرا به هم بدوبيراه مى گيد؟»
نفر1: «اين مرتيكه رو ببين، پولش از پارو باال مى ره. بايد 
مى ديدى چه ننه من غريبم بازى داشت درمى آورد. هركى 

نمى شناختش فكر مى كرد چه بدبخت بيچاره ايه.»
ــر مى كرد  ــناخت، فك ــو رو هم هر كى نمى ش ــر2: «ت نف
مديرعامل شركت عظيمى هستى كه سالى 100 ميليارد 

گردش حسابته!»
نفر1: «بده مرد بودم راستشو گفتم؟!»

ــت تعريف كنيد ببينم چى  گفتم: «آقا چيه ماجرا؟ درس
مى گيد؟»

نفر1: «هيچى رفتيم اظهارنامه مالياتى پر كنيم، همين آقا 
رو ببين؛ يك ادايى درآورد واسه اينكه ماليات نده، آخرش 

هم موفق شد.»
نفر2: «خب عرضشو داشتم تونستم. تو چرا بى عرضگيتو از 

چشم من مى بينى؟»
گفتم: «يك دقيقه جفتتون خفه شيد ببينم كى به كيه؟ 

اصال نفر يك جان تو كارت چيه؟»
نفر1: «من كفاشم. يه كيوسك كفاشى دارم جلوى محل 
ــرمون  كار همين آقاى 2. تعميرات كفش انجام مى دم. س

خلوت باشه يك واكسى هم مى زنيم.»
گفتم: «خب آقاى نفر2 شما شغلت چيه؟»

نفر2: «منم هيچى يك شركت كوچيك دارم كه توش كار 
واردات انجام ميدم.»

گفتم: «خب چى وارد مى كنى؟»
نفر2: «بستگى داره!»
گفتم: «مثال چى؟»

نفر2: «هواپيما و لباس، ماشين و...»
گفتم: «هواپيماى اسباب بازى؟»

ــتگى داره، اسباب بازى هم به پستمون بخوره  نفر2: «بس
ــباب بازى خيلى خوب  وارد مى كنيم. ولى االن اوضاع اس

نيست.»
گفتم: «خب تو اظهار نامه درآمدتو چقدر نوشتى؟»

نفر2: «32000 تا!»
گفتم: «دالر!»

نفر2: «نه بابا ريال!»
گفتم: «يعنى درآمدت همين قدره؟»

نفر2: «بستگى داره، بعضى موقع ها كمترم هست.»
گفتم: «خب يك جان تو چى؟ تو چقدر نوشتى؟»

نفر1: «دوازده ميليون!»
گفتم: «آقاى 2 اسمت چيه؟»

نفر2: «بستگى داره، معموال من س-خ هستم.»
گفتم: «يعنى كال اسمت مخففه؟»

ــتگى داره معموال آره. ديگه باباى خدابيامرزم  نفر2: «بس
ــم همه بچه هاشو اينجورى گذاشت منم ديگه  ص-خ، اس

شدم س-خ.»
گفتم: «خب كجا به دنيا اومدى؟»

نفر2: «بستگى داره، معموال قاره آسيا!»
گفتم: «چند سالتونه؟»

نفر2: «بستگى داره ولى معموال انتگرال ال ان ايكس روى 
كتانژانت آلفا در بازه 31 تا 44.»

گفتم: «چرا اينقدر پيچيده مى كنى همه چيو! يك سوال 
ساده پرسيدم. تو اسمت چيه آقاى يك؟»

نفر2: «من پدرام مردد هستم. متولد رشت و بزرگ شده 
ــنامه 21 صادره از  ــهروز، شماره شناس تهران، نام پدر ش
ــت، تحصيالت ابتدايى و دبيرستان  ــهرى رش حوزه 2 ش
ــت در محله منظريه گذرانده و براى ادامه  را در شهر رش

تحصيل به تهران آمدم و...»
صحبتش را قطع كردم. 

ــار مى دى! ؟ مگه من  ــه چى  دارى اينقدر آم گفتم: «واس
ازت پرسيدم؟!»

ــه تا جد اندر جدم رو  نفر1: «عادتمه، هر كى ازم مى پرس
معرفى نكنم، بى خيال نمى شم.»

گفتم: «ول كنيد آقا! دعوا نكنيد با هم، مى خوام برم.»
اين را گفتم و دور شدم كه بروم در افق گم و گور شوم. از 

دور صدايشان مى آمد. 
نفر1: «زالو!»

نفر2: «سيرابى!»

در چارچوب اعتقادات جمهورى اسالمى نسل ها برابر خلق 
ــى بر ديگرى برترى ندارد، مگر آنكه از لحا ظ  شده اند و كس
فكرى و عملى برتر باشد كه اين به شخصيت هر فرد مربوط 
ــود. اين ديدگاه درست بر خالف ليبراليستى است كه  مى ش
بعد از دفاع مقدس در كشور ما عالقه مندانى پيدا كرد و رواج 
ــور ما بايد به سمت  ــعه اقتصادى در كش يافت. حركت توس
ــعه  ــعه اجتماعى پيش برود. اگر هم به تنهايى از توس توس
اجتماعى سخن بگوييم ديگر توسعه اقتصادى حذف مى شود. 
پس الزم داريم تا اين دو به هم كمك كنند. توسعه اقتصادى 
ــت  ــدت كاهش يافته اس بايد به روابط اجتماعى ما كه به ش
يارى برساند. در چندين سال گذشته كشور ما بسيار ثروتمند 
ــت. 25هزار ميليارد دالر واردات ساالنه رقم كمى  ــده اس ش
نيست. بيشتر اين مبلغ صرف واردات كاالهاى مصرفى شد و 
برندگان اين بازى تنها عده معدودى بودند كه درآمدهاى باال 
ــت آوردند. ميزان بااليى از ثروت در كشور توليد شد  به دس
اما متناسب با آن روابط اجتماعى پيشرفت نكرد. در ديدارى 
كه اخيرا رييس جمهور با اصحاب رسانه داشتند تاكيد كردند 
ــت.  ــانه ها آزادى اس ــتين اصل ما در برخورد با رس كه نخس
ــتقالل،  ــعار انقالب ما يعنى «اس من معتقدم با توجه به ش
ــل در برخورد با  ــتين اص ــالمى» نخس آزادى، جمهورى اس
تمام موضوع ها بايد استقالل باشد. در همين بحث اقتصادى 
مهم ترين وجه استقالل است. اگر استقالل اقتصادى حاصل 
شود باقى وجه ها را نيز به همراه خود خواهد داشت. توسعه 
ــتقالل اقتصادى داشته  ــد كه اس زمانى مى تواند پايدار باش
ــال است كه اقتصاد نقشى را بازى  باشيم. نزديك به 50 س
مى كند كه تا پيش از آن نداشت. اقتصاد سرمايه دارى كسب 
ــت و هر كس به دنبال سود  درآمد را مانند عبادت مى دانس
ــب درآمد و اندوختن آن امر مهمى به حساب  خود بود. كس

ــگ اول و دوم جهانى و پس از  ــا در فواصل جن ــد، ام مى آم
آن از دهه 80 ميالدى به بعد، سياست ليبراليستى توجهى 
ــتى  به اصول اقتصادى پيش از خود نكرد. اقتصاد ليبراليس
امروز مى گويد كه تمام پول خود را خرج كنيد. همين باعث 
مى شود تا اقتصاد جوامع اقتصاد كنترل شده اى نباشد. در اين 
ميان ما هم به آنچه كه به عنوان تعاريف اقتصادى در قانون 
ــى(ره) آمده بود، توجه  ــى ما و وصيت نامه امام خمين اساس
ــد و هر كس به دنبال  نكرديم. نگاه هاى ما منفعت طلبانه ش
سود خود بود. به همين منوال اقتصاد ما نيز منفعت طلبى را 
پيش گرفت، شركت هاى خصوصى ما به دنبال منفعت خود 
رفتند و هر كسى به دنبال كار خود بود. حتى بانك ها كه بايد 
به بحث توليد و رونق اقتصادى كمك كنند رفتند به دنبال 
كسب سود زياد از طريق دريافت بهره و اين همان نگاهى بود 
كه با آرمان هاى ما تفاوت داشت. حاال برندگان اصلى اقتصاد 
ايران افرادى هستند كه ثروت خود را از راهى به غير  از توليد، 
كارآفرينى و خدمت به دست آورده اند. در ايجاد اين وضعيت 
ــئول هستند. دولت،  ــتگاه ها به يك نسبت مس مردم و دس
ــبتى هم قوه قضاييه در اين جريان مسئول  مجلس و به نس
هستند. در چنين فضايى طبيعى است كه روابط اجتماعى 
از هم پاشيده شود. خصوصا در حالى كه اقتصاد ما به فساد 
بسيار گسترده مبتالست. ما تا حدى توسعه اقتصادى را به 
دست آورديم، اما اين توسعه نه تنها كمكى به بهبود روابط 
اجتماعى ما نكرد، بلكه باعث بدتر شدن وضعيت آن نيز شد. 
ــبت به وضعيت  ــروز نگرانى جدى از طرف خانواده ها نس ام
اقتصادى وجود دارد. دولت تعداد بيكاران را 3/5 ميليون نفر 
ــالم مى كند در حالى كه اين رقم حداقل 10 ميليون نفر  اع
ــه در درجه اول، نگاه ليبرالى كه در  ــت. به نظر مى آيد ك اس
ــئوليت پذيرى  ــاد ما به وجود آمد و بعد از آن عدم مس اقتص
مسئوالن دولتى، بانك ها، قوه قضاييه و شهردارى ها شرايطى 

را كه بايد براى شهروندان به وجود مى آمد، محقق نكرد.

خودى ها و نخودى ها در سينما
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