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بايدها و نبايدهاى مديريت بازرگانى در حوزه توليد و پخش دارو

جذب مشتريان خوش  حساب 
و معتبر با هنر مديريت

نقطه شروع

پنج نشانه يك 
سرمايه گذارى نامطلوب

خودروسازان در فاز جديد، شراكت با برندهاى جهانى
پژو و ايران خودرو شركت مشترك تاسيس مى كنند

خروج از ركود اقتصادى در سايه امنيت 
سرمايه گذارى محقق خواهد شد 

سپرده گذارى 5 ساله 
از سبد سپرده گذارى 

بانك ها حذف شد
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هوشمندانه
خـرج كنيد!

اگر  هميشه آخر ماه پول كم مى آوريد و دخل 
و خرج تـان نمى خواند، بهتر اسـت به فكر آن 

باشيد كه هوشمندانه دست به جيب شويد. 

عباس وطن پرور و على قنبرى كارشناسان اقتصادى، جديدترين آمارهاى 
حوزه صنعت را با روزنامه «فرصت امروز» بررسى كرده اند.

پايــگاه اطالع رســانى توليــد و تجارت 
ايران، از رشد 27 درصدى سرمايه گذارى 
ــور طى سه ماه نخست  صنعتى در كش
ــه با مدت مشابه سال  امسال در مقايس

گذشته خبر داده است. 
ــه ماه  ــزارش، در س ــن گ ــاس اي براس
ــال جارى 14 هزار و 177  ــت س نخس
ــرمايه گذارى صنعتى  ــارد ريال س ميلي
ــه، در حالى كه  ــور صورت گرفت در كش
در سه ماه نخست سال 92 ميزان اين 
سرمايه گذارى 11 هزار و 110 ميليارد 

ريال بوده است. 
ــد يك بخش  وقتى آمارى مبنى از رش
ــر اعداد كه  ــود، عالوه ب ــر مى ش منتش
ــد، دليل  ــژه اى پيدا مى كن اهميت وي
ــز اهميت پيدا  ــد ني و تاثيرات اين رش
ــد  ــد. حاال آمارى كه درباره رش مى كن
ــه درصد  ــده، گرچ ــى اعالم ش صنعت
خوبى از رشد را نشان مى دهد، اما عدد 
اميدواركننده اى  ــرمايه گذارى، عدد  س
ــش  ــير اين پرس ــت. با اين تفاس نيس
مطرح مى شود كه مى توان به اين آمار 

اميد بست؟ 

رشدى به اندازه ايجاد 10 شغل
ــناس اقتصادى،  عباس وطن پرور، كارش
درباره اين آمار به «فرصت امروز» گفت: 
ــن اين آمار نمى تواند واقعى  به عقيده م
باشد، براى اينكه ما هنوز رشد اقتصادى 
ــش درصد را تحمل مى كنيم.  منفى ش
ــنى براى  ــوى ديگر، هيچ افق روش از س
ــروج از ركود وجود ندارد و دولت هم  خ
برنامه مشخصى در اين باره ارائه نكرده 
ــت. اگر اين آمار در مقايسه با كالن  اس
ــبت به  ــد؛ نس ــده باش صنعت اعالم ش
ــت ما  ــرمايه گذارى موجود محال اس س
ــدى را داشته باشيم،  بتوانيم چنين رش
زيرا اكنون با فرار و ورشكستگى سرمايه 
ــرمايه گذارى  ــتيم و بازار س روبه رو هس

ايران رو به نزول است. 
او رشد سه هزار ميليارد ريالى را بسيار 
ــد: با توجه به  ناچيز مى داند و مى گوي
ــمى موجود، اكنون براى  آمارهاى رس
ــرمايه اى بين  ــغل به س ــاد يك ش ايج
370 تا 470 ميليون تومان نياز است، 
ــه هزار ميليارد  با توجه به اين آمار س

ريال حاصلش ايجاد 10 شغل است. 
در مقابل عقيده او، على قنبرى، اقتصاددان 

ــده مى داند و به  ــم را اميدواركنن ــن رق اي
ــد به معناى  «فرصت امروز» مى گويد: رش
ــال  ــبت به س درصد تغييرات يك رقم نس
قبل آن است و اگر اين اعداد رسمى باشند، 
به يقين، در محاسبات قابل اعتنا است. حاال 
اين رقم درباره رشد صنعت، خوب است و 

نشان از رونق بخش صنعت دارد. 

تداوم رشد در دستان دولت
ــه ماهه  ــد صنعت در س 27 درصد رش
ــم كوچك  ــال، با يك رق ــت امس نخس
مى تواند بر ساير بخش هاى اقتصاد نيز 
ــوى ديگر، ادامه  ــد. از س تاثير گذار باش
اين رشد مى تواند اتفاق خوبى را براى 

ــرط اين  بخش صنعت رقم بزند، اما ش
ــت هاى اقتصادى  تداوم در گرو سياس

دولت است. 
قنبرى، درباره اينكه رشد صنعت چه 
ــاير بخش هاى  تاثيرى مى تواند بر س
ــد، مى گويد:  ــته باش ــادى داش اقتص
ــد متوازن  ــت دولت بر رش اگر سياس
ــد، مى توانيم شاهد رشد  بخش ها باش
ــش  ــه بخ ــر از جمل ــاى ديگ بخش ه

كشاورزى باشيم. 
ــار كرد:  ــن باره اظه ــرور، در اي وطن پ
ــا برنامه  ــم اعالم كرده ت ــت يازده دول
ــعه، هيچ برنامه اى براى  ــم توس ششش
ــا اعالم اين  ــود ندارد، ام ــروج از رك خ
آمارها خوب است، زيرا سرمايه گذاران 
ــون زمان  ــه اكن ــوند ك ــه مى ش متوج
ــت  نيس ــت  صنع در  ــرمايه گذارى  س
ــش را  ــت برنامه هاي ــه دول ــا زمانى ك ت
ــود اعالم نكند؛  ــراى برون رفت از رك ب
ــرد.  نمى گي ــورت  ص ــرمايه گذارى  س
ــت دولت به جاى توسعه  پس بهتر اس
ــر محافظت از  ــه فك ــرمايه گذارى ب س
همين سرمايه گذارى هاى موجود باشد. 
ــه در بازه  ــتر آمارهايى ك ــا بيش تقريب

ــاى  ــال، در بخش ه ــار امس ــى به زمان
ــد را  ــده، رش مختلف اقتصاد اعالم ش
ــه مى تواند  ــدى ك ــان مى دهد. رش نش
ــاله دولت يازدهم،  براى كارنامه يك س
ــون نوبت به  ــد. اكن ــه مثبتى باش نكت
ــيده با رشدى اندك،  بخش صنعت رس

اما اين رشد اندك ناشى از چيست؟ 
ــخ به اين پرسش اظهار  قنبرى در پاس
ــد ناشى از سياست ها  مى كند: اين رش
و مديريت دولت يازدهم است. شرايط 
فراهم شده در روابط خارجى و كاهش 
ــو و تغيير فاحش  ــا از يك س تحريم ه
ــبت به  ــن دولت نس ــت هاى اي سياس
ــوى ديگر، حاصل  دولت گذشته از س
ــت. همچنين اقداماتى  ــده اس رشد ش
ــاى  ظرفيت ه از  ــتفاده  اس ــد  مانن
نيمه خالى صنعت، استفاده از اعتبارات 
ــردش مالى  ــراى تامين گ ــف ب مختل
ــتفاده از  ــاز بخش صنعت، اس مورد ني
بخش خصوصى و رقابتى كردن بخش 
صنعت و باال بردن بهره ورى در بخش 
ــن بخش آمده اند  صنعت، به كمك اي
ــده بهترى را براى اين  و مى توانند آين

بخش رقم بزنند. 

تقويت صنعت براى حضور در بازار جهانى
ــق آزاد و  ــوراى عالى مناط ــركان، دبير ش  اكبر ت
ــژه اقتصادى گفت: نگاه دولت يازدهم بر مبناى  وي
تقويت صنعت و حضور در بازارهاى جهانى است و 
ــترى مناسب براى  مناطق آزاد و ويژه اقتصادى بس
تحقق اهداف دولت است و براى اين منظور از هيچ 

تالشى دريغ نخواهد شد. 
ــه گزارش دبيرخانه مناطق آزاد و ويژه اقتصادى،  ب
تركان در بازديد از اقدامات انجام شده براى جذب 
سرمايه گذار و ايجاد زيرساخت هاى كالن اقتصادى در منطقه ويژه اقتصادى خليج 

فارس، ابراز رضايت كرد. 
مشاور رييس جمهور افزود: كشور در حركت به سوى توسعه به اهداف بلند صنعتى 

نيازمند است كه در حال برنامه ريزى براى تحقق آن هستيم. 
وى با بيان اينكه در منطقه ويژه اقتصادى خليج فارس آهنگ توسعه روبه رشد است، 
افزود: براى حركت در مسير توسعه، كشور به اهداف بلند صنعتى نيازمند است كه در 

اين ميان صنعت فوالد و آلومينيوم، صنعتى راهبردى محسوب مى شوند. 
ــزرگ نيروگاهى را  ــارس، طرح هاى ب ــه منطقه ويژه خليج ف ــا بيان اينك ــركان ب ت
ــژه هم اكنون داراى  ــن منطقه وي ــت، افزود: اي ــود قرار داده اس ــتور كار خ در دس
ــرمايه گذاران براى اجراى طرح هاى صنعتى  ــاخت هاى متنوع و موردنياز س زيرس

است. 

حمايت از توليد و توسعه محصوالت كشاورزى
ــاركت بخش خصوصى  ــى جوادى، از مش محمدعل
ــن حمايت  ــا و همچني ــه آنه ــات ب ــه خدم و ارائ
ــن  ــى از مهم تري ــوان يك ــرمايه گذاران به عن از س

اولويت هاى وزارت جهاد كشاورزى نام برد
ــانى وزارت  ــت و منابع انس ــعه مديري معاون توس
ــاورزى گفت: اين وزارتخانه در چارچوب  جهاد كش
ــكوفايى  ــت هاى دولت تدبير و اميد براى ش سياس
ــود اقتصادى  ــور از رك ــاد و خارج كردن كش اقتص

برنامه هاى زيادى در دست اقدام دارد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت جهاد كشاورزى، جوادى توضيح داد: استفاده 
از قابليت هاى بخش كشاورزى، حمايت از توليد داخل و توسعه صادرات محصوالت 

از برنامه هاى اصلى اين وزارتخانه است. 
ــه توليدات داخلى، جلب  ــاورزى ادامه داد: همچنين اتكا ب ــاون وزير جهاد كش مع
ــير فعاليت اين بخش در زمينه  ــاركت بخش خصوصى و برداشتن موانع ازمس مش
ــاورزى از ديگر برنامه هاى اين وزارتخانه است كه يكى  تنظيم بازار محصوالت كش
ــاركت بخش خصوصى و ارائه  ــد.  جوادى، از مش ــس از ديگرى عملى خواهد ش پ
ــرمايه گذاران به عنوان يكى از مهم ترين  ــه آنها و همچنين حمايت از س خدمات ب
اولويت هاى وزارت جهاد كشاورزى نام برد و گفت: دولت مصمم به برداشتن موانع 

از سر راه بهره برداران و سرمايه گذاران است. 
ــعه مديريت و منابع انسانى وزارت جهاد كشاورزى در بخش ديگرى از  معاون توس
ــال تا پايان فصل برداشت هفت  ــود، امس مطالب خود اظهار كرد: پيش بينى مى ش

ميليون و 500 هزارتن گندم از كشاورزان كشور خريدارى شود. 
ــرد و افزود: وجود  ــاره ك ــتان هرمزگان اش جوادى، همچنين به توانمندى هاى اس
ــى، هوايى و جاده اى و  ــارى، راه هاى آبى، ريل ــژه اقتصادى و تج ــق آزاد و وي مناط
ــافرى كشور از جمله  همچنين برخوردارى از بزرگ ترين بندرهاى كانتينرى و مس

قابليت هاى استان هرمزگان محسوب مى شود. 
معاون وزير جهاد كشاورزى، همچنين از شيالت و توليدات خارج از فصل به عنوان 
مزيت هاى مهم بخش كشاورزى هرمزگان نام برد و از مديران اين استان خواست 
با استفاده از سرمايه گذارى هاى خارج از استان در زمينه رونق فعاليت هاى شيالتى 
ــژه توليد ماهى در قفس تالش كنند. در اين آيين، ناصر حيدرى پور، به عنوان  به وي
ــاورزى هرمزگان معرفى و از خدمات علينقى صالحى،  ــازمان جهاد كش رييس س

رييس پيشين اين سازمان تقدير شد. 

خبر

ــو تحريم هاى  ــر لغ پس از چانه زنى بر س
ــه الى بندهاى توافق  ــت خودرو، الب صنع
ژنو، زمزمه برگشت برندهاى شركت هاى 
ــاز در كشور پيچيد كه  معروف خودروس
ــراتو اين  ــايپا و توليد س ــق كيا با س تواف
ــرد. كيا  ــه يقين تبديل ك ــا را ب زمزمه ه
ــه اين تنها  ــت، البت ــه بازار ايران برگش ب
ــدى نبود كه پس از لغو تحريم ها بازار  برن
ــرمايه گذارى  ــران را براى س خودروى اي
ــركت  انتخاب كرد، به گفته مديرعامل ش
ايران خودرو، شركت پژو هم با راه اندازى 
ــراكت 50 درصدى ايران  ــركتى با ش ش

خودرو به بازار ايران برگشت. 
ــت، معدن و  ــاون صنع ــش از اين مع پي
ــارت هم از مذاكره با ايتاليايى ها براى  تج
ــازى  ــرمايه گذارى در صنعت خودروس س
ايران خبر داده بود. غير  از سرمايه گذاران 
ــا و  ــود آلمانى ه ــه مى ش ــى، گفت ايتالياي
ــوى ها هم براى ورود به بازار ايران  فرانس
ــركت آلمانى  ــزار تمايل كرده بودند. ش اب
ــر تحريم از  ــر اث ــال 89 ب ــه از س بنز ك
فعاليت در بازار ايران منع شده بود، گويا 
ــت به ايران داشته  مذاكراتى براى بازگش
ــاره همكارى  ــاز دوب ــر براى آغ و به ظاه
قطعات تعدادى از كشنده هاى آكسور بنز 
ــته در ايران خودرو ديزل  را كه در گذش
ــرده و در راه  ــد، خريدارى ك توليد مى ش
ورود به ايران است. عالوه بر آن مقدمات 

خريد مستقيم و واردات 100 دستگاه از 
خودروهاى سوارى اين شركت نيز صورت 

گرفته است. 
قرارداد كيا با سايپا و گروه پژو- سيتروئن 
ــده، اما در مورد  با ايران خودرو نهايى ش
ــاز همكارى ها  ــاى خودروس ــاير برنده س
هنوز در حد مذاكرات و ارائه پيشنهادات 
ــه در راه  ــد برندهايى ك ــت و بايد دي اس
هستند، در عمر چهار ماهه تمديد توافق 

ژنو به ايران مى رسند يا نه؟ 
بازار  ــناس  كارش نجفى منش،  محمدرضا 
ــازان در  ــو انجمن قطعه س ــودرو و عض خ
ــت امروز»  ــگار «فرص ــو با خبرن گفت وگ
ــى و  ــازان خارج ــاره ورود خودروس درب
ــا برندهاى معتبر گفت:  همكارى ايران ب
ــابقه فعاليت در  به يقين برندهايى كه س
بازار ايران را داشتند چه در بخش قطعه، 
ــال تكنولوژى و چه در  چه در بخش انتق
ــودرو از ورود به ايران  ــش واردات خ بخ
ــا اينكه تمام اين  ــتقبال مى كنند، كم اس
برندها مذاكراتى براى برگشت داشته اند. 
وى با بيان اينكه بنز، مزدا، كيا، پژو و رنو 
به صنعت خودروسازى ايران برمى گردند، 
ــه مى دانيد كيا و پژو  گفت: همان طور ك
ــايپا و ايران خودرو  ــرارداد خود را با س ق
ــى با وجود  ــد، رنو هم حت ــى كرده ان نهاي
ــرك نكرد و با لغو  ــم بازار ايران را ت تحري
تحريم ها فعاليت هاى خود را افزايش داد. 
بنز و مزدا هم به تازگى مذاكرات اوليه اى 

براى برگشت داشته اند.  نجفى منش، در 
ــرايط حال  ــئوالن گفت: ش توصيه به مس
ــت كه بخواهيم از  ــرايطى نيس حاضر ش
شركت هاى خودروساز خارجى براى ترك 
ــران در زمان تحريم روى برگردانيم. به  اي
ــركت ها بازار  ــراى اين ش ــران ب يقين اي
ــد از ايران  ــت و نمى توانن ــوددهى اس س
ــار تحريم ها بود  ــى كنند و فش چشم پوش

كه باعث خط زدن بازار ايران شد. 

ــاره  ــودرو درب ــازار خ ــناس ب ــن كارش اي
ــازان ايران بعد از ورود  ــرايط خودروس ش
شركت هاى خارجى گفت: ورود مدل هاى 
ــدن خودروهاى  جديد خودرو و به روز ش
ــور از بزرگ ترين  ــتفاده در كش مورد اس
مزاياى ورود شركت هاى خارجى به ايران 
ــت كه به نفع خودروسازان ايرانى هم  اس
ــود، اما اينكه بخواهيم انتظار  تمام مى ش
ــيم، انتظار  ــته باش كاهش قيمت را داش
ــت، زيرا هيچ شركتى نيست  بيجايى اس

كه خودرويى با قيمت كمتر از محصوالت 
داخلى كشور داشته باشد. 

ــش، درباره تغيير قيمت  اين باور نجفى من
ــركت هاى خارجى  ــودرو پس از ورود ش خ
به ايران، در حالى است كه محمد كاشانى 
نسب، كارشناس بازار خودرو معتقد است: 
ــاز  ــركت هاى خودروس به يقين با ورود ش
ــدات داخلى كاهش  ــت تولي خارجى قيم
مى يابد. وى در گفت وگو با «فرصت امروز» 
ــركت هاى خارجى از  با بيان اينكه ورود ش
قيمت خودروهاى داخلى مى كاهد، گفت: 
ــداى ورود به ايران 10  ــت 206 در ابت قيم
ميليون تومان بود، قطعا با بازگشت دوباره 
ــاز خارجى و تامين  ــركت هاى خودروس ش
قطعات و كاهش هزينه هاى خريد قطعات 
و حل تحريم ها قيمت خودرو به قيمت هاى 

معقول خود برمى گردد. 
وى يكى ديگر از مزاياى ورود شركت هاى 
ــاز خارجى به ايران را مهم ترين  خودروس
ــت توليد خودرو در  ــت افزايش كيفي مزي
ــور عنوان كرده و گفته كه نمى توان  كش

اين مزيت را ناديده گرفت. 
در حالى كه كارشناسان از روزهاى خوب 
ــرف مى زنند،  ــازى ح ــت خودروس صنع
ــع جدى اى را  ــان موان برخى از كارشناس
ــه عنوان مى كنند.  براى تحقق اين برنام
ــى از بزرگ ترين موانع  ــش، يك نجفى من
ــازان خارجى،  ــر راه ورود خودروس بر س
ــاى بانكى مى داند. وى  عدم لغو تحريم ه

ــو تحريم هاى بانكى،  ــان اينكه تا لغ با بي
همكارى ايران با شركت هاى خودرو ساز 
ــت: تمام اين  ــگ مى زند، گف خارجى لن
ــركت هاى  ــراى ورود ش ــا ب برنامه ريزى ه
خارجى منوط به تسهيل نقل و انتقاالت 
ــكل  ــت، هرچند همكارى ها ش بانكى اس
ــكل، موانع زيادى را  مى گيرد، اما اين مش

ايجاد خواهد كرد. 
ــازان  ــكالت خودروس يكى از مهم ترين مش
ــت آوردن  پس از تحريم هاى غرب، به دس
ــود كه به  ــات ب ــاخت قطع ــوژى س تكنول
ــكل، توليد دو شركت ايران  دنبال اين مش
ــمگيرى كاهش  ــايپا به طور چش خودرو س
ــر انجمن  ــت. احمد نعمت بخش، دبي داش
خودروسازان معتقد است: اتفاق خوبى كه 
در صنعت خودروسازى داخل كشور پس از 
ورود شركت هاى خارجى مى افتد، افزايش 
صادرات توليدات داخل به كشورهاى ديگر 
است. وى در گفت وگو با خبرنگار «فرصت 
امروز» در اين باره ادامه داد: اينكه صادرات 
خودروسازان داخل كشور افزايش يابد، هم 
سود و هم اعتبارى خوبى براى شركت هاى 
ــور دارد كه اين سود شامل  خودروساز كش
حال شركت هاى خارجى كه در بازار ايران 
سرمايه گذارى كرده اند، مى شود. وى ادامه 
ــركت هاى  ــدم با ورود ش ــد: «معتق مى ده
ــران، رونق و  ــودرو اي ــه بازار خ ــى ب خارج

اطمينان به اين بازار دوباره برمى گردد.»
ادامه در صفحه 6

خودروسازان در فاز جديد، شراكت با برندهاى جهانى
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ــا توليدكنندگان لوازم  اين روزه
آشپزخانه در رقابت با محصوالت 
ــراى گفتن  ــى ب ــى حرف خارج
ــا مى كنند كه  دارند و حتى ادع
ــاى جهانى  مى توانند در بازاره
در صورت حمايت دولت قد علم 
ــور  ــد و ارز خوبى براى كش كنن
ــد. با اين وجود  به ارمغان بياورن
خبرهايى از گرانى اين اقالم نيز 
ــود، خبرهايى كه  ــه مى ش زمزم
شايد براى عده اى اهميت نداشته 
باشد اما براى خانواده هاى داراى 
دختر اولويت دارد. در چند سال 
گذشته اقالم آشپزخانه در چند 
مرحله افزايش قيمت داشت به 
ــه با چهار  ــه در مقايس طورى ك
ــته قيمت آنها دو تا  ــال گذش س
سه برابر شده است.  با اين وجود 
ــز خريد ندارند.  مردم چاره اى ج
ــرايطى كه ركود  ــت در ش درس
ــود دارد و دولت  ــاد وج در اقتص
ــت مى كند  ــار تورم صحب از مه
ــردن افزايش قيمت در  عنوان ك
ــى از جامعه را  ــالم بخش اين اق
نگران و مضطرب مى كند كه چرا 
نرخ اقالم زندگى ثابت نمى ماند 
ــرى در اين  ــئوالن چرا فك و مس
زمينه نمى كنند.  رييس اتحاديه 
ــپزخانه  لوازم فلزى و ظروف آش
ــخ نگرانى هاى  در يك كالم پاس
ــت هاى دولت  مردم را به سياس
نسبت مى دهد و مى گويد: دولت 
از ما حمايت كند تا اين گرانى در 
جامعه ديده نشود.  محمدحسن 
ــا  ــو ب ــى در گفــت وگ كاظم
«فرصت امروز» با بيان اينكه اگر 
ــد ارز يكنواخت  دولت مى خواه
باشد نمى توان مانع از اجراى آن 
شد. وى در ادامه گفت: براساس 
ــت ارز  ــت موجود قرار اس سياس
ــود،  مبادله اى به فلزات داده نش
ــك موجب  ــدون ش ــن كار ب اي
افزايش تورم خواهد شد. همان 
موضوعى كه در مورد پتروشيمى 
ــت در مورد  ــد قرار اس انجام ش

ــك  فلزات نيز رخ دهد. بدون ش
ــه ارز مبادله اى  ــه به اينك با توج
ــت و  ــزار و 610 تومان اس دو ه
ــه هزار تومان  ــاالى س ارز آزاد ب
شاهد تورمى در قيمت اين اقالم 

خواهيم بود. 
وى با بيان اينكه افزايش قيمت 
ــا بر  ــه در كارخانه ه ــواد اولي م
قيمت تمام شده اقالم تاثيرگذار 
ــك با  ــت،  مى گويد: بدون ش اس
ــه اى در چندماه  حذف ارز مبادل
ــط  ــاهد افزايش متوس آينده ش
ــپزخانه  ــج درصدى لوازم آش پن
ــتر اقالمى در  خواهيم شد. بيش
رأس افزايش قيمت هستند كه 
جنس اوليه آنها با فلز آلومينيوم 
ــد. هم اكنون  ــتيك باش و پالس
ــان  ــوم در جه ــت آلوميني قيم
حدود 300 دالر افزايش يافته و 
هر كيلو آلومينيوم با 500 تومان 
افزايش مواجه شده است. در اين 
فضا نبايد انتظار داشت كه جنس 

افزايش قيمت نداشته باشد. 
ــوازم فلزى  ــه ل ــس اتحادي ريي
ــا انتقاد از  ــپزخانه ب و ظروف آش
ــر انبارهاى  عدم نظارت كافى ب
ــده از آلومينيوم مى گويد:  پر ش

ــود دارد انبارهاى  چه دليلى وج
ما پر از آلومينيوم باشد اما جنس 
ــا براى  ــه كارخانه ه مورد نياز ب
ــد؟ چرا كسى به اين  توليد نرس
ــئله نظارت نمى كند؟ حتما  مس
بايد اين ناياب بودن در بازار باشد 
ــط توليدكنندگان  تا قيمت توس
ــن ميان  ــد؟ در اي ــش ياب افزاي
مصرف كنندگان چه بايد كنند! 

ــه در بخش  ــاره به اينك وى با اش
ــادر به  ــپزخانه ق توليد اقالم آش
ــورها هستيم،  رقابت با ساير كش
مى افزايد: نكته اصلى اينجاست، 
ــود براى  ــد دولت درصدى س باي
ــوازم  ل ــد  تولي ــاى  كارخانه ه
آشپزخانه در نظر بگيريد و به آنها 
پرداخت كند تا توليدكنندگان با 
قيمتى پايين اقالم را به بازارهاى 
ــد، در صورتى  جهانى عرضه كنن
كه اقالم ارزان تر باشد در تجارت 
جهانى خريدار خواهد داشت اما 
ــفانه از اين صنعت حمايتى  متاس
ــبختانه  صورت نمى گيرد. خوش
اقالم توليدى در كشورهاى سوريه 
و لبنان و عراق خريدار دارد و شايد 
ــر و حمايت دولت  با تبليغات موث
ــرى را در  ــم بازارهاى ديگ بتواني

ــيم.  كاظمى  ــته باش اختيار داش
ــه گمرك نظارت  با انتقاد از اينك
درستى نسبت به واردات كاالهاى 
آشپزخانه ندارد، مى افزايد: بيش 
ــاى وارداتى از  از 90 درصد كااله
ــت و كمتر از يك  كشور چين اس
ــه اروپا و كمتر  درصد آن متعلق ب
ــپزخانه براى  از 8 درصد اقالم آش
ــت. بااين حال در  كره و ژاپن اس
ــتيم كه اقالمى با  بازار شاهد هس
ــه وفور ديده  ــاى اروپايى ب برنده
مى شود. اين نكته بيانگر آن است 
ــبت به  كه گمرك دقت كافى نس
ــدارد و اين  ــالم وارداتى خود ن اق
ــس چينى به  ــل دارد كه جن تام
ــه مردم  ــى ب ــس اروپاي ــام جن ن
ــا تاكيد  ــود.  وى ب فروخته مى ش
ــى لوازم  ــه اجناس خارج بر اينك
ــيارى از موارد  ــپزخانه در بس آش
ــالم توليدى داخلى  ارزان تر از اق
ــت، مى گويد: اگر از صنعت و  اس
ــود،  ــور حمايت ش توليد در كش
ــود.  ــرايط براى ما بهتر مى ش ش
ــالم  ــد از اق ــور 50درص در كش
ــده برند داخلى دارند و  توزيع ش
ــتند.  50درصد برند خارجى هس
ــدن و تجارت  وزارت صنعت، مع

مى تواند با برنامه ريزى درست از 
ــدگان داخلى حمايت  توليدكنن
ــد و از واردات كاالهاى  جدى كن
آشپزخانه با اين ميزان جلوگيرى 
ــاره كاالى  ــوص درب كند به خص

بى كيفيت چينى. 
ــى، صنعت و  ــه كاظم ــه گفت ب
ــور زمانى مى تواند  توليد در كش
ــد كه  ــته باش ــق كافى داش رون
ــت قرار  ــت دول ــايه حماي در س
ــر دليلى  ــر دولت به ه گيرد. اگ
ــد ارز مبادله اى  ــر نمى توان ديگ
ــد حداقل از  براى مواد خام بده
ــدگان داخلى حمايت  توليدكنن
ــرايط صادرات براى آن  كند، ش
ــه مانع از ورود  مهيا كند يا اينك
ــور شود.  بى رويه اجناس به كش
ــادرات به حد  ــه معتقدم ص البت
ــور برقرارى رقابت  كافى به منظ

سالم و با كيفيت بايد باشد. 
ــوازم فلزى و  ــس اتحاديه ل ريي
ــپزخانه با بيان اينكه  ظروف آش
ــايد به دليل وجود بازار خريد  ش
ــد توليد كننده  و نياز مردم واح
ــود  ــپزخانه تعليل نش اقالم آش
ــت  ــن صنع ــت از اي ــا حماي ام
ــاد ركود گرفته  مى تواند بر اقتص
ــذارد، مى افزايد:  تاثير مثبت بگ
ــا به گونه اى   ــف م ــت صن وضعي
ــتر افراد در بخش  است كه بيش
ــتند و درصد  ــال هس توزيع فع
كمترى در بخش توليد فعاليت 
ــرايط  مى كنند امابا همه اين ش
ــا از اين واحدهاى  اگر حمايت ه
اندك صورت نگيرد بازار از دست 
ــى گرفته  ــدگان داخل توليدكنن
ــبختانه شرايط  ــود. خوش مى ش
ــت كه  ــده اس االن به گونه اى ش
ــتقبال بيشترى نسبت  مردم اس
به گذشته در برابر اجناس داخلى 
ــانه خوبى براى  ــد و اين نش دارن
ــا اگر  ــت ام ــق اقتصادى اس رون
ــهيالتى  ــرايط كنونى تس در ش
ــدگان داخلى ارائه  به توليدكنن
ــانه كوچك و موثر  نشود اين نش

بر باد مى رود. 

ــين برخوردار، عضو هيات  محمدحس
رييسه اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و 
كشاورزى تهران گفت: خروج از ركود 
تابع ميزان سرمايه گذارى مولد در كشور 
و به دنبال آن تابع امنيت سرمايه گذارى 
و سياست هاى حمايتى دولت از بخش 

خصوصى است. 
ــا او درخصوص نقش  ــزارش ايرن به گ
ــى در برنامه هاى خروج  تجارت خارج
ــرد: كاهش ظرفيت  ــود اظهار ك از رك
مشاركت و توانمندى بخش خصوصى 
ــه بايد در  ــت ك يكى از موضوعاتى اس
ــتمى  ــك برنامه تحليل سيس قالب ي
ــه و ارزيابى علمى و دقيق  مورد مطالع
قرار گيرد و فرازوفرودهاى عوامل موثر 

بر آن بازشناسى شود. 
ــا تبيين اين  ــع واردات ب رييس مجم
ــت از مفهوم  ــدان امني موضوع كه فق
ــت،  ــك و عدم اطمينان مجزاس ريس
تصريح كرد: در شرايط ريسك، فعاالن 
ــال در حركت  ــا دو احتم اقتصادى ب
اقتصادى خود روبه رو هستند كه يكى 
سود بيشتر و ديگرى سود كمتر و دير 

بازده است. 
ــه داد: در فضاى عدم  ــوردار ادام برخ
ــا بيش از  ــان، فعال اقتصادى ب اطمين

ــت كه هيچ يك از  دو گزينه روبه روس
گزينه هاى احتمال موفقيت و شكست 
در آنها مشخص نيست؛ اما در شرايط 
ــر از دو حالت  ناامنى اوضاع پيچيده ت
قبلى است كه منجر به كاهش رغبت 
سرمايه گذارى مولد در كشور و هدايت 
ــرمايه ها به فعاليت هاى غير مولد يا  س

زيرمينى مى شود. 
ــان در  ــب كارآفرين ــزود: اغل  وى اف
ــعه اعم از  ــال توس ــورهاى در ح كش
ــات و  ــت، خدم ــوزه صنع ــاالن ح فع
ــات براى رونق دهى  تجارت برخى اوق
ــكل كمبود  به فعاليت هاى خود با مش
ــا جاى خالى  ــرمايه گذارى ي منابع س
ــتند و به  ــرمايه گذارى روبه رو هس س
ــت گذاران بايد  ــل سياس ــن دلي همي
ــردش مالى و  ــهيل گ درخصوص تس
ــرمايه گذارى مولد در كشور  امنيت س

اقتضائات موردنياز را لحاظ كنند. 
ــرورت اين موضوع  وى اضافه كرد: ض
ــار تحريم ها  ــرايط مديريت فش در ش
ــرايط تحريم،  ــكار تر است، زيرا ش آش
ــژه اى ايجاد كرده  موقعيت خاص و وي
ــى  ــت آن نيازمند بازشناس كه مديري
دوباره برخى مولفه هاى اقتصادى است. 
ــاره به اين  رييس مجمع واردات با اش

ــاى متوالى  ــه رد و تاييده موضوع ك
ــرمايه گذارى  هر بخشنامه، امنيت س
ــار كرد:  ــد، اظه ــدوش مى كن را مخ

بخش خصوصى براى پيشبرد اهداف 
ــته  ــتغالزايى كه بر عهده آن گذاش اش
است به امنيت سرمايه گذارى نياز دارد. 

ــش گرفتن  ــوردار در پي به گفته برخ
ــراى كاهش  ــت هاى حمايتى ب سياس
ــى از فقدان ثبات  ــك ناش ميزان ريس
قوانين مى تواند تضمين كننده امنيت 

سرمايه گذارى باشد. 
وى حصول اطمينان از قوام تامين مواد 
اوليه را براى كارآفرينان ضرورى دانست 
و اظهار كرد: دغدغه اصلى كارآفرينان 
صنعتى، حصول اطمينان از تامين مواد 
اوليه است و از آنجا كه بخشى از مواد 
اوليه در حوزه صنعت از طريق واردات 
ــود، بايد اذعان كنيم كه  تامين مى ش
ــهيل واردات مواد اوليه و كاالهاى  تس
واسطه اى براى حفظ اشتغال صنعتى 
ــروج از ركود  ــور و به دنبال آن خ كش

اقتصادى ضرورى است. 
ــا جرائم  ــه اى ب برخوردار مبارزه ريش
ــت  ــاز امني ــادى را زمينه س اقتص
ــمرد و افزود: اين  سرمايه گذارى برش
ــاد اقتصادى  ــائبه كه مبارزه با فس ش
ــرمايه گذارى در  ــش س منجر به كاه
ــت و  ــود تفكرى نادرس ــور مى ش كش
ــت، در همه جاى  ــا افتاده اس پيش و پ
دنيا يكى از پايه هاى اساسى حمايت از 
سرمايه گذارى قانونى و رسمى، مقابله با 

اقتصاد زيرزمينى و پنهان است. 

حمايت دولت تنها راه حل ثبات قيمت لوازم آشپزخانه 

90درصد واردات لوازم آشپزخانه از چين است

امنيت سرمايه گذارى شرط خروج از ركود

خروج از ركود اقتصادى در سايه امنيت سرمايه گذارى محقق خواهد شد 

لغو هر تحريم، آهنگ رشد اقتصادى را سريع مى كند

حسين عبده تبريزى*
ــت كنونى  ــتاورد دول بزرگ ترين دس
كاهش تورم است اما در مورد برون رفت 
از ركود دستاورد كمترى داشته و الزم 
ــترى در اين زمينه  ــت تالش بيش اس
ــايى عامل موثر  ــته باشيم. شناس داش
در دستيابى با اين امر يكى از الزامات 
است. شايد بتوان موفقيت در مذاكرات 
ژنو را يكى از عامل موثر در برون رفت از 
ركود دانست زيرا بزرگ ترين دستاورد 
آن كاهش تحريم ها عليه ايران است. 

ــرمايه گذارى را در كشور افزايش  ــك تحريم بانكى و لغو آن حجم س  بدون ش
مى دهد و شرايط را براى ايجاد اشتغال فراهم مى كند. در اين فضا حتى مى توان 
ــت كه تراز غير نفتى بهبود و صادارات غيرنفتى افزايش يابد و ذخيره  اميد داش
ارزى در كشور نيز روند تصاعدى داشته باشد. در اين فضاست كه چرخه توليد 
بيشتر مى چرخد و اميدها براى بهبود وضعيت اشتغال و درآمدزايى نيز بيشتر 

مى شود. 
ــت اگرچه در طول  ــى از راهكارهاى برون رفت از ركود اس ارتباطات با دنيا يك
ــته با وجود حداقلى ارتباطات موفق به ادامه حيات اقتصادى  ــال هاى گذش س
بوديم. نكته مهم اينجاست كه دولت يازدهم برنامه اقتصادى خود را با شرايط 
ــاى موجود برنامه  ــته و با فض ــته و فرضى براى لغو تحريم ها نداش حاكم نوش

اقتصادى تعيين كرده با همين ديدگاه نيز تورم را مهار كرده است. 
كشور در طول سال هاى گذشته نيز رشد  داشته و نمى توان گفت در وضعيت 
كامال نابسامان قرار دارد اگرچه مى دانيم لغو هر تحريمى به ذات خود در اقتصاد 
و رشد آن تاثير مثبتى دارد. اگر بتوانيم تمامى تحريم ها را لغو كنيم آهنگ رشد 
اقتصادى سريع خواهد شد در غير اين صورت همچنان با سختى هاى متعددى 

مواجه  هستيم. 
ــود مهلت دوباره  ــادى در بخش توليد و صنعت با وج هم اكنون وضعيت اقتص
ــا همانند قبل  ــرا تحريم ه ــد بود زي ــته خواه ــورهاى 1+5 همانند گذش كش
پابرجاست و غرب فشارهاى خود را نسبت به ايران دارد. بايد بپذيريم كه مهلت 
گرفتن دوباره از غرب با عدم توافق تفاوتى نمى كند زيرا ركود حاكم در صنعت 

و توليد همچنان ادامه دارد حتى اگر تورم كمى مهار شده باشد. 
ــت كه دولت با قدرت تمام همانند قبل برنامه حمايتى خود را  اين در حالى اس
ــت و تالش خواهد كرد تا از ركود  از اقتصاد و بخش صنعت و توليد خواهد داش
ــود. برنامه دولت براى اين اصل با فرض تحريم ها بوده است  اقتصادى خارج ش
ــرايط كنونى يعنى عدم توافق نه اينكه تاثيرگذار نباشد اما تاثير واقعى در  و ش

اهداف تعيين شده دولت براى اقتصاد نخواهد داشت. 
*مشاور مديريت و تامين مالى وزير راه و شهرسازى دولت يازدهم 

بسته حمايتى دولت زمان بر است

ــت و پيش شرط  ــته حمايتى دولت براى خروج از ركود تورمى زمان بر اس  بس
ــى و افزايش  ــرمايه خارج ــب و كار، جذب س خروج از ركود بهبود فضاى كس

سرمايه بانك هاست.
غالمحسين شافعى، رييس اتاق بازرگانى ايران، در گفت وگو با فارس با بيان اين 
ــرعت نمى تواند به  نكته افزود: اجراى اين اليحه به زمان نياز دارد و دولت به س

موارد موردنظر عمل كند.
او در پاسخ به اينكه دستاورد جلسه با صندوق توسعه ملى براى بخش خصوصى 
چه بود، به اين نكته اشاره كرد كه سهم قابل توجهى از منابع اين صندوق براى 
بخش خصوصى در نظر گرفته شده و اميدواريم اين منابع در اجرا دچار انحراف 

نشود و به بخش خصوصى تعلق گيرد.
رييس اتاق بازرگانى ايران با اشاره به وضعيت بانك ها براى خروج از ركود تورمى 
ــاس اليحه حمايتى دولت، بانك ها بايد بخشى از دارايى هاى خود  گفت: براس
ــانند و موظف شده اند از كار بنگاهدارى  را براى افزايش سرمايه به فروش برس
بيرون آيند اما دولت بايد كنترل هاى الزم را براى پايبندى به قانون اعمال كند و 
نبايد قوه هاى فراقانون وجود داشته باشند كه مثل بانك ها به قانون عمل نكنند.
شافعى در پاسخ به اينكه به ظاهر قرار است، دولت مكملى را براى اليحه خروج 
از ركود تورمى منتشر كند و بهتر است  چه بخش هايى در آن ديده شود، تصريح 
كرد: بهترين راه حل افزايش سرمايه بانك هاست كه استفاده از منابع صندوق 

توسعه ملى در اين راستا پيشنهاد شده است.
به اعتقاد رييس اتاق بازرگانى ايران ورود سرمايه گذارى خارجى اعم از كوچك 
و بزرگ مى تواند بدون آنكه اثر تورمى داشته باشد، ما را از ركود خارج كند، به 

شرط آنكه بهبود فضاى كسب و كار را جدى بگيريم.

موانع سياسى مانع الحاق به WTO شد
موضع ايران براى الحاق به سازمان تجارت جهانى تغيير نكرده است و در صورت 

رفع موانع سياسى اين مبحث بيش از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
محمد نهاونديان، رييس دفتر رييس جمهورى، با اعالم اين نكته به خبرگزارى 
ــاس تصميم  ــازمان تجارت جهانى براس ــه س ــران ب ــتن اي ــوج گفت: پيوس م
ــترده در دولت هاى قبل انجام  ــت و در طى يك فرآيند گس كارشناسانه اى اس

شده است. 
وى با اشاره به متوقف شدن بحث الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى افزود: 
موضع ايران براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى تغييرى نكرده، اما تحميل 

تحريم هاى اقتصادى و ايجاد موانع سياسى مانع پيوستن ما به WTOشد. 
ــى فعال  رييس دفتر رييس جمهور  تصريح كرد: اميدوارم با توجه به ديپلماس
ــته شود در آن  ــير ما برداش ــى از مس ايران در دولت يازدهم تمام موانع سياس
ــازمان تجارت جهانى به روند طبيعى خود  ــتن ايران به س صورت بحث پيوس

بازگشته و با سرعت قابل توجهى پيگيرى شود. 
ــش ديگر خبرنگار موج درخصوص انتقاد  ــخ به پرس اين مقام مسئول در پاس
فعاالن و كارشناسان اقتصادى به پيش نويس اليحه خروج غيرتورمى از ركود 
گفت: دولت بسته سياستى خروج غيرتورمى از ركود را هنوز تدوين و منتشر 
نكرده است. آنچه از سوى دولت منتشر شد در واقع مقدمه اى بر سياست هاى 

خروج غير تورمى از ركود و تحليلى از ريشه هاى ركود در اقتصاد ايران بود. 
نهاونديان با بيان اين مطلب كه دولت در حال تدوين اليحه خروج غيرتورمى 
از ركود است، تصريح كرد: پس از تدوين نهايى و انجام بررسى ها اين اليحه با 

فوريت از سوى دولت به مجلس ارسال مى شود. 
رييس دفتر رييس جمهور درخصوص بارزترين ويژگى اليحه خروج غيرتورمى 
از ركود خاطرنشان كرد: تصويب نامه هيات وزيران براى اليحه خروج غيرتورمى 
از ركود به مراتب بيشتر از اين اليحه است زيرا دولت قصد دارد اجراييات خود 

را از اين تصويب نامه ها انجام دهد. 
ــد: نكته مهم و هنر  وى درخصوص ضرورت تداوم كاهش نرخ تورم متذكر ش
ــورم بتوانيم از ركود  ــت كه با حفظ روند نزولى ت مديريت اقتصادى در اين اس

خارج شده و به رشد اقتصادى دست يابيم. 
ــت براى كاهش نرخ تورم ساالنه و  نهاونديان ابراز كرد: خوشبختانه گام نخس
ــد و در هر دو تورم كاهش قابل توجهى را شاهد  تورم نقطه به نقطه برداشته ش

بوديم. 

بدهى 700 ميليارد تومانى 
هواپيمايى  باقى است

ــل  ــكولى، مديرعام ــى كش مصطف
ــاى نفتى  ــركت پخش فرآورده ه ش
ــركت هاى  ــى برخى ش ــت: بده گف
هواپيمايى بدهكار به اين شركت كه 
رقم بدهى آنها به 676 ميليارد تومان 
مى رسد، هنوز به قوت خود باقى است، 
 خطوط هواپيمايى مسافر بر «ماهان 
ــن  ــره بدهكارتري ــمان» در زم و آس
ــركت هاى بدهكار به شركت ملى  ش
ــمار  پخش فرآورده هاى نفتى به ش

مى روند. 

خريد تضمينى گندم از مرز 
3/5 ميليون تن گذشت

محسن ملكى، سخنگو و مدير خريد 
ــج و چاى بانك  تضمينى گندم، برن
ــون و 325  ــپه، از خريد پنج ميلي س
هزار تن گندم از ابتداى فصل برداشت 
ــت: اين ميزان  تاكنون خبر داد و گف
گندم به ارزش 56 هزار و 500 ميليارد 
تومان از گندمكاران خريدارى شده 
است. از مجموع گندم خريدارى شده، 
تاكنون بخش عمده وجوه گندمكاران 
ــان واريز  به صورت آنالين به حسابش
ــده و در حال حاضر هيچ بدهى به  ش

گندمكاران نداريم. 

8 هزار ميليارد ريال يارانه 
كشاورزى 

«عباس رجايى»، نماينده مردم اراك 
ــالمى گفت:  ــوراى اس در مجلس ش
يارانه بخش كشاورزى كشور ساالنه 
ــت هزار ميليارد ريال است  فقط هش
ــخگوى نيازهاى  ــم پاس ــن رق كه اي
وسيع اين حوزه نيست. اين در حالى 
ــت كه يارانه بخش كشاورزى در  اس
كشورهاى اروپايى ساالنه 40 ميليارد 
يورو و در اياالت متحده آمريكا ساالنه 

يك هزار ميليارد دالر است. 

يارانه شير به تابستان 
نرسيد

رضا باكرى، دبير انجمن صنايع لبنى 
گفت: يارانه اى به شير فصل تابستان 
ــن براى  ــاص نمى يابد. انجم اختص
ــيرخام  حمايت از توليدكنندگان ش
ــراى افزايش توليد  ــع لبنى ب و صناي
ــنهاد  ــات قيمت هاى فعلى پيش و ثب
ــير اين فصل را به  تخصيص يارانه ش
ــاورزى و كارگروه كنترل  وزارت كش

بازار ارائه داد كه با آن موافقت نشد. 

7 هزار ميليارد دالر 
درآمدنفتى عراق 

ــرد،  ــالم ك ــراق اع ــت ع وزارت نف
ــروش نفت  ــاى حاصل از ف درآمده
ــن 2014 به  ــور در ژوئ خام اين كش
هفت ميليارد دالر رسيده است. عاصم 
جهاد، سخنگوى وزارت نفت عراق، در 
بيانيه اى اعالم كرد: در ماه ژوئن سال 
جارى از پايانه هاى نفتى بندر جنوبى 
بصره 72 ميليون و 800 هزار بشكه 
ــده كه هفت ميليون و  نفت صادر ش
470 هزار دالر براى عراق، درآمد به 
ــت. ميانگين قيمت  ارمغان آورده اس
فروش نفت 102,610 دالر براى هر 
ــت. اين مقدار  بشكه برآورد شده اس
نفت خام به وسيله 25 شركت نفتى 
بين المللى توليد و از پايانه هاى بصره، 
ــناورهاى واقع در  ــه و ش خور العمي

خليج فارس صورت گرفته است. 

حل بحران گاز اوكراين 
و اروپا 

ــرژى اوكراين  يورى پرودان، وزير ان
گفت: گروه مشورتى شامل دو نماينده 
ــا و دو نماينده از  ــيون اروپ از كميس
اوكراين خواهد بود و كى يف هم آماده 
ــى در تمامى  پذيرش ناظران اروپاي
ــتگاه هاى اندازه گيرى گاز است.  ايس
ــفاف  ما مى خواهيم تا حدممكن ش
ــان دهيم كه به دنبال  ــيم تا نش باش
ــتفاده از جريان ترانزيت گاز  سوء اس

نيستيم. 

رشد بيش از 27 درصدى 
سرمايه گذارى صنعتى  

ــال از  ــت امس ــه ماهه نخس طى س
ناحيه صدور پروانه هاى بهره بردارى 
ــزارو 837 نفر  ــراى 10 ه صنعتى ب
اشتغال ايجاد شده است. در اين بازه 
زمانى بالغ بر 14هزارو 177ميليارد 
ريال سرمايه گذارى صنعتى در كشور 
صورت گرفته كه نسبت به سه ماهه 
نخست سال 92 رشد 27/ 6 درصدى 
ــه ماهه  ــد. طى س ــان مى ده را نش
نخست سال 92 بالغ بر 11هزارو 110 
ميليارد ريال سرمايه گذارى صنعتى 

در كشور رخ داده بود. 

ــهم توليد در هدفمندى يارانه ها تصويب نشده است.    يك  ــتور العمل اجرايى س هنوز دس
ــور در گفت وگو با  ــارت راهبردى رييس جمه ــئول در معاونت برنامه ريزى و نظ مقام مس
فارس، با اشاره به سهم توليد در مرحله دوم هدفمندى يارانه ها اظهار كرد: در ماه هاى اخير 
ــهم توليد در اين قانون تهيه و تدوين شده و نيز پيشنهادهايى به  دستور العمل اجرايى س

ستاد هدفمندى يارانه ها براى تصويب ارسال شده است. 
وى تاكيد كرد: در حال حاضر هنوز اين دستور العمل به تصويب ستاد هدفمندى نرسيده و 

ما نيز در معاونت پيگير تصويب آن هستيم. 
اين مقام مسئول با بيان اينكه هنوز برآورد ميزان درآمدى از مرحله دوم هدفمندى يارانه ها 
صورت نگرفته است، تصريح كرد: به نظر مى رسد تا پايان مرداد ماه سال جارى بتوان برآورد 

دقيقى از وضعيت درآمد حامل هاى انرژى در هدفمندى يارانه ها داشت. 
ــتاد هدفمندى براى بخش توليد قرار است،  به گفته وى در پيشنهادهاى ارائه شده به س
ــدى مدنظر در  ــا و واحدهاى تولي ــهيالت به بنگاه ه ــود يارانه به عنوان تس ــى از س بخش

دستور العمل پرداخت شود. 
اين مقام مسئول ادامه داد: طبق دستور العمل تهيه شده بخش حمل و نقل، صنايع انرژى بر 
و پرمصرف و نيز بهبود خطوط توليد و ارتقاى تكنولوژى از جمله حوزه هايى هستند كه در 

مرحله دوم هدفمندى يارانه ها حمايت خواهند شد. 
ــراى مرحله دوم  ــه ماه از اج ــت س به گزارش فارس با وجود گذش
ــال جارى شروع شده،  هدفمندى يارانه ها كه از اول ارديبهشت س

هنوز خبرى از سهم توليد و ميزان دقيق اعتبار آن نيست. 
در اين راستا پيش از اين وزير اقتصاد از اختصاص پنج هزار ميليارد 
تومان و وزير صنعت اعتبار 3400 ميليارد تومانى را براى اين بخش 

پيش بينى كرده بودند. 

 در سال هاى گذشته رابطه نابرابر در قراردادهاى نفتى ايران حاكم بود و قراردادها به صورت 
ــينى، رييس كميته بازنگرى قراردادهاى نفتى  يك جانبه انجام مى شد.   سيد مهدى حس
ــركت هاى  ايران با اعالم اين نكته گفت: در تنظيم قراردادهاى نفتى رابطه بين توليد و ش
ــده است. اگر  ــرمايه در چارچوب قراردادها لحاظ ش مصرف كننده صاحب تكنولوژى و س
به صورت برد،برد يا وين، وين تنظيم نشود در آينده صنعت نفت دچار چالش خواهد شد. 

رييس كميته بازنگرى قراردادهاى نفتى ايران با اشاره به اينكه هرچه منافع كشور با منافع 
ــتر گره بخورد به نفع ما خواهد بود، گفت: بنابراين سعى كرديم  شركت هاى خارجى بيش
ــترين تكنولوژى و دانش فنى را به كشور منتقل و  ــور بيش عالوه بر حفظ منافع ملى كش

شركت نفت را به شركت بين المللى مبدل كنيم. 
ــينى با تاكيد بر اينكه بيع متقابل برد- برد نبود بلكه  ــگاه خبرنگاران، حس به گزارش باش
ــد و كارنامه  ــت ش يك طرفه به نفع ما بود اضافه كرد: بيع متقابل در نفت 15 دالرى درس

درخشانى دارد اما آن قرارداد در شرايط فعلى كاربردى ندارد. 
ــت و چگونگى افزايش  ــريع ظرفيت هاى توليد تنها راه حل ماس وى تاكيد كرد: توسعه س
ظرفيت و نرخ بازيافت و چگونگى كاهش ريسك و هزينه ها چالش هاى اصلى ما محسوب 

مى شود. 
ــايد  ــرى قراردادهاى نفتى ايران ادامه داد: ش رييس كميته بازنگ
تحريم ادامه يابد و مجبور باشيم از منابع داخلى مانند اوراق قرضه 
ــتفاده كنيم اما در شرايط عادى بايد قاعده بازى را  و فاقد انرژى اس
ــركت هاى نفتى در ريسك زندگى  دريابيم.  حسينى ادامه داد: ش
مى كنند و در ريسك پول مى سازند و اين كارى است كه نمى توانيم 
ــركت نفتى به او پاداش  ــب با ريسك ش انجام دهيم. ما بايد متناس

دهيم و اين يكى از قواعد بازى است. 

دستور العمل اجرايى سهم توليد در هدفمندى 
تصويب نشده است

 زمان رابطه نابرابر قراردادهاى نفتى 
به سر آمده است

الهه ابراهيمى 



ــائل مناطق  آسيب شناسى مس
ــام  ــال انج ــس از 20 س آزاد پ

مى شود. 
اول  اسحاق جهانگيرى، معاون 
اينكه  ــان  بي با  ــور  رييس جمه
نخستين مناطق آزاد در برنامه 
ــور به تصويب  ــعه كش اول توس
ــت در  ــزود: الزم اس ــيد، اف رس
ــى  آسيب شناس ــه  زمين ــن  اي
ــرا پس  ــرد كه چ ــورت گي ص
ــج برنامه  ــدن پن ــپرى ش از س
ــته ايم به  ــعه، هنوز نتوانس توس
به  ــوط  مرب ــاى  هدف گذارى ه
ــت پيدا  برخى مناطق آزاد دس

كنيم. 
ــر، جهانگيرى  مه ــزارش  گ به 
ــه شوراى عالى  ديروز در جلس
ــى  ــق آزاد تجارى- صنعت مناط
ــاره به  ــژه اقتصادى با اش و وي
ــه مناطق آزاد  ــى كه ب امتيازات
كشور داده شده، اظهار كرد: با 
وجود امتيازاتى همچون برخى 
ــوارض و  ــا، حذف ع معافيت ه
ــت و پاگير، انتظار  مقررات دس
كانونى  آزاد  ــق  مناط ــى رود  م
ــرمايه گذاران  ــذب س ــراى ج ب
ــراى  ب ــه اى  و منطق ــى  خارج

ــا  ام ــد  باش ــور  ــادرات كش ص
ــاهده  مش ــى  گاه ــفانه  متاس
ــن مناطق به  ــه اي ــود ك مى ش
ــراى واردات كاالهاى  ــى ب محل

مصرفى تبديل شده اند. 
ــون  ــزود: تاكن ــرى اف جهانگي
ــد از مناطق  ــه باي ــور ك آن ط
ــده  ــتفاده نش ــور اس آزاد كش
ــن  اي از  ــس  پ ــدوارم  امي و 
آسيب شناسى دولت بتواند در 
ــت گذارى  سياس اين خصوص 
ــاره مناطق آزاد  ــبى درب مناس

ــور انجام دهد.  كش
ــور  رييس جمه ــاور  از مش وى 
ــى مناطق  ــوراى عال و دبير ش
ـ  صنعتى و ويژه  ــارى  آزاد تج
اقتصادى خواست پس از انجام 
را  گزارشى  آسيب شناسى،  اين 
ــران ارائه  ــه هيات وزي در جلس
دهند تا دولت بتواند براى رفع 
ــا در اين  ــتى ها و تنگناه كاس
صحيحى  تصميم گيرى  زمينه، 

انجام دهد. 
ــان كرد: با  جهانگيرى خاطرنش
ــاى فراوانى كه  ــود مزيت ه وج
در مناطق آزاد وجود دارد الزم 
است اين موضوع مورد بررسى 

ــرار گيرد كه چرا در بعضى از  ق
ــه برخى  ــبت ب اين مناطق نس
ــور كه حتى از  نقاط ديگر كش
ــاى منطقه  ــات و مزيت ه امكان
ــتند،  ــوردار نيس ــز برخ آزاد ني
ــاق افتاده  ــعه كمترى اتف توس

است. 
ــور  رييس جمه اول  ــاون  مع
به پيشنهاد  اشاره  با  همچنين 
آزاد  ــه  منطق ــاد  ايج ــه  اليح
ــك، از  ــى جاس تجارى-صنعت
سواحل مكران و درياى عمان 
ــن  ــى از مهم تري ــوان يك به عن
ــور  ــعه كش ــاى توس ظرفيت ه
ــزود: اين مناطق  ــام برد و اف ن
به آب هاى  با وجود دسترسى 
ــول  مغف ــون  تاكن ــا  دني آزاد 
با  ــبختانه  ــد كه خوش مانده ان
ــم رهبرى  ــتور مقام معظ دس
مسلح  نيروهاى  و جهت گيرى 
به  ــك  ــتقرار و كم اس ــراى  ب
ــه، فرصتى  ــعه اين منطق توس
ــده كه  ــراى دولت ايجاد ش ب
ــكل ويژه به اين سواحل  به ش

ــردازد.  بپ
از  ــى  يك داد:  ــه  ادام وى 
ــر  دكت ــت  دول ــت هاى  سياس

روحانى اين است كه با نگاهى 
ــواحل مكران و بندر  ويژه به س
چابهار به عنوان كانون هاى مهم 

توسعه كشور بپردازد. 
ــه تركان، مشاور  در اين جلس
ــوراى  رييس جمهور و دبير ش
ــارى  ــق آزاد تج ــى مناط عال
اقتصادى  ــژه  ــى و وي ـ  صنعت
ــنهاد اليحه  ــوص پيش در خص
ــه آزاد تجارى- ــاد منطق ايج

ــه  ــه ارائ ــك ب ــى جاس صنعت
ــن  ــت و ضم ــى پرداخ گزارش
امكانات  و  ظرفيت ها  ــريح  تش
ــه،  منطق ــن  اي در  ــود  موج
ــوص  خص در  ــى  توضيحات
و  موجود  پروژه هاى  مساحت، 
ــر مربوط به اين  جزييات ديگ
ــرد كه پس از  ــه ارائه ك منطق
ــنهاد  ــث و تبادل نظر پيش بح
ــيد.  اين اليحه به تصويب رس

ــهر نيز در اين  ــتاندار بوش اس
ــى در خصوص  ــه گزارش جلس
ــاد  ايج ــه  اليح ــنهاد  پيش
ــارى ـ صنعتى  منطقه آزاد تج
ــه بيان  ــهر ارائه كرد و ب بوش
ــون تجارت  ــى پيرام توضيحات
ــذر  ــهر در گ ــى بوش و بازرگان

ــر و منابع انرژى  ــان، ذخاي زم
ــهر، وضعيت كلى صنايع  بوش
در اين استان، زيرساخت هاى 
منطقه  مزيت هاى  حمل و نقل، 
و اهم فرصت ها و ظرفيت هاى 
ــت  ــتان پرداخ اس ــادى  اقتص
ــز با نظر  ــنهاد ني كه اين پيش
ــوراى عالى تصويب  اعضاى ش

ــد. . ش
ــه وزراى  ــت ك ــن نشس در اي
ــارت،  تج و  ــدن  مع ــت،  صنع
ــالمى،  ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــس  ريي ــازى،  شهرس و  راه 
ــزى و معاون  ــك مرك بان كل 
ــس  ريي و  ــور  رييس جمه
ــى،  فرهنگ ــراث  مي ــازمان  س
ــگرى  ــتى و گردش صنايع دس
ــتند، پيشنهاد  نيز حضور داش
ويژه  ــه  منطق ــاد  ايج ــه  اليح
ــى بركت در  ــادى داروي اقتص
ــن رفع  ــاوجبالغ و همچني س
ــه اصالح  ــرت تصويب نام مغاي
ـ   محدوده منطقه آزاد تجارى 
ــه همراه چند  صنعتى انزلى ب
ــس از ارائه  ــنهاد ديگر پ پيش
ديدگاه ها و نظرات مختلف به 

ــيدند.  تصويب رس

گزارش مناطق آزاد به دولت مى رود
آسيب شناسى بعد از 20 سال
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اخبار كوتاه

 حريق در پااليشگاه 
نفت بيجى

پااليشگاه بيجى واقع در استان صالح 
الدين، از 10 ژوئن سال جارى و پس 
ــالم وضعيت آماده باش در عراق  از اع
شاهد درگيرى ميان نيروهاى امنيتى 
و افراد مسلح گروه تروريستى داعش 
ــتان  ــت. يك منبع امنيتى در اس اس
صالح الدين از آتش سوزى در مخازن 
ــبب حمله  ــى به س ــگاه بيج پااليش
خمپاره اى به اين پااليشگاه خبر داد. 
اين منبع گفت: در پايان روز گذشته 
ــلح ناشناس، با پرتاب شش  افراد مس
ــگاه بيجى،  ــه خمپاره به پااليش گلول
ــدادى از  ــوزى در تع ــبب آتش س س
ــدند. اين  ــگاه ش اين پااليش مخازن 
منبع كه خواست نامش فاش نشود، 
ــى از  افزود: آمارى حاكى از زيان ناش
سقوط خمپاره ها به پااليشگاه منتشر 

نشده است. 

 افزايش ارزش صادرات 
كاالهاى غيرنفتى

ــازمان  راضيه عليرضايى، رييس س
ــان  صنعت، معدن و تجارت خراس
ــادرات بيش از 576  ــوى از ص رض
 420 ارزش  ــه  ب كاال  ــن  ت ــزار  ه
ــتان  ميليون و 329 هزار دالر از اس
ــه ماهه اول سال جارى خبر  در س
داد و گفت: متوسط قيمت هر تن 
ــه ماهه اول  كاالى صادراتى در س
ــال جارى، 728 دالر بوده است.  س
ــده كاالهاى صادراتى در  اقالم عم
ــران، انواع  ــامل زعف ــن مدت ش اي
گوجه فرنگى،  رب  شيرينى،  نان ها، 
ــا،  ورنى ه و  ــا  رنگ ه ــيمان،  س
ــلنگ و پسته  كف  پوش ها، لوله و ش

ــت.  بوده اس

توافق جديد گمركى 
ايران – تركيه

ــيان،  ــعود كرباس با رايزنى هاى مس
ــرك ايران با همتاى  رييس كل گم
ــروج كاال  ــير ورود و خ ــرك، مس ت
تا  بازرگان-گوربالغ  ــركات  گم ــه  ب

يك ماه آينده دو بانده مى شود.
ــيان در سفرى فورى به آنكارا  كرباس
ــكالت گمركى  ــراى حل و فصل مش ب
ــور، با حيات يازيجى  در مرز دو كش
ــارت تركيه ديدار  وزير گمرك و تج
و گفت وگو كرد و پس از رايزنى هاى 
فشرده مقرر شد، مسير ورود و خروج 
كاال به گمركات بازرگان-گوربالغ تا 

يك ماه آينده دو بانده شود.
ــده  ــا دو بان ــود ب ــى مى ش پيش بين
ــير ورود و خروج كاال  شدن دو مس
ــركات بازرگان-گوربالغ تردد  به گم
ــار در يك ماه  ــاى حامل ب كاميون ه
افزايش چشمگيرى مواجه  با  آينده 

شود. 

تقسيط بدهى 
كارفرمايان بدهكار 

كارفرمايان مى توانند براى پرداخت 
ــود به  ــه خ ــق بيم ــاى ح بدهى ه
سازمان تامين اجتماعى درخواست 
ــزارش روابط  ــد. به گ ــيط كنن تقس
ــن اجتماعى،  ــازمان تامي عمومى س
ــاس ماده 46  ــن صورت براس در اي
ــن اجتماعى، بدهى آنان  قانون تامي
ــعبه حداكثر تا 36 قسط  با توافق ش
ــيط خواهد بود. براساس  قابل تقس
اين گزارش به استناد مفاد ماده 46 
ــن اجتماعى، در صورتى  قانون تامي
ــاط خود  ــه كارفرما هريك از اقس ك
را در سررسيد مقرر پرداخت نكند، 
ــاط تبديل به حال شده و  بقيه اقس
از طريق اقدامات اجرائيه طبق ماده 
ــون و آيين نامه مربوطه قابل  50 قان

وصول خواهد شد. 

ايران نيازمند واردات 
گاز طبيعى است

ــان ديروز  ــد آذربايج خبرگزارى ترن
ــت: در حالى كه ايران  (شنبه) نوش
ــر قابل توجهى  ــت مقادي متعهد اس
ــايه خود  ــورهاى همس ــه كش گاز ب
صادر كند، به دليل افزايش مصرف 
ــه واردات گاز طبيعى  داخلى نياز ب
ــرف گاز طبيعى ايران در  دارد. مص
ــش يافته  ــته افزاي ــال هاى گذش س
ــت و تحريم ها موجب به تعويق  اس
ــراى  ــران ب ــاى اي ــادن تالش ه افت
توسعه بخش گاز طبيعى و افزايش 
ــد. افزايش شديد  ــرعت توليد ش س
ــران و آهنگ كند  مصرف گاز در اي
ــاخت ها در سال هاى  ــعه زيرس توس
ــديد گاز  ــر به كمبود ش اخير منج
ــال شده است.  ــرد س در ماه هاى س
ــان نيازمند  ــران همچن ــن اي بنابراي
واردات گاز براى پاسخ دادن به نياز 

داخلى خود است. 

خبر

ــه ارائه  ــاره ب ــك اقتصاددان با اش ي
ــته دولت يازدهم براى خروج از  بس
ــته براى  ــود تاكيد كرد: اين بس رك
راه اندازى چرخ اقتصاد كشور بدون 

افزايش تورم است. 
در  ــاددان،  اقتص ــى،  رزاق ــم  ابراهي
گفت وگو با تسنيم در اين باره گفت: 
ــئله اى راه حل مختص  ــر مس حل ه
ــل از آنكه به اين  ــه خود را دارد. قب ب
ــخ دهم الزم است كه به  ــوال پاس س
روح حاكم بر سياست هاى اقتصادى 
ــاره كنم كه  ــر اش ــال هاى اخي در س
ــوال شما  ــدن پاسخ س به روشن ش
ــك مى كند. آنچه دولت ها در 25  كم
ــال بعد از پايان هشت سال جنگ  س
ــران از جمله دولت  ــى در اي تحميل
ــش گرفته اند،  ــى در پي آقاى روحان
اجراى سياست هاى نئوليبرالى تعديل 
ــت. وى ادامه داد:  اقتصادى بوده اس
ــت حداقلى  ــه دخال ــت ب اين سياس
ــت بازار  ــت در اقتصاد و حاكمي دول

ــر دولت ها  ــت. اگ معتقد اس
ــازار را آزاد بگذارند و هيچ  ب
محدوديت و كنترلى بر بازار 
نداشته باشند، دست نامرئى 
ــاركت افراد عاقل كه  با مش
دنبال سودشخصى خود  به 
ــع را به طور  ــتند، مناب هس
بهينه تخصيص خواهد داد. 
ــته در  ــال گذش در 200 س
دنيا بارها اين تفكر شكست 
خورده است. در شرايطى كه 

اين تفكر عرضه شد، باالترين سود در 
توليدات صنعتى بود.

ــناس اقتصادى با اشاره به  اين كارش
اين كه سياست تعديل نئوليبرالى در 
ــچ گاه جواب نداده و نخواهد  ايران هي
ــت بيشترين  داد، تصريح كرد: نخس
ــود در توليد صنعتى نيست، بلكه  س
ــطه گرى است و دوم  در داللى و واس
ــرمايه دارى كه براساس نفع  مبانى س
ــت با ماهيت  طلبى و لذت طلبى اس
ــت.  ــالمى ما در ارتباط اس انقالب اس
ــون  ــق قان ــالمى طب در جمهورى اس
ــى برعكس سرمايه دارى، هدف  اساس
اقتصاد نيست، بلكه اقتصاد ابزار است. 
همچنين در ماهيت انقالب اسالمى 
ــع مادى  ــا در نف ــا، عقالنيت صرف م
شخصى نيست، بلكه مسائل فرامادى 
ــت، فداكارى  ــرى از جمله گذش ديگ
ــور ما اگر  ــره وجود دارد. در كش و غي
ــذارد، به دليل  ــازار را آزاد بگ دولت ب
آنكه بيشترين سود در داللى و واردات 
است، توليد ملى به شدت ضربه خواهد 
ــورد. بنابراين بايد دولت در اقتصاد  خ
دخالت كند و مانع از انحصار منافع به 

سود عده اى خاص شود. 

ــا تاكنون  ــاره اينكه آي ــى درب رزاق
ــان  ــد از پاي ــران بع ــا در اي دولت ه
ــن حمايتى را  جنگ تحميلى چني
ــته اند، اظهار  ــل داش ــد داخ از تولي
ــته تنها  ــال گذش ــرد: در 25 س ك
ــوس وجود دارد كه  يك نمونه ملم
ــت بعد آن را  ــى اجرا ولى دول دولت
ــل، به دليل  ــرد. در دولت قب لغو ك
ــاى اقتصادى، دولت  وجود تحريم ه
ــد بنزين و  ــم گرفت هم تولي تصمي
ــرف آن را مديريت كند و  ــم مص ه
موفق شد. دولت نهم با صدور كارت 
ــد باكيفيت بنزين هم  بنزين و تولي
ــت كرد و  ــرف بنزين را مديري مص
ــد.  ــع از واردات بنزين ش ــم مان ه
ــن تجربه  ــت يازدهم اي ــه دول البت
موفق را ديگر ادامه نداده است. اگر 
ــت هاى  يازدهم شيفته سياس دولت 
مى تواند همچون  نباشد  نئوليبرالى 
تجربه بنزين را در عرصه هاى ديگر 

اقتصادى را تجربه كند. 

برگرديم به خودبسته
تحليلى دولت 

ــته  ــه اينكه اين بس ــاره ب وى با اش
ــت هاى  دقيقا منطبق با روح سياس
ــده،  ــته ش تعديل و نئوليبرالى نوش
ــد  ادامه داد: همان طور كه گفته ش
اين سياست نه در ايران و نه در دنيا 
تجربه موفق نداشته و همچون 25 
ــال گذشته وضع اقتصاد كشور را  س

بدتر خواهد كرد. 
ــادى درباره  ــناس اقتص ــن كارش اي
ــته تحليلى خود  اينكه دولت در بس
ــت  ــم خروج از ركود و هم سياس ه
ــذارى كرده  را هدف گ ــى  ضدتورم
است، قابل تحقق است، اظهار كرد: 
ــت تعديل  ــت سياس ــال اس 25 س
ــه مى گذرد  ــرا كرديم و هرچ را اج
ــود. عده اى  وضع اقتصاد بدتر مى ش
از غيرتوليدكنندگان بسيار ثروتمند 
ــدند و فاصله فقير و غنى بيشتر  ش
شد. وضع اقتصاد به گونه اى شده كه 
تمامى عوامل حامل توليد، خود به 
ــده اند. به  عوامل ضدتوليد تبديل ش
طور مثال، سيستم بانكى كه روزى 
قرار بود حامل توليد باشد، در حال 

ــوداگرى  ــا فعاليت هاى س حاضر، ب
ــع از رونق  ــود، مان ــطه اى خ و واس
ــت. هر چه  ــده اس ــش توليد ش بخ
ــته، درآمدهاى نفتى و به تبع  گذش
ــور بيشتر شده است. با  واردات كش
واردات، با پول نفت خودمان، جيب 
ــى را به ضرر  توليدكنندگان خارج

توليد داخل پر از پول كرده  ايم.
ــان كرد:  ــن خاطرنش ــى همچني رزاق
ــم تاثيرات مضرى بر فرهنگ  واردات ه
ــت. در روح  ــور داشته اس مصرفى كش
ــئله مهم و  ــرمايه دارى، واردات مس س
ــت يازدهم به دليل  ــت. دول كليدى اس
ــت تعديل  آنكه به دنبال اجراى سياس
ــن، واردات كاال  ــت، بنابراين به يقي اس
افزايش خواهد يافت. با افزايش واردات، 
ــاى وارداتى خواهد  ــازار مملو از كااله ب
ــبب كاهش  ــد كه همين فراوانى، س ش
نرخ تورم خواهد شد. همچنين به سبب 
ــى از اين واردات به كاالهاى  آنكه بخش
ــطه اى مربوط است  ــرمايه اى و واس س
ــبب  ــئله خود س و همين مس
ــروج از  ــادى و خ ــق اقتص رون
ــد. در نتيجه با  ركود خواهد ش
سياست تعديل اقتصادى دولت 
يازدهم مى تواند هم ركود و هم 
ــد، اما نكته  تورم را درمان كن
بسيار مهم و آن روى سكه اين 
است كه اين مسئله در صورتى 
ــد كه دولت  محقق خواهد ش
داراى منابع عظيم درآمدهاى 
ــش واردات  افزاي ــراى  ب نفتى 
ــوى ديگر، اين رويكرد در  ــد و از س باش
كوتاه مدت اقتصاد كشور را ممكن است، 
درمان كند، اما صرفا يك ُمسكن است. 

اين پايدارى شكننده است.
ــت، توليد  قربانى اجراى اين سياس
ــتقالل  ــرمايه داخلى و اس ملى، س
ــت. اين يك فاجعه است.  كشور اس
ــناس اقتصادى  ــه گفته اين كارش ب
ــتگى  وابس ــى  يعن ــت  ــن وضعي اي
ــى، اين  ــه درآمدهاى نفت ــتر ب بيش
ــى، اگر  ــاد غيرمقاومت ــى اقتص يعن
ــدت  ــم دولت يازدهم به ش مى بيني
ــاى نفتى  ــو تحريم ه ــال لغ به دنب
ــل اين موضوع  ــت، يكى از دالي اس
ــت هاى اقتصادى  همين روح سياس
ــد و بهبود  ــن رش ــت. اي دولت اس
ــت يازدهم  ــر دول ــادى مدنظ اقتص
ــراب است و در بلندمدت خود را  س
ــا درآمدهاى نفتى  نابود مى كنيم. ب
خود، براى نيروى كار چينى و غيره 
اشتغالزايى مى كنيم، در صورتى كه 
اگر بر ظرفيت هاى داخلى صنعتى، 
ــاورزى و غيره تمركز كنيم، در  كش
ــى مى توانيم به اقتصاد  مدت كوتاه

پايدار مقاوم دست بيابيم. 

راه اندازى چرخ اقتصاد كشور بدون افزايش تورم

بسته خروج از تورم، خوب اما ناكافى است
ــته تحليلى و  ــت: بس ــادى گف ــايل اقتص ــناس مس ــاد، كارش ــژن بيدآب بي
ــود، داراى نقاط مثبت  ــروج از رك ــى دولت براى خ ــاى اصل جهت گيرى ه
ــروج از ركود تورمى  ــت ولى وجود اين نقاط مثبت كفايت خ ــيارى اس بس

را نمى كند. 
ــروج از ركود تورمى،  ــت هاى خ ــته سياس او در گفت وگو با ايرنا درباره بس
ــور بايد به سمت اصالحات  ــائل فعلى كش ــته به مس افزود: نگرش اين بس
ساختارى در بخش هاى مختلف اقتصادى باشد ولى معموال اتخاذ اين گونه 
سياست ها براى خروج از ركود و بحران زمان بر است، هرچند موجب ايجاد 
ــب تر براى بهبود وضع اقتصادى آتى كشور خواهد شد ولى  ــرايط مناس ش

نسخه اى براى درمان مصائب كنونى نيست. 
وى ادامه داد: براى خروج از ركود تورمى بايد سياست ديگرى اتخاذ كرد تا 
بتوان هم از سمت مولفه هاى تقاضا و هم از سمت مولفه هاى عرضه موجب 
كاهش تورم و افزايش توليد شد. البته مسلما سياست گذارى توامان كاهش 
تورم و افزايش توليد پيچيدگى نظرى فراوانى دارد ولى در شرايط ساختار 
فعلى اقتصاد كشور كه نرخ بهره به صورت دستورى تعيين مى شود مى توان 

به گونه اى دو سياست متضاد اخير را همزمان به ثمر رساند. 
ــناس مسايل اقتصادى تصريح كرد: به عبارت ديگر بايد سياستى  اين كارش
ــرايط ركود تورمى (رشد توليد پايين و نرخ تورم  اتخاذ كرد كه برخالف ش
ــت متضاد  ــت كه دو سياس باال) عكس آن عمل مى كند و اين بدان معناس
ــود  ــورم در كوتاه مدت بايد اتخاذ ش ــد و كاهش نرخ ت ــد تولي افزايش رش
ــتند ولى در  ــت در بلندمدت متضاد نيس ــذا تاكيد مى كنم اين دو سياس ل

كوتاه مدت به تضاد مى رسند. 
بيدآباد ادامه داد: بنابراين مى توان حصول اين سياست، روش هدف گذارى 
ــزى بايد عددهايى  ــرد يعنى بانك مرك ــورم و بهره را اتخاذ ك ــوأم نرخ ت ت
تك رقمى را براى نرخ بهره در حدود 7 تا 9 درصد و 5 تا 7 درصد براى نرخ 
تورم هدف گذارى كند. در چنين وضعيتى مى توان توقع داشت كه حداقل 

حدود يك سال بعد، اقتصاد از شرايط ركود تورمى خارج شود. 
وى تصريح كرد: مى توان گفت اتخاذ اين سياست توامان هدف گذارى نرخ 
ــرايط  ــريع ترين راه براى خروج از ركود تورمى در ش ــايد س بهره و تورم ش
ــت توأمان  ــد، ضمن اينكه اگر همراه با اين سياس ــى اقتصاد ايران باش فعل
ــود مسلما شرايط بهترى  ــت هاى مندرج در بسته دولت هم اجرا ش سياس
ــد و ثبات توليد و قيمت ها فراهم خواهد  ــال هاى بعد از لحاظ رش براى س
ــران در  ــه تحت عنوان نيروهاى پيش ــر هريك از عواملى ك ــد. يعنى اگ ش
ــته ذكرشده فعال شوند، آثار مثبت بيشترى نيز به همراه خواهند آورد.  بس
به خصوص در عوامل ذكرشده اى تحت عنوان گردشگرى و آزاد شدن منابع 
بلوكه شده مى توان از توانايى دولت براى خروج از بحران همراه با سياست 

توامان كه گفته شد، استفاده كرد. 
اين كارشناس مسايل اقتصادى افزود: در هر حال بايد گفت عوامل انتشاريافته 
در بسته سياستى مذكور باعث بهبود شرايط اقتصادى هم خواهد شد ولى تا 
ــود و نرخ بهره به ارقام بين المللى و زير نرخ تورم نرسد  وقتى تورم كنترل نش
ــود نمى توان اطمينان داشت كه راه حل هاى ذكرشده از سوى  و تك رقمى نش

دولت در اين بسته منجر به كارآيى در اقتصاد شود. 
ــده اى نظير تخصيص منابع  بيدآباد گفت: به عنوان مثال راهكارهاى ارائه ش
ــه عمرانى، بهبود وضع بانك ها، مطالبات معوق و جهت گيرى بانك ها  بودج
به تامين سرمايه در گردش و توسعه صنايع پايين دستى نيازمند نرخ بهره 
طبيعى مثبت هستند، يعنى عمال بايد نرخ تورم كمتر از نرخ بهره باشد. از 
ــوى ديگر عوامل زمينه ساز كه در بسته دولت به آنها اشاره شده همگى  س
ــرايطى محقق مى شوند كه نرخ تورم و بهره بسيار پايين و تك رقمى  در ش
باشد تا تعادل الزم در عرضه و تقاضا را به وجود آورند بنابراين هرچند بايد 
ــته سياستى دولت مثبت ارزيابى مى شود ولى توانايى  نتيجه گرفت كه بس

خارج كردن كشور از ركود تورمى در كوتاه مدت را ندارد. 
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ــالت در  ــرگيرى معام ــا از س ب
آغازين روز اين هفته، شاخص 
ــا وجود  ــران ب ــورس ته كل ب
ــم و گاهى  ــوى مبه ــلط ج تس
منفى بر بسيارى از گروه ها، به 
ــق معامالت در گروه  لطف رون
ــى از نمادهاى  ــى و برخ معدن
ــرمايه گذارى  بزرگ فلزى و س
در مسير صعود قرار گرفت. در 
نهايت، رونق معامالت در برخى 
ــروه  ــزرگ گ ب ــهم هاى  تك س
مهندسى،  فنى  اساسى،  فلزات 
و  ــرمايه گذارى  س و  ــك  بان
ــه گروه هايى  ب اقبال  همچنين 
ــى و حمل و نقل  همچون معدن
ــول  اف ــل  مقاب در  ــت  نتوانس
ــيمى  گروه خودرويى و پتروش
نمادها  از  ــى  ــداد ملموس تع و 
ــتادگى  ــر بخش ها ايس در ديگ
ــرد مثبتى را در  كرده و عملك
ــران به ثبت  كارنامه بورس ته
ــت  ــانند. اين در حالى اس برس
ــورس اوراق بهادار تهران  كه ب
ــش ماه ركود مداوم،  بعد از ش
نخستين ماه تابستان را با رشد 
ــت  ــاخص پش 2,1 درصدى ش
ــت و توانست براى  ــر گذاش س
ــتين بار در سال جارى از  نخس

ــى بگيرد.  ــاير بازارها پيش س

جبران اندكى از زيان 
سهامداران در تيرماه

ــادار تهران كه  بورس اوراق به
ــده،  از دى ماه گرفتار ركود ش
ــديد قيمت ها، زيان  افت ش با 
ــديد كرده  ــهامداران را تش س
بود، در تيرماه و با حمايت هاى 
اقتصادى و انتشار اخبار مثبت 
سياسى از ركود مدت دار خود 
دست كشيد و توانست اندكى 
ــهامداران خود را  ــان س زي از 
ــن ترتيب،  ــران كند. به اي جب
ــتين  ــران در نخس ــورس ته ب
ــتان و با حمايت هاى  ماه تابس
دولت از اقتصاد و بازار سرمايه 
ــازى قيمت هاى  ــز آزاد س و ني
ــار  ــار انتش ــيمى در كن پتروش
ــبى  مناس كارنامه  تبعى  اوراق 
ــت و  ــر جاى گذاش ــود ب از خ
تيرماه را با رشد 2,1 درصدى 
ــرد و  ــپرى ك ــاخص كل س ش
ــا از بازارهاى  ــس از مدت ه پ
ــكه با نزول 2,6 و 2,7  ارز و س
درصدى پيشى گرفت.  به اين 

ــران براى  ــورس ته ــب، ب ترتي
ــال 1393  ــتين بار در س نخس
ــت برخالف بازارهاى ارز  توانس
ــودى  ــير صع ــكه، در مس و س
حركت كند و نخستين گام ها 
ــى گرفتن از آنها  را براى پيش

ــردارد.  ب
ــهام  ــر اين، قيمت س ــالوه ب ع
ــش  افزاي ــى  اندك ــركت ها  ش
ــالت بازار  ــت و حجم معام ياف

ــد 20 درصد  ــا رش ــرمايه ب س
ــاخص بورس  ــد و ش مواجه ش
ــى دولت  ــا حمايت هاى عمل ب
ــال 70 هزار  ــقوط به كان از س
ــه و به كانال  واحد نجات يافت
به  ــدى برگردد؛  74 هزار واح
ــن ترتيب، مى توان تيرماه را  اي
نقطه عطفى براى بازار سرمايه 
ــرآغاز خروج از ركود اين  و س

ــت.  بازار دانس

گزارش 3 ماهه شركت ها؛ 
فراتر از انتظار

ــاه عالوه  ــن م ــن در اي همچني
ــهام  ــدن قيمت س بر جذاب ش
ــركت ها، مجامع شركت هاى  ش
ــد و گزارش  ــى برگزار ش بورس
ــركت ها  ــه ش ــرد 3 ماه عملك
ــد، به طورى كه به  ــر ش منتش
گفته معاون بازار شركت بورس 
گزارش هاى سه ماهه شركت ها 

ــود. اين در  ــار ب ــر از انتظ فرات
حالى است كه در نخستين ماه 
در  ــتان حضور حقيقى ها  تابس
ــرمايه قوت گرفته و در  بازار س
ــى  عين حال صنايع مهم بورس
ــى صنايع كوچك از  و نيز برخ
ــرى در اين مدت  بازدهى باالت
ــدند. عالوه بر اين  برخوردار ش
ــران پس از  ــاخص بورس ته ش
مدت ها روند صعودى در پيش 
ــكنى هاى  ركوردش و  ــت  گرف
ــرد، به طورى  جديدى ثبت ك
ــورس كه از  ــاخص كل ب كه ش
ــد نزولى در  ــال رون ابتداى س
پيش گرفته بود، درماه گذشته 
بازدهى 2,1درصدى  ــت  توانس
ــانده و بخشى از  را به ثبت رس
زيان سهامداران را جبران كند. 

تاكيد بر تقويت بازار 
سرمايه

انتشار  ــاهد  ديروز ش همچنين 
ــت هاى  سياس ــل  كام ــن  مت
ــراى خروج  ــادى دولت ب اقتص
غير تورمى از ركود در سال هاى 
ــال  ح (در  ــده  آين و  ــارى  ج
ــران) از  ــى در هيأت وزي بررس
ــوى دولت بوديم. اين بسته  س
سياستى مشتمل بر بخش هاى 
گوناگونى از جمله اقتصاد كالن 
ــى  مال ــى،  پول ــت هاى  (سياس
وارزى)، بهبود فضاى كسب و كار 
ــن محرك هاى خروج  و همچني
ــوم  ــت. در بخش س از ركود اس
ــرمايه  ــن آمده: بازار س اين مت
ــد نقش مهم و بى بديلى  مى توان
ــن مالى فعاليت هاى  را در تامي
ــادى و بودجه  ــاى اقتص بنگاه ه
ــن  بنابراي ــد،  كن ــا  ايف ــت  دول
ــت،  ــى دول ــت هاى قطع سياس
ــه منظور  ــاد ب ــت اين نه تقوي
ــر در روند  ــى موثرت نقش آفرين
توسعه اقتصادى ملى است. در 
شرايط كنونى اقتصاد ايران كه 
ــيارى از بنگاه هاى اقتصادى  بس
و دولت در تنگناى شديد مالى 
ــد و تامين مالى  ــر مى برن به س
بودجه  و  ــا  بنگاه ه ــى  غير تورم
ــاد تحرك در  ــراى ايج دولت ب
ــى  ــروج غير تورم ــاد و خ اقتص
ــاى  نيازه از  ــى  يك ــود  رك از 
ــت،  ــور اس ــاد كش ــم اقتص مه
ــرمايه  ــش و اهميت بازار س نق
ــته و نمايان  بيش ازپيش برجس

مى شود. 

افزايش جذابيت حضور شركت ها در بازار سهام با تصميم جديد شوراى عالى بورس

واگذارى 27 هزار 
ميليارد ريال سهم 

دولتى در 4 ماه
ــال 27 هزار  از ابتدا تا پايان تير امس
ــهم دولتى  ــارد ريال س و 464 ميلي
توسط سازمان خصوصى سازى واگذار 
ــده كه از اين ميزان21 هزار و 34  ش
ــش  ــارد ريال در فرابورس و ش ميلي
ــارد ريال از طريق  هزار و 291 ميلي
ــده است. همچنين  مزايده واگذار ش
ــهم  در اين مدت 75 ميليارد ريال س
ــى در بورس و 65 ميليارد ريال  دولت
از طريق مذاكره فروخته شده است. 
ــاى  ــه از واگذارى ه ــالوه اينك ــه ع ب
ــال 27 هزار و  چهارماه نخست امس
ــارد ريال به صورت بلوكى،  124 ميلي
75 ميليارد ريال به صورت تدريجى و 
266 ميليارد ريال به صورت ترجيحى 

به فروش رسيده است.

بى توجهى اوراق تسهيالت 
به تدابير فرابورس

ــكن با  ــهيالت مس ــازار امتياز تس ب
نوسان قيمت 2درصدى همراه بود و 
نرخ هر ورقه امتياز تسهيالت مسكن 
ــزار و 478ريال و  ــر 93، 951 ه تي
امتياز تسهيالت مسكن اسفند 91 
ــزار و 685 ريال را  ــت 921 ه قيم
ــهيالت خريد  ثبت كردند. اوراق تس
ــكن پس از افت يك روزه دوباره  مس
در مدار رشد بازگشت و به ظاهر اين 
ــر فرود آوردن مقابل  اوراق قصد س
ركود بازار را ندارد. اخيرا نيز مديران 
ــدن  فرابورس تدابيرى براى ارزان ش
ــيده بودند كه بازار  اين اوراق انديش
نسبت به اين تدابير هم بى توجه بود.

پااليش نفت تهران 
33/5 درصد تعديل 

مثبت داد
ــود محقق شده هر  ــتران» س «ش
سهم خود را 79 هزار و 551 ريال 
ــت كه  اعالم كرد.اين در حالى اس
آخرين پيش بينى شركت رقم 59 
ــود به ازاى هر  هزار و 563 ريال س
ــركت  ــهم بود. به اين ترتيب ش س
ــه از تاريخ  ــش نفت تهران ك پاالي
ــزارى مجمع  ــت برگ 93,1,26 باب
ــرمايه  ــاده براى افزايش س فوق الع
ــل اندوخته  ــدى از مح 679 درص
ــده بود،  ــعه متوقف ش طرح و توس
سود محقق شده سال مالى 92 را 
با تعديل 33,5 درصدى اعالم كرد.

رشد 87 درصدى معامالت 
فيزيكى در تيرماه

ــدود 2,5  ــى در تير ماه ح در حال
ميليون تن انواع كاال به ارزش بيش 
ــارد ريال در بازار  ــزار ميلي از 38 ه
ــورس كاالى ايران مورد  فيزيكى ب
ــتد قرار گرفت كه نسبت به  دادوس
ــم و ارزش  ــاه قبل به لحاظ حج م
ــد 87 و 33 درصدى  به ترتيب رش
ــن مدت تاالر  ــه كرد. در اي را تجرب
محصوالت صنعتى و معدنى شاهد 
معامله حدود 1,4 ميليون تن انواع 
ــزار  ــش از 16 ه ــه ارزش بي كاال ب
ــال در دو بخش داخلى  ميليارد ري
ــود كه به لحاظ حجم  و صادراتى ب
ــبت به مدت مشابه ماه  و ارزش نس
ــد 165 و 36  قبل به ترتيب با رش

درصدى مواجه شده است.

روشنايى چراغ بورس 
انرژى با برق

ــته  ــان معامالت روز گذش در جري
بورس انرژى تنها كااليى كه مورد 
معامله قرار گرفت، برق در نماد بار 
ــه روزانه بود و خبرى از معامله  پاي
ــازار فيزيكى و كاالهايى چون  در ب
نفت، متانول و ميعانات گازى نبود. 
ــالت ديروز 32 هزار و 40  در معام
مگاوات ساعت برق در نماد بار پايه 
روزانه به ارزش 17 ميليارد و 500 
ــد تا چراغ  ميليون ريال معامله ش

بورس انرژى روشن بماند.

موج استرس در بازار 
امريكا

ــكا در آخرين روز  ــاى امري بازاره
ــد منفى  ــه با رون ــى هفت معامالت
ــدند در حالى كه ميزان  رو به رو ش
ــركت آمازون در گزارش  درآمد ش
عملكرد اين شركت نااميدكننده تر 
ــان اعالم  ــى كارشناس از پيش بين
شد. افت ميزان درآمد شركت هاى 
ــزا، در آخرين گزارش  آمازون و وي
ــركت ها موجب  ــن ش ــرد اي عملك
ــى  ــد بازار امريكا با روند كاهش ش
ــار  ــود. انتش ــاخص ها همراه ش ش
موجب  عملكرد  ــاى  گزارش ه اين 
كاهش 9,7 درصدى قيمت سهام 
ــد در حالى كه  ــركت آمازون ش ش
ــا كاهش 3,7  ــزا نيز ب ــركت وي ش
ــه  ــهام مواج ــت س ــدى قيم درص
ــاخص اس اند  ــد.در اين بين، ش ش
پى با افت 0,5 درصدى روبه رو شد 

و داوجونز 0,7 درصد منفى شد.

افت يك واحدى شاخص كل
در جريان معامالت روز گذشته بازار سرمايه شاخص بورس افت تك واحدى داشت 
تا نماگر بازار سهام در ارتفاع 74 هزار و 840 واحد درجا بزند. همچنين ديروز 835 
ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 254 ميليارد تومان در 40 هزار نوبت معامالتى 
دادوستد شد. شاخص هاى اصلى بازار نيز روز متعادلى را سپرى كردند به طورى كه 
ــاخص هاى صنعت 19 واحد، آزادشناور 91 واحد و شاخص بازار دوم 447 واحد  ش
افت و شاخص هاى 50 شركت فعال تر 0,9 واحد، 30 شركت بزرگ 6 واحد و بازار 
اول 69 واحد رشد را تجربه كردند. در فرابورس حجم معامالت به 156 ميليارد تومان 

نزديك شد و ارزش بازار اول و دوم فرابورس به 64 هزار ميليارد تومان رسيد. 

بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

بيشترين افزايش

بيشترين كاهش

برترين تقاضا

برترين عرضه

در گزارش «فرصت امروز» از وضعيت بازار سرمايه در نخستين ماه تابستان عنوان شد: 

نخستين رشد بعد از 6 ماه ركود مداوم

سيدمحمد صدرالغروى

روح اهللا حسينى مقدم * 
ــوراى عالى بورس  با تصميم اخير ش
ــقف  ــى در س ــوص تغييرات در خص
ــركت هاى  ــاى مالياتى ش معافيت ه
بورسى، ضريب شناورى كه به عنوان 
ــهام  يك ضريب تعديل كننده در س
شناور آزاد به كار مى رفت، واقعى تر 
ــه در بورس  ــركت هايى ك ــد. ش ش
ــده اند،  ش ــه  پذيرفت ــادار  به اوراق 
ــى  ــى خاص ــاى ماليات از معافيت ه
ــن  ــل اي ــتند. حداق ــوردار هس برخ
ــركت هايى  معافيت مالياتى براى ش
ــادار تهران  ــورس اوراق به كه در ب

پذيرفته شده اند، 10 درصد است.
ــد  ــركت ها درص ــن ش ــه اي  چنانچ
ــهام را در بازار سهام  بيشترى از س
منتشر كنند، به عبارت تخصصى تر، 
ــناور آزاد خود را به  درصد سهام ش
باالى 20 درصد افزايش دهند، اين 
معافيت مالياتى از 10 به 20 درصد 
ــركتى  ــش مى يابد. طبيعتا ش افزاي
ــهامش به صورت  كه 20 درصد از س
ــت  قابلي ــورس  ب در  آزاد  ــناور  ش
ــتد دارد، بايد از يك معافيت  دادوس

مالياتى 20 درصدى برخوردار باشد. 
ــه برخى  ــت ك ــى اس ــن در حال اي
در  ــده  ش ــه  پذيرفت ــركت هاى  ش
ــهام  ــورس اوراق بهادار تهران، س ب
شناورى باالى 20 درصد دارند، اما 
ــان به اين ميزان در بورس  سهامش

اوراق بهادار معامله نمى شود. 
ــى تحت  ــتا، ضريب ــن راس در همي
ــرح  ــناورى مط ــب ش ــوان ضري عن
ــئله ياد شده را به نوعى  شد تا مس
تعديل كند. زيرا درست نبود سهام 
ــال به آن  ــركتى كه طى يك س ش
ــخص دادوستد نمى شد،  ميزان مش
ــى 20 درصدى  ــت ماليات از معافي
ــد. زيرا سهم در بازار  برخوردار باش
ــرمايه گذاران  ــدارد و س ــى ن گردش
ــتد  دادوس را  ــركت  ش آن  ــهام  س
ــن ضريب  ــى اي ــد. از طرف نمى كنن
ــم ايجاد  ــى ه ــار منف ــناورى آث ش
مى كرد و آن هم براى شركت هايى 
بود كه درصد سهام شناور آزادشان 
ــده در  ــدازه الزامات تعيين ش به ان
ــر شده بود، اما به داليل  بازار منتش
ــه اختيارات  ــه از حيط مختلفى ك

ــهم در بازار  ــركت خارج بود، س ش
گردش نداشت. 

ــركت  ــرايطى نماد ش در چنين ش
ــتد براى  متوقف بود و اجازه دادوس
ــركت وجود نداشت، به  نماد آن ش
ــوراى عالى بورس و  همين دليل ش
ــى در آخرين  ــادار تغييرات اوراق به
ــنامه اى كه براى سهام شناور  بخش
ــت مالياتى  ــوص معافي آزاد در خص

مطرح شده بود، ايجاد كرد. 
ــاس، سقف ضريب شناور  بر اين اس
ــوراى  كاهش يافت به طورى كه ش
ــب  ــازه داد ضري ــورس اج ــى ب عال
شناورى براى شركت هاى بيشترى 
ــركت هايى كه سهامشان  به ويژه ش
ــان  به داليل خارج از اختيار خودش
ــش يابد. در  ــود، كاه متوقف مى ش
ــناور آزاد يا درصد  ــهام ش نهايت س
ــهام شناور آزاد باالتر مى رود و از  س
ــى باالترى برخوردار  معافيت ماليات
ــناورى كه  ــب ش ــود. ضري ــى ش م
ــب تعديل كننده  به عنوان يك ضري
در سهام شناور آزاد به كار مى رفت، 
ــد. زيرا نماد بسيارى از  واقعى تر ش

شركت هاى بورسى به داليلى خارج 
از اختيار و كنترل خودشان متوقف 
ــركتى گزارش خود  مى شد. اگر ش
ــازار منعكس نكند،  را به موقع به ب
ــركت  توقف نماد در اختيار خود ش
ــت، اما در برخى موارد، اتفاقاتى  اس
در حوزه صنعت يا متغيرهاى كالن 
اقتصادى رخ مى دهد كه در كنترل 

شركت نيست.
ــناورى وقتى   طبيعتا اين ضريب ش
ــركت ها كمك  ــود، به ش تعديل ش
ــد از معافيت هاى  ــد تا بتوانن مى كن

مالياتى باالترى استفاده كنند. 
شركتى كه طى يك سال تراكنش 
ــى دارد، به نوعى  ــيار باالي مالى بس
اميدوار بوده كه از معافيت مالياتى 
بورس كه براى شركت هاى پذيرفته 
شده وضع شده، بهره مند شده و از 

آن استفاده كند.
ــود  مى ش ــث  باع ــم  تصمي ــن  اي  
ــورس اوراق  ــت حضور در ب جذابي
ــركت افزايش يابد،  بهادار براى ش
در اين صورت شركت ها مى توانند 
ــترى  ــاى مالياتى بيش از معافيت ه

بهره مند شوند. اين در حالى است 
ــناور آزاد يكى  ــهام ش كه بحث س
ــوده كه بورس با  ــى ب از چالش هاي
ــت. آنچه در  ــركت ها داشته اس ش
ــان داده  ادبيات مديريت مالى نش
ــت كه هر چه درصد سهام  اين اس
ــناور آزاد در يك شركت باالتر  ش
ــش كارآيى در  ــد، هم به افزاي باش
ــركت كمك  فضاى معامالت آن ش
احتمال دست كارى  و هم  مى كند 
ــش مى يابد. در چنين  قيمت كاه
ــهم  س ــوندگى  نقدش ــرايطى  ش
ــداد و درصد  ــش يافته و تع افزاي
در  ــر  جديدت ــاركت كنندگان  مش
ــن  چني ــى رود،  م ــاال  ب ــركت  ش
ــود تا مديران  فضايى موجب مى ش
ــعه اى خود را گسترش  افكار توس
ــورت، تضارب  ــن ص ــد. در اي دهن
ــهام داران جديد  آرا كه با ورود س
ــناور آزاد  ــهام ش ــا افزايش س و ب
ــود  ــرد، باعث مى ش ــكل مى گي ش
ــركت  ش بلندمدت  برنامه هاى  ــا  ت

توسعه يابد. 
*مدير نظارت بر شركت هاى بورسى

 74,840,30شاخص كل
(1,27)ميزان تغيير
B 3,425,072,061ارزش بازار

40,369تعداد معامالت
B 2,545,024ارزش معامالت
M 835,906حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
2,67374,94فملي
6,73546.97رمپنا
(32.31)5,102تاپيكو
(28.58)2,727خودرو
88415.15وبصادر
5,05114.91وبانك
(12.45)7,555پارسان

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

  ح . 
 گروه صنايع بهشهرايران (وصناح)

1,139839279.67

5,66572314.63 مهندسي نصيرماشين (خنصير)
1,696955.93  نيرو محركه (خمحركه)
15,9768045.3  داروپخش   (وپخش)

10,5304054  داروسازي  اسوه (داسوه)
8,4173233.99  گروه  صنعتي  بارز(پكرمان)
1,720663.99  قند ثابت  خراسان (قثابت)

2,087803.99  گروه صنايع بهشهرايران (وصنا)
2,570983.96  توسعه  معادن  روي  ايران (كروي2)

4,6291763.95  خوراك  دام  پارس (غدام)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
درصد تغيير قيمتقيمت

تغيير

(32.25)(3428)7,200  پارس  خزر(لخزر)
  ح . الكتريك  خودرو 

(7.82)(76)896شرق (خشرقح)

(6.98)(750)9,989  ح . نفت  پارس (شنفتح)
  ح.سرمايه گذاري 
(6.73)(37)513خوارزمي(وخارزمح)

(4)(91)2,184  رايان  سايپا(ولساپا)
(3.99)(232)5,578  پشم شيشه ايران (كپشير)

(3.98)(669)16,142  شهد(قشهد)
(3.98)(104)2,510  سيمان  داراب (ساراب)
(3.97)(125)3,021 الياف مصنوعي (شمواد)

  ليزينگ  صنعت ومعدن  
(3.96)(93)2,258(ولصنم)

ارزش(ميليون ريال)قيمت خريدنام كامل شركت (نماد)

2,29413,096  سرمايه گذاري  سپه (وسپه)

10,92811,096  داروسازي  امين (دامين)

  سرمايه گذاري پارس  
3,1579,650توشه (وتوشه)

8,4178,936  گروه  صنعتي  بارز(پكرمان)

10,5307,613  داروسازي  اسوه (داسوه)

2,5706,829  توسعه  معادن  روي  ايران (كروي)

1,8845,030  بيمه ملت(ملت)

1,2014,462  بيمه دانا(دانا)

37,7273,517  گلوكوزان (غگل)

7,0342,862  گروه دارويي سبحان(دسبحا)

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

2,72347,043  ايران  خودرو(خودرو)

83214,200  ايران  خودروديزل (خاور)

1,19811,409  سرمايه گذاري  سايپا(وساپا)

2,1849,633  ليزينگ رايان  سايپا(ولساپا)

27,3147,732  پارس  پامچال (شپمچا)

1,2416,952  سرمايه گذاري  رنا (ورنا)

2,0456,309  ليزينگ خودروغدير(ولغدر)

12,3576,221  فوالد اميركبيركاشان(فجر)

6,7445,911  صنعتي  آما(فاما)

21,7305,393  نفت  بهران (شبهرن)

ــب از 70273  ــل اصالح مرك ــاخص با تكمي ش
ــور كامل  ــا اصالح به ط ــت. حال ي واحد برگش
ــوج A بوده و  ــده يا اين موج نزولى م انجام ش
ــت  ــاخص در موج B قرار دارد. گذش اكنون ش
زمان و شكل گيرى زير موج ها، كمك بهترى به 
  Bــخيص اين امر مى كند حتى اگر در موج تش
باشد، انتظار مى رود تا حدود 80هزار واحد رشد 
ــر، دو مقاومت مهم  ــد. در موج صعودى اخي كن
ــد نزولى 73480 واحد، 2. مقاومت  1. خط رون
ــده و روز  ــته ش ــم در 73637 واحد شكس مه
چهارشنبه در برخورد با مقاومت مهم 74540 
ــا و  ــش عرضه ه ــاهد افزاي ــد ش و 75420 واح
ــكلى كه بازار  ــه عرضه بر تقاضا بوديم. مش غلب
ــت به گريبان است،  ــهام ما اكنون با آن دس س
ــده كل  ــه باعث ش ــت ك ــكال زدگى اس تكني
ــود توجه زيادى به  ــازار براى خريدوفروش خ ب
ــد و عكس العمل نشان  ــته باش مقاومت ها داش
ــت ها بر اين باورند كه بازار براى  دهد. چارتيس
ــى فعال گام اول را  ــى كامل از جريان نزول رهاي
ــته و گام بعدى ثبت كف و سقف باالتر از  برداش
ــقف فعلى است و بايد شاخص باالتر از  كف و س
ــو و خط ميانگين متحرك 100 روزه با  ابر كوم
ــود. درحال حاضر  معامالت پرحجمى تثبيت ش
تالقى مقاومت هاى خط ميانگين متحرك 100 

روزه و ابر كومو مقاومت سختى را براى شاخص 
ــت كه اگر  ــكيل داده اس در حدود 75 هزار تش
ــطح عبور كند مى توان اميدوار  نتواند از اين س
ــطح 72800 واحدى  ــازار در س ــود پولبك ب ب
ــا كفى باالتر  ــكل بگيرد و در اينج ــاخص ش ش
ــد و در مرحله بعدى به  ــى ثبت كن از كف قبل
سمت تشكيل سقف باالتر از 75 هزار پيشروى 

كند. 
ــزار و 78 هزار و  ــك بازه ميان مدتى 76 ه در ي
500 واحد مقاومت هاى بااهميتى براى شاخص 
ــادى به بازار  ــر از نگاه بني ــتند.  اما اگ كل هس
ــن روزها بازار گزارش هاى دوره اى  نگاه كنيم اي
شركت ها و اغلب گزارشات سه ماهه داغ است، 
ــه  ــده كه گزارش هاى س البته به تجربه ثابت ش
ــتند و معموال  ــتناد نيس ــه چندان قابل اس ماه
ــاتى كمتر  ــه گزارش ــركت ها به ارائ ــل ش تماي
ــا توجه به  ــت.  ب ــه ماهه اس از واقعيت طى س
ــارغ از گفته ها بعد  ــهم ها ف ــرايط بنيادى، س ش
ــت و  ــد مقدارى اصالح خواهند داش از اين رش
ــد قرار گيرد. در اين اصالح  ــير رش دوباره در مس
حمايت هايى كه مى توانند باعث برگشت روند شوند

 73770 ،73570  و7300 ،72950 واحد هستند، 
ــت به روند  ــتر از حمايت آخر، برگش ــش بيش كاه

صعودى را در كوتاه مدت، با ترديد روبه رو مى كند. 

تحليل تكنيكال شاخص كل

74841  

73180 

65,9686



گزارش 2

آمار بانـك مركزى 61 درصد 
را  بانكـى  بدهـكار   500 از 
و  صنعتـى  كارخانه هـاى 
معدنى معرفى كرده اسـت. 
واحدهايى كـه بانك ها براى 
دريافـت بدهى هـاى خـود 
شـايد مجبـور باشـند آنها 
را تعطيـل كننـد. از ايـن رو  
تدوين قوانين تازه به منظور 
تفكيـك بدهـكاران بانكى 
و حمايت از صنعت، توسـط 
دولت و مجلس الزامى است. 

بدهكاران بانكى قربانى اند
ــى اگرچه مدام  ــكاران بانك بده
ــوان  ــئوالن به عن ــوى مس از س
ــده اند، اما  ــى ش ــرم معرف مج
ــا ديدگاه  اين قضاوت چندان ب
ــازگار  برخى توليدكنندگان س
ــكل قوانين  ــت و گويا مش نيس
ــت هاى موجود است.  و سياس
ــركت  ش ــك  ي ــل  عام ــر  مدي
ــگ  هلدين ــرمايه گذارى  س
ــه از جمله بدهكاران  صنعتى ك
ــت به «فرصت امروز »  بانكى اس
ــركت متبوع به  ــر ش گفت: عم
ــد. اين  ــش از دو دهه مى رس بي
ــال گذشته  ــركت تا چند س ش
ــودآور و  ــركت هاى س ــزو ش ج
ــوده بود اما با تغيير برخى از  س
ــى،  ــرايط اقتصادى و سياس ش
ــش  ــركت كاه ــاى ش درآمده
ــركت در  ــهام اين ش ــت. س ياف
ــورس و اوراق بهادار نيز  تابلو ب
خريدوفروش مى شود  كه يكى 
از داليل كاهش درآمدهاى اين 

ــمار مى رود.  ــركت نيز به ش ش
ــركت  ــت: درآمد اين ش وى گف
ــت؛ اما  ــهام هم اس از فروش س
ــرمايه به مدت دو سال از  بازار س
ــاى صنعتى حمايت  هلدينگ ه
ــاى  ــگ پول ه ــرده و هلدين نك
ــرد تا حداقل  زيادى را صرف ك
اين شركت بتواند خود را در تابلو 

حفظ كند. 
ــركت به  وى مبلغ بدهكارى ش
ــادل يك هزار و 500  بانك را مع
ــى كرد و  ــارد تومان ارزياب ميلي
ــكارى به  ــن رقم بده ــزود: اي اف
معناى نبود فضاى مناسب براى 
ــت به طورى كه  ــب و كار اس كس

ــركت هلدينگ صنعتى  يك ش
ــال هاى گذشته،  سودآور در س
ــتخوش رانت هاى  ــون دس اكن
بازار سرمايه شده و نمى تواند در 

عرضه موفق عمل كند. 
ــى تاكيد كرد:  ــن بدهكار بانك اي
ــران، كامال  ــاى اقتصاد در اي فض
ــتخوش تغييرات و جريانات  دس
ــورى كه  ــه ط ــى بوده ب سياس
ــده  ش ــال  اعم ــاى  تحريم ه
ــيب را به صنعت  ــترين آس بيش
ــرد و اين  ــور وارد ك و توليد كش
ــه به بخش  ــا آن قدر ك تحريم ه
ــر فضاى  ــه زد ب خصوصى ضرب

سياسى تنش وارد نكرد. 
ــركت  ش ــل  عام ــر  مدي ــن  اي
ــگ  هلدين ــرمايه گذارى  س
ــت هاى پولى را  صنعتى، سياس
ــت  حامى صنعت و توليد ندانس
ــن مبلغ  ــمتى از اي و گفت: قس
بدهكارى، شامل بهره و ديركرد 
ــت و بانك نيز براى ضمانت  اس
و  ــا  ــناد زمين ه اس ــود  وام خ

كارخانه ها را گرفته است. 
ــه داد: درصورت وصول  وى ادام
ــط بانك،  ــكارى توس ــن بده اي
كارخانه ها بسته شده و كارگران 
ــن رو بايد  ــوند، از اي بيكار مى ش
ــراى  ــى ب ــت هاى پول در سياس
ــاط  پرداخت وام و البته اخذ اقس

ــزرگ  ب ــركت هاى  ش ــط  توس
ــت ها  سياس ــرمايه گذارى،  س
ــن  ــازه اى را تدوي ــن ت و قواني
ــز در  ــراغ صنايع ني ــا چ كرد ت
ــاى  ــكالت و بحران ه ــروز مش ب

اقتصادى، خاموش نشود. 
ــركت  ش ــل  مديرعام ــن  اي  
ــر  مدنظ ــا  ب ــرمايه گذارى  س
ــت از  ــيوه حماي ــرار دادن ش ق
ــرمايه گذارى  س ــركت هاى  ش
ــرار بر اين  ــى ادامه داد: ق صنعت
ــى از صاحبان ثروت  بود كه برخ
ــن  ــى از اي ــركت هاى دولت و ش
ــهم  هلدينگ حمايت كرده تا س
ــركت در روندى صعودى  اين ش
ــذب  ــد ج ــرد و بتوان ــرار بگي ق
ــد؛ اما لغو  ــرمايه مردمى كن س
اين حمايت هاى مالى بيشترين 
ــال گذشته به  آسيب را در دو س

اين شركت وارد كرد. 

تعميم قوانين به شرايط 
ــات بانكى  ــول مطالب قانون وص
ــيارى  در ايران داراى نواقص بس
ــان آن  ــراى يكس ــت كه اج اس
ــه صنعت و  ــر ب ــال حاض در ح
بخش خصوصى،  ــرمايه داران  س
وارد  را  ــيارى  بس ــيب هاى  آس
ــن رو تغيير در  خواهد كرد از اي
ــاى آن مى تواند  ــى از بنده برخ

ــكار را در نظر  منافع بانك و بده
ــول مطالبات بانكى  بگيرد تا وص
ــرد تبديل  ــازى برد - ب به يك ب
شود. بر اين اساس ابراهيم نكو، 
ــادى مركز  ــو كارگروه اقتص عض
ــوراى  ــاى مجلس ش پژوهش ه
ــروز »  ــه «فرصت ام ــالمى ب اس
ــن نكته  ــا بايد اي گفت: بانك ه
ــا وصول  ــد؛ آي ــى كنن را ارزياب
ــكل اخذ پروانه،  مطالبات به ش
ــند كارخانه ها و البته  زمين و س
بيكارى كارگران، مى تواند براى 
اين نهاد پولى ايجاد منافع كند؟ 
ــاط كريم در  ــردم رب نماينده م
ــا تاكيد بر حمايت از  خانه ملت ب
ــط تمامى نهادهاى  صنايع توس
ــى ادامه داد:   ــى و غير دولت دولت
بانك ها بايد در وصول مطالبات 
ــكاران  بده و  ــوده  ب ــر  دقيق ت
ــيم بندى ــف تقس ــه دو طي را ب

 كنند. 
ــادى  اقتص ــيون  كميس ــر  دبي
ــتند  ــه داد: هس ــس ادام مجل
ــى كه  ــركت ها و كارخانه هاي ش
ــالس آمده اند و  صرفا براى اخت
سرمايه گذارى شان در صنايع، با 

اهداف سودجويى است. 
ــرى هم  ــروه ديگ ــزود: گ وى اف
هستند كه قصد توليد و فعاليت 
ــكل  ــد اما به مش ــادى دارن اقص

ــا نيت  ــرده و حتى ب برخورد ك
كارسالم، به بدهكار تبديل شده 

است. 
ــاره به برخى نواقص در  نكو با اش
ــات بانكى گفت: در  قانون مطالب
اين قوانين همه يكسان هستند 
و تغيير شرايط مدنظر قرار داده 

نشده است. 
ــادى مركز  ــو كارگروه اقتص عض
ــد  ــس تاكي ــاى مجل پژوهش ه
ــول مطالبات بايد  كرد: براى وص
شرايط و ضوابط كنونى را مدنظر 
ــه توليد و  ــيبى ب قرار داد تا آس

صنعت كشور وارد نشود. 
ــن رو  اي از  ــرد:  ك ــالم  اع وى 
مسئوالن و دولتمردان همچون 
ــزى، وزير  ــك مرك ــس بان ريي
ــور به  ــس جمه ــاد و ريي اقتص
ــان  ــت از صاحب ــور حماي منظ
ــت مى توانند در  ــروت و صنع ث
ايجاد اقتصاد سالم رقابتى نقش 
ــد؛ اما بدهى  مطلوبى را ايفا كنن
ــع از فعاليت و  ــا مان ــى آنه بانك
ــت كه بايد  ــده اس سوددهى ش
ــنهاد به  ــكار و پيش ــا ارائه راه ب
ــر قوانين  ــس درصدد تغيي مجل

باشند. 
ــادى  اقتص ــيون  ــر كميس دبي
ــا  قطع داد:  ــه  ادام ــس  مجل
ــط  توس ــت  دول ــنهاد  پيش
ــتقبال  نمايندگان مجلس با اس
ــيون  ــود و كميس رو به رو مى ش
ــكل  ــع مش ــز در رف ــوع ني متب
ــى  بانك ــكار  بده ــران  صنعتگ
ــرعت و تالش خواهد داشت  س
ــازه وصول مطالبات  تا قوانين ت

بانكى تدوين و اجرا شود. 
ــورهاى  ــى در كش ــن بانك قواني
ــواره  ــرفته هم ــى و پيش صنعت
ــا نهاد  ــوده ام ــى صنعت ب حام
ــا  ــور م ــى در كش ــى و بانك پول
ــود بانك ها  ــى دارد كه س قوانين
ــرار دارد و با تغيير  ــت ق در اولوي
ــرايط اقتصادى،  ــى در ش اندك
ــان صنايع به  ــت و صاحب صنع
اين نهاد پولى بدهكار مى شوند. 
ــت  با تدوين قوانين  از اين روس
ــازه مى توان به  ــاى ت و مصوبه ه
كمك اقتصاد ايران آمده كه هم 
ــد و  چرخ صنايع در گردش باش
ــرمايه ها به سمت بانك ها  هم س

روانه شود. 

سياست هاى بانكى در وصول مطالبات از نگاه بدهكاران

ضربه قانون بر بدنه توليد
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اخبار

مقاومت طال
بر مدار 1300 دالر

ــته به  ــال در هفته گذش ــت ط قيم
ــهام قدرت  ــد شاخص س دليل رش
ــود، با  ــش يافته ب ــش كاه جذابيت
ــى دوباره  ــش تنش هاى سياس افزاي
به كانال 1300 دالر بازگشت، اما با 
اين همه براى دومين هفته متوالى 

با كاهش قيمت روبه رو شد.
ــال در برابر  ــته ط ــه گذش  در هفت
ــك با  ــاى ژئوپليتي ــديد تنش ه تش
ــد، اما  ــه رو ش ــا روب ــش تقاض افزاي
دالر  و  ــهام  س ــاخص  ش ــش  افزاي
ــادى  اقتص ــاى  آماره ــار  انتش و 
ــطح جهان اين  اميدواركننده در س
ــار فروش  ــز گرانبها را تحت فش فل
قرار داد و به پايين ترين حد در پنج 
ــيد كه در نهايت، بر  هفته اخير رس
بهاى 1309 دالر و 30 سنت بسته 
ــد تا دومين هفته كاهشى با افت  ش

2 دالر و 60 سنتى شكل گيرد.

تحقيق و تفحص از بانك 
سرمايه اجرايى مى شود

عضو كميسيون اقتصادى مجلس از 
احتمال تحقيق و تفحص از تمامى 

بانك ها خبر داد.
ــو  عض ــانى،  صرامى فروش ــن  محس
ــس به  ــادى مجل ــيون اقتص كميس
فارس گفت: اگر بانك مركزى نتواند 
ــواالت  ــخ س ــا 15 روز آينده پاس ت
ــد، طرح تحقيق  نمايندگان را بده
ــا به اجرا  ــص از همه بانك ه و تفح
ــردم از عملكرد  ــد آمد تا م درخواه

بانك ها مطلع شوند.
ــته  ــنبه گذش او توضيح داد: پنجش
ــه  ب ــرمايه  س ــك  بان ــل  مديرعام
اقتصادى مجلس دعوت  كميسيون 
ــوع  ــه موض ــن جلس اي ــد و در  ش
ــه دو نفر از  ــهيالت ب ــت تس پرداخ
ــخاص حقيقى مطرح و قرار شد  اش
ــص از بانك  ــق و تفح ــرح تحقي ط

سرمايه اجرايى شود.
نماينده مردم خمينى شهر در مجلس 
ــالمى با بيان اينكه اين  ــوراى اس ش
ــراى تصويب در  ــق و تفحص ب تحقي
ــس از آن  ــن مجلس مطرح و پ صح
رسانه اى مى شود، افزود: اين موضوع 
ــد درس عبرتى براى تمام بانك ها  باي
باشد و اگر بانك مركزى هم نتواند تا 
15 روز آينده پاسخ سوال نمايندگان 
ــق و تفحص از  ــد، طرح تحقي را بده
همه بانك ها به اجرا درخواهد آمد تا 
مردم از عملكرد بانك ها مطلع شوند.

انتشار برنامه استراتژيك 
صنعت بيمه

ــوى بيمه  ــتراتژيك از س برنامه اس
مركزى منتشر شده كه نه تنها وضع 
ــه را به تصوير  ــود صنعت بيم موج
ــيده، بلكه آسيب شناسى اى نيز  كش

در اين زمينه انجام داده است.
ــنا، محمد ابراهيم امين  به گزارش ايس
- مديرعامل بيمه مركزى، در نشست 
ــى از خبرنگاران  ــى با جمع هم انديش
ــت بيمه بايد  ــاره به اينكه صنع با اش
انباشت منابع كرده تا با تشكيل ذخاير 
ــخ دهد،  ــاله پاس ــدات 30 س ــه تعه ب
ــان كرد: صنعت بيمه بايد در  خاطرنش

خدمت توسعه اقتصاد قرار گيرد.
ــازى هاى  ــه وى، حساب س ــه گفت ب
ــت صورت  ــن صنع ــى در اي مختلف
ــاب ها  مى گيرد كه در پس اين حس
ــده و زيان ها  ــود اشاره ش تنها به س
ــود. شركت ها به دنبال  ديده نمى ش
ــتند و به همين  ــازى نيس شفاف س
دليل زيان، را سود نشان مى دهند.

امين، تصميم گيران در اين صنعت 
ــت  را فقط مديران اين بخش ندانس
و گفت: از سوى سهامداران عمده و 
همچنين دولت بر اين صنعت فشار 

وجود دارد.
ــزى با اعالم  ــر عامل بيمه مرك مدي
ــتيم  اين خبر كه به دنبال اين هس
ــه مركزى صالحيت مديران  كه بيم
ــن اختيار  ــد، گفت: اي ــد كن را تايي
ــط بيمه  كه صالحيت مديران توس
ــد بايد جا انداخته شود  مركزى باش
ــى كه گاهى  ــارهاى فراوان تا از فش
پيش مى آيد جلوگيرى به عمل آيد.
ــت صنعت بيمه را خصلتى  وى خصل
ــت وگفت: «با  ــه دانس محافظه كاران
ــتى  ــه به اينكه حرف ها به درس توج
منتشر نشده و دچار تغيير و تحوالتى 
مى شود، بنابراين صنعت بيمه با توجه 
به ريسك پذيرى، محافظه كارانه عمل 
ــات زيادى در  ــرده و گاهى اطالع ك

اختيار افراد قرار نمى دهد.»
امين با اشاره به اينكه بيمه مركزى 
ــركت ها  ــوى ش هيچ تخلفى را از س
نمى پذيرد، گفت: در مرحله نخست 
به شركت ها تذكر داده خواهد شد، 
ــالم عمومى  ــن صورت اع درغير اي

خواهيم كرد.

گفت و گو ندا فتاحى
بانك مركزى با بانك ها در مورد نرخ تسهيالت 

بانكى توافق نكرده است 
ــود  ــارى با توافق بانك ها نرخ س ــال ج ــت ماه س بانك مركزى از ارديبهش
ــود  ــرمايه گذارى اعالم و ميزان س ــپرده هاى بانكى را به تفكيك زمان س س
10 درصد را براى سپرده گذارى هاى كوتاه مدت و ميزان حداكثر 22 درصد 
ــپرده هاى بلندمدت تعيين كرد. خبرنگار «فرصت امروز» در اين  را براى س
ــراغ بهاءالدين هاشمى، يكى از فعاالن و كارشناسان بانكى  خصوص به س
كه آخرين سمت اجرايى اش مدير عامل  بانك تات (آينده) در سال هاى 88 

تا 90 بوده، رفته و نظريه هاى او را در اين خصوص جويا شده است. 
آيـا تعيين نرخ دسـتورى سـود بانكى از سـوى بانـك مركزى كار 

درستى است؟ 
همواره تعيين نرخ دستورى و قيمت دستورى در نظام مالى اختالل ايجاد مى كند 
و بهتر است بانك مركزى دست بانك ها را در تعيين نرخ سود بانكى آزاد بگذارد تا 
قيمت بازار اين نرخ را تعيين كند. همچنين اين امر باعث تضييع حقوق يك عده از 

افراد مى شود و نبايد سپرده گذاران تاوان تغيير سياست هاى پولى را بدهند. 
به نظر شـما ميزان سود بانكى مصوب شده از سوى بانك مركزى با 

شرايط اقتصادى كنونى تطابق دارد؟ 
ــك مركزى به  ــوى بان ــده كه از س ــود هاى بانكى مصوب ش ــزان نرخ س مي
ــپرده گذاران را  ــت، به همين دليل س ــده، زير نرخ تورم اس بانك ها ابالغ ش
ــپرده گذارى  ــاس قانون 15 درصد از اين س متضرر مى كند و بانك بايد براس
را به عنوان سپرده قانونى در اختيار بانك مركزى قرار دهد و در عمل بانك 
ــهيالت به مشتريان نيست. اين تصميم  با 85 درصد مابقى قادر به ارائه تس
ــر برنامه ريزى هاى اقتصادى  ــه ندارد، ولى از نظ ــاس منطق بازار توجي براس

بانك مركزى براى كنترل نرخ تورم توجيه دارد. 
بانك ها در ارائه تسـهيالت به نرخ هاى مصوب پايبند نيستند، با توجه 
به اين نكته كه بانك مركزى در جلسه اى با توافق بانك ها اين نرخ ها را 

مصوب كردند، به چه دليل بانك ها به اين مصوبه پايبند نيستند؟ 
ــود هاى بانكى  ــا در مورد نرخ س ــك مركزى با بانك ه ــه اى كه بان در جلس
داشتند، بانك ها بر سر نرخ سود سپرده ها با بانك مركزى توافق كردند، ولى 
بانك مركزى اين نرخ  ها را براى سود تسهيالت بانكى هم مصوب كرد، شايد 

اين يكى از داليل عدم پايبندى بانك ها به اين مصوبه باشد. 
مشـاهده شـده كه برخى از بانك ها اين مصوبه را براى سپرده هاى 
بانكـى رعايـت مى كنند، اما در پرداخت تسـهيالت بـه اين مصوبه 

پايبند نيستند، نظر شما در اين مورد چيست؟ 
ــات از اين مسئله  ــت كه با نظارت بر بانك ها و موسس اين وظيفه بانك مركزى اس
ــهيالت  ــع آورى منابع مالى ارزان قيمت و پرداخت تس ــد، زيرا جم جلوگيرى كن
گران قيمت خالف سياست گذارى هاى بانك مركزى است و مردم و توليد كنندگان 
را متضرر مى كند و بانك مركزى به يقين با متخلفان برخورد هاى شديدى مى كند. 

بـا اجراى مصوبه نرخ سـود هاى بانكى سـپرده گذارى ها بيشـتر از 
يك سال به دليل برابر بودن نرخ سود از سبد سپرده گذارى بانك ها 

حذف شد، نظر شما در اين مورد چيست؟ 
ما در سطح بين المللى سپرده گذارى هاى باالى يك سال نداريم و سپرده گذارى ها 
معموال يك ساله با اضافه يك روز بسته مى شود و در صورت لزوم براى سال بعد 
تمديد مى شود. ولى در ايران انواع سپرده هاى سرمايه گذارى دو، سه و پنج ساله 
هم داريم، اما در زمان حال با توجه به نرخ سود و سياست هاى پولى بيشترين 

مدت سپرده گذارى يك ساله شده است. 
حذف سپرده گذارى هاى باالى يك سال به ضرر مردم است يا بانك؟ 
ــند، زيرا پرداخت  ــته باش ــپرده گذارى بلند مدت داش ــت س بانك ها بهتر اس
ــه عمر  ــا توجه ب ــد ب ــا باي ــاله در بانك ه ــج س ــدت و پن ــهيالت بلند م تس
ــپرده گذارى ها صورت بگيرد و اگر سپرده گذارى ها يك ساله و كوتاه مدت  س
ــك اعتبارات بانك و ريسك وصول  ــهيالت بلند مدت باشد ريس ــد و تس باش
مطالبات بانك نيز باال مى رود. تسهيالت بلند مدت باعث ايستايى و پايدارى 

در منابع مالى بانك ها مى شود. 

ــا به اجرا  ــص از همه بانك ه ــا به اجرا و تفح ــص از همه بانك ه ــا به اجرا و تفح ــص از همه بانك ه و تفح

ــانى  به روزرس در  ــزى  مرك ــك  بان
ــت صرافى هاى داراى مجوز،  فهرس
ــا  ــوز آنه ــه مج ــى را ك صرافى هاي
ــى» و  ــال بررس ــوان «در ح ــا عن ب
ــذف و تنها  ــده بود ح «تعليق»  ش
ــا  ــوز ب ــى را داراى مج 241 صراف
ــك و دو قيد ــوان صرافى نوع ي عن

 كرده است.
 به گزارش فارس، بانك مركزى به 
ــت صرافى هاى داراى  تازگى فهرس
ــت  مجوز را به روز كرد.در اين فهرس
ــام 241 صرافى به همراه آدرس و  ن
شماره تماس به ثبت رسيده است.

ــت جديد، نام بخشى  در اين فهرس
ــتون «وضعيت»  از صرافى ها در س
ــى» و  ــن «در حال بررس ــا عناوي ب

«تعليق» قيد شده  است.
ــى در واقع  ــال بررس ــوان در ح عن
ــى به» دريافت  بيانگر «اقدام صراف
ــود به نوعى  ــت و اين خ ــوز اس مج
ــت موقت بود  ــراى فعالي مجوزى ب
ــذف صرافى هاى داراى اين  اما با ح
عناوين، احتمال توقف فعاليت آنها 

به وجود مى آيد.

براساس اين جدول، استان  تهران با 
64 صرافى و آذربايجان غربى با 21 
صرافى، بيشترين صرافى هاى داراى 

مجوز را دارند.
ــوز  ــاى داراى مج ــداد صرافى ه تع
ــزگان 20، همدان  ــتان هرم در اس
ــك،  ــزى ي ــك، مرك ــزد ي ــك، ي ي
ــتان 3،  مازندران 5، گيالن 4، گلس
ــاه 4، كرمان 3، كردستان  كرمانش
ــارس 8،  ــن 3، ف ــم 5، قزوي 10، ق
ــان  ــرز 5، اصفه ــتان 11، الب سيس
ــتان 5،  ــك، خوزس ــان ي 16، زنج
ــان رضوى 10، چهار محال و  خراس
بختيارى يك، بوشهر 5، آذربايجان 
ــك صرافى ــالم ي ــرقى 13 و اي ش

 است.

ــت ماه امسال كه بانك   از ارديبهش
ــود  مركزى با توافق بانك ها نرخ س
ــه تفكيك  ــى را ب ــپرده هاى بانك س
ــپرده گذارى اعالم و ميزان  زمان س
ــپرده هاى  ــود 10 درصد براى س س
ــر 22 درصد را  كوتاه مدت و حداكث
ــپرده هاى بلند مدت  براى تمامى س
ــا  بانك ه ــب  اغل ــرد،  ك ــن  تعيي
ــاله را از سبد  سپرده گذارى پنج س
ــذف  ح ــود  خ ــپرده گذارى هاى  س

كردند. 
ــنامه، تا  ــل از اين بخش ــا قب بانك ه

ــپرده هاى  س ــه  ب ــد  23 درص
ــمار  ــود روزش ــدت س كوتاه م
ــا  ب و  ــد  مى كردن ــت  پرداخ
ــن ميزان  ــنامه اي ــن بخش اي
ــراى اين نوع  ــد ب به 10 درص
سپرده هاى كوتاه مدت محدود 
ــد برخى از  ــا اين رون ــد و ب ش
ــپرده گذارى هاى  س ــا  بانك ه
ــال را از سبد  ــتر از يك س بيش
سپرده گذارى خود حذف و تنها 
به سپرده گذارى هاى يك ساله 

ــود  ــت س ــرا پرداخ ــد زي روى آوردن
ــپرده گذارى هاى  ــد براى س 22 درص
پنج ساله جذابيتى براى مردم نداشته 

است. 
حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، 
ــت امروز»  ــا «فرص ــه ب در مصاحب
ــود  ــدن س ــان ش در خصوص يكس
ــپرده هاى يك و پنج ساله گفت:  س
ــالع دارم بنا بر  ــا جايى كه من اط ت
ــه رييس كل بانك مركزى قرار  گفت
ــورد نرخ  ــت محدوديت ها در م اس
بانكى برداشته  ــپرده هاى  ــود س س

ــواع و  ــد ان ــا بتوانن ــود و بانك ه ش
اقسام مختلف سپرده ها را با اشكال 
ــتريان  ــود بانكى به مش مختلف س
ــپرده گذارى در  ــا س ــه كنند ت ارائ
ــد و  ــته باش ــا جذابيت داش بانك ه
سرگردان  سرمايه هاى  باعث جذب 

در شبكه بانكى شود. 
وى در مورد زمان اجراى اين طرح 
گفت: قرار است بخشنامه اى در اين 
خصوص به زودى ابالغ شود ولى من 

از زمان ابالغ آن خبر ندارم. 
ــرايط كنونى كه  راغفر افزود: در ش
ــپرده هاى  ــود س ــترين نرخ س بيش

ــده است،  بانكى 22 درصد اعالم ش
ــاله به ضرر  ــپرده گذارى پنج س س
ــودى را كه  ــرا س ــت زي ــردم اس م
برداشت كنند  ــاله  مى توانند يك س
ــپرده گذارى 5 ساله بايد پس  در س
از مدت 5 سال برداشت كنند و اگر 
بخواهند پول خود را زودتر بردارند، 
مشمول يكسرى جرايم مى شوند و 

سود كمترى نصيبشان مى شود. 
ــردم به  ــورد روى آوردن م وى در م
ــپرده گذارى در موسسات مالى و  س
اعتبارى به خاطر پرداخت سود بيشتر 

گفت: در واقع بايد دستور العمل هاى 
ــامل اين دسته از موسسات  بانكى ش
ــفانه اين  ــود اما متاس ــى هم بش مال
ــتگى به  ــه خاطر وابس ــات ب موسس
از  ــى  انتظام و  ــى  نظام ــات  موسس
ــزى  ــك مرك بان ــتور العمل هاى  دس
چندان تمكين نمى كنند و اين يكى 

از مشكالت نظام بانكى ما است. 
ــوم مردم به  ــه داد: هج ــر ادام راغف
ــات مالى  ــپرده گذارى در موسس س
ــور دارد  ــى بر توليد كش تاثير منف
ــراى دريافت وام  زيرا توليد كننده ب
بايد مبالغ هنگفتى بهره بپردازد كه 
منطق ندارد و توليد كننده با 
نرخ سود 30 درصد نمى تواند 

به فعاليت بپردازد. 
وى تنها راه جلوگيرى از اين 
امر را تعطيلى اين موسسات 
دانست و افزود: بانك مركزى 
ــى  بانك ــاى  فعاليت ه ــد  باي
اين  ــه  ب ــته  وابس ــاى  نهاد ه
بانك هاى  ــه  ب را  ــات  موسس
دولتى واگذار و اين موسسات 

را تعطيل كند. 
بانكى توسط  تعيين نرخ هاى سود 
ــازار از جمله بحث هايى  مكانيزم ب
ــت رييس كل  ــه در نشس ــود ك ب
ــاتيد دانشگاه ها  بانك مركزى با اس
ــل بانك ها در 30  ــران عام و مدي
ــد. اهميت اين  ــرح ش ــاه مط تيرم
ــر روى آوردن  ــه خاط ــوع ب موض
در  ــپرده گذارى  س ــه  ب ــردم  م
ــات مالى اين روزها بيشتر  موسس
ــد ديد  ــد و باي ــى مى كن خودنماي
ــى در اين خصوص  ــه تصميمات چ

گرفته مى شود. 

سپرده گذارى 5 ساله از سبد سپرده گذارى بانك ها حذف شد
مهسا اسماعيلى

اعالم اسامى صرافان غيرمجاز 
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چش��م انداز تج��ارت جهان��ی، 
رشد و شكوفایی اقتصاد دنیا و 
افزایش حجم مبادالت را نوید 
می دهد. مبادالتی که مهم ترین 
گس��ترش  آنه��ا  ب��رای  راه 
شبكه های جاده ای بین شهرها 

و کشورهاست. 
بنابراین، فعالیت های مربوط به 
حمل و نقل  به وی��ژه  حمل و نقل 
ج��اده ای در مناطق��ی ک��ه از 
ب��رای  برخوردارن��د،  مزی��ت 
همخوان��ی ب��ا اقتص��اد جهانی 
و به عن��وان بخش��ی ک��ه باید 
ناش��ی  نیازه��ای  جوابگ��وی 
از رش��د اقتص��اد ملی باش��د، 
مس��تلزم رشد و توس��عه تمام 
شاخه هاس��ت که در این زمینه 
باید به صنع��ت تولید کامیون 
زیرس��اخت های  همچنی��ن  و 
ترانزیت��ی و از هم��ه مهم ت��ر 
ایجاد س��ازوکارهای قانونی در 
جهت تسهیل مقررات گمرکی 
و ص��ادرات و توزیع کاال توجه 

شود. 
براس��اس آم��ار، س��االنه بیش 
از ش��ش میلیارد ت��ن کاال در 
سراس��ر جهان جابه جا می شود 
و ای��ن رقم س��االنه ۳/۵درصد 

رشد را تجربه می کند. 
مرتبط  خدماتی  سیس��تم های 
ب��ا بخ��ش حمل و نق��ل اعم از 
دریای��ی  هوای��ی،  ج��اده ای، 
در  مهم��ی  نق��ش  ریل��ی،  و 
جابه جای��ی و انتقال این حجم 

باالی کاال دارند. 
 موقعی��ت ای��ران در منطقه و 
ویژگ��ی اس��تراتژیك آن یعنی 
قرار داش��تن در مس��یر جاده 
ابریش��م و چه��ارراه مب��ادالت 

تج��اری خ��اور دور با آس��یای 
میان��ه و کش��ورهای عرب��ی و 
به  آسان  دسترس��ی  همچنین 
اتحادیه  ترانزیت��ی  جاده ه��ای 
اروپ��ا، نق��ش مح��وری آن را 
بی��ش از پی��ش م��ورد توج��ه 
ق��رار داده اس��ت؛ ب��ه طوری 
ک��ه طی چند س��ال گذش��ته 
قرارداده��ای مهم��ی در ای��ن 
زمینه با کش��ورهای همس��ایه 
برای عب��ور کااله��ای نفتی و 
غیرنفتی از ایران منعقد ش��ده 
و همی��ن امر اهمیت توس��عه 
س��رمایه گذاری در کش��ور در 
بخش س��رمایه گذاری جاده ای 
را بیش از پیش نمایان می کند. 
ب��ر این  اس��اس، ابت��دا باید در 
س��رمایه گذاری  مباحث جذب 
پارامترهایی را مدنظر قرار داد. 
در ای��ن زمینه م��واردی نظیر 
تامین منابع س��رمایه، هدایت، 
تضمین بازگشت سرمایه، نحوه 
س��رمایه گذاری، ثبات در روند 
س��رمایه گذاری و اطمین��ان از 
نكته های  س��رمایه  بازگش��ت 

قابل تاملی به شمار می آیند. 
اگر چه در شرایط کنونی منابع 
س��رمایه گذاری وجود دارد، اما 
تضمین بازگش��ت س��رمایه در 
جاده های کش��ور وج��ود ندارد 
و همی��ن مس��ئله کار را برای 
سرمایه گذاران مشكل می کند. 
عوام��ل  دیگ��ر،  س��وی  از 
دیگ��ری ک��ه مان��ع از حضور 
اج��رای  در  س��رمایه گذاران 
حمل و نقل��ی  پروژه ه��ای 
می ش��ود، تغییرات پی در پی در 
بخش��نامه ها و قوانین موجود، 

است.
به عن��وان نمون��ه زمان��ی ک��ه 

س��رمایه گذار در ی��ك پ��روژه 
آزادراه��ی اختیار تغییر در نرخ 
ع��وارض ندارد و قوانین در این 
زمینه مس��اعدت نمی کنند به 
ط��ور طبیعی رک��ود در جذب 
سرمایه گذاری به  وجود می آید. 
نكت��ه دیگر اینجاس��ت که در 
حمل و نقلی  پروژه ه��ای  بخش 
نظیر س��اخت جاده، بازگش��ت 
طوالن��ی  م��دت  در  س��رمایه  

صورت می گیرد. 
یعن��ی اگر ی��ك س��رمایه  گذار 
زمین��ه  ای��ن  در  غیردولت��ی 
بای��د حداقل  کند،  مش��ارکت 
بازگش��ت  ب��رای  ۲۰  س��ال 

سرمایه اش زمان صرف شود. 
 البت��ه تاکنون نی��ز فرهنگ و 
سرمایه گذاری  الزم  زمینه های 
در  ک��ه  پروژه های��ی  ب��رای 
بلند م��دت بازگش��ت س��رمایه 
دارن��د به  وجود نیامده اس��ت. 
کنون��ی  ش��رایط  در  اگرچ��ه 
ب��رای  عین��ی  نمادهای��ی 
بازگشت سود  و  سرمایه گذاری 
آن در کوتاه  م��دت وجود دارد، 
اما به  دلیل مس��ائلی که مطرح 
ش��د، رغب��ت س��رمایه گذاری 
در حمل و نقل کش��ور نس��بت 
به س��ایر بخش ها کمتر است. 
بخش حمل و نقل  در  همچنین 
به ویژه جاده ای، جذب  عمومی 
سرمایه گذاری در آن به صورت 

مطلوب عجین نشده  است. 
ب��ر این اس��اس ب��ا توج��ه به 
مش��ارکت قابل توجه )و نقش 
بی��ش از ۹۰ درص��دی( بخش 
غیردولت��ی در جا به  جایی کاال 
و حمل مسافر ناوگان جاده ای، 
می توان مواردی را برای کاهش 
استقبال سرمایه گذاری در این 

زمینه مطرح کرد. 
در وضع کنونی بیش��تر فعاالن 
حمل و نقلی کریر هس��تند، زیرا 
که  گون��ه  آن   س��رمایه گذاران 
شایس��ته اس��ت در این بخش 
تاکنون حضور جدی نیافته اند. 
یك��ی از عوامل ج��دی در این 
زمین��ه، محدودی��ت در اصالح 
ی��ا افزایش قیم��ت تعرفه های 
حمل و نقل اس��ت. این مس��ئله 
ب��ه  ط��ور طبیع��ی بازگش��ت 
طوالن��ی  را  س��رمایه گذاری 

خواهد کرد. 
البت��ه در وضع کنونی، تضمین 
مناس��بی ه��م برای بازگش��ت 
س��رمایه به طرف سرمایه  گذار 
در حوزه ه��ای حمل و نقل داده 
اطمینان  مسئله  این  نمی شود. 
سرمایه  گذار را سلب می کند و 
زمینه ای را برای گسیل سرمایه 
به س��ایر بخش ها ک��ه بازدهی 
بیشتری دارند، فراهم می کند. 

راهكارهای  بای��د  در مجم��وع 
عملیات��ی برای ارائ��ه تضمین 
اص��الح  در  مان��ور  اج��ازه  و 
ب��ه   حمل و نق��ل  تعرفه ه��ای 
طرف س��رمایه  گذار داده ش��ود 
تا بستر مناس��ب برای افزایش 
س��رمایه گذاری در ای��ن زمینه 
به  وجود آی��د. البته، در نهایت 
جام��ه عمل پوش��اندن به این 
دیدگاه عالوه بر اعتماد س��ازی، 
زمینه های حض��ور فعاالن بازار 
س��رمایه در اج��رای پروژه های 
به وی��ژه  کش��ور  حمل و نق��ل 
بخش جاده ای را فراهم خواهد 

ساخت. 
به دلیل  ایران  اس��ت،  گفتنی 
گس��تردگی جغرافیای��ی  و در 
جاده ه��ای  ب��ودن  دس��ترس 

و  بین الملل��ی  ترانزیت��ی 
آزاد  آب ه��ای  ب��ه  نزدیك��ی 
دو  بازس��ازی  همچنی��ن 
کش��ور بزرگ همس��ایه یعنی 
ع��راق و افغانس��تان، از مزیت 
گس��ترش  برای  فوق العاده ای 
ص��ادرات و توس��عه اقتصادی 
برخوردار است و در این میان 
صنع��ت حمل و نق��ل و صنعت 
نیازمن��د  کش��ور  ج��اده ای 
کاهش  و  زیربخش ها  توس��عه 

هزینه های تولید اس��ت. 
صنعت حمل و نقل، گذش��ته از 
تاثیر بر فرآیند توسعه، خود نیز 
دچار تحول می شود و با خارج 
ش��دن از مفهوم صرف��ا درون 
مرزی � به ش��رط برخورداری 
از مكانی��زم اجرایی درس��ت � 
عامل موثری در توسعه تجارت 
و تثبی��ت قیمت ه��ا به ش��مار 

می آید. 
توس��عه صنع��ت حمل ونق��ل 
به خص��وص در بخش جاده ای 
و ترانزی��ت موج��ب افزای��ش 
توس��عه  اقتص��ادی،  رقاب��ت 
مناس��ب و بهینه نی��روی کار 
و افزای��ش درآمده��ای مل��ی 
این صنعت  اهمیت  می ش��ود. 
در اقتصاد ملی به حدی است 
ک��ه بس��یاری از صاحبنظران 
رس��یدن  ب��رای  پل��ی  را  آن 
ب��ه توس��عه پای��دار معرف��ی 
می کنن��د و معتقدند همزمان 
ب��ا توس��عه صنع��ت و تجارت 
در ایران، نوس��ازی و بازسازی 
نیز  باری کش��ور  کامیون های 
باید م��ورد توجه قرار گیرد تا 
زمینه ها برای توس��عه صنعت 
جاده ای و جذب س��رمایه گذار 

در این بخش فراهم ش��ود. 

گزارشیازروندتوسعهجادهها

افزایش10/3درصدیسرمایهگذاریدربیراهههایحملونقلجادهای
پروازهایعبوریاز

آسمانایران
معاون عملیات هوانوردی ش��رکت 
فرودگاه ه��ای کش��ور از افزای��ش 
1۰/۳درصدی پروازهای عبوری بر 
فراز آسمان کش��ور در تیر ماه سال 
جاری خبر داد.  ابراهیم شوشتری، 
با اعالم این خبر اظه��ار کرد: در ماه 
گذشته 14 هزار و 648 پرواز عبوری 
بر ف��راز کش��ور انجام ش��ده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

1۰/۳درصد رشد را نشان می دهد. 
وی با اشاره به انجام ۳4 هزار و ۵۲۳ 
پرواز داخلی، عب��وری و بین المللی 
در کش��ور گفت: از این تع��داد 1۳ 
ه��زار و ۳1۲ پ��رواز داخل��ی و پنج 
هزار و 7۲4 پرواز بین المللی اس��ت. 
معاون عملیات هوانوردی ش��رکت 
فرودگاه های کش��ور اف��زود: آمارها 
حاکی از این امر  است که پروازهای 
داخلی ۳/۵ درصد کاهش و پروازهای 
بین المللی ۵/7درصد افزایش داشته 
است.  وی خاطرنشان کرد: پروازهای 
انجام گرفت��ه در تیر ماه نس��بت به 
مدت ماه گذشته آن )خردادماه( نیز 
1۹۰۰ پرواز کاهش را نشان می دهد 
که این میزان شامل کاهش یك هزار 
و 1۳۹ پرواز داخلی و ه��زار و 16۲ 
پرواز بین المللی می ش��ود، این امر 
در حالی است که پروازهای عبوری 
به تعداد 41۰ پرواز افزایش را نشان 

می دهد. 

جزییاتنوسازیناوگان
اتوبوسرانیوتاکسیرانی

معاون ترافیك شهردار تهران درباره 
آخرین وضعیت نوسازی اتوبوس های 
فرسوده گفت: در این رابطه به شورا 
پیشنهادی ارائه ش��ده که برخی از 
اتوبوس هایی که قابلیت بازس��ازی 
دارند، بازسازی کنیم. این پیشنهاد 
مورد تصویب شورا قرار گرفت و قرار 
بود دولت در این مس��یر به ما کمك 
کند.  به گزارش ایس��نا، سیدجعفر 
تشكری هاش��می، تصری��ح ک��رد: 
بازس��ازی اتوبوس ه��ای متعلق به 
ش��رکت واحد و بخش خصوصی که 
زمان بازسازی آنها فرا رسیده است و 
بازسازی این اتوبوس ها، ارزش افزوده 
ایجاد می کند، در دستور کار ماست. 
معاون ترافیك ش��هردار ته��ران، با 
تاکید بر لزوم س��امان بخش��یدن به 
وضعیت ظاه��ری اتوبوس ها، گفت: 
این اتوبوس ه��ا نیاز ب��ه صافكاری و 
نقاش��ی دارن��د و برخی نی��ز نیاز به 
تعمیرات اساس��ی موتور و گیربكس 
دارن��د همچنین تع��دادی دیگر هم 
بای��د ترمی��م و تزییناتش��ان م��ورد 
بازنگری قرار گیرد.  تشكری هاشمی 
در م��ورد آخرین وضعیت نوس��ازی 
ن��اوگان فرس��وده تاکس��یرانی نیز 
تصریح کرد: بعد از گذش��ت 1۰سال 
از عمر تاکس��ی ها، بای��د طبق قانون 
تاکسی های فرسوده را از رده خارج و 
اسقاط کرد. ما این موضوع را از طریق 
وزارت کش��ور و وزارت نفت پیگیری 
می کنیم تا بتوانیم از تسهیالت دولتی 
استفاده کرده و خودروهای جدید را 
جایگزی��ن کنیم.  وی با بی��ان اینكه 
تاکس��ی های نس��ل موجود، بسیار 
آلوده کننده هس��تند، اف��زود: برای 
اینكه بتوانی��م برندهایی را که مجوز 
می گیرند وارد کنیم یا خودروسازهای 
داخلی بتوانند خودروهای مدنظر را 
تولید کنند، نیازمند زمان هستیم. در 
حال حاضر، با شرکت ایران خودرو در 
مورد س��مند EF7 توافق کرده ایم و 

کار نوسازی در حال انجام است. 

آغازشمارهگذاریاسکانیا
بارفعنقصکامل

رییس پلیس راهور ناجا با اش��اره به 
مرحله دوم طرح تابس��تانی پلیس از 
6 مرداد تا ۵ مهر ماه گفت: برخورد با 
سرعت و سبقت غیرمجاز، در دستور 
کار جدی پلی��س در ای��ن مرحله از 
س��فرها قرار دارد.   به گزارش ایسنا، 
سردار اس��كندر مومنی، در خصوص 
آخری��ن وضعی��ت ش��ماره گذاری 
گف��ت:  اس��كانیا،  اتوبوس ه��ای 
ش��ماره گذاری اتوبوس های اسكانیا 
همچنان مسدود اس��ت، ولی با توجه 
به اینكه مسئوالن این شرکت متعهد 
ش��دند ایرادهای موج��ود را برطرف 
کنن��د و خودروهای قبل��ی را نیز که 
در چرخه حمل ونق��ل در حال تردد 
هس��تند، فراخوان کنند در صورتی 
که دو ای��راد باقیمانده نی��ز برطرف 
شود، شماره گذاری این خودروها آغاز 
می ش��ود.  رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی نیروی انتظامی   در خصوص 
افزای��ش جرای��م رانندگ��ی، گفت: 
پیشنهاد افزایش نرخ جرایم رانندگی 
براساس مصوبه مجلس به هیات دولت 
ارائه ش��ده اس��ت و منتظ��ر تصویب 
هیات دولت برای اجرا هستیم. مومنی 
تاکید کرد: قطع��ا افزایش نرخ جرایم 
رانندگی می تواند در کاهش تخلفات 
و تصادفات رانندگ��ی در مرحله دوم 

سفرهای تابستانی تاثیرگذار باشد. 

قیمتخودرو)تومان(

ML۳۵۰ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰مرسدس بنز

S 1/1۳۰/۰۰۰/۰۰۰مازراتی گرن توریزمو

فولكس واگن بیتل 
۲۵1/۰۰۰/۰۰۰)کروکی(

  x۳ ۲.۵ si بی ام دبلبو
۲۰۰7

11۰/۰۰۰/۰۰۰

لكسوس IS۳۰۰فول 
۳1۰/۰۰۰/۰۰۰آپشن

 VX تویوتا فورچونر
81۳/۰۰۰/۰۰۰اتاق جدید

هیوندای جنسیس کوپه 
۲۰14۲۰7/۰۰۰/۰۰۰

قیمتکارخانهایوبازارخودروهایتولیدداخل

کارخانه
قیمتنمایندگیقیمتبازارنامخودروتولیدکننده

S۳۰۰ 7۵/4۰۰/۰۰۰76/۰۰۰/۰۰۰ سایپا

E۲ ۹۰ تندر
اتوماتیك تك 

ایربگ
46/۳۰۰/۰۰۰4۵/۹67/۰۰۰

مزدا ۳ - 
صندوقدار 
-تیپ 4

1۲۹/۰۰۰/۰۰۰1۰۵/۰۰۰/۰۰۰

XUM ۰۳۵/۵۰۰/۰۰۰پژو پارس

E1 ۹۰ تندر
۳6/۲۰۰/۰۰۰۰یورو 4

ب��ازار خودرو  ب��ا مناقش��ات اخیر می��ان خودرو س��ازان و نهادهای 
تصمیم س��از در وضعیتی غیرش��فاف به س��ر می برد و قیمت کارخانه 
و ب��ازار درج ش��ده در جدول های زیر تقریبی اس��ت. در جدول زیر، 

قیمت خودروهای لوکس موجود در بازار تهران آورده ش��ده اس��ت: 

غیبتدوبارهاتوبوسهادرجدولردهبندیکیفی

در رده بندی کیفی خودروهای تولید شده در کشور، خرداد ماه امسال باز 
هم کیفیت اتوبوس های تولیدی مورد بررسی قرار نگرفته است. 

به گزارش ایسنا، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماهه آمار 
رده بندی کیفی خودروهای داخلی را منتشر می کند اما در چند ماه اخیر 
خبری از انتش��ار رده بندی کیفی اتوبوس های تولیدی در کشور نیست. 
در این زمینه ماه گذش��ته ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در 
پاس��خ به ایسنا اعالم کرد، دلیل عدم اعالم وضعیت کیفیت اتوبوس های 
تولیدی در کش��ور در چند ماه اخیر، عدم همكاری اتوبو س سازان داخلی 

در این زمینه بوده است. 
ب��ه گفته ش��رکت بازرس��ی کیفی��ت و اس��تاندارد ایران، ش��رکت های 
تولیدکننده اتوبوس از همكاری برای بررس��ی وضعیت کیفی محصوالت 
تولیدی خود خودداری کرده اند، با این حال ابالغیه  وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به آنها ارائه ش��ده تا نس��بت به همكاری برای بررسی وضعیت 

کیفیت محصوالت خود اقدام کنند. 
اگرچ��ه در آن زمان این ش��رکت اظهار امیدواری ک��رده بود که با ابالغ 
صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ماه های آینده 
وضعیت کیفی اتوبوس های تولیدی در کشور بررسی و اعالم شود اما در 
رده بندی کیفی منتش��ر ش��ده از وضعیت کیفی خودروهای تولیدی در 
خرداد ماه، باز هم اثری از کیفیت اتوبوس های تولیدی در کشور نبود. 

در این ش��رایط مش��خص نیس��ت آی��ا ع��دم همكاری ش��رکت های 
تولیدکننده اتوبوس در کش��ور با وج��ود ابالغیه وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت همچن��ان ادام��ه دارد یا آنك��ه دلیل غیب��ت اتوبوس ها در 
رده بن��دی کیفی خرداد ماه چیز دیگری اس��ت. این وضعیت در حالی 
اس��ت که خرداد ماه امسال ۲۳ دستگاه اتوبوس در کشور تولید شده 
و باید مش��خصات کیفی آنها برای اطالع مصرف کنندگان و خریداران 

بررسی و منتشر شود. 

فرمولجدیدقیمتگذاریخودرودرستنیست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به انتقاد 
نمایندگان مجلس نس��بت به نادرست بودن فرمول جدید قیمت گذاری 
خ��ودرو گفت: به دنبال این موضوع رییس ش��ورای رقابت برای توضیح 
در م��ورد این فرم��ول در کمیس��یون صنایع مجلس حض��ور یافت، اما 
نماین��دگان از توضیح��ات وی قانع نش��دند، ضمن اینكه رییس ش��ورا 
نی��ز پذیرفت اطالعات دریافتی ش��ورا از خودروس��ازان که بر مبنای آن 

قیمت گذاری جدید خودرو قرار گرفت، کافی نبوده است.
به گزارش ایرنا، علی علیلو افزود: براین اساس مقرر شد تا کمیته ویژه ای 
متش��كل از سه نفراعضای کمیسیون با شورای رقابت نسبت به بازنگری 

دوباره قیمت های خودرو اقدام و نتیجه را اعالم کنند.
علیل��و ادامه داد: قیمت پایه مبنای قیمت گذاری خودرو و همچنین نرخ 
تعیین ش��ده برای آپشن ها در فرمول شورای رقابت نادرست بوده است، 
زیرا به باور این نماینده مجلس، کمیس��یون صنایع قیمت های پایه سال 
گذش��ته را قبول نداشته و نمی توان قیمت تمام شده سال گذشته را که 

تولید شرایط خوبی نداشته مبنای قیمت گذاری امسال قرار داد.
به گفته این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، هزینه تمام شده 
تولید خودرو و هر محصول دیگری به روز اس��ت و جزئیات قیمت تمام 
ش��ده واقعی خودرو در س��ال جاری در اختیار کمیسیون بوده و با آنچه 

خودروسازان اعالم می کنند، متفاوت است.

نرخنامه

باخودروسازان

ایلیاپیرولی

پژووایرانخودروشریکهممیشوند

مهندس هاش��م یكه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مجمع عمومی ساالنه 
گفت: ش��رکت پژو قرار اس��ت با ایران خودرو، شرکت مشترکی به صورت ۵۰-۵۰ تشكیل 
دهد. براس��اس این توافق ش��رکت پژو ملزم به ارائه پلتفرم برای تولید محصول مشترک 
ش��ده و عالوه برآن نس��بت به صادرات محصوالت در منطقه نی��ز از طریق ایران خودرو 

اقدام خواهد کرد. 
یكه زارع با بیان اینكه ایجاد مرکز تحقیق و توسعه مشترک با شرکت پژو سیتروئن در این 
قرارداد پیش بینی شده، از تولید دو محصول جدید پژو ۳۰1 و ۲۰۰8 در فاز اول همكاری 
مشترک خبر داد و افزود: قرارداد با پژو براساس تولید محصوالت پژو و محصول مشترک 

با استفاده از توان قطعه سازان ایرانی و نه به صورت سی.کی.دی خواهد بود. 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از توافق برای تولید محصول با شرکت رنو نیز خبر داد 
و گفت: در مرحله اول همكاری با شرکت رنو، دو محصول »کلیو 4« و »کپچر« در نیمه دوم 
امسال به بازار عرضه می شود. یكی از این دو محصول در کالس خودروی کوچك بوده که 
در هر 1۰۰ کیلومتر ۵ لیتر سوخت مصرف می کنند. یكه زارع همچنین با اشاره به راهبرد 
ایران خودرو در تولید مبنی بر عرضه 1۰ تا 1۵ محصول جدید تا س��ه سال آینده گفت: از 

این تعداد سه محصول با برند ایران خودرو طراحی و تولید خواهد شد. 
وی از مذاکره با خودروس��ازان برتر چینی خبر داد و گفت: قبال مذاکراتی با دو ش��رکت 
چینی انجام ش��ده که هم اکنون نیز با درنظر گرفتن مسائل کیفی مقرر شده محصوالت 
جدید از این دو شرکت به بازار ایران عرضه شوند. یكه زارع با اشاره به تعریف 1۰۰ پروژه 
بهبود کیفیت در سال ۹۳ تصریح کرد: با اجرای این پروژه ها 8۰ درصد رضایت مشتریان 

در بخش کیفیت محصول برآورده خواهد شد. 
یك��ه زارع دربخش دیگری از س��خنان خ��ود به عملكرد ایران خ��ودرو در بخش تولید در 
س��ال ۹۲ پرداخت و گفت: در نیمه اول س��ال 1۲۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد که با 
همت کارکنان و قطعه سازان و برنامه ریزی های صورت گرفته موفق شدیم تیراژ تولید در 
نیمه دوم س��ال را بیش از دوبرابر افزایش دهیم. وی افزود: افزایش تولید به کسب سهم 

۵4 درصدی محصوالت ایران خودرو در بازار منجر شد. 
 وی به صفر رساندن موجودی خودروهای ناقص را یكی دیگر از موفقیت های ایران خودرو 
دانس��ت و گفت: حدود 7۹ هزار دستگاه خودروی ناقص به سرمایه راکد تبدیل شده بود 
که موفق ش��دیم در خرداد امس��ال این عدد را به صفر برس��انیم، ضم��ن این که از اول 

سال۹۳ دیگر خودروی ناقص و با کسری در ایران خودرو تولید نشده است. 
 مهن��دس یكه زارع باالترین تیراژ تولید در ایران خودرو را دوهزار و 7۰۰ دس��تگاه اعالم 
ک��رد و افزود: در آن زمان حدود 8۰۰ تا ۹۰۰ دس��تگاه به ص��ورت CKD وارد و مونتاژ 
می ش��د اما درحال حاضر، روزانه دوهزار و ۳۰۰ دس��تگاه خودرو با تكیه بر توان داخلی 
تولید می ش��ود که با باالترین حد تیراژ فقط 4۰۰ دس��تگاه فاصله دارد. مدیر عامل گروه 
صنعت��ی ایران خ��ودرو افزود: ب��ا برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان س��ال 6۰۰ هزار 

دستگاه خودرو تولید و روانه بازار خواهد شد. 

»بویینگ«فعالکتابایمنیبهایرانفروختهاست
پس از توافق شش ماه گذشته ژنو، از آنجا که یكی از بندهای مهم این توافقنامه تسهیل ورود 
قطع��ات هواپیم��ا و خری��د هواپیما بود، بحث مذاکرات با ش��رکت ها و برندهای معتبر و معروف 
قطعه س��از و س��ازنده هواپیما جدی ش��د و ش��رکت های بویینگ و جنرال الكتریك به عنوان دو 
غول هواپیماس��ازی امریكا  اوایل اس��فندماه س��ال گذشته خواستار صدور مجوز از سوی وزارت 
خزانه داری این کشور برای فروش قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری به ایران شدند. هر چند 
پروس��ه مذاکرات با ش��رکت های سازنده هواپیما طوالنی شد، اما عمر مذاکرات و نتیجه بخشی 
آن به بازه ش��ش ماهه توافق ژنو قد داد و پس از ۳۵ س��ال باالخره ش��رکت هواپیمایی بویینگ 

با ایران قرارداد امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از اسناد و مدارک عمومی این کمپانی، قرار بر این بود که 
اول مردادماه، شرکت امریكایی براساس این قرارداد تازه قطعات و خدمات مربوط به »ایمنی 
پرواز« را در اختیار ایران ایر بگذارد که این نخستین بار است که بویینگ از سال 1۹7۹ با آغاز 

تحریم های ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی با ایران وارد معامله می شود.
مطابق توافق های حاصل شده در سه ماهه دوم سال جاری، شرکت بویینگ مطابق با پیشنهاداتی 
که به مشتریان خود در زمینه هایی نظیر تعویض هواپیما، جایگزینی قطعات یا بازرسی هواپیما 
می دهد، به تامین قطعات یدکی هواپیما، دفترچه های راهنما و اطالعات برای شرکت هوایی 
ایران ایر اقدام خواهد کرد. بویینگ به عالوه اعالم کرده، رایزنی هایی هم با شرکت هواپیمایی 
»ایران ای��ر ت��ور«- از ش��رکت های تابعه »ایران ایر« - درباره ف��روش احتمالی کاالها و خدمات 
مشابه داشته است. در ماه آوریل، دولت آمریكا مجوزی را صادر کرد که طبق آن بویینگ برای 
یك دوره محدود می تواند قطعات یدکی با هدف ایمنی به ایران ارائه کند. این مجوز توس��ط 
خزانه داری امریكا در راس��تای توافق موقت ژنو بین ایران و 1+۵ )امریكا، انگلیس، فرانس��ه، 

روسیه، چین به عالوه آلمان( صادر شد. 
همچنین اواخر ماه فوریه، یك ش��رکت دیگر امریكایی به اس��م »جنرال الكتریك« اعالم کرد 

که درخواست فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران را مطرح کرده بود. 
 اما گویا درحال حاضر  فعال خبری از فروش قطعه نیس��ت و بویینگ همكاری خود با ایران ایر 

را قرار است از فروش کتاب شروع کند.
به گفته مدیر کل روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران تاکنون ش��رکت بویینگ 
قطعه هواپیما به ایران نفروخته اس��ت و تنها در زمینه ایمنی، کتب و مدارک مربوط به ایمنی 

پرواز در اختیار ما قرار داده اند. 
ش��اهرخ نوش آبادی، مدیر کل روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران در گفت وگو 
با ایلنا در خصوص فروش قطعات شرکت بویینگ به ایران ایر گفت: با توجه به توافقات صورت 
گرفته در ژنو قرار بر لغو تحریم های هواپیمایی بوده اس��ت،  اما تاکنون لغو تحریم ها به خرید 
قطعات از ش��رکت بویینگ و ورود به کش��ور منجر نش��ده اس��ت. وی افزود: در زمینه ایمنی یك 

سری کتب و مدارک مربوط به ایمنی پروازها از بویینگ خریداری شده است. 
گفتنی اس��ت پیش از این علی محمد نوریان، قائم مقام وزیر در امور هوانوردی از ورود قطعات 

هواپیما به کشور خبر داده بود. 



ــعه  ــر با توس ــال هاى اخي در س
ــتاها به  ــهرها حركت از روس ش
شهر ها بيشتر شده است تا جايى 
كه برخى شهرهاى بزرگ به تبع 
ــش جمعيت با آلودگى هوا،  افزاي
ترافيك، كمبود مسكن و بيكارى 

مواجه شدند. 
ــده  ــر ش ــار منتش ــاس آم براس
ــران،  اي ــار  ــز آم ــوى مرك از س
ــس از  ــهرها پ ــرى ش مهاجرپذي
انقالب اسالمى بيشتر شده است 
ــاس متوليان توسعه  و بر اين اس
شهرها و بهبود شرايط به دنبال 
توسعه ده ها، روستاها و شهرهاى 
اطراف كالنشهرها افتادند. متولى 
توسعه مسكن روستاها در طول 
ــكن  ــر، بنياد مس ــال اخي 30 س
ــالمى بود كه به نوعى  انقالب اس
ــازى و  ــازى، بهس در جهت نوس
مقاوم سازى خانه هاى روستايى و 
مناطق زلزله زده گام برداشت. در 
ــتا در سال هاى اخير  همين راس
ــادى در جهت بهبود  اقدامات زي
شرايط روستاها از جمله افزايش 
ــازى و بهسازى در  وام هاى نوس
اين مناطق و همچنين طرح هاى 
ــعه اى همچون هادى انجام  توس

شده  است. 

بهسازى مسكن، راه نجات 
روستاييان

ــتاها وام هاى  ــى از روس در بعض
نوسازى اوج گرفت و روستاييان 
ــوده و  ــتند خانه هاى فرس توانس
ــاخته شده از خشت و كاهگل  س
ــازه هايى  ــى با س ــه خانه هاي را ب
ــل كنند. به گفته  محكم تر تبدي
عزيز اهللا مهديان، معاون بازسازى 
ــتايى بنياد مسكن  ــكن روس مس
ــالمى همين نوسازى  انقالب اس
مسكونى  واحدهاى  ــازى  بهس و 
ــه  ــود ك ــتاها ب ــى روس در برخ
ــيارى از مردم  توانست جان بس
ــى همچون  ــرايط بحران را در ش
ــد. به گفته وى،  زلزله نجات ده
ــان زلزله هاى  ــفانه در جري متاس
ــر  ــه اخي ــول ده رخ داده در ط
ــور، به دليل  ــتاهاى كش در روس
مقاوم نبودن واحدهاى مسكونى 
ــيارى از مردم جان خود را از  بس
ــه اى كه در  ــت دادند، به گون دس
ــهر  ــان زلزله بم كل اين ش جري
ــا در جريان زلزله  ــد ام ويران ش
ــال  ــرقى در دو س آذربايجان ش
ــته خانه هايى كه بهسازى  گذش

ــرجاى خود باقى  ــده بودندس ش
ــاكنان آن آسيبى  ماندند و به س

وارد نشد. 

دولت در تكاپوى نوسازى 
مسكن روستايى

ــه دنبال  ــت يازدهم ب ــال دول ح
بهبود شرايط مسكن روستاييان 
ــت. گرچه هنوز اقدام  برآمده اس
ــت  دول ــوى  س از  ــمگيرى  چش
ــتايى صورت  روس براى مساكن 
ــى معاون  به تازگ ــا  ام ــه،  نگرفت
ــن  ــور در آخري اول رييس جمه
ــارات خود مبنى بر وضعيت  اظه
ــتايى به تسهيالت  ــكن روس مس
ــكن  مس ــازى  بهس ويژه  ــرح  ط
ــت.  كرده اس ــاره  اش ــتايى  روس
ــر اهميت  ــحاق جهانگيرى ب اس
ــتايى  روس ــكن  مس ــازى  بهس
ــا و  ــى از اولويت ه ــوان يك به عن
پيش  ــكالت  مش ــل  ضرورت ح
روى اين طرح تاكيد كرده  است. 
ــده كه اين  در اين ميان اعالم ش
ــوع به عنوان يك اولويت در  موض
ــاى مرتبط  ــتور كار بخش ه دس
ــا راهكارهاى حل  ــرد ت قرار گي
ــود.  ــائل و موانع آن پيدا ش مس
ــه وى، گزارش هاى ارائه  به گفت
پيش روى  مشكالت  درباره  شده 
ــتايى  روس ــكن  مس ــازى  بهس
ــهيالت و  ــزان تس ــون مي همچ
ــراى بازپرداخت  ــت الزم ب ضمان
ــهيالت، خواستار  اقساط اين تس

ــور  ــا حض ــه اى ب ــكيل جلس تش
ــزى،  مرك ــك  بان ــدگان  نماين
ــزى و نظارت  ــت برنامه ري معاون
ــور، بنياد  ــردى رييس جمه راهب
ــالمى و مركز  مسكن انقالب اس
ــق  مناط و  ــتايى  روس ــعه  توس
محروم براى بررسى اين مسائل 
ــب در  ــه راهكارهاى مناس و ارائ

جهت حل اين مشكالت شد. 

آخرين وضعيت نوسازى 
و بهسازى مسكن  هاى 

روستايى
ــتايى طرحى  ــادى روس طرح ه
ــاماندهى و اصالح  است كه با س
ــزان و مكان  ــود، مي ــت موج باف
گسترش آتى و نحوه استفاده از 
زمين براى عملكرد هاى مختلف 
ــدى،  ــكونى، تولي ــل مس از قبي
ــاورزى و تاسيسات  تجارى و كش
ــاى  نيازمندى ه و  ــزات  تجهي و 
ــب  ــتايى را بر حس عمومى روس
مورد در قالب مصوبات طرح هاى 
و سكونتگاه هاى  فضا  ساماندهى 
ــاى جامع  ــا طرح ه ــتايى ي روس
به  ــن مى نمايد.  تعيي ــه اى  ناحي
ــتايى  ــاون عمران روس گفته مع
بنياد مسكن، تاكنون در بيش از 
ــتاى باالى  31 هزار و 100 روس
ــرح هادى  ــوار ط ــزار خان 20 ه

طراحى شده است. 
ــاملو در اين باره  ــا ش محمدرض
ــداد بيش از  ــه كه ازاين تع گفت

ــتا طرح  ــزار و 500 روس 13 ه
ــت.  ــده اس ــى ش ــادى اجراي ه
و  ــزار  ه ــه  براى س ــن  همچني
ــتا در سال 93 طرح  500 روس
است.  ــده  ش هدفگذارى  هادى 
محيط  ــازى  بهس نيز  هم اكنون 
ــتاهاى ياد شده در دست  روس
ــت. وى با  اقدام قرار گرفته اس
ــن طرح ها  اي ــاره به اجراى  اش
ــت در دو هزار  ــار كرده اس اظه
ــادى  ــرح ه ــتا ط و 300 روس
ــده  ش اجرا  نيمه تمام  به صورت 
ــال با پرداخت  كه تا پايان امس
اعتبارات اين پروژه ها همه آنها 
به پايان مى رسد. حال با اجراى 
ــرايط  ش بهبود  و  ــا  اين طرح ه
ــتا برخى كارشناسان بنياد  روس
ــالمى براين  ــكن انقالب اس مس
ــعه روستاها  باورند كه بايد توس
ــا جمعيت  ــد ت ــه اى باش به گون
ــهرها  ــه ش ــرده ب ــرت ك مهاج
ــى به جز  ــرا كس ــد، زي بازگردن
ــتاييان همان منطقه توان  روس
اين  ــتا را ندارند.  ــعه روس توس
ــت كه بنياد مسكن  درحالى اس
ــت:  ــالمى گفته اس ــالب اس انق
ــعه  ــر با توس ــال هاى اخي در س
ــهرهاى  برخى ش ــتاها در  روس
ــيراز  ــور همچون اطراف ش كش
ــى جمعيت  توجه قابل  ــداد  تع
ــهر دوباره  مهاجرت كرده به ش
ــتند و همين  ــتا بازگش به روس
ــعه و بهبود  ــب توس ــر موج ام

ــتاها  روس ــادى  اقتص ــرايط  ش
شده  است. 

تعويق افزايش وام مسكن 
روستايى

ــت بحث افزايش وام  ــال اس دو س
ــتايى از سوى بنياد  ــكن روس مس
ــا اين  ــده، ام ــرح ش ــكن مط مس
ــكن هنوز اجرايى  افزايش وام مس
ــت. قرار بود سقف وام  ــده  اس نش
ــتايى از 12 ميليون  مسكن روس
ــون تومان  ــه 18 ميلي ــان ب توم
افزايش يابد كه هنوز اين موضوع 
ــك مركزى و  ــوس بان در كش وق
ــت. در اين باره  ــكن اس بانك مس
نيز حتى معاون بازسازى مسكن 
روستايى بنياد مسكن گفته است 
ــدن وام مسكن  كه دليل ابالغ نش
ــد، اما به هر  ــتايى را نمى دان روس
ــر اين  ــكن پيگي ــال بنياد مس ح

افزايش سقف تسهيالت است. 

شرايط تسهيالت احداث 
مسكن روستايى از سوى 

بانك مسكن
ــقف تسهيالت  در حال حاضر س
ــوى بانك مسكن  ــكن از س مس
ــت.  اس ــان  توم ــون  10ميلي
ــدت بازپرداخت اين  همچنين م
ــوع  ــاه مجم ــهيالت 144 م تس
ــاطى با  ــاركت و فروش اقس مش
ــود انفرادى پنج درصد و  نرخ س
انبوه ساز چهار درصد است. نحوه 
ــز به صورت  ــاط ني پرداخت اقس
ساده و پلكانى است. افراد واجد 
تسهيالت  از  ــتفاده  اس ــرايط  ش
ــتايى از سوى بنياد  مسكن روس
ــه  ــالمى ب ــالب اس ــكن انق مس
مديريت شعب مناطق و استان ها 
ــعب به  ــت ش ــوى مديري و از س
ــعب عامل پرداخت تسهيالت  ش
ــود. اين تسهيالت  معرفى مى ش
ــور و  ــتاهاى كش در تمامى روس
شهرهاى با جمعيت زير 25 هزار 
ــازى يا  ــر براى تخريب و نوس نف
احداث بناى جديد به متقاضيان 
اعطا مى شود. پرداخت تسهيالت 
مذكور براى مناطق خاص حسب 
مورد در صورت تصويب شوراى 
ــتان بالمانع است.  هماهنگى اس
ــته  ــه تمايل داش ــى ك متقاضيان
ــتركا در يك قطعه  ــند مش باش
ــتقل  ــه واحد مس زمين، دو يا س
ــورت دارا بودن  ــازند، در ص بس
ــرايط مورد نظر بانك مشمول  ش

دريافت تسهيالت مى شوند. 

بهسازى خانه هاى روستايى، فرصتى بكر براى سرمايه گذارى

دولت به كمك خانه هاى كاهگلى مى رود
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اخبار كوتاه

فعال رونق به بازار 
مسكن برنمى گردد

كانون  ــس  ريي برزگر،  ــيد  جمش
ــاره به ركود  ــا اش ــازان ب انبوه س
و  ــكن  مس ــازار  ب در  ــود  موج
در  بخش  اين  ــالت  معام كاهش 
ــرد: فقط  اظهار ك ــان،  ماه رمض
ــهيالت  تس اختصاص  صورت  در 
ــد مى توان  و خري ــد  رش ــراى  ب
ــه بازار  ــود كه رونق ب ــور ب متص

ــكن بازگردد. مس
ــردم  م ــه  اينك ــان  بي ــا  ب وى 
ـــــــابى روى  ــد حس نمى تواننـ
ــاز  ب ــكن  ــى مس فعل ــهيالت  تس
ــا زمانى  ــح كرد: ت ــد، تصري كنن
ـــهيالتى  تس ـــــازندگان،  س كه 
ــد  كرده انـ ــت  دريافـ ــه  كــ را 
ــود  ــان تكميل نش پرداخت هايش
ــهيالت جديد به  امكان ارائه تس
ــد و رونق هم  ــود نخواهد آم وج
ــت. به اين بخش بازنخواهد گش

برزگر خاطر نشان كرد: با مشاهده 
ــرفت  پيش ــال  ح در  ــورهاى  كش
ــه تنها راه حل  ــوان دريافت ك مى ت
ــى به ويژه در  ــان ركود تورم در زم
ــكن  ــاختمان و بازار مس صنعت س
ــوان موتور محركه  ــه از آن به عن ك
ــود،  بخش عمده جامعه ياد مى ش
ــى و پرداخت  ــط توليدات صنف فق
تسهيالت است كه موجب مى شود 

رونق باز گردد.
ــا  ــازان ب ــون انبوه س ــس كان ريي
ــور ما جلوى  ــان اينكه در كش بي
ــت  پرداخ و  ــى  صنف ــدات  تولي
ــه  ــدودى گرفت ــا ح ــهيالت ت تس
اميدوارى كرد  ابراز  ــت،  اس شده 
ــه جزو  ــازان ك انبوه س و  ــت  دول
ــت اندركاران بخش اقتصادى  دس
ــد كمك  ــتند، بتوانن ــور هس كش
ــكن از ركود به  ــازار مس ــد ب كنن

ــود. وجود آمده خارج ش
ــان  ــاس پيش بينى كارشناس  براس
ــتان معموال حجم  ــروع تابس با ش
ــد اما در  ــالت افزايش مى ياب معام
ــل مختلف از  ــال حاضر به دالي ح
ــدرت خريد  ــه پايين بودن ق جمل
ــن عرضه  ــود تعادل بي ــردم و نب م
ــدن  ــا در بازار و مصادف ش و تقاض
ماه رمضان با نخستين ماه از فصل 
ــى، ميزان حجم معامالت  جابه جاي
ــته  ــكن كاهش داش ــازار مس در ب

است. 

تغيير كاربرى بوستان 
مادر (پروژه نور) 

به مسكونى
ــوراى عالى شهرسازى  مصوبه ش
ــارى ايران در مورد تغيير  و معم
كاربرى بوستان مادر (پروژه نور) 
ابالغ  ــورا  اين ش ــوى دبير  از س

ــد.  ش
ــازى و  ــوراى عالى شهرس دبير ش
ــورا  ــارى ايران مصوبه اين ش معم
ــتان  ــورد تغيير كاربرى بوس در م
ــراى اجرا به  ــادر (پروژه نور) را ب م
شهردارى تهران و شوراى اسالمى 

شهر تهران ابالغ كرد. 

حريم تهران به نفع 
شهرهاى كوچك بوده است

ــازى با  ــر راه و شهرس ــاون وزي مع
اشاره به بررسى حريم شهر تهران، 
ــت قانون  گفت: تاثير اجراى نادرس
ــهردارى ها موجب شد  ماده 99 ش
ــهرها حريم  كه در تهران و كالنش
به نفع شهرهاى كوچك سوق پيدا 

كند. 
پيروز حناچى در خصوص آخرين 
ــهر  ش حريم  ــب  تصوي ــت  وضعي
ــران اظهار كرد: تالقى هايى در  ته
ــيمات كشورى وجود دارد و  تقس
ــوراى  تمام موارد آن مربوط به ش
ــارى  معم و  ــازى  شهرس ــى  عال

ــت. نيس
ــازى با  ــاون وزير راه و شهرس  مع
اشاره به بررسى حريم شهر تهران، 
افزود: در تالشيم حريم شهر تهران 
ــخص كنيم و مشكالتى كه  را مش
ــت به وجود آمده برطرف  از اين باب

شود. 
حسين هاشمى، استاندار تهران با 
ــت  ــان اينكه در دولت قبل هش بي
سال ديوار بتنى ميان استاندارى و 
شهردارى وجود داشت، بيان كرد: 
ما فضا را تلطيف كرديم و فاصله ها 
ــى از ثمرات  ــه يك ــتيم ك را برداش
ــهردارى  ش ميان  رفت و آمدها  اين 
ــاماندهى  ــث س ــتاندارى، بح و اس
حريم تهران بود كه در حال حاضر 
ــوراى  براى جمع بندى نهايى به ش
عالى شهرسازى ارسال شده است 
ــال ها حريم تهران  در حالى كه س

بالتكليف بود. 

نگار ميركريمى

خبر

نقشه راه مسكن كشور تا سال 1405 تدوين شد
بازنگرى طرح جامع مسكن كه از سال گذشته آغاز شده به روزهاى پايانى 
ــود؛ طرحى كه در فاز اول آن پيش بينى شده حدود سه  خود نزديك مى ش

ميليون واحد مسكونى ساخته شود. 
ــكن همچنان ادامه دارد  انتقاد از تاخير دولت در ارائه برنامه هاى بخش مس
ــده  ــى نمايندگان مجلس معتقدند كه اين بخش به اميد خدا رها ش و برخ
ــت و شمارى ديگر از نمايندگان طرح استيضاح وزير راه و شهرسازى را  اس
ــه مجلس تقديم كرده اند، اما در سوى ديگر ماجرا وزارت راه  به هيات رييس
ــازى به عنوان متولى بخش مسكن چند وقتى است كه از بازنگرى  و شهرس
ــه برنامه اى را به پس از نهايى  ــكن خبر داده و ارائه هرگون طرح جامع مس

شدن اين طرح موكول كرده است.
ــت هاى دولت در بخش مسكن را تعيين  ــت همه سياس طرحى كه قرار اس
ــت كاهش فاصله عرضه و  ــاس آن هدف گذار ى هاى الزم جه كرده تا براس

ــه شاخص نياز انباشته مسكن،  ــود. در اين طرح براساس س تقاضا انجام ش
ــور مورد بازنگرى قرار  ــازى كش خانوارهاى جديد و واحدهاى نيازمند نوس

گرفته است. 
براساس نيازسنجى هاى صورت گرفته طرح جامع مسكن در دو فاز اجرايى 
ــال 95 تا سال 1405  ــال 93 تا 95 و فاز دوم از س ــود؛ فاز اول از س مى ش
كه در واقع افق برنامه طرح جامع مسكن محسوب مى شود. به عبارت ديگر 
ــاله و يك دوره 10 ساله تدوين  ــكن براى يك دوره سه س طرح جامع مس
ــت هاى دولت به تعادل بين عرضه و تقاضاى  ــده تا به اين ترتيب سياس ش
مسكن منجر شود. جزييات طرح مسكن جامع حاكى از آن است كه در فاز 
ــكن (سال 93 تا 95) براساس شاخص هاى خانوارهاى  اول طرح جامع مس
ــكن و واحدهاى نيازمند به نوسازى در مجموع دو  جديد، نياز انباشته مس

ميليون و 788 هزار واحد مسكن بايد ساخته شود. 
مطابق برآوردهاى انجام شده طى سه سال 93، 94 و 95 حدود 509 هزار 
ــكل مى گيرد، از سوى ديگر در همين مدت نيز  ــور ش خانوار جديد در كش
نياز انباشت مسكن حدود 140 هزار واحد مسكونى خواهد بود و در نهايت 
ــازى هستند. سهم سال  ــكونى نيازمند نوس نيز حدود 240 هزار واحد مس
ــكن در طرح جامع حدود يك ميليون واحد پيش بينى  ــاخت مس 93 از س
ــال 94 حدود 70 هزار واحد از رقم  ــت. اين در حالى است كه س ــده اس ش
سال 93 كاسته شده و بايد حدود 933 هزار واحد مسكونى ساخته شود. 
ــال 95 نيز 855 هزار واحد مسكونى ساخته مى شود تا در  در نهايت در س
مجموع حد فاصل سال هاى 93 تا 95 يعنى در فاز اول طرح جامع مسكن 
ــود. گرچه نمايندگان  ــاخته ش ــكونى س دو ميليون و 788 هزار واحد مس
ــكن مهر و عدم ارائه برنامه دولت در بخش  مجلس از توقف ادامه طرح مس
ــكن گاليه دارند، اما به نظر مى رسد طرح جامع مسكن مورد بازنگرى  مس
ــى قرار گرفته و اين اميدوارى را به وجود آورده تا در يك بازه زمانى  جامع

13 ساله مشكالت تاريخى مسكن را براى هميشه ريشه كن كند. 
ــور به مسائل متعددى از جمله  ــكالت عديده مسكن در كش البته رفع مش
ــتگى دارد، دولت يازدهم به جز خودش سه  ايفاى نقش حمايتى دولت بس
ــكن خواهد كرد و در اين صورت  دولت بعدى را نيز درگير طرح جامع مس
ــكن  ــد تمام جوانب كار را مدنظر قرار دهد تا اتفاقى كه براى طرح مس باي
مهر (توقف) روى داد توسط دولت هاى دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم براى 
طرح جامع تكرار نشود. چگونگى تامين مالى برنامه هاى طرح جامع مسكن 
ــتيابى به اهداف تعيين  ــاله نيز مهم ترين ركن دس در فاز اول و افق 10 س
شده در اين طرح به شمار مى رود و بى شك بدون در نظر گرفتن اين مولفه 

اجراى برنامه ها با مصائب متعددى روبه رو خواهد شد. 

اجاره بهاى آپارتمان هاى 50 مترى
ــى از مالكان با اعمال نرخ هاى  ــا اوج گرفتن تب و تاب بازار اجاره برخ ب
ــترى را به نسبت تورم بازار  ــكنى كرده اند تا سود بيش ــليقه اى، نرخ ش س
ــتان، بازار اجاره بها  ــيدن دومين ماه از تابس ــت بياورند. با فرارس به دس
ــت و تعداد باالى متقاضيان  ــان در تب و تاب تعيين قيمت ها اس همچن
ــليقه اى  ــده كه در برخى از محله ها نرخ هاى س اجاره در بازار موجب ش
اعمال شود كه باالتر از نرخ واقعى يك آپارتمان بوده و حتى نرخ شكنى 
ــبت به سال هاى قبل كه  در بازار هم به وجود مى آورد. البته اجاره بها نس
ــد، جهشى نداشته است،  در برخى محله ها به صورت مترى تعيين مى ش
ــتر درآمد  ــتاجران بوده و آنها بايد بيش ــان باالتر از توان مس ــا همچن ام
ــم بايد به رهن  ــال ه ــت اجاره بها بپردازند در حالى كه هرس ــود را باب خ

ــال قبل خود اضافه كنند.  س
ــكن و جهش يكباره قيمت ها  ــاله قيمت مس ــاس افزايش هرس براين اس
ــتاجران توانايى  ــد كه تعداد زيادى از مس ــال اخير موجب ش در چندس
ــه پس انداز خريد  ــند، به طورى ك ــته باش پس انداز و خريد خانه را نداش
ــه سال پيش، االن تنها كفاف رهن يك آپارتمان را مى دهد.  خانه در س
در هرصورت، بازار اجاره بها در تابستان امسال با نوسان شديدى روبه رو 
ــاله با تورم  ــت، اما به دليل اينكه هرس ــبت آرام اس نبوده و بازار به نس
ــده  ــتخوش تغييراتى ش ــتيم، بنابراين بازار اجاره بها هم دس روبه رو هس
ــتان، قيمت ها هم  ــش متقاضيان در پايان تابس ــت كه معموال با كاه اس

ــد.  ــش مى كن فروك

اجاره بها در برخى محله هاى تهران
ــو- عبدالهى، يك خوابه با پاركينگ، انبارى و  آپارتمانى 55 مترى در نامج
ــور با 15 ميليون تومان رهن و 750 هزار تومان اجاره داده مى شود  آسانس
ــرى و يك خوابه، فول امكانات 52  ــك، ميدان 46 واحدى 55مت و در نارم

ميليون تومان رهن داده مى شود. 
در منطقه تهرانپارس واحدى 55 مترى و يك خوابه با عمر يك ساله نزديك 
ــان اجاره داده  ــان رهن و 800 هزار توم ــرايط 20 ميليون توم ــرو با ش مت
ــتان براى واحدى 54 مترى طبقه  ــود و در سيدخندان خيابان دبس مى ش
ــك ميليون و 300 هزار  ــگ 15 ميليون تومان رهن و ي ــدون پاركين اول ب

تومان اجاره تعيين شده است. 
ــون تومان رهن كامل داده  ــه نظام، آپارتمان 55 مترى 32 ميلي در خواج
ــود و در نارمك، مظاهرى براى واحدى با مساحت 54متر، با انبارى،  مى ش
ــاز 52 ميليون تومان رهن كامل در نظرگرفته شده است.  ــور و نوس آسانس
ــى 53مترى 50 ميليون  ــتان، حيامنش آپارتمان همچنين در خيابان دبس
ــود و در شهرك ژاندارمرى  تومان رهن و 400 هزارتومان اجاره داده مى ش
براى واحدى 55 مترى و يك خوابه 5 پله پايين، بازسازى كامل 30 ميليون 

تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره تعيين شده است. 
ــاحت 55 متر و  ــمالى به مس ــرى در جنت آباد ش ــان ديگ ــراى آپارتم ب
ــزار تومان  ــون تومان رهن و 600 ه ــا 5 ميلي ــر همكف ب ــه زي يك خواب
ــارس، فرعى بهار واحدى  ــت و در تهرانپ ــده اس اجاره، در نظر گرفته ش
ــور 25 ميليون تومان  53 مترى و يكخوابه با پاركينگ، انبارى و آسانس
ــهرزيبا، تعاون براى واحدى 55  ــود. در ش رهن و 650 اجاره داده مى ش
ــون تومان رهن و 750 هزار  ــرى و يك خوابه، فول امكانات 20 ميلي مت
ــده است و در گيشا واحدى 53مترى و يك خوابه  تومان اجاره تعيين ش
ــك ميليون و 200 هزار  ــون تومان رهن و ي ــدون پاركينگ، 25 ميلي ب

ــود. تومان اجاره داده مى ش

اجاره بها

ــتايى از جمله  طرح هاى هادى روس
ــوب مى شوند كه  پروژه هايى محس
ــه  ــازى زمين ــتاى فراهم س در راس
ــتايى  ــران نقاط روس ــعه و عم توس
ــوند. پايه چنين  ــه و اجرا مى ش تهي
ــال  ــور ما از س ــى در كش طرح هاي
1362 و تحت عنوان، روان بخشى 
روستاها، در يكى از نقاط روستايى 
ــهركرد و توسط وزير  شهرستان ش
ــازى وقت به مورد  مسكن و شهرس
اجرا گذاشته شد و در سال هاى بعد 
ــط  ــال 1366 توس به خصوص از س
ــالمى با  ــكن انقالب اس ــاد مس بني

جديت تمام پى گيرى شد. 
ــزارش تجديد حيات  ــاس اين گ براس
ــاد كالبدى،  ــتاها از ابع و هدايت روس
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از جمله، 
ــورد نظر در طرح هاى مذكور  اهداف م
است. براساس آيين نامه نحوه بررسى و 
تصويب طرح هاى توسعه عمران محلى، 
ــه اى و ملى و مقررات  ناحيه اى، منطق
ــازى و معمارى كشور مصوب  شهرس
مورخه 78/10/12 هيات دولت، طرح 

هادى روستايى عبارتند از: 
ــتايى، طرحى  ــادى روس ــرح ه «ط
ــاماندهى و  ــن س ــه ضم ــت ك اس
اصالح بافت موجود، ميزان و مكان 
ــتفاده از  ــترش آتى و نحوه اس گس
ــاى مختلف  ــراى عملكرد ه زمين ب
ــدى،  تولي ــكونى،  مس ــل  قبي از 
ــاورزى و تاسيسات و  تجارى و كش
ــزات و نيازمندى هاى عمومى  تجهي
روستايى را بر حسب مورد در قالب 
مصوبات طرح هاى ساماندهى فضا و 
سكونتگاه هاى روستايى يا طرح هاى 

جامع ناحيه اى تعيين مى كند.» 

مراحل تهيه طرح هادى
ــه پايه و  ــه نقش مرحلـه اول: تهي

وضع موجود روستا؛
ــه و  پاي ــات  مرحلـه دوم: مطالع

تشخيص وضعيت؛
مرحله سوم: تحليل و استنتاج از 

بررسى ها و تدوين چشم اندازها؛

مرحله چهـارم: تعيين پروژه هاى 
پيشنهادى و تهيه طرح هادى.

اهداف تهيه و اجراى
طرح هادى روستايى

در نخستين فصل آيين نامه اجرايى 
ــاى هادى  ــه و تصويب طرح ه تهي
روستايى اهداف مورد نظر به شرح 

زير عنوان شده است: 
ــعه و عمران  ــاد زمينه توس 1- ايج
ــرايط  ــه ش ــه ب ــا توج ــتاها ب روس

فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى. 
2- تامين عادالنه امكانات از طريق 
توليدى  اجتماعى،  تسهيالت  ايجاد 

و رفاهى. 
ــراى  ــهيالت الزم ب ــاد تس 3- ايج
بهبود مسكن روستاييان و خدمات 

بهزيستى و عمومى. 
ــى منظم و  ــبكه ارتباط 4- ايجاد ش
ساماندهى منطقى نظام توزيع خدمات 

در سطح روستاهاى دهستان. 
ــود وضعيت  ــه بهب ــاد زمين 5- ايج
ــق  طري از  ــتاها  روس ــادى  اقتص
تسهيالت توليدى، اشتغال و ارتقاى 

درآمد روستاييان. 
ــى  فيزيك ــت  وضعي ــت  هداي  -6

(كالبدى) روستا. 
ــاس اهداف  ــى و براس ــور كل - به ط
ــتايى  روس هادى  طرح  ــده،  ذكرش
ــازى توسعه و  ــتاى فراهم س در راس
عمران روستاها بايد از رويكرد هاى 

متفاوت و جامعى برخوردار باشد. 
- اولويت واژه توسعه برعمران كه 
ــيع و متشكل  داراى بارمعنايى وس
ــع و چند بعدى، به  از نظامى جام
ــاختارها و زيرساخت هاى  لحاظ س
ــادى – فرهنگى و اجتماعى  اقتص
اين  ــواه  ــت، خود گ اس ــدى  كالب
ــا هدف  ــه تنه ــت ك ــوع اس موض
ــد  ــران يا رش ــادى، عم ــرح ه ط
كالبدى  و  فيزيكى  زيرساخت هاى 
ــت، بلكه توسعه روستا  روستا نيس
ــع و  ــد جام ــك فرآين ــوان ي به عن
ــى ترين اهداف  چندبعدى از اساس

ــت.  ــده اس مورد نظر تلقى ش
اهداف عمومى از اجراى پروژه هاى 
عمران روستايى به شرح زير است: 
ــتاييان  ــش راندمان كار روس 1- افزاي

ــت و رفاه سطح زندگى  بهبود معيش
ــرمايه گذارى  ــتاها، جلب س در روس
ــتاها، تكميل و اصالح چرخه  در روس
توليد – مصرف روستايى، پيشگيرى از 
مهاجرت بى رويه روستاييان به شهرها.

مشكالت عمران روستاها
ــتاها با  ــران روس ــور كلى عم به ط
ــكالتى مواجه است كه اهم آنها  مش

عبارتند از: 
1- پراكندگى روستاها

ــح  ــه مصال ــى ب ــدم دسترس 2- ع
مرغوب ساخت وساز

3- محدوديت بودجه و اعتبارات
4- سبك انگارى پروژه هاى عمران 
ــتايى از طرف بعضى مسئوالن  روس

و سازمان ها
5- عدم جديت قانونى

6- ماندگارى كم مردم در روستاها

مراجع بررسى و تصويب 
طرح هاى هادى روستايى

ــا پيش از  ــن گزارش ت ــاس اي براس
ــورخ 79/11/16 هيات  م ــه  ابالغي

ــى و  ــران، روند بررس ــرم وزي محت
ــادى به گونه اى بود  تصويب طرح ه
كه پس از كنترل و تاييد مطالعات 
ــكن  ــط بنياد مس ــده توس انجام ش
ــده  ــالمى طرح تهيه ش انقالب اس
ــاى هادى  ــه فنى طرح ه در كميت

روستايى مطرح مى شد. 
ــه مذكور مركب از  همچنين كميت
مديريت  ــازمان  س از  ــى  نمايندگان
ــاد  جه ــازمان  س ــزى،  برنامه ري و 
ــكن و شهرسازى،  ــاورزى، مس كش
دفتر فنى استاندارى محيط زيست، 
ــاد  ــتايى بني ــاى روس ــركت آبف ش
ــالمى استان و  ــكن انقالب اس مس
ــتا و  ــالمى روس ــوراى اس رييس ش
ــدار مربوط بوده  درصورت نياز بخش
ــتان  ــكن اس ــل بنياد مس و در مح

تشكيل مى شود. 
ــاس اين گزارش، ضمن اينكه  براس
پيش از برگزارى جلسه كميته فنى 
ــتا  طرح، يك مرحله بازديد از روس
توسط كارشناسان واحد فنى بنياد 
ــه هاى  براى انطباق مطالعات و نقش
ــل انجام  ــات مح ــا واقعي ــاور ب مش
ــال حاضر نيز  ــت كه در ح مى گرف
روند مذكور پيش از برگزارى جلسه 
ــه عمران  ــى كميت ــروه كارشناس گ

پيگيرى مى شود. 
ــالح موارد  ــب اص ــن متعاق همچني
ــه  ــه كميت ــدرج در صورت جلس من
ــه منظور  ــاور، ب ــط مش ــى توس فن
ــده  ــى، طرح تهيه ش ــب نهاي تصوي
ــوراى تصويب كه متشكل از  در ش
ــك اداره ها  ــاى هر ي مديران و روس
ــازمان هاى ذى ربط بود، مطرح  و س
ــراى اجرا ابالغ  ــس از تصويب ب و پ

مى شد. 
ــه  ــالغ مصوب ــى اب ــون در پ هم اكن
ــده هيات وزيران، كار گروه  ذكر ش
ــران و زيربنايى عمران با دبيرى  عم
ــت و برنامه ريزى و  ــازمان مديري س
استاندارى  عمرانى  معاونت  رياست 
پيشين  ــوراى تصويب  جايگزين ش

شده است. 

طرحى براى توسعه و عمران مساكن روستايى

 طرح هادى روستايى چيست؟
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مى خواهم تهيه كننده فيلم تقوايى باشم
احمد احمدى، تهيه كننده فيلم «ردكارپت» درباره استقبال مردم از 
اين فيلم در اكران ماه مبارك رمضان به مهر گفت: از زمانى كه ايده 
ساخت اين فيلم براى ما پيش آمد، فكر چنين روزهايى را مى كرديم 
ــتيم و از همان ابتداى راه  ــتقبال مردمى از فيلم ايمان داش و به اس
ــود بايد آبرومند و قابل تامل باشد  معتقد بوديم اثرى كه توليد مى ش

كه مخاطب آن را پس نزند. 
ــرايط به گونه اى  ــاره فعاليت هاى آينده اش گفت: اگر ش احمدى درب
ــن كار را خواهم كرد.  ــى توليد كرد، اي ــوان اثر با آبروي ــد كه بت باش
ــال است كه به عنوان عكاس در سينماى ايران  من نزديك به 22 س
ــوده ام و امروز دلم مى خواهد  ــا اين محيط غريبه نب ــور دارم و ب حض
ــى فيلمى از ناصر تقوايى را برعهده بگيرم و آرزو مى كنم  تهيه كنندگ

كه اين امكان برايم فراهم شود. 

فيلم جديد وودى آلن
به نقل از اسكرين ديلى، فيلم در دست ساخت وودى آلن كه هنوز نامى 
ــده، اكنون در رودآيلند در دست فيلمبردارى  برايش درنظر گرفته نش
است. اين فيلم كه خواكين فونيكس و اما استون بازيگران اصلى هستند، 
ــت كه با همكارى لتى آرونوسون و  ــن اس از محصوالت گريور پروداكش
استيون تننباوم، همكاران هميشگى وودى آلن تهيه مى شود. جديدترين 
ــده وودى آلن «جادو در مهتاب» از ديروز جمعه توسط  فيلم تكميل ش

سونى پيكچرز كالسيكز اكران شد. 
ــتين بار با خواكين فونيكس  ــن، در جديدترين فيلمش براى نخس آل
ــى» با حضور كيت  ــمين آب ــال پيش با «ياس همكارى مى كند. او س
ــت هم فروش خوبى كرد و اين فيلم به پرفروش ترين فيلمش  بالنش
ــكار را براى بازيگر زن اول دريافت و البته  ــد و هم جايزه اس بدل ش
ــدن گلوب را هم نصيب او كرد. «پاريس منهتن» و «تقديم به رم  گل

با عشق» دو فيلم آلن در سال 2012 بودند. 

بدهى دولت به تامين اجتماعى
ــريح  ــازمان تامين اجتماعى با تش معاون اقتصادى و برنامه ريزى س
مطالبات و نحوه پرداخت بدهى دولت به تامين اجتماعى گفت: اين 
ــركت هاى زيان ده و سودآور به  ــته اى شامل ش بدهى ها در قالب بس
تامين اجتماعى واگذار مى شود كه متاسفانه واگذارى و انتقال سهام 
ــركت هاى سودآور با تاخير طوالنى  شركت هاى زيان ده سريع اما ش
ــود و در مجموع از 35 هزار ميليارد تومان بدهى دولت  انجام مى ش

قبل فقط 7 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است. 
ــازمان تامين اجتماعى  ــكل گيرى معموال به س ــا در زمان ش دولت ه
ــل در ابتدا عنوان  ــورى كه رييس جمهور قب ــتند، به ط بى توجه هس
ــچ طلبى از دولت ندارد، اما در  ــازمان تامين اجتماعى هي كرد كه س
ــد. در حال حاضر، نيز دولت جديد  ــال آخر توجهش بيشتر ش دو س
ــته به طورى كه در  ــه جدى اى به موضوع تامين اجتماعى داش توج
اين خصوص گزارش هاى متعددى در صحن دولت ارائه شده است. 

رحمتى، گران ترين بازيكن ليگ 14
ــد،  ــم فوتبال پيكان تهران اعالم ش ــت قراردادهاى بازيكنان تي فهرس
براساس آن «سيدمهدى رحمتى» با يك ميليارد و 550 ميليون تومان 
ــگ چهاردهم را به خود اختصاص داد. اين  عنوان گران ترين بازيكن لي

فهرست امروز (شنبه) به روى سايت رسمى باشگاه پيكان قرار گرفت. 
ــيدمهدى رحمتى كه از استقالل جدا شده و به  ــت، س طبق اين فهرس
ــته است با مبلغ يك ميليارد و 550 ميليون تومان عنوان  پيكان پيوس
ــم را به نام خود ثبت كرد. پيش  ــن بازيكن ليگ برتر چهارده گران تري
ــون تومان از  ــك ميليارد و چهارصد ميلي ــد آل نعمه با ي ــن، احم از اي
تراكتورسازى، گران ترين بازيكن ليگ چهاردهم بود. اين درحالى است 
ــوى باشگاه هاى مختلف، آندرانيك  ــاس مبالغ اعالم شده از س كه براس
ــان و محمدرضا خلعتبرى از  ــتقالل يك ميليارد توم ــان، از اس تيموري
ــپاهان يك ميليارد و 200 ميليون تومان دريافت خواهند كرد كه به  س

نظر مى رسد، اين مبالغ با واقعيت فاصله زيادى دارد. 

جلسه تعيين مالكيت باشگاه راه آهن تكذيب شد
ــتان در  ــى و انقالب تهران، خبر حضور نماينده دادس ــراى عموم دادس
ــگاه راه آهن را تكذيب كرد. اين دادسرا روز  ــه تعيين مالكيت باش جلس
شنبه اعالم كرد، حسب گزارش پايگاه اطالع  رسانى دادستانى تهران نظر 
ــه  تعيين  به اينكه خبرگزارى فارس ضمن درج خبرى با عنوان «جلس
ــد»، مدعى شده است «حميد استيلى  ــگاه راه  آهن آغاز ش مالكيت باش
ــاير اعضاى كادر فنى اين تيم به همراه  ــرمربى راه  آهن و س مالك و س
نماينده دادستانى حضور دارند. على كفاشيان، رييس فدراسيون فوتبال 
كشورمان هم در اين جلسه شركت كرده و صحبت در خصوص محتواى 
آن را به بعد از اين جلسه موكول كرده است»، اعالم مى شود:  نخست: 
ــه تكذيب  ــتان در اين جلس خبر مزبور دائر بر حضور نماينده دادس
ــود؛ دوم: همچنان  كه طى اطالعيه مجزايى اعالم شد، با وجود  مى  ش
آنكه در زمينه  فروش باشگاه مزبور مذاكراتى صورت گرفته، بنابراين 
ــگاه راه آهن با  قيمت مزبور موافقت  ــتانى تهران با فروش باش دادس
ــت. اين امر به اين دليل بوده كه هيات كارشناسى، باشگاه  نكرده اس
ــا تفاوت افزايش قيمت چهار ميليارد تومانى ارزيابى كرده  مزبور را ب
ــن از طريق مزايده  ــگاه راه  آه ــت و بنابراين به زودى فروش باش اس

صورت خواهد گرفت.

چرا رييس جمهور صحبت نكرد؟ 
حجت االسالم والمسلمين تقوى در نشستى خبرى در پاسخ به سوال 
خبرنگاران مبنى بر اينكه در چند سال گذشته همواره رييس جمهور 
ــت، ولى امسال شاهد اين  ــخنران پيش از خطبه بوده اس به عنوان س
موضوع نبوديم و آيا اين علت خاصى دارد، گفت: اين مصوبه شوراى 
ــت كه حتما رييس جمهور به عنوان  ــت گذارى ائمه جمعه نيس سياس
ــخنران پيش از خطبه در روز راهپيمايى روز قدس باشد. البته در  س
ــته رييس جمهور سخنرانى مى كردند، همان طور كه  چند سال گذش
ــخنران پيش از خطبه  بودند،  ــش از آن رييس مجلس به عنوان س پي
ــخنران باشد، البته ما  ولى قاعده اى نبوده كه حتما رييس جمهور س
ــان به عنوان سخنران پيش  از آقاى روحانى نيز دعوت كرديم كه ايش
ــم حضور داشته باشند، ولى آقاى رييس جمهور  خطبه  در اين مراس
به خاطر گرفتارى كه داشتند نتوانستند برنامه خود را تنظيم كنند. 

سفر خالد مشعل به تهران؟ 
ــل از يك منبع آگاه اعالم كرد: ممكن  ــگاه خبرى المانيتور، به نق پاي
ــت خالد مشعل، رييس دفتر سياسى جنبش حماس، به زودى به  اس
ــت يك منبع ايرانى كه خواست نامش  ــفر كند. ايسنا نوش تهران س
ــعل به زودى  ــود به المانيتور گفت: انتظار مى رود خالد مش فاش نش
ــفرى كه در سال جارى چندين بار به تعويق  ــفر كند؛ س به تهران س
ــت. اين منبع ايرانى افزود: انتظار دارم مشعل براى دريافت  افتاده اس
ــفر  تبريك پيروزى غزه يا تجديد حمايت ايران به زودى به تهران س
ــتقبال قرار  ــوى ايرانى ها به گرمى مورد اس ــعل از س كند. خالد مش
ــفر مى تواند به تقويت  خواهد گرفت. المانيتور گزارش داد كه اين س

روابط ميان حماس، ايران و حزب اهللا كمك كند. 
ــور گفت: حماس به  ــاس در غزه به المانيت ــن يك مقام حم همچني
ــت، چون آنها هم اكنون  دنبال تجديد روابط با ايران و حزب اهللا نيس
هم پيمانان ما هستند و ما سال هاست كه با آنها همكارى و هماهنگى 
ــاوز حمالت هوايى رژيم  ــته غزه مورد تج داريم. در هفته هاى گذش
صهيونيستى بوده است. در نتيجه اين حمله ها تاكنون بيش از 880 

نفر از مردم فلسطين كشته و بسيارى زخمى شده اند. 

قطعه هايى از آثار معروف بزرگان موسيقى كالسيك جهان در تازه ترين 
كنسرت نوازنده جوان پيانو در تاالر رودكى اجرا مى شود. 

تهيه كننده  مسـتند «مسـير ايران» كه براساس مسـير جديدى كه 
كوهنوردان مفقود ايرانى به قله برودپيك ايجاد كردند، سـاخته شده، 

هدف اين مستند را عبرت گيرى ديگر عالقه مندان معرفى كرد. 
دو فيلم سينمايى «ردكارپت» و «كالشينكف» تا امروز در صدر گيشه 
عيد فطر سينماها قرار گرفتند، البته اين در حالى است كه آمار فروش 
دو فيلم «امروز» و «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران» تا امروز ارائه نشده 

است. 
پرى صابرى گفت: نمايش «باغ دلگشا» را با جسارتى زنانه اجرا مى كنم. 

سـخنگوى كميسـيون اجتماعى مجلس شوراى اسـالمى گفت: طرح 
تفكيك جنسـيتى كه به تازگى توسـط يكى از نهادهاى كشور به اجرا 

گذاشته شده، در اداره ها موفقيت آميز نيست. 
وزير بهداشـت گفت: خوشبختانه آمار نشان مى دهد كه ما شاهد كاهش 
ميزان سزارين و به دنبال آن افزايش زايمان طبيعى در سطح كشور هستيم. 
رييس اداره محيط زيست طبيعى اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
تهران، از بازديد كارشناسـان اين اداره از مركز نگهدارى حيات وحش 
پارك شهر در راستاى نظارت بر ساماندهى مراكز نگهدارى حيات وحش 

استان خبر داد. 
زمين لرزه اى به بزرگى 4/1ريشـتر (در مقياس امواج درونى) بعدازظهر 

روز گذشتهحوالى كوهستك را در استان هرمزگان   لرزاند. 

با شكايت كشتى گيران باشگاه پرسپوليس و پيگيرى هايى كه وكيل آنها 
انجام داده، حساب جديد اين باشگاه، با مديرعاملى عليرضا رحيمى، با 

حدود 270 ميليون تومان مسدود شد. 
باشـگاه هاى ليگ برترى فوتبال ايران امسـال با تاكيـد وزارت ورزش 
و جوانـان، فدراسـيون فوتبال و سـازمان ليگ ملزم به شفاف سـازى 
رقـم قرارداد هاى بازيكنان و كادر فنى خود شـدند، اما اقدام صورى و 
غيرواقعـى چند باشـگاه در اين خصوص واضح و حتـى در برخى موارد 

خنده دار است.

رييس دفتر آيت اهللا مهدوى كنى، با بيان اينكه وضعيت عمومى آيت اهللا 
مهدوى كنى، خوب است، گفت: وضعيت ايشان نسبت به قبل بهتر شده 

و عفونت ريه رييس مجلس خبرگان هم برطرف شده است. 
نخستين نشست مشـترك اسـتانداران و دبيران كل 80 حزب و تشكل 

سياسى داراى مجوز فعاليت با وزير كشور عصر روز شنبه برگزار شد. 
معاون حقوقى رييس جمهورى با يادآورى اينكه از سـال 2004 ميالدى 
تاكنون، هشت بار رژيم اسراييل به مردم غزه تجاوز كرده است، گفت: 

قطعا تكرار اين تجاوزها نتيجه بى كيفرى در عرصه بين المللى است. 
رييس جمهورى در پيامى انتخاب «ژان كلود يونكر» را به سمت رييس 

كميسيون اروپايى تبريك گفت. 

پارسا پيروزفر با كارگردانى نمايش «بر پهنه دريا» به سالن 
ايرانشهر مى آيد

اعتراض به اضافه كارى اجبارى كار سياسى نيست
عضو شوراى عالى نظام پرستارى با تاكيد بر اينكه جامعه پرستارى هرگز به 
دنبال كار سياسى نيست، اظهار كرد: اينكه پرستاران خواستار اجراى قانون 
ــت 7 سال هستند، كار  تعرفه گذارى خدمات پرستارى آن هم پس از گذش

سياسى نيست. 
محمد شريفى مقدم، با اشاره به صحبت هاى اخير وزير بهداشت در خوابگاه 
دانشجويى امام على (ع) كه عنوان داشته بود اجازه نمى دهد كار سياسى در 
ــتارى فقط خواستار اجراى  ــود، گفت: جامعه پرس وزارت بهداشت انجام ش
ــت و هرگز به دنبال كار سياسى نيست. آيا اعتراض به تبعيض هاى  قانون اس
ــى است؟   ــتاران، كار سياس ــكان و پرس ناعادالنه در پرداختى هاى بين پزش
ــتار ادامه داد: آيا اعتراض به اضافه كارى اجبارى و كمبود  دبيركل خانه پرس
ــتان ها، كار سياسى است؟ شريفى مقدم با اشاره  نيروى پرستارى در بيمارس
ــتان ها، گفت: افزايش ساعت كار  ــتاران در بيمارس ــار كار مداوم پرس به فش
ــى از كار سنگين مى شود و در نتيجه،  پرستاران، باعث باال رفتن خطاى ناش

اين بيماران هستند كه در وهله اول آسيب مى بينند. 

سرمربى تيم ملى واليبال از19بازيكن از جمله عليرضا نادى و حمزه 
زرينى براى حضور در اردوى آمادگى اين تيم دعوت كرد

پخت شيرينى مخصوص ماه رمضان در كابل - افغانستان

يك كاربر ايرانى با ورود به صفحه فيس بوك «بنيامين نتانياهو»، 
نخست وزير رژيم صهيونيستى، شعار مرگ بر اسراييل را به صورت 

متوالى بارگذارى كرد

جامعهفرهنگ سياستورزش

در انتظار ماه

ــر مقام معظم  ــوزه اى دفت ــاون ارتباطات ح ــتهالل و مع ــتاد اس رييس س
ــت.  ــنبه نزديك به صفر اس رهبرى گفت: احتمال رويت ماه در غروب يكش
حجت االسالم والمسلمين احمد مروى روز گذشته در نشستى خبرى با بيان 
ــت هالل ماه را نمى دهيم،  ــنبه به هيچ وجه احتمال رؤي اينكه در روز يكش
ــان احتمال رويت هالل ماه را در غروب  اظهار كرد: متخصصان و كارشناس
ــنبه نمى دهند و احتمال اينكه دوشنبه عيد باشد نزديك به صفر  روز يكش
ــت. با اين حال 150 گروه رصدگر مشغول كارهاى كارشناسى هستند  اس
ــنبه رويت صورت گيرد نتايج به دفتر مقام معظم  و اگر در غروب روز يكش
رهبرى اعالم مى شود و پس از آن از طريق رسانه ها به اطالع مردم خواهد 
ــيد. اگر در غروب روز يكشنبه ماه را رويت نكنيم براساس تقويم عمل  رس
خواهيم كرد و ماه رمضان 30 روزه مى شود. استان هايى كه براى رويت هالل 
ماه در نظر داريم استان هاى مركزى كشور هستند كه شامل تهران، اصفهان، 
ــهرهاى شرقى كشور هستند. معموال كار رصد در اين  فارس، مركزى و ش

شهرها صورت مى گيرد.
ــت نه تنها معيارهاى  ــائل فقهى اس مروى همچنين ادامه داد: معيار ما مس
ــت نه تولد ماه. بر اين  علمى؛ بنابراين معيار فقهى رويت هالل ماه مهم اس
ــاس برخى از مراجع رويت با چشم مسلح و ابزار را قبول ندارند و برخى  اس
همچون مقام معظم رهبرى و آيت اهللا بهجت و اردبيلى آن را قبول دارند. بنا 
بر نظر كارشناسان احتمال رويت هالل ماه در روز يكشنبه نزديك به صفر 
ــت. غروب دوشنبه در همه نقاط كشور ماه قابل رويت خواهد بود، البته  اس
امسال در برخى نقاط كشور با مشكل غبار تابستانى مواجه هستيم كه در 

اين راستا از كارشناسان هواشناسى نيز كمك خواهيم گرفت.

ــان بايد  ــالم كرد: زن ــدور بيانيه اى اع ــش با ص داع
ــن صورت  ــند در غير اي ــته باش ــرعى داش حجاب ش
ــش حجاب  ــوند. داع ــد مجازات روبه رو مى ش ــا اش ب
ــاندن كامل صورت اعالم  ــرعى را براى زنان، پوش ش
ــرط هاى اعمال  ــت: ش ــرد. در اين بيانيه آمده اس ك
ــتن  ــت زنان چيزى جز بس ــه لباس و زين ــده علي ش
ــت. اين  ــاد در نتيجه تبرج زنان نيس ــاى فس بهانه ه
ــت بلكه  اقدامات، محدوديتى براى آزادى زنان نيس
ــرار گرفتن  ــادن زن به ابتذال و ق ــگيرى از افت پيش

آنها در معرض چشمان و نگاه ديگران است.
ــلح  ــه رويترز گفت: افراد مس ــك روحانى در موصل ب ي
ــتور دادند اين  ــجد وى آمدند و به او دس ــش به مس داع
بيانيه را از طريق بلندگو در جمع نمازگزاران قرائت كند.
ــى كه به اين  ــت: هر كس ــه اين بيانيه آمده اس در ادام

ــته باشد و به عامل فتنه تبديل شود  فريضه، التزام نداش
با مجازات روبه رو خواهد شد تا جامعه مسلمان از آزار و 

فساد و فتنه شان در امان باشد.
ــاندن دو  ــامل پوش ــش همچنين حجاب زنان را ش داع
ــت، دو پا و كامل صورت دانست. عالوه بر اين زنان  دس
ــند. زنان حق استفاده از عطر  نبايد لباس بدن نما بپوش

را نيز ندارند.
ــداد اعضاى داعش را  ــات امنيتى امريكا و عراق تع مقام
ــتن  ــه هزار نفر مى دانند كه اين رقم با پيوس حداقل س
ــد. داعش در  ــزار افزايش مى ياب ــه 20 ه ــراد جديد ب اف
ــروف و نهى از منكر را به  ــتى هاى امر به مع موصل، گش
ــتقيم مقامات  ــتى ها تحت نظر مس راه انداخت. اين گش
ــكده  داعش فعاليت مى كنند. داعش عالوه بر اين، دانش
ــل اعالم كرد و  ــهر موصل را تعطي ــاى زيبا در ش هنره

مجسمه شمارى از شعرا و فرهيختگان ادبى در اين شهر 
را تخريب كرد.

ــرد: زنان حق ندارند  ــار بيانيه اى اعالم ك داعش با انتش
ــوند. همچنين فروشگاه ها  بدون محرم از خانه خارج ش
ــانند و اين  ــتيكى را بپوش بايد صورت مانكن هاى پالس

مانكن ها هم بايد حجاب كامل داشته باشند.
ــاكنان شهر  ــت: س ــوى ديگرخبرگزارى آلمان نوش از س
موصل گفته اند اعضاى داعش روز جمعه آرامگاه و ضريح 
جرجيس پيامبر در مركز شهر موصل را منفجر كرده اند. 
داعش روز پنجشنبه گذشته هم مزار شيخ صالح يكى از 
بزرگان صوفى را در نزديكى موصل، منفجر كرد. اعضاى 
ــهر موصل  ــش عالوه بر اين مزار يونس پيامبر در ش داع
ــتن مواد منفجره، منفجر و كامال  را نيز پس از كار گذاش

تخريب كردند.

بحث ها بر سر  جان خسته خاورميانه

ــت.  ــتان امروز اوالد آدمى نيس داعش، داس
ــت؛ داعش  ــتاخيز قابيل اس ــش... رس داع
ــل، داعش در  ــش در موص ــب، داع در حل
قندهار، داعش در تل آويو، لندن، واشنگتن، 
ــت. داعش جاى  ــش... دنيا را گرفته اس داع
ــه  ــش در دل گل گرفت ــت. داع دورى نيس
ــت. هركجا ظلمتى باشد، همانجا  آدمى اس
النه مى كند. دريغا دل تاريك آدمى، آن هم 

به هزاره پرادعاى آگاهى و آزادى و اميد! 
داعش، درد است. درد زايمان ظلمت است. 
ــا دوزخى در  ــت، حتم ــا دردى هس هركج
ــت. دنيا درد دارد،  ــان اس كمين ايمان انس
ــام، زنده زنده قلب  ــش دارد، در ش دنيا داع
ــه درآورده، رخ به رخ جهان،  ــرباز را گرم ب س

نيش مى كشد.
 در عراق، دختر پنج ساله را گردن مى زند، 
ــريت، وجدانى كه آن  ــه رخ وجدان بش رخ ب
ــيده  ــه نيش كش ــگ ب ــگ خورده،  س را س
ــا  ــودن دختربچه ه ــاه از رب ــه م ــت.  س اس
ــط داعشك افريقا، بوكوحرام مى گذرد،  توس
ــف زايى (دختربچه  ــرف مالله يوس بازهم ش
پاكستانى= قربانى داعش ديگر) كه به ديدار 
خانواده هاى قربانيان شهوت و شيطان رفته 
ــكوت كنيد سالطين جهان،  نوبت  است. س
ــيد. التماس كردن  ــما نيز خواهد رس به ش
ــارت  معمر قذافى را در آخرين لحظات اس
ــكوت كنيد...! كودك كشى  به ياد آوريد! س
در سراسر فلسطين، آن هم رخ به رخ جهان! 
ــد داعش هاى كت و  ــرت مى دم در ناى نف
ــرگ... خانگاه  ــلوارى به كاخ ها، معابد م ش
ــيش هاى  ــت، كش ــدرن اس ــان عصر م مغ
ــش، خاخام هاى داعش، خاليف داعش،  داع
ــش دنيا را  ــش، داع ــاى داع پوتين پوش ه
گرفته است، دنيا درد دارد. دنيا داعش دارد. 
ــت.  ــش همين دل گل گرفته آدمى اس داع
ــتمگرانى است كه بر  داعش نام مستعار س
ــده خاورميانه پايكوبى  جنازه در نفت غلتي
مى كنند و پاى مى كوبند. ضيافت... ضيافت 
ــت. ضيافت نفت و گلوله و سگ   ظلمت اس

هار است. 
دريغا در برابر اين همه ددمنشى، چرا هيچ 
صدايى از سخنگويان ستمبران برنمى آيد؟! 
ــتيد،  الاقل سكوت  هم اگر اهل مقابله نيس
ــت،  ــم حكمت خالى اس ــد. جاى ناظ نكني
ــت، جاى يانيس  ــاى پابلو نرودا خالى اس ج
ريتسوس خالى است، جاى محمود درويش 
ــت. همهمه هول انگيز درندگان را  خالى اس
ــنويد؟! او كه در برابر ظلم و جنايت  نمى ش
ــتم و جهل... خاموش مى نشيند، خود  و س
ــار...  ــت. زنه ــه ظالمان اس ــوار خان نواله خ
زنبورهاى مزرعه سيانور و خردل را به جان 
ــته درانداخته اند. زنبورهاى  خاورميانه خس
ــت خاموشان را  ــمى... عادت دارند نخس س

شكار مى كنند. حاال سكوت كنيد...! 

يادداشت روز

ــكى قانونى از كاهش  ــازمان پزش رييس س
2/9درصدى كشته هاى تصادفات رانندگى 
در سه ماهه امسال خبر داد. دكتر شجاعى 
ــه هماهنگى و  ــه كميت ــيه جلس در حاش
اجراى طرح هاى ترافيكى با اشاره به اينكه 
ــته، 4522 نفر در  در سه ماهه سال گذش
تصادفات رانندگى جان باختند، گفت: اين 
ــه 4392 نفر معادل  ــال جارى ب رقم در س
ــترين كاهش  2/9درصد كاهش يافت. بيش
ــق به فروردين  ــته هاى تصادفات متعل كش
ــت 7/6درصد بوده  با 5/6درصد و ارديبهش
ــم در خرداد  ــفانه اين رق ــت كه متاس اس

4/6درصد افزايش داشته است.
ــاره به اينكه 64/8درصد  ــجاعى با اش ش

ــال جارى  فوتى تصادفات رانندگى در س
ــهرها، 26/2در درون شهرها و  در برون ش
ــتايى بوده  ــاى روس ــد در راه ه 8/4 درص
ــته هاى  ــت: در عين حال كش ــت، گف اس
ــهرها  برون ش در  ــى  رانندگ ــات  تصادف
ــد  ــهرها 1/9درص ــد و درون ش 4/8درص

كاهش يافته است.
ــكى قانونى  ــازمان پزش به گفته رييس س
ــات رانندگى در  ــات تصادف ــترين تلف بيش
ــتان  ــه ترتيب متعلق به اس ــال جارى ب س
ــته  ــته، تهران 334 كش ــارس 403 كش ف
ــت.  ــر بوده اس ــان رضوى 329 نف و خراس
ــتان هاى كهگيلويه و  ــر اس ــوى ديگ از س
ــته و اردبيل با 49  ــا 42 كش ــد ب بويراحم

ــته، كمترين تلفات تصادفات رانندگى  كش
را داشته اند.

ــورد دو  ــر اينكه برخ ــا تاكيد ب ــجاعى ب ش
وسيله نقليه با 46/2درصد بيشترين شكل 
ــس از آن واژگونى با 4/4 و  ــات و پ تصادف
ــا 21/4درصد بوده  ــورد با عابر پياده ب برخ
ــال 85/1درصد  ــت: در عين ح ــت، گف اس
ــس،  ــا آمبوالن ــات ب ــان تصادف از مجروح
ــورى و 6  ــا خودروهاى عب ــد ب 10/5درص
ــتان  درصد با خودروهاى پليس به بيمارس

منتقل شدند.
ــور نيز  ــر صابرى، رييس اورژانس كش دكت
ــه گفت: براى مرحله  در حاشيه اين جلس
ــگاه  ــتانى 2087 پاي ــفرهاى تابس دوم س

اورژانس پيش بيمارستانى داريم كه 1274 
ــز به كمك  ــاوگان زمينى ني ــس ن آمبوالن

اورژانس مى آيند.
ــدازى 14  ــه راه ان ــر اينك ــد ب ــا تاكي وى ب
ــتور كار قرار گرفته  اورژانس هوايى در دس
ــم از نيمه مردادماه  ــت، گفت: اميدواري اس
ــورت كامل فعال  ــس هوايى را به ص اورژان
ــوى ديگر در تالشيم تا ناوگان  كنيم. از س
زمينى آمبوالنس هاى فرسوده را نيز ترميم 
ــه روز كنيم. يكى از  ــزات آنها را ب و تجهي
مهم ترين مشكالت ما نبود راه هاى امدادى 
ــهرها و  ــس در درون ش ــراى اورژان ويژه ب
ــم در اين  ــه اميدواري ــت ك برون شهرهاس

خصوص تدبيرى انديشيده شود.

سيدعلى صالحى  | شاعر و نويسنده |

حكومت 
افراطى ها

كاهش 3 درصدى كشته تصادفات در سال جارى



گزارشی از بازار کتابفروشی 

 فرصتی برای 
هم نشینی با کتاب

اینفوگرافی مدیریتی

هوشمندانه خرج کنید
همیش��ه این گونه رایج بوده که پول درآوردن سخت است اما خرج کردن مثل 

آب خوردن!

زمستان سال 91 شرکتی که سابقه زیادی در عرضه مواد غذایی آماده به بازار 
دارد، برندی  جدید را در حوزه مواد غذای��ی منجمد به بازار معرفی کرد. کاله 
این بار محصوالت غذایی منجمد را به سبد کاالیی خود اضافه کرده بود. پمینا 

نام زیربرند جد ید کاله و مادر گروه انجمادی این شرکت است.

خلق برندی به منظور تغییر فرهنگ غذایی ایرانیان 

از سیفیلو نخوفلنگی تا 
دست پخت شگفت انگیز تو

بایدها و نبایدهای مدیریت بازرگانی در حوزه تولید و پخش دارو

جذب مشتریان خوش حساب 
و معتبر با هنر مدیریت

تبلیغ عسل با هجوم زنبور ها

مرا با زنبور بپوشانید
صفحه 13

چگونگی مدیریت یک فروشگاه کابینت

مدیریت در قفسه زمان

10

11

12

13

14

گزارشی از بازار دستمال کاغذی در تهران

دلسوزی برنده این 
بازار رقابتی است

کابینت سازی و عرضه کابینت یکی از مشاغل 
واسطه ای است که برای موفقیت در آن عالوه 
بر زحمت فراوان باید برنامه ریزی دقیقی را در 
خصوص نحوه ارائه خدمات و توانایی مدیریت 

زمان و اجرا داشته باشید.

 اگ��ر بدق��ول هس��تید و نمی توانی��د س��ر 
موع��د مق��رر ش��ده کارت��ان را تحوی��ل 
دهی��د بای��د بدانی��د ک��ه مش��تری هایتان 
 یک ب��ار بیش��تر ب��ه مغ��ازه ش��ما مراجع��ه 

نخواهند کرد.

 مهم ترین فاکتوری که در این شغل باید به آن 
اهمیت ویژه داده ش��ود مدیریت زمان است.  
برای سفارش کابینت زمانی را تعیین کنید که 
حتما در زمان معین شده بخش های مختلف 

کار مانند اندازه گیری و نصب انجام شود. 

برخ��ی خری��داران روی گفته ه��ای ش��ما 
برنامه ری��زی می کنن��د ت��ا تداخل��ی بی��ن 
 کارهای��ی ک��ه می خواهن��د انج��ام دهن��د 

به وجود نیاید.
صفحه 15

کلینیک کسب و کارسرنخ پاورقیرسانه

حفظ مدیر ارشد سازمانسرمایه گذاری در حمل و نقل و نصب نقشه جوان و جویای علم اهمیت تبلیغات برای اقتصاد امروز
11131516

 انگار آنچه نمی خواس��تیم هیچ گاه 
پیش  آید مرزهای ما را نیز درنوردید 
و بالیی که تا دیروز همچون آواری بر 
سر واحدهای صنعتی دنیا می آمد و 
آرام می نگریستیم و گمان می کردیم 
گلس��تانی در آتش بح��ران جهانی 
هستیم، خیلی زود گریبان خودمان 

را هم گرفت. 
صنعت ما بی اغراق روزهای سختی را 
تجربه می کند. نفس های بسیاری از 
واحدهای صنعتی به شماره افتاده و 
هرچه تالش می کنیم تا با ارائه آمار، 
حداقل به خ��ود بقبوالنیم که وضع 
چندان هم بد نیست، افاقه نمی کند. 
تبلور این بلیه، امروز در شهرک های 

صنعتی مان به خوبی هویداست. 
براساس آمارهای غیر رسمی، فعالیت 
نزدیک به ۴۰ درص��د کارخانه ها در 
اواخر دول��ت دهم متوقف ش��د.  به 
گفت��ه مدیرعام��ل ش��هرک های 
صنعتی بیش از 5 هزار و ۴۰۰ واحد 
تولیدی در فاصله س��ال های 8۴ تا 
91 تعطیل ش��دند.  او در تازه ترین 
اظهارنظر خود، از بازگش��ت و نقبه 
صنعت به ویژه شهرک های صنعتی 
خبر داده اس��ت.  س��یدمحمدعلی 
سیدابریش��می همچنی��ن از ارائ��ه 
تسهیالت به ش��هرک های صنعتی 
خبر داده اس��ت.  چهار ماه پیش بود 
که او گفته بود: بازگرداندن واحدهای 
صنعتی نیمه فعال ب��ه چرخه تولید  
مهم تر از سرمایه گذاری های جدید 

درشهرک ها و نواحی صنعتی است.  
به گفته سیدابریشمی در حال حاضر 
بخش زی��ادی از تمرکز س��ازمان بر 
احی��ای واحده��ای نیمه تعطی��ل و 
س��رمایه گذاری های انجام شده در 
شهرک ها و نواحی صنعتی قرار دارد. 
این در حالی اس��ت که بس��یاری از 
تحلیلگران اقتصادی پاش��نه آشیل 
توس��عه صنع��ت و ش��هرک های 
صنعتی را عالوه بر نب��ود نقدینگی 
کاهش به��ره وری ناش��ی از افزایش 
هزینه های تولید را مهم ترین دغدغه 
 صنع��ت و ش��هرک های صنعت��ی 

اعالم کرده اند. 
بناب��ر اظه��ارات آنه��ا حت��ی اگ��ر 
حمایت ه��ای همه جانبه از س��وی 
بانک ه��ا و دول��ت در ای��ن زمین��ه 
صورت گیرد ام��ا به ای��ن دلیل که 
سیاس��ت گذاری صنعتی متناس��ب 
با توس��عه اقتص��ادی و متناس��ب با 
ظرفیت های کش��ور اتف��اق نیفتاده 
اس��ت، نمی ت��وان با سیاس��ت های 
بسته های اقتصادی آن هم به صورت 
دستوری و سفارشی صنعت کشور را 

از بحران نجات داد. 
به اعتقاد این تحلیلگران، روند فعلی 
برای کاه��ش هزینه ه��ای تولید و 
کاهش نرخ تورم رون��دی تکراری و 
مقطعی اس��ت که در صورت تداوم 
موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه های 
تولیدی و ایجاد وضعیت دشوارتری 

در اقتصاد کشور می شود. 

 نبود مدیریت علم��ی و عدم اعتقاد 
به ایج��اد مراکز رش��د تکنولوژی و 
دسترسی به فناوری نوین از عوامل 
مهم افزای��ش هزینه ه��ا در صنایع 
بوده اس��ت.   رمضانعلی سبحانی فر، 
نماین��ده مجل��س در این ب��اره به 
»فرصت امروز« گفت: دسترسی به 
تکنول��وژی روز دنیا و ایج��اد مراکز 
فناوری در برنامه پنج ساله اقتصادی 
کشور نیز تبیین ش��ده اما نه تنها در 
دولت های گذشته که در دولت قبل 
نیز اعتقادی عملی به این امر وجود 

نداشت. 
  به گفته س��بحانی فر، خأل استفاده 
از فناوری نوین موجب عدم ارتقای 

کیفیت تولی��د در صنای��ع و ایجاد 
هزینه های سرس��ام آور شده و باعث 
می ش��ود تولیدات صنعتی نتوانند با 

کاالهای خارجی رقابت کنند. 
 او تصریح کرد: تا زمانی که دولت کار 
بررسی و تحقیقات را با مراکز علمی و 
دانشگاهی تنظیم نکند و همچنین از 
متدولوژی علمی استفاده نکند، این 
مش��کالت گریبانگیر بخش صنعت 

کشور خواهد بود. 
 نماینده س��بزوار با انتقاد از عملکرد 
س��ازمان فن��ی و حرف��ه ای اظه��ار 
ک��رد: س��ازمان فن��ی و حرف��ه ای 
ب��دون آموزش ه��ای الزم و ایج��اد 
تفکر کارآفرینی بی��ن کارآموزان و 

به وجود آوردن ای��ده و خالقیت در 
ذهن کارآم��وزان و ب��دون توجه به 
نیاز ها و اولویت های اقتصادی اقدام 
به آم��وزش می کند که این مس��ئله 
در عم��ل، خ��ود موج��ب افزای��ش 

هزینه های تولید می شود. 
 او از دیگر دالیل افزایش هزینه های 
تولی��د در صنایع را رقاب��ت منفی و 
انحصارگرایانه بخش دولتی در کنار 
بخش خصوص��ی دانس��ت و تاکید 
کرد: دخالت بیش از ح��د دولت در 
بخش ه��ای مختلف صنای��ع، نبود 
حمایت دولت در زمینه تقویت مالی 
از جمله عدم ارائه تس��هیالت کافی 
از طریق بانک ه��ا و افزایش فرآیند و 

بوروکراسی اخذ تس��هیالت ارزی و 
ریالی و کاهش فرآیند بوروکراس��ی 
ازجمله عوامل افزای��ش هزینه های 

تولید است. 
 با وج��ود تم��ام ای��ن اظهارنظر ها 
تولیدکنندگان صنعتی بر این باورند 
ک��ه دخالت های گوناگ��ون دولت و 
نبود فرهنگ بهره وری از دالیل مهم 
افزایش هزینه های تولید در صنایع 

است. 
غنیمی فرد عضو اتاق خانه صنعت و 
معدن در گفت وگو ب��ا فرصت امروز 
در ای��ن زمینه گف��ت: دخالت های 
دستوری دولت در برخی از کاالهای 
صنایع��ی مثل صنایع ش��یر، تزریق 
یارانه ها بدون ساماندهی توزیعی در 
جهت مقابله با افزایش قیمت کاال و 
بوروکراسی عریض و پیچیده ای که 
کماکان وجود دارد، موجب کاهش 

شدید تولید شده است. 
 مجم��وع چنین اتفاقات��ی در حوزه 
صنعت نش��ان می دهد کار شناسان 
اقتصادی با اب��راز نگرانی از وضعیت 
موج��ود، ب��ر ای��ن باورن��د ک��ه در 
دولت قب��ل س��رمایه گذاری هایی با 
قراردادهای بزرگ در بخش صنعت 
که بتواند موجب س��رعت بخشیدن 
به تولید، کاهش هزینه های تولید و 
در نتیجه رشد اقتصاد صنعتی شود، 
صورت نداده و به همین دلیل امروز 
با مش��کالتی پیرامون تولید روبه رو 

هستیم. 

خبر گزارش »فرصت امروز«  از ابهام در کارآمدی برنامه های حمایتی دولت

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل افزایش هزینه های تولید و کاهش بهره وری پاشنه آشیل برنامه های حمایتی دولت از صنعت
برگزار می شود

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل با حضور بیش از ۴۰۰ شرکت 
از تاریخ دهم لغایت سیزدهم مرداد ماه سال 1۳9۳ به مدت چهار روز از ساعت 9 

الی1۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش می یابد. 
مظفر علیخانی، دبیرکل شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته 
با اعالم این خبر و ابراز خشنودی از مس��یر حرکتی تشکل ها به سوی همگرایی 
هرچه بیش��تر اصحاب صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور اظهار کرد: 
این نمایشگاه با مجوز رسمی از س��ازمان توسعه تجارت ایران و شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران و توسط شورای ملی مبلمان 

و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته برگزار خواهد شد. 
وی در ادامه افزود: شورای ملی مبلمان و دکوراس��یون ایران و صنایع وابسته با 
عنایت به مفاد اساسنامه مبنی  بر س��اماندهی کلیه رخدادهای عمومی از قبیل 
نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهای بین المللی مرتبط با صنف و صنعت مبلمان 
و به منظور بهره گیری از طراحی های علمی و تکنول��وژی مدرن جهت ارتقای 
س��طح کمی و کیفی تولیدات داخلی و توس��عه صادرات مبلمان و دکوراسیون 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی صادراتی و صنفی در صنف مبلمان در داخل و 

خارج از کشور را در دستور کار خود قرار داده است. 
رامین سمیع زاده، مدیر بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل نیز 
اظهار کرد: نمایشگاه امسال با ش��عار هنر، فرهنگ و محصول ایرانی در فضایی 

حرفه ای و رقابتی برگزار خواهد شد. 
وی مهم ترین هدف از برپایی این نمایشگاه  فراهم کردن بستری به منظور ارتقای 
سطح کمی و کیفی طراحی، تولید، فروش و صادرات تولیدات و محصوالت ایرانی 

عنوان کرد. 
سمیع زاده با اش��اره به اینکه این نمایش��گاه با حدود 7درصد افزایش نسبت به 
سال گذشته در فضای ناخالصی به وسعت 75هزار مترمربع و با ۴۳هزار مترمربع 
فضای خالص کار خود را آغاز خواهد کرد، از حضور فعال و پر نشاط بیش از ۴۰۰ 
مشارکت کننده در نمایشگاه خبر داد که آخرین توانمندهای خود را در معرض 

بازدید عموم قرار می دهند و با یکدیگر به رقابتی سالم می پردازند. 
وی  ضمن اع��الم اینکه هیات های تجاری چندین کش��ور دنیا ب��رای بازدید از 
نمایشگاه دعوت شده اند و امید است به امضای تفاهم  نامه های همکاری و البته 
اجرایی منجر شود، اولویت های برگزاری نمایش��گاه را حمایت از تولید مبلمان 
در داخل کشور با رویکرد صادراتی، احترام به پیشکسوتان و حمایت و اعتماد به 

طراحان و مهندسان ایرانی عنوان کرد. 
صنعت مبلمان در ایران هشت درصد اشتغال کش��ور را به خود اختصاص داده 
و از طرف دیگر با جهش نرخ ارز و قرار گرفتن نرخ آن در س��طوح نزدیک به نرخ 
واقعی، در صورت برنامه ریزی، هماهنگی ارکان مرتبط و تالش صنعتگران امکان 
ورود به بازارهای خارجی تا حدودی فراهم شده اس��ت. به گفته مدیر بیست و 
سومین نمایش��گاه بین المللی مبلمان منزل، ارزش تولید مبلمان در جهان در 
سال 2۰1۳ به ۴5۰ میلیارد دالر در سال نزدیک ش��ده است و متاسفانه ایران 
سهم قابل توجهی از آن را در اختیار ندارد که البته برگزاری چنین نمایشگاه هایی 
می تواند نقش مؤثری در مس��یر حضور قابل توجه ای��ران در عرصه های تجارت 

جهانی ایفا کند. 

حذف ثبت سفارش کاال از 11 مرداد
معاون امور فنی گمرک ایران در گفت وگو با فارس، با اشاره به اینکه هر ساله رتبه شاخص کسب و کار از سوی مراجع 
بین المللی اعالم می شود، اظهار کرد: در این بین سهم هر کش��ور در حجم تجارت خارجی مشخص شده و بر این 

اساس ایران با 15 کشور همسایه بوده و برمبنای شاخص هایی رتبه کشورها تعیین می شود. 
محمدرضا نادری با بیان اینکه کشورهای اروپایی و دیگر کشورها از لحاظ رویه با حجم تجارت، داشتن ترانزیت با 
یکدیگر متفاوت هستند، تصریح کرد: با این حال رتبه و شاخص های کشورها در حجم تجارت خارجی به یک شیوه 
و یکسان بررسی و تحلیل می شود و برای اینکه بتوانیم جایگاه ایران را در این شاخص ها ارتقا دهیم، دستگاه های 

مربوطه در تالش هستند تا شرایط تجارت خارجی را تسهیل کنند. 
به گفته وی، طی ماه های اخیر بسته حمایت از تولید و صادرات و نیز سامانه اظهار از دور در دستور کار گمرک قرار 

گرفته تا این مباحث در رویه های واردات و صادرات، ترانزیت انجام شود. 
نادری از ادغام چند واحد برای کاهش تش��ریفات ترخیص کاال خبر داد و گفت: با ایجاد س��امانه اظهار از دور در 
گمرکات کشور دو واحد احراز هویت و ارزش در یکدیگر ادغام شده و نیز تا پایان شهریور ماه سال جاری این سامانه 

برای کل گمرکات کشور اجرایی خواهد شد. 
معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه 89 گمرک وارداتی و 12۰ گمرک صادراتی در کشور در 
ماه های آینده به سامانه اظهار از دور متصل خواهند ش��د، عنوان کرد: در بسیاری از رویه های گمرکی تجدیدنظر 

شده و همچنین برخی مسیرهای واردات و صادرات از مسیر قرمز خارج شدند. 
وی بی��ان ک��رد: در این راس��تا س��ازمان های دیگ��ر نیز به دنب��ال کاه��ش تش��ریفات ترخیص کاال هس��تند 
 و یک��ی از این موضوع��ات حذف ثبت س��فارش کاال اس��ت ک��ه زمان بر ب��وده و می توان��د به ش��یوه مطلوب تر

 انجام شود. 

 فروشگاه های غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده
نباید این مالیات را بگیرند

رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: افرادی که شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند، اجازه دریافت مالیات 
را دارند، اما براساس گزارش برخی مودیان، فروشگاه هایی که هنوز مشمول این قانون نیستند در فاکتورهای صادره 

ارزش افزوده طلب می کنند که با این فروشگاه ها برخورد خواهد شد. 
علی عسکری روز شنبه درگفت وگو با   ایرنا افزود: البته برخی مودیان نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، 

اما این مالیات را دریافت نمی کنند که در آن صورت سازمان امور مالیاتی با این موارد نیز برخورد خواهد کرد. 
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و مصرف کننده نهایی این مالیات را پرداخت می کند، 

افزود: این مالیات باید از سوی مصرف کننده پرداخت شود. 
عس��کری در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این قانون پنج سال به صورت آزمایشی اجرا و یک سال 

نیز تمدید شده است و ایراد خاصی ندارد. 
وی با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده آزمایشی بوده است، اظهار کرد: مجلس شورای اسالمی این قانون 

را به صورت آزمایشی تصویب کرده و قوانین آزمایشی نیز پنج ساله هستند. 
عسکری ادامه داد: زمانی که قانون آزمایشی است به معنای دائمی نبودن آن است،  بنابراین برای دائمی کردن آن 
باید قانون جدیدی به مجلس شورای اسالمی ارائه شود، برهمین اساس سازمان امور مالیاتی در تجربه ای پنج ساله 

اصالحاتی که خألهای قانون قبلی را مرتفع می کند، انجام داده و آن را به مجلس تقدیم خواهد کرد. 
 وی ادام��ه داد: ق��رار اس��ت چه��ار ی��ا پن��ج گ��روه جدی��د ب��ه مش��موالن قان��ون مالی��ات ب��ر ارزش افزوده 

اضافه شوند. 
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تا مدت ها در ايران دستمال  هاى 
ــده اى  ــذى برند شناخته ش كاغ
ــتند، اما كم كم با تغييرات  نداش
گرافيكى و اهميت شكل ظاهرى 
كاال براى مصرف كننده داخلى، 
ــركت هاى محدودى نام شان  ش
ــد و برخى از آنها با  ــناخته ش ش
ــار  ــاص در كن ــاى خ طراحى ه
ــتند در  ــب توانس كيفيت مناس
اين عرصه نامى براى خود دست 
ــوند، اما  ــناخته ش و پا كنند و ش
مدتى است كه در همه جاى شهر 
ــر چهارراه ها، فروش غالب  بر س
ــتمال هاى  ــان را دس دستفروش
ــوب و بى كيفيت  كاغذى نامرغ
ــت. به داخل  ــكيل داده اس تش
ــين ها كه نگاه  ــيارى از ماش بس
بيندازى، روى داشبوردشان اين 
دستمال هاى كاغذى  خودنمايى 
ــر از آن برند  مى كند. حاال كمت
ــين ها نشانى  ــنا در ماش نام آش
ــبب شد  مى بينيد. اتفاقى كه س
ــراى دور نماندن  ــد مربوط ب برن
از اين بازار، كااليش را با قيمتى 
هم تراز قيمت اين دستمال هاى 
كاغذى به دستفروشان بسپارد. 

ــتمال كاغذى  ــه خريد دس البت
ــى  ــان چندان ناش از دستفروش
ــبت  ــب آن نس ــت مناس از قيم
ــت و گاه  ــگاه نيس ــه فروش ب
ــتفروش مطالبه  ــه دس رقمى ك
ــر از رقم اين كاال  مى كنند، باالت
ــت، اما «پائولو  در فروشگاه هاس
ــى دارد كه  كوئيلو» جمله جالب
شايد دليل خريد بسيارى است. 
ــكه اى به  او مى گويد: «دادن س
ــيار ساده  فقيرى در خيابان بس
ــاده تر  ــيار س ــت، اغلب بس اس
ــت. به اين  ــدادن صدقه اس از ن
ــاس گناه ديدن  ترتيب، از احس
ــم بدبختى راحت  منظره بى رح

شده ايد.»

دستمال جيبى
 2 تا 3 هزار تومان 

ــان  ــار خياب ــتفروش كن از دس
ــراف او را عالوه  جمهورى كه اط
بر خرده ريزهاى ديگر، دو باكس 
دستمال جيبى هم گرفته است، 
درباره ميزان رضايتش از فروش 
ــم.  ــذى مى پرس ــتمال كاغ دس
مى گويد: روزى فوقش يك باكس 
ــم. يعنى 24بسته؛ 24  مى فروش
عدد، نه باكس! هر دستمال 200 
ــدر برايت  تومان. مى گويم: چق
سود دارد؟ و در پاسخ مى شنوم: 

هر دستمال50 تومان. او جنسش 
ــد. درباره  را از بازار تهيه مى كن
ــى داخل  ــتمال هاى فروش دس
ــم. مى گويد:  مترو از او مى پرس
ــى آورم و وقتى  ــا نم ــن از آنه م
ــم، مى گويد:  ــش را مى پرس علت
چون من زندگى مردم را در نظر 
مى گيرم، يكى مى خواهد عرقش 
ــى بينى اش را... را پاك كند، يك

ــول زيادى برايش  صرف ندارد پ
ــم برايت  پرداخت كند. مى پرس
مهم است دستمالى كه مى آورى 
ــد؟ مى گويد بله.  استاندارد باش
ــتاندارد است. اين در  مال ما اس
ــى  ــه دستفروش ــت ك حالى اس
ــال تعدادى از همان نوع  خردس
دستمال ها را در خيابان ولى عصر 
ــد. او  2 تا 3هزار تومان مى فروش
ــوش،  ــد: «از ميدان ش مى گوي
ــى را 4هزار تومان  باكس 24تاي
مى خرم. مى پرسم چقدر در روز 
فروش دارى؟ مى گويد: «هر روز 
ــته 24تايى مى فروشم.  يك بس
دانه اى 700 تومان.» زن جوان، 
ــته و  ــتش بس كودكى را به پش
ــين مى زند. از او  ــه ماش به شيش
درباره ميزان فروشش مى پرسم، 
ــد كه  ــد بگوي ــى مى خواه گوي
كاروبارش سكه است، مى گويد: 
ــه ام. 10 تا  ــا فروخت امروز 40ت
ــود  ــم، چهارتايش س كه بفروش
ــت. اين درحالى است كه هر  اس
ــتمال او 2 هزار تومان  بسته دس
ــد. هر چند در  به فروش مى رس
ابتدا 4 هزار تومان از من مطالبه 
كرده است، 2 هزار تومانى را به او 
مى دهم، دستمال بد رنگى را به 
من مى دهد. مى گويم حداقل آن 
سبز رنگه را بده، مى گويد: «دلش 
نمى آيد خرج كند، خوشگل تره 

را هم انتخاب مى كند!»

مشترى دستمال جعبه اى در 
سوپرماركت ها بيشتر است

ــنده هايى كه در  ــتر فروش بيش
ــد،  ــوپرماركت كار مى كنن س
ــتمال جعبه اى  ــد دس مى گوين
ــه اى، فله اى و  ــه با لول در مقايس
ــتر و به  ــر فروش بيش انواع ديگ
ــبت با بقيه ارقام  طور كل در نس
ــود بيشترى  و اجناس مغازه س
به دنبال دارد. فروشنده نوجوان 
سوپرماركتى درخيابان مطهرى 
ابتدا از پرسش من احساس خطر 
ــد، اما  ــخ نمى ده مى كند و پاس
ــادش جلب  ــس از اينكه اعتم پ

مى شود، در برابر اين پرسش كه 
آيا استاندارد بودن دستمال براى 
ــت انتخابى اش  ــنده اولوي فروش
ــود، مى گويد:  ــوب مى ش محس
ــتاندارد مهم  استاندارد و غير اس
نيست! فقط سود براى مغازه دار 
مهم است و سپس اضافه مى كند: 
ــود! فروشنده يكى  كيفيت و س
ــاى خيابان آزادى هم  از مغازه ه
ــتمال جعبه اى و  مى گويد: دس
ــى دارد و از  ــروش خوب توالت ف
ــتم. او  ــى هس ــدش راض درآم
ــتاندارد  ــش اس ــا پرس ــى ب وقت
ــوال را  ــود، اين س مواجه مى ش
توهين تلقى مى كند و مى گويد: 
ــد، اصال  ــتاندارد نباش ــر اس اگ
ــم. اما فروشنده يكى  نمى فروش
ــاى خيابان انقالب كه  از بقالى ه
از فروش دستمال كاغذى هايش 
ــد: براى  ــت، مى گوي راضى نيس
ــتر  ــردم راحت تر و بيش اينكه م

خريد كنند، تخفيف گذاشته ام 
و 20 درصد ارزان تر مى فروشم، 
ــده مى خرم  ــا نمى خرند. عم ام
تك مى فروشم. دستمال لوله اى 
ــى را 2500  دوقلو 3200 تومان
ــم. از فروش روزانه اش  مى فروش
ــه  ــد روزان ــم. مى گوي مى پرس
ــروش داريم،  200هزار تومان ف
يعنى 25 هزار تومن سود: 10-

ــش را  ــود. او جنس 12 درصد س
از بازار تهيه مى كند و استاندارد 
برايش مهم است. از او مى پرسم 
ــراى خريداران هم مهم  آيا اين ب
است؟ مى گويد بله و البته قيمت 
هم برايشان مهم است كه ارزان تر 
مى دهيم، اما استقبال نمى كنند. 

به خاطر فال حافظ از 
دستفروش خريد مى كنيم

ــداران درخيابان  ــر از خري دو نف

ــته  ــه بس فاطمى كه در هفته س
ــا  ــه اى، دو ت ــتمال جعب دس
ــك لوله اى  ــه اى كوچك و ي لول
ــد، معتقدند  بزرگ مصرف دارن
ــتاندارد، كيفيت و نرم بودن  اس
ــتمال مهم  ــودن دس و بى پرز ب
ــتمال هاى فله اى به  است و دس
خاطر نداشتن خط جداسازى و 
پايين بودن كيفيت قابل استفاده 
ــت كه  ــت. اين در حالى اس نيس
سه خريدار (جوان) ديگر عالوه 
ــتاندارد بر  بر نرمى، كيفيت و اس
ــتمال كاغذى  ــر جعبه دس ظاه
ــد و آن را يكى  ــد دارن ــز تاكي ني
ــان براى  ــاى مهم ش از اولويت ه
ــى درباره  ــد مى دانند. وقت خري
ــبتا  ــى نس ــتمال هاى جيب دس
ــراه با فال  ــى كه هم گران قيمت
ــان  ــوى دستفروش حافظ از س
ــود و ممكن  ــيار عرضه مى ش س
ــد از آنها  ــتاندارد نباش است اس
مى پرسم، مى گويند: هم از روى 
ــوزى و هم به خاطر فالش  دلس

زياد مى خريم. 

دستمال كاغذى در 
اغذيه فروشى ها هدر 

مى رود 
ــاى درددل صاحب  ــى پ اما وقت
ــى هاى  ــى از ساندويچ فروش يك
ــدار  ــاره مق ــان آزادى درب خياب
ــذى  ــــتمال  كاغ ــرف دس مص
مراجعه كنندگانش مى نشينيم، 
مى گويد: مردم دستمال مصرف 
ــد،  ــدر مى دهن ــد، ه نمى كنن
ــان  مچاله مى كنند، زير موبايلش

مى گذارند...! 
ــزار تومان بابت  او در هفته 14ه
ــى  ــتمال كيلوي ــته دس 15 بس
ــت  ــه كيفي ــد، ب ــه مى كن هزين
ــتمال زياد اهميت نمى دهد  دس
ــتريان  ــت براى مش و معتقد اس
ــرج كرد و  ــذرى نبايد زياد خ گ
ــد خوبى خريد و  لزوما نبايد برن
اضافه مى كند: اكثر رستوران ها 
ــتمال هاى فله اى استفاده  از دس
ــدودا كيلويى  ــه ح ــد ك مى كنن

7هزار تومان است. 
ــر در خيابا ن  ــنده اى ديگ فروش
ــگاهش  فروش ــه  ك ــال  وص
ــد: ما  ــت، مى گوي ــر اس بزرگ ت
ــم. هفته اى  ــه اى مى خري جعب
ــتمال  ــن 36تايى دس يك كارت
ــود. قيمت خريد  مصرف مى ش
ــان 1200- ــتمال برايم هر دس
ــود، 14 ميز  ــام مى ش 1250 تم

ــز يك  ــه روى هر مي ــم ك داري
ــد  ــتمال مى خواه ــه دس جعب
ــاى  ــه و روزه ــه جعب روزى س
ــتمال  ــته دس ــج بس ــلوغ پن ش
ــه غير از  ــود. وقتى ب تمام مى ش
ــترى، علت  زياد بودن تعداد مش
ــدن دستمال ها  سرعت تمام ش
ــك بودن  ــم، به كوچ را مى پرس
اندازه و اليه هاى نازك و شكننده 
ــاره مى كند. او  ــتمال ها اش دس
ــا  ــى هفته ه ــد: در بعض مى گوي
ــاى 50تايى مى خريم تا  جعبه ه
جوابگوى مشتريانمان باشد.  از 
ــى هاى منطقه  زبان اغذيه فروش
ــاى متفاوتى  ــهر قيمت ه آرياش
ــى از  ــد. يك ــوش مى رس ــه گ ب
ــنده ها كه معموال سرش  فروش
ــازه اى  ــت و در مغ ــلوغ اس ش
ــاه  ــد در م ــه كار مى كن دوطبق
ــن 50تايى مصرف  10-5 كارت
ــتمال دارد. براى او كيفيت  دس
ــت.  ــم مهم اس ــا ه ــت ب و قيم
ــنده اى  درهمين منطقه، فروش
ــى  ــنك و ذرت مكزيك ــه اس ك
ــازه  ــوى مغ ــد و جل مى فروش
كوچكش نيمكتى براى نشستن 
ــته،  خريداران گذرى اش گذاش
ــش براى  ــى از دليل انتخاب وقت
ــوال  ــتمال كاغذى س خريد دس
ــتمالى  ــم، مى گويد: دس مى كن
ــد.  ــغ و تايش خوب باش ــه تي ك
ــتمال  ــته دس او روزى دو تا بس
ــخوانش مى گذارد، اما  روى پيش
ــى معروف  ــك ساندويچ فروش ي
ــترى ها در  ــت مش كه مدعى اس
ــتمال كاغذى  ــتفاده از دس اس
ــراف مى كنند و در عين حال  اس
ــا خدمت به  ــدف م مى گويد ه
ــت، اذعان مى كند  ــترى اس مش
ــتمال فله اى  روزى دوكيلو دس
مصرف دارد. او دستمال خارجى 
ــت برايش مهم  مى خرد و كيفي

است.
ــت تان  ــد: وقتى دس   او مى افزاي
ــتمال به آن  ــوييد دس را مى ش
نمى چسبد. فروشنده اغذيه هاى 
ــنده  ــته و فروش خانگى پنج بس
ــه بسته در روز  ذرت مكزيكى س
ــتمال مصرف دارند. اين در  دس
ــى  ــت كه اغذيه فروش حالى اس
ــتمال  ديگر كه لوگوى روى دس
و كيفيت آن توامان برايش مهم 
ــت ماهى 100  است، مدعى اس
ــتمال كاغذى مصرف  كيلو دس
دارد كه كيلويى 8-7 هزار تومان 

است. 

گزارشى از بازار دستمال كاغذى در تهران

سنگ هاى قيمتى دلسوزى برنده اين بازار رقابتى است
شناسنامه دار مى شوند

ــهد  مش در  ــى  قيمت ــنگ هاى  س
ــد  ــوند. محم ــنامه دار مى ش شناس
ــو با  ــن، در گفت وگ ــواد پيش بي ج
ــت:  ــان، گف ــه خراس ــنا منطق ايس
ــدن سنگ هاى  ــنامه دار ش «شناس
قيمتى و نيمه قيمتى موجب افزايش 
ــود.  ــازار تجارى مى ش ــاد در ب اعتم
ــه در حوزه  ــه به ضرورتى ك با توج
ــى و نيمه قيمتى  ــنگ هاى قيمت س
و  ــتاندارد  اس اداره  دارد،  ــود  وج
تحقيقات صنعتى كميته اى به عنوان 
تضمين استاندارد جواهرات را ايجاد 
كرد.» وى افزود: «شناخت استاندارد 
ــان، روش هاى  برلي ــدى  و درجه بن
ــناخت و درجه بندى سنگ هاى  ش
رنگى، درجه بندى مرواريد براساس 
ــتانداردهاى ملى و بين المللى از  اس
ــده در كميته  جمله موارد تدوين ش

تضمين استاندارد جواهرات است.»

44درصد به اينترنت 
دسترسى دارند 

ــاى  انته در  ــنا  ايس ــزارش  گ ــه  ب
ــالدى 44 درصد  ــال 2014 مي س
ــزل به  ــا در من ــاى دني از خانواره
اينترنت دسترسى دارند و نزديك 
ــى 31 درصد از  ــوم يعن به يك س
ــورهاى در حال  ــا در كش خانواره
ــعه به اينترنت متصل خواهند  توس
ــورهاى  ــد و اين ميزان در كش ش
ــا 78 درصد  ــر ب ــعه يافته براب توس
ــال 2014  ــت. نرخ رشد در س اس
ــته ميالدى در جهان  و سال گذش
ــعه 12/5درصد است  در حال توس
ــورهاى  ــا كش ــه ب ــه در مقايس ك
ــه برابر  ــش از س ــعه يافته بي توس
ــورهاى  ــت و همچنين در كش اس
اينترنت  ــى  دسترس ــعه يافته  توس
ــباع خود  ــطوح اش ــى به س خانگ

نزديك مى شود. 

نمايشگاه بين المللى 
دارو برگزار مى شود

نخستين نمايشگاه بين المللى دارو، 
ــته با عنوان  صنايع و خدمات وابس
«ايران فارما» 24 شهريور ماه سال 
ــاركت ده ها  جارى با حضور و مش
ــركت داخلى و خارجى و نهادها  ش
ــف دولتى و  ــازمان هاى مختل و س
ــل دائمى  ــى در مح بخش خصوص
ــى تهران  ــگاه هاى بين الملل نمايش

برگزار مى شود.

سنگ آهن به بخش 
خصوصى واگذار شد 

ــنگ آهن گل  ــى س ــاى معدن توده ه
ــد.  گهر به بخش خصوصى واگذار ش
ــدن در 50  ــزارش مهر، اين مع به گ
ــيرجان  ــرق س كيلومترى جنوب ش
ــتان كرمان واقع شده و ميزان  در اس
ذخيره توده هاى پنج و شش گل گهر 
ــدود 25 و 71 ميليون  به ترتيب  ح
ــدف از برگزارى اين  ــد. ه تن مى رس
ــنگ آهن موردنياز  مزايده، تامين س
زنجيره توليد فوالد كشور در راستاى 
ــم انداز  ــده چش برنامه هاى تدوين ش

توسعه كشور است. 

توليد فوالد خام 
10درصد رشد كرد

توليد فوالد خام ايران در ماه ژوئن 
ــد كرد. در ماه ژوئن  10 درصد رش
ــون و 375 هزار  ــك ميلي 2014 ي
ــد.  تن فوالد خام در ايران توليد ش
ــت  به گزارش مهر اين در حالى اس
كه رقم مذكور در مدت مشابه سال 
2013، يك ميليون و 250 هزار تن 
ــزان توليد فوالد  بود، همچنين مي
ــش ماهه 2014  ــران در ش خام اي
ــون و 982 هزار تن  ــه هفت ميلي ب
ــا ميزان  ــه ب ــيد كه در مقايس رس
ــابه سال 2013 (7  توليد مدت مش
ميليون و 327 هزار تن)، رشد 8/9 
درصدى را نشان مى دهد. بنا بر اين 
ــان در ماه  ــور جه گزارش 65 كش
اخير ميالدى (ژوئن)، 137 ميليون 
ــوالد خام توليد  ــزار تن ف و 122 ه
كردند كه نسبت به ميزان توليد ماه 
ژوئن 2013 (131 ميليون و 652 
ــى از افزايش 4/1  ــن)، حاك هزار ت
درصدى است. افزون بر اين ميزان 
توليد شش ماهه اخير جهانى 821 
ميليون و 349 هزار تن بود كه رشد 
ــه با توليد  ــدى را در مقايس 4درص
ــابه 2013 (789 ميليون  مدت مش

و 796 هزار تن) تجربه كرد. 

مدير انتشارات صادق گفت: «در كشورهاى اسالمى و همسايه وقتى با ناشران مختلف 
ــوند كه ما ناچار به  صحبت مى كنم، مى گويند ماليات نمى دهند و وقتى خبردار مى ش

پرداخت ماليات هستيم، تعجب مى كنند.»
ــارات صادق كه از دهه 50 مشغول فعاليت  ــوى اصفهانى مدير انتش ــيدصادق موس س
ــت، در گفت وگو با مهر، درباره موضوع اخذ ماليات از ناشران گفت:  ــر اس در حوزه نش
ــال ها بود كه ماليات نداده بوديم و خيلى از ناشران ديگر هم همين وضعيت را  «ما س
داشتند. اما از سال 91 به اين سو، گفته شد كه ماليات بدهيد، ولى شرايطى پيش آمد 
كه عده اى مى گفتند ماليات ندهيد و بسيارى از ناشران هم ماليات ندادند.» وى افزود: 
ــديم مالياتى به مبلغ يك ميليون و 300 هزار تومان پرداخت كنيم، ولى  «اما ناچار ش
ــديم كه چرا اين مبلغ را پرداخت كرديم. در كل، كتاب كااليى  ــيمان ش بعد از آن پش

نيست كه بخواهند به خاطرش ماليات بگيرند.»
ــتغال  ــار كتاب هاى علمى و دينى عربى اش ــتر به انتش ــر ادامه داد: «ما بيش اين ناش

ــالمى و همسايه مانند  ــورهاى اس داريم و به همين دليل به كش
عراق، سفرهاى زيادى دارم.وقتى با ناشران اين كشورها صحبت 
مى كنم، مى گويند ما ماليات نمى دهيم.به عنوان مثال در كشورى 
ــات مى پردازيم  ــراى چاپ كتاب مالي ــراق از اينكه ما ب مانند ع

تعجب مى كنند.»
ــون تومان براى يك  ــوى اصفهانى گفت: «وقتى 200 ميلي موس
كتاب هزينه مى كنيم و مشخص نيست كه اين هزينه برمى گردد 
يا خير، درست نيست بخواهند به خاطر آن از ما ماليات بگيرند.»

ــتان  ــويى اس ــويى و لباسش ــه صنف خشكش ــس اتحادي ــب زاده، ريي ــل رج ابوالفض
ــين آالت و تجهيزات اين  ــفانه ماش ــنا، اظهار كرد: «متاس ــو با ايس ــران در گفت وگ ته
ــه از ما حمايت  ــت كه بانك ها در اين زمين ــت و اين در حالى اس ــوده اس صنف فرس
ــش وارد  ــد به اين بخ ــين آالت جدي ــد تا ماش ــه نمى دهن ــهيالتى ارائ ــرده و تس نك

شود.»
ــود كه  به واردات ماشين آالت  وى بيان كرد: «به صنف ما ارزى اختصاص داده نمى ش
اقدام كنيم و از سوى ماليات در اين صنف چندين برابر شده است.» وى در عين حال 
تاكيد كرد: هزينه انرژى در اين صنف سرسام آوراست، ولى متاسفانه دراين زمينه نيز 
ــى از ما صورت نمى گيرد. با توجه به اينكه باالترين مصرف انرژى به دليل نوع  حمايت
ــود و اين درحالى است كه در  ــت، ولى تخفيفاتى لحاظ نمى ش فعاليت در صنف ما اس

گذشته تخفيفاتى براى ما در نظر گرفته مى شد. 
ــتان تهران ادامه داد: براى انجام  ــويى اس ــويى و لباسش رييس اتحاديه صنف خشكش

ــتى داده ايم، ولى هنوز رسيدگى نشده   حمايت هاى الزم درخواس
ــه در اين زمينه  ــت ك ــئوالن مربوط اين اس و تقاضاى ما از مس

راهكارى بينديشند. 
ــويى  ــب زاده درعين حال با بيان اينكه وضعيت مواد خشكش رج
موجود در بازار همچنان نامناسب است، تاكيد كرد: واردكنندگان 
ــوى ديگر، هزينه  تمايلى به واردات اين گونه اجناس ندارند، از س
ــود بازرگانى و افزايش قيمت مواد در اروپا  حمل و نقل، افزايش س

باعث گرانى محصول و واردات كمتر شده است. 

فرسودگى ماشين آالت معضل لباسشويى هاستناشران خارجى ماليات نمى پردازند

برخى شركت ها با 
طراحى هاى خاص در 
كنار كيفيت مناسب 

توانستند در اين 
عرصه نامى براى خود 

دست و پا كنند، اما 
مدتى است كه بر سر 

چهارراه ها، فروش 
غالب دستفروشان را 
دستمال هاى كاغذى 
نامرغوب و بى كيفيت 

تشكيل داده است

قيمت (تومان)بيسكويت

1200پتى بور جعبه اى كاكائو 204 گرمى نادرى

100پتى بور جعبه اى كاكائو (سلفون) 17 گرمى نادرى

400بيسكويت پتى بور كاكائو 20 عددى 85 گرمى نادرى

4500بيسكويت سمبوسه كرمدار 420 گرمى گرجى

4000بيسكويت پذيرايى ساده 400 گرمى گرجى

4000بيسكويت 320 گرمى پرتقالى جعبه اى گرجى

200هاى باى خرمايى 30 گرمى شيرين عسل

500پتى بور كره اى 105 گرمى شيرين عسل

1200پتى بور كره اى 125 گرمى شيرين عسل

قيمت خريد انواع رب گوجه فرنگى

قيمت (تومان)رب گوجه فرنگى

2630رب گوجه فرنگى آسان بازشو 400 گرمى مزمز

4950رب گوجه فرنگى 800 گرمى يك و يك

2850رب گوجه فرنگى 400 گرمى خالص آتا

4850رب گوجه فرنگى 800 گرمى آتا كليددار

4940رب گوجه فرنگى 820 گرمى ايزى فاميال

4940رب گوجه فرنگى 820 گرمى اويال

5250رب گوجه فرنگى 900 گرمى تكدانه

4950رب گوجه فرنگى 800 گرمى پرديس

4850رب گوجه فرنگى آسان بازشو 800 گرمى مزمز

4850رب گوجه فرنگى 820 گرمى ايزى اپن دلپذير

2000رب گوجه فرنگى 450 گرمى ايزى دريان دشت

3450رب گوجه فرنگى 900 گرمى ايزى دريان دشت

4850رب گوجه فرنگى 820 گرمى ايزى روژين

3450رب گوجه فرنگى 840 گرمى يك و يك

قيمت خريد انواع «بيسكويت»
بيسكويت 320 گرمى پرتقالى جعبه اى گرجى 4000 هزار تومان به 

فروش مى رسد.
قيمت انواع بيسكويت به شرح جدول زير است: 

ايران در فهرست گردشگرى انگليس قرار گرفت

ــى ديلى ميل با اعالم اينكه بازار گردشگرى ايران در انگليس  نشريه انگليس
ــتقبال 400 درصدى روبه رو شده است، نوشت: «ايران هم اكنون شاهد  با اس

عالقه روزافزون گردشگران بريتانيايى است.»
ــه  ــى موسس ــر بازارياب ــن» مدي ــكل پولم ــل، «ماي ــزارش ديلى مي ــه گ ب
ــفر ايران به  ــوب لندن، كه به تازگى از س ــع در جن  WildFrontiersواق
ــگفت انگيز» توصيف مى كند و  ــفر را با واژه «ش ــتان بازگشته اين س انگلس
ــرزمينى جالب با تاريخى كهن و آثار شگفت انگيز  مى افزايد: «ايران واقعا س
معمارى و مساجد تاريخى بود، اما چيزى كه بيش از هرچيز سبب شگفتى 
ــتانه در هرجا كه رفتيم ما را  ــد، مردم ايران بود كه به گرمى و دوس من ش
ــد هيچ گونه  ــد به گفت وگو با ما بودند. او يادآور ش ــه كرده و عالقه من احاط

حضور محسوس يا نظارت آشكارى از سوى پليس مشاهده نكرديم.»
ديلى ميل، با اشاره به رشد 400 درصدى در بازار گردشگرى ايران در ميان 
ــت: «ايران هم اكنون شاهد عالقه روزافزون  ــافران بريتانيايى نوشته اس مس
گردشگران بريتانيايى است كه حتى قوانين ايران در زمينه الزام به پوشش 
ــفر به اين كشور دلسرد نمى كند.  زنان و ممنوعيت مصرف الكل آنها را از س
ــگران  ــال پيش ايران تنها به مقصدى براى گردش ــرايطى كه تا دو س در ش
ــركت گردشگرى  ــده بود، اما اكنون بالباى مديرعامل ش ماجراجو مبدل ش
ــازماندهى  ــت در زمينه س ــال اس ــى) در بريتانيا كه 10 س (مرزهاى وحش
ــال  ــگرى به ايران فعاليت دارد، پيش بينى مى كند كه در س تورهاى گردش
ــت به ايران بفرستد. در حالى كه در سال 2013  جارى بيش از 150 توريس
ــط زوج ها كه به طور  ــفر توس ــافر و اندكى س ــافران از 12-10 مس اين مس
ــفر مى كردند، تجاوز نمى كرد. درسال 2012 نيز فروش  پراكنده به ايران س
ــود. او مى گويد: «با روى  ــده ب ــافر به ايران به كلى ناممكن ش ــذب مس و ج
ــاد روابط خارجى ماليم تر،  ــدن رييس جمهورى جديد در ايران و ايج كارآم
ــاس امنيت مى كنند. به گفته  ــبت به سفر به ايران احس ــترى نس مردم بيش
ــال  ــت و تاكنون براى س ــان رو به افزايش اس ــان همچن ــداد متقاضي او تع
ــه عمدتا در كار اعزام تورهاى  جارى 150 نفر ثبت نام كرده اند.»اين موسس
ــت كه بابت هر نفر 2/795پوند دريافت مى كند. او  ــگرى به ايران اس گردش
ــتقيمى ميان  ــده كه با توجه به اينكه درحال حاضر هيچ پرواز مس يادآور ش
ايران و انگلستان وجود ندارد، مسافران ناگزيرند در استانبول يا دوبى توقف 
ــد. وى درادامه مى افزايد:  ــران تغيير دهن ــوى اي ــرده و پرواز خود را به س ك
ــگرى Wild Frontiers در بروشورهاى خود درباره ايران  ــركت گردش ش
ــور را با اين عبارت معرفى كرده است: «ايران كشورى جذاب است  اين كش
ــورى درجهان درباره اش دچار سوءتفاهم شده ايم. ايران  كه بيش از هر كش
ــورى است كه تصور شما درباره آن انباشته از پيش فرض هاى كليشه اى  كش

و عمدتا نادرست است.» 

در دهه هاى گذشـته مردم بيشـتر از دسـتمال هاى پارچه اى اسـتفاده مى كردند و 
دسـتمال كاغذى چندان مورد اسـتفاده نبود. همه ما بچه هاى دهه  شصتى در كنار 
ليوان آب  خورى در كيف هايمان، دسـتمال پارچه اى داشـتيم، اما حاال دستمال هاى 
كاغذى جاى دستمال هاى پارچه اى را گرفته است. در هر خانه روى ميز، آشپزخانه و 
سرويس بهداشتى، جعبه ها و رول هاى دستمال كاغذى جا خوش كرده اند. استفاده 
از اين دستمال ها به  شدت در زندگى ما جا باز كرده و به مقوله اى ملزوم تبديل شده 

اسـت. اسـتفاده اى كه گاه به زياده روى مى انجامد و سبب مى شود هر روز درختان 
بسـيارى بر زمين بيفتند تا ايـن نياز ما را برطرف كنند. از مقوله محيط زيسـت كه 
بگذريم، اين مصرف لجام گسيخته گاه به آنجا مى انجامد كه هزينه مصرفى اين كاال 
به شدت در سبد خانوار يا محيط كسب و كار ما باال مى رود و براى صرفه جويى دست به 
خريد دستمال هايى با كيفيت پايين و نداشتن استاندارد الزم مى زنيم. اتفاقى كه گاه 

تاثيرى بر هزينه نمى گذارد و هزينه هاى جانبى اى مانند آلرژى را به همراه مى آورد. 



حمايت از 
سرمايه گذاران 

در اردبيل
حمايت  ــت:  گف اردبيل  ــتاندار  اس
ــرمايه گذاران براى  همه جانبه از س
فراهم كردن فرصت تاريخى تحول 
در اردبيل بايد به يك الزام تبديل 

شود. 
به گزارش ايسنا، مجيد خدابخش، 
ــت  نشس در  ــل،  اردبي ــتاندار  اس
ــان بخش  ــا منتخب ــى ب هم انديش
بهداشت و درمان استان از مديران 
ــه جاى قانع  ــت تا ب اجرايى خواس
ــاى روزانه و  ــه فعاليت ه ــودن ب ب
ــدود، براى  ــارات مح ــذب اعتب ج
جبران مافات به تعريف پروژه هاى 
ــم اقدام كنند  بزرگ در برنامه شش
ــتان  تا اين پروژه ها براى تحول اس

اردبيل كارگشا شوند. 
ــاره به اينكه دولت تدبير  وى با اش
ــم قصد دارد  و اميد در برنامه شش
ــتان ها را  تا عقب ماندگى برخى اس
ــرد: اختالف  ــم كند، اضافه ك ترمي
ــتان هاى مركزى كشور  توسعه اس
ــتان هايى مانند اردبيل بسيار  با اس

فاحش است. 
ــت همه جانبه از  ــزود: حماي وى اف
ــرمايه گذاران براى فراهم كردن  س
ــول در اردبيل  فرصت تاريخى تح

بايد به يك الزام تبديل شود. 
ــت: اگر در  ــل گف ــتاندار اردبي اس
ــته تنها نيمى از  هشت سال گذش
ــد 700 ميليارد دالرى نفتى  درآم
ــادل 350  ــور يعنى رقمى مع كش
ــه پروژه هاى ملى  ــارد دالر ب ميلي
ــت و  ــاص مى ياف ــتان ها اختص اس
ــى يك درصد از  ــهم اردبيل حت س
اين رقم مى شد بايد بيش از 100 
هزار ميليارد ريال در مدت يادشده 
سرمايه گذارى در اين استان اتفاق 

مى افتاد كه چنين نشد. 
ــهود  ــار مش ــه آث ــاره ب ــا اش وى ب
ــع  ــى و مناب ــع دولت ــود مناب كمب
شهردارى ها افزود: جالب اينجاست 
ــودن درآمد  ــل پايين ب كه به دلي
ــا كمتر  ــع اعتبارى م ــردم، مناب م
ــتان هاى  ــهرهاى همجوار اس از ش
در  ــى  غرب و  ــرقى  آذربايجان ش
است  ــهرى  ش عمران  فعاليت هاى 
ــز بايد تاملى  ــه در اين زمينه ني ك

كرد. 
ــرد: اگر  ــان ك خدابخش خاطرنش
ــزوده ايران  ــاالنه بابت ارزش اف س
ــارد ريال درآمد  خودرو 750 ميلي
مى شود  تهران  ــهردارى  ش نصيب 
ــى كارخانه  ــا تعطيل ــل ب در اردبي
متوسطى چون ذوب آهن و سبالن 
ــدى متوجه  ــا درآم ــه نه تنه پارچ
ــه بيكارى  ــت بلك ــهردارى نيس ش
ــى كارخانه ها نيز  ــى از تعطيل ناش

آزاردهنده است. 
ــهردارى  ش ــد  درآم ــش  كاه وى 
ــود  نب ــل  دلي ــه  ب را  ــل  اردبي
ــع  صناي و  ــزرگ  ب ــاى  كارخانه ه
ــت  ــت و افزود: در هش مادر دانس
ــاد قلبى  ــته به اين اعتق ماه گذش
ــه بزرگ ترين خدمت  ــيده ام ك رس
ــتان تالش شبانه روزى  در اين اس
ــت  براى جذب سرمايه گذارى هاس
ــن زمينه الزام  كه حتى بايد در اي
ــتگاه ها باشد  و تكليفى برعهده دس
تا در جذب سرمايه گذارى ها ورود 

پيدا كند. 
ــتان  ــالمت اس ــوراى س رييس ش
و  ــالت  معض از  ــى  يك ــان  بي ــا  ب
گرفتارى هاى اين استان در مسئله 
آب و پايين بودن كيفيت آن گفت: 
ــد اردبيل را براى  ــى كه ما س زمان
ــداث  ــاورزى اح ــردارى كش بهره ب
ــته  ــه انتظارى بايد داش كرديم چ
ــيم كه منابع آبى ما طعم، مزه  باش
ــته باشد و به  ــب داش و رنگ مناس
همين دليل امروز نيز با گاليه هاى 
مردم در مورد پايين بودن كيفيت 

آب روبه رو هستيم. 
ــاره به وضعيت  وى همچنين با اش
نامناسب بيمارستان دكتر فاطمى 
ــتان هاى  و ضرورت احداث بيمارس
ــيار خوب و متناسب  با ظرفيت بس
ــزود: به  ــگران اف ــا حضور گردش ب
رييس دانشگاه علوم پزشكى تاكيد 
ــتان هزار  ــم كه يك بيمارس كردي
ــتان  تخت خوابى را بايد در اين اس
ــكل  ــد تا در آينده مش تعريف كن
كمترى در اين حوزه داشته باشيم. 
ــخنان  ــش ديگرى از س وى در بخ
ــى از رفتارهاى  ــا ابراز نگران خود ب
و  ــرمايه گذاران  س ــا  ب ــب  نامناس
تعطيلى كارخانه سرم سازى اردبيل 
ــك در يك حركت  ــار كرد: بان اظه
اجبارى تالش مى كند تا به سود و 
ــت  منافع خود در اين كارخانه دس
پيدا كند در حالى كه سرمايه گذار 
آن هنوز كارخانه را تكميل نكرده 
ــرمايه در گردش آن  و در تامين س

با مشكل روبه روست. 
ــتاندار اردبيل گفت: با همكارى  اس
بنياد بركت قرار شده است مشكل 
منابع اعتبارى اين كارخانه برطرف 
ــه بتواند به  ــن مجموع ــود تا اي ش

فعاليت خود ادامه دهد. 

نقطه شروع

مى كــردم  ــر  فكــ ــــه  هميش
ــن  راحت تري ــا  كتاب فروش ه
ــغل دنيا را دارند. تصور كنيد  ش
ــته ايد  ــل مغازه اى نشس در داخ
ــو در آن  ــر كتاب هاى ن كه عط
پيچيده و هر لحظه با رمان هاى 
ــم  قل ــا  ب ــه  ك ــزى  هيجان انگي
ــنده هاى بزرگ دنيا نوشته  نويس
ــده، خود را سرگرم مى كنيد.  ش
ــب تنها به  ــح تا ش ــما از صب ش
ــه مى دهيد و  صندلى خود تكي
ــغول مى شويد؛ از  به مطالعه مش
ــنده ها كار  ــو، طرف فروش آن س
ــام مى دهند و  ــان را انج خودش

پول روى پول شما مى گذارند. 
اگرچه بهترين و واالترين مسئله 
ــت كه هر روز بر  در دنيا اين اس
سطح آگاهى شما افزوده شود و 
ــته  دغدغه اى از نظر مالى نداش
باشيد، اما اين موضوع شايد تنها 
در تخيالت بگنجد و كمتر بتوان 
ــراى آن پيدا  ــى واقعى ب مصداق
كرد، زيرا سرانه مطالعه در ايران، 

گوياى همه چيز است. 

امكانات و الزامات 
سرمايه گذارى

ــه به اينكه كتاب و اقالم  با توج
ــى  ــبد مصرف س در  ــى  فرهنگ
چندانى  ــگاه  جاي ــا  ايرانى ه ما 
ــراى راه اندازى  ندارد بنابراين ب
ــتين و  ــى نخس يك كتابفروش
مهم ترين نكته اى كه بايد به آن 
ــيد مكان يابى  توجه داشته باش
ــت. بهترين مكان  ــب اس مناس
ــب و كار  براى راه اندازى اين كس
ــلوغ و پرتردد است.  جاهاى ش
ــى كه  ــى مناطق ــور كل ــه ط ب
ــطح درآمد  ــردم از س در آن م
فروش  ــد  برخوردارن ــبى  مناس
ــوالت فرهنگى  ــاب و محص كت
ــترى دارد. اگر  ــق بيش هم رون
ــرمايه گذارى در حوزه  قصد س
ــگاهى و علمى  كتاب هاى دانش
ــگاه و  ــى دانش ــد، حوال را داري
مراكز علمى جاى مناسبى براى 
ــت. پس  ــروع فعاليت شماس ش
ــب، گام اول  از مكان يابى مناس
كسب مجوزهاى الزم است كه 

بايد از اتحاديه كتابفروشان اخذ 
شود. خوشبختانه چون فعاليت 
ــما در عرصه فرهنگى جاى  ش
مجوز  ــب  كس فرآيند  مى گيرد 
ــريع انجام مى شود و  ــيار س بس
ــرايط و  ــتن ش در صورت داش
مدارك الزم چيزى حدود 2 تا 
ــد. از بعد  3 هفته طول مى كش
دانش فنى براى راه اندازى يك 
ــى احتياج به داشتن  كتابفروش
مدرك خاصى نداريد ولى بايد 
ــيد كه تجربه  توجه داشته باش
ــن حوزه مى تواند  فعاليت در اي
ــيار مفيد باشد. براى شروع  بس
ــارغ از هزينه  ــرمايه گذارى ف س
ــكان كه در  ــا خريد م ــاره ي اج
مناطق مختلف متفاوت است و 
آن را به عهده مخاطبان گرامى 
ــل بايد يك  ــم، حداق مى گذاري
ــرمايه 50ميليونى در اختيار  س
ــن مبلغ  ــيد. از اي ــته باش داش
ــد يعنى چيزى  حدود 30درص
ــا 20ميليون صرف  ــن 15 ت بي
ــى  ــى داخل ــاى طراح هزينه ه
ــه بندى فروشگاه،  ــامل قفس ش
پيشخوان و غيره مى شود. توجه 
داشته باشيد كه هر قدر فضاى 
باشد  بزرگ تر  كتابفروشى شما 
ــترى براى  هم بايد هزينه بيش
ــى آن بپردازيد  ــى داخل طراح
ــليقه بيشترى در  و هم بايد س
طراحى و چيدمان فضاى آن به 
خرج دهيد. در كتابفروشى هاى 
ــاى داخلى  ــزرگ طراحى فض ب
ــترى  تاثير زيادى در جذب مش
ــون بايد  ــا 25ميلي دارد. 20 ت
ــاب و پر كردن  ــراى خريد كت ب
ــه ها كنار بگذاريد. در ابتدا  قفس
خريدها به صورت نقدى صورت 
ــرد تا بتوانيد اعتماد بازار  مى گي
ــا پس از  ــد ام ــت آوري را به دس
مدتى كار در اين بازار مى توانيد 
ــيه  خريدهايتان را به صورت نس
انجام دهيد. براى مجهز كردن 
فروشگاه به سيستم كامپيوترى 
ــاب  ــودى كت ــالع از موج و اط
ــا 6ميليون تومان  بايد بين 4 ت
ــروع با 2  هزينه كنيد. براى ش
ــروى كار مى توانيد يك  يا 3 ني
ــد كه  ــى را اداره كني كتابفروش
ــا 4ميليون  ــل ماهانه 3 ت حداق
تومان براى شما آب مى خورد. 

احتياط، الزمه ورود به بازار
ــر و در پى آن  اين روزها بازار نش
بازار كتاب و كتابفروشى  حال و 
روز خوبى ندارد. شرايط اقتصادى 
ــت پايين برخى  خانوارها، كيفي
ــه لحاظ محتوايى  كتاب ها چه ب
و چه به لحاظ صحافى، طراحى 
ــده تا  ــبب ش ظاهرى و غيره س
ــبد مصرفى  ــاب، اندكى از س كت
ــرد اما با اين  ــوار فاصله بگي خان
ــتند كسانى  وجود همچنان هس
ــان از  كه كتاب و مطالعه برايش
ــت.  اهميت بااليى برخوردار اس
ــن حرف ها همچنان  جداى از اي
ــاب و ورود  ــوان به بازار كت مى ت
ــرط آنكه  به آن اميدوار بود به ش
ــترى  ــاط و مطالعه بيش با احتي
ــويد.  ش ــب وكار  ــن كس اي وارد 
ــد در صورت  ــان مى تواني همچن
ــود  ــيه س ــروش، به يك حاش ف
ــكا كنيد  ــا 25درصدى ات 20 ت
ــور معمول براى فروش  كه به ط
ــا وجود دارد. البته  اغلب كتاب ه
ــى كتاب ها مانند  ــورد برخ در م
ــى،  ــاى مذهب ــا، كتاب ه رمان ه
شعر و داستان حتى تا 50درصد 

ــود هم قابل حصول است، اما  س
ــما مى توانيد با  ــن وجود ش با اي
ــط عمومى باال  ــت و رواب خالقي
ــى از قبيل فراهم  و ارائه خدمات
آوردن فضايى براى صرف چاى، 
قهوه و نوشيدنى و مطالعه كتاب 
ــه  ــود (كاف ــتريان خ ــراى مش ب
ــى براى  ــاد فضاي ــاب) و ايج كت
اختصاص  دستى،  صنايع  عرضه 
بخشى براى عرضه لوازم التحرير 
و غيره جذابيت كار خود را براى 
ــد. بنابراين  ــتريان باال ببري مش
ــت كه با احتياط  توصيه اين اس

ــا توجه به  ــويد. ب ــازار ش وارد ب
را  كتاب ها  ــتريان،  مش ــليقه  س
گزينش كنيد و در قفسه ها قرار 
دهيد. تجربه كارى و دانش فنى 
ــت.  ــيار مهم اس در اين كار بس
ــازار و محصوالت  ــنايى به ب آش
جديد، تسلط به بازار و اطالعات 
ــر و  ــب از كتاب و بازار نش مناس
ــز موفقيت  ــتمر، رم مطالعه مس
ــت. جالب است  شما در كار اس
ــندگان كتاب  بدانيد اغلب فروش
دو يا حتى سه برابر كتابخوان ها 
ــت  ــد.  در نهاي ــه مى كنن مطالع
نكته مهمى كه بايد به آن توجه 
ــيد اين است كه بايد  داشته باش
در كارتان صبور باشيد. شما در 
ــدا كرده ايد كه  ــازارى ورود پي ب
ــرمايه گذارى  ــاج به يك س احتي
ــون  ــدت دارد. چ ــا بلند م تقريب
ــال زمان الزم  ــت كم سه س دس
ــما در  ــى ش ــت تا كتابفروش اس
ــتريان  ــا بيفتد و مش منطقه ج
خود را به دست آوريد و با سليقه 
بازار آشنا شويد. با وجود ريسك 
ــاال در صورت موفقيت،  پذيرى ب
ــون به باال  ــد ماهانه 3ميلي درآم

نصيبتان خواهد شد. 

فرصت ها و تهديدهاى بازار 
ــرمايه  براى س تهديد  مهم ترين 
ــليقه  ــناخت س ــدم ش ــما ع ش
ــت چراكه اين امر  مخاطبان اس
ــود كه  مى تواند منجر به اين ش
ــى را خريدارى  ــما كتاب هاي ش
ــروش آن  ــادر به ف ــد كه ق كني
ــه  ــما ب ــرمايه ش ــتيد و س نيس
ــود. به  ــوخت مى ش اصطالح س
ــاالن بازار در اين حرفه  گفته فع
ــى ها  كتابفروش ــاير  س ــا  ي رقبا 
براى  تهديدى جدى  نمى توانند 
ــاب آيند.  ــرمايه شما به حس س
ــص و تجربه كافى در  عدم تخص
شناخت بازار و نيازهاى مشتريان 
و مكان يابى نامناسب هم از ديگر 
تهديدهاى سرمايه گذارى در اين 

كسب و كار است. 
ــز، تنوع در  ــه خدمات متماي ارائ
ــتريان و  ــول به مش ــه محص ارائ
روابط عمومى و برخورد مناسب 
ــتريان از فرصت هاى شما  با مش
ــى گرفتن از رقباست.  براى پيش
ــر چه  ــيد ه ــته باش توجه داش

فضاى كتابفروشى شما بزرگ تر 
ــا در طراحى  ــى م ــد تواناي باش
داخلى و فضا سازى مناسب براى 
جذب مشترى بيشتر است. براى 
شروع بايد تقريبا همه نوع كتاب 
ــيع ترى از  ــد تا طيف وس بياوري
ــتريان را تحت پوشش قرار  مش
دهيد اما كم كم با پيشرفت كار و 
گذر زمان دايره مشخص ترى از 
كتاب ها با توجه به نياز مخاطبان 
ــه هاى كتابفروشى شما  در قفس

جاى مى گيرد. 

توصيه فعاالن بازار 
ــته، مدير  ــه رضا خجس ــه گفت ب
ــر ثالث،  ــگاه نش ــى فروش داخل
ــه كار مى تواند  ــگاه حرفه اى ب ن
ــما در اين كار  عامل موفقيت ش
ــد. تيم حرفه اى، نيروى كار  باش
ــا روابط عمومى باال  توانمند و ب
در پيشرفت اين كار بسيار موثر 
ــه مى گويد:  ــت. وى در ادام اس
ــگاه هاى بزرگ عموما در  «فروش
ــن كار موفق ترند بنابراين بايد  اي
ــه كافى وارد  ــناخت و تجرب با ش
بازار شد.» وى با اشاره به اينكه 
ــدى باالتر  ــطح درآم افراد با س
ــاب مى خرند،  ــتر كت عموما بيش
ــه منطقه  ــه ب ــد: «توج مى افزاي
درآمدى  ــطح  و س ــى  جغرافياي
ــى  افراد در مكان يابى كتابفروش
ــد آن را  ــت كه نباي نكته اى اس

فراموش كرد.»
محمدعلى بهروزى يكى ديگر از 
فعاالن بازار كتاب اظهار مى كند: 
ــه تازه واردها اين  «توصيه من ب
است كه با تامل بيشترى به اين 
ــوند و از مشورت با  بازار وارد ش
ــتفاده كنند يا  ــراد باتجربه اس اف
ــالى در بازار كتاب  الاقل چند س
ــته باشند و سپس  فعاليت داش
ــرمايه گذارى در اين  اقدام به س
بازار كنند.» وى در ادامه افزود: 
ــانى كه با انگيزه اقتصادى  «كس
صرف، وارد بازار مى شوند ممكن 
ــت مواجه شوند  ــت با شكس اس
چون سرمايه گذارى در اين بازار 
ــرمايه گذارى بلند مدت  ــك س ي
ــت و دست كم دو تا سه سال  اس
ــت تا كتابفروشى  زمان الزم اس
ــود و مشتريان  شما شناخته ش

خاص خود را بيابد.» 

ــرمايه گذارى و  ــاز به س ــارت ني تج
ــرمايه گذارى نياز به برنامه ريزى  س
ــم تجربه  ــى كه ك دارد. كارآفرينان
ــه در  ــركت هايى ك ــا ش ــتند ي هس
ــتند  ابتداى كار و تجارت خود هس
ــت با چالش هايى در اين  ممكن اس
ــود يك  ــوند. وج ــه مواجه ش زمين
ــا برنامه ريزى  ــرمايه گذارى كه ب س
ــث موفقيت يك  ــت باع ــراه اس هم

تجارت مى شود. 
ــگاران،  خبرن ــگاه  باش ــزارش  گ به 
در  ــان  كارآفرين ــتر  بيش ــوال  معم
ــرمايه گذارى و درآمد زايى  حوزه س
ــترى دارند. گاهى اوقات  تالش بيش
ــرمايه گذارى  ــت حتى س ممكن اس
هم به قدر كافى وجود داشته باشد، 
ــر بخش هايى كه  ــا توجه به ديگ ام
ــرمايه گذارى را  ــوان با آن اين س بت
ــته باشد.   ــتر كرد، وجود نداش بيش
سرمايه گذارى در كنار ديگر عوامل 
ــوب، محصوالت  مثل تيم كارى خ
ــاال، تنوع و  ــات با كيفيت ب و خدم
ــتن ايده هاى  ــت و البته داش خالقي
كارى و بيزينس پلن در كنار هم به 
موفقيت يك تجارت كمك مى كند. 
ــش از همه بايد  ــى كه بي موضوعات
ــرد مخصوصا براى  ــه آنها توجه ك ب
كارآفرينانى كه به تازگى وارد بازار 

كار مى شوند و شركت هايى كه تازه 
ــده اند، نداشتن ديدگاه،  تاسيس ش
ــوالت و  ــرفت، محص ــد و پيش رش
خدمات خوب، رقبا و عدم تحقيق و 

بررسى بازار كار است. 

  نداشتن محصوالت 
و خدمات خوب:

از  ــى  ــوال خيل ــه معم ــى ك چالش
دارند  ــد  جدي ــرمايه گذارى هاى  س
ــت كه محصوالت و خدمات  اين اس
آنها كمتر مى تواند نظر مشتريان را 
ــتفاده  ــود جلب كند. مثال اس به خ
ــف براى جذب  ــاى مختل از روش ه
ــتر و افزايش ميزان  ــتريان بيش مش
در  ــوع  تن و  ــت  خالقي ــت،  كيفي
ــتريان  محصوالت به گونه اى كه مش
عالقه بيشترى به آنها داشته باشند، 
ــول را در بازار  ــد يك محص مى توان

بهتر نشان دهد. 

  عدم داشتن ديدگاه:
ــركت خوب بايد با ايده ها و  يك ش
ــرفت  ــس پلنى كه دارد پيش بيزين
ــبت  كند. بنابراين ديدگاه خوب نس
به اهداف و آينده كارى مهم است. 
اينكه براى رسيدن به اهداف از چه 
ــتفاده مى كنيم و تا چه  راه هايى اس

اندازه مى توانيم نظر عامه مشتريان 
ــذب كنيم.  ــارت خود ج ــه تج را ب

-   عدم رشد و پيشرفت:
ــرفت نياز هر تجارتى  ــد و پيش رش
است. يك شركت خوب بايد بتواند 
براى توسعه و پيشرفت كردن ايده 
ــرفت  ــد. پيش ــته باش و برنامه داش
ــب تجربه و  ــردن به نوعى با كس ك
استفاده از تكنيك ها و استراتژى ها 
ــت. پيشرفت در  قابل دستيابى اس
ــه روش كارى كه  ــى ب ــه نوع كار ب
ــتفاده  اس ــاى مختلف  در تجارت ه

مى شود، بستگى دارد. 
عدم شـناخت رقبا و بـازار كار:
ــى داراى هزاران  ــر تجارت ــازار ه ب
سرمايه گذار و رقيب است. شناخت 
ــن چيزهايى  ــى از مهم تري رقبا يك
ــركت و تجارتى به  ــت كه هر ش اس

آن توجه مى كند. 
مخصوصا براى كارآفرينانى كه تازه 
شروع به فعاليت كرده و مى خواهند 
ــند، حتما شناخت رقبا  بهترين باش
ــت. همچنين شركت هايى  مهم اس
ــك دارند با  ــب و كار كوچ ــه كس ك
ــازار كار به بهتر  ــناخت رقبا در ب ش
ــان  ــات و محصوالتش ــردن خدم ك

كمك مى كنند.

 عدم جست و جو و افزايش بودجه:
ــارت و  ــرمايه گذارى و تج ــازار س ب
ــاز مصرف كنندگان هر  همچنين ني
ــت. بنابراين  ــر اس ــال تغيي دو در ح
ــن نياز  ــا و تامي ــناخت رقب براى ش
و  ــودن  ب روز  ــه  ب ــده  مصرف كنن
جست وجو در بازار براى شناخت بهتر 
ــت.  ــترش آن الزم اس تجارت و گس
ــركت هايى كه تجارت هايى مشابه  ش
ــدن در حوزه  ــراى موفق ش ــد ب دارن

رقابت نياز به شناخت مصرف كننده 
ــته ها و نيازهاى آنان  و تامين خواس
ــت  ــد. افزايش بودجه زمانى اس دارن
كه بتوانيم با پيشرفت به درآمدزايى 
ــر چقدر كه  ــتر كمك كنيم. ه بيش
موفقيت هاى تجارى بيشترى داشته 
باشيم، ميزان درآمدزايى بيشتر شده 
ــش آن مى توانيم همكارى  و با افزاي
با ديگر تجارت ها يا گسترش بيشتر 

كار را داشته باشيم. 

گزارشى از بازار كتابفروشى 

فرصتى براى هم نشينى با كتاب
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سرنخ

اما و اگرهاى سرمايه گذارى در بخش اكتشاف

وزارت صنعت، معدن و تجارت 215 اولويت سرمايه گذارى را در زمينه هاى مختلف 
اعالم كرده كه از بين آنها 4مورد به اكتشاف معادن مربوط است، اما بايد چند نكته 
را در سرمايه گذارى در بخش اكتشاف در نظر داشت. طبق آمارهاى موجود، طى 10 
سال گذشته سازمان زمين شناسى كه متولى اكتشاف در كشور است، 167ميليارد 
تومان براى حوزه اكتشاف از دولت دريافت كرده كه متاسفانه اين بودجه بيشتر صرف 
ــده و مقادير كمى به  ــاى ديگرى مانند حقوق كاركنان و كارهاى جارى ش هزينه ه

اكتشاف اختصاص يافته است. 
ــارد دالر در اين  ــاالنه در دنيا 25ميلي ــت كه دولت هاى مختلف س اين در حالى اس
بخش سرمايه گذارى مى كنند. با توجه به اينكه كشور ما يك درصد خاك دنيا را در 
اختيار دارد، بايد حداقل سرمايه اى 2/5ميليارد دالرى براى اكتشاف در نظر بگيريم 
تا بتوانيم حداقل ساالنه يك ميليون متر حفارى داشته باشيم. ما در كشورى زندگى 
ــال 89 حدود 12هزار نقطه اميدبخش معدنى توسط  مى كنيم كه در آن تا پايان س
سازمان زمين شناسى شناسايى شده است. بنابراين بايد براى بررسى اقتصادى بودن 
اين نقاط سرمايه گذارى هاى درست و بجايى صورت گيرد، اما سياست دولت در اين 
ــت كه بخش خصوصى در بحث حاكميتى ورود پيدا كند. در حالى كه دولت ها  اس
وظيفه دارند اكتشاف را تا حدى پيش ببرند كه براى بخش خصوصى جاذبه ايجاد 
كند و ريسك سرمايه گذارى آنها را تا حد ممكن پايين آورد. اگرچه بخش خصوصى 
سرمايه گذار خواهد بود اما بايد باور كنيم كه اين سرمايه در سطح كالن، متعلق به 
تك تك افراد جامعه است، چراكه اين سرمايه گذارى ها در توسعه اقتصاد كل جامعه 
نمود پيدا كرده و پيشرفت كشور را رقم مى زند. بنابراين منطقى است كه زيرساخت ها 
در ابتداى امر، توسط دولت ايجاد شود و پس از آن بخش خصوصى با آرامش خاطر 
بهره بردارى از آن را آغاز كند. زنجيره صنعت معدنى كه شامل اكتشاف، توليد مواد 
معدنى، فرآورى و صنايع معدنى است به گونه اى به هم متصل است كه كم كارى تنها 
يكى از آنها به كل صنعت آسيب وارد مى كند. نخستين و مهم ترين حلقه اين زنجيره 
اكتشاف است كه خود به 4قسمت شناسايى، پى جويى، اكتشاف عمومى و اكتشاف 
ــود. به جرات مى توان گفت دو بخش اول، يعنى شناسايى و  تفصيلى تقسيم مى ش
پى جويى جزو اصلى ترين زيرساخت ها محسوب شده و بايد توسط دولت انجام گيرد. 
ــاف معادن بزرگ است. اغلب  ــت، بحث اكتش نكته ديگرى كه نبايد از نظر دور داش
ــت  فعاالن بخش خصوصى از ورود به اين عرصه امتناع مى كنند، چراكه ممكن اس
ــت پس از اطالع از وجود چنين معادنى، آن را تحت تملك خود درآورد. به نظر  دول
مى رسد چنين تابويى نمى تواند سرمايه گذارى در بخش اكتشاف را توجيه پذير كند، 
ــرفت در اين زمينه، حمايت هاى مختلفى انجام دهد كه  ــرا دولت بايد براى پيش زي
ــوق هاى مالياتى يكى از بهترين هاست. در پايان بايد گفت كه بخش خصوصى  مش
ــد، زيرا  هم براى ورود به اين عرصه بايد از توان مالى و تخصص كافى برخوردار باش
نداشتن آگاهى و سرمايه قابل توجه، دو عامل اصلى شكست سرمايه گذاران در حوزه 

اكتشاف است. 
*معاون اكتشاف سازمان زمين شناسى 

عباس  نعيم امينى

بهترين مكان 
براى راه اندازى 

كتابفروشى جاهاى 
شلوغ و پرتردد 

است. به طور كلى 
مناطقى كه در آن 

مردم از سطح 
درآمد مناسبى 

برخوردارند فروش 
كتاب و محصوالت 
فرهنگى هم رونق 

بيشترى دارد

5 نشان يك سرمايه گذارى نامطلوب

بهروز برنا*

سرمايه گذارى در حمل و نقل و نصب نقشه
ــت تصويب كرد،  ــرا هيأت دول كالف اول:اخي
ــه حداقل  ــى ك ــى و بانك هاي ــاى دولت بانك ه
40درصد سهام دولتى دارند، موظفند 25درصد 
ــرمايه گذارى در بخش  ــهيالت خود را به س تس
كشاورزى و آب اختصاص دهند. اين مصوبه براى 
ــود. اين  تمام بانك ها به منظور اجرا ابالغ مى ش
ــرمايه گذارانى باشد  مى تواند خبر خوبى براى س
كه قصد دارند در زمينه هاى مختلف كشاورزى 
سرمايه گذارى كنند. با توجه به اينكه مهم ترين مشكل اين بخش، كمبود نقدينگى 
و كاهش سرمايه گذارى است، انتظار مى رود كه سرمايه گذاران توجه ويژه اى به اين 
ــته باشند. از طرفى بحث بحران آب در چندماه اخير قسمت اعظم اخبار  حوزه داش
رسانه ها را به خود اختصاص داده است. بنابراين اگر بتوان تلفيقى از توليد محصول و 
مكانيزه كردن آبيارى را در اختيار گرفت و روى آن سرمايه گذارى كرد، قطعا آينده 

روشنى در انتظار صاحب آن خواهد بود. 
كالف دوم:ماهنامه «دام، كشت و صنعت» در 
ــود در گفت وگويى مفصل با  ــماره خ آخرين ش
رييس سازمان جهاد كشاورزى استان سيستان 
ــرمايه گذارى اين  ــتان فرصت هاى س و بلوچس
ــتان را معرفى كرده است. رييس سازمان در  اس
اين گفت وگو بيان كرده كه صراحتا از كسانى كه 
سرمايه گذار و عالقه مند به سرمايه گذارى با مزيت 
نسبى باال در استان هستند، درخواست مى كنم 
در بخش صنايع تكميلى و تبديلى و همچنين حمل و نقل برنامه ريزى كنند. استان 
سيستان و بلوچستان بسيار وسيع و پراكنده است و جابه جايى محصوالت از مزارع تا 
مركز عرضه در شهرستان ها يا ساير استان ها همچنين از مرز تا مراكز بسته بندى نياز 
به حمل و نقل دارد. به عنوان مثال، ساالنه حدود 700 تا 800هزار تن محصول هندوانه 
در استان داريم كه بايد جابه جا شود. به همين جهت درآمد بسيار بااليى در حوزه هاى 
حمل و نقل و صنايع تبديلى و تكميلى محصوالت در رابطه با خرما و ساير توليدات 
داريم. وى در بخش ديگرى از سخنانش گفته ما آمادگى براى همكارى و مساعدت 
در اين زمينه را داريم به ويژه همراه با ارائه تسهيالت مناسب، زمين در اختيارشان قرار 
مى دهيم و منابع آنها را تامين مى كنيم. پس فرصت را از دست ندهيد و همين امروز 

با جهادكشاورزى استان سيستان و بلوچستان تماس بگيريد!
كالف سوم: مدت ها بود كه فكر مى كردم پيدا 
كردن راه ها و كوچه پس كوچه ها براى مشاغلى 
كه خدمات ارائه مى دهند، چطور ممكن است؟ 
زيرا كالنشهرهايى مانند تهران، آنقدر پيچ و خم 
ــردرگم مى كند، اما  دارند كه هر تازه واردى را س
بهترين راهكار براى يافتن مسيرها نصب نقشه 
ــت؛ ديوارى كه فضاى  ــوار روبه رويى اس روى دي
كافى به منظور نگهدارى نقشه را داشته باشد. از 
طرف ديگر، هر روز دستفروشانى را در مترو مى بينيم كه نقشه هاى تهران و ايران را به 
فروش مى رسانند. آيا نمى توان اين دو را با هم تركيب كرد و به يك كسب وكار آبرومند 
و سودآور مبدل ساخت؟ به اين طريق كه اگر شما به جغرافيا عالقه داريد و اطالعاتتان 
در اين زمينه خوب است، مى توانيد به كسانى كه به مسيريابى احتياج دارند، كمك 
كنيد. حتى نقشه هاى مختلفى را براى شان تهيه و آن را در مكان مناسبى در دفترشان 
نصب كنيد. دقت كنيد كه آژانس هاى مسافرتى، پيك هاى موتورى و موسسات حمل 
بار، از مشتريانى هستند كه بيش از همه به خدمات شما احتياج دارند. حاال فهميديد 

چرا جغرافى درس مهمى است؟
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هميشـه اين گونه رايج بوده كه پول درآوردن سـخت اسـت اما خرج كردن مثل آب 
خـوردن! اگر  هميشـه آخر ماه پول كم مى آوريد و دخـل و خرج تان نمى خواند، بهتر 
اسـت به فكر آن باشيد كه هوشـمندانه دست به جيب شويد. نك ته هاى خاصى وجود 
دارند كه به كار بستن آنها باعث مى شود از خرج هاى اضافى جلوگيرى كنيد و به قول 

معروف حساب جيب تان را داشته باشيد. 
هوشمندانه خرج كنيد! 

خريدهاى خود را با كارت اعتبارى انجام دهيد،
استفاده از كارت هاى اعتبارى باعث مى شود مديريت 
حساب تان راحت تر شود. 

يك كارت عابربانك براى خـرج و مخارج تان كنار بگذاريد. هر ماه در اين 
كارت مبلغ معينى از درآمدتان را بريزيد تا به اين صورت جلوى خرج هاى 

ناخواسته را بگيريد و محدوديتى خودخواسته براى خودتان قرار دهيد. 

شما با اين روش مى توانيد كل سابقه خرج و مخارج تان 
را در يك جا به صورت متمركز داشته باشيد. 

اسـتفاده از كارت پرداخت الكترونيكى باعث مى شود 
حساب و كتاب خرج تان را داشته باشيد. 

كارت درسـت و مناسـب بـراى خودتان 
انتخـاب كنيد. امـروزه ديگر هـر بانكى 
به شـما امـكان بازكردن حسـاب همراه 
بـا كارت پرداخت الكترونيكى را به شـما 
مى دهد، اما شـما بايد كارتـى را انتخاب 
كنيـد كـه بتوانيد بـه خوبـى درآمدها و 

مخارج تان را كنترل كنيد. 

جلوى خرج هاى ناخواسته و الكى را بگيريد. اين خرج ها 
هرچنـد كوچـك بـه نظـر مى رسـند، اما خيلى سـريع 
موجودى ماهانه شـما را خالى مى كنند و حسـاب تان به 

صفر مى رسد. 

اينكه هر چند وقت يك بار موجودى حساب تان را چك كنيد و سرى 
به آن بزنيد فايده ندارد. شـما بايد هميشـه از موجودى حساب تان  

مطلع باشيد. 

پول بنزين و مخارج خودروى تان سر به فلك مى كشد؟ 
بهتر اسـت پيش خودتان حسـاب و كتاب كنيد. شـايد اگر به جاى خودروى 
شخصى از وسايل نقليه عمومى يا حتى تاكسى تلفنى استفاده كنيد خرج تان 

كمتر شود و بتوانيد كلى در ماه صرفه جويى كنيد! 

واقعا هر روز نياز به خوردن كلى تنقالت در بيرون خانه داريد؟ اگر فرض كنيد 
روزى فقـط 3هزار تومان را صرف خريد تنقالت و خوردنى هاى بى فايده كنيد 
با صرفه جويى آن در سـال بيشـتر از يك ميليون تومان در جيب تان بيشـتر 

باقى مى ماند. 

اگر در محل كارتان از ناهار خبرى نيسـت بردن غذاى خانگى به نظرتان بهتر 
از خريد غذا از رسـتوران نيسـت؟ اين كار باعث مى شود پس اندازى هم براى 

موارد ضرورى و اورژانس داشته باشيد. 
آمارها نشان مى دهد كه بيشتر از 30 درصد مردم هيچ پس اندازى براى موارد 

اضطرارى ندارند. 

وقتى شـما براساس احسـاس تان خريد مى كنيد احتمال 
آنكه خرج هاى الكى داشته باشيد خيلى بيشتر مى شود. 
در  واقع شما خرجى را انجام مى دهيد كه خيلى زود از آن 

پشيمان مى شويد. 

زمانـى كـه حوصله تان سـر رفته يـا ناراحت 
هسـتيد به سـراغ خريد نرويد. براى خيلى ها 
خريـد تبديل به سـرگرمى شـده اسـت، اما 

اين كار باعث خالى شدن جيب تان مى شود. 

قيمت اجناس حسـاب و كتاب ندارد.بعضى مواقع بين طبقه 
اول و آخر يك مركز خريد  تفاوت چشمگيرى در قيمت يك 
جنس به چشم مى خورد. قيمت بگيريد و حتى درسايت هاى 
خريد آناليـن بگرديد. بعضـى وقت ها قيمت هـاى آنالين از 

مغازه ها پايين تر است. 

يادتان باشـد كه هميشه موقع خريد درباره خرج هاى اضافى 
ماننـد هزينه حمل اتمـام حجت كنيد. بعضى فروشـندگان 
قيمت جنس را پايين مى گويند، اما سودشـان را از حاشـيه 

فروش مثل برنامه ريختن روى موبايل تامين مى كنند. 

قبـل از خريد هـر چيزى كه بيشـتر از 200 تا 300 
هـزار تومـان قيمـت دارد يك هفته  صبـر كنيد و 

بيشتر فكرتان را به كار بگيريد. 

حتى اگر پول  جنسى را كه مى خواهيد بخريد  در جيب تان داريد يك قدم عقب بياييد و فكر كنيد 
واقعا به اين خرج نياز داريد. عجله نكنيد، به خودتان براى مقايسه اجناس و فكر مهلت دهيد. 

تفريح تان اين شـده كه فقط رستوران برويد؟ بهتر است براى سرگرمى خودتان به فكر راه هاى ديگر 
باشـيد. براى بودن با دوسـتان و خانواده راه هاى ديگرى به جز رستوران رفتن هم وجود دارد. آمارها 

نشان مى دهد كه بعضى ها نصف درآمدشان را در ماه صرف غذا خوردن در بيرون مى كنند. 

به جاى رفتن به رسـتوران براى شـام و ناهار 
با دوسـتان تان براى خوردن قهوه يا چاى قرار 
بگذاريـد. حتـى مى توانيـد به جـاى رفتن به 
رستوارن به فكر غذا خوردن در خانه يا ديدن 

فيلم با همديگر باشيد. 

يك ماه با مديريت و هوشمندانه خرج كنيد! 

از ابزار هوشمند استفاده كنيد

مطلع باشيد

عاقالنه خريد كنيد

قيمت بگيريد و مقايسه كنيد

خودتان را كنترل كنيد! 

سبك زندگى تان را تغيير دهيد

از وقت تان استفاده كنيد

براى تفريح ولخرجى الزم نيست

به دنبال بانكى باشيد كه كارت پرداخت شما از قابليت اطالع رسانى 
با پيامك را پشتيبانى كند. با اين سرويس هر برداشتى از حساب تان 

با موجودى حساب  همان لحظه به شما اطالع داده مى شود. 
نكته

خيلى از خرج ها بيهوده و از سر هوس 
است. با مديريت خرج تان مى توانيد 

ديگر بدهكار نباشيد! 



ــركتى كه  ــال 91 ش زمستان س
سابقه زيادى در عرضه مواد غذايى 
آماده به بازار دارد، برندى جديد 
ــى منجمد  ــوزه مواد غذاي را در ح
ــرد. كاله اين بار  به بازار معرفى ك
ــى منجمد را به  محصوالت غذاي
سبد كااليى خود اضافه كرده بود. 
ــد كاله و  ــام زيربرند جدي پمينا ن
ــركت  مادر گروه انجمادى اين ش
است؛ محصولى كه باسروصداى 
ــازى و  ــه منظور فرهنگ س زياد ب
ــى خانواده هاى  تغيير رفتار غذاي
ــتفاده از  ــوص اس ايرانى درخص

غذاهاى انجمادى خلق شد. 

از انجماد خانگى تا انجماد 
صنعتى 

ــاليان  ــى از س ــاد موادغذاي انجم
ــان ها بوده  ــورد توجه انس دور م
ــيارى از  ــت. انجمادى كه بس اس
متخصصان تغذيه معتقدند باعث 
از بين رفتن امالح و خواص اصلى 
ــود. محصوالت  مواد غذايى مى ش
برند پمينا به گفته توليدكنندگان 
باشيوه صنعتى منجمد مى شوند. 
ــى و  ــه موادطبيع ــيوه اى ك ش
ويتامين هاى غذايى ازبين نرفته و 
براى مدت ها مى توان ماده غذايى 
ــانى استفاده  را نگهدارى و به آس
ــيوه انجماد صنعتى از  كرد. درش
ــيله گازهاى  روش انجماد به وس
ــتفاده  ــرمازاى مايع IQF اس س
ــول در اين  ــه محص ــود ك مى ش
ــد دقيقه منجمد  روش بعد از چن
مى شود. اين شيوه باعث مى شود 
كه طعم و بافت محصول منجمد 
ــازه باقى بماند.  در  حد محصول ت
كاله مى خواست اين محصوالت را 
جايگزين مواد منجمد دست ساز 
ــد. مادرانى كه  مادران ايرانى كن
ــاد مواد غذايى زحمت  براى انجم
زيادى مى كشند و سعى مى كنند 
ــا  ــراى مدت ه ــى را ب مواد غذاي
نگهدارى كنند. با اين حال برخى 
ــر  ــد اگ ــان معتقدن از كارشناس
ــركت فقط در حوزه مواد  اين ش
پروتئينى و انجمادى به روند خود 
ادامه دهد به نظر موفق تر خواهد 

بود. 

برنامه هاى النچ پمينا
ــا  ــد پمين ــى برن ــراى معرف ب
ــه تبليغات  ــروصدايى درعرص س
كشور به راه افتاد و كمپينى وسيع 
ــن محصول طراحى  براى النچ اي
ــه مرحله اى كه  شد؛ كمپينى س
ــال حاضر  ــد درح به نظر مى رس
كاله فاز سوم آن را به راه انداخته 
است. درفاز اول كمپين در آگهى  
محصول ازچهره كودكانى خندان 
ــتفاده شده  بالباس زمستانى اس
ــان از تازه  بود. چهره كودكان نش
بودن اين برند داشت و لبخند آنها 
نشان از طراوت محصوالت پمينا 

ــت و دانه هاى  داش
ــه انجماد را  برفى ك
ــادآورى مى كرد.  ي
ــى پيام  تصوير آگه
اصلى را به راحتى به 
مخاطب مى رساند. 
رنگ ارغوانى در اين 
ــته  آگهى ها برجس
ــده بود. رنگى كه  ش
ــيد  ــه نظر مى رس ب
ــان  ــه براى نش كال
ــى پمينا  دادن تازگ
از آن استفاده كرده 
بود. در فاز اول برند 
ــا به  ــد ت معرفى ش

ــيد.  ــه دوم اين كمپين رس مرحل
ــعى كرد  ــه كاله س ــه اى ك مرحل
ــيوه انجماد  ــتفاده ش فرهنگ اس
ــى را در خانواده هاى ايرانى  خانگ
ــداى كمپين  ــد. در ابت تغيير ده
ــيفيلو  ــعار «س ــى با ش آگهى هاي
ــد» در نقاط  ــى نخوري نخوفلنگ
ــعارى كه  ــد. ش مختلف نصب ش
ــغول  ذهن ها را مدتى به خود مش
ــان براى  ــرد و خيلى از مخاطب ك
خواندن اين عبارت و كشف معناى 
ــبك  ــالش بودند. اين س آن در ت
شعارنويسى بعد از آن در بسيارى 
ــد. شركت ها  از آگهى ها ديده ش
ــط كلمات را به هم  با ربط و بى رب
چسبانده و سعى مى كردند ذهن 
ــيوه درگير  ــا اين ش مخاطب را ب
ــعار پيش  ــا با اين ش كنند. پمين
ــاره حضور  ــه به يك ب مى رفت ك
ــعار در آگهى ها كمرنگ و  اين ش
ــايعات درمورد داليل آن  بازار ش

داغ شد. 

شايعه پراكنى درباره حذف 
شعار آگهى 

ــد  مى كردن ــوان  عن ــى  برخ
ــتان ادب فارسى نسبت  فرهنگس
ــارت- واژه واكنش  ــن عب ــه اي ب
نشان داده است عنوان كرده اين 
واژه اى غلط است و نبايد در آگهى 
ــود. حال اين شايعه  ــتفاده ش اس
درست باشد يا نه نمى دانيم، ولى 
ــعار كار خود را  ــورت ش در هر ص
كرده بود و بسيارى از افراد تالش 
ــدن عبارت  ــراى خوان ــود را ب خ
ــعار بر سر زبان ها  كرده بودند و ش
ــى كه از تركيب  افتاده بود. عبارت
ــيب زمينى، فيله مرغ  سه واژه س
ــكيل شده بود.  و نخودفرنگى تش

ــن عبارت را  البته طرح آگهى، اي
ــل مى كرد. باز  براى خواندن كام
ــا از رنگ ارغوانى  در اين آگهى ه
استفاده شده بود و شعار ديگرى 
با عنوان نگاهى تازه به محصوالت 
ــتفاده  ــد مورد اس غذايى منجم
ــه در اين فاز  قرار گرفته بود. كال
ــت پمينا را به  كمپين سعى داش
طور كامل معرفى كند ولى باز در 
ــتاى مكث هاى طوالنى اين  راس
ــبت به اقدامات تازه  ــركت نس ش
ــز فاصله طوالنى  خود، اين بار ني
ميان تبليغات اين برند افتاد. پمينا 
ــگاه ديده بوديم ولى  را در فروش
ــول تبليغى را  ديگر از اين محص
شاهد نبوديم كه به يكباره پمينا 
ــازه به بازار  ــى تلويزيونى ت با آگه
ــت. در اين آگهى  تبليغات بازگش
ديگر نه از خوردن و فرهنگ سازى 
خبرى بود نه از شعار قبلى. شكل 
ــه كلى با  ــمايل اين آگهى ب و ش

آگهى هاى قبلى تفاوت داشت. 

بانوى شش دست 
درآگهى هاى پمينا 

ــرى  ــام در س ــدر درك پي هرچق
ــت  ــا راح ــاى پمين اول آگهى ه

ــدر درك  ــود همان ق ب
ــى جديد  پيام در آگه
ــت.  ــخت اس پمينا س
ــه از نماد  ــار كال اين ب
ــطوره اى هندى ها  اس
ــتفاده كرده است و  اس
ــش دست  بانويى با ش
ــى آگهى  ــان اصل الم
ــن آگهى  ــت. در اي اس
ــى مادران  چهره واقع
ايرانى به تصوير كشيده 
ــت؛ مادرانى  ــده اس ش
مهربان كه با دو دست 
ــان چندين كار  همزم
را انجام مى دهند، اما به 
نظر نمى رسد كارفرما منظورش 
ــرى را از  ــد و هدف ديگ اين باش
اين تصوير دنبال مى كند. به نظر 
مى رسد اين شركت دراين آگهى 
ــد كه با پمينا  به مخاطب مى گوي
همزمان چندين غذا را مى توانيد 
تهيه كنيد و سرعت دست ها نشان 
ــذا دارد،  ــان كم تهيه اين غ از زم
ــد مخاطبى كه  ــى وقتى از چن ول
اين آگهى را ديده بودند نظرشان 
ــيديم باز حركت دست ها  را پرس
ــا نامفهوم  ــيارى از آنه ــراى بس ب
ــراح ازرنگ  ــيد. ط به نظر مى رس
ــگ اصلى آگهى  زرد به عنوان رن
استفاده كرده است، تصويرى كه 
در آن خانمى با لبخند و با پيشبند 
آشپزى بدون هيچ حالتى ايستاده 

است. 

حضور دوباره در تبليغات 
تلويزيونى 

ــود در تبليغات  ــا ب ــه مدت ه كال
تلويزيونى حضور نداشت و معموال 
محصوالتش را از طريق سمپلينگ 
ــى و حضور در  و تبليغات محيط
ــتريان  بازارچه هاى خيريه به مش
خود معرفى مى كرد، ولى از آگهى 
ــاى اين برند  ــى جيتو، پ تلويزيون
دوباره به تلويزيون باز شده است و 
براى پمينا نيز آگهى تلويزيونى به 
سبك اكثر آگهى هاى تلويزيونى 
ــاخته است؛  ديگر اين شركت س
ــا  ــه در آن مرده ــى ك آگهى هاي
مشغول كار مى شوند و خانم هاى 
ــرعت درحال تهيه غذا  خانه به س
در آشپزخانه براى اعضاى خانواده 
هستند و كودكانى شاد كه در انتها 
بعد از خوردن غذا تشكر مى كنند 
و آگهى به پايان مى رسد. تصاوير 

ــا تلويزيونى  ــى ب ــى محيط آگه
ــر همان  ــى دارد و تصوي همخوان
مادر آگهى تلويزيونى روى آگهى 
ــت.  ــته اس محيطى نيز نقش بس
ــترك اين آگهى با  تنها نقطه مش
ــگ ارغوانى  ــاى قبلى رن آگهى ه
ــعار  ــن آگهى از ش ــت. در اي اس
ــگفت انگيز تو»  ــت پخت ش «دس
استفاده شده است كه باز از لحاظ 
ــاى فازهاى  ــا آگهى ه مفهومى ب

قبلى اين كمپين تفاوت دارد. 

تغيير فرهنگ غذايى يا تغيير 
بازارغذايى 

ــت از ارائه  ــى صحب همواره وقت
ــده  ــه ش ــازه از كال ــول ت محص
ــگ غذايى  ــارت تغيير فرهن عب
ــت؛ هدفى  ــر زبان آمده اس نيز ب
ــركت  كه برخى معتقدند اين ش
درآن موفق بوده است، اما برخى 
ديگر معتقدند كه توسعه محصول 
ــود را دارد، چه  ــاص خ اصول خ
ــد به تغيير فرهنگ غذايى،  رس
ــى كه به  ــراى مردمان ــم ب آن ه
سختى مى توان تغييرى در شيوه 
غذايى آنها داد. حال سالم و تازه 
بودن اين محصوالت يك طرف، 
ــردم ما اهميت  ولى طعم براى م
ــرى دارد، اگرنه در صورتى  زيادت
ــدار هم درباره  كه اين همه هش
انجماد مواد غذايى داده مى شد، 
ــت به  باز خانواده هاى ايرانى دس
ــد. كاله در بازار  اين كار نمى زدن
ــه آزمون  ــت ب ــى دس موادغذاي
ــت و  ــاى زيادى زده اس و خطاه
ــش آمده كه  در برخى موارد پي
محصولى روانه بازار شده ولى به 
يك باره محو شده و اين در ادبيات 
ــول در جذب  ــازار يعنى محص ب
ــترى موفق نبوده است، اما  مش
اين شركت باز هم سعى در عرضه 
ــازار داخلى  محصوالت تازه به ب
ــر روز محصولى تازه به  دارد و ه
اين سبد خود اضافه مى كند كه 
ــك پذيرى اين  اين نشان از ريس
شركت دارد. كاله عالوه بر توليد 
محصوالت خاص خود سعى دارد 
محصوالتى با تركيبات جديد را 
ــبد خريد خانواده هاى  هم به س
ايرانى اضافه كند و اين كارى بس 
دشوار در كشور ماست. وقتى يك 
شركت مى خواهد فرهنگ غذايى 
را تغيير دهد، بايد طعم محصول 
خود را نيز به طعم خانگى نزديك 
ــم كاله در اين  كند كه اميدواري
ــل كند. به گفته  كار موفق تر عم
شركت كاله مجموعه محصوالت 
ــامل انواع خورشت ها،  پمينا ش
ــبزيجات، گوشت  شيرينى ها، س
ــتا و ساير محصوالت  و مرغ، پاس
ــركت  ــت. اين ش ــادى اس انجم
ــوزه محصوالت  بازارخوبى در ح
انجمادى دارد، حال بايد ديد بازار 
پمينا با توجه به هدفى كه براى 
ــده چگونه خواهد  آن تعريف ش

بود. 

خلق برندى به منظور تغيير فرهنگ غذايى ايرانيان 

از سيفيلو نخوفلنگى  تا دست پخت شگفت انگيز تو
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اخبار تبليغات

با كشيدن سيم برق 
زمين را نجات دهيد

تبليغاتى  ــاى  آگهى ه ــرى  س يك 
ــويق به  ــدف تش ــا ه ــال ب مينيم
ــرف انرژى از  ــى در مص صرفه جوي
ــركت متخصص در  ــوى يك ش س
زمينه كمك به بهره ورى انرژى به 
 �ermax Profetherm ــام ن
ــاى اين  ــه گوي ــده ك ــى ش طراح
ــت كه چگونه مى توان  موضوع اس
به سادگى حتى با از برق كشيدن 
ــايل الكتريكى، زمين را نجات  وس

داد.
ــاى تبليغاتى رنگارنگ  اين آگهى ه
ــه انگار  ــده اند ك طورى تنظيم ش
ــى  حيوانات ــف  مختل ــكل هاى  ش
ــوك و دلفين  ــرس، ف ــل خ از قبي
ــفيد  ــد بيان كلماتى با رنگ س قص
ــمتى از  ــات قس ــن كلم را دارند.اي
ــردم را به  ــه م ــتند ك پيامى هس
ــات گونه هاى در معرض خطر  «نج
ــه  ــويق مى كند.هم ــراض» تش انق
ــيار جالب و بديع به  اين كارها بس
ــدون اينكه به  ــد، اما ب نظر مى رس
صراحت درباره مرگ اين حيوانات 
سخن بگويند، يك سرى طناب هاى 
سفيد را در قالب طرح هايى گچى 
ــان مى كنند  ــان مى دهند و بي نش
ــتفاده بى دليل از  كه در صورت اس
ــان ها چه اتفاقى  انرژى توسط انس
ــد افتاد.اين  براى كره زمين خواه
آگهى ها بر اين مسئله تاكيد دارند 
ــن گونه هاى  ــا انقراض اي كه قطع
ــه يك  ــراى هميش ــى ب باور نكردن

جنايت به شمار خواهد رفت. 

تزريق مالى وال مارت 
به عمده فروشى هاى 

هندوستان
ــارت  ــگاه هاى وال م ــركت فروش ش
سرمايه جديدى به ارزش 6/2 ميليارد 
ــادل 102/9 ميليون دالر)  روپيه (مع
ــى خود  را به واحدهاى عمده فروش
ــد. به گزارش  در هند تزريق مى كن
رويترز، وال مارت داراى 20 فروشگاه 
ــى در اين كشور است و  عمده فروش
ــال آينده  ــا چهار س ــر دارد ت در نظ
ــدد افزايش  ــا را به 50 ع تعداد آنه
دهد. اين خرده فروش در حال حاضر 
ــارت الكترونيكى  ــاى تج عمليات ه
ــاد و  ــهرهاى حيدرآب ــود را در ش خ
لكنو، براى فروش به كسب وكارهاى 

كوچك راه اندازى كرده است. 

اعتراض گوگل به 
رويگردانى سامسونگ 

از اندرويد
ــيت رقابت در بازار سيستم  حساس
ــدان حد  ــا ب ــراه ت ــاى هم عامل ه
ــت كه الرى پيج، مدير عامل  باالس
ــراض به  ــور به اعت ــوگل را مجب گ
ــت. پس از  ــرده اس ــونگ ك سامس
آنكه مشخص شد سامسونگ قصد 
ندارد در ساعت هاى هوشمند خود 
از سيستم عامل اندرويد وير گوگل 
استفاده كند، الرى پيج به شدت به 
ــركت اعتراض كرد. به ظاهر  اين ش
سامسونگ در ساعت هاى هوشمند 
ــد از نرم افزار  ــاى اندروي خود به ج
ديگرى موسوم به Tizen استفاده 
خواهد كرد و همين مسئله موجب 
ــديد الرى پيج و  درگيرى لفظى ش
جى واى لى، مدير عامل سامسونگ 
ــته در جريان يك  ــه گذش در هفت
نشست خصوصى شده است. الرى 
ــرمايه گذارى  ــه علت عدم س پيج ب
سامسونگ روى توليدات نرم افزارى 
ــرده و  ــار نارضايتى ك ــوگل اظه گ
ــته به علت  ــركت خواس ــن ش از اي
ــتفاده از  ــاال روى اس ــازگارى ب س
ــود.  نرم افزار اندرويد وير متمركز ش
ــركت هاى سازنده  پيشتر برخى ش
ــمند مانند ال جى  ساعت هاى هوش
ــتفاده از اندرويد وير به عنوان  از اس
ــى توليدات خود خبر  نرم افزار اصل
معتقدند  ــان  كارشناس بودند.  داده 
ــتم  ــا طراحى سيس ــونگ ب سامس
ــن  ــاى جايگزي ــا و برنامه ه عامل ه
اندرويد قصد دارد از اتكاى خود به 
گوگل بكاهد و اين مسئله اى است 
ــركت  ــدان به مذاق اين ش كه چن

خوش نيامده است. 

رسانه

كافه تبليغات

اهميت تبليغات براى اقتصاد امروز

وقتى كسى كسب و كارى را شروع مى كند يا مسيرى كه از پيش آغاز شده به او 
ــود تا كار را به سرانجام بر ساند، در نخستين گام نياز دارد تا مردم از  محول مى ش
ــوند. مطرح كردن و تشريح كار و خدماتى كه انجام مى دهيد، در  وجود او آگاه ش
هر شاخه اى از كسب و كار هم كه باشيد، به ديگران اجازه مى دهد تا بيشتر شما 
ــند. در هر شاخه اى از كسب كار، مردم بايد بتوانند  ــما را بشناس و فعاليت هاى ش
ــند. به هر حال، تنها راه دست يافتن  ــاهد چرخش خوب كسب و كار شما باش ش
ــه تبليغات را براى  ــت ك ــت و اين همان دليلى اس به مصرف كننده، تبليغات اس
توليد كننده با اهميت مى كند چراكه به راحتى قادر است او را وارد محيط رقابتى 
ــانه هاى تبليغاتى بسيارى براى شما به عنوان يك توليدكننده  اطرافتان كند. رس
وجود دارد اما بايد توجه داشته باشيد و ببينيد كه كدام يك از اين رسانه ها همچون 
تلويزيون، راديو، بيلبورد، وب سايت و روزنامه ها قادر هستند شما را هرچه زودتر به 
تعداد مصرف كنندگان بيشترى برساند. به طور كلى توليدكنندگان، سرويس ها يا 
شركت هاى تبليغاتى را به استخدام در مى آورند تا براساس محصوالتشان بتوانند 
ــن تبليغات را براى آنها برنامه ريزى كنند. زمانى كه كار تبليغات خود را به  بهتري
يك شركت تبليغاتى مى سپاريد، همه مراحل تبليغات و تمام كارها برعهده آنان 
خواهد بود و شما به عنوان توليد كننده مى توانيد فقط روى كار اصلى خود متمركز 
باشيد و اين نگرانى و فكر و خيال آنكه چطور بتوانيد مشتريان بيشترى را به كسب 
و كار خود جلب كنيد، ديگر وظيفه شما نيست. فعاليت شركت هاى تبليغاتى هم 
معموال به اين صورت است كه آنها توليد و خدمات شما را به چند بخش تقسيم 

مى كنند و سپس تك تك روى هر بخش متمركز مى شوند. 
ــما در نخستين گام خود به تجزيه  • تجزيه و تحليل بازار: گروه تبليغات ش
ــما چه كسانى  و تحليل بازار مى پردازند تا بفهمند مصرف كنندگان اصلى ش
ــى تمام  ــما اهل بررس ــتند و چه نيازهايى دارند. اگر گروه تبليغات ش هس
ــند قطعا به بررسى فضاى رقابتى كه شما در آن مى گنجيد  جنبه ها هم باش
ــى بازار  ــما در اين فضا هم خواهند پرداخت. آنها پس از بررس و وضعيت ش
ــما مى تواند در اين فضاى  ــند كه آيا محصول ش بايد به اين نتيجه هم برس

رقابت سرپا بايستد يا خير. 
ــانه براى تبليغات: زمانى كه گروه تبليغاتى سرانجام تصميم  • انتخاب يك رس
مى گيرد كار را شروع كند، بايد به سراغ رسانه تبليغاتى مناسبى هم برود. البته 
آنها معموال در جمع رسانه هايى همچون تلويزيون، راديو، روزنامه ها، مجالت و 

اينترنت انتخابى را انجام مى دهند. 
• بررسى هزينه ها و سودى كه حاصل مى شود: گام بعدى بررسى هزينه ها و سود 
ــت. با اين كار گروه تبليغات هم واضح تر مى دانند چه روش و رسانه  حاصله اس
ــراى كار خود انتخاب كنند و عالوه بر اين چگونه مى توانند باعث  تبليغاتى را ب

ايجاد يك چرخش خوب مالى براى توليدكننده شوند. 
• تصميم گيرى درباره مدل تبليغاتى: مشاوران بازاريابى در شركت هاى تبليغاتى 
معموال مسئوليت اين بخش را برعهده دارند و تصميم مى گيرند كه پيام چگونه 
به مصرف كننده مورد نظر منتقل  شود. بعضى از اين گروه هاى تبليغاتى معموال 
ــتر تمايل به ساخت  ــتفاده مى كنند و برخى ديگر بيش از بنرها و بيلبوردها اس

فيلم هاى چشمنواز و جذاب تبليغاتى براى جذب مشتريان دارند. 
http://www.adarmygroup.com :منبع

تبليغ عسل با هجوم زنبور ها
مرا با زنبور بپوشانيد! 

يك مرد چينى به نام شى پينگ كه ضمن فعاليت در حوزه زنبوردارى يك تاجر 
عسل نيز به شمار مى رود، در راستاى تالش براى باال بردن شهرت عسل هاى خود 
كل بدنش را با حدود 460 هزار زنبور عسل پوشاند. او هيچ ركوردى را نشكست 
ــهرت كسب و كار او به شمار  اما آيا اين اقدام عجيب يك راه حل براى معرفى و ش
مى رود؟ در سطح يك منطقه شايد اين يك ايده بسيار هوشمندانه براى راه اندازى 
يك كمپين تبليغاتى موفق به شمار رود و مسلما در اين سطح نتيجه خواهد داد، 
اما چه انتظارى مى توان از كمپينى داشت كه مجرى آن فردى است كه احتماال 
بيشتر وقت خود را با زنبور ها سپرى مى كند. با اين وجود، ايده شى پينگ بدترين 
ــده و البته به داليل زير تا حدى  ــت كه تا به حال در جهان اجرا ش ايده اى نيس

سودمند خواهد بود. 
كمپينى از جنس محصول

ــب و كار او در زمينه  ــان زنبور ها و كس ــردى پنهان در مي ــف ارتباط ميان م كش
ــل بسيار آسان است. هر كس كه اين شيرين كارى را مى بيند  توليد و فروش عس
ــت، زيرا شى پينگ در ميان همه  ــه چهره او را به ياد خواهد داش احتماال هميش
پرورش دهندگان زنبور عسل يك مورد خاص بوده كه با ايستادگى فراوان در صدد 
ــل توليدى خويش است. احتماال مطبوعات محلى اين خبر را پوشش  فروش عس
ــد او، نوعى بازاريابى  ــيرين كارى ضمن ارتقاى تصوير برن ــل كمى ش داده و حداق

ويروسى را براى تجارت او به ارمغان آورده است. 
اين كار جنون آميز است

ــايد جنون آميز بودن چنين اقدامى دليل اصلى موفقيت كمپين «مرا با زنبور  ش
ــانيد!» باشد: اين اقدام كامال ديوانه وار بوده، اما جنون هميشه هم  چيز بدى  بپوش
نيست. در تبليغات و در حقيقت در اين نوع بازاريابى چريكى، اقدامات جنون آميز 
اغلب اوقات باعث تكامل يك كسب و كار يا برند مى شود. تصوير بصرى شى پينگ 
ايستاده در ميان انبوهى از زنبور عسل بايد براى اطالع رسانى به خريداران عسل 

در يك جامعه بيش از حد مورد نياز كافى باشد. 
شهرت يك شبه

بديهى است كه اين كمپين يك كمپين تبليغاتى كوچك است، بنابراين ما انتظار 
مشاهده كار چندان بزرگى از شى پينگ نداريم. با اين وجود  اگر او كسب و كارى 
ــيار  ــزودن چند عنصر كوچك به آن موفقيت بس ــت، كمپينش با اف بزرگ داش
بيشترى را به دست مى آورد. با تمام اين اوصاف، همين اقدام كوچك هم توانست 

اين تاجر گمنام را يك شبه به شهرت برساند. 
ضبط يك فيلم ويدئويى

ــتند، اما در اين ميان استفاده از ويدئو اقدامى است كه به  عكس ها فوق العاده هس
ــت يافت. براى  اصطالح مو الى درزش نمى رود و نمى توان با حقه بازى به آن دس
ــروصداى بيش از 450 هزار زنبور هنگام هجوم به يك فرد از اين قبيل  مثال س

موارد به شمار مى رود. 
برنامه ريزى بيشتر

 هرچند اين اقدام جنون آسا موجب دسترسى بيشتر به شى پينگ و عسل هايش 
ــد، اما به نظر مى رسد اين فرد از ميزان حضور اين كمپين در رسانه ها  خواهد ش
و شبكه هاى اجتماعى مطمئن نيست و برنامه ريزى چندانى براى پوشش خبرى 

اقدامش نكرده است. 
جايگاه سازى محصوالت و تبليغات ساختگى بيشتر

ــيار  ــاره بس يكى از بزرگ ترين داليل عدم موفقيت نه چندان زياد اين كمپين اش
ــت. شى پينگ بايد به  ــل در كانون اين فعاليت مرتبط با زنبور اس كم آن به عس
مردم مى گفت كه چرا آنها حتما بايد عسل او را بخرند. ذكر برترى آن نسبت به 
ديگر عسل ها و اينكه چرا اين كار ارزش پوشانيده شدن با اين همه زنبور را دارد، 
ــى پينگ با وجود قرار گرفتن در معرض خطر بيش از 450 هزار  ضرورى بود. ش

زنبور، مقدار كمى از عسل توليدى خود را به مردم مى فروشد. 
 www.creativeguerrillamarketing. com
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كافه بازاريابى

فروش

ديدگاه

از ميان خبرها

مديريت بازاريابى و فروشيكشنبه 5 مرداد 1393  - شماره 1424

از  ــى  يك ــى  بازرگان ــت  مديري
ــاى مديريت  مهم ترين بخش ه
ــت.  اس ــارى  تج ــركت هاى  ش
ــركت مى تواند  ــك ش ــى ي زمان
ــد كه بين  ــاى موفقيت كن ادع
ــتريان و خريدارانش  خود و مش
برقرار  ــى  ــارى خوب تج ارتباط 
ــركتى اين  ــد و هرش كرده باش
ــون يك مدير  ــت را مدي موفقي
ــق خواهد بود. هر  بازرگانى موف
ــت بازرگانى  ــه مديري فردى ك
ــگاه اقتصادى را به عهده  يك بن
ــتريان و  مى گيرد در جذب مش
عرضه و معرفى صحيح و اصولى 
محصول يا خدمات يك شركت 
ــك  ــت و بدون ش درتالش اس
ــت كه  مدير بازرگانى فردى اس
ــى در سود و زيان  نقشى اساس

شركت ها ايفا مى كند. 

ويژگى هاى مديران بازرگانى 
خالق 

ــوم، معاون  ــعود مظل دكتر مس
ــركت هاى  ــى يكى از ش بازرگان
بزرگ توزيع دارو در گفت وگويى 
ــاره  ــروز» درب ــت ام ــا «فرص ب
ــران بازرگانى  ــاى مدي ويژگى ه
ــدادى  «تع ــد:  مى گوي ــالق  خ
ــدادى  ــى و تع ــاخص عموم ش
شاخص خاص براى ويژگى هاى 
يك مدير بازرگانى خوب تعريف 
ــت. شاخص هاى خاص  شده اس
ــوزه كارى هر مدير  مربوط به ح
ــراى مثال  ــود. ب بازرگانى مى ش
ــر  مدي ــت  فعالي ــاخص هاى  ش
توزيع  ــركت  ــى يك ش بازرگان
ــركتى در حوزه  پخش دارو با ش
مواد غذايى متفاوت است. به طور 
ــف بازرگانى  ــى حيطه وظاي كل
ــامل حوزه هاى  ــركتى ش هر ش
ــى  بازارياب و  ــروش  ف ــد،  خري

مى شود.»
ــت كه  ــر اين باور اس ــوم ب مظل
ــق براى عملكرد  يك مدير موف
ــوزه توزيع دارو  ــب در ح مناس
ــورد  م را  گام  ــن  چندي ــد  باي
ــى قرار دهد؛ گام هايى كه  بررس
ــاره  در ادامه به برخى از آنها اش

مى كنيم. 

گام اول: تشخيص و انتخاب 
كاالى مناسب براى خريد 

نخستين گام براى موفقيت يك 
ــخيص  مديربازرگانى خوب، تش
ــب  ــاب يك كاالى مناس و انتخ
و صحيح براى خريد است. يك 
مدير خوب بايد كااليى را بخرد 
كه زمان كمترى در قفسه هاى 
ــد و در مدت  ــركت بمان انبار ش
ــد.  زمان كوتاهى به فروش برس
ــع خريد  ــى در موق مديربازرگان
يك كاال بايد همه جوانب خريد 

را لحاظ كند. 

گام دوم: برنامه ريزى درست 
براى بازگشت سود به 

سازمان 
ــدى  بايدزمان بن ــوب،  مديرخ
ــد تا پولى  ــبى داشته باش مناس
ــد يك كاال هزينه  كه براى خري
ــت، به موقع به سازمان  كرده اس
بازگردد. به عنوان مثال، در برخى 
موارد شركت هاى پخش، مارژين 
بااليى براى توزيع دارو به دست 
نمى آورند. حداقل مارژين پخش 
ــد و حداكثر  ــا5 درص ــن 4ت بي
ــت.  ــن 11تا12 درصد اس آن بي
مارژين كاالهاى وارداتى معموال 
پايين تر از كاالهاى داخلى است. 
ــركت توزيعى براى اينكه  هر ش
ــبى از كاالهاى  ــى مناس نقدينگ
داخلى نصيب شركت خود كند، 
ــترى از  به ناچار بايد تعداد بيش
ــت را به فروش برساند،  اين دس
ــت تمام  ــن دليل كه قيم ــه اي ب
ــى پايين تر از  ــده كاالى داخل ش
ــت، در نتيجه  كاالى وارداتى اس
شركت بايد به تعداد باالترى اين 
دست كاالها را به بازار ارائه كند. 
ــون قيمت كاالهاى  در مقابل چ
وارداتى باالتر است، حجم فروش 
ــد، ولى  ــر مى آي ــز پايين ت آن ني
ــترى را نصيب شركت  ريال بيش
خواهدكرد. قيمت باالى يك كاال 
ــروش پايين آن مزيت  و حجم ف
خوبى براى هرمحصول محسوب 
ــت مثبت،  ــن مزي ــود. اي مى ش
ــه حمل و  ــر بودن هزين پايين ت
نقل و توزيع اين نوع كاالهاست. 
ــر بخواهيد، يك  ــال اگ براى مث
كاالى ارزان قيمت مانند سرم را 
با حجم باال به قيمت 20 ميليون 
ــهرى دور از تهران  ــان به ش توم
ارسال كنيد، عالوه برهزينه هاى 
ــى و انباردارى تا زمانى  جابه جاي
ــد و  ــه اين كاال به فروش برس ك
ــه بازگردد  ــه مجموع پول آن ب
ــازمان  س ــراى  ب ــودى  س عمال 
ــما  ــت. حال اگر ش نخواهد داش
كااليى مانند داروهاى تخصصى 
ــاص با قيمت  ــراى بيماران خ ب
ــته  ــال 2 ميليون تومان داش مث

ــيد، اگر بخواهيد 20 عدد از  باش
ــوع كاال را جابه جا كنيد،  ــن ن اي
ــم بااليى  ــل اينكه حج ــه دلي ب
ــيله  ــه راحتى با هر وس ندارد ب
ــا كنيد  ــد آن را جابه ج مى تواني
ــتيد هزينه بااليى  و مجبور نيس
ــل كنيد  ــى تقب ــراى جابه جاي ب
ــن كاال نيز  ــود اي ــل س در مقاب
ــركت بازمى گردد.  سريع تر به ش
ــك مدير خوب بايد  در نتيجه ي
ــتى  تمام اين هزينه ها را به درس
ــبى به  ــرآورد كند تا سودمناس ب
ــد. اين نحوه توزيع  سازمان برس
ــى  واردات و  ــى  داخل ــاى  كااله
ــه وزارت  ــل الزاماتى ك ــه دلي ب
ــت  و درمان و رسالتى كه  بهداش
خود شركت هاى توزيع و پخش 
ــته و ناخواسته  دارو دارند خواس
ــود. در نتيجه يك  ــام مى ش انج
ــراى  ب ــى  بازرگان ــوب  مديرخ

ــت پول به شركت در اين  بازگش
شرايط بايد برنامه ريزى درستى 
ــركت دچار  ــد تا ش ــته باش داش

آسيب نشود. 

گام سوم: انتخاب فصل 
مناسب براى توزيع محصول

ــب براى  ــل مناس ــاب فص  انتخ
كاال  ــار  انب و  ــع  توزي ــد،  خري
ــاخص هاى  ش از  ــر  ديگ ــى  يك
براى  است.  موفق  مديربازرگانى 
ــن  ــان مصرف واكس ــال زم مث
ــر ماه  ــهريور و مه ــزا ش آنفوالآن
ــركت  ــال اگر يك ش ــت. ح اس
ــر اقدام به واردات  واردكننده دي

ــع و فروش  ــن كاال كند، توزي اي
ــده و در نتيجه  آن نيز مختل ش
ــركت نخواهد  سودى نصيب ش

شد. 

گام چهارم: تشخيص شيوه 
فروش مناسب كاال 

ــركاال مبحث  ــع فروش ه  موق
ــود.  ــز مطرح مى ش ني ــت  رقاب
ــروش  ــراى ف ــى، ب مديربازرگان
ــاخص هاى  ش ــد  باي ــب  مناس
ــرد.  بگي ــر  درنظ را  ــى  مختلف
از  ــه عبارتند  ــاخص هايى ك ش
ــده  ــهيالت درنظرگرفته ش تس
ــى  چگونگ و  ــترى  مش ــراى  ب
تضمين فروش كااليى كه بازار 
ــال  ــى دارد. درح ــى باالي رقابت
ــركت توزيع دارو  حاضر 42 ش
فعاليت  ــه  ب ــور  كش ــطح  درس
ــغولند. همگى آنها درسبد  مش
كاالى خود قرص سرماخوردگى 
ــال درحوزه فروش  ــد. ح را دارن
ــود كه  ــوال مطرح مى ش اين س
ــركت  ــترى بايد از كدام ش مش
بخرد؟  ــرماخوردگى  س ــرص  ق
ــمت مدير بازرگانى  در اين قس
ــترى  ــراى جذب مش ــالق ب خ
بيشتر بايد راهكارهاى مناسبى 
ارائه كند. مانند تخفيف جنسى 
يا ريالى به داروخانه بابت خريد 
ــع. مثال به  ــركت توزي كاالى ش
ــد بابت هر  ــه اعالم كن داروخان
ــته خريد يك بسته جايزه  5بس
ــتمهال به  ــرد يا ارائه اس مى گي
ــوه پرداخت  ــترى براى نح مش
صورت حساب به شركت توزيع 
كه يكى ديگر از راه هاى رقابتى 
ــت. براى مثال  در اين عرصه اس
به داروخانه گفته شود مى تواند 
ــت هر100 كارتن خريد يك  باب
ــركت  ــد ماهه به ش ــك چن چ
ــى ديگر از  ــد. يك ــع بده توزي
ــاخص هاى مهم براى فروش،  ش
ــت. براى مثال  برندمحصول اس
ــد دارو براى  ــركت تولي يك ش
قرص سرماخوردگى اش صاحب 
ــت. وقتى داروخانه  نام شده اس
ــت كه  ــتريانى مواجه اس با مش

ــارى، محصول  ــام تج ــك ن از ي
ــركت  خاصى را مى خواهند، ش
با شاخص هاى  توزيع نمى تواند 
ــه را به  ــر، صاحب داروخان ديگ
سمت خود جذب كند، چون در 
اينجا بحث عرضه و تقاضا مطرح 
مى شود و داروخانه دار از شركت 
توزيع، قرصى با يك نام تجارى 
ــد. البته در اين  خاص مى خواه
فاكتور نقش شركت هاى توزيع 
ــت  دارو تا حدودى كمرنگ اس
ــده كاال نقش  و برند تامين كنن

اصلى را بازى مى كند. 

گام پنجم: دسته بندى 
صحيح مشتريان 

ــاخص ديگر مديريتى بحث  ش
است.  ــتريان  مش ــته بندى  دس
ديدگاه هاى  براساس  مشتريان 
مختلف دسته بندى هاى خاصى 
ــته بندى  ــد. مهم ترين دس دارن
مشتريان حاصل اعتبار آنهاست 
كه ناشى از نوع عملكردشان در 
به موقع پرداخت كردن بدهى 
ــاخص عمومى  ــن ش ــت. اي اس
ــام بازارها  ــت و در مورد تم اس
ــتريان  ــت. البته مش حاكم اس
ــاس فاكتورى ديگر نيز  را براس
ــرد؛  ــيم بندى ك ــوان تقس مى ت
ــتريان خصوصى (داروخانه  مش
ــترى هاى  مش و  ــى)  خصوص
بيمارستانى).  (داروخانه  دولتى 
ــتريان دولتى جزو  معموال مش
ــتريان بدحساب و با اعتبار  مش
ــركت هاى  ش ــراى  ب ــر  پايين ت
ــوب  توزيع و توليدكننده محس
ــتريان دولتى به  مى شوند. مش
ــتريان  دليل اينكه به مانند مش
خصوصى موقع خريد چكى را 
ــت نمى كنند، در نتيجه  پرداخ
ــت  ــراى بازپرداخ ــوان ب نمى ت
برنامه ريزى  آنها  صورت حساب 
ــركت ها  ــوال اين ش ــرد. معم ك
ــروع  ــد از خريد ش ــى بع مدت
ــد و اكثرا  ــه پرداخت مى كنن ب
طوالنى  ــا  آنه پرداخت  ــان  زم
ــودحاصله  نتيجه س ــت در  اس
ــتريان براى  ــت مش از اين دس
ــت.  ــركت صفر يا منفى اس ش
ــا اين نحوه  ــتريان دولتى ب مش
ــركت هاى توزيع  عملكرد به ش
ضربه مى زنند. وقتى شركتى از 
جانب مشترى دچار ضرر شود 
به همان نسبت ميزان خريدش 
ــده پايين  ــركت توليدكنن از ش
ــركت  مى آيد يعنى عالوه بر ش
توليدكننده  ــركت  ش ــع،  توزي
ــن ميان ضرر مى كند  نيز در اي
ــه اقتصاد  ــور كلى چرخ و به ط
دارو دچار اختالل مى شود. در 
مجموع انتخاب مشترى، شيوه 
برخورد و پايش مناسب آن در 
زمان بازپرداخت، همگى قدرت 
ــى يك مدير بازرگانى و  و تواناي
فروش خوب را نشان مى دهد. 

درس هايى كه در ادامه به آنها اشاره 
ــندگان نابغه  ــم كرد از فروش خواهي
ــاى خود را  ــت كه ايده ه جهان اس
براى بازاريابى در جهت فروش بهتر 

ارائه كرده اند. 

تيموتى فريس: يك وعده بزرگ 
بدهيد

ــى از نوابغ  ــس به عنوان يك تيم فري
ــته با  ــروش كه توانس ــى و ف بازارياب
ــاعت كار در هفته»  كتاب «چهار س
ــت پيدا كند،  ــروش بااليى دس به ف
ــول و وعده هاى بزرگى  مى گويد: «ق
ــرح  ــان مط ــراى مصرف كننده ت را ب
كنيد حتى اگر اين وعده ها تا حدى 
غير واقعى به نظر برسند. من زمانى 
كه مى خواستم اين كتاب را بنويسم 
ــه خواننده  ــم وعده هاى جذابى ب ه
ــه او گفتم با اين كتاب فقط  دادم. ب

ــاعت در هفته كار كن و به  چهار س
ــد. با وجود  ــع ثروتمندان بپيون جم
ــان متعلق به  ــاعت جه اين چهار س
ــود. حتى مخاطبى كه اين  تو مى ش
كتاب را مى خرد، مى داند اين وعده ها 
ــراغ آن  ــتند اما به س غير واقعى هس
مى رود چراكه برايش جذابيت دارد. 
او شايد در اين شرايط هنوز مجبور 
باشد 60 ساعت در هفته كار كند اما 
حداقل كارهاى بيشترى را به انجام 
مى رساند و وقتش را تلف نمى كند». 

مارى كى. اش: بازاريابى 
چند سطحى درها را باز مى كند

ــنده  ــى. اش كه يك فروش ــارى ك م
ــود، زمانى كه  ــى در داالس ب معمول
ــردى را كه او براى كارآموزى  ديد م
ــود، به عنوان  ــه وى آموزش داده ب ب
ــر حقوق  ــا دو براب ــارى ب ــس م ريي
ــتعفا  ــتخدام كردند، از كارش اس اس
ــگامان  ــوان يكى از پيش داد و به عن

ــروع به  ــطحى ش ــى چندس بازارياب
ــم بتوانند  ــا زنان ه ــت كرد ت فعالي
دستمزدى هم سطح مردان بگيرند 
ــانى  و در فضاى كارى جايگاه يكس

داشته باشند. 
ــه بازاريابى  ــاى او در زمين نوآورى ه
ــود: او هداياى  ــر ب ــامل موارد زي ش
ــيد و  ــه ديگران مى بخش ــا ب گرانبه
كسانى را كه مى توانستند نيروهاى 
جديد را جذب كنند تشويق مى كرد 
ــتقيم  و عالوه بر اينها بر فروش مس
ــتان تاكيد  از طريق خانواده و دوس

داشت. 

ديويد اوگيلوى: هيچ وقت 
دست از آزمون و خطا بر نداريد 
به ديويد اوگيلوى لقب پدر تبليغات 
ــك افتتاحيه  ــد. برگزارى ي را داده ان
بزرگ براى يك هتل فقط با بودجه 
ــتين كار مهم او بود  500 دالر نخس
كه با آن رقبايش را به مبارزه طلبيد. 

او يكى از بزرگان «آزمايش تقسيم» 
ــه دو تبليغ از  ــت. يعنى زمانى ك اس
ــر  ــى در يك زمان منتش ــك آگه ي
ــن كار جواب  ــراى اي ــود. او ب مى ش
منحصر به فردى براى مصرف كننده 
دارد و هر تبليغى كه مصرف كننده 
به آن واكنش مثبت ترى نشان دهد، 

به تجربه روى آن مى پردازد. 

مايكل فلپس: در يك كار 
بهترين باشيد

ــد كه بخواهيم به  ــايد سخت باش ش
مايكل فلپس به عنوان يك فروشنده 
ــگاه كنيم اما او در اين  يا بازارياب ن
ــك درس بزرگ به ما مى دهد  باره ي
ــعى  ــت كه س ــن اس و آن درس اي
ــيد تا  كنيد در يك كار بهترين باش
ــش را به رويتان باز كند.  دنيا درهاي
مهارت او در ورزش شنا و مدال هايى 
ــرد از او  ــب ك ــه در المپيك كس ك
ــى از ثروتمندترين مردان جهان  يك

ــاخت. درس بزرگ او به مردم  را س
جهان اين بود: سعى نكنيد كه از هر 
ــر در بياوريد و در هر كارى  كارى س
ــيد بلكه تالش كنيد تا در  خوب باش

يك كار بهترين در جهان باشيد. 

كنراد گسنر: حرفى كه از دهانتان 
بيرون مى آيد مهم است

ــى يكى از  ــراد در جهان بازارياب كن
ــا كلمات  ب ــى  بازارياب ــان  متخصص
ــما  ــود. او مى گويد: «ش ــح ب مصطل
كلمات مصطلح را اختراع نمى كنيد 
ــتكارى  ــا را دس ــد آنه ــا مى تواني ام
ــتادان انجام  ــى از اس ــد.» او يك كني
ــعار زيادى كه  اين كار بود. مثال اش
ــده  ــتفاده ش در آنها از كلمه الله اس
ــرد و مدام مى خواند  بود را حفظ ك
و با همين روش اروپاييان را با گلى 
آشنا كرد كه اكثر آنها نامى از آن هم 

نشنيده بودند. 
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بايدها و نبايدهاى مديريت بازرگانى در حوزه توليد و پخش دارو

جذب مشتريان خوش  حساب و معتبر با هنر مديريت

5 درس از 5 فروشنده بزرگ جهان

تسلط به مهارت اختصار در بازاريابى و تبليغات

ــه  ك ــم  مى داني ــه  هم
مشتريان امروزى بيش 
ــان ديگرى  زم ــر  از ه
ــردرگم  ــغله و س پرمش

ــراى اينكه در  ــتند. ب هس
ــى فرصت انتقال  چنين محيط

پيام خود را داشته باشيد، بايد تا حد امكان اختصار را رعايت كنيد. امروز 
اختصار يك مهارت در بازاريابى و تبليغات است. 

ــت كه بسيارى از مردم  اگر كمى توجه كنيد مى فهميد اختصار مهارتى اس
ــادات جديد را در زندگى روزمره خود تمرين  ــد. بايد اين ع از آن بى بهره ان

كنيد تا در امر بازاريابى كامل و بى نقص شويد. 
ــا  ــيار طوالنى اند تماش   به عنوان مثال، مردم معموال ويدئوهايى را كه بس
ــد. پس اگر مى خواهيد محصول يا خدمات خود را از طريق ويدئو  نمى كنن
ــه مخاطبان تان معرفى كنيد، مدت آن را مگر در موارد ضرورى بين 2 تا  ب
ــرادى برويد كه بتوانند در كوتاه ترين  ــراغ اف 3 دقيقه قرار دهيد. بايد به س

زمان حداكثر پيام را به مخاطب منتقل كنند. 
  به ياد داشته باشيد ايميل هايى كه بيش از چند جمله هستند، پاسخ داده 
ــوند. پس به دنبال آن نباشيد كه همه آنچه در ذهن تان مى گذرد،  نمى ش
ــد. پيام هاى صوتى كه بيش  ــترى انتقال بدهي از طريق يك ايميل به مش
ــوند. پس ياد بگيريد كه مختصر و مفيد  ــند، حذف مى ش از چند ثانيه باش
صحبت كنيد و وقت مشترى را نگيريد. كوتاه صحبت كردن و جمع بندى 
سريع عادتى است كه بايد در زندگى روزمره آن را تمرين كنيد تا در مواقع 
الزم به كارتان بيايد. پس از همين امروز كم حرف زدن را در خانه تمرين 
كنيد.   يكى از كسب و كارهايى كه در سال هاى اخير گزيده كارى را مالك 
ــت و پا كند،  ــته طرفداران زيادى را براى خود دس ــرار داده و توانس كار ق
ــايت براى پيغام هاى جديد  ــت. تعداد كاراكترهايى كه در اين س توييتر اس
ــى 140 كاراكترى كه  ــت؛ با اين حال حت ــده محدود اس در نظر گرفته ش
ــما مى دهد هم براى صحبت درباره   Twitterبراى هر پيغام جديد به ش
ــت. بايد پيغام هاى خود را در نهايت با 110  ــب و كارتان بسيار زياد اس كس
ــانيد تا اينكه ديگران بدون آنكه پيام شما را ويرايش  كاراكتر به پايان برس

يا كوتاه كنند، منظور شما را متوجه شوند. 
حتى اگر براى استفاده از رسانه اى هزينه مى كنيد، باز هم بايد اين اختصار 
را هميشه مورد توجه قرار دهيد. اهميت اين مسئله زمانى كه از روش هاى 
ــود. كسانى كه از  ــتر مى ش ــتفاده مى كنيد، بيش رايگان براى بازاريابى اس
ــد، معموال كم حوصله تر  ــما ارتباط برقرار مى كنن طريق اين روش ها با ش

هستند و به مطالب كوتاه توجه بيشترى نشان مى دهند. 

در شماره بعدى بخوانيد:
بازاريابى جادويى با ويدئو، تصوير و رضايتنامه

20 ايده بازاريابى محتوايى 
براى وبالگ يا وب سايت

ــاس كنيد هيچ ايده جديدى براى  آيا تابه حال برايتان پيش آمده كه احس
ــايت خود نداريد؟ مى توان ادعا كرد كه امروزه تقريبا از هر  وبالگ يا وب س
ــركت، 9 مورد از آنها از مفهوم بازاريابى محتوايى استفاده مى كنند.  10 ش
ــار محتواى  ــك بازاريابى براى توليد و انتش ــى يك تكني ــى محتواي بازارياب
ارزشمند به منظور جذب، تصاحب و درگير كردن جامعه هدف براى ايجاد 
ــط با بازاريابى  ــت. در ادامه 20 نكته مرتب ــزوده از اين جامعه اس ارزش اف
محتوايى مطرح مى شود كه با بهره گيرى از آنها مى توانيد اطمينان حاصل 
ــايت خود خواهيد  كنيد همواره ايده هاى فوق العاده اى براى وبالگ يا وب س
ــت. ممكن است با برخى از آنها آشنايى داشته باشيد، اما اين احتمال  داش

مى رود كه تعدادى از آنها هرگز به ذهنتان خطور نكرده باشد.
ــواره بر ايجاد  ــرمايه گذارى كنيد. هم ــت، بر كيفيت س ــتر از كمي 1- بيش
بخش هاى معدودى با كيفيت باالتر تمركز داشته باشيد. اگر در حال حاضر 
ــه تا پنج مطلب كوتاه در وبالگ يا وب سايت خود مى نويسيد، آن  روزانه س

را به يك يا دو مطلب طوالنى تر و هدف دارتر تبديل كنيد.
ــا به حال اين كار را  ــده آل را براى خود تعريف كنيد. اگر ت ــب اي 2- مخاط
انجام نداده ايد، شخصيت مخاطبى را كه مطالب خود را براى او مى نويسيد، 

به صورت دقيق تجسم كنيد.
ــايت خود  ــع جديدى از تصاوير با كيفيت باال براى وبالگ يا وب س 3- مناب
ــايت  ــتفاده از تصاوير بى كيفيت، از اعتبار وبالگ و وب س انتخاب كنيد. اس

شما كم مى كند.
ــاى انجام گرفته در صنعت  ــت كاملى از آمار موجود و پژوهش ه 4- فهرس
مورد فعاليت خود، گردآورى كنيد. استفاده از اين نوع مطالب امكان لينك 

پيدا كردن به سايت شما را افزايش مى دهند.
ــوزه مرتبط با فعاليت خود،  ــى در رابطه با 100 نمونه برتر در ح 5- مطلب

بنويسيد.
ــه در حوزه  ــوى بحث  برانگيزى ك ــه مقاله يا ويدئ ــخ ب 6- مطلبى در پاس

موضوعى مرتبط با فعاليت شما انتشار يافته، ارائه دهيد.
ــوزه و صنعت مورد  ــى روندها در ح ــيد كه به پيش بين ــى بنويس 7- مطلب

فعاليت شما بپردازد.
8- مطالب نوشته شده فعلى خود را بررسى كرده و اطمينان حاصل كنيد 

هر يك از آنها يك هدف مشخص را دنبال مى كند.
ــت وجو كرده و فايلى را پيدا كنيد  ــن فايل هاى قديمى خود جس 9- در بي
كه بتوانيد آن را در سايت اساليدشير به اشتراك گذاشته و لينك آن را در 

وبالگ يا وب سايت خود قرار دهيد.
ــد. اين راهنما  ــان ايجاد كني ــراى تصميم گيرى مخاطب ــى ب 10- راهنماي

مى تواند نوشته، عكس يا ابزارى تعاملى باشد.
ــان را از مصرف  ــد تا تجربيات ش ــت كني ــان خود درخواس 11- از مخاطب

محصول يا دريافت خدمت ارائه شده توسط شما، مطرح كنند.
ــه مطلب پرمخاطب خود را شناسايى كرده و در  ــى، س 12- طى يك بررس

ادامه  هر يك از آنها يك مطلب جديد بنويسيد.
ــته و از مخاطبان خود  ــه با يك موقعيت فرضى نوش ــى در رابط 13- مطلب
بپرسيد اگر آنها در آن موقعيت قرار مى گرفتند چه كارى انجام مى دادند.

ــتى از شعارهاى انگيزاننده يا الهام بخش تهيه كنيد تا مخاطبان  14- فهرس
خود را تحت تاثير قرار دهيد.

ــما اتفاق  ــاله اى را كه براى ش ــت كرده و در آن مس 15- يك ويدئو درس
ــرح دهيد. حتى لزومى نيست كه اين مساله حتما مرتبط  ــت، ش افتاده اس
ــد؛ گاهى مخاطبان تنها مى خواهند با شما ارتباطى  با كسب و كار شما باش

انسانى برقرار كنند.
16- يك مطلب ناتمام نوشته و از مخاطبان خود بخواهيد در بخش نظرات 

و يا از طريق ارسال ايميل آن را تكميل كنند.
17- كتابى جديد را كه مرتبط با حوزه كسب و كار شماست، مورد بازنگرى 

قرار دهيد.
ــايت خود از آنها  18- روى تمام تصاوير اوريجينالى كه در وبالگ يا وب س
استفاده مى كنيد، نام وب سايت يا وبالگ خود را قرار دهيد تا به اين وسيله 
اطمينان حاصل كنيد در صورتى كه اين تصاوير به اشتراك گذاشته شوند، 

همچنان منجر به افزايش اعتبار شما خواهند شد.
ــى آمارى روى مخاطبان خود انجام داده و نتيجه آن را در  19- يك بررس

يك مطلب در وبالگ يا وب سايت خود انتشار دهيد.
ــركت پيشتاز در حوزه فعاليت خود تماس حاصل كرده و از  20- با چند ش
آنها بخواهيد به يك سوال مشترك پاسخ دهند. پاسخ تمام آنها را در كنار 

هم، در يك مطلب آورده و يك پست فوق العاده ايجاد كنيد.

تفاوت برند و نام تجارى 

ــكالت اساسى ارتباطى  يكى از مش
ــتريان نبود  ــركت ها و مش ميان ش
زبان مشترك است. وجود يك زبان 
ــترك هميشه مى تواند راهگشا  مش
ــتريان  ــث خروج مش ــد و باع باش
ــود. در كشور ما  ــردرگمى ش ازس
واژه هاى بسيارى درحوزه بازاريابى 
ــود و  ــتفاده مى ش ــتباه اس ــه اش ب
ومديران  شركت ها  موارد  دربرخى 
براى استفاده ازابتدايى ترين واژه ها 
بامشكل مواجهند. واژه هايى مانند 
ــا اينكه از  ــارى ب ــام تج ــد و ن برن
ــن واژه هاى اين حوزه  پركاربردتري
ــوارد به  ــتند، ولى دربرخى م هس
ــان بازاريابى داخل  جاى هم در زب

كشور استفاده مى شوند. 
ــد و نام  ــاوت برن ــوص تف در خص
ــك برند  ــد گفت كه ي ــارى باي تج
ــواص و ويژگى هاى  ــى ازخ تركيب
ــت كه  ــوس اس ــوس و ناملم ملم
ــارى  ــت تج ــك عالم ــب ي درقال
ــر  ــود و اگ ــى مى ش ــه بازارمعرف ب
مى تواند  مديريت شود،  به درستى 
داراى ارزش و نفوذ باشد. برند تنها 
ــه مجموعه اى  ــت بلك يك نام نيس
ــه  ــت ب ــف درنهاي ــل مختل ازعوام
مى انجامد.  برند  يك  ــكل گيرى  ش
وعده در خصوص كيفيت محصول، 
ــروش، برخورد  ــات پس از ف خدم
فروشنده و يا اپراتور مركز تماس، 
بسته بندى، تبليغات و غيره همگى 

ازجمله اين عوامل هستند. 
 Names Trade) ــام تجارى  اما ن
ــى،  نام هاى بازرگان  (marks  &
ــركتى، نام برند، نام يك  ــامى ش اس
قطعه موسيقى، يك طرح و... دريك 
ــب وكارخاص هستندكه  حوزه كس
ــوان فعاليت  ــركت تحت آن عن ش
مى كند و قانون نيز (اداره ثبت عالئم 
تجارى و اختراعات و..) از آن نام ها و 
طرح هاى ثبت شده در برابر استفاده 
ديگران حمايت مى كند. براى مثال 
پپسى يك نام بازرگانى يا نام تجارى 
ــركت پپسى كو  است كه توسط ش
ــت و قانون از آن در  ــده اس ثبت ش
ــاز و بى اجازه  ــتفاده غير مج برابر اس
ــد. حال در  ــران حمايت مى كن ديگ
ــن دو بايد بگويم، فرق  مورد فرق اي
ــارى مانند فرق يك  ــد و نام تج برن
ــهور و يك چهره جهانى با  فرد مش
ــت يا  ــرد معمولى جامعه اس يك ف
ــك كودك تازه به دنيا آمده با يك  ي
انسان كامل. نام تجارى تنها يك نام، 
ــت بدون هيچ  ــرح و...اس تصوير، ط
حس، وعده، تداعيات و مفهوم ديگر. 
اين نام در دفاتر ثبت براى  محافظت 
قانونى توسط يك شركت يا شخص 
ــود ولى اينكه از آن پس  ثبت مى ش
ــن نام، طرح، لوگو و... چه وعده اى  اي
به مصرف كنندگانش مى دهد، چه 
ــى در ذهن آن ثبت مى كند  تداعيات
و... آن را وارد حوزه برند شدن و برند 
بودن مى كند. براى مثال اگر آن فرد 
ــى و خالقيت  مشهور به سختكوش
ــرى صفات به  ــناخته شود، يكس ش
ــود يعنى اسم  ــبت داده مى ش اونس
اين فرد مشهور باخود بارى را حمل 
ــرد حضورى  ــون اين ف ــد چ مى كن
ــخصات و صفاتى  ــا مش ــتمر ب مس
مستمر داشته، مردم با آورده شدن 
ــان  ــم وى آن تداعيات به ذهنش اس
ــود، اما با شنيدن اسم  متبادر مى ش
يك فرد معمولى موضوع خاصى به 
ــود. حال راه  ذهنمان متبادر نمى ش
ــارى به يك  ــيدن از يك نام تج رس
ــت كه تمام مراحلى را  برند اين اس
ــهور طى كرده، فرد  كه آن فرد مش
ــد. در واقع نام  ــى نيز طى كن معمول
تجارى صرفا لحظه تولد فرد معمولى 
است، درحالى كه واژه برند مفاهيم 
ــيع ترى را درحوزه ماركتينگ و  وس

برندسازى دربرمى گيرد. 
MBA محقق وكارشناس ارشد*

ــاى مجانى به  ــذار در بازاريابى ارائه نمونه ه ــاى اثر گ ــتيد يكى از روش ه آيا مى دانس
ــيرينى  ــگاه هاى مواد غذايى يا ش ــت؟ اين رويه از قديم االيام در فروش ــتريان اس مش
ــاغل ديگر نيز مى توانند كاال يا خدمات را  ــت. مش ــيار متداول بوده اس ــى ها بس فروش
ــرار دهند و در  ــترى ق ــوع و ماهيت آن به مدت كوتاهى در اختيار مش ــا توجه به ن ب

ــد. ارائه اين  ــبت به اخذ وجه اقدام كنن ــورت رضايت وى نس ص
ــترى به وجود  ــه مجانى اين اعتماد و اطمينان را براى مش نمون
ــنده از كيفيت و مقبوليت كاال يا خدمات خود  مى آورد كه فروش
ــاد اعتماد موجب  ــن روش عالوه بر ايج ــت. اي كامال مطمئن اس
ــود كه در تحكيم ارتباط  برقرارى نوعى ارتباط عاطفى نيز مى ش
ــب وفادارى وى اثرگذار است. ضمنا بايد  توجه  با مشترى و كس
داشت كه هزينه هاى اتخاذ اين گونه روش ها به سرعت پس از به 

ثمر نشستن برگشت داده مى شود. 

ــتريان در برابر يك باكس  ــيدنى shock top، ويدئوهايى را از واكنش مش برند نوش
ــت. ويدئوهاى تبليغاتى انهايزر بوش، خريدارانى  ــر كرده اس ــيدنى گوينده منتش نوش
ــه متوجه صدايى  ــان مى دهد ك ــگاه هاى مواد غذايى تورنتو و مونترال نش را در فروش
ــتريان ابتدا فكر مى كنند كه اين صدا در ذهن  ــه هاى نوشيدنى مى شوند. مش در قفس

ــوند كه صداى فردى در  ــان است، ولى بعد متوجه مى ش خودش
ــيدنى  ــش تايى نوش ــت، اما با ديدن يك باكس ش اطراف آنهاس
ــوكه مى شوند.  بلژيكى shock top  كه با آنها حرف مى زند، ش
ــش تايى با خريدارانى كه از كنار آن عبور مى كنند  اين باكس ش
ــداران را به اين  ــن مخفى واكنش خري ــپ مى زند. يك دوربي گ
باكس سخنگو ضبط كرده و سپس به صورت ويدئوهاى تبليغاتى 
ــدرت در كمپين هاى  ــت. اين جاه طلبى به ن ــده اس ــر ش منتش

تبليغاتى ديده مى شود.

ورود نوشيدنى هاى سخنگو به بازارنمونه هاى مجانى

نرگس فرجى

منيژه صادقى

وقتى شركتى از جانب 
مشترى دچار ضرر 

شود به همان نسبت 
ميزان خريدش از 
شركت توليدكننده 
پايين مى آيد يعنى 

عالوه بر اين شركت، 
شركت توليدكننده نيز 

در اين ميان
ضرر مى كند

مترجم: حامد تقوى

پروانه مسجل

محمدقاضى زاده

فناورى دوربين هاى 
پرنده خودكار

ــتم  ــــركتى در لــتونى سيــس ش
ــاخته است  دوربين هاى پرنده اى س
ــودكار و  ــكل خ ــه مى تواند به ش ك
ــرل از راه دور،  ــه كنت ــدون نياز ب ب
ــابقه را تعقيب كند.  ــودروى مس خ
ــتگاهى امكانات جديدى  چنين دس
ــابقات  مس از  ــردارى  فيلمب ــراى  ب
ورزشى به وجود مى آورد. اين پهپاد 
ــگ  يا «س  (AirDog) «ايرداگ»
ــازندگان آن  ــام دارد و س پرنده» ن
ــتين پهپادى است  مى گويند نخس
ــه بدون نياز به كنترل از راه دور،  ك
با حسگرهايش مسير خود را تعيين 

مى كند.



مديران بخوانند

كابينت  عرضه  و  كابينت سازى 
يكى از مشاغل واسطه اى است 
كه براى موفقيت در آن عالوه بر 
زحمت فراوان بايد برنامه ريزى 
ــوص نحوه  ــى را در خص دقيق
ارائه خدمات و توانايى مديريت 
ــته باشيد. اگر  زمان و اجرا داش
ــتيد و نمى توانيد  ــول هس بدق
ــده كارتان  ــر موعد مقرر ش س
را تحويل دهيد بايد بدانيد كه 
به  بيشتر  يكبار  مشترى هايتان 
ــه نخواهند  ــما مراجع مغازه ش
ــن فاكتورى كه  ــرد. مهم تري ك
در اين شغل بايد به آن اهميت 
ــود مديريت زمان  ويژه داده ش

است. 

چالش فروش كاال با طول 
عمر باال 

ــفارش كابينت زمانى  ــراى س ب
ــه حتما در  ــن كنيد ك را تعيي
ــده بخش هاى  ــان معين ش زم
ــف كار مانند اندازه گيرى  مختل
ــود. برخى  ــام ش ــب انج و نص
ــاى  گفته ه روى  ــداران  خري
ــد  مى كنن ــزى  برنامه ري ــما  ش
ــن كارهايى كه  ــا تداخلى بي ت
ــد به  ــام دهن ــد انج مى خواهن
ــوان مثال  ــد. به عن ــود نياي وج
براى نصب كابينت ممكن است 
ــى هاى ديوار  ــى افراد كاش برخ
ــض كنند و  ــپزخانه را تعوي آش
ــول بايد  ــن كار به طور معم اي
بعد از انجام كارهاى كابينت به 
ــرا در بيايد. بنابراين فعاليت  اج
در اين كار نياز به تجربه عملى 
ــى در اين كار  دارد و بايد مدت
فعال باشيد تا بتوانيد به صورت 
ــويد.  ــتقل در آن موفق ش مس
اگر مى خواهيد وارد اين صنف 
ــويد، ابتدا يك سال در اين  ش
ــتمر داشته  ــغل فعاليت مس ش
ــيد تا زير و بم كار دستتان  باش
بيايد. مهم ترين عامل موفقيت 
يك فعال در صنف كابينت اين 
است كه مشترى، او را به ساير 
افراد خانواده يا دوستان معرفى 
ــل كه كابينت  كند به اين دلي
ــه  در طول يك زندگى دو يا س
ــتر تعويض نمى شود و  بار بيش
ــت حداقل 10  عمر يك كابين
سال است. پس بايد به گونه اى 
عمل كنيد تا اين اقدام از سوى 

ــتريان صورت گيرد كه اين  مش
ــوان بزرگ ترين تبليغ  كار به عن

براى شما محسوب مى شود. 

چيدمان فروشگاه با نمونه 
كارهاى زيبا

ــازه بايد دورتادور  در داخل مغ
مغازه را به بهترين شكل ممكن 
براى معرفى كار خود اختصاص 
دهيد. در فضاى داخلى بيشتر 
ــدل كابينت  ــه تا چهار م از س
ــرار دهيد و مابقى  نمى توانيد ق
ــد داخل يك  باي محصوالت را 
ــان نمونه كار  ــوگ يا هم كاتال
ــد. ويترينى  خودمان قرار دهي
ــگاه قرار دارد بايد  كه در فروش
ــته  ــترين جذابيت را داش بيش
ــداران به  ــه خري ــد و توج باش
ــود.  ــدل خاص جلب ش اين م
ــل  داخ ــه  ك ــى  نمونه كارهاي
دسته بندى  بزرگ  ــه  پوش يك 
شده اند در دسترس تان باشد تا 
ــت مشترى  در صورت درخواس
ــاى مغازه  ــود. در انته ــه ش ارائ
ميزى به عنوان صندوق دريافت 
ــغ تعبيه كنيد،  و پرداخت مبل
ــز مى تواند در  ــن مي ــه اي البت
قالب بخشى از ويترين طراحى 
شود. براى فضاى داخلى حتما 
ــتفاده  ــك يك طراح اس از كم

ــگاه تان به چشم  كنيد تا فروش
ــوه اى خاص نظر  بيايد و با جل
مخاطبان را به خود جلب كند. 
ــك طراح بهره  براى اينكه از ي
ــدود يك ميليون  ببريد بايد ح
ــان هزينه  ــون توم ــا دو ميلي ت
ــى مغازه  ــه طراح ــد. البت كني
ــش از 10  ــت بي هم ممكن اس
ــرج روى  ــى خ ــون تومان ميلي
ــتتان بگذارد اما همان طور  دس
ــن هزينه ها  ــه مى دانيد تا اي ك
ــه بخش  ــد ب ــد نمى تواني نباش
ــن هزينه ها  اي ــيد.  درآمد برس
ــد گاز  ــد فر، خري ــامل خري ش
ــود و ديگر  ــزى، خريد ه رومي
ــت كه  ــپزخانه اس امكانات آش
ممكن است هيچ زمانى از آنها 
ــتفاده نكنيد. بعد از انتخاب  اس
ــه قرارداد  ــترى وارد مرحل مش
ــويد، در اين مرحله بايد  مى ش
همه مواردى كه شامل خدمات 
ــت ذكر شود. اگر  فروشگاه اس
ــه جابه جايى  ــت هزين قرار اس
ــد  ــترى باش كاال بر عهده مش
ــان  ــا در زم ــد ت ــا بگويي حتم
ــكلى به وجود  تحويل كاال مش
زمان بندى  ــعى كنيد  نيايد. س
ــد  باش به گونه اى  ارائه خدمات 
كه در زمان معين كاال تحويل 

داده شود. 

ارزان بخريد
خود  ــب و كار  كس معرفى  براى 
ــى  ــد تراكت هاي در گام اول باي
ــه  منطق در  ــش  پخ ــراى  ب را 
ــدارك ببينيد. بعد از  فعاليت ت
آن در صورت امكان در مناطق 
بيلبوردهايى  ــران  ته ــف  مختل
ــات خود در نظر  را براى تبليغ
ــت اين كار  بگيريد. ممكن اس
ــته  ــان هزينه داش ــى برايت كم
باشد اما در كوتاه مدت مى تواند 
ــيارى از افراد  ــه بس ــما را ب ش

معرفى كند. 
ــد گفت  باي ــرا  ــه اج در مرحل
ــول يكى از  ــد محص ــه خري ك
ــوب  ــن بخش ها محس مهم تري
ــود. در اين خصوص بايد  مى ش
بتوانيد از عمده فروشى ها چوب 
ــود را تامين كنيد  مورد نياز خ
ــده تان تا  تا هزينه هاى تمام ش
مقدار زيادى كاهش يابد. براى 
تهيه چوب از كمپانى هايى كه 
ــينه معروف هستند  داراى پيش
با  ــول  ــا محص ت ــد كنيد  خري
ــترى  ــل مش ــت را تحوي كيفي
ــول را بتوانيد  دهيد. اگر محص
ــده پايين و  ــت تمام ش با قيم
ــترى  ــت مش با كيفيت به دس
برسانيد مى توانيد مشترى هاى 
زيادى را روانه مغازه خود كنيد. 

براى اين كار بايد چند مولفه را 
ــته باشيد. يكى از  در نظر داش
ــد به صورت  ــل خري ــن عوام اي
ــتن يك  ــده و در نظر داش عم
انبار براى محصوالت خريدارى 
شده است. حداقل متراژ انبارى 
ــد حدود  ــه آن نياز داري ــه ب ك
ــر خريد ها  ــت. اگ 100 متر اس
ــده و با حجم باال  به صورت عم
ــود تا  صورت گيرد باعث مى ش
ــده با قيمت  ــول تمام ش محص
ــود كه  ــه ش ــرى عرض پايين ت
ــما  ــن امر معرف اصلى ش همي
ــش بعدى  ــد بود. در بخ خواه
ــوه چيدمان  ــه نح ــان ب توجه ت
ــور كه گفته  ــد كه همان ط باش

شد بسيار حائز اهميت است. 

استخدام حرفه اى ها
ــرى از مراحل ابتدايى  اندازه گي
ــت و بايد براى اين  كابينت اس
ــراد متخصص اين كار را  كار اف
ــراى فروش  ــتخدام كنيد. ب اس
ــد فردى را  ــوالت هم باي محص

استخدام كنيد. 
فروشنده اى كه براى فعاليت در 
بايد  انتخاب مى كنيد  فروشگاه 
فردى با تجربه و به قول معروف 
بايد  همچنين  باشد.  سرزباندار 
نصاب هاى حرفه اى را براى كار 
ــتخدام كنيد تا وظيفه  خود اس
ــب را به عهده بگيرند. براى  نص
قرارداد  ــا  كارمندان خود حتم
ــا چگونگى  ــد كنيد ت كارى عق
ــان تعريف شود و به  كار برايش
ــتر متعهد باشند.  كارشان بيش
ــد به صورت  ــه اگر بخواهي البت
ــوزه حمل و نقل  ــتقل در ح مس
ــك راننده با يك  عمل كنيد ي
جابه جايى  ــراى  ب ــم  ه ــت  وان
ــازه نياز  ــوالت چوبى مغ محص
ــيله نقليه  ــن وس ــد كه اي داري
ــان  توم ــون  ميلي  15 ــدود  ح

برايتان آب مى خورد. 
ــت  ــر كارمندان تان درخواس اگ
حقوق ثابت دارند حقوق شان را 
ــر ماه پرداخت كنيد اگر هم  س
ــت كه بر حسب  قرار بر اين اس
ــود با  درصد حقوق پرداخت ش
ــيدتا  ــه توافق كامل برس آنها ب
ــته  داش ــت  رضاي ــدان  كارمن
باشند. رضايت كارمندان باعث 
زيادى  مشترى هاى  تا  مى شود 
ــب و كار خود  ــمت كس را به س

جذب كنيد. 

ــى كه  ــاى مهم ــى از انتخاب ه يك
ــته  ــد داش ــد باي ــان جدي كارآفرين
ــت كه آياكسب وكار  باشند اين اس
ــروع كنند يا  ــود را به تنهايى ش خ
ــر. عوامل زيادى  با كارآفرينان ديگ
ــخص  ــط ش در اين زمينه بايد توس
ــى  ــود، عوامل ــه ش ــر گرفت در نظ
ــتگى ها و استعدادهاى  مانند شايس
ــك از كارآفرينان و  ــخصى هر ي ش
ماهيت كسب وكارى كه برنامه ريزى 

كرده اند. 
انجام  ــات  مطالع ــال  مث ــوان  به عن
ــان مى دهد كه در اياالت  ــده نش ش
ــب وكارهاى  ــى از كس ــده نيم متح
ــاى دو نفره يا  ــط تيم ه جديد توس
ــود كه در  ــتر راه اندازى مى ش بيش
ــناخت خوبى از  غالب موارد افراد ش
ــد و همچنين معمول  همديگر دارن
ــران با يكديگر تيم  ــت كه همس اس

كارآفرينى تشكيل دهند. 
ــر  ديگ ــا  ب ــركت  ش ــدازى  راه ان
دارد.  ــادى  زي مزاياى  ــان  كارآفرين
ــا و  ــم، تصميم گيرى ه ــاى تي اعض
ــا  ب را  ــى  مديريت ــئوليت هاى  مس
يكديگر تقسيم مى كنند. همچنين 
ــاى روحى  از حمايت ه ــد  مى توانن
ــوند كه اين امر  يكديگر بهره مند ش
ــترس در افراد  كمك  به كاهش اس

مى كند. 
ــا  ــط تيم ه ــه توس ــركت هايى ك ش
ــا  ب ــا  غالب ــوند  مى ش ــكيل  تش
ريسك هاى كمترى روبه رو هستند. 
ــور مثال، در صورتى كه يكى از  به ط

موسسان شركت در دسترس نبوده 
و مدتى نتواند به امور رسيدگى كند 
يكى ديگر از موسسان رسيدگى به 
كارها و امور را در دست مى گيرد. 

تعامالت تيمى بين اعضا غالبا باعث 
ــود. اعضاى تيم  بروز خالقيت مى ش
ــادى را با  ــاى زي ــد ايده ه مى توانن
ــرده و براى حل  ــر مبادله ك يكديگ
ــائل از «توفان فكرى» استفاده  مس

كنند. 
از ديگر مزاياى تشكيل تيم،  تركيب 
ــت.  تخصص هاس و  ــى  مال ــع  مناب
ــاى تيم  ــرايط، اعض ــن ش در بهتري
ــتعدادهايى دارند كه يكديگر را  اس
ــوان مثال،  ــل مى كنند. به عن تكمي
ــت  ــى از اعضاى تيم ممكن اس يك
در زمينه مهندسى تخصص داشته 
ــى و  بازارياب ــرى در  ــد و ديگ باش

تبليغات. 

به طوركلى، تيم هاى قوى از شانس 
موفقيت  ــب  كس ــراى  ب ــترى  بيش
ــتادان  اس از  ــى  يك ــد.  برخوردارن
ــكا در  ــت امري ــگاه ماساچوس دانش
ــه  ــد ك ــزارش مى ده ــه اى گ مقال
ــط  ــاورى كه توس ــركت هاى فن ش
تيم هاى كارآفرينى شكل گرفته اند 
ــت پايين ترى نسبت به  نرخ شكس
ــط يك نفر  ــركت هايى كه توس ش

راه اندازى شده اند دارند. 
ــورد  م ــژه در  به وي ــوع  ــن موض اي
ــا متخصص  ــه در آنه ــى ك تيم هاي
بازاريابى وجود داشته بيشتر صدق 

مى كند. 
همچنين چند كارآفرين با سن هاى 
ــكيل تيم   ــد تش ــاوت مى توانن متف
دهند كه در اين صورت نيز اعضاى 
آن مى توانند مكمل يكديگر باشند. 
ــوردارى  ــودن و برخ ــن ب خوش بي

ــم » غالبااز  ــه «ما مى تواني از روحي
ــان و واقع بينى و  خصوصيات جوان
ــن است. به عنوان  تجربه حاصل س
ــارك  م  1994 ــال  س در  ــال،  مث
ــمند جوان  ــين كه يك دانش انديس
ــه كامپيوتر  ــتعداد در زمين ــا اس ب
ــه را در ذهن  ــك ايده نوآوران بود ي
ــس و  ــت. جيمز كالرك، موس داش
ــيليكون گرافيك  رييس شركت س
(con Graphics Sili) ديدگاه و 
نظريات او را دريافت و سپس آ ن دو 
با همديگر نرم افزار مرورگر اينترنتى 
Netscape Navigator را خلق 
كردند كه تحولى در انجام كارهاى 

شخصى با كامپيوتر ايجاد كرد. 
ــر  نظ در  ــد  باي ــال  ح ــن  عي در 
ــاى كارآفرينانه  ــه تيم ه ــت ك داش
ــز دارند. اول  ــكالت بالقوه اى ني مش
ــا مالكيت را  ــه تيم ه ــه اينك از هم

ــيم مى كنند.  ــان تقس ــن خودش بي
به طوركلى، كارآفرينان تا زمانى كه 
ــوند فرد مورد نظرشان  مطمئن نش
ــاركت و همكارى قابل  مى تواند مش
ــته باشد نبايد به  قبولى در كار داش

وى پيشنهاد مالكيت بدهند. 
همچنين هر يك از اعضاى تيم در 
ــاركت  ــرل تصميم گيرى ها مش كنت
ــد. درصورتى كه يكى از اعضاى  دارن
ــد  ــته باش تيم قضاوت ضعيفى داش
ــت عمل نكند ممكن است  يا درس
ايجاد  تصميم گيرى  در  ــكالتى  مش

شود. 
از  ــيارى  بس ــه  اينك ــره  باالخ و 
ــه  ادام ــت در  اس ــن  ــا ممك تيم ه
ــوند. اين  ــار اختالفات جدى ش دچ
ــت در مورد  ــات ممكن اس اختالف
روش هاى  ــى،  مديريت ــاى  برنامه ه
ــى  اجرا، يا اهداف آينده بوده و ناش
از يك درگيرى شخصى يا نابرابرى 
در ميزان وقتى باشد كه افراد براى 
اختالفات  ــد.  مى گذرانن امور  انجام 
ــت در برخى موارد قابل  ممكن اس
ــاير  ــد اما در س ــدن باش برطرف ش
موارد يك اختالف حتى مى تواند به 
فروش شركت يا بدتر يعنى شكست 

آن منجر شود. 
ــن براى يك كارآفرين جديد  بنابراي
ــت درحالى كه به  ــم اس ــيار مه بس
ــان  ــر كارآفرين ــا ديگ ــع كار ب مناف
ــوه  بالق ــكالت  مش از  ــد  مى انديش
ــا در مجموع  ــد ام آن نيز آگاه باش
مى توان گفت كه مزاياى كار تيمى 

بر ريسك آن مى چربد. 
*كارشناس ارشد كارآفرينى

چگونگى مديريت يك فروشگاه كابينت

مديريت در قفسه زمان

راه اندازى كسب وكار به تنهايى يا به صورت تيمى؟ 

ــانه اى تايم وارنر  روپرت مرداك به دنبال يك معامله بلندپروازانه براى خريد غول رس
ــزارش ماركتينگ نيوز و به نقل از  ــيار بزرگ را انجام دهد. به گ ــت تا يك ادغام بس اس

ــه قرن 21 فاكس، يكى از دو شركت  ــت، موسس هافينگتون پس
ــنهاد خريد  ــت، پيش ــانه اى كه متعلق به مرداك اس ــزرگ رس ب
ــت كه البته  ــارد دالر داده اس ــر را به قيمت 80 ميلي ــم وارن تاي
ــد. تايم وارنر با صدور بيانيه اى دليل رد اين  ــنهاد رد ش اين پيش
ــتراتژيك، عملياتى  ــه را اين گونه توضيح داد: «خطرات اس معامل
ــا قرن 21 فاكس  ــى در ادغام تايم وارنر ب ــى قابل توجه و نظارت

وجود دارد.»

ــرمايه گذارى با هدف كمك به شركت هاى  ــيس يك صندوق س ــركت گوگل از تاس ش
نوپاى فناورى اطالعات در اروپا خبر داد. موجودى اين صندوق، 100 ميليون دالر اعالم 

ــده است. گوگل در سال 2009 نيز مشابه چنين طرحى را در  ش
اياالت متحده امريكا راه اندازى كرد. از آن زمان تاكنون، گوگل با 
ــتفاده از صندوق مزبور در بيش از 250 شركت سرمايه گذارى  اس
كرده است. گوگل گفته هدف ما ساده است، ما مى خواهيم روى 
برترين ايده ها در بهترين پروژه هاى اروپايى سرمايه گذارى كنيم و 
اين ايده ها را در مرحله عمل به منصه ظهور برسانيم. لندن، محل 

افتتاح دفتر مركزى اين صندوق اروپايى خواهد بود. 

كمك 100 ميليون دالرى گوگل به اروپاروپرت مرداك در پى خريد تايم وارنر
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پيشنهاد پولدارترين فرد جهان
كاهش ساعات كارى 

به 3 روز در هفته
از  ــردن  ب ــذت  ل روزه،  ــر  ه كار 
ــخت مى كند. كاهش  زندگى را س
روزهاى كارى به سه روز به معنى 
ــتراحت،  ــان براى اس ــش زم افزاي
ــن به  ــر و پرداخت ــى راحت ت زندگ
عالقه  مندى هاست. در همين راستا 
ــنهاد  ثروتمندترين فرد جهان پيش
ــاى كارى به 3 روز در  ــرد، روزه ك

هفته كاهش يابد. 
ــران، «كارلوس  به گزارش عصر اي
سليم» ميلياردر مكزيكى پيشنهاد 
كرد روزهاى كارى تنها به 3 روز در 
هفته كاهش يابد اما ساعت كارى 
روزانه به 11 ساعت افزايش و سن 
ــتگى هم به 70 سال ارتقا  بازنشس
ــنهاد ثروتمندترين  ــد. اين پيش ياب
ــتى در اروگوئه  فرد جهان در نشس
ــورهاى  ــد. در اكثر كش ــرح ش مط
ــاعت كارى، پنج روز در  جهان، س

هفته است. 
ــد براى  ــراد باي ــه داد: اف وى ادام
ــى تا  ــرى يعن ــال هاى طوالنى ت س
ــالگى كار كنند اما  ــا 75 س 70 ي
ــه روز و  ــا در هفته فقط س كار آنه
ــاعت باشد. كارلوس  روزانه 11 س
ــركت هاى  كه هم اكنون مالكيت ش
بزرگ مخابراتى به نام هاى «امريكا 
ــل»  موويل»، «تلمكس» و «تل س
ــى را در  ــده دارد تغييرات را برعه
ايجاد  كاركنانش  بازنشستگى  سن 
ــركت ها  ــت. در اين ش ــرده اس ك
ــن 50  ــرايطى در س ــا ش ــراد ب اف
ــالگى بازنشسته مى شوند و پس  س
ــتگى  ــن بازنشس ــيدن به س از رس
مى توانند با چهار روز كار در هفته، 

دستمزد كامل دريافت كنند. 
ــر روزه، لذت  ــه داد: كار ه او ادام
ــخت مى كند.  بردن از زندگى را س
ــه  ــه س ــاى كارى ب ــش روزه كاه
ــش زمان براى  ــه معنى افزاي روز ب
و  ــر  راحت ت ــى  زندگ ــتراحت،  اس

پرداختن به عالقه مندى هاست. 
كارلوس سليم يك مكزيكى لبنانى 
ــاس آمار مجله  تبار است كه براس
ــتن ثروتى  ــس آمريكا با داش فورب
ــارد دالر در  ــه ارزش 79/6 ميلي ب
ــن فرد جهان  ــگاه ثروتمندتري جاي
ــس از او بيل گيتس  ــرار دارد. پ ق
ــه ارزش 79/1  ــتن ثروتى ب با داش

ميليارد دالر در رتبه دوم است. 

مدير اجرايى تسكو 
اخراج شد

ــى  اجراي ــر  مدي ــپ كالرك،  فيلي
ــروش در  ــل افت ف ــكو به دلي تس
ــه ماه اخير اخراج و ديو لوئيس،  س
ــى يونيلور در  ــر اجرايى جهان مدي
ــن او خواهد  ــر جايگزي ــاه اكتب م
ــراف، دومين  ــد. به گزارش تلگ ش
بزرگ جهان  شركت خرده فروشى 
ــرمايه گذارى  ــدار به س ضمن هش
ــترى»  ــات مش در «بهبود سفارش
ــدت»  ــادارى بلند م ــاد «وف و ايج
ــود  ــاى اخير اعالم كرد س در ماه ه
ــال 2014  ــروش در نيمه اول س ف

كمتر از حد انتظارات بوده است. 
ــال در  ــه بيش از 40 س كالرك ك
ــت، اخيرا  ــكو بوده اس خدمت تس
توسط سرمايه گذاران و تحليلگران 
ــد افت فروش  ــل ادامه رون به دلي
ــه بود. نرخ  ــورد انتقاد قرار گرفت م
ــگاه هاى تسكو در  فروش در فروش
سه ماه اخير 3 درصد سقوط كرده 

است. 
سر ريچارد برادبنت، رييس تسكو 
ــت: «با توجه  در بيانيه اى گفته اس
ــكو در بازارهاى  ــت تس ــه موقعي ب
ــه  ب ــره  ــز، هيات مدي چالش برانگي
ــه زمان آن  ــيده ك اين نتيجه رس
ــئوليت را به  رسيده است اين مس
ــم اندازى  ــا ايده ها و چش ــردى ب ف
ــذار كنيم.  ــر واگ ــر و تازه ت جديدت
ــه دليل تجربه  ــا ديو لوئيس را ب م
مفيد او در زمينه مصرف كنندگان 
ــى و تخصص در مديريت  بين الملل
ــب وكار،  كس ــتراتژى  اس ــر،  تغيي
ــترى  ــعه مش مديريت برند و توس
ــتمزد  دس ــم.»  كرده اي ــتخدام  اس
ــكو معادل  پايه ديو لوئيس در تس

1/25ميليون پوند خواهد بود. 

فروش فوربس به 
سرمايه گذاران آسيايى

ــش بزرگى  ــس بخ ــواده فورب خان
ــانه اى را  ــروه رس ــهام اين گ از س
ــتيو  اما اس ــاندند،  ــروش رس به ف
ــان به عنوان رييس  فوربس همچن
ــى خواهد ماند.  ــردبير آن باق و س
و  ــوز  ماركتينگ ني ــزارش  گ ــه  ب
ــس،  ــى ان ان، فورب ــل از س ــه نق ب
ــب و كار آمريكايى كه  ــريه كس نش
ــن  ثروتمندتري از  ــت هايى  ليس
ــان  جه ــراد  اف ــن  قدرتمندتري و 
ــروه از  ــه يك گ ــد، ب ــه مى كن ارائ
ــيايى فروخته  ــرمايه گذاران آس س

شد.

حكايت برندها

از ميان خبرها

 زيراكس و رهبرى دنياى مستندنگارى كاغذى

ــعه و توجه به كيفيت  ــرمايه گذارى عظيم در تحقيق و توس ــس با س زيراك
ــت نشان تجارى خود را  ــب رضايت مشترى توانس و برآوردن نيازها و كس
ــتندات بر همه تحميل كند و در بازار بيش از 100  در دنياى مديريت مس
ــال 1959 شركت با  ــود. س ــرآمد همگان ش ميليارد دالرى اين صنعت، س
ــاى خود را آغاز  ــتگاه كپى ادارى، زنجيره موفقيت ه ــتين دس عرضه نخس
ــدد و متنوع  ــه محصوالت و خدمات متع ــرعت پس از آن با عرض ــه س و ب
ــتگاه هاى مختلف كپى، نرم افزارهاى  در زمينه چاپگرهاى ليزرى رنگى، دس
ــك و  تر،  ــتيبانى با انواع كاغذ و جوهرهاى خش ــتندات و پش مديريت مس
مراحل ترقى را طى كرد. در اين سال ها شركت توانسته است در حوزه هاى 
ــمندى براى خود در ميان 500 شركت برتر جهان به  متعدد جايگاه ارزش

دست آورد. 
ــول اخالقى  ــت، توجه به اص ــوزه كيفي ــيگما در ح ــش س فعاليت هاى ش
ــت و فناورى،  ــيار در زمينه هاى كيفي ــز بس ــب جواي ــب و كار، كس در كس
ــعه و حركت مناسب در همكارى  ــرمايه گذارى عظيم در تحقيق و توس س

مشاركتى با ديگر شركت هاى برتر از اين جمله است. 
زيراكس در سال 1906 با عنوان شركت هالويد به منظور ساخت و فروش 
كاغذ در تجهيزات عكسبردارى تاسيس شد. 30 سال بعد «چستر كارلسون» 
ــگاهش در  ــده را در آزمايش ــتين تصوير كپى ش فيزيكدان و مخترع، نخس
ــى را كه بعدها به  ــى الكتريك ــاخت و در 1942 اختراع عكاس نيويورك س
زيروگرافى موسوم شد، به ثبت رساند. فناورى كه انقالبى در دنياى عكس 
ــان تجارى  ــال 1948 واژه زيراكس به عنوان نش و تصوير پديد آورد. در س
شركت عرضه شد و سال بعد نخستين دستگاه كپى زيراكس مدل A روانه 
بازار شد. در 1955 نخستين چاپگر زيروگرافى با توانايى كپى هاى پيوسته 
ارائه شد. در 1958 شركت هالويد به شركت زيراكس هالويد تغيير نام داد. 
ــال 1959 نقطه عطفى براى شركت بود، چون عرضه نخستين دستگاه  س
ــد.  ــان زيراكس 914 با فروش موفقيت آميزى روبه رو ش ــى ادارى با نش كپ
ــركت زيراكس هالويد به شركت زيراكس تغيير نام داد و در  ــال بعد ش 2 س
1963 نخستين دستگاه كپى روميزى با نشان زيراكس 813 را عرضه كرد. 
10سال بعد نخستين دستگاه كپى رنگى 6500 به بازار آمد. در دهه 1960 
شركت زيراكس يك همكارى مشاركتى با شركت فيلم فوجى ژاپن تشكيل 
ــال1970 چاپگر معروف الكتروستاتيك معرفى شد. در 1975  داد و در س
ــتين دستگاه كپى ليزرى به بازار عرضه و 2 سال بعد نوع صنعتى آن  نخس
ــد. در 1979 دستگاه كپى 2080 براى كپى صفحات عريض ابداع  ارائه ش
ــتم هاى چاپ ديجيتالى عرضه  ــال 1990 نخستين سرى سيس شد. در س
ــروع شد. در  ــال بعد جمع آورى و بازيابى مخزن تونرهاى كپى ش ــد. س ش
ــركت براى يكپارچه سازى و سازگارى رايانه هاى شخصى و  سال 1993 ش
محصوالت مستندسازى با مايكروسافت همكارى كرد. در آغاز قرن جديد، 
نسل نوين دستگاه هاى زيراكس رنگى به بازار عرضه شد. امروز زيروگرافى 
ــنگ زيربناى صنعت جهانى كپى است. صنعت مستندسازى از فناورى  س
ــتم هاى ديجيتال، از سياه و سفيد  ــتگاه هاى لنز نورى به سيس قديمى دس
ــازى كاغذى به مستندسازى الكترونيك تحول يافته  به رنگى و از مستندس
ــركت قرار داده است تا بتواند در بازار  و اين روند فرصت هايى را فراروى ش
ــال 2005 بيش از 10  ــد كند. در س ــارد دالرى اين صنعت رش 117 ميلي
ميليارد صفحه با استفاده از چاپگرهاى رنگى زيراكس گرفته شد و رهبرى 
شركت را در اين صنعت ثابت كرد. اين رقم در سال 2006 به بيش از 30 
ــتراتژيك شركت بر سه بازار اصلى  ــيد. تمركز اس ميليارد صفحه رنگى رس
در بيش از 160 كشور جهان است. خانم آنه مولكاى از سال 2001 سكان 
ــس را به عنوان مديرعامل و رييس هيات مديره در كنار خانم  هدايت زيراك
اورسال برنز به عنوان رييس شركت برعهده گرفته است. ارزش برند شركت 
زيراكس در سال 2010 بالغ بر 109/6 ميليون دالر بود كه آن را در ميان 

100 برند برتر دنيا قرار داد. 

بيالن پررونق شركت هواوى
ــبكه هاى  ــه ش ــال در زمين ــواِوى «Huawei»، فع ــن آورى ه ــركت ف ش
ــد 19 درصدى حجم كلى معامالتش در شش  كامپيوترى و ارتباطات از رش
ماه اول سال جارى ميالدى خبر داد. اين شركت چينى در زمينه در اختيار 
ــبكه هاى كامپيوترى و نرم افزار از رقيب خود شركت  گرفتن بازار جهانى ش
ــون پيشى گرفته است. بيالن مالى پررونق هواوى به رشد تقاضا در  اريكس

چين، اروپا، آفريقاى شمالى و خاورميانه بازمى گردد. 

سهراب على اكبرى

نستوه نوچيان*

كلينيك كسب و كار

حفظ مدير ارشد سازمان
پرسـش: يكى از مديران ارشـد شـركت كه قابليت هـاى فراوانى 
دارد و براى همـكارى بلندمدت با او برنامه ريزى كرده ام، به تازگى 
پيشـنهادى را از يك شـركت بزرگ تر دريافت كرده و قرار است با 
مـا قطع همكارى كند. به خاطر محدوديت هاى مالى موجود، امكان 
افزايش دستمزد براى من وجود ندارد. چطور مى توانم اين مدير را 

از ترك كار منصرف كنم؟ 
پاسـخ كارشناس: در شيوه هاى نوين حقوق و دستمزد بهترين كارى كه 
ــران را افزايش بدهد و ميزان وفادارى  ــد بهره ورى كارمندان و مدي مى توان
ــت كه  ــاند، اين اس ــه حداكثر و جابه جايى آنها را به حداقل برس ــا را ب آنه
ــيار پيشرفته  ــهيم كنيد. در سيستم هاى بس ــركت س ــود ش افراد را در س
ــركت تبديل شوند و  ــهامداران ش كارمندان مى توانند از نظر حقوقى به س
ــهامدارى جزو خطوط قرمز شركاى تجارى شركت  در سيستم هايى كه س
ــود نهايى شركت به عنوان پاداش به  ــت، طى آيين نامه اى درصدى از س اس

افراد پرداخت مى شود. 
پيشنهاد مى كنيم شما هم به مدير مربوطه درصدى از سود يا سهام شركت 
را (با توجه به ابعاد شركت) اختصاص بدهيد. همچنين مى توانيد در پايان 
ــد پرداخت كنيد. اين  ــى را به عنوان پاداش به اين كارمن ــى مبلغ دوره مال
ــخص در قرارداد اين فرد ذكر  ــئله بايد به صورت قانونى، حقوقى و مش مس
شود و در پايان سال به او تعلق بگيرد. برخى از شركت ها مانند آمازون در 
همان بدو استخدام چند سهم از شركت را به كارمندان پرداخت مى كنند. 
ــركت را از خودشان بدانند و در نظر  ــئله باعث مى شود كه آنها ش اين مس
داشته باشند كه اگر خوب كار كنند، در سود نهايى شركت سهيم هستند. 
ــيارى از شركت ها نسبت به اينكه براى خود شريك  با اين حال در ايران بس
ــيت دارند. بايد در نظر داشت كه اين روش هرچند  ــت كنند، حساس درس
ــت، اما يكى از بهترين روش ها براى افزايش  ــوم نيس در ايران چندان مرس

كارايى كارمندان و حفظ نيروهاى ارزشمند سازمان است. 
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  .

احسان صفاپور



 نمى توانم فرمول موفقيت را براى شما بيان كنم، اما اگر فرمول شكست را مى خواهيد آن است كه 
بكوشيد همه را راضى نگه داريد.

اسوپ

يك نهاد وابسته به بانك جهانى پيش بينى كرد در صورت دستيابى به توافق جامع هسته اى، رشد اقتصادى ايران 
در سـال آينده ميالدى به 3/7 درصد خواهد رسـيد. موسسـه ماليه بين المللى همچنين پيش بينى كرد در صورت 
انعقاد و اجراى اين توافق اقتصاد ايران در سـال 94رشـد 4/2درصدى داشـته باشـد. بانك جهانى در گزارشى كه 
سال گذشته منتشر كرد، پيش بينى كرده است اقتصاد ايران پس از دو سال ركود در سال 2014 به رونق بازگردد و 
رشـد  يك درصدى را تجربه كند. صندوق بين المللى پول نيز رشـد 1/3درصدى را براى اقتصاد ايران در سال 2014 
پيش بينى كرده اسـت. براسـاس آخرين گزارش مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادى ايران در سال 1391 منفى 5/4 
اعالم شـده و تيم اقتصادى دولت بارها اعالم كرده در تالش هسـتند تا پايان سـال جارى نرخ رشد اقتصادى را به 
صفر برسـانند و از سال آينده اين رشد را افزايش دهند. آن گونه كه منابع خبرى گزارش داده اند، نفت و صنعت دو 
عامل مهم در ارتقاى رشـد اقتصادى كشـور هستند كه در سال 1391 منفى بوده اند و باعث شده اند رشد اقتصادى 

كل كشور به منفى 5/4درصد برسد. 

سود    وكو

جوان و جوياى علم 

محكوم به مرگ
به گزارش فوربس، ليو هان، چهره 
ــناس چينى كه رييس سابق  سرش
ــيچوان هان  ــول معدنى گروه س غ
ــوى دادگاه هوبى  ــود، از س النگ ب
ــد. دادگاه  چين به مرگ محكوم ش
ــازماندهى و  ــو هان و برادرش ليو وى را در زمينه س لي
ــبك مافيا گناهكار شناخت.  رهبرى جنايت و قتل به س
ــكل از 36 نفر هستند  اين دو نفر در ميان گروهى متش
ــابهى دارند. مجازات ليو هان در راستاى  كه جرايم مش
ــاد گسترده صورت  تالش دولت چين براى مبارزه با فس
ــاس حكم دادگاه، ليو هان و گروهش به  مى گيرد. براس
ــبك سازمان يافته اى از طريق فعاليت هاى غيرقانونى  س
سود مالى اكتساب كرده اند و همچنين به دفعات متعدد 

مرتكب قتل، آزار و بازداشت غيرقانونى شده اند. 

قيمت طال ريخت
ــتريت ژورنال،  ــزارش وال اس به گ
ــتانه  ــى طال در آس ــت جهان قيم
ــزى  ــك مرك ــس بان ــور ريي حض
ــور كه  ــكا در كنگره اين كش امري
ــرمايه گذاران به  ــد س ــب ش موج
ــان  طالى ش دارايى هاى  ــروش  ف
ــديدترين كاهش در هفت ماه گذشته  اقدام كنند، با ش
ــرخ بهره امريكا قيمت  ــد. در صورت افزايش ن روبه رو ش
ــبى روبه رو خواهد شد. همچنين برخى  طال با افت نس
ــال 2016  تحليلگران بر اين باورند كه فدرال رزرو تا س
ــد داد و وضعيت  ــره را افزايش نخواه ــالدى نرخ به مي
ــن نيز عامل مهم  ــال در بازارهاى هند و چي تقاضاى ط
ــانات قيمت اين فلز زرد خواهد  تعيين كننده اى در نوس
ــت در بازار  بود. هر اونس طال براى تحويل در ماه آگوس
كامكس نيويورك روز دوشنبه 30/7 دالر يا 2/3 درصد 
ــيد. سقوط قيمت طال  كاهش يافت و به 1306 دالر رس
در روز دوشنبه در پى اين گمانه زنى روى داد كه جانت 
يلن در جلسه دو روزه خود در كنگره كه از روز سه شنبه 
ــش نرخ هاى بهره را  ــود، ديدگاه موافق افزاي آغاز مى ش

مطرح خواهد كرد. 

توقف فروش سالح
ــنگتن تايمز، يكى  به گزارش واش
ــوذ دموكرات  ــناتورهاى بانف از س
امريكايى تهديد كرد كه تا زمانى 
ــور به ارزيابى  كه كنگره اين كش
ــى پيدا  ــاى عراقى دسترس نيروه
ــت  ــليحاتى كه قرار اس ــود كه تس ــد و مطمئن نش نكن
ــت شبه نظاميان  امريكا در اختيار عراق قرار دهد به دس
ــالح به عراق را  افراطى نخواهد افتاد، هرگونه فروش س
ــدود خواهد كرد. سناتور دموكرات «باب منندز» از  مس
ايالت «نيوجرسى» كه پيش تر انتقال بالگردهاى آپاچى 
ــت، با  ــه حالت تعليق درآورده اس ــكا به عراق را ب امري
انتقاد از مقامات ارشد وزارت امور خارجه و وزارت دفاع 
ــنا اعالم  ــكا (پنتاگون) در كميته روابط خارجى س امري
كرد كه قانونگذاران اين كشور اطالعى درباره كمك هاى 
بالقوه نظامى به عراق يا قابليت نظاميان عراقى در مهار 
ــورش فزاينده در اين كشور توسط شورشيان داعش،  ش

ندارند. 
رييس كميته روابط خارجى سنا در ادامه اظهارات خود 
ــيدگى بر فروش هاى  ــاره به اينكه اين كميته رس با اش
ــكوت وى  ــليحاتى را برعهده دارد، اعالم كرد كه س تس
ــالح به  ــى قراردادهاى فروش س ــراى برخ ــر اج در براب
ــت از آب درآمده است زيرا  عراق در برخى جهات درس
ــيارى از تجهيزات امريكايى در شرايط فعلى  حقيقتا بس
ــت. امريكا  ــرار گرفته اس ــان ق ــراط گراي ــت اف در دس
ــت كه  ــليحات در جهان اس ــنده تس بزرگ ترين فروش
ــيارى زيادى از فروش ادوات جنگى  ــود بس ــاالنه س س

به دست مى آورد. 

ــك بزرگ  ــك، بان ــزار، زيمبان ــال دوه س
ــى  زيمبابوه، تصميم گرفت يك قرعه كش
ــانى كه بيش  بزرگ برگزار كند. همه كس
ــتند در اين  ــوه داش از 5000 دالر زيمباب
ــركت داده مى شدند. جايزه  قرعه كشى ش
قرعه كشى صدهزار دالر زيمبابوه بود. تمام 
مردم زيمبابوه از برگزارى چنين قرعه كشى 
ــدند. خيلى ها براى  بزرگى هيجان زده ش
صدهزار دالر خود نقشه كشيدند و با خيال 
ــرمايه بزرگ زندگى كردند.  داشتن آن س

ــد و همه براى  ــى برگزار ش ــم بزرگ مراس
ــى دعوت شدند. با هيجان كامل  قرعه كش
و نواختن موسيقى و مقدمه هاى طوالنى، 
ــد. مى توانيد حدس  ــى انجام ش قرعه كش
ــى برنده خوش شانس اين  بزنيد چه كس
قرعه كشى بود؟ بله! روبرت موگابه، رييس 
جمهور اين كشور. موگابه كه ساليان سال، 
ــه اى را  ــق تماميت خواهان حاكميت مطل
ــت و اقتصاد  به زيمبابوه تحميل كرده اس
ــور را به دست  ــالم و فساد آلود آن كش ناس

ــت، حتى تحمل نداشت در حد  گرفته اس
يك مسابقه بخت آزمايى هم، كس ديگرى 
را برنده اين بازى ببيند! اودر آستانه دهمين 
دهه زندگى خود، هنوز هم نمى تواند لذت 
ــاده بردهايى چنين كوچك را به مردم  س
ــى  ــذت برد بزرگ س ــوه، در ازاى ل زيمباب
ــور  ــاله اش، هديه كند. اقتصاد يك كش س
ــردى قدرتمند كه  ــت ف آفريقايى، در دس
ــعه يافتگى ذهنى و اجتماعى  از لحاظ توس
درجه نازلى دارد، اين گونه نابود خواهد شد. 
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ار  برای راه اندازی کسب و ک: نتیجه نظرسنجی چهارم مرداد 
شخصی و آزاد کدام عامل مهم تر است؟

ــيار زود لب به سخن گشودم و راه  در دوران طفوليت بس
ــيار زود آغاز كردم. كمك كردن به ديگران در  رفتن را بس
كارها را دوست مى داشتم و بسيار به دوستان خود محبت 

مى كردم. 
ــالگى به مدرسه رفتم و در سال 1336 هجرى  در هفت س
قمرى موفق به دريافت پايان نامه ابتدايى از مدرسه علميه 
به مديريت ممتازاالطبا شدم. در اين زمان تعداد فرزندان 
پدربزرگم به شش تن رسيده بود. يعنى دو دختر و دو پسر 

به خانواده پدرم اضافه شده بود.
ــم گرفتم به جاى  ــال را كامل نكرده، تصمي ــوز 14 س هن
ــه  ــه، ب ــتن در خان ــل و نشس ــاى بى حاص وقت گذرانى ه
ــين خان رهنما بروم و به  كالس هاى درس ميرزا غالمحس
يادگيرى بپردازم. ميرزا غالمحسين خان رهنما بعدها وزير 

فرهنگ شد. 
ــتاد نبود، اما  ــال من در كالس اس ــاگردى به سن و س ش
ــان دادم سبب شد كه  ــديد و استعدادى كه نش عالقه ش
ميرزا غالمحسين خان مرا به حضور در كالس خود بپذيرد. 
ــات و رياضيات  ــه دروس ادبي ــص ب ــا فقط مخت كالس ه
ــتم به  ــالى در كالس هاى ميرزا بودم تا توانس بود. چند س
كالس هاى درس مرحوم فروغى راه پيدا كنم. در طول اين 
ــتى ريختم و بسيار مورد  كالس ها با فرزندان او طرح دوس

عالقه ذكاء الملك فروغى قرار گرفتم. 
مسير زندگى در خانواده و حضور در كالس هاى درس مرا 
ــش و ادب عالقه مند كرد. به  ــتن ارتباط با اهل دان به داش
ــن ترتيب در دوران نوجوانى مجموعه اى از علوم و فنون  اي

را به خوبى مى شناختم. 
ــه هم به آموختن زبان فرانسه مشغول شدم و به  در مدرس
ــادى را خواندم. به ادبيات  ــوى زي همين علت كتب فرانس
ــعدى را  ــتان س ــان نيز عالقه مند بودم. بارها گلس خودم
مطالعه كردم و بسيارى از ابيات آن را از حفظ مى خواندم. 
ــالگى اتفاقى مسير زندگى مرا عوض كرد. عاشق  در 17 س
ــاله مرحوم مبين السلطان  «جميله» دختر زيبارو و 16 س

آق اولى شدم. 
ــس از مرگ پدر خانه خود در خيابان  خانواده جميله پ
ــيروس را رها كرده و ترجيح داده بودند در كنار ساير  س
ــزرگ صبا زندگى  ــود، يعنى خاندان ب ــوام مادرى خ اق
كنند. در آن زمان ناامنى در شهر به قدرى زياد بود كه 
ــح مى دادند در نزديكى يكديگر زندگى  خانواده ها ترجي

كنند.
ادامه دارد...

يك داستانك واقعى

سرانه مصرف مواد غذايى در مناطق شهرى ايران

حدود 10 سال است كه به صورت حرفه اى معلمى مى كنم. 
ــتان،  مى گويم حرفه اى، چون قبل از آن هم، از چهارم دبس
ــر كالس بچه ها  ــاى پنجم نمى آمدند، من س وقتى معلم ه
ــراى آنها، حرف مى زدم و معموال هم معماهاى  مى رفتم و ب
ــنتى معلمى  ــكل س ــل مى كردم. اين روزها، ش رياضى ح
خسته ام مى كند. يك حرف ثابت را بايد بارها و بارها بگويى 
ــد و مى روند و تو  ــجويانى كه مى آين ــف كنى. دانش و تعري
ــان در همانجا مى مانى تا حرف هايى را كه براى گروه  همچن
ــم تعريف كنى. نمى گويم كار  قبلى گفتى، براى ديگران ه
بدى است. بسيارى از كارها، تكرار يك روند ثابت هستند و 
ــر بخواهيم اين را ايراد كار فرض كنيم، بايد همه در خانه  اگ
ــايد براى من كه سال هاست،  ــر كار نروند. اما ش بمانند و س
ــتم، روزانه بيش  ــر خواندن و كار كردن هس همزمان درگي
ــازمان ها و شركت ها درگيرم و بعدش  از هشت ساعت با س
ــه و يادگيرى خودم  ــدود همين زمان را براى مطالع هم ح
مى گذارم، اينكه حرف هايى را بزنم كه قبال هم گفته ام، حس 
ــه كنيد به اين دغدغه،  ــت.  اضاف بدى برايم ايجاد كرده اس
فضاى تنگ و تلخ آموزشى كشور را. هميشه گفته ام و هنوز 
ــتانه اى  ــم تاكيد دارم كه آموزش، بايد با پول، رابطه دوس ه
داشته باشد. مدرس ها بايد پول بگيرند، دانشجوها بايد پول 
بدهند و هميشه هم باورم بر اين بوده كه كسى مى تواند «ياد 
بگيرد و متحول شود» كه براى خريدن يك كتاب، فشار مالى 
ــد.  «شام نخورده باشد و پول ذخيره كرده  تحمل كرده باش
باشد. يا به جاى تاكسى و اتوبوس، پياده رفته باشد». از طرف 
ــى مى تواند خوب آموزش دهد كه براى آموزش  ديگر، كس
ــرى، كيفيت پايين مى آيد و  پول بگيرد. وقتى پول نمى گي
ــى، اما وقتى پول مى گيرى، تو  ــردم را بدهكار خود مى دان م
بدهكار مردمى و مجبورى كيفيت را ارتقا دهى، اما... احساس 
ــخصى-   در بخش عمده اى  ــم-   به عنوان يك نظر ش مى كن
ــور،  «پول و درآمد نه به عنوان ابزار  ــى كش از فضاى آموزش
ــوزش» بلكه «آموزش بى كيفيت  تضمين كننده كيفيت آم

ــده كيفيت پول و درآمد» در نظر  به عنوان ابزار تضمين كنن
ــهم زيادى از پولى كه مخاطب در  ــود. هنوز س گرفته مى ش
كشور براى آموزش مى دهد، عمال براى «تبليغات موسسات 
ــود و نه «محتواى آموزشى.»  البته  ــى» صرف مى ش آموزش
ــم تعهدى» مراكز  ــر را  «خودخواهى» يا «ك ــل اين ام دلي
ــتر احساس مى كنم دليلش، ضعف  آموزشى نمى دانم. بيش
علمى در حوزه استراتژى است. در مورد بسيارى از موسسات 
ــى، اگر هزينه اى كه براى بيلبورد و آگهى و تبليغات  آموزش
ــا ديجيتال  ــورت محتواى مكتوب ي ــود، به ص صرف مى ش
ــد، احتماال امروز  ــى، هزينه مى ش ــا امكانات كمك آموزش ي
ــور نبودند هنوز بخش قابل توجهى از درآمد خود را به  مجب
ــازى» و «روزنامه ها» و «صدا و سيما»  سازمان هاى «زيباس
ــاير فضاهاى تبليغاتى بدهند و تبليغات دهان به دهان  و س
ــت  براى آنها كافى بود. در كل، با همه اين اوضاع، مدتى اس
ــى  كه تصميم گرفته ام حضور خودم را در دوره هاى آموزش

بلندمدت كمتر كنم.   
ــتم، اما احساس  ــى آزاد، بى عالقه نيس من به فضاى آموزش
ــتراتژى ا قيانوس  ــروز «اس ــر فضاهايى كه ام ــم اكث مى كن
ــتراتژى  ــى» درس مى دهند، به دليل درك ضعيف از اس آب
ــب و كار، گرفتار «تنفس در استخر خون» شده اند. يك  كس
ــاب كردم كسى كه 100 ريال براى شركت در دوره  بار حس
ــى مى دهد، چند ريال آن را به صاحب ملك يا سالن  آموزش
يا كالس، چند ريال آن را به مدرس، چند ريال آن را به تيم 
ــازمان زيباسازى يا سازمان  ــتادى، چند ريال آن را به س س
ــد ريال آن را به امكانات كمك  آگهى هاى يك روزنامه، چن
آموزشى و چند ريال آن را به «محتوا» مى دهد. نتايجش را 
نمى توانم اينجا منتشر كنم اما محاسبه اش براى شما سخت 
نيست. زيرساخت هاى امروز مورد نياز براى توسعه در ايران، 
از جنس سخت افزار نيست، بلكه به شدت از جنس فكرافزار 
است. اين واقعيت، هم اميدبخش است، چرا كه تحت تاثير 
ــت و هم نگران كننده، چون  ــختى ها نيس محدوديت ها و س
چيزى كه به صورت فيزيكى «ديده نمى شود» احتمال دارد 

در تصميم ها و برنامه ريزى هاى ما هم «ديده» نشود. 

ــئله  پول در فوتبال هميشه اهميت داشته است. زمانى  مس
هم كه ما در تيم هاى باشگاهى و تيم  ملى بوديم پول اولويت 
ــت. اما آن زمان فاكتورهاى ديگرى هم اهميت داشت  داش
ــراى مثال، زمانى كه من  ــتيم. ب و ما به آن احترام مى گذاش
در ماشين سازى بازى مى كردم، تراكتورسازى به دنبال من 
ــازى 500 هزار تومان بود  ــود. رقم قرارداد من با ماشين س ب
ــازى 600 هزار تومان پيشنهاد داده بود.  و باشگاه تراكتورس
ــان در آن زمان رقم كمى نبود، اما به خاطر  ــزار توم 100 ه
ــردم. حاال ديگر  ــواداران تيم من قبول نك ــاگران و ه تماش
ــته نيست. مالك اصلى  اوضاع فوتبال و بازيكنان مثل گذش
براى بازيكنان پول شده است. با توجه به وضعيت اقتصادى 
ــگاه و بازيكن  مردم، رقم هاى فعلى در قراردادهاى بين باش
ــال 77 قراردادى كه من با ذوب آهن  خيلى باال است. در س
ــناخته شد،  امضا كردم و به عنوان بهترين قرارداد فصل ش
ــالى 4/5  ــال مبلغ 9 ميليون تومان بود. يعنى س براى دو س
ــان، در حالى كه قيمت پرايد صفر در آن موقع  ميليون توم
3/5 ميليون تومان بود. خب! آن مبلغ نه زياد بود و نه كم، اما 
كفاف زندگى را مى داد. االن فشار اقتصادى خيلى زياد است، 
ــت ها اينگونه نيست.  البته براى مردم، وگرنه براى فوتبا ليس

من در حال حاضر استخدام شهردارى هستم. براى ما كه در 
فوتبال بزرگ شديم سخت است كه كارهاى ادارى و پشت 

ميزنشينى انجام دهيم.
ــهردارى بودم و حاال هم كه  ــتخدام ش البته من از قبل در اس
ــا افرادى را  ــغل خوبى دارم، ام ــال فاصله گرفته ام ش از فوتب
ــم كه در زمان خود فوتباليست هاى خوبى بودند و  مى شناس
حاال كارهايى مى كنند كه درخور جايگاه و اهميت آنها نيست. 
ــتفاده از  ــگاه اس ــد براى فوتبال فكرى كرد. تمام فكر باش باي
بازيكنان اسمى است، همين مى شود كه فوتبال ما فقط عنوان 
ــد و خروجى مثبت  ــد، اما رش حرفه اى بودن را يدك مى كش
ندارد. همه ارزش هاى حال حاضر در فوتبال كشور را نمى توان 
قبول داشت. از طرف ديگر با مشكل رابطه گرى مواجه هستيم. 
دالل ها جاى خود را باز كرده اند. در خبرها خواندم مادرى 30 
ميليون تومان طالى خود را فروخته است و پولش را به دالل 

داده تا فرزندش را به تيم ليگ برترى بفرستد. 
ــبى جاى عشق را در فوتبال گرفته است. از طرفى من  كاس
نمى دانم اين بازيكنان جديد با پول هايشان چه كار مى كنند؟ 
من اگر يك ميليارد مى گرفتم، همان را مى گذاشتم در بانك 
و سالى 40 ميليون تومان سودش را مى گرفتم، ديگر فوتبال 
ــوخى بود  هم بازى نمى كردم. البته اين فقط در حد يك ش

كه مطرح كردم.

آنقدر فكر كردن به برخى اتفاقات دردناك و سخت است كه 
من هر بار به آنها فكر مى كنم حالم بد مى شود. يكى از اين 
ــت كه ساعت 2، 3 صبح گرسنه ات شود و با  اتفاقات اين اس
تمام عشقى كه دارى، بيدار شوى و غذا درست كنى، سپس 
ــتت  ــوى كه غذايت را بخورى! يكباره قابلمه از دس آماده ش
ــرود و روى زمين بريزد! يكى ديگر از اين فكر و خيال ها  درب
ــان  ــراغ آدمى مى آيد يا اينكه ما به سراغش كه هر بار به س
ــت. نه اينكه  ــم، فكر كردن در مورد مقوله ازدواج اس مى روي
فكر كنيد ازدواج اينقدر دردناك است ها!؟ خير! منظورم فكر 
ــد از آن از لحاظ مالى و  ــردن در مورد تبعات ازدواج و بع ك
ــت. حاال چرا به فكر همچين قضيه اى افتادم؟  اقتصادى اس

عرض مى كنم خدمت تان! 
ــر ظهر بود كه براى خريد كتابى به خيابان آزادى نزديك  س
ــام كارم، دنبال خودپردازى  ميدان انقالب رفتم. پس از انج
ــم. نزديك خيابان جمالزاده  بودم كه مطلب امروزم را بنويس
ــت به خيابان و رو  ــن پش خودپردازى بود كه يك مرد مس
ــغول انجام كارهايش بود. بدون فوت وقت  به خودپرداز مش

نزديكش شدم. 
گفتم: «سالم قربان حالتون خوبه!»

گفت: «سعيد چطورى، حالت خوبه؟ چرا به ما سر نمى زنى؟»
گفتم: «ببخشيد شما؟!»

گفت: «منو نمى شناسى بى تربيت؟!»
ــدم به طور اتفاقى كسى كه در خودپرداز بود  تازه متوجه ش

دايى بنده بود. 
گفتم: «دايى جون شما خوبيد. ببخشيد تورو خدا نشناختم. 

نه اينكه روتون به من نبود، متوجه نشدم.»
گفت: «دايى جون چه خبر؟»

ــما چه خبر، زن دايى  ــالمتى ،خبرى نيست. ش گفتم: «س
خوبه؟»

گفت: «نمى خواى زن بگيرى؟ سرو سامون بگيرى و از اين 
وضعيت نكبت بار دربياى؟»

ــه، باور كنيد  ــم. بدم نمياد،اما نميش ــم: «دايى چى بگ گفت
نميشه.»

ــه؟ چى مى گى؟ مگه همه شرايط  ــه نش گفت: «مگه ميش
ــتثنايى دارند ازدواج مى كنند؟! شروع مى كنند خودش  اس

همه جوره رديف مى شه.»
ــما هم خيلى  ــه دايى؟! ش ــم: «چه جورى رديف مى ش گفت

خوشبينى.»
ــت  ــاده لوحم؟ درس گفت: «بى ادب نباش منظورت اينه س

صحبت كن!»
گفتم: «نه دايى! جسارت نكردم. منظورم اينه خرج زياده؟»

ــرج  ــرج خ ــى خ ــى داره؟ ه ــه خرج ــال چ ــت: «مث گف
مى كنى؟»

گفتم: «دايى شما حساب كن، يك عروسى با فيلمبردار و شام و 
تاالر و 150 تا مهمون، هيچى هيچى نشه 10 ميليون مى شه؟»

گفت: «خب آره!چه ربطى داره؟»
گفتم: «دايى تازه همه رو حداقل حساب كردم. بعدش واسه 
سرويس طال و خرج هاى قبل و بعد عروسى ديگه هيچى نشه 

3 ميليون مى شه؟»
گفت: «چرا مى شه؟ چه ربطى داره؟»

گفتم: «خب! دايى جون يك خونه زپرتى بخوام بگيرم، بايد 
40 تومان رهن بدم يا نه! من كه نمى تونم ماهى يك ميليون 

اجاره بدم!»
گفت: «خب آره!»

گفتم: «اينهايى كه گفتم جمعش ميشه 53 ميليون! من با 
حقوق روزنامه نگارى 53 ميليون از كجا بيارم آخه!»

گفت: «نگاه كن بچه جون اگر انتخابت درست باشه و خونواده 
ــابى باشن، اونها اين  ــى و كه انتخاب مى كنى آدم حس كس
ــه كه!  ــن و درك مى كنن. باالخره نمى ش ــرايطو مى فهم ش
شرط اول اينه كه كسى رو كه انتخاب مى كنى، آدم درست 
ــه. نه از اين خونواده هايى كه از اولش مى گن  و حسابى باش
ــه! عجله كن فقط، ديگه 30  همه چى بايد حاضر آماده باش

سالت شده،  دارى پير ميشيا سريع بايد دست به كارشى.»
گفتم: «دايى جون شما اگر شرايط منو مى پذيريد، برسم با 

بابا اينا خدمت تون واسه دختر دايى!»
گفت: «دايى جون! خب وقتى مى بينى شرايط سخته، صبر 
ــتت بياد. چرا اين قدر عجله  دارى واسه  كن باالخره پول دس
ازدواج! ازدواج ازون موارديه كه بايد پيش بياد نه اينكه برى 
دنبالش بگردى. همش تو همه كارات عجله دارى. نكن ديگه 

عزيز من! بده، زشته، من ديگه برم ديرم شد.»
ــاب من ماندم و ايشان رفت و در افق  اين دفعه را على الحس

گم و گور شد. 

شركت راه آهن از اول مرداد ماه قيمت بليت قطارهاى مسافرى بخش خصوصى را 10 درصد گران كرده است.

آيا با متوسط سود دريافتى توسط بانك ها موافق هستيد؟
1    بله          2    خير

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

محمدرضا شعبانعلى | كارشناس مديريت |

على  اكبر استاد اسدى| پيشكسوت فوتبال |

سعيد هوشيار |طنزنويس |

كيفيت نامطلوب آموزش، ضمانت درآمد بيشتر

كاسبى جاى عشق را گرفته است

با من ازدواج مى كنى؟ 

پاورقى 2

محمود خليلى | بنيانگذار صنايع بوتان |

كيفيت نامطلوب آموزش، ضمانت درآمد بيشتر

كاسبى جاى عشق را گرفته است


