
تـا به حال به ايـن موضوع فكر كرده ايـد؛ محصول يا 
خدمتـى كه به بـازار ارائه مى دهيـد، در قياس با رقبا 
در چه جايگاهى قرار مى گيرد؟ در حالى كه بسـيارى 
از كارشناسـان بازاريابى از جايگاه يابى به عنوان يكى 
از اجـزاى مهـم در ادبيات بازاريابى يـاد مى كنند، اما 
بسيارى از مديران ايرانى از اين مسئله غافل هستند. 
اصطـــالح «جايگــاه يابى- Positioning» از سال 
1982 وارد ادبيات بازاريابى شد. اين كلمه، در ابتدا به 
معناى مشـخص كردن محل قـرار گرفتن محصول در 
فروشـگاه ها بود، اما اندكى بعـد، درك جديدى از آن 
ايجاد شـد؛ جايگاه يابى اقدامى نيست كه شما درباره 
محصول خود به انجام مى رسانيد، بلكه تصميمى است 
كه بايد در رابطه با ايجاد ذهنيت در مشـتريان بالقوه 

خود، اتخاذ كنيد.
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بازاريابى جادويى با ويدئو 
تصوير و رضايت نامه

محبوب ترين گجت هاى 
پوشيدنى دنيا

مقاومت شاخص كل در حدود 75 هزار واحد
پيش بينى «فرصت امروز» محقق شده است

صفحه  4

 با وجود ركود اقتصادى در اصناف 

تاسيسات مكانيكى ساختمان
درآمد بااليى دارد

نوسازى ناوگان حمل و نقل در بسته خروج غير تورمى از ركود

تسهيالت نوسازى ناوگان
حمل و نقل عمومى در راه است 

دغدغه هاى يك مدير فروشگاه لوازم جانبى كامپيوتر

فاينانس  چينى
از تعليق موقتى خارج مى شود

فنون مديريت 
در يك فروشگاه حاشيه اى
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خبر

نيمى از واحدهاى توليد كفش تعطيل شده اند
ــول  ــده اند.  رس ليد: ركود حاكم بر بازار نيمى از واحدهاى توليد كفش تعطيل ش
شجرى، رييس اتحاديه كفاشان دست دوز گفت: به دليل ركود حاكم بر بازار نيمى 
از واحدهاى توليد كفش تعطيل اند و سه هزار واحد صنفى هم پروانه كسب ندارند، 

چرا كه قيمت تمام شده توليد كفش به دليل افزايش هزينه ها باال رفته است. 
ــور  ــه ركود حاكم بر بازار توليد كفش در كش ــاره ب ــو با فارس با اش او در گفت وگ
ــزوده و به نوعى ماليات  ــا افزايش 2 درصدى ماليات بر ارزش اف ــان كرد: ب خاطرنش
ــت پرداخت ماليات در صنف  ــرف ماليات بر فروش مى توان گف ــى و از آن ط پلكان

كفاشان دست دوز 300 تا 400 درصد افزايش يافته است. 
ــانى و هزينه اجاره  ــش هزينه انرژى مصرفى، نيروى انس ــاره به اينكه افزاي وى با اش
ــده كفش  ــت هم داده تا قيمت تمام ش ــت به دس ــا خريد كارگاه هاى توليدى دس ي
ــال گذشته حداقل قيمت اين كفش ها  ــت دوز و توليد داخل باال رود، افزود: تا س دس
ــت  ــيده اس 40 تا 90 هزار تومان بود، ولى اكنون اين رقم به باالى 60 هزار تومان رس
ــت.  رييس اتحاديه  ــده اس ــردم هم قدرت خريد ندارند و بازار با ركود مواجه ش و م
ــت دوز تصريح كرد: از طرف ديگر بيش از 50 درصد واحدهاى توليدى  ــان دس كفاش
ــمى چهارهزار واحد صنفى كفش دست دوز  ــتند و به طور رس اين صنف تعطيل هس
پروانه كسب دارند، اما سه هزار واحد ديگر نيز به دليل نداشتن شرايط گرفتن پروانه 
ــت كه تعداد  ــكونى فعاليت مى كنند و آمارهاى ميدانى حاكى از آن اس در منازل مس
ــجرى به اين نكته اشاره كرد كه  ــد.  ش واحدهاى صنفى به 10 هزار واحد هم مى رس
اين اتحاديه به دنبال انتقال واحدهاى صنفى زيرزمينى و بدون پروانه به شهرك هاى 
اطراف تهران و ساماندهى  آنهاست. وى به نقش آموزش براى توليد كفش دست دوز 
ايرانى طبق اصول استاندارد اشاره كرد و گفت: در همين راستا چندين دوره آموزشى 
ــركت هاى معتبر ايتاليايى برگزار كرده ايم و در عين حال 80 نفر در  با هماهنگى ش
ــگاه علمى- كاربردى مشغول آموزش  ــته توليد كفش در مقطع كاردانى در دانش رش

هستند كه همگى آنها از دل اين صنف انتخاب شده اند. 

افزايش ماليات مضاعف در دستور كار نيست
شاپور محمدى، معاون وزير اقتصاد با تشريح جزييات بند 25,1 سياست هاى اقتصادى 
ــت اعالمى، ايجاد مشوق بيشتر  دولت براى خروج از ركود تاكيد كرد: منظور از سياس
ــرمايه گذارى آن درون  ــركت ها درون بنگاه ها و س براى حمايت از حفظ نقدينگى ش
شركت، با هدف توسعه فعاليت بنگاه هاى اقتصادى است. منظور بند 25,1 سياست هاى 
اقتصادى دولت براى خروج از ركود، اعطاى معافيت ها و حمايت هاى احتمالى بيشتر، 
ــود نقدى كمترى توزيع  ــركت هايى است كه س ــرايط كنونى، به ش ــه با ش در مقايس
مى كنند، بنابراين رويكرد كلى اين سياست، در جهت حمايت از بنگاه ها بوده و به هيچ 

وجه افزايش ماليات يا اخذ ماليات مضاعف، در دستور كار نيست. 

پرداخت يارانه نقدى اشكال اصلى دولت
على قنبرى، كارشناس اقتصادى مى گويد: عمده مشكالت اقتصادى در دولت يازدهم، 
زاييده اين دولت نيست بلكه مربوط به قبل و دولت گذشته است كه در اين دولت هم 
ــكاالت و نقدها به دولت  ــت. او به ايرنا توضيح داد: يكى از مهم ترين اش ادامه يافته اس
يازدهم پرداخت يارانه نقدى است كه از دولت قبل آغاز شده و مبالغ زيادى به عمده 
ــان پرداخت مى شود كه در وضعيت اقتصادى و نرخ  مردم جامعه آن هم به طور يكس
ــته و رشد اقتصادى را با كندى مواجه كرده است. اين استاد دانشگاه  تورم تاثير گذاش
ــاد، نبود يك بخش خصوصى  ــفافيت در اقتص ــه كرد: همچنين عدم رقابت و ش اضاف
ــد در اقتصاد، مداخله دولت در اقتصاد و اتكاى دولت به درآمدهاى نفتى، براى  توانمن
اقتصاد ما يك معضل است كه هنوز در راستاى رفع آنها در دولت يازدهم چاره انديشى 
نشده است. وى با تاكيد بر اينكه دولت بايد از گسترش سازمان هاى دولتى بپرهيزد، 
خاطرنشان كرد: دولت بايد با تقويت توليد كشاورزى و صنعت داخلى به جاى اتكا به 
واردات و همكارى با بخش خصوصى از لحاظ سياسى، اجتماعى و فرهنگى براى كمك 
به بهبود شرايط و وضعيت اقتصادى تالش كند. قنبرى با بيان اينكه واقعى كردن نرخ 
بنزين يك قانون است كه براى دولت هم يك الزام به شمار مى رود، تصريح كرد: اگر 
ــال آينده از اتكا به واردات بكاهد و به جاى دخالت  ــال جارى و س دولت بتواند در س
مستقيم در امور اقتصادى بخش خصوصى را تقويت كند و در جهت جذب سرمايه هاى 

خارجى گام بردارد، مى توانيم يك اقتصاد كارآمد و پويا تجربه كنيم.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى 
ــى اعالم كرده،  اسالمى، در گزارش
ــه چهارم واردات برنج  ايران در رتب
جهان قرار دارد. خبرى كه مى تواند 
ــد برنج در  ــه به ميزان تولي با توج
كشور تعجب برانگيز باشد. در حال 
حاضر، ايران با واردات بيش از يك 
ميليون تن برنج در سال هاى اخير، 
پس از كشورهاى فيليپين، نيجريه 
ــعودى در رده چهارم  و عربستان س
ــرار گرفته  ــان ق ــج جه واردات برن
است. بررسى آمار واردات برنج طى 
ــال هاى 1380 تا 1391 حاكى  س
ــت كه در اين دوره ميزان  از آن اس
ــول از 699 هزار  واردات اين محص
تن در سال 1380 با سير صعودى 
ــال 1391  به 1289 هزار تن در س
رسيده كه نشان دهنده افزايش 45 

درصدى در اين دوره است. 
ــدار  ــراى يك هش ــن آمار ب همي
ــدارى مبنى بر  ــت؛ هش كافى اس
اينكه سرنوشت برنج و شاليكاران 
ايرانى در خطر است. اين خطر از 
آن جهت است كه برنج ايرانى به 
ــمومى  ــتفاده نكردن س دليل اس
ــدارى درازمدت  ــب نگه كه موج
ــط كشاورزان،  برنج مى شود توس
ــال تاريخ انقضايش  بعد از يك س
ــج  ــن برن اي ــر  ــد و اگ فرا مى رس
فروخته نشود، به ضرر شاليكاران 
ــود  ــود و اين گونه مى ش خواهد ب
ــه نايب رييس انجمن  ــه به گفت ك
برنج، شاليكاران ترجيح مى دهند 
ــاى برنج در زمين خود ويال  به ج
ــش اينجاست  برويانند. حاال پرس
ــرف برنج در  ــر ميزان مص كه مگ
ــور تا چه حد است كه توليد  كش

داخل كفاف آن را نمى دهد؟ 
انجمن  ــس  نايب ريي ــان،  على اكبري
برنج ايران، در گفت وگو با «فرصت 
ــش  ــخ به اين پرس ــروز» در پاس ام
ــزى كه وزارت  ــت: طبق آن چي گف
ــت و درمان اعالم كرده 98  بهداش
ــرانه مصرف روزانه هر  گرم برنج س
ــج ايران نيز  ــت. انجمن برن فرد اس
ــالم مى كند،  ــت كه اع ــال ها اس س
ــر ايرانى در  ــرانه مصرف برنج ه س
ــال 36 كيلوگرم است كه با آمار  س
ــت، اما به  ــت يكى اس وزارت بهداش
ــاورزى كه برنامه  تازگى وزارت كش
تنظيم بازار را در پيش گرفته، اعالم 
كرده، سرانه مصرف برنج هر ايرانى 
ــت. اگر  ــرم اس ــال 40 كيلوگ در س
ــه  ــن آمار را در نظر بگيريم س همي
ميليون تن، نياز كشور به برنج است 
ــور  ــه دوميليون تن از آن در كش ك

توليد مى شد و اكنون با كشت هاى 
ــود حدود  دوباره اى كه انجام مى ش
ــد برنج  ــن ديگر تولي ــزار ت 400 ه
داريم كه در كل دو ميليون و 400 

هزار تن توليد داخلى برنج است. 

برنج به جاى «روپيه»
ــور به  ــح يعنى كش ــا اين توضي ب
ــن برنج نياز  ــزار ت واردات 600 ه
ــراى  ــن ب ــر 200 هزارت دارد و اگ
در  ــول  محص اين  ــازى  ذخيره س
نظر گرفته شود، ساالنه بايد 800 
هزار تن برنج به كشور وارد شود، 
اما اكنون شاهد هستيم كه طبق 
گزارش مركز پژوهش هاى مجلس 
ــالمى نزديك به يك  ــوراى اس ش
ــزار تن واردات  ميليون و 300 ه
ــور صورت مى گيرد،  برنج به كش
ــن اضافه بر  ــزار ت ــى 500 ه يعن

آنچه كشور نياز دارد. چرا؟ 
ــج درباره  ــس انجمن برن نايب ريي
اين موضوع اظهار كرد: اين ماجرا 
ــردد كه  ــم بازمى گ ــه دولت ده ب
ــته تن به اين  خواسته يا ناخواس
اتفاق داد و چهار برابر نياز كشور 
ــان ما  ــرد. در آن زم ــج وارد ك برن
تحت تحريم ها بوديم. دولت هند 
ــور  ــه جاى نفتى كه به اين كش ب
ــدا به ايران  ــد، در ابت صادر مى ش
ــرد اما بعد  ــه پرداخت مى ك روپي
از مدتى به دليل محدوديت هايى 
ــت هند  ــود آمد، دول ــه وج كه ب
ــاى روپيه از  ــالم كرد، ما به ج اع
اين به بعد در مقابل نفت به ايران 
ــج مى دهيم و دولت هم قبول  برن
ــا كه  ــه داد: از آنج ــرد.  او ادام ك
كشاورزان خودشان را جدا از بدنه 
ــه اين موضوع  ــام نمى دانند، ب نظ
اعتراضى نكردند، اما توقع هم اين 
بود كه واردات به اندازه نياز كشور 
ــد تا به كشاورزان آسيب وارد  باش
ــفانه اتفاقى كه افتاد  ــود متاس نش
ــك به دو  ــود كه نزدي اين گونه ب
ميليون تن برنج از مبادى قانونى 
ــور شد البته، اين به غير  وارد كش
ــود كه از  ــاى قاچاقى ب  از برنج ه

ــتان  طريق مرزهاى عراق و پاكس
وارد كشور مى شود. 

پاكستان جايگزين هند مى شود
ــت  ــا قيم ــدى ب ــج هن ــى برن وقت
ــود  ارزان ترى در بازار عرضه مى ش
و از سوى ديگر، وضعيت اقتصادى 
بيشتر مردم مساعد نيست، طبيعتا 
ــتر در  ــوع برنج بيش ــن ن ــاى اي ج
سفره هاى ايرانى باز مى شود، اما تا 
ــر  زمانى كه خبر آلودگى آن منتش
ــى برنج هاى  ــود. ماجراى آلودگ نش
هندى در زمان خودش سروصداى 
ــت. در آن زمان  ــادى راه انداخ زي
ــه موادى  ــن برنج ها ب ــد اي گفته ش
مانند فلز سنگين و سمى آرسنيك 
آلوده هستند. موضوعى كه به گفته 
ــج ايران،  ــن برن ــس انجم نايب ريي
ــد  ــز آن را تايي ــت ني وزارت بهداش
كرد و همين موضوع سبب كاهش 
ــوى  ــد، اما از س ــد ش واردات از هن
ديگر حاال گويا پاكستان جاى هند 
ــت.  اكبريان، با اشاره  را گرفته اس
ــتان، بيان  ــه واردات برنج از پاكس ب
ــى از تحريم ها  ــرد: اكنون كه كم ك

ــفانه مشكل  متاس ــده،  برداشته ش
واردات برنج حل نشده است. اكنون 
پاكستان به جاى پول برق به ايران، 
ــه كيفيت برنج  ــج مى دهد. البت برن
پاكستان نسبت به برنج هندى بهتر 
و قيمت جهانى آن نيز باالتر است، 
اما اين پرسش وجود دارد، حاال كه 
ــته شده و  كمى از تحريم ها برداش
ــت، كشاورز  ــرايط بهتر شده اس ش
ــرد؟ كى  ــه نفعى مى ب ــكار چ برنج
ــرايط را تعيين  ــت كه ما ش قرار اس
ــت كه كمى  كنيم؟ نظر ما اين اس
ــرايط را به ما بسپارند  هم تعيين ش
ــه برنجى در خور  ــه ما بگوييم چ ك

سفره ايرانى است. 

نه، به واردات برنج
در فصل برداشت

طبق آمار مركز پژوهش هاى مجلس 
ــالمى در برخى از سال ها  شوراى اس
ــده كه واردات برنج در فصل  ديده ش
ــرد و همين  ــوت مى گي ــت ق برداش
ــكل مواجه  اتفاق برنجكاران را با مش
ــه اينكه ماه هاى  ــد. با توجه ب مى كن
ــر، ماه هاى  ــهريور و مه ــرداد، ش م

برداشت برنج هستند، طبيعى است 
كه چند ماه مانده به برداشت، كمى 
ــود،  ــازار برنج تغييرات ايجاد ش در ب
ــت واردات  اما اينكه در فصل برداش
صورت مى گيرد، كمى پرسش برانگيز 
ــن برنج  ــس انجم ــت.  نايب ريي اس
ــوع، گفت:  ــاره اين موض ــران، درب اي
ــت برنج، بازار اين  در ماه هاى برداش
محصول كمى افت پيدا مى كند و از 
سوى ديگر، از ارديبهشت تا تيرماه، 
ــول در بازار كمى  ــت اين محص قيم
ــت  افزايش پيدا مى كند. دولت درس
در بين ماه هاى ارديبهشت تا تيرماه 
ــت  ــبد خانوار درخواس از ما براى س
ــد و وقتى با ما به تفاهم  برنج مى كن
ــج اقدام  ــه واردات برن ــد، ب نمى رس
مى كند. در حالى كه براى واردات بايد 

چندماه زودتر ثبت سفارش شود. 

وقتى به سازمان ها مى گويند 
برنج ايرانى نخريد 

ــاورزان از  ــهم كش ــه س در حالى ك
يارانه ها هيچ بوده و دولت نه تنها از 
اين گروه حمايت نكرده است، بلكه 
ــرايط را  با واردات بيش از اندازه، ش
براى آنها دشوار كرده است، از اين 
سو، طبق آنچه نايب رييس انجمن 
ــازمان ها و  ــد، به س ــران مى گوي اي
دستورالعمل  ــربازخانه ها،  س حتى 
داده شده كه برنج ايرانى خريدارى 
ــن  ــاره اي ــان، درب ــد.  اكبري نكنن
ــت: در موضوع يارانه ها  موضوع گف
ــن مخصوص  ــه كومباي در حالى ك
شالى درعرض دو سال، قيمتش از 
ــه 80 ميليون تومان  20 ميليون ب
ــزات مورد  ــه تجهي ــيده و هم رس
ــبت به دو  ــتفاده شاليكاران نس اس
ــته قيمتش پنج برابر  ــال گذش س
ــده، هيچ حمايتى از شاليكاران  ش
ــده است و حتى به سازمان ها و  نش
ــربازخانه ها نيز دستور داده شده  س
ــود و  كه برنج ايرانى خريدارى نش
ــاى آن برنج هندى خريدارى  به ج
ــعار دولت  كنند.  او اظهار كرد: ش
ــت: «ما در  ــش برنج اين اس در بخ
توليد برنج به خودكفايى برسيم.» 

ــه  ــراى اينك ــا ب ــه م ــى ك در حال
بخواهيم به خودكفايى برسيم بايد 
ــج پرمحصول را توليد كنيم، اما  برن
ــزان برنج پرمحصول زير  اكنون مي
ــت ما به كمترين حد خودش  كش
ــال گذشته رسيده است.  در 30 س
اكنون پرسش ما از دولت اين است 
ــاورز برنجكار كى بايد  كه اين كش
ــدن تحريم ها را  ــم ش ــيرينى ك ش
ــايل مورد نياز  ــد؟ قيمت وس بچش
كشاورزان برنجكار پنج برابر شده، 
ــم پنج برابر  ــا قيمت برنج ه اما آي

شده است. 
ــت در حالى مطرح  ــعار دول اين ش
ــزارش مركز  ــود كه طبق گ مى ش
ــام موجود  ــار و ارق ــا، آم پژوهش ه
نشانگر آن است كه با گذشت زمان، 
ــش پيدا  ــى كاه ــد خوداتكاي درص
كرده، به طورى كه از 61 درصد در 
ــال 1380 به 44 درصد در سال  س
ــت. اين موضوع  1391 رسيده اس
ــان دهنده اين واقعيت است كه  نش
در مورد خودكفايى برنج، به برنامه 
ــده و دولت  توليد برنج توجهى نش
بايد براى حفظ سرمايه هاى داخلى 
ــور،  و جلوگيرى از خروج ارز از كش

حامى برنجكاران باشد. 

برنج ايرانى، كيلويى چند؟ 
ــراى واردات  ــى از داليلى كه ب يك
ــد،  ــور مطرح مى ش ــج به كش برن
ــن واردات براى  ــه اي ــود ك ــن ب اي
ــورت مى گيرد. اما  ــم بازار ص تنظي
ــاى موجود در بازار خبرى  قيمت ه
ــه گفته  ــازار ندارد. ب ــم ب از تنظي
نايب رييس انجمن برنج، قيمت هر 
ــو برنج پالوده پنج هزار و 500  كيل
تومان، طارم درجه يك شش هزار 
تومان و قيمت برنج هندى نزديك 
ــت. اگر  ــزار تومان اس ــه چهار ه ب
بخواهيم از نظر مواد مغذى موجود 
ــا را با يكديگر  ــوع برنج ها، آنه در ن
ــه كنيم، قيمت برنج ايرانى  مقايس
ــدى، كم  ــا برنج هن ــه ب در مقايس
ــت. البته اين نكته را بايد گفت  اس
ــج ايرانى كه در  كه قيمت هاى برن
ــمالى به  ــده در مناطق ش ــاال آم ب
ــت و وقتى به تهران  اين قيمت اس
مى رسد، افزايشى چشمگير دارد. 

از آنجا كه تنها وارد كننده برنج به 
ــت، بايد به  كشور خود دولت اس
ــه كند كه دريافت  اين نكته توج
ــاى ارز مى تواند در  ــه ج ــج ب برن
تغيير ذائقه مردم موثر باشد و در 
ــت  طول زمان با تغيير الگوى كش
ــا مخاطره مواجه  ــد برنج را ب تولي
كند. اكنون سرنوشت برنج ايرانى 

در دستان دولت است. 

سرنوشت برنج ايرانى در خطر است عسل داداشلو

«ويال» هايى كه به جاى «برنج» مى رويند
وقتى برنج چهار برابر بيش از نياز داخلى وارد مى شود، تبعاتش فقط 
ــت. اين  ــى برنج هاى خارجى يا ركود در بازار برنج ايرانى نيس آلودگ

موضوع پيامدهاى بدترى نيز به دنبال دارد. 
ــيب هاى واردات بيش از  ــس انجمن برنج ايران، درباره آس نايب ريي
ــت آنكه زمينه براى عرضه برنج هاى  ــت: نخس اندازه برنج معتقد اس
ــود و نكته بعدى اين است  تقلبى در بازار با نام برنج ايرانى باز مى ش
از آنجايى كه به برنج هاى ايرانى سموم نگهدارنده زده نمى شود، اين 
ــال نمى تواند در انبارها بماند و وقتى در طول  برنج ها بيش از يك س
يك سال برنج به فروش نمى رسد، شاليكاران رغبت خود را از دست 
مى دهند و اين گونه مى شود كه زمين هاى خود را ول مى كنند يا به 
ــازان مى فروشند. اگر اكنون از سارى به سمت رامسر حركت  ويالس
ــاليزارها، ويال  ــويد در ميان درصد زيادى از ش ــد، متوجه مى ش كني

ساخته شده است. 
ــرورش مى دهند، كافى  ــاليكارها به جاى برنج، ويال پ ــن كه ش همي
ــورى كه خودش قطب  ــت كمى به فكر فرو رويم كه چگونه كش اس
ــت، با سياست هاى نادرست در حال به خطر  توليد برنج مرغوب اس

انداختن سرنوشت اين محصول استراتژيك است؟
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ــتر اصناف  ــود اينكه بيش با وج
ــادى با  ــرايط ركود اقتص در ش
ــه  ــددى مواج ــكالت متع مش
شده اند و زبان به گله باز كرده اند 
گويا اتحاديه تاسيسات مكانيكى 
ساختمان تهران با وجود كاهش 
ــان آهنگ  ــاز همچن ساخت و س
ــه طورى كه  رضايت مى نوازد، ب
ــا وجود  ــن اتحاديه ب ــس اي ريي
فعاليت دوهزار واحد صنفى بدون 
ــار اعضاى حقيقى  پروانه در كن
ــده  ــب ش اتحاديه از درآمد كس

اعالم رضايت مى كند. 
ــات  ــت مالي ــن درياف همچني
ــط دولت  ــر ارزش افزوده توس ب
مسئله  ديگرى است كه همواره 
ــار نارضايتى  ــراى اظه محلى ب
ــژن عطارد  ــت اما بي اصناف اس
ــه برخى از  ــئله را تنها ب اين مس
ــبت مى دهد  اعضاى اتحاديه نس
ــروز» مى گويد:  و به «فرصت ام
ــادى داريم كه  ــكالت زي ما مش
ــايد يكى از اين موارد ماليات  ش
باشد. اگرچه اخذ ماليات در ساير 
اصناف شديدتر است اما از آنجا 
كه اتحاديه تاسيسات مكانيكى 
ــمول بند «ج» يعنى  مسكن مش
خدمات مى شود، از اين رو مبلغ 
دريافتى كمتر است. با اين حال 
برخى از اعضا با استناد به اينكه 
ــته كمتر ماليات  ــال گذش در س
داده اند رقم اعالمى را دو يا چند 
برابر اعالم مى كنند كه از ديد من 

نبايد اين گونه باشد. 
ــه  ــان اينك ــا بي ــه ب وى در ادام
ــكل ما در اتحاديه  مهم ترين مش

ــات مكانيكى ساختمان  تاسيس
ــارت كافى از  ــود نظ ــران نب ته
ــت، مى گويد:  سوى متوليان اس
ــيس  ــازه تاس ــه ت ــن اتحادي اي
ــال عمر دارد  ــر از دو س كه كمت
ــد صنفى را  هم اكنون 800 واح
ــه زيرمجموعه خود دارد  با پروان
اما متاسفانه هم اكنون در تهران 
ــد صنفى  ــزار واح بيش از دوه
بدون مجوز در بخش تاسيسات 
ــاختمان فعاليت  ــى س مكانيك
ــه پيش از  ــد در حالى ك مى كنن
ــا 300 واحد  ايجاد اتحاديه تنه
ــات مكانيكى  با پروانه در تاسيس
ساختمان فعال بودند اما با تالش 

500 واحد ديگر ايجاد شد. 
ــام  ــازمان نظ ــد: س وى مى افزاي
مهندسى، اداره راه و شهرسازى 
و شركت آب و فاضالب و شركت 
ــال  ــد كم ــهردارى باي گاز و ش
ــا در اين زمينه  ــكارى را با م هم
ــفانه به  ــند اما متاس داشته باش
ــركت گاز، با ما همكارى   جز   ش
ــرى انجام  ــاد  ديگ ــرف نه از ط
ــت اتحاديه ما  ــود. فعالي نمى ش
ــى ساختمان  در بخش لوله كش
ــازمان ها از ما  است و بايد اين س
ــت كنند.  رييس  به خوبى حماي
ــات مكانيكى  ــه تاسيس اتحادي
ساختمان تهران با اشاره به اينكه 
ــورى براى  ــوز اتحاديه كش هن
ــت هاى اين صنف  تعيين سياس
ــت و هر شهرى  ايجاد نشده اس
ــرايط موجود  بر حسب نياز و ش
ــت، مى گويد: هر  تصميم گير اس
شهرى اتحاديه اى را در دو سال 
ــيس كرده است تا  گذشته تاس

لوله كشى  ساختمان از استاندارد 
ــد اما نكته  ــى برخوردار باش كاف
مهم اينجاست كه با وجود تالش 
ــازى در اين  ما براى استانداردس
بخش افرادى هستند كه تنها با 
ــبى روى در و ديوار  تبليغ برچس
ــه در اين صنف  ــا حداقل هزين ب
فعاليت مى كنند كه از استاندارد 
ــت، اينجا وظيفه  برخوردار نيس
ــالم كرديم اين  نهادهايى كه اع

ــوند اما  ــع كار ش ــت كه مان اس
ــه هيچ  ــم ك ــفانه مى بيني متاس
ــان  ــى نمى كنند و برايش حمايت
ــه  ــراى نمون ــدارد. ب ــت ن اهمي
ــال در اين  ــهردارى تهران اص ش
مبحث خود را دخيل نمى كند در 
حالى كه  يكى از تاثيرگذارترين 

نهادهاست. 
به گفته عطارد 95 درصد شكايت 
ــات مكانيكى  ــردم از تاسيس م

ــت  ــاختمان از واحدهايى اس س
ــه كار ندارند و  كه مجوز و پروان
تنها پنج درصد از اين شكايت ها 
مربوط به اعضاى اتحاديه است. 
ــاس تبليغات و بدون  مردم براس
ــى ها  ــى از عواقب لوله كش آگاه
ــا تماس مى گيرند  با اين واحده
ــبت به كارى  ــن واحدها نس و اي
ــئوليت  ــام داده اند مس ــه انج ك

نمى پذيرند. 
ــه اعضاى  ــاره به اينك وى با اش
ــوب  ــاس چارچ ــه براس اتحادي
ــردم پول  ــده بايد از م تعيين ش
ــد، مى افزايد: اينجا  دريافت كنن
ــوان اتحاديه واقعا كارى  ما به عن
ــم، زيرا  ــم انجام دهي نمى تواني
دستمان كوتاه است اما براساس 
ــام صنفى  ــون نظ ــاده 91 قان م
ــاختمان ها  تمامى لوله كشى  س
ــق واحدهاى صنفى  بايد از طري
ــورت گيرد كه  ــوز ص داراى مج
ــون رعايت  ــن قان ــفانه اي متاس
نمى شود. براى نمونه اگر شركت 
آب و فاضالب بخواهد كنتورى را 
براى ساختمانى بدهد بايد ابتدا 
به لوله كشى آب آن كه توسط چه 

واحدى انجام شده توجه كند. 
ــاس  ــد: براس ــارد مى افزاي عط
ــام  ــون نظ ــاده 91 قان ــن م مت
ــخاص حقيقى  صنفى تمامى اش
ــد به  ــه مى خواهن ــى ك و حقوق
مصرف كنندگان كاال و خدمات 
ــب  عرضه كنند بايد پروانه كس
مربوطه را داشته باشند و جرايد 
ــانه ها نيز بايد  و روزنامه ها و رس
آگهى   اين واحد صنفى مجوز دار 

را قبول كنند. 

ــه اگر همكارى  وى  با بيان اينك
ــا و  ــط نهاده ــه توس ــا اتحادي ب
سازمان هاى مربوطه انجام شود 
قطعا كيفيت كار افزايش مى يابد، 
ــد عمر مفيد  ــد: چرا باي مى افزاي
ــورهاى  ــاختمان در كش يك س
ــال و در كشور  ــرفته 90 س پيش
ــرا بايد  ــد؟ چ ــال باش ما 25 س
سرمايه هاى ملى كشور به راحتى 
به دليل نبود نظارت و همكارى 
ــاى  ــازمان ها و نهاده ــان س مي

متولى به هدر برود؟ 
ــات  ــه تاسيس ــس اتحادي ريي
ــران با  ــاختمان ته مكانيكى س
ــبختانه درآمد  بيان اينكه خوش
ــت  ــاى صنفى خوب اس واحده
ــن زمينه  ــى در اي و جاى نگران
ــكل  وجود دارد، مى افزايد:  مش
ــت هاى انقباضى دولت  ما سياس
است. سود حاصل از ساخت و ساز 
ــت  ــاد و غيرواقعى اس ــود زي س
ــته  ــت گذش ــفانه در دول متاس
ــاس نياز  ــاز نه براس ساخت و س
ــود  جامعه تنها به دليل وجود س
ــوى برخى از افراد  هنگفت از س
ــد كه  صورت گرفت و موجب ش
ــات  بازار كار خوبى براى تاسيس
ــاد  ــاختمان ايج ــى س مكانيك
ــتن  ــال با فرونشس ــود اما ح ش
ــاز و كاهش سود  تب ساخت و س
حاصله از محل ساختمان سازى 
ــه وجود آمده  ركودى در بازار ب
ــود وضعيت  ــت اما با اين وج اس
ــش قابل  ــن بخ ــدى در اي درآم
دفاع است، زيرا افراد حرفه اى و 
ساخت وسازان واقعى همچنان 

در حال ساخت و ساز هستند. 

50 درصد از ماليات كل كشور در استان 
تهران وصول مى شود كه اين نشان از 
ــتان در تحقق  ظرفيت باالى اين اس

اهداف اقتصادى دولت دارد. 
 محمدرضا نورى، رييس امور مالياتى 
ــتان تهران با اعالم اين خبر گفت:  اس
ــى از مهم ترين و  ــائل مالياتى يك مس
تاثيرگذارترين امور اقتصاد است و در 
ــال هاى اخير اين جايگاه و اهميت  س
بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته 

است. 
ــات بر  ــذارى مالي ــزود: تاثيرگ وى اف
سياست هاى اقتصاد دولت باعث تحقق 

دستيابى به منابع مالى پايدار مى شود، 
به طورى كه هم اكنون 40 درصد بودجه 
ــهم ماليات تامين مى شود.  وى  از س
ــه بتوان اهداف،  اظهار كرد: براى آنك
برنامه و سياست هاى اقتصادى دولت را 
در دستيابى به ماليات محقق كرد الزم 
است زيرساخت و مقدمات امر فراهم 
شود كه مهم ترين زيرساخت اين امر 
ــازى مالياتى است.  نورى  فرهنگ س
ــفانه با وجود تالش هاى  گفت: متاس
صورت گرفته درحوزه ماليات، هنوز 
بسيارى از مردم با اثرگذارى ماليات بر 
جامعه آشنا نيستند و شايد بيشتر مردم 

با اثرات عوارض شهردارى كه به عينه 
ــنا باشند.   آن را مالحظه مى كنند آش
رييس امورمالياتى استان تهران تصريح 
كرد: اگر مردم با تاثيراتى كه پرداخت 
ــردى و اجتماعى  ماليات بر زندگى ف
آنان مى گذارد آشنا شوند پرداخت آن 
را با رغبت بيشترى انجام مى دهند و 
اين امر باعث تحقق عدالت مالياتى در 

جامعه مى شود. 
ــئله ديگرى كه  ــرد: مس ــان ك وى بي
مى تواند در دستيابى به اهداف مالياتى 
تاثيرگذار باشد، اصالح و به روز رسانى 
ــت كه در سال هاى  قانون ماليات اس

ــبى در خصوص  اخير اقدامات مناس
ماليات مستقيم و غيرمستقيم صورت 
گرفته كه در صورت تصويب در مجلس 
ــالمى تا پايان سال جارى  شوراى اس

قابل اجرا خواهد بود. 
نورى گفت: اجراى طرح جامع مالياتى 
كشور تنها راه توسعه فرهنگ ماليات 
است كه خوشبختانه با اقدامات مناسب 
سال هاى اخير، فازهاى اول و دوم اين 
ــت اجرا است كه حركت  طرح در دس
به سمت فعاليت مكانيزه و الكترونيكى 
ــوع از اقدامات انجام  كردن اين موض

شده دراين زمينه است. 

ــتان  ــه رييس امورمالياتى اس به گفت
تهران، هم اكنون تمامى فعاليت هاى 
حوزه امور مالياتى از وضعيت دستى 
ــزه انجام  ــورت مكاني ــارج و به ص خ

مى شود. 
وى گفت: اجراى طرح جامع مالياتى 
ــرى از فرارهاى مالياتى  باعث جلوگي
مى شود اما متاسفانه با وجود تكليف 
ــات، هنوز  ــتگاه ها بر ارائه اطالع دس
ــده  اين مهم به طور كامل محقق نش
ــود  ــن مهم انجام ش ــت كه اگر اي اس
ــى در جامعه حكمفرما  عدالت ماليات

خواهدشد. 

 با وجود ركود اقتصادى در اصناف 

تاسيسات مكانيكى ساختمان درآمد بااليى دارد

50 درصد ماليات كل كشور در استان تهران وصول مى شود

لزوم نگاه تجارى به واحدهاى گوشت طيور

ــرمايه گذارى واحدهاى توليد گوشت طيور الزم  نگاه اقتصادى و تجارى در س
است. 

محمود حجتى، وزير جهاد كشاورزى گفت: سياست گذارى در برنامه راهبردى 
توليد گوشت طيور در سرمايه گذارى و راه اندازى اين واحدها بايد با نگاه فعاليت 

اقتصادى و تجارى صورت پذيرد. 
به گزارش ايرنا، در نشست شوراى سياست گذارى زير بخش دام و طيور ضمن 
ــود واحد، توجه  ــال مديريت مطلوب، رقابت، بازار و س بيان اينكه موضوع اعم
ــرايط و عاليق مصرف كننده، بازارهاى صادراتى درگرواين سياست ها و  به ش
ــت، افزود: در صورت بى توجهى به اين سياست ها، واحدهاى  برنامه ريزى هاس

توليدى در توليد اقتصادى دچار مشكل مى شوند. 
وى با تاكيد بر ضرورت توجه به «مديريت توليد» در برنامه ريزى ها، اظهار كرد: 
ــاورزى از جمله توليد گوشت طيور در تمام  مديريت توليد در محصوالت كش
ــت هاى اساسى كشاورزى به  دنيا و به ويژه كشورهاى توسعه يافته جزو سياس
ــمار مى آيد، به طورى كه در برخى از اين كشورها، گاهى سياست افزايش و  ش
بعضى وقت ها سياست عدم توليد اعمال مى شود و در عوض هزينه هاى آن نيز 

به نوعى جبران مى شود. 
ــردن توليدات  ــرورت يكپارچگى و زنجيره اى ك ــپس با تاكيد بر ض حجتى، س
ــاورزى به عنوان يك گرايش عمومى، مديران اين وزارتخانه را به مطالعه و  كش

بررسى بيشتر در اين زمينه ملزم كرد. 
ــخنان خود، بر لزوم ساماندهى  ــاورزى، در بخش ديگرى از س وزير جهاد كش
ــى و ارزيابى واحدهاى توليدى از جنبه هاى  واحدهاى توليدى موجود و بررس

عملكرد، سوددهى و بهره ورى تاكيد كرد. 
حجتى با اشاره به فرصت موجود در بازار مصرف در كشورهاى همسايه و حاشيه 
خليج فارس، توجه توليدكنندگان را به موضوع صادرات از منظر بازار و تجارت 
در برنامه راهبردى ضرورى عنوان كرد و افزود: در اين راستا دولت پشتيبانى و 

حمايت الزم را در اين زمينه به عمل خواهد آورد. 

اسامى مفسدان اقتصادى 
به دست ما نرسيده است

مطالبى كه در خصوص اسامى مفسدان اقتصادى مطرح مى شود صرفا به دليل 
تسويه حساب هاى سياسى است و هيچ فهرستى به دست ما نرسيده است.

ــتاد مبارزه با مفاسد اقتصادى در  عزت اهللا يوسفيان مال، نماينده مجلس در س
ــه معوقات بانكى  ــيدگى ب اين باره به ايلنا گفت: هيات هفت نفره اى براى رس
ــده اند اما مطالبى كه در خصوص اسامى مفسدان  ــتقر ش در بانك مركزى مس
اقتصادى مطرح مى شود صرفا به دليل تسويه حساب هاى سياسى است و هيچ 

فهرستى به دست ما نرسيده است.
وى اظهار كرد: طبق قانون نمى توان قبل از اينكه دادگاه حكمى بدهد اسامى 

مفسدان اقتصادى را اعالم كرد.
نماينده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى تاكيد كرد: قانون مى گويد 
ــم بايد در دادگاه تجديد نظر قطعى  حتى اگر دادگاه اول هم حكم داد اين حك

شود تا بتوان اسامى مفسدان را اعالم كرد.
يوسفيان مال با بيان اينكه هنوز چيزى قطعى و در دادگاه رسيدگى نشده است 
ــامى مفسدان اقتصادى مطرح مى شود  يادآور شد: مطالبى كه در خصوص اس
ــتى به دست ما  ــى است و هيچ ليس ــويه حساب هاى سياس صرفا به دليل تس

نرسيده است.
اين عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس در خصوص پرونده معوقات بانكى 
نيز توضيح داد: هيات هفت نفره اى براى رسيدگى به اين موضوع تعيين شده 
كه در بانك مركزى مستقر شدند و ما اميدوار هستيم در نخستين جلسه ستاد 

شاهد گزارشات خوب آنها باشيم.

4هزار ميليارد ريال براى تهيه نهاده  كشاورزى
هيات دولت مصوبه اى تصويب كرد كه بر اساس آن چهار هزار ميليارد ريال براى 

تهيه  نهاده هاى كشاورزى اختصاص يافت.
 با تصميم هيات وزيران بانك مركزى موظف شد، مبلغ چهارهزارميليارد ريال 
ــهيالت بانكى به منظور تهيه و تدارك نهاده هاى كشاورزى با نرخ مصوب  تس
شوراى پول و اعتبار براى بخش كشاورزى در اختيار شركت خدمات حمايتى 

كشاورزى قرار دهد.
با تصويب هيات دولت مبلغ چهارهزار ميليارد ريال تسهيالت بانكى براى تهيه 

نهاده هاى كشاورزى اختصاص يافت. 
ــانى دولت، هيات وزيران به پيشنهاد وزارت جهاد  به گزارش پايگاه اطالع رس
كشاورزى و به استناد اصل 138 قانون اساسى تصويب كرد، بانك مركزى مبلغ 
ــه و تدارك نهاده هاى  ــهيالت بانكى به منظور تهي چهار هزار ميليارد ريال تس
كشاورزى با نرخ مصوب شوراى پول و اعتبار براى بخش كشاورزى در اختيار 

شركت خدمات حمايتى كشاورزى قرار دهد. 
ــد،  همچنين معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور موظف ش
ــهيالت اقدام كند، البته تضمين دولت نافى  نسبت به تضمين اصل و سود تس

وظايف بانك ها براى وصول مطالبات ناشى از اعطاى تسهيالت نيست. 
براساس اين مصوبه، شركت خدمات حمايتى كشاورزى هم موظف شد نسبت 

به بازپرداخت به موقع تسهيالت در سررسيد مقرر اقدام كند. 
ــوى معاون اول رييس جمهور ابالغ شده  اين مصوبه در تاريخ 1393/5/1 از س

است. 

85 پروانه بهره بردارى معدن صادر شد

ــوى اين وزارتخانه  وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرده كه تاكنون از س
85 پروانه بهره بردارى معدن صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه در سال 
گذشته 6/25درصد افزايش نشان مى دهد. آمار تعداد پروانه هاى بهره بردارى 

از معادن در سه ماهه نخست سال 1392 برابر با 80 فقره بود. 
طى سه ماهه نخست امسال ميزان اشتغال ايجاد شده از محل صدور پروانه هاى 
بهره بردارى معدنى برابر با يك هزار و 250 نفر اعالم شد كه نسبت به سه ماهه 

نخست سال 92 رشد 131/4 درصدى دارد. 
شمار اشتغال ايجاد شده از محل صدور پروانه هاى بهره بردارى از معادن كشور 

در فصل بهار 92 به ميزان 540 نفر اعالم شد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه ماهه ابتدايى امسال بالغ بر سه هزار و 723 

فقره جواز تاسيس صنعتى در كشور صادر كرد. 
پيش بينى شده، سرمايه گذارى ناشى از صدور جوازهاى تاسيس صنعتى به رقم 

345 هزار و 180 ميليارد ريال برسد. 
انتظار مى رود به موجب جوازهاى تاسيس صنعتى صادره در سه ماهه نخست 

امسال براى 91 هزار و 665 نفر اشتغال ايجاد شود. 

خريد 5/5 ميليون تن 
گندم از 31 استان كشور

ــاون وزير صنعت،  عباس قبادى، مع
معدن و تجارت از خريد 5/5 ميليون 
ــت در 31  ــا كمترين اف تن گندم ب
ــتان و تداوم خريد تضمينى اين  اس
محصول در كشور خبر داد  و گفت: 
ــال جارى  ــدار خريد گندم در س مق
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
ــته است. افت  71 درصد رشد داش
ــد در كل گندم هاى  مفيد و غيرمفي
ــده كمتر از دو درصد و  خريدارى ش
وزن سن زدگى آن كمتر از 0/5درصد 
ــت. ارزش ريالى گندم هاى  بوده اس
ــزار ميليارد  ــده 56 ه خريدارى ش
ــدود 50  ــت كه تاكنون ح ريال اس
هزار ميليارد ريال از پول گندم هاى 
خريدارى شده به حساب كشاورزان 

سراسر كشور واريز شد. 

با مفسدان اقتصادى 
بدون اغماض 
برخورد شود

محمد ايلخانى، معاون حقوقى امور 
ــتاد مركزى  مجلس و بين الملل س
مبارزه با قاچاق كاال و ارز بر برخورد 
ــدان اقتصادى  بدون اغماض با مفس
ــاق در كنار  تاكيد كرد و گفت: قاچ
ضربه به توليد كشور با تضييع حقوق 
ــرى  ــات جبران ناپذي ــت، ضرب دول
ــور وارد  ــادى كش ــه اقتص ــه بدن ب
ــئوالن از  مى كند. توقع مردم و مس
ــى در ارتباط با  ــتگاه هاى متول دس
مبارزه با معضل قاچاق برخورد بدون 
ــه با عامالن اصلى  اغماض و پيگيران
و دانه درشت هاى قاچاق است. بايد 
ــى و انتظامى با  ــتگاه هاى امنيت دس
ــاى قاچاق  ــق به پرونده ه ورود دقي
ــى را كه امكان  كالن تمامى راه هاي
ــرار از چنگال  ــتفاده براى ف سوء اس
ــايى و  ــود دارد، شناس ــون وج قان

مسدودكنند. 

موفق ترين عمليات 
الكترونيكى در تاريخ 

نظام مالياتى 
ــكرى، رييس كل سازمان  على عس
ــا  ــت: ب ــور گف ــى كش ــور ماليات ام
ــاركت موديان مالياتى در ارائه  مش
اظهارنامه هاى مالياتى الكترونيكى، 
ــن عمليات  ــن و موفق تري بزرگ تري
ــى - اينترنتى تاريخ نظام  الكترونيك
مالياتى كشور در تير ماه 93 صورت 
ــاس آمار بيش از پنج  پذيرفت. براس
ــه  ــزار اظهارنام ــون و 200 ه ميلي
ــوى موديان در تير ماه  مالياتى از س
ــال جارى براى عملكرد سال 92  س
ــده، در حالى كه اين رقم  دريافت ش
در سال گذشته چهار ميليون و 800 

هزار اظهارنامه بوده است. 

هويت هر كشورى وابسته 
به توليدات داخلى

 آن است
حسين گروسى، كارشناس مسائل 
ــور  ــادى گفت: هويت هر كش اقتص
بستگى به فرهنگ و توليد آن كشور 
دارد و با وجودى كه هر كشور برندى 
ــدى خود  ــراى محصوالت تولي را ب
ــت كرده اما ما تاكنون درباره  درس
ــدى نكرده ايم.  ــر ج ــن مقوله فك اي
حمايت از توليد ملى وظيفه اخالقى 
همه ماست زيرا هويت هر كشورى 
ــگ و محصوالت  ــتگى به فرهن بس
توليدى آن دارد. با توجه به آمايش 
ــرزمينى بايد بسنجيم  و پهناورى س
ــتانى چه  ــت در چه اس كه بهتر اس
كااليى توليد كنيم، ضمن آنكه بايد 
ــى و ملى را مورد  توليدكننده داخل
ــا بتواند  ــت قرار داد ت توجه و حماي
ــاى جهانى  ــود را با بازاره كاالى خ

قابل رقابت كند. 

بخش خصوصى به 
آب و فاضالب وارد مى شود

على اصغر قانع، معاون شركت آبفاى 
ــور از امضاى 13 قرارداد بزرگ  كش
ــرمايه گذارى بخش خصوصى در  س
ــالب در آينده  طرح هاى آب و فاض
ــن  ــت: اي ــر داده و گف ــك خب نزدي
ــزء 2 بند  ــتاى ج قراردادها در راس
«ه» ماده 11 قانون بودجه سال 93 
كشور آماده مبادله است. پروژه هاى 
نمك زدايى در سه شهر استان كرمان 
(كوهبندان، كياشهر و ريحان شهر) 
ــتان  ــهر اس ــى در دو ش و نمك زداي
ــن و بندرگز)  ــتان (بندرتركم گلس
نيز با سرمايه گذارى بخش خصوصى 
و به روش BOO اجرا خواهند شد. 

تقاضا باال رفت و مرغ ديروز كيلويى 7000 تومان شد. مهدى يوسف خانى، ريس اتحاديه 
فروشندگان پرنده و ماهى تهران از افزايش قيمت مرغ خبر داد و گفت: هرساله در چند روز 

پايانى ماه رمضان قيمت عرضه مرغ افزايش مى يابد.
ــا براى خريد مرغ  ــان يافتن ماه رمضان تقاض ــنيم، توضيح داد: با پاي او در گفت و گو با تس
افزايش مى يابد كه با توجه به روش قيمت گذارى مرغ مبنى بر عرضه و تقاضا، قيمت مرغ 

نيز افزايش مى يابد.
ــف خانى ادامه داد: افزايش تقاضا در زمان ذكر شده 20 تا 30 درصد است كه افزايش  يوس
5 درصدى قيمت را در پى داشته اما تا اواسط هفته آينده قيمت و حجم عرضه و تقاضا به 

روال عادى خود باز خواهد گشت.
ــندگان پرنده و ماهى تهران تاكيد كرد: مرغ در روز  گذشته كيلويى  رييس اتحاديه فروش
ــد اما در حال حاضر هيج كمبود و تغيير كيفيتى در عرضه گوشت  7000 تومان عرضه ش

رخ نداده است.
ــتار مرغ زير نظر كارشناسان وزارت  يوسف خانى با بيان اينكه كش
بهداشت انجام مى گيرد، گفت: نظارت و بازرسى در رابطه با فروش 
ــاهد كم فروشى و  ــود اما همچنان ش ــدت پيگيرى مى ش مرغ با ش
ــتيم كه اكثرا توسط واحدهاى بدون  خوراندن آب به الشه مرغ هس

پروانه كسب صورت مى گيرد.
او در پايان خاطرنشان كرد: 600 واحد بدون پروانه كسب در سطح 

شهر تهران مشغول به فعاليت هستند.

ــنبه 18 مرداد ماه جارى در يك انتخابات  ــتان هاى هر استان ش  اتاق هاى اصناف شهرس
سراسرى نمايندگان خود در اتاق اصناف ايران را انتخاب مى كنند. 

ــوى وزارت  ــده از س ــالم ش ــدى اع ــق زمان بن ــران، طب ــاف اي ــاق اصن ــزارش ات ــه گ ب
ــاف  ــاق اصن ت ــات ا نتخاب ــركت در ا ــان ش ــارت متقاضي ــدن و تج ــت، مع صنع
ــن انتخابات  ــام در اي ــت ن ــاه براى ثب ــرداد م ــا 11 م ــارم ت ــد از چه ــتان ها مى توانن اس

اقدام كنند. 
آخرين زمان وصول شكايت از نحوه برگزارى انتخابات از تاريخ 19 مرداد به مدت سه روز 
كارى اعالم شده و زمان رسيدگى به شكايات از 22 مرداد به مدت 15 روز كارى خواهد بود. 
براساس مواد قانون نظام صنفى، به ازاى هر 20 هزار واحد صنفى در هر استان، يك نماينده 
ــاى مراكز استان ها نيز بدون  در اتاق اصناف ايران حضور خواهد داشت. عالوه بر آن روس

شركت در فرآيند انتخابات به عنوان نماينده استان در اتاق اصناف ايران حضور دارند. 
اتاق اصناف ايران 154 نماينده در كل كشور دارد و اين نمايندگان 
در انتخاباتى نهايى كه مهرماه آينده برگزار خواهد شد، شش عضو 
ــال انتخاب  ــه اتاق اصناف ايران را براى مدت چهار س هيات رييس

خواهند كرد. 
ــت، معدن  ــر صنع ــى، نماينده وزي ــام صنف ــون نظ ــاس قان براس
ــاف ايران  ــاق اصن ــه ات ــو هيات رييس ــن عض ــارت، هفتمي و تج

خواهد بود. 

انتخابات نمايندگان اتاق اصناف استان ها  مرغ كيلويى 7 هزار تومان
18 مرداد برگزار مى شود

95 درصد شكايت مردم 
از تاسيسات مكانيكى 
ساختمان از واحدهايى 
است كه مجوز و پروانه 

كار ندارند و تنها 5 درصد 
از اين شكايت ها مربوط  
به اعضاى اتحاديه است. 
مردم براساس تبليغات 
و بدون آگاهى از عواقب 

لوله كشى ها با اين 
واحدها تماس مى گيرند 
و اين واحدها نسبت به 
كارى كه انجام داده اند 

مسئوليت نمى پذيرند

الهه ابراهيمى 



ــوخت  بندرلنگه براى تامين س
ــكل  ــادى با مش ــاى صي لنج ه

مواجه است.
ــاق  ات ــس  ريي ــدى،  احمدزاه
اصناف شهرستان بندرلنگه در 
ــا اعالم اين  ــتان هرمزگان ب اس
ــوخت با قيمت  ــه گفت: س نكت
ــى در  ــدازه كاف ان ــه  مصوب ب
اختيار توليدكنندگان اين شهر 
ــرار نمى گيرد، توليدكنندگان  ق
ــراى  ب ــه  بندرلنگ ــتان  شهرس
ــوخت لنج هاى شناور  تامين س
ــكل مواجه  دريايى صيد با مش
هستند كه الزم است مسئوالن 
ــكل را حل  ــن مش ــتانى اي اس

كنند. 
ــگار  ــا خبرن ــو ب او در گفت وگ
ــاف ايران، با  ــايت اتاق اصن س
ــه بندرلنگه با توجه  بيان اينك
ــه ظرفيت هايى كه دارد، در  ب
آينده نزديك مهم ترين كانون 
ــياى  آس در  ــت خودرو  ترانزي
ــد، ادامه داد:  ميانه خواهد ش
از  ــرى  بهره گي ــا  ب ــه  بندرلنگ
ــود  ــتراتژيك خ ــت اس موقعي
ــاخت ها و  ــاد زيرس ــا ايج و ب
از طريق  ــاخت هاى الزم  روس
ــته  ــى توانس ــزار ترانزيت كارگ
ترانزيت  براى  مناسب  بسترى 
ــورهاى آسياى  خودرو به كش

ميانه فراهم كند. 

ــال هاى اخير  ــزود: در س وى اف
ــاى  ــتيبانى از تجارت ه ــا پش ب
ــش ترانزيت  ــم حجم، در بخ ك
ــك، لوازم و  ــاى الكتروني كااله
و  لوكس، صيفى جات  كاالهاى 
ــودرو روند صعودى  ترانزيت خ
از  ــه  ك ــه اى  به گون ــتيم،  داش
ــن بندر  ــتريان اي ــدگاه مش دي
ــذاب براى  ــون ج ــك كان به ي
سرمايه گذارى و فعاليت تبديل 

شده است. 
وى با بيان اينكه روزانه 12 هزار 
ــودرو در بندرلنگه  ــتگاه خ دس
كرد:  ــار  اظه ــود،  مى ش تخليه 

بين المللى  شركت هاى  افزايش 
ــه  بندرلنگ ــه  ك ــل  حمل و نق
در  ــبى  مناس كار  ــط  محي را 
ــادر بزرگى چون  ــه با بن مقايس
ــهر  ــهيد رجايى و بوش بندر ش
رشد  ــبب  س مى كنند،  ارزيابى 
در  ــه  بندرلنگ ــدى  27 درص
ــه روند  ــده ك ــت كاال ش ترانزي

صعودى آن ادامه دارد. 
ــح كرد: اين بندر  زاهدى تصري
ــعه ترانزيت  ــت توس رتبه نخس
بنادر كشور، در بخش ترانزيت 
كاالهاى غيرنفتى در سال 91 
را به خود اختصاص داده، ضمن 

ــدر لنگه با  اينكه فاصله كم بن
ــارات متحده عربى از  ــادر ام بن
ــارجه، باعث  ــه دوبى و ش جمل
و  حمل و نقل  ــه  هزين ــش  كاه
استهالك شناورها از اين بنادر 
ــوع بندر  ــن موض ــده و همي ش
ــه بنادر ديگر  ــبت ب لنگه را نس

برترى داده است. 
ــا انتقاد از حمايت نكردن  وى ب
ــد گفت:  ــت از بخش تولي دول
هزينه هاى توليد در اين استان 
ــت و بسيارى  ــام آور اس سرس
ــدى توانايى  ــاى تولي از واحده
ــت هزينه هاى برق خود  پرداخ

ــن دليل،  ــه همي ــد. ب را ندارن
ــداد واحدهاى  روز به روز از تع
ــته  توليدى در بندر لنگه كاس

مى شود. 
ــه داد: به دليل  ــدى ادام  زاه
ــه  هزين ــوا  ه و  آب  ــرايط  ش
ــن  اي در  ــرژى  ان ــاى  حامل ه
ــتان هاى همجوار  اس و  استان 
مثال،  ــوان  به عن ــت،  اس زياد 
ماهانه  ــرق  ب هزينه  ــه  چنانچ
ــرى  مت ــزار  2 ه كارگاه  ــك  ي
تومان  ــزار  100 ه ــران  ته در 
ــت، براى كارگاه مشابه در  اس
ــل گرماى  ــه دلي ــه ب بندرلنگ
تومان  ــون  4 ميلي ــد  باي ــوا  ه
ــود كه  هزينه برق پرداخت ش

منصفانه نيست. 
ــتقبال  ــه وى دليل اس به گفت
ــاى  ــاد واحده ــردن از ايج نك
ــتان، باال بودن  ــدى در اس تولي
ــت  ــود حماي ــرق، نب ــه ب هزين
ــودگى  ــوى دولت و فرس از س
دستگاه ها و ماشين آالت توليد 

است. 
ــن تعداد واحدهاى  وى همچني
ــب  ــه كس ــال و داراى پروان فع
و  ــه هزار  س را  ــه  بندرلنگ در 
ــمرد و افزود:  ــد برش 600 واح
ــن واحدها در  ــد از اي 40 درص
كارگاه هاى  در  ــد  تولي ــش  بخ

كوچك فعال هستند. 

لنج ها مشكل سوخت دارند

3 دوشنبه 6 مرداد 1393  - شماره 25 اخبار امروز

اخبار كوتاه

پيك مصرف برق حدود 
8000 مگاوات افزايش يافت

ــنبه پيك مصرف برق كشور  روز ش
ــه ثبت  ــگاوات ب ــزار و 527 م 48 ه
ــه پيك مصرف  ــيد، در حالى ك رس
ــال  ــابه س ــور در روز مش ــرق كش ب
ــگاوات  ــزار و 546 م ــته 40 ه گذش
ــده كه در مقايسه با روز  گزارش ش
مشابه حدود 8000 مگاوات افزايش 
يافت. صنايع كشور نيز در روز شنبه 
سه هزار و 318 مگاوات برق مصرف 

كردند. 

رشد 43 درصدى 
درآمدهاى نفتى در سال 92

ــاخص هاى  ش گزارش  آخرين  در 
ــر  ــور منتش ــادى كش ــم اقتص مه
اقتصادى  معاونت  ــوى  س از  شده 
ــاد، درآمدهاى نفتى  وزارت اقتص
ــم  رق  1391 ــال  س در  ــور  كش
ــزار ميليارد ريال بوده  425/53 ه
ــال 92 به  ــن ميزان در س ــه اي ك
ريال  ــارد  ميلي 609/4هزار  ــم  رق

افزايش يافته است. 

آماده باش 100 گروه 
توزيع برق 

ــق  مناط ــى  عمليات ــپ  اكي  100
ــا  ب ــع  توزي ــركت  ش ــه  21گان
ــتاد مديريت بحران  ــى س فرمانده
شركت، نسبت به مديريت حوادث 
ــى هاى احتمالى در شهر  و خاموش
تهران اقدام خواهند كرد. به دنبال 
ــى كشور  ــازمان هواشناس اعالم س
مبنى  بر افزايش دماى تهران طى 
ــتاد مديريت  آينده، س 48 ساعت 
ــروى  ني ــع  توزي ــركت  ــران ش بح
ــزرگ آمادگى خود  ــران ب برق ته
ــدار اعالم  ــراى تامين برق پاي را ب
ــروى برق  ني ــركت توزيع  كرد. ش
ــاس  تهران بزرگ اعالم كرد: براس
كشور  هواشناسى  سازمان  گزارش 
ــش دما در روزهاى  مبنى  بر افزاي
ــى  عمليات ــپ  اكي  100 ــده،  آين
ــركت با  ــه اين ش ــق 21گان مناط
ــتاد مديريت بحران  ــى س فرمانده
شركت، نسبت به مديريت حوادث 
ــى هاى احتمالى در شهر  و خاموش

تهران اقدام خواهند كرد. 

آمادگى ايران براى 
صادرات نفت به اروپا

ــر امور  ــن قمصرى، مدي سيدمحس
ــت با  ــى نف ــركت مل ــل ش بين المل
ــال جارى  تاكيد بر اينكه تا پايان س
ــادرات نفت ايران  ميالدى حجم ص
ــكه در  ــدوده يك ميليون بش در مح
ــد در پاسخ به  روز تثبيت خواهد ش
ــوال ديگر مهر مبنى بر صادرات  س
نفت ايران به پااليشگاه هاى اروپايى، 
از  ــى  ــران آمادگ اي ــرد:  ــن ك تبيي
سرگيرى صادرات نفت به كشورهاى 
عضو اتحاديه اروپا را دارد. هم اكنون 
ــكل براى از سر گيرى  مهم ترين مش
صادرات طالى سياه به اروپا تحريم 
ــت، با رفع موانع تحريم جا براى  اس
بشكه هاى نفت خام صادراتى ايران 

باز خواهد شد. 

تعيين قيمت پسته 
ايران در امارات

ــى، نماينده  ــين اميرى خامكان حس
ــد و اميريه در مجلس با  مردم زرن
ــال حاضر قيمت  بيان اينكه در ح
ــته ايران اكنون در بازار امارات  پس
ــود، گفت: در گذشته  تعيين مى ش
ــته جهان را ايران  80 درصد از پس
ــى كه  ــرد، در صورت ــن مى ك تامي
ــادرات اين  ــهم ما از ص ــون س اكن
ــر از 50 درصد  ــه كمت ــول ب محص
ــته  ــش يافته و عمال بازار پس كاه
ــرار  ــران ق ــاى اي ــتان رقب در دس

گرفته است. 

آغاز سرشمارى عمومى 
كشاورزى از مهر ماه 

سال جارى
ــز آمار ايران  عادل آذر، رييس مرك
از آغاز چهارمين سرشمارى عمومى 
ــال 93 با  ــاورزى در مهر ماه س كش
دستگاه هاى  ــاركت  مش و  همكارى 
ــر داده و گفت:  ــور خب اجرايى كش
ــمارى آمار و  ــن سرش ــام اي ــا انج ب
بهره بردارى هاى  پايه همه  اطالعات 
ـــور و واحدهاى  ـــاورزى كـش كـش
ـــاورزى جمع آورى  تـولـيـدى كـش
ــن اطالعات  ــب اي ــود. با كس مى ش
ــى از فعاليت هاى بخش  ــر كل تصوي
ــور در  ــاورزى و دامپرورى كش كش
ــام قرار  ــران نظ ــار تصميم گي اختي

مى گيرد. 

خبر

ــزام هيات  ــا از اع ــن خبره تازه تري
ــوى جمهورى اسالمى  ويژه اى از س
ــتى ولى اهللا سيف،  ايران به سرپرس
ــور  رييس كل بانك مركزى به كش
چين در روزهاى آينده حكايت دارد 
ــيار مهم،  ــايد در اين سفر بس تا ش
موضوع بازگشايى فاينانس به جاى 
طلب 18 ميليارد يورويى هم براى 
ــه تعيين تكليف شود، ضمن  هميش
ــد، هم اكنون 80  اينكه خبر مى رس
ــده براى استفاده از  پروژه تعريف ش

فاينانس وجود دارد.
به گزارش مهر، اگرچه قرار بر اين بود 
ــاى طلب 18 ميليارد  چينى ها به ج
ــول نفت، دو تا  ــى ايران بابت پ يوروي
سه برابر اين مبلغ را براى پروژه هاى 
ــس اختصاص دهند، اما  ايرانى فاينان
هفته قبل خبرهايى مبنى بر تعليق 
موقت فاينانس چينى از سوى بانك 

مركزى منتشر شد.
ــال خبرها حكايت از آن دارد كه  ح
ــتى  ايرانى به سرپرس ــژه  هيات وي
ــس كل بانك  ــيف، ريي ــى اهللا س ول
ــاى آينده عازم  ــزى طى روزه مرك
ــا روى برخى  ــد ت ــن خواهد ش چي
ــى، پاره اى از مذاكرات را  موارد بانك
ــا بانك مركزى چين و وزارت امور  ب

اقتصادى اين كشور داشته باشد.
ــايش  ــان، موضوع گش ــن مي در اي
ــازه  ــدور اج ــز ص ــا و ني فاينانس ه
ــى  ــت برخ ــراى فعالي ب ــترده  گس
ــراى مراوده هاى  بانك هاى چينى ب
ــل و انتقاالت  ــارى با ايران و نق تج
ــيف با  پول، موضوع مورد مذاكره س

چينى ها خواهد بود.

اتاق  ــگراوالدى، رييس  اسداهللا عس
ــران و چين  ــترك اي ــى مش بازرگان
ــا تاييد خبر  ــو با مهر ب در گفت وگ
ــژه از بانك مركزى به  اعزام تيم وي
سرپرستى ولى اهللا سيف، رييس كل 
بانك مركزى گفت: در قراردادهايى 
ــه انرژى با چين  ــه ايران در زمين ك
ــاى  ــول خريده ــى از پ دارد، مبلغ
ــد به صورت نقدى و مبلغ  چينى باي
ــرارداد را كاال وارد  ديگرى از رقم ق
كند، اما ايران براى اين مبلغ نقدى، 
آن قدر كاال سراغ ندارد كه بخواهد 
ــد، بنابراين  ــام ده واردات كاال انج
ــغ به صورت  ــا اين مبل ــد ت مقرر ش
فاينانس در اختيار پروژه هاى ايرانى 

قرار گيرد.
ــاس، ايران از  ــزود: بر اين اس وى اف
ــن، 18 ميليارد يورو معادل 22  چي
ميليارد دالر طلب داشت كه قرار بر 
ــن مبلغ يعنى  ــد، دو برابر اي اين ش
ــراى فاينانس  ــارد دالر، ب 44 ميلي
ــاص يابد،  ــاى ايرانى اختص پروژه ه
ضمن اينكه 15 تا 20 درصد از اين 
ــوى  مبلغ بايد به صورت ريالى از س

بانك مركزى ايران تامين شود.
ــرد:  ك ــان  ــگراوالدى خاطرنش عس
ــايش  ــن فاينانس ها گش تاكنون اي
ــرف چينى كامال  ــده و البته ط نش
ــكال  آمادگى دارد، در حالى كه اش
ــك مركزى،  ــت كه بان ــن اس كار اي
ــن نمى كند، البته  اين ريال را تامي
ــه بانك  ــت ك ــنهاد ما اين اس پيش
ــرمايه بانك ها را افزايش  مركزى س
داده و كمك كند بانك ها، اين ريال 

را تامين كنند.

ــر اين فاينانس ها  به اعتقاد وى، اگ
ــادالت تجارى  ــود، تب ــى ش عمليات
ــه هم اكنون  ــى ايران با چين ك فعل
ــال  ــت، در س ــارد دالر اس 44 ميلي
ــارى با 10 درصد افزايش، از مرز  ج

50 ميليارد دالر مى گذرد.
رييس اتاق بازرگانى مشترك ايران 
و چين ادامه داد: تاكنون بهانه بانك 
مركزى اين بود كه پروژه هاى كافى 
براى گشايش فاينانس وجود ندارد، 
ــون 80 پروژه  ــى كه هم اكن در حال
ــتفاده از اين  ــده براى اس تعريف ش

فاينانس وجود دارد.
بانك مركزى  ــگراوالدى گفت:  عس
ــد، ريال پروژه هاى دولتى را  مى گوي
تامين مى كند، اما بخش خصوصى 
ــال پروژه هاى معرفى  ــود بايد ري خ
ــد، در حالى كه  ــده را تامين كن ش
اين اشكال كار است و اختالفى بين 
ــك مركزى وجود دارد، زيرا  ما و بان
بانك ها بايد ريال بخش خصوصى را 

نيز تامين كنند.
ــتر پروژه هاى  ــار كرد: بيش وى اظه
ــى  ــى و نفت ــده، صنعت ــى ش معرف
ــاى خدماتى  ــه پروژه ه ــت، البت اس
ــكله، نيروگاه،  ــون اتوبان، اس همچ
سد، پااليشگاه، جاده، پل و فرودگاه 
در اين فهرست 80 گانه پروژه ها به 

چشم مى خورد.
رييس اتاق بازرگانى مشترك ايران 
و چين ابراز اميدوارى كرد تا هيات 
ــتى سيف بتواند،  اعزامى به سرپرس
در مورد گشايش فاينانس ها و اجازه 
ــراودات  ــى بر رونق م ــا مبن بانك ه

پولى با ايران، موفق باشند.

جلسه شوراى عالى آب عصر شنبه 
به رياست معاون اول رييس جمهور 
ــرو، صنعت،  ــور وزراى ني ــا حض و ب
ــاون  ــارت و مـعـ ــدن و تـجـ مـعـ
ــازمان  ــس س ــور و ريي رييس جمه

حفاظت محيط زيست برگزار شد.
ــاون اول  ــرى، مع ــحاق جهانگي اس
ــه با  ــن جلس ــور در اي رييس جمه
ــالى و  ــداوم خشكس ــه ت ــاره ب اش
ــطح منابع آب در كشور  كاهش س
و اهميت صرفه جويى در مصرف، بر 
ــت مصرف آب و اصالح  لزوم مديري
ــرف در بخش مصارف  الگوهاى مص
خانگى، بهداشت و كشاورزى تاكيد 

كرد.
ــه گزارشى از وضعيت  در اين جلس
و  ــور  ــتان هاى كش اس ــرب  آب ش
راهكارهاى تامين پايدار آن از سوى 
ــرو و همچنين  ــده وزارت ني نماين

ــز در خصوص تداوم  توضيحاتى ني
خشكسالى، وضعيت كلى طرح هاى 
ــور، آخرين وضعيت  ــانى كش آبرس
ــهرها،  ــهرها و كالنش كمبود آب ش
ــن آب، برنامه  ــكالت تامي اهم مش
ــتاها و  ــرب روس ــن آب ش تـامـيـ
ــش روى تامين آب  ــاى پي چالش ه
شرب پايدار مناطق جمعيتى كشور 

ارائه شد.
ــن  همچني ـــت  نـشـس ــن  ايـ در 

ــنهادهايى به منظور تامين آب  پيش
شرب پايدار مناطق جمعيتى كشور 
مطرح شد كه اصالح تعرفه هاى آب 
شرب شهرى و روستايى، تخصيص 
ــع مالى،  ــب مناب به موقع و متناس
فعال سازى شوراى حفاظت از منابع 
ــع  ــه و توزي ــتان ها و تهي آب در اس
ــايل و تجهيزات كاهنده مصرف  وس

آب از جمله اين پيشنهادها بود.
ــر  ب ــن  همچني ــه  جلس ــن  اي در 
ــوان  به عن آب  ــرف  مص ــت  مديري
ــت هاى  كليدى ترين سياس از  يكى 
ــرب  ــور در بخش تامين آب ش كش
ــنهادها و  ــت، تاكيد و پيش و بهداش
نظرهاى اعضاى شوراى عالى براى 
ــع مالى طرح هاى  نحوه تامين مناب
ــه  ــن ب ــور و همچني ــانى كش آبرس
براى مصرف  راهكارهايى  كارگيرى 

بهينه آب ارائه شد.

فاينانس  چينى از تعليق موقتى خارج مى شود

جلسه شوراى آب تشكيل شد

حدود 70 درصد مردم برنج خارجى مى خرند 

ورود برنج هندى به بازار، شرايط را براى برنج ايرانى سخت كرده و هندى ها 
با محبوبيتى كه در ميان مردم عادى كسب كرده اند، رقيب سرسختى براى 
برنج ايرانى شده اند. تا آنجا كه به گفته رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايى 

حدود 70 درصد مردم عادى به خريد برنج خارجى تمايل دارند. 
ــتقبال از برنج هندى،  رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايى درباره ميزان اس
ــه توانايى مالى خوبى دارند، حتما  ــانى ك گفت: دو ديدگاه وجود دارد، كس
ــطح  ــج ايرانى خريدارى مى كنند، اما بيش از 70 درصد مردم كه در س برن
ــط هستند، برنج هندى را ترجيح مى دهند. حتى گروه هاى دولتى و  متوس

عمومى نيز برنج هندى خريدارى مى كنند. 
ــروز»، درباره  ــگار «فرصت ام ــا خبرن ــو ب ــنى در گفت و گ ــمعلى حس قاس
ــدى در بازار  ــار كرد: قيمت برنج هن ــواع برنج در بازار، اظه ــاى ان قيمت ه
ــى از دو هزار و 800 تومان تا پنج هزار تومان با 50 نوع مارك  عمده فروش
ــتگى برنج  ــت و قيمتش به برند، تبليغات و ميزان شكس در حال فروش اس
ــتگى دارد. دسته ديگرى از برنج هاى خارجى در بازار هم به كشورهاى  بس
ــتند و با  ــت كه ارزان تر هس ــه، تايلند، امريكا و آرژانتين متعلق اس اروگوئ

قيمت دو هزار و 300 تا دو هزار و 650 تومان، در حال عرضه است. 
ــج هندى در بازار  ــج كاران ايرانى از وضعيت توزيع برن ــاره اينكه برن او درب
ــش ماه زحمت  ــاورزان ايرانى حق دارند، زيرا ش گله دارند، تاكيد كرد: كش
ــته در  ــال گذش ــند تا محصول توليد كنند. اما اكنون ما هنوز از س مى كش

انبارهاى خود برنج ايرانى داريم. 

حذف مقررات زائد براى رونق به گمرك
حبيب اهللا حقيقى، رييس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و ارز بر تمركز 
نگاه ستاد براى تسهيل و انضباط بخشى به تجارت و اقتصاد و رفع مقررات 
ــا قاچاق كاال و ارز،  ــى در مبارزه ب ــاى زائد، به عنوان راهكار اساس و رويه ه

تاكيد كرد.
ــترك با مديرعامل و معاونان سازمان  ــه مش به گزارش ايرنا، او در جلس
ــعه اقتصادى و  ــرد: قاچاق مانع مهم توس ــوردى، اظهار ك ــادر و دريان بن
ــاى اقتصادى و تجارى  ــازى فرآيند ه ــل مخل در اصالح و شفاف س عام
ــا هدف حذف  ــود فرآيندها ب ــر، بهب ــن منظ ــود و از اي ــوب مى ش محس
ــتاد قرار گرفته،  زمينه هاى بروز قاچاق و تخلف، در اولويت برنامه هاى س
ــتگاه هاى ذى ر بط در حال  ــترده اى با همكارى دس هرچند اقدامات گس

انجام است.
ــوردى را در زمره  ــادر و دريان ــازمان بن ــازى و س وى، وزارت راه و شهرس
ــازمان هاى همكار و عضو ستاد ذكر كرد و گفت:  مهم ترين وزارتخانه ها و س
ــازمان بنادر و دريانوردى براى  ــتاد با س ــترك همكارى س زمينه هاى مش
ــيار گسترده  ــگيرى و مبارزه با قاچاق در حوزه حمل و نقل دريايى بس پيش
ــت كه بايد همكارى هاى دو جانبه و تعامل نزديك مسئوالن و رده هاى  اس
ــل و تجارت دريايى،  ــاق و رونق حمل و نق ــراى مبارزه با قاچ ــازمان ب دو س

استمرار يابد.

ــگر اوالدى، صادر كننده  اسداهللا عس
ــكبار، ميزان توليد پسته سال  خش
جارى را 80 هزار تن پيش بينى كرد 
ــش 40درصدى  ــال افزاي و از احتم

نسبت به توليد پارسال خبر داد. 
ــا، كاهش  ــا ايلن ــو ب او در گفت وگ
ــته را رد كرده و درباره  صادرات پس
ــت:  ــد گف ــادرات و تولي ــزان ص مي
ــت  ــام نخس ــان مق ــران همچن «اي
ــته را دارد؛ اما ميزان  ــادرات پس ص
توليد در كشور كاهش يافته است و 
به همين دليل، امريكا جايگاه ما را 
در ميزان توليد تصاحب كرده است. 

توليد در سال گذشته 180 هزار تن 
و ميزان صادرات 140 هزار تن بوده 
ــت. 30 هزار تن مصرف داخلى و  اس
ــز در انبارها  ــدود 10 هزار تن ني ح

باقى مانده است.» 
ــن  معروف تري اوالدى،  ــگر  عس
ــه به وى  ــكبار ك ــده خش صادر كنن
ــران نيز داده اند،  ــته اي لقب پدر پس
ــل  معط ــته هاى  پس ــوص  خص در 
ــان 60  ــده در چين كه تعدادش ش
ــده، گفت:  تا 100 كانتينر اعالم ش
ــب معطلى  ــالت چين موج «تعطي
ــته در چين شده كه با پايان  بار پس

ــه  ــته ها ب ــن پس ــالت در چي تعطي
فروش مى رود.» 

وى درباره ميزان مصرف داخلى كه 

نصف مصرف داخلى پسته در امريكا 
ــى  ــت، اظهار كرد: «گران فروش اس
ــى  ــت، كس ــته زياد اس در كار پس
ــى  ــع از گران فروش ــد مان نمى توان
ــته اى را كه  ــود، مغازه داران پس ش
ــان مى خرند، به قيمت  30 هزار توم
ــند كه  ــه مردم مى فروش ــر ب دوبراب
ــت براى پايين آمدن  اين عاملى اس
ــرف داخلى و ميل مردم  ميزان مص

براى خريد خشكبار ارزان تر. 
ــزان توليد  ــمى مي ــق آمار رس طب
ـــال هـاى گذشته  ـــتـه در س پـس
ــته  داش ـــمـگـيرى  چـش كاهـش 

ــود  نب از  ــدگان  توليد كنن ــت.  اس
ــاخت هاى مناسب براى توليد  زيرس
ــالى و باال  بهتر مى گويند و خشكس
ــموم و عدم  ــت كود، س رفتن قيم
ــت از توليد كنندگان را داليل  حماي

كاهش توليد پسته مى دانند. 
ــته در كشور  ــط برداشت پس متوس
ــز ايران  ــب تندوتي ــكا كه رقي امري
ــت  ــى كيفي ــادرات و حت از نظرص
ــن در هر  ــت 305 ت ــول اس محص
هكتار بوده، كه اين ميزان در كشور 
ــر هكتار  ــرم در ه ــا 700 كيلوگ م

است. 

280 تن پسته توليد مى شود

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

.به طور مستقل، وجود ندارد

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

.مى كنند

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

 هزينه و چگونگى اشتراك روزنامه

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

.تماس بگيريد

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

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

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

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

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

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

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

مدت درخواست اشتراك:       سه ماهه      شش ماهه      يكساله

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

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

.........................................................:تلفن همراه
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نماگر بورس

ديدگاه

دريچه خبر

بورس اوراق بهادار

فرابورس

شركت ها

بورس كاال

بورس بين الملل

بازار سرمايهدوشنبه 6 مرداد 1393  - شماره 425

ــادار تهران كه  بورس اوراق به
ــى  معامالت روز  ــتين  نخس در 
ــروع ضعيفى را تجربه  هفته ش
ــته نيز به  ــرده بود، روز گذش ك
ــود ادامه  ــل كننده خ روند كس
ــد 7 واحدى مواجه  داد و با رش
ــد. بورس اوراق بهادار تهران  ش
كه از روز گذشته به استراحت 
ــاز ضعيفى را تجربه  رفته و آغ
ــرده بود ديروز نيز در دومين  ك
ــيار  ــى به حركت بس روز متوال
كند خود ادامه داد و با افزايش 
ــد. به  تنها 7 واحدى مواجه ش
ــه دليل پايان ماه  اين ترتيب ب
ــان و تعطيالت آخر هفته  رمض
ــه  ــن روز هفت ــازار دومي ب در 
فضايى  ــته  گذش روز  ــد  همانن
معامالت  بر  كسل كننده  بسيار 
ــق  ــن تحق ــد و ضم ــم ش حاك
پيش بينى هاى روزهاى گذشته 
«فرصت امروز»، شاخص بورس 
ــدى  واح ــزار  ــال 74 ه كان در 
ــان داده  ــت نش ــود مقاوم از خ
ــت. در فرابورس هم ارزش  اس
ــه 65 ميليارد تومان  معامالت ب
ــال آن ارزش  ــيدكه به دنب رس
ــازار اول و دوم از مرز 61 هزار  ب
ــر  ــان فرات ــارد توم و 252 ميلي
رفت. در اين بازار قيمت اوراق 
تسهيالت خريد مسكن به طور 
متوسط 3 درصد كاهش قيمت 
داشت و به مرز 90 هزار تومان 

رسيد. 

فعاليت حقوقى ها دو برابر 
حقيقى ها

ــزان  ــته مي ــازار روز گذش در ب
فعاليت حقيقى ها به شدت كمتر 
ــود به طورى كه  از حقوقى ها ب
ميزان خريد اين سرمايه گذاران 
ــرمايه گذاران حقوقى  ــف س نص
ــه در بازار  ــه اين معنا ك بوده ب
ــا 330 هزار و  ــروز حقيقى ه دي
ــدارى  ــهم خري ــون س 66 ميلي
كرده و 323 هزار و 729 ميليون 
ــد در حالى كه  ــهم فروختن س

ــى  ــــرمــايـه گـذاران حقوق س
ــهم  599 هزار و 809 ميليون س
ــل  ــرده و در مقاب ــدارى ك خري
ــهم  606 هزار و 145 ميليون س
به فروش رساندند. همچنين در 
بازار ديروز حقيقى ها از صنايعى 
ــيميايى،  همچون محصوالت ش
ــودرو، رايانه و فلزات  بانك ها،خ
اساسى خارج شده و در صنايعى 
ــرمايه گذارى ها،  س ــون  همچ
ــى و  ــى و مهندس ــات فن خدم
ــدند. در  بيمه و صندوق وارد ش
ــروز تاثير گذارى مثبت  بازار دي
ــود به  ــع برابر ب ــى صناي و منف
ــه صنايع خدمات فنى  طورى ك
كانه هاى  استخراج  مهندسى،  و 
ــترين  بيش از  ــه  بيم و  ــزى  فل
ــاخص  ش ــر  ب ــرى  تاثيرپذي
ــدند و شركت هاى  برخوردار ش
چندرشته اى صنعتى، خودرو و 
سرمايه گذارى ها نيز تاثير منفى 
در شاخص بورس گذاشتند. در 
ــته  ــوع در بازار روز گذش مجم
بيش از 824 ميليون سهم مورد 
معامله قرار گرفت و ارزش بازار 
341 هزار ميليارد  ــه  ب ــرمايه  س

تومان رسيد.

تصميم گيرى سهامداران با 
تامل و اطالعات بهتر

امير حمزه مالمير، معاون نظارت 
ــورس با  ــركت ب ــران ش بر ناش
تاكيد بر اينكه ارائه صورت هاى 
مالى، برگزارى مجامع و گزارش 
ــركت ها موجب شده  عملكرد ش
تا سهامداران با تامل و اطالعات 
ــد،  ــرى كنن ــرى تصميم گي بهت
گفت: اميدواريم اين روند ادامه 
داشته باشد. او با اشاره به اينكه 
صورت هاى مالى و مجامع اكثر 
ــده است،  ــركت ها برگزار ش ش
ــرد: در اين بين مجامع  اظهار ك
ــى با توجه  ــركت هاى پااليش ش
ــده  به برخى ابهامات برگزار نش
كه اميدواريم، با تكميل صورت  
ــركت ها نيز  مالى مجامع اين ش
برگزار شود. وى معتقد است كه 
ــع ابهامات  ــيارى از صناي در بس
ــت، به  ــيده اس ــه حداقل رس ب
طورى كه در گروه شركت هاى 
ــركت ها  ش ــى  برخ ــى  پااليش
ــه ارائه صورت هاى مالى  اقدام ب
كرده اند و ساير پااليشگاه ها نيز 
با ارائه صورت هاى مالى مجامع 

خود را برگزار خواهند كرد. 

مسير صعودى بورس همراه 
با شيب ماليم

ــاد كوششى، مدير صندوق  ارش
ــاد نوين اظهار كرد:  بانك اقتص
ــرمايه  ــه اعتقاد بنده، بازار س ب
ــير صعودى همراه با شيب  مس
ــرده و به طور  ــدا ك ماليمى پي
ــاخص كل بورس  كلى روند ش
ــد و  ــال جارى توام با رش در س
ــى  ــان خواهد بود. كوشش نوس
ــد  ــح كرد: به نظر مى رس تصري
ــا توجه  ــاخص كل بورس ب ش
ــى و مالى  ــت هاى پول به سياس
ــر كاهش  ــه تمركز ب ــت ك دول
تورم دارد، رشد زيادى در سال 
ــته باشد. همچنين  جارى نداش
ــته  بس ــود  مى ش ــى  پيش بين
ــت براى خروج از  حمايتى دول
ركود به گونه اى باشد كه مانع از 
ــود. شايان  افزايش نرخ تورم ش
ذكر است به عنوان راهكار موثر 
ــروج از ركود، مى توان  براى خ
به مشاركت دولت در طرح هاى 
از  ــت  حماي و  ــرمايه گذارى  س
ــاره كرد. مدير  توليد داخلى اش
ــاد نوين  ــك اقتص ــدوق بان صن
ــد  ــرد: به نظر مى رس عنوان ك

ــد موجب  ــه بتوانن ــى ك عوامل
ــهام و تاثير  ــش قيمت س افزاي
ــند به  ــت بر روند بازار باش مثب
عواملى از جمله حمايت دولت 
ــول  ــف، حص ــع مختل از صناي
ــرات،  ــت در مذاك ــه مثب نتيج
ــى  ــى و مال ــت هاى پول سياس
ــت از بازار  ــب براى حماي مناس
كاهش  ــن  همچني و  ــرمايه  س
ــپرده بانكى اشاره كرد.  نرخ س
ــى مى توان گفت كه  به طور كل
بازار سرمايه روند اصلى خود را 
يافته و وارد فاز صعودى ماليم 
ــت. در نتيجه انتظار  ــده اس ش
ــهام،  ــد قيمت س مى رود با رش
ــرمايه دوباره  اعتماد به بازار س

بازگردد.

جلسه «هم انديشى با 
فعاالن بازار» برگزار شد

ــنيده ها، ديروز جلسه  طبق ش
ــازار  ب ــاالن  فع ــى  هم انديش
در  و  ــد  ش ــزار  برگ ــرمايه  س
ــه موضوعاتى چون  ــن جلس اي
ــازه اى به عنوان  ــاد بازار ت ايج
ــرح و درباره  ــر مط ــازار برت ب
ــكالت و راهكارهاى مفيد  مش
ــازار فعلى  ــراى ب ــب ب و مناس
بحث و بررسى صورت گرفت.
ــازمان  ــن خبر س ــه اي ــر پاي ب
ــادار در حال  ــورس اوراق به ب
ــى است تا بازار جديدى  بررس
ــازار برتر ايجاد كند و  به نام ب
ــازار تفاوت ها و مزايايى  اين ب
ــته  با بازارهاى اول و دوم داش
ــد.مثال حذف حجم مبنا و  باش
ــان، نحوه  ــش دامنه نوس افزاي
نمادها،  ــايى  بازگش و  ــف  توق
اطالعات  ــريع تر  س افشاسازى 
ــركت ها، نحوه اطالع رسانى  ش
و  ــركت ها  ش ــن  اي ــريع تر  س
ــره از ويژگى هاى اين بازار  غي
ــه مزايايى  ــود و البت خواهد ب
ــركت ها در نظر  ــراى اين ش ب
ــه آنها  ــد ك ــه خواهد ش گرفت
ــه حضور در اين بازار  تمايل ب

را داشته باشند.

بازگشت دوباره اعتماد به بازار سرمايه

اطالعيه اى در خصوص 
اوراق تبعى در زيان

ــتقه  مش ــازار  ب ــات  عملي ــر  مدي
اطالعيه اى در خصوص اوراق اختيار 
فروش تبعى سهام منتشر كرد. مدير 
ــتقه اعالم كرد، در  عمليات بازار مش
ــتاى اجراى دستورالعمل عرضه  راس
اوراق اختيار فروش تبعى براى سهام 
ــركت هاى پذيرفته شده در بورس  ش
اوراق بهادار تهران، چنانچه وضعيت 
ــروش تبعى در زيان  اوراق اختيار ف
باشد، متعهد الزامى به فروش اوراق 

مزبور نخواهد داشت. 

برگزارى جلسه ويژه 
كاهش قيمت اوراق 

تسهيالت مسكن
مديران بانك مركزى، وزارت مسكن 
ــورس،  ب ــازمان  س ــازى،  شهرس و 
ــكن،  ــران و بانك مس ــورس اي فراب
براى كاهش قيمت اوراق تسهيالت 
مسكن جلسه اى ويژه برگزار كردند 
ــات اين كارگروه  و جزييات تصميم
ــد. در اين  ــه زودى اعالم خواهد ش ب
ــت اوراق  ــه براى كاهش قيم جلس
تسهيالت مسكن تصميم گيرى هايى 
صورت گرفت كه قرار است جزييات 
تصميمات اين كارگروه براى كاهش 
قيمت اين اوراق به زودى اعالم شود.

سهام دو شركت قندى 
يكجا واگذار مى شود

ــازى به وكالت  ــازمان خصوصى س س
ــاورزى، 20 درصد  از وزارت جهاد كش
معادل 228 ميليون و 622 هزار و 900 
سهم از سهام شركت توسعه نيشكر و 
ــه قيمت پايه هر  ــع جانبى را ب صناي
سهم 102 هزار و 405 ريال دوشنبه 
20 مرداد در بازار سوم عرضه مى كند. 
ــوك 23,4 هزار ميليارد  ــن بل ارزش اي
ــوده و به صورت يكجا و نقد يا  ريال ب
نقد و اقساط و با شرايط 15درصد نقد 
مابقى اقساط 8 ساله با نرخ 15 درصد 

به فروش مى رود.

رفع ابهامات شركت هاى 
پااليشى با شركت ملى 

پااليش و پخش
ــى  پااليش ــركت هاى  ش اختالف نظر 
ــش و پخش  ــى پاالي ــركت مل ــا ش ب
در  ــران  اي ــى  نفت ــاى  فرآورده ه
كيفى سازى محصوالت پااليشى حل 
شده و شركت هاى پااليشى مى توانند 
ــزارش صورت هاى مالى  ــار گ به انتش
سال 92 اقدام كنند. در همين راستا، 
ــتانى، مدير مالى پااليش نفت  تنگس
ــه پيگيرى  ــا توجه ب ــيراز گفت: ب ش
در خصوص  ــى  پااليش ــركت هاى  ش
ــازى در صورت  ــاظ كيفى س عدم لح
ــرانجام شركت هاى  مالى سال 92 س
ــدند كه با فرمول  ــى موفق ش پااليش
ــارس بتوانند  ــج ف ــت فوب خلي قيم
ــى صورت هاى مالى شركت  حسابرس
ــزارش مالى  ــود را انجام داده و گ خ

سال 92 را اعالم كنند.

60 گريد انواع مواد 
پليمرى عرضه شد

تاالر فرآورده هاى نفتى و پتروشيمى 
ــته  بورس كاالى ايران در روز گذش
ــواع  ان ــد  گري  60 ــه  عرض ــاهد  ش
ــروز در تاالر  ــرى بود. دي مواد پليم
ــيمى  ــى و پتروش ــاى نفت فرآورده ه
ــران حدود 72 هزار  بورس كاالى اي
ــواد پليمرى مجتمع هاى  تن انواع م
ــيمى اروند، اميركبير، ايالم،  پتروش
پلى  بندرامام،  ــول،  آرياساس آبادان، 
ــان، جم، رجال،  ــار، تبريز، تندگوي ن
شازند، غدير، قائدبصير، مارون، مهر، 
ــيمى  ــى پروپيلن جم و نويد زرش پل
ــه از جمله مواد  ــود ك عرضه مى ش
ــده در اين روز  ــه ش ــرى عرض پليم
مى توان به ABS ،SBR، پلى اتيلن، 
 PVC پلى استايرن، پلى پروپيلن و
اشاره كرد، اين تاالر همچنين شاهد 
ــدود 25 هزار تن انواع قير،  عرضه ح
11 هزار تن انواع لوب كات، سه هزار 
ــوم و 1800 تن انواع  تن وكيوم بات

گوگرد بود.

بازارهاى عربى هفته اى 
منفى را پشت سرگذاشتند

ــا روند  ــو ب ــاى عربى همس بورس ه
ــان در هفته  ــى بورس هاى جه نزول
ــى  ــد كاهش ــا رون ــته، عمدت گذش
داشتند. سرآمد افت بازارهاى عربى 
ــورس  ــته كارى، ب ــه گذش در هفت
ــا افت 5,1 درصدى  دوبى بود كه ب
شاخص اصلى روبه رو شد. براساس 
ــورس قطر افت 2,5  اين گزارش، ب
درصدى داشت و بورس ابوظبى نيز 
با روند كاهشى 1,6 درصدى مواجه 
ــورس بحرين،  ــد، در حالى كه ب ش
لبنان و عمان هم كمتر از يك درصد 

روند نزولى را از آن خود كردند.

رشد 7 واحدى شاخص به لطف حمايت هاى حقوقى
روز گذشته برخى از شاخص هاى اصلى بورسى توانستند به لطف رونق معامالت 
و همچنين حمايت هاى حقوقى صورت گرفته در تعدادى از تك سهم هاى بزرگ 
ــق معامالت در گروه فنى  ــه محدوده مثبت بازگردند. رون ــر زمان بازار ب در اواخ
مهندسى، ساختمانى، برخى تك سهم هاى بزرگ در گروه بانكى، فلزى و معدنى و 
همچنين احياى گروه پتروشيمى در اواخر زمان بازار در رشد البته مختصر برخى 
ــاخص ها از جمله شاخص كل بورس تهران تاثير شايانى داشت. روز گذشته  از ش

شاخص كل بورس تهران با ثبت افزايش 7 واحدى به 74848 واحد رسيد.

بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

بيشترين افزايش

بيشترين كاهش

برترين تقاضا

برترين عرضه

پيش بينى «فرصت امروز» محقق شده است

مقاومت شاخص كل در حدود 75 هزار واحد
سيدمحمد صدرالغروى

بهروز زندى فر *
ــاهد  آنچه كه در هفته هاى اخير ش
ــاره اعتماد  ــت دوب آن بوديم بازگش
ــه خود  ــود ك ــرمايه ب ــازار س ــه ب ب
ــگاه دولتمردان و  ــر ن مرهون تغيي
ورود مجلس به مقوله بازار سرمايه 
ــت. از  ــكافانه تر اس ــدى موش با دي
ــاى هفته هاى  ــن تصميم ه مهم تري
ــه تاثير اصالح نرخ  اخير مى توان ب
ــازى صادرات  ــوخت و نيز آزاد س س
ــيمى ها، تعويق  15 محصول پتروش
درج  و  ــگاه ها  پااليش ــازى  كيفى س
فرمول مذكور از ابتداى سال جارى 
ــه بلند مدت با  ــورت يك برنام به ص
رشد ماليم اشاره كرد. بديهى است، 
ــا توجه  ب ــازى هم  فرمول كيفى س
ــن واحدهاى  ــدار قرارگرفت به در م
تقريبا  ــگاه ها،  پااليش ــازى  كيفى س
ــود  تاثيرات زيان بار احتمالى در س
ــيار  ــن گروه را بس ــركت هاى اي ش
ــا  ــرد كه چه بس ــد ك ــز خواه ناچي
ــزان توليد و  ــد مي ــورت رش در ص
طرح هاى توسعه اى در دست اجرا، 
مى توان از نمادهاى اين گروه انتظار 

رشد سود آورى را هم داشت. 
ــاى  حمايت ه ــداوم  ت ــورت  ص در 
ــت و چه از  ــر چه از جانب دول اخي
ــب مجلس و نظر به بودجه هاى  جان
ــده براى  احتياطى در نظر گرفته ش
ــد  ــت مى توان انتظار رش اين صنع
ــكوفايى را از  ــودآورى و تداوم ش س
ــع ممنوعيت  ــت. رف اين گروه داش
صادرات محصوالت پتروشيمى يك 

ــت و در صورت  معامله برد- برد اس
ــى دقيق متوجه خواهيم شد،  بررس
ــت در ماه هاى آتى  اين حركت دول
با حركتى آرام و اصالحى قيمت ها 
ــى و دالالن را حذف خواهد  را واقع

كرد. 
عالوه بر اين، الزام پتروشيمى ها بر 
ــر نياز داخلى خود  صادرات مازاد ب
ــخگوى  ــده پاس به صورت كنترل ش
ــن مهم را  ــوده و اي ــل ب ــازار داخ ب
ــركت هاى  ــادآورى مى كند كه ش ي
پتروشيمى بايد خط مشى رسيدن 
به بهره ورى از طريق ارتقا و توسعه 
ــه عالوه  ــد. ب ــرار دهن ــر ق را مدنظ
ــن صنعت  ــه ارزآورى اي مى توان ب
ــه نگران  و تاثير آن در بازار هميش
ــاره كرد.  ــال هاى اخير اش ارز در س
ــه مى دانيد تاثير ورود  همان طور ك

ارز پتروشيمى ها بر كنترل نرخ ارز 
انكار ناپذير بوده و در اينجا نيز يك 
ــرد را دوباره تاكيد  ــر ب معامله دوس

مى كند. 
ــته و  ــال گذش در ماه هاى پايانى س
ــفانه حتى تا ماه هاى ابتدايى  متاس
ــيل افزايش  ــال جارى پاشنه آش س
و  ــيمى ها  پتروش ــوراك  خ ــرخ  ن
برخى  با  ــگاه ها  پااليش كيفى سازى 
ــد  ــر رش ــى ب ــا مبن از اظهارنظره
ــدت  هيجانى قيمت ها در بورس ش
ــر در اين خصوص  گرفت. اظهارنظ
ــاخص يا  ــا خواندن عدد ش ــط ب فق
ــارپى در برخى سهم هاى  ــد ش رش
كوچك به نوعى ساده انگارانه است. 
ــئوالنى كه به سادگى  اساتيد و مس
ــان مى كنند، به  ــوع را بي اين موض
حساسيت اين بازار به هرگونه خبر 

مثبت و منفى توجه داشته باشند و 
ــت  براى اين اظهار نظر ابتدا فهرس
50 شركت برتر بورس را تهيه كرده 
ــى نمادهاى  ــى كارشناس و با بررس
ــى صنايع  ــامل تمام ــور كه ش مذك
در  ــود  مى ش ــور  كش ــتراتژيك  اس
ــيار حساس  به كارگيرى عبارت بس

«حباب » تصميم گيرند. 
ــه اندكى قبل بازگرديم و  چنانچه ب
ــت محترم جمهور را  سخنان رياس
ــع جهانى  ــاالنه مجم در اجالس س
ــال گذشته  اقتصاد در بهمن ماه س
به عنوان خط مشى اقتصادى دولت 
تدبير و اميد در نظر بگيريم، به اين 
ــان بيان  نكته بر مى خوريم كه ايش
ــران، بنيه و  ــاد اي ــتند، «اقتص داش
ظرفيت آن را دارد كه طى سه دهه 
ــده در زمره 10 اقتصاد اول دنيا  آين

قرار گيرد.» دكتر روحانى در ادامه 
ــت قصد جدى دارد  تاكيد كرد دول
ــاى الزم را انجام  ــام پى ريزى ه تم
ــى و اقتصادى  ــام موانع سياس و تم

عمده را مهار و برطرف كند. 
ــى  ــر روحان ــخنان دكت ــاس س براس
ــر دولت و در  ــاى موث زيرمجموعه ه
ــاد و  اقتص ــور  ام ــا وزارت  آنه رأس 
ــدن و تجارت و  ــى، صنعت، مع داراي
وزارت نفت قطعا با ديد جهانى شدن 
توجه ويژه اى به بازار سرمايه به عنوان 
ــت اقتصاد  ــكوفايى و جذابي نماد ش
ــى خواهند  ــن بين الملل ــراى ويتري ب
داشت. اين موضوع مى تواند به عنوان 
ــر و اميد مورد  ــد دولت تدبي افق دي
بازار سرمايه قرار  ــهامداران  توجه س
ــورت تبعيت ارگان هاى  گيرد، در ص
ــده به  ــى تعريف ش دولت از خط مش
ــاهد شكوفايى  طور خاص مى توان ش
بسيار چشمگير بازار سرمايه در ماه ها 

و سال هاى پيش رو بود. 
ــالش تمام  ــه ت ــن مهم ب ــه اي البت
زيرمجموعه هاى ذى ربط نياز داشته 
و بديهى است كشورى كه به سوى 
ــكوفايى اقتصاد قدم بر مى دارد،  ش
كاهش تورم از اهداف اوليه اش بوده 
است و بنابراين، به مرور بايد شاهد 
كاهش نرخ هاى سود بانكى، تعادل 
ــرخ ارز و افزايش توليد  ــت ن و تثبي
ــيم كه برآيند تمام  و بهره ورى باش
ــرمايه  بردارهاى فوق، رونق بازار س

خواهد بود.
* تحليلگر بازار سرمايه

 74,848شاخص كل
7,71ميزان تغيير
B 3,416,138,357ارزش بازار

45,995تعداد معامالت
B 2,497,822ارزش معامالت
M 824,505حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
6,94545,73رمپنا
(19.99)6,736وغدير
(18.88)869وبصادر
1,00217.91وتجارت
(14.11)2,673خودرو
5,4659.8كگل
2,6859.15فملي

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

10,5455565.57  ح . نفت  پارس (شنفتح)
2,039894.56  توليدي  كاشي  تكسرام (كترام)
6,2642504.16  سيمان  كارون (سكارون)

2,184844 اعتبار ايران(خعتبار)
4,8141854  خوراك  دام  پارس (غدام)

1,904733.99  بيمه ملت(ملت)
4,2581633.98  كارتن  ايران (چكارن)

16,7776353.93  شهد(قشهد)
  قند شيرين  

خراسان (قشرين)
5,4082033.9

5,0401873.85  قنداصفهان (قصفها)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
درصد تغيير قيمتقيمت

تغيير

(99.99)(11068)1 صنوين (صنوين2)
  ح . سرمايه گذاري 

(82.69)(1113)233پرديس(پرديسح)

(11.66)(578)4,377  نورد آلومينيوم (فنوال)
  ح . 

(7.24)(817)10,465پتروشيمي فارابي (شفاراح)

  ح.سرمايه گذاري 
(4.48)(23)490خوارزمي(وخارزمح)

  ريخته گري  تراكتورسازي  
(3.97)(87)2,106(ختراك)

(3.89)(66)1,630  نيرو محركه (خمحركه)
(3.87)(101)2,512  سرما آفرين (لسرما)

  نوسازي  و ساختمان 
(3.85)(132)3,300 تهران (ثنوسا)

(3.84)(116)2,905  الياف مصنوعي (شمواد)

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

7,00411,837  گروه مپنا (رمپنا)

10,98310,499  داروسازي  امين (دامين)

3,1999,701  پارس  توشه (وتوشه)

9,7194,878  كنتورسازي ايران (آكنتور)

3,4053,405  ايركا پارت صنعت(خكار)

37,7273,291  گلوكوزان (غگل)

4,5152,988  قند نيشابور(قنيشا)

2,6802,052  ايران ارقام (مرقام)

4,5651,915  تراكتورسازي ايران (تايرا)

3,4361,786  ايركا پارت صنعت(خكار)

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

8178,238  ايران  خودروديزل (خاور)

12,3346,153  فوالد اميركبيركاشان(فجر)

6,7445,370  صنعتي  آما(فاما)

2,1034,586  گروه صنعتي بوتان (لبوتان)

27,3123,946  پارس  پامچال (شپمچا)

16,0503,662  ايران ياساتايرورابر(پاسا)

13,1702,987  سيمان اصفهان (سصفها)

28,6962,641  صنايع كاغذسازي كاوه (چكاوه)

15,8082,425  سيمان  دورود(سدور)

3,0901,692  سايپاآذين (خاذين)

ــركت از عملكرد  اطالعات هفت ش
ــر  ــه ماهه آنها به قرار زير منتش س

شده است. 
پوشش 38 درصدى «خاور »

در  ــزل  دي ــودرو  ايران خ ــركت  ش
هر  درآمد  ــى،  پيش بين جديدترين 
ــاس  ــال مالى 93 را براس ــهم س س
ــه ماهه  صورت مالى دوره واقعى س
ــرمايه  ــس از افزايش س ــت پ نخس
ــه پيش بينى  ــبت ب بدون تغيير نس
ــغ (318) ريال زيان اعالم  قبل مبل
ــتن مبلغ  ــا كنار گذاش ــرده كه ب ك
(121) ريال زيان معادل 38 درصد 
ــش داده  ــى فوق را پوش از پيش بين

است.

 «خساپا » عقب تر از 
پيش بينى هايش

ــن  جديدتري در  ــايپا  س ــركت  ش
ــال  ــهم س ــى، درآمد هر س پيش بين
ــورت مالى  ــاس ص مالى 93 را براس
ــت پس  ــه ماهه نخس دوره واقعى س
از افزايش سرمايه مبلغ 9 ريال اعالم 
كرده كه با كنار گذاشتن مبلغ (84) 
ريال زيان از پيش بينى هايش جا ماند.

پوشش 9 درصدى «چكارن »
ايران در جديدترين  شركت كارتن 
ــال  ــهم س پيش بينى، درآمد هر س
ــاس صورت مالى  مالى 93 را براس
دوره واقعى سه ماهه نخست بدون 

ــال اعالم كرده كه با  تغيير 785 ري
كنار گذاشتن مبلغ 68 ريال معادل 
9 درصد از پيش بينى فوق را پوشش 

داده است.

پوشش 16 درصدى «غپينو »
در  ــو  پارس مين ــى  صنعت ــركت  ش
ــى، درآمد هر  ــن پيش بين جديدتري
ــاس  ــال مالى 93 را براس ــهم س س
ــه ماهه  ــورت مالى دوره واقعى س ص
ــت با كاهش يك ريالى نسبت  نخس
ــتين پيش بينى مبلغ 1014  به نخس
ريال اعالم كرده كه با كنار گذاشتن 
ــال معادل 16 درصد از  مبلغ 158 ري

پيش بينى فوق را پوشش داده است.

 «پدرخش » از پيش بينى هايش 
جا ماند

در  ــران  ته ــان  درخش ــركت  ش
هر  درآمد  ــى،  پيش بين جديدترين 
ــاس  ــال مالى 93 را براس ــهم س س
ــه ماهه  صورت مالى دوره واقعى س
ــت با افزايش 1,6 درصد مبلغ  نخس
ــرده كه با كنار  ــال اعالم ك 252 ري
ــتن مبلغ (57) ريال زيان از  گذاش

پيش بينى هايش جا ماند.

پوشش 19 درصدى «شبهرن »
ــركت نفت بهران در جديدترين  ش
ــال  ــهم س پيش بينى، درآمد هر س
ــاس صورت مالى  مالى 93 را براس

ــه ماهه نخست مبلغ  دوره واقعى س
ــال اعالم كرده كه با كنار  4616 ري
ــال معادل  ــتن مبلغ 865 ري گذاش
ــوق را  ــى ف ــد از پيش بين 19 درص

پوشش داده است.

پوشش 25 درصدى «غمهرا »
ــرام در جديدترين  گروه توليدى مه
ــال  ــهم س پيش بينى، درآمد هر س
ــورت مالى  ــاس ص مالى 93 را براس
ــت با  ــه ماهه نخس ــى س دوره واقع
ــل مثبت مبلغ 863  12 درصد تعدي
ريال اعالم كرده كه با كنار گذاشتن 
مبلغ 218 ريال معادل 25 درصد از 
پيش بينى فوق را پوشش داده است.

انتشار گزارش هاى 3 ماهه 7 شركت



تلفن خانه زنـگ مى خورد و 
صداى ضبط شـده خانمى به 
وام گيرنـده، خبـر از تعويق 
پرداخـت وام و تمام شـدن 
زمـان سررسـيد اقسـاط را 
مى دهد كه درصـورت عدم  
مراجعه به شعبه، تا چند روز 
آينده خانه به عنـوان وثيقه 
بانكـى به حـراج گذاشـته 
گذشـته  روز  مى شـود. 
بـود كـه مـردى بـا ادبياتى 
نه چندان مناسـب در كوچه 
فريـاد مـى زد و چك هاى به 
ضمانـت گذاشـته در بانك 
را نشـان مـى داد. ايـن مرد 
كـه در ظاهـر معلوم بـود از 
ناكجا آباد سردرآورده، خود 
را وكيل بانـك مى ناميد. اين 
روايتى كوتاه از روزگار امروز 
بدهـكاران بانكى اسـت كه 
شرخرها در قالب كارمندان 
اداره وصول مطالبات بانكى 

برايشان ساخته اند. 

روزهاى حراج اموال
تمامى بانك ها داراى اداره وصول 
ــتند كه  ــوق هس ــات مع مطالب
متشكل از چندين حقوقدان خبره 
ــاهد تاسيس  است. اما امروزه ش
ــركت هايى با اين  موسسات و ش
ــتيم كه بدون ثبت در  عنوان هس
ــه اى و تنها با  ــچ اداره مربوط هي
ــتن مجوز از بانك ها درصدد  داش
ــه زور،  ــل ب ــد تا با توس برآمده ان
بدهكاران بانكى را به پرداخت وام 
ــاط خود مجبور كنند و اگر  و اقس
با مقاومت شخص بدهكار رو به رو 
شوند، نزاع، كمترين برخورد اين 
ــيوه  افراد با وى خواهد بود. اين ش
ــا از عهده  ــات تنه وصول مطالب
شرخرها برمى آيد، زيرا هيچ وكيل 
و حقوقدانى به خود اجازه چنين 
ــك بدهكار نخواهد  رفتارى را با ي
ــتاصل  داد. اين رويكرد تازه از مس
بودن بانك ها و ناكارآمدى قوانين 
و نبود نظارت در بانكدارى كشور 
حكايت دارد. يك بدهكار بانكى به 
ــت كه در روز  «فرصت امروز» گف
چندبار تلفن گوياى بانك مربوط  
با خانه شان تماس مى گيرد و خبر 

حراج شدن خانه شان را مى دهد. 
ــرار دادن ميزان  ــر ق وى با مدنظ
ــى اش ادامه  ــده و بده وام اخذ ش

ــى به مبلغ  ــال 87 وام داد: در س
ــا كارمزد  ــون تومان ب 100 ميلي
ــردم تا بتوانم در  18 درصد اخذ ك
جهت توليد سرمايه گذارى كنم، 
ــد نزولى  ــازار و رون اما ركود در ب
رشد اقتصادى به ايجاد هزينه در 

بخش هاى مختلف منجر شد. 
ــى افزود: بدهى  اين بدهكار بانك
ــره بانكى  ــه به به ــروز با توج ام
ــان  ــون توم ــادل 400 ميلي مع
ــده و چون وثيقه بانكى خانه  ش
پدرى ام بوده چوب حراج به اين 

خانه زده خواهد شد. 
ــن خانه  ــرد: در اي ــد ك وى تاكي
ــا نيز زندگى  چند طبقه، برادره
مى كنند كه با اجراى حكم، آنان 
نيز بى سرپناه مى شوند. قانون در 
ــرايط را در  نظام بانكى، تغيير ش
ــد و پرداخت وام در  قدرت درآم
نظر ندارد و با همان فرمول قبلى 

اجراى قانون مى كند. 
ــرخرهاى بانكى را  وى حضور ش

تاييد كرد و گفت: شرخرها خود 
را مامور بانك مى نامند و حتى با 
ــايى از بانك مربوط  كارت شناس

مراجعه مى كنند. 

اعتبارهاى بدون پشتوانه
ــران، براى  ــتم بانكى اي در سيس
ــن  ــد پيچيده تري باي ــذ وام  اخ
را  ــل  مراح ــخت ترين  س و 
ــا  ــوان تنه ــا بت ــرگذراند ت از س
چند ميليون تومان آن هم با نرخ 
سود متغير به دست آورد، اما اين 
ــهيل مى شود كه  روند زمانى تس
فرد متقاضى با يكى از كارمندان 
ــنايى داشته  يا رؤساى شعب آش
ــت كه بدهى و  باشد. از اين رو اس
ــش از 80 هزار  معوقات بانكى بي
ميليارد تومان تخمين زده شده 
ــتخدام  ــرخرها به اس و اكنون ش
بانك ها درآمده اند تا نتيجه عدم 
اعتبار سنجى و نظارت كارمندان 
ــعب بانكى را با روش  و رؤساى ش

غير حقوقى خود وصول كنند. 
ــناس  كارش ــان،  بغزي ــرت  آلب
اقتصادى به «فرصت امروز» گفت: 
ــرخرها به عنوان  انتظار حضور ش
ماموران وصول معوقات در بانك ها 
ــد و اين  ــال پيش بينى مى ش كام

روزها، دور از انتظار نبود. 
ــگاه با  ــتاد اقتصاد دانش اين اس
ــت هاى نظام  ــر سياس ــد ب تاكي
ــه  ــى ك ــه داد: زمان ــى ادام بانك
ــرعت  ــا مى خواهند با س بانك ه
ــره را غير معقول  ــيار نرخ به بس
ــذب منابع  ــا ج ــر دهند ت تغيي
ــع را هم صرف  ــد و اين مناب كنن
وام هاى كالن كرده اند، مى توان 
ــرخرها را نيز در  قدرت نمايى ش

اين نهاد پولى مشاهده كرد. 
ــران و  ــرد: مدي ــد ك وى تاكي
ــعب نيز در ميزان  كارمندان ش
ــر  بى تقصي ــوق  مع ــات  مطالب
ــن افراد بوده اند  نبوده اند، زيرا اي
كه مجوز پرداخت وام ها را صادر 

كرده اند. 
بغزيان با اشاره به نبود نظارت در 
ــرد: مديران  اعطاى وام تاكيد ك
ــانى وام داده اند كه  بانكى به كس
از اعتبار مالى مطلوبى برخوردار 
ــط مطلوبى  ــا رواب ــد، ام نبوده ان
ــتند، زيرا عمده بدهكاران  داش
ــه  ــتند ك ــانى هس ــى كس بانك
ــى به آنها سخت بوده و  دسترس

حتى آدرسى هم وجود ندارد. 
ــى از  ــرد: در برخ ــالم ك وى اع
ــتيم كه  ــاهد هس ــا ش پرونده ه
ــت  ــت  يا اگر هس وثيقه اى نيس
ــدارد. قطعا  ــرى ن ــت پيگي قابلي
كسانى كه كمتر از 100 نفر بوده 
ــات را به خود  و 85 درصد از معوق
ــودجويانى  اختصاص داده اند، س
ــا را در  ــغ وام ه ــتند كه مبل هس
خريد ارز، طال و ساختمان صرف 
كرده اند و به بازگرداندن پول اخذ 

شده از بانك ها تمايلى ندارند. 
اين كارشناس مسائل اقتصادى، 
كارمندان بانك و بازرسان را در 
ــوق مقصر  ــاد مطالبات مع ايج
ــه  ــى ك ــزود: زمان ــت و اف دانس
ــان  ــا به كارمندان ش زور بانك ه
ــد، پس انتظار مى رود تا  نمى رس
وظيفه آنها را به اشخاصى محول 
ــد دارايى بانك را  كنند كه بتوانن
ــى با زور و  به اين نهاد پولى حت

برخورد فيزيكى بازگردانند. 
اين استاد اقتصاد دانشگاه يادآور 
ــراد در حال حاضر  ــد: اين اف ش
ــدان  از كارمن ــا  بانك ه ــراى  ب
ــار مى كنند،  ــر رفت خود موثرت
ــوده و در  زيرا پيگير مطالبات ب
شناسايى دارايى و اموال بدهكار 

بانكى كوتاهى نمى كنند. 
ــى دو  ــكاران بانك ــون بده اكن
ــتند؛ يكى كسانى كه  دسته هس
ــوداگرى كرده و دسته ديگر  س
ــته! از  ــدگان ورشكس توليد كنن
ــراى اخذ طلب  اين رو، بانك ها ب
ــرخرها  ــت به دامن ش خود دس
ــانى كه همه را به  ــده اند؛ كس ش
ــم مى بينند. پس بهتر  يك چش
است اين نهاد پولى با شناسايى 
ــود و تفكيك آنها،  بدهكاران خ
ــاد كند تا  ــر را ايج فرصتى ديگ
ــار صاحبان صنايع  بتوان در كن
ــان، مطالبات  ــا آن ــى ب و همپاي
ــن طريق پرداخت  معوق را از اي
ــراغ  ــه س ــرخرها را ب ــرد و ش ك

دانه درشت ها فرستاد. 

5 دوشنبه 6 مرداد 1393  - شماره 25 بازار پولى

اخبار

تالش بانك ها در تحقق 
توسعه اقتصادى 

سيدكامل تقوى نژاد، مديرعامل بانك 
سپه در جمع كاركنان اداره كل حوزه 
ــل و هيات مديره گفت:  مديريت عام
طى چند سال گذشته بانك ها بيشتر 
ــرايط تكليفى بودند. اما در  درگير ش
دولت جديد اين شرايط تعديل شده 
و بانك ها به انجام وظيفه اصلى و ذاتى 
خود در يك فضاى بانشاط مشغولند. 
وى افزود: بانك سپه در چند سال اخير 
به پرداخت اصل و سود اوراق مشاركت 
وزارت نيرو با مبلغ چشمگيرى اقدام 
ــف آن بانك  ــرده كه با تعيين تكلي ك
به شرايط مطلوب ترى دست مى يابد. 
ــرات زيادى در  تقوى نژاد گفت: تغيي
عرصه بانكدارى به خصوص بانكدارى 
الكترونيك جهان رخ داده است. رييس 
ــپه اظهار داشت:  هيات مديره بانك س
روند رو به رشد بانك سپه در ماه هاى 
اخير با تكيه بر نيروى انسانى توانمند، 
نشان دهنده قابليت اين بانك براى قرار 
گرفتن جزء سه بانك اول كشور است. 

 «دو عيد و پنج عيدى» 
از بانك مسكن

ــكن در راستاى ارائه خدمات  بانك مس
مطلوب به مشتريان و رضايتمندى آنها 
با اجراى طرح «دو عيد و پنج عيدى»، 
ــود اهدا  ــتريان خ ــج عيدى به مش پن
مى كند. اين طرح كه از عيد فطر آغاز 
ــان ادامه دارد، پنج عيدى  و تا عيد قرب
براى مشتريان اين بانك به همراه دارد. 
براساس اين گزارش، تخصيص بيشتر 
ــرمايه گذارى ممتاز به  اوراق سپرده س
ــه به دريافت  ــاب ك دارندگان اين حس
ــود تمايلى ندارند، اختصاص جوايز  س
ــتريانى كه حداقل  به قيد قرعه به مش
شش قسط از اقساط پرداختى آنها باقى 
ــويه كنند،  مانده و به صورت يكجا تس
ــال افتتاح انواع  امكان فك رهن در قب
سپرده هاى كوتاه مدت ويژه و بلندمدت 
ــش درصد جرايم  و نيز بخشودگى ش
ــاط معوق  ــراى افرادى كه داراى اقس ب
ــتند، پنج عيدى بانك مسكن به  هس

مشتريان خود است. 

نرخنامه ندا فتاحى

كاهش 25 درصدى قيمت سكه 
ــط نرخ دالر در بازار آزاد در خردادماه  ــاس گزارش بانك مركزى متوس براس
ــد، همچنين متوسط قيمت فروش يك دالر  ــال 3258 تومان اعالم ش امس
ــابه سال قبل 0/9درصد  ــال نسبت به دوره مش ــه ماه اول امس امريكا در س

كاهش يافته است.
به همين منظور، تازه ترين آمارهاى بانك مركزى در خرداد ماه 93 متوسط 
ــهر تهران با طرح  ــكه تمام بهار آزادى در بازار آزاد ش قيمت فروش يك س
ــزار و 413 تومان و با طرح جديد 963 هزار و 863 تومان  ــم به 961 ه قدي
ــبت به ماه مشابه  ــه با ماه قبل هر يك 3/9درصد و نس ــيد كه در مقايس رس

سال قبل به ترتيب 24/1درصد و 25/8درصد كاهش را نشان مى دهد.

فروش خريد نوع ارز 

3134031420دالر امريكا
4245042580يورو

5295053250پوند انگليس
2932029480دالر كانادا

84908560درهم امارات
2955029750دالر استراليا

3480034980فرانك سوئيس
1505015290لير تركيه

55805680كرون دانمارك
44604560كرون سوئد
49405030كرون نروژ

81308250ريال عربستان
97309870رينگت مالزى
102000107000دينار كويت
50305130يوآن چين
450600روپيه هند
9001000بت تايلند
22,525,5دينار عراق

قيمت فروش قيمت خريد  عنوان

1309 1309 اونس طال
974/140 975/340 يك گرم طالى 18 عيار

9/535/000 9/542/000 سكه طرح قديم
9/510/000 9/535/000 سكه بهار آزادى
4/780/000 4/790/000 سكه نيم
2/790/000 2/800/000 سكه ربع

نرخنامه

 شركت هاى وصول مطالبات معوق با مجوز تاسيس شد

استخدام شرخرها در بانك ها

مديرعامل بانك تجارت در خصوص شركت هاى وصول 
مطالبات به «فرصت امروز» گفت: در تمام دنيا تعدادى 
از شركت ها وجود دارند كه به كمك بانك ها مى آيند تا 
ــم از اين قاعده  معوقات بانكى را وصول كنند. ايران ه
مستثنى نيست. تعداد باالى پرونده هاى معوقات بانكى 
و عدم توانايى اداره وصول مطالبات بانك در رسيدگى به 
آنها بانك ها را به همكارى با اين موسسات ملزم مى كند.  
محمد ابراهيم مقدم نودهى افزود: بعضى اوقات نيز اين 
ــركت ها پرونده هايى را كه وثيقه آنها به صورت چك  ش
است از بانك مى خرند و خود درخصوص نقدسازى آنها 
ــرد: زور بانك ها به بعضى  اقدام مى كنند.  وى عنوان ك
ــون بانك يك وجهه  ــد و چ از بدهكاران بانكى نمى رس
سازمانى دارد، نمى تواند از بعضى از ابزارهابراى وصول 

مطالبات بانكى استفاده كند اما اين موسسات مى توانند 
با ترفندهاى خودشان مطالبات را وصول كنند.   ابراهيم 
مقدم نودهى گفت: بانك ها تمام تالش خود را مى كنند 
ــى از متقاضيان  ــهيالت بانك ــل از پرداخت تس كه قب
ضمانتنامه هاى كافى بگيرند و تسهيالت گيرندگان نيز 
ضمانت هاى كافى را براى بانك مى آورند و ما مطمئن 
مى شويم كه مى توانند اقساط وام را پرداخت كنند اما در 
بلند مدت در برخى موارد ما به اين موضوع پى مى بريم 
كه ضمانت نامه هاى آنها قابل پيگيرى نيست به همين 
ــكالت براى وصول مطالبات  دليل  هنگام بروز اين مش
ــات روى مى آوريم.  ــن موسس ــه همكارى با اي بانكى ب
گفت وگوى كامل با مديرعامل بانك تجارت در شماره  

بعد از نظرتان مى گذرد.

بازار پولى



خبر
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ــت هاى اقتصادى  ــاس سياس براس
ــروج  خ ــته  بس ــن  دومي ــت  دول
ــود را ارائه كرد كه  غير تورمى از رك
ــل براى  ــش حمل و نق در آن به نق
خروج از ركود هم اشاره شده است 
ــاوگان حمل و نقل  ــازى ن ــه نوس ك
ــى  ــى و جايگزين ــاده اى و ريل ج
ــر،  انرژى ب ــى  صنعت ــوالت  محص
ــركت هاى حمل و نقل  ــكيل ش تش
براى تجهيز ناوگان جاده اى در كنار 
ــون و معافيت  ــهيل ورود كامي تس
ــات حمل و نقل، از  ــى موسس ماليات
هدف گذارى هاى حمل و نقلى دولت 
ــته خروج غيرتورمى از ركود  در بس

است. 
ــته  همان طور كه در دومين بس
ــود  رك از  ــى  غير تورم ــروج  خ
ــاوگان حمل  ــازى ن آمده، نوس
ــد در اولويت  ــى باي ونقل عموم
و  راه  وزارت  ــه كارى  برنام
ــرد، اين در  ــازى قرار  گي شهرس
ــت كه ارائه تسهيالت  حالى اس
ــازى به ناوگان حمل و نقل  نوس
عمومى جاده اى به تعبير رؤساى 
اتحاديه هاى مرتبط چند سالى 
ــده و طرح  ــت كه متوقف ش اس
ــازى ناوگان همچنان روى  نوس
ــهيالت  زمين مانده و از ارائه تس
ــزى جز  ــاوگان چي ــازى ن نوس
ــه  ــه و وج ــه و بخش نام ابالغي
كاغذى آن عملياتى نشده است. 

تسهيالت 100 ميليونى كه 
روى كاغذ ماند

ــاوگان و عمر آن  ــداد ن ــار تع آم
ــمى وزارت  ــزارش رس ــر گ بناب
ــال  ــازى به پايان س راه وشهرس
ــداد و ارقام   91 بازمى گردد و اع
ــه گفته  ــتند، اما ب ــازه نيس تروت
ــن اعداد و  ــن صنعت اي اهالى اي
ــد و اقدام  ارقام تكانى نخورده ان
ــوزه روى  ــم در اين ح موثرى ه
ــاال و پايين  ــام را ب نداده كه ارق
ــار تا  ــاس همين آم ــد. براس كن
ــداد ناوگان  ــال 91 تع پايان س
اتوبوسى فعال در كشور 19189 
دستگاه بود كه يك درصد از اين 
تعداد  را اتوبوس هايى با عمر 31 
تا 35 سال تشكيل مى دهند كه 
ــوس در اين  ــتگاه اتوب 100 دس

يك درصد جا مى شود. 
ــنى اتوبوس هاى  ــج س هرچند رن
ــال ختم مى شود  ــور به 35 س كش
ــاوگان را به  ــه يك درصد ن كه البت
ــد اما 19  ــاص مى ده خود اختص
ــور  ــى كش ــد ناوگان اتوبوس درص
ــر 26 تا 30  ــاى با عم را اتوبوس ه
ــكيل مى دهند كه هزار و 864  تش
ــكيل  اتوبوس اين 19 درصد را تش
مى دهند و اتوبوس هاى 21 تا 25 
ــى  ــال 8 درصد ناوگان اتوبوس س
ــوند. 14  ــامل مى ش ــور را ش كش
ــم به اتوبوس هاى  درصد ناوگان ه
ــاص دارد و  ــال اختص 16 تا 20 س
ــتگاه اتوبوس 11  هزار و 687 دس

ــاله هم 9 درصد ناوگان را  تا 15 س
تشكيل مى دهند. 

ــاوگان به  ــار قابل توجه ن اين آم
ــاص يافته  ــى اختص اتوبوس هاي
كه طبق نرم و استاندارد جهانى 
عمر مفيد خود را كرده اند و بايد 
ــاس  ــوند و براس از رده خارج ش
ــته خروج غير تورمى از  مفاد بس
ــازى  ركود اين ناوگان بايد نوس
ــتورالعمل  دس ــق  طب ــود.  ش
ــازمان راهدارى و حمل و نقل  س
جاده اى سياست ارائه تسهيالت 
ــى  ــاوگان اتوبوس ــه صاحبان ن ب
ــه صاحبان  ــود ك ــرار ب از اين ق
اتوبوس هايى كه شرايط استفاده 
ــازى را داشتند  از تسهيالت نوس
ــكن  ــتند از بانك مس مى توانس
ــتگاه  ــر دس ــازى ه ــراى نوس ب
اتوبوس و كاميون 100 ميليون 
ــهيالت دريافت كنند  تومان تس
ــود اين تسهيالت 15  كه نرخ س
ــت آن نيز  ــد و دوره برگش درص
ــاله در نظر گرفته شده  هفت س

بود. 
ــاى اوليه هم  ــد تفاهم ه هرچن
انجام شده بود، اما احمد عامرى، 
ــركت هاى  ــه ش ــس اتحادي ريي

ــافربرى در گفت وگو  تعاونى مس
ــاره ارائه  با «فرصت امروز» درب
ــهيالت بانكى براى نوسازى  تس
ــى گفت: تاكنون  ناوگان اتوبوس
ــتورالعمل و تفاهمى  هرچه دس
كه درباره ارائه تسهيالت بانكى 
ــازى ناوگان اتوبوسى  براى نوس
ــده، تنها روى  ــانى ش اطالع رس
ــت و عملياتى  كاغذ اعتبار داش

نشد. 
ــت  ــه قيم ــان اينك ــا بي وى ب
ــود در بازار  ــاى موج اتوبوس ه
ــن 600 تا 800  ايران چيزى بي
ــت، گفت:  ــان اس ــون توم ميلي
ــهيالتى  ــون تس ــد تاكن هرچن
ــهيالت  ــد اما بحث تس ارائه نش
ــم  ه ــى  تومان ــون  ميلي  100
ــرى با بيان  صرفه اى ندارد. عام
ــروز اتوبوس  ــاوگان ام ــه ن اينك
ــدود  ــور از ح ــهرى كش برون ش
ــكيل شده،  20 هزار اتوبوس تش
درباره ميانگين عمر اين ناوگان 
توضيح داد: متوسط عمر ناوگان 
ــهرى كشور 13  اتوبوس برون ش
سال است كه طبق برنامه پنجم 
توسعه بايد به 10 سال برسد، اما 
اگر شرايط به همين روال پيش 

رود عمر ناوگان افزايش مى يابد. 
ــهيالت نوسازى  در حالى كه تس
ــه  ــوز ب ــى هن ــاوگان اتوبوس ن
ــيده اما  ــان اتوبوس نرس صاحب
ــازى  ــرار گرفتن نوس ــا ق گويا ب
ــل عمومى در  ناوگان حمل و نق
بسته خروج غير تورمى از ركود، 
ارائه تسهيالت براى نوسازى اين 
ناوگان هم در اولويت قرار گرفته 

است. 

تفاهم جديد تسهيالتى 
براى پوشش 70درصدى 

قيمت خودرو 
ناوگان  ــودگى  فرس ــترين  بيش
ــه  ب ــى  عموم ــل  حمل و نق
ــردد كه  ــا بازمى گ مينى بوس ه
ــاوگان مينى بوس هاى  در اين ن
ــم درصدى  ــال ه ــاالى 50 س ب
ــوند و به عبارت  ــامل مى ش را ش
ــوز مينى بوس هايى  ــر، هن ديگ
ــر در جاده هاى  ــرن عم با نيم ق
ــد.  مى كنن ــردد  ت ــور  كش
ــا  ــن 41 ت ــاى بي مينى بوس ه
ــتگاه  ــال با هزار و 12 دس 45 س
ــاى  مينى بوس ه و  ــد  درص  3
ــال 13 درصد  بين 36 تا 40 س

ــد.  ــكيل مى دهن ــاوگان را تش ن
همچنين 15 درصد اين ناوگان 
را مينى بوس هاى 31 تا 35 سال 
ــد را مينى بوس هاى  و 26 درص
ــامل مى شود.  26 تا 30 سال ش
ــاله  مينى بوس هاى 21 تا 25 س
ــزار و 252  ــا جمعيت 4 ه هم ب
ــتگاهى 12 درصد از ناوگان  دس

را تشكيل مى دهند. 
ــاوگان  ــان مى دهد، ن ــار نش آم
ــر كمترى  ــه عم ــوارى كراي س
و  ــا  اتوبوس ه ــه  ب ــبت  نس
ــن  مينى بوس ها دارد. نهايت س
ــال با تعداد  اين ناوگان از 31 س
ــه درصد  ــت ك ــتگاه اس 32 دس
بسيار ناچيزى را شامل مى شود. 
ــاله  ــا 20 س ــاى 16 ت خودروه
ــه با دو  ــوارى كراي در ناوگان س
ــتگاه جمعيت  ــزار و 102 دس ه
ــكيل مى دهند  7 درصدى را تش
ــد در اين  ــه، باالترين درص البت
ــاى يك تا 5  ناوگان به خودروه
ــال با 47 درصد تعلق دارد كه  س
ــان مى دهند ناوگان سوارى  نش
ــت.  كرايه ناوگان جوان ترى اس
ــت حاج محمدعلى، رييس  رحم
ــور  ــوارى كرايه كش اتحاديه س
ــا «فرصت امروز»  در گفت وگو ب
ــه  ــراى ارائ ــد ب ــم جدي از تفاه
ــازى به ناوگان  ــهيالت نوس تس
ــوارى كرايه خبر داد و گفت:  س
ــرار بر اين  ــق تفاهم جديد ق طب
ــازمان راهدارى و  ــت كه س اس
ــهيالتى  حمل و نقل جاده اى تس
ــازى ناوگان ارائه كند  براى نوس
كه 70 درصد قيمت كل خودرو 
ــود و بهره  موردنظر را شامل ش
ــد خواهد  ــن وام هم 15 درص اي

بود. 
ــال هاى  داد: در س ــه  ادام وى 
ــهيالت براى توسعه  گذشته تس
ــه در فاز  ــد ك ناوگان ارائه مى ش
ــوده  ــاى فرس ــد خودروه جدي
شناسايى مى شوند و تسهيالت 
ــد.  ــت مى كنن ــازى درياف نوس
ــداد ناوگان  ــال حاضر، تع در ح
سوارى كرايه بين شهرى چيزى 
حدود 40 هزار خودرو است كه 
عمر متوسط اين ناوگان به هفت 
سال رسيده و نبايد بگذاريم اين 
ــته  ــال هاى گذش عدد كه در س

پنج سال بود، افزايش يابد. 
ــرد:  ــد ك ــى تاكي حاج محمدعل
ــازى تنها  ــهيالت نوس قطعا تس
ــاى توليد  به صاحبان خودروه
ــرد در حال  داخل تعلق نمى گي
حاضر، خودروهايى چون تويوتا 
ــروال و غيره  ــوناتا، ك كمرى، س
ــوارى كرايه فعال  ــاوگان س در ن
ــهيالت نوسازى  هستند كه تس
ــامل حال  ــرايط ش با همين ش
ــد. وى درباره  آنها هم خواهد ش
ــدن اين دستورالعمل  اجرايى ش
و تفاهم نامه ادامه داد: تا 10 روز 
ــن تفاهم نامه  ــر جزييات اي ديگ
ــر مى شود و به اجرا  جديد منتش

مى رسد. 

ــودرو و  ــر صنايع خ ــركل دفت مدي
ــت،  وزارت صنع ــه  ــروى محرك ني
معدن و تجارت گفت: در موضوعات 
ــات روبه رو  ــادى بايد با واقعي اقتص
ــس از افزايش  ــچ ك ــرا هي ــود، زي ب
ــود،  ــنود نمى ش قيمت خودرو خش
ــر مبناى  ــن افزايش قيمت ب اما اي

واقعيات اقتصادى كشور است. 
ــا بيان اينكه  ــين قناتى، ب اميرحس
ــر مختصر قيمت  ــا توجه به تغيي ب
ــوراى رقابت،  خودرو در مصوبه ش
و جوسازى هاى  واكنش ها  ــاهد  ش
مختلفى بوده ايم، گفت: قيمت هاى 
ــوى شوراى رقابت بر  اعالمى از س
ــاى روش كامال علمى و بدون  مبن
ــربار  در نظر گرفتن هزينه هاى س
ــاز  ــركت هاى خودروس ــى ش و مال
ــد رعايت موارد  بوده كه خود موي
ــراض نمايندگان مجلس  مورد اعت
و مسئوالن در اين خصوص است. 
ــه به افزايش قيمت  وى گفت: با توج

ــاير عوامل  نهاده هاى توليد و تاثير س
خارج از حيطه توليد، نمى توان انتظار 
افزايش قيمت را در محصول توليدى 
نداشت. افزايش ماليات بر ارزش افزوده، 
ــوارد از  ــخص ثالث و ديگر م بيمه ش
عوامل خارج از اختيار توليد است كه به 

افزايش قيمت منجر مى شود. 
ــد: درصد تغيير بين  قناتى يادآور ش
ــت  ــدى قيم ــا 10/06 درص 38/2 ت

ــامل 2 درصد  خودروها در 14ماه ش
ــر ارزش افزوده،  ــات ب ــش مالي افزاي
ــخص ثالث به  ــش نرخ بيمه ش افزاي
ــتاندارد  ــزان 25 درصد، تغيير اس مي
ــورو 2 به يورو 4 و الزام  موتورها از ي
ــه ايمنى هوا بوده  تهيه و نصب كيس
ــال 92  ــه در قيمت هاى س ــت ك اس
ــه داد:  ــود. وى ادام ــده ب منظور نش
ــاس گزارش مركز  در اين بين، براس

ــد قيمت  ــران كه درصد رش ــار اي آم
نقطه به نقطه خرداد ماه 93 به خرداد 
ــان  ــاى اصلى را نش ــاه 92 گروه ه م
ــد قيمت به  ــترين رش مى دهد، بيش
ــت و درمان و همچنين  گروه بهداش
حمل و نقل با حدود 26درصد افزايش 
ــكن و  ــوده و دو گروه مس ــوط ب مرب
ــاك به دنبال اين گروه ها رشد  پوش
حدود 19 درصدى را تجربه كرده اند. 

ــروه خودرو با 5/5درصد  اين ميان گ
رشد كمترين درصد تغيير را به خود 

اختصاص داده است. 
ــودرو  خ ــت  قيم ــزود:  اف ــى  قنات
ــال 92 بر مبناى  ارديبهشت ماه س
ــال 91 توسط  قيمت تمام شده س
ــوراى رقابت محاسبه شده بود و  ش
شاهد آن هستيم كه شوراى رقابت 
با توجه به سياست هاى دولت تدبير 
ــل افزايش قيمت  و اميد و با حداق

موافقت كرده است. 
ــرد:  ــان ك ــان خاطرنش وى در پاي
ــت توليدات  ــوع افزايش كيفي موض
ــره ورى  به ــش  افزاي و  ــل  داخ
ــركت هاى خودروساز از مطالبات  ش
ــت كه  ــئوالن اس به حق مردم و مس
به يقين وزارتخانه متبوع با تعيين و 
اجراى اهداف جديد كيفى و توسعه 
محصوالت جديد در راستاى ارتقاى 
سطح رضايت مشتريان اين صنعت 

اهتمام جدى دارد. 

نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى در بسته خروج   غير تورمى از ركود قرار گرفت

تسهيالت نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى در راه است 

مقام مسئول در وزارت صنعت:

خودرو، حداقل افزايش قيمت را داشت

آخرين خبر از كشف چاه 
نفت در فرودگاه اهواز

فرودگاه هاى  ــركت  ش ــل  مديرعام
ــدن برنامه  ــخص ش ــور از مش كش
جابه جايى  ــراى  ب دقيق  زمانبندى 
فرودگاه اهواز خبر داد. محمدعلى 
ــنا  ــو با ايس ــى، در گفت وگ ايلخان
ــف  ــرد: با توجه به كش ــح ك تصري
ــركت  چاه نفت در فرودگاه اهواز ش
فرودگاه ها رسما با وزارت نفت وارد 
مذاكره شده تا اين موضوع با توافق 
دوطرف حل شود. وى با بيان اينكه 
ــبت به در  ــما نس ــت رس وزارت نف
اختيار گرفتن اين چاه اقدام كرده 
است، گفت: در جريان مذاكرات بنا 
ــد، وزارت نفت نسبت به ساخت  ش
ــرودگاه جديد در اهواز اقدام  يك ف
ــدن آن،  ــد و به محض آماده ش كن
ــل فعلى  ــا مح ــركت فرودگاه ه ش
ــواز را به اين وزارتخانه  فرودگاه اه

تحويل دهد.

خارجى ها در حال ارزيابى 
شرايط ورود به ايران

ــژه  ــق وي ــدرى و مناط ــاون بن مع
ــوردى با  ــادر و دريان ــازمان بن س
ــركت هاى خارجى از  بيان اينكه ش
طرق مختلف براى حضور در ايران 
ــى كرده اند، گفت: لغو  اعالم آمادگ
تحريم ها، زمينه بازگشت شركت ها 

به ايران را فراهم كرده است. 
ــنا، على جهانديده  به گزارش ايس
ــه قطع  ــا توجه ب ــرد: ب ــح ك تصري
ارتباط تمامى كشتى هاى خارجى 
ــته،  ــاه گذش ــران در چندم ــا اي ب
شركت ها در حال ارزيابى شرايط و 
سنجش بنادر ايران هستند تا براى 

درخواست رسمى اقدام كنند. 
ــتين  ــدن نخس ــا آم ــزود: ب وى اف
ــخص شد كه  ــتى خارجى مش كش
ــته  گذش مانند  ــر  ديگ ــا  تحريم ه
ــاد نمى كند و راه  ــت ايج محدودي
ــه اقدامات  ــت. جهانديده، ب باز اس
ــاى  ــوى نهاده ــده از س ــام ش انج
ــايش  ــران براى گش ــى اي حاكميت
ــركت هاى خارجى  فضاى كارى ش
ــاره كرد و افزود: سازمان بنادر  اش
در ماه هاى گذشته مذاكرات خوبى 
ــته و  ــركت هاى خارجى داش با ش
ــرايط الزم را براى  ــعى كرده ش س
ورود دوباره شركت ها فراهم كند. 

سقف اعتبارات بهسازى 
راه ها افزايش يافت

ــتان  اس ــازى  راه و شهرس مديركل 
تهران، با اشاره به بستر سازى براى 
دور دوم سفرهاى ايمن تابستانى، 
ــازى  بهس اعتبارات  ــقف  س گفت: 

راه ها افزايش داشته است.
ــرز واحدى  ــزارش مهر، فريب به گ
ــر گفت: اين اداره  با اعالم اين خب
ــفرهاى  كل با برنامه ريزى براى س
ــه  ــه تجرب ــه ب ــا توج ــتانى ب تابس
ــن  ــته و همچني ــال هاى گذش س
ــانى  ــارى گرفتن از نيروهاى انس ي
ــايل و تجهيزات  ــوده و وس كارآزم
به روز، روكش و بهسازى جاده هاى 
ــتان را در دستور كار خود قرار  اس

داده است.
ــال جارى با  ــه داد: در س وى ادام
ــاى مقام عالى وزارت راه  حمايت ه
ــازى و همچنين رياست  و شهرس
ــل  ــدارى و حمل و نق ــازمان راه س
ــقف اعتبارات بهسازى  جاده اى س

راه ها افزايش داشته است.

شركت هاى اروپايى براى 
فروش قطعات هواپيما به 

ايران ترغيب مى شوند
ــناس ارشد  به گزارش ايرنا، كارش
ــور  ــت حمل و نقل هوايى كش صنع
ــاى ايران  ــو تحريم ه ــت: با لغ گف
ــى  ــات يدك ــروش قطع ــاز ف و آغ
ــط شركت بويينگ  هواپيماها توس
ــركت هاى اروپايى  به ايران اير، ش
ــروش قطعات  ــراى ف ــر نيز ب ديگ
ــه ايران  ــر ب ــاى زمينگي هواپيماه

ترغيب مى شوند. 
ــان اينكه،  ــا بحيرايى، با بي عليرض
تحريم هاى هوايى يكى از مشكالت 
ــى  ــت هواي ــعه صنع ــى توس اصل
ــود، افزود:  ــور محسوب مى ش كش
قطعات  داخلى  هوايى  شركت هاى 
يدكى مورد نياز هواپيماهاى خود 
را با زحمات زيادى تهيه مى كنند 
ــت همچنان روى پاى  تا اين صنع

خود بايستد. 
ــت هوايى  ــناس صنع كارش ــن  اي
ــرد: در  ــور تاكيد ك ــى كش و فضاي
ــك هواپيما  ــورهاى اروپايى ي كش
ــرواز از  ــال پ ــس از 20 تا 30 س پ
رده خارج مى شود، در حالى كه در 
ايران عمر مفيد برخى از هواپيماها 
ــده، زمين گير شده اند و با  تمام نش
ــا و تامين قطعات آن  لغو تحريم ه
توسط بويينگ و ديگر شركت هاى 
ــيارى از اين  ــازنده اروپايى، بس س
ــن 100 تا 120  ــا كه بي هواپيماه
ــوند، به پرواز  ــرآورد مى ش فروند ب

درمى آيند. 

خبر

قيمت خودرو (تومان)

SLC 500 750/000/000بنز

130/000/000كيزاشى اتوماتيك فول

260/000/000پاسات

Z4 35i 450/000/000بى ام دبليو

LX570 790/000/000لكسوس

GL 138/000/000تويوتا كمرى

هيونداى توسان
IX35 2014150/000/000

 قيمت كارخانه اى و بازار خودروهاى توليد داخل

كارخانه
قيمت نمايندگىقيمت بازارنام خودروتوليد كننده

وانت شوكا 
28/100/00025/870/000بنزينى

پژو روا سال 
دوگانه سوز 

 CNG
19/300/0000

86/000/00076/500/000مزدا 3 1600

پژو 207 اتوماتيك 
54/300/00045/500/000فيس ليفت

 i520 ليفان
27/400/0000توقف توليد

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

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

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس: 
به قيمت گذارى خودرو اعتراضى نداريم

ــالمى، در خصوص  ــوراى اس ــس ش ــهريار در مجل ــردم ش ــده م نماين
ــوى  ــده خودرو از س ــبت به قيمت تعيين ش اعتراض هايى كه برخى نس
ــوراى رقابت در نظر گرفته شده مى كنند، افزود: اين اعتراض ها باعث  ش
ــود، دولت زمانى كه تصميمى  ــبت به دولت مى ش بى اعتمادى مردم نس
مى گيرد بايد ضمانت اجرايى داشته باشد. به گزارش مركز اقتصاد دانش 
ــيون صنايع و  ــى افزود: ما در كميس ــين گروس بنيان ايران «ماد» -حس
ــش  معادن، به قيمت گذارى خودرو اعتراضى نداريم و معتقديم، اين كش

بازار و عرضه و تقاضا است كه بايد قيمت خودرو را تعيين كند.
ــيزدهمين  ــازان، ايران را به عنوان س وى ادامه داد: انجمن جهانى خودروس
خودروساز بزرگ جهان در سال 2011 ميالدى معرفى كرد، در حالى كه بر 
اثر فشار به خودروسازها اين رتبه در حال نزول است. گروسى تصريح كرد: 
اكنون ميزان توليد خودرو در ايران نصف شده كه جاى تاسف دارد، ما بايد به 
دنبال علت و رفع مشكالت صنعت خودرو باشيم تا وضعيت اشتغال و كيفيت 
خودرو ها افزايش پيدا كند. نماينده مردم شهريار در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: دولت بايد به خودرو ساز ها كمك كند تا توليد خود را افزايش دهند و 

ظرفيت اسمى خود را كامل و به توليد سال 2011 برسند.

افزايش فراخوان نيسان براى كيسه هواى معيوب 

نيسان بيش از 226 هزار خودرو ديگر را به فراخوان مربوط به كيسه هاى 
هواى معيوب اضافه كرد. 

ــراه امريكا اعالم كرد،  ــازمان ملى ايمنى ترافيك بزرگ ــنا، س به گزارش ايس
شركت «نيسان نورث امريكا» براى شمارى از مدل هاى اينفينيتى، ماكسيما، 
پت فايندر و سنترا توليد شده در فاصله سال 2002 تا 2004 فراخوان داده 
ــه هاى هواى معيوب تاكنون فراخوان ميليون ها دستگاه خودرو  است. كيس
ــلر، فورد، هوندا، مزدا و تويوتا را در سراسر  شامل خودروهاى بى ام و، كرايس
ــته است. اين سيستم هاى كيسه هواى معيوب ساخت  جهان به دنبال داش
شركت ژاپنى تاكاتا بوده و در خطر تركيدن و پرتاب تركش وار قطعات فلز 
ــينان خودرو و ايجاد صدمه هاى شديد قرار دارند.  ــوى راننده و سرنش به س
ــركت از تصادفات يا صدمات مربوط به  ــان اعالم كرده، اين ش نماينده نيس
اين فراخوان مطلع نيست. فراخوان جديد شامل 226 هزار و 326 دستگاه 
خودرو است و مجموع خودروهاى مشمول فراخوان نيسان را به 664 هزار و 
628 دستگاه رساند. براساس گزارش آسوشيتدپرس، اين فراخوان از 11ماه 
ــد.  ــود و قطعات معيوب به صورت رايگان تعويض خواهد ش اوت آغاز مى ش
ــى اف ايكس 35 مدل  ــن فراخوان عبارتند از: اينفينيت ــامل اي مدل هاى ش
ــى  اى 35 مدل  ــس 45 مدل 2003، اينفينيت ــى اف ايك 2003، اينفينيت
2003-2002، اينفينيتى كيو ايكس 42 مدل 2003-2002، ماكسيما مدل 
2003-2002، پت فايندر مدل 2003-2002 و سنترا مدل 2002-2004.

نرخنامه

باخودروسازان

ــهردارى تهران  معاون حمل ونقل و ترافيك ش
ــره و  ــون وام كم به ــل 6/5ميلي ــت: حداق گف
ــيكلت هاى  ــد موتورس ــره براى خري ــدون به ب
ــا ورود  ــه همزمان ب ــده ك ــى پيش بينى ش برق
ارائه  ــه  ب ــوط  ــات مرب اقدام ــيكلت ها  موتورس

تسهيالت انجام مى شود. 
به گزارش ايسنا، سيدجعفر تشكرى هاشمى با 
بيان اينكه در جلسه ساماندهى ترافيك منطقه 
ــيكلت هاى برقى ارائه  ــى از موتورس 12 گزارش
ــى از اين كار كه  ــد، اظهار كرد: بخش مهم ش
ــازندگان و تحويل دهندگان موتورسيكلت  به س
ــت و ده ها شركت  ــده اس مربوط بود، انجام ش
براى اين كار اعالم آمادگى كرده بودند اما تنها 
ــود را معرفى  ــركت نمونه محصوالت خ 20 ش

كردند. 
ــمى در اين خصوص افزود: گام  ــكرى هاش تش
ــوالت انجام و مقرر  ــايى اوليه اين محص شناس
ــوالت را تحويل بگيريم  ــد نمونه هاى محص ش
ــت موتورسيكلت ها به كشور وارد  يا اگر قرار اس
ــخص اين كار انجام  ــوند، در زمان بندى مش ش
ــت هاى آزمايشگاهى و ميدانى روى  شود تا تس

موتورسيكلت ها انجام شود. 

ــهيالت مالى  ــان اينكه براى ارائه تس ــا بي وى ب
ــتند،  ــواران منطقه 12 در اولويت هس موتورس
ــده  افزود: در اين بخش اقدامات خوبى انجام ش
ــان وام كم بهره و  ــون توم ــل 6/5 ميلي و حداق
ــهر پيش بينى شده  بدون بهره با كمك بانك ش
ــيكلت ها اقدامات  ــه همزمان با ورود موتورس ك

مربوط به ارائه تسهيالت انجام مى شود. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران با 
اشاره به ميزان تسهيالت مالى گفت: اين مبلغ 
براساس قيمت موتورسيكلت ها تعيين مى شود. 
ــهيالت كمتر و  ــيكلت هاى ارزان تر تس موتورس
بييشترى  تسهيالت  گران تر  موتورسيكلت هاى 

را به خود اختصاص مى دهند.
ــه توان و  ــا توجه ب ــيكلت ها ب ــت موتورس قيم
ــد  ــت متفاوت باش ــاخت ممكن اس كيفيت س
ــهيالت نيز متفاوت خواهد  بنابراين، ميزان تس

بود. 
وى افزود: مشاغلى كه به صورت متمركز داخل 
ــراى دريافت  ــت مى كنند ب ــه 12 فعالي منطق
تسهيالت در اولويت هستند و به تدريج به ساير 
ــيكلت هاى  ــهيالت خريد موتورس نقاط نيز تس

برقى ارائه خواهد شد. 

عضو هيات رييسه انجمن حمل ونقل 
ــب كه اوضاع  ــران با بيان اين مطل اي
ــته  ــاده اى با ارائه بس ــل ج حمل ونق
ــامان نمى گيرد،  ــى دولت س حمايت
ــراى كاهش نرخ  گفت: بايد فكرى ب
30درصدى بهره  شركت هاى ليزينگ 
ــود، زيرا خريد كاميون هاى 800  ش
ميليون تومانى با اين ميزان بهره براى 
سرمايه گذاران صرفه اقتصادى ندارد. 
ــه  ــيده فاطم ــا، س ــزارش ايلن ــه گ ب

ــه انجمن  ــى، عضو هيات رييس مقيم
ــران، با بيان اين مطلب  حمل ونقل اي
ــدادى كاميون وارد  ــى تع كه به تازگ
ــده، گفت:  ــرك مان ــده كه در گم ش
با  وضعيت حمل ونقل جاده اى كشور 
ــامان  اين تعداد محدود واردات به س
ــيد و با توجه به عمر 19  نخواهد رس
ــاله ناوگان حمل ونقل جاده اى بايد  س

بازسازى و نوسازى به موازات يكديگر 
انجام شود. وى در پاسخ به اين سوال 
ــكل  كه آيا ترخيص كاميون ها با مش
مواجه است، گفت: به مرحله ترخيص 
نرسيده ايم كه ببينيم چه همكارى با 
ما خواهد شد. مقيمى با انتقاد از نرخ 
سود30 درصدى شركت هاى ليزينگ 
براى خريد كاميون گفت: با توجه به 

ــرمايه  اينكه خريد يك كاميون به س
ــاز دارد،  ــى ني ــا 800 ميليون 700 ت
ــرخ بهره بين 24  ــد كاميون با ن خري
تا 30 درصد براى سرمايه گذار صرفه 

اقتصادى ندارد. 
ــيون حمل و نقل  نايب رييس كميس
افزود: بايد سيستمى به عنوان ليزينگ 
ــازى  ــا حمايت وزارت راه وشهرس و ب

ــود  ــب راه اندازى ش ــره متناس ــا به ب
ــاى  ــداد واحده ــد تع ــن باي همچني
توليدى داخل با اجراى استانداردهاى 
ــدا كنند. وى  ــى افزايش پي بين الملل
ــكل حمل ونقل  ــرد: مش ك ــح  تصري
جاده اى كشور با ارائه يك بسته قابل 
ــت و براى تاثير اين موضوع  حل نيس
به حمايت هاى استراتژيك و محكم از 
ــوى دولت براى اجرايى كردن اين  س

نوشته ها نياز است. 

حمل ونقل جاده اى با بسته خروج از ركود سامان نمى گيرد
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ــان ماه  ــدن به پاي ــا نزديك ش ب
ــمى بازار  ــود موس ــان و رك رمض
ــن ركود  ــن ماه، اي ــكن در اي مس
ــاس  ــه دارد. براس ــان ادام همچن
ــان، با شروع  پيش بينى كارشناس
ــتان معموال حجم معامالت  تابس
افزايش مى يابد، اما در حال حاضر 
ــل مختلف از جمله پايين  به دالي
ــردم و نبود  ــودن قدرت خريد م ب
تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار 
ــى، ميزان حجم  و فصل جابه جاي
ــكن كاهش  معامالت در بازار مس
ــن مورد  ــت. در همي ــته اس داش
ــاوران امالك  رييس اتحاديه مش
تهران گفت: بازار مسكن در ثبات 
ــر مى برد و كسانى  ــبى به س نس
ــد خريد دارند مى توانند با  كه قص
اطمينان خاطر بيشترى اقدام به 
خريدوفروش كنند. حسام عقبايى 
ــار كرد: در  ــاره روند بازار اظه درب
ــاهد افزايش 30  ــال ش بهار امس
ــم معامالت  ــا 40 درصدى حج ت
ــالت خريدوفروش  ــژه معام به وي
ــبت به پارسال بوده ايم كه اين  نس
ــه دارد. وى با  روند همچنان ادام
ــود  ــان اينكه پيش بينى مى ش بي
ــد افزايش  ــتان رون تا پايان تابس
ــته  ــالت ادامه داش ــم معام حج
باشد، تصريح كرد: افزايش حجم 
معامالت همراه با افزايش قيمت ها 
نبوده است، بدين ترتيب تا پايان 
قيمت ها  ثبات  تابستان همچنان 
ــت. عقبايى ابراز  ادامه خواهد داش
اميدوارى كرد كه طرح هاى دولت 
ــكن و افزايش  در حوزه توليد مس
تسهيالت بانكى اجرايى و عملياتى 
شود تا بتوان بازار را با همين روند 
ــرد. وى  ــال كنترل ك تا پايان س
خاطر نشان كرد: كسانى كه قصد 
ــد مى توانند از  خريدوفروش دارن
ثبات موجود در بازار استفاده كنند 
و با اطمينان خاطر بيشترى اقدام 
به خريدوفروش كنند، بدون آنكه 
دغدغه افزايش قيمت ها را داشته 

باشند. 

خانه هاى كلنگى بى مشترى 
است

ــاس برخى كارشناسان  بر اين اس
مسكن از كاهش قيمت خانه هاى 
كلنگى در برخى از مناطق تهران 
خبر مى دهند، اما گروهى ديگر با 
اين تحليل موافق نيستند و كمبود 
زمين در پايتخت را دليلى بر ثبات 
ــد. يكى از  ــن مى دانن قيمت زمي
ــكن مى گويد:  ــاالن حوزه مس فع
ــت زمين در  ــا محدودي ــى ب وقت
ــتيم چطور  ــت مواجه هس پايتخ
ــش قيمت وجود دارد.  امكان كاه
نه امكان واردات زمين وجود دارد 
ــردن آن، بنابراين  ــه ك و نه اضاف
ــران ارزش  ــه در ته زمين هميش
ــايد كسانى كه 8  خود را دارد. ش
ــان را براى فروش  تا 9 ماه ملك ش
ــوده  ــترى ب ــته اند و بى مش گذاش
ــورى به پول كمتر  به دليل نياز ف
ــان را  ــرخ بازار خانه كلنگى ش از ن
بفروشند اما قيمت ها در اين مدت 
ــته است. اين  هيچ تغييرى نداش
فعال بازار راه كاهش قيمت زمين 
ــازى  ــت را بلندمرتبه س در پايتخ
ــد:  ــد و مى گوي ــران مى دان در ته
براى برخى از زمين ها تنها مجوز 
ــاخت دو طبقه صادر مى شود  س
كه اين محدوديت سبب مى شود 
ــه تخريب و  ــد خان ــال بع 10 س
ــادر و تا 15  ــوز پنج طبقه ص مج
ــه دو طبقه به  ــال بعد اين خان س
ــود،  برجى 20 طبقه تبديل مى ش
ــان  ــوان از هم ــه مى ت درحالى ك
ــاخت يك مجتمع  ابتدا اجازه س
ــه را در اين زمين صادر  15 طبق
ــت خانه هاى كلنگى  كرد. او قيم
ــت محله، بر و  ــاس موقعي را براس
ــمالى و جنوبى بودن متفاوت  ش
ــد:  مى گوي و  ــد  مى كن ــى  ارزياب
خانه هاى جنوبى براى ساخت و ساز 

ــتند. او تعيين قيمت  ــر هس بهت
خانه هاى كلنگى را براساس قاعده 
عرضه و تقاضا مى داند و مى گويد: 
ــت در يكى از محالت  ممكن اس
جنوبى پايتخت به دليل موقعيت 
ــد برابر  ــك زمينى با چن ويژه مل
ــد.  ــت منطقه به فروش برس قيم
ــكن  يكى ديگر از فعاالن بازار مس
ــت مى گويد: دو  در جنوب پايتخ
ــى خانه هاى كلنگى  گروه متقاض
ــتند؛ افرادى كه چند خانوار  هس
ــتند و مى خواهند در يكى از  هس
ــازى شده  خانه هاى كلنگى بازس
ــكونت كنند و گروه ديگر بساز  س
ــتند كه به دليل  ــا هس و بفروش ه
ــر  ــاخت اگ ــت س ــش قيم افزاي
ــود را نگه  ــاى آماده خ آپارتمان ه
ــود بيشترى مى رسند  دارند به س
ــاز كنند. او  ــروژه تازه اى را آغ تا پ
از افزايش پيش بينى نشده هزينه 
ساخت خبر مى دهد و مى گويد: به 
تازگى ضوابط تازه اى مانند ضوابط 
آتش نشانى يا نظام مهندسى وضع 
شده كه خانه هاى هفت طبقه به 
ــاص را رعايت  باال بايد ضوابط خ
كنند كه به طور مثال اين ضوابط 
براى خانه اى 9طبقه 120 ميليون 
ــاخت اضافه مى كند.   به هزينه س
اين فعال بازار مسكن درباره قيمت 
ــت  ــى در پايتخ ــاى كلنگ خانه ه
ــراف  اط ــه  منطق در  ــد:  مى گوي
ــان زمزم  ــتان واليت و خياب بوس
ــا مترى 3  ــت خانه كلنگى ت قيم
ميليون تومان است، اما در همين 
منطقه در خيابان شريعتى قيمت 
زمين حدود مترمربعى 5ميليون و 
500 هزار تومان است. وى اعتقاد 
دارد خانه هاى با بر كمتر از شش 
متر مناسب ساخت و ساز نيستند 
ــت خانه هاى كوچك با  و بهتر اس
تجميع بر، به زمين خود بيفزايند.

برنامه هاى دولت در ارائه 
تسهيالت

با وجود وعده هاى دولت مبنى بر 
افزايش تسهيالت وام مسكن، اما 
تسهيالت اين بخش همان روال 
قبل را دارد و خريداران براساس 
ــد  ــى باي ــون تومان وام  35 ميلي
ــاركت براى  ــق اوراق مش از طري
ــد خانه اقدام  دريافت وام و خري
كنند. همچنين صندوق پس انداز 
ــت ميزان  ــرار اس ــكن كه ق مس
ــهيالت خريد خانه را افزايش  تس
ــد بانك  ــورد تايي ــوز م دهد هن
ــرار نگرفته و راه اندازى  مركزى ق
ــى  ــى هاى كارشناس آن به بررس
ــده  و رفع ايرادات طرح منوط ش

است. 

صندوق پس انداز مسكن
تاسيس صندوق پس انداز مسكن 
ــت كه با روى  جزو طرح هايى اس
كار آمدن دولت يازدهم از سوى 
وزير راه و شهرسازى مطرح شد تا 
ــدن، بارى از  ــد با اجرايى ش بتوان

دوش مشكالت اين بخش بردارد 
ــدن  ــراى خانه دار ش ــى ب و كمك
ــد. در پى مطرح شدن  مردم باش
ــدوق، موضوع  راه اندازى اين صن

در وزارت راه و شهرسازى و بانك 
مركزى مورد بررسى قرار گرفت 
ــزدى، معاون  ــعيد اي و محمد س
وزير راه و شهرسازى ارديبهشت 
ــدوق  ــدازى صن ــال از راه ان امس
سرمايه گذارى زمين و ساختمان 
ــده خبر داد. يعنى  تا 90 روز آين
ــن صندوق  ــه وى بايد اي به گفت
ــود.  ــرداد راه اندازى ش ــا 17 م ت
ــاور  مش عبده تبريزى،  همچنين 
وزير راه و شهرسازى اعالم كرد كه 
صندوق  زمين  و ساختمان مجوز 
ــا توجه به طى مراحل  گرفته و ب
ــر راه اندازى  اجرايى، هرچه زودت
خواهد شد. در اين ميان رسانه ها 
ــر راه اندازى اين  اخبارى مبنى ب
صندوق مطرح و اعالم كردند اين 
صندوق جايگزين اوراق مشاركت 
ــون  ــكن 60 و 80 ميلي و وام مس
ــى كه  ــود. در حال ــان مى ش توم
ــكن همان  بخش مس تسهيالت 
ــداران  ــل را دارد و خري روال قب
ــاس وام  35 ميليون تومانى  براس
ــاركت  ــق اوراق مش ــد از طري باي
ــد  خري و  وام  ــت  ياف در  ــراى  ب
ــد. چراكه طبق  ــه اقدام كنن خان
ــزى، راه اندازى  ــالم بانك مرك اع
و  ــكن  مس ــداز  پس ان ــدوق  صن
ــكن منوط  افزايش وام خريد مس
ــى هاى كارشناسى است  به بررس
ــات اين  ــزى با كلي ــك مرك و بان
ــته و بر اين  ــت داش طرح موافق
ــات متعددى را با  ــاس جلس اس
پيشنهاد دهندگان طرح از وزارت 
راه و شهرسازى برگزار كرده و از 
پيشنهاد دهندگان طرح، خواستار 
ــاى  ــكالت و نگرانى ه ــده مش ش
ــنهادى را  ــود در طرح پيش موج
ــد. يكى از مهم ترين  برطرف كنن
ــورد نظر  ــكات م ــا و ن دغدغه ه
ــى ها  ــك مركزى در اين بررس بان
ــان از رعايت  ــات، اطمين و جلس
ــع و مصارف  ــوازن مناب ــدار ت پاي
صندوق مسكن پيشنهادى و عدم 
ــع پرقدرت و  مراجعه آن به مناب
(همچون  مركزى  بانك  تورم زاى 
به عنوان  ــر)،  مه ــكن  تجربه مس

ــن عوامل تورم زا  يكى از مهم تري
ــاد كالن  ــده اقتص و بى ثبات كنن
ــور بوده است. روش صندوق   كش
سرمايه گذارى زمين و ساختمان 
در صورت راه اندازى بدين صورت 
ــردم را  ــداز م ــه پس ان ــت ك اس
دريافت مى كند و بعد از گذشتن 
ــش ماهه، متناسب  چند دوره ش
ــراد در صندوق و  با توقف پول اف
ــاب ضريبى چند برابر به  با احتس
بلندمدت خريد  ــهيالت  تس آنها 
البته  ــود.  پرداخت مى ش مسكن 
ــازى اين  هدف وزير راه و شهرس
است كه صندوق پس انداز مسكن 
ــكن محدود نباشد و  به بانك مس
ــاير بانك ها نيز بتوانند هرچه  س
ــداز  ــاى پس ان ــر صندوق ه زودت
مسكن را راه اندازى كنند تا امكان 
پس انداز مردم براى خريد مسكن 
جديد يا بهبود مسكن قبلى آنان 
ــود. هر بانكى متناسب  ممكن ش
ــه در نهايت بايد ورود  با مدلى ك
ــا  ــدوق ب ــول آن صن ــروج پ و خ
ــكيل  ــد، اقدام به تش ــم بخوان ه
و  ــكن  مس ــداز  پس ان ــدوق  صن
اعطاى تسهيالت بلندمدت (مثال 

ــكن  ــاله) براى خريد مس 15 س
ــن صندوق ها در  ــد كرد. اي خواه
ــدن  صورت فعاليت و اجرايى ش
ــاى فراوانى براى  ــرح مزاي اين ط
ذى نفعان ايجاد مى كند، از جمله 
به ويژه  بهره مندى سرمايه گذاران 
سرمايه گذاران خرد از سود ناشى 
ــاختمانى،  از فروش واحدهاى س
در  ــرمايه گذاران  س ــاركت  مش
ــور كه  ــاى مذك ــك پروژه ه ريس
ــنگين احتمال عدم فروش  بار س
واحدهاى تكميل شده را از دوش 
سازندگان بر مى دارد و افزايش يا 
ــرمايه گذار  حفظ قدرت خريد س
ــت زمين  ــر افزايش قيم در براب
ــه اجراى  ــاختمان در منطق و س
ــوندگى  ــاال بودن نقدش ب پروژه، 
ــه  ــاى صندوق در مقايس واحده
در  ــتقيم  مس ــرمايه گذارى  س با 
ــاختمانى به دليل  ــاى س پروژه ه
ــيم پذيرى سرمايه كه امكان  تقس
نقدشدن بخشى از آن را در مواقع 

لزوم فراهم مى كند. 

قشر متوسط توان بازپرداخت 
قسط ميليونى را ندارد

ــناس مسكن  كارش باقر ميالنى، 
ــى از بزرگ ترين  ــد كرد: يك تاكي
دغدغه هاى كنونى بانك مركزى 
ــت پايدار توازن  اطمينان از رعاي
ــكن  منابع و مصارف صندوق مس
ــنهادى و مراجعه نكردن آن  پيش
به منابع پرقدرت و تورم زاى بانك 
مركزى به عنوان يكى از مهم ترين 
ــورم زا و بى ثبات كننده  ــل ت عوام
ــور است و اگر  اقتصاد كالن كش
ــك مركزى بتواند اين وام ها را  بان
از سود خود سپرده گذاران تامين 
ــت بزرگى خواهد  كند به موفقي

رسيد. 
را  ــر  ديگ ــم  مه ــوع  موض وى 
بازپرداخت وام عنوان كرد و گفت: 
اقساط اين وام نيز بايد كارشناسى 
شده باشد و به اصطالح كمرشكن 
ــانى كه نيازمند  نباشد، زيرا كس
وام هاى 60تا 80 ميليونى هستند 
ــط جامعه محسوب  اقشار متوس
ــوان بازپرداخت  ــوند كه ت مى ش

اقساط ميليونى را ندارند. 

بررسى «فرصت امروز» از روند بازار مسكن و برنامه هاى دولت

ثبات قيمت ها ادامه دارد
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اخبار كوتاه

راه اندازى ارائه 
تسهيالت بلند مدت 

خريد مسكن 

مشاور مديريت و تامين مالى وزير 
راه و شهرسازى با بيان اين مطلب 
ــكن يكى  كه صندوق پس انداز مس
ــته خروج از ركود  از آيتم هاى بس
ــت، گفت:  ــت اس ــى دول غيرتورم
بانك ها با مراجعه به بانك مركزى 
ــود را براى  ــرايط خ ــد ش مى توانن
ــنهاد  ــدازى اين صندوق پيش راه ان
دهند همچنين زمان راه اندازى اين 
ــتگى به تعجيل بانك  صندوق بس
مركزى براى ترغيب بانك ها به اين 
ــده تبريزى،  ــين عب امر دارد.  حس
مشاور مديريت و تامين مالى وزير 
ــازى با اشاره به اينكه  راه و شهرس
ــروج از ركود  ــته كامل خ ارائه بس
ــه كار راه اندازى  ــى آغاز ب غير تورم
ــت،  ــكن اس صندوق پس انداز مس
ــاس درخواست وزارت  گفت: براس
ــك مركزى  ــازى از بان راه و شهرس
ــهيالت بلند مدت  ــه تس ــراى ارائ ب
ــتاى توسعه  ــكن در راس خريد مس
ــن، صندوق هاى پس انداز  بازار ره
در تمامى بانك ها راه اندازى خواهد 
شد. وى در پاسخ به اين سوال كه 
ــراى راه اندازى صندوق  آيا بانكى ب
ــده  ش داوطلب  ــكن  مس پس انداز 
ــته خروج  ــت، گفت: دولت بس اس
ــه ايجاد  ــود غير تورمى را ك از رك
صندوق هاى پس انداز مسكن يكى 
ــت، ارائه داد و  ــاى آن اس از آيتم ه
ــا مراجعه به  ــد ب ــا مى توانن بانك ه
ــدازى صندوق  ــك مركزى راه ان بان
پس انداز مسكن را استارت بزنند. 

دستورالعمل تبديل 
مسكن مهر به 

خودمالكى ابالغ شد
ــالك  ام و  ــى  حقوق ــركل  مدي
ــد از ابالغ  ــهر هاى جدي عمران ش
مهر  مسكن  تبديل  ــتورالعمل  دس
ــى خبر داد  ــاله به خودمالك 99 س
ــان مى توانند با  ــت: متقاضي و گف
ــورت نقد و  ــى به ص پرداخت بخش
بخشى به صورت اقساط زمين را به 
نام خود كنند. سيدمهدى هدايت 
مسكن  تبديل  دستورالعمل  گفت: 
ــه خودمالكى به  ــاله ب ــر 99 س مه
ــده است  ــهرهاى جديد ابالغ ش ش
و در آن تاكيد شده كه متقاضيان 
مسكن مهر هيچ اجبارى براى اين 
ــاره به اينكه  ــد. وى با اش كار ندارن
ــتورالعمل اين امكان را فراهم  دس
ــان بتوانند  ــت تا متقاضي كرده اس
بخشى از قيمت زمين را به  صورت 
ــاط  ــى را به صورت اقس نقد و بخش
ــد، ادامه داد: در اين  پرداخت كنن
ــت  ــده اس ــتورالعمل تاكيد ش دس
ــكن مهر  ــرط فروش زمين مس ش
99 ساله اين است كه مثال در يك 
بلوك 10 واحدى تمام متقاضيان 
ــت كتبى خود را  ــا درخواس و اعض
ــهر خود ارائه  به شركت عمران ش

كنند. 
ــس از ارائه  ــت تاكيد كرد: پ هداي
ــوى تمام  ــت كتبى از س درخواس
ــط  اعضاى بلوك اين موضوع توس
ــى و حق العرصه  كارشناسان بررس
ــخص  (قيمت زمين) و قيمت مش

مى شود. 

اولويت اول افتتاح مسكن 
مهر پرند آماده شد

ــل  مديرعام ــم زهى،  هاش ــاران  ب
ــخ به  ــران پرند در پاس ــركت عم ش
ــاس زمانبندى  اين پرسش كه براس
ــا در تيرماه  ــر آي ــكن مه افتتاح مس
ــيد،  ــه بهره بردارى رس ــروژه اى ب پ
ــروژه  اى را افتتاح  اظهار كرد: خير! پ
ــاس  ــا پروژه ها براس ــم، ام نكرده اي
ــت. بحث  ــاده اس ــدى آم اولويت بن
ــعابات  اصلى اين پروژه ها نصب انش
ــه اى  ــت كه در اين زمينه جلس اس
ــتان  ــركت گاز اس ــا مديرعامل ش ب
ــتم. وى با تاكيد بر اينكه  تهران داش
ــازنده ها كار خود را انجام داده اند،  س
تصريح كرد: پروژه هاى ساخته شده 
ــد، هر چند  امكانات زيربنايى ندارن
دستگاه هاى خدماتى به اين مسئله 
ورود پيدا كرده اند، اما اين دستگاه ها 
با مشكالتى از جمله مسائل اعتبارى 
ــان اينكه  ــتند.  وى با بي مواجه هس
ــعاب فاز اول افتتاح مسكن مهر  انش
ــده  پرند به صورت پراكنده وصل ش
ــعاب  ــت، افزود: براى نصب انش اس
ــتگاه هاى  واحدهاى باقيمانده با دس
ــان هماهنگ كرده ايم تا  خدمات رس
ــز اقدامات الزم  براى اين واحدها ني

انجام شود. 

خسرو صادقى بروجنى

تاسيس صندوق 
پس انداز مسكن 

جزو طرح هايى است 
كه با روى كار آمدن 

دولت يازدهم از سوى 
وزير راه و شهرسازى 
مطرح شد تا بتواند با 
اجرايى شدن، بارى از 
دوش مشكالت اين 

بخش بردارد و كمكى 
براى خانه دار شدن 

مردم باشد

نرخ اجاره

قيمت اجاره آپارتمان هاى 70 مترى در تهران

ــده تقاضا براى اجاره واحدهاى كوچك  افزايش اجاره بها و قيمت خانه باعث ش
افزايش يابد و مردم با توجه به اينكه هر سال به مبلغ اجاره شان اضافه مى شود 
ــراغ خانه هاى كوچك تر بروند كه اين امر باعث شده ميزان تقاضاى  مجبورند س
ــته باشد، البته طبق استعالم از بازار مسكن نرخ بهاى  اين واحدها افزايش داش
ــدود يك ميليون و  ــكونى 70 مترى در جنوب تهران ح ــه يك واحد مس ماهان
50 هزار تومان است. قيمت اجاره بهاى واحدهاى 70 مترى با عمر زير 10 سال 

ساخت در نقاط مختلف تهران به شرح زير است: 
ــال قدمت به قيمت  ــك واحد 70 مترى واقع در خيابان ميرداماد با يك  س -  ي
ــان اجاره كه معادل  ــش و 2 ميليون و 300 هزار توم ــون تومان پول پي 20 ميلي
ــى ماهانه آن با درنظر گرفتن 30 هزار تومان براى هر يك ميليون تومان  پرداخت

وديعه در بازار مسكن، حدود 2 ميليون و 900 هزار تومان است. 
ــال قدمت همراه با  ــد 70 مترى واقع در خيابان تهرانپارس با دو س ــك واح - ي
پاركينگ و انبارى به قيمت 25 ميليون تومان پول پيش و 600 هزار تومان اجاره 

كه معادل پرداختى ماهانه آن يك ميليون و 350 هزار تومان است. 
- يك واحد 70 مترى واقع در اشرفى اصفهانى، پونك با عمر بناى سه سال به 
ــت 54 ميليون تومان رهن كامل كه معادل پرداختى ماهانه آن يك ميليون  قيم

و 620 هزار تومان است. 
- يك واحد 70 مترى واقع در شهرك نفت، دو خوابه همراه با پاركينگ، انبارى 
و آسانسور به قيمت 27 ميليون تومان پول پيش و يك ميليون تومان اجاره كه 

معادل پرداختى ماهانه آن يك ميليون و 810 هزار تومان است. 
- يك واحد 70 مترى واقع در خيابان نارمك، دوخوابه همراه با انبارى به قيمت 
ــه آن يك ميليون و  ــادل پرداختى ماهان ــون تومان رهن كامل كه مع 50 ميلي

500 هزار تومان است. 
- يك واحد 70 مترى واقع در خيابان ستارخان ، يك خوابه، تك واحدى به قيمت 
40 ميليون تومان پول پيش و 300 هزار تومان اجاره كه معادل پرداختى ماهانه 

آن يك ميليون و 500 هزار تومان است. 
ــاله به قيمت  ــان طوس با قدمت 10 س ــرى واقع در خياب ــك واحد 70مت - ي
33 ميليون تومان رهن كامل در نظر گرفته شده كه معادل پرداختى ماهانه آن 

يك ميليون و 50 هزار تومان است. 
ــال به قيمت  ــارف جنوبى با قدمت پنج س ــد 70 مترى واقع در ع ــك واح - ي
ــده كه  ــون تومان پول پيش و 400 هزار تومان اجاره در نظر گرفته ش 20 ميلي

معادل پرداختى ماهانه آن يك ميليون تومان است. 
- يك واحد 70 مترى واقع در سهروردى شمالى دو خوابه همراه با پاركينگ و 
انبارى به قيمت 50 ميليون تومان پول پيش و يك ميليون و صد هزار تومان اجاره 

داده مى شود كه معادل پرداختى ماهانه آن 2 ميليون و 600 هزار تومان است. 
- يك واحد 70 مترى واقع در ميدان تسليحات دو خوابه، با سه سال قدمت به 
قيمت 30 ميليون تومان پول پيش و 450 هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده 

كه معادل پرداختى ماهانه آن يك ميليون و 350 هزار تومان است. 

ــروى، عضو كميسيون عمران مجلس  عليرضا خس
ــيارى  ــالمى با بيان اين مطلب كه بس ــوراى اس ش
ــعه يافته براى خروج مسكن از  ــورهاى توس از كش
ــهيالت يا  ــال راهكارهايى مانند ارائه تس ركود دنب
ــتند،  ــكن هاى حمايتى، اجتماعى و غيره هس مس
ــت در اين كشورها  گفت: ارائه اين راهكارها توانس
ــد.  وى با ابراز  در مقطع زمانى كوتاهى جوابگو باش
تاسف از اينكه توجه دولت به مسكن بسيار كاهش  
يافته است، گفت: بخش مسكن در حال حاضر بعد 
ــى، نفت و  ــگرى، صدور خدمات مهندس از گردش
ــيمى و... قرار دارد و اين بزرگ ترين اشتباه  پتروش
ــود.  خسروى افزود: اختالف  دولت محسوب مى ش
ديدگاه مجلس و وزارتخانه اين است كه مسئوالن 
وزارت راه و شهرسازى مى خواهند با ارائه وام بازار را 
تحريك كنند در صورتى  كه در جامعه ما خانوارهاى 

با درآمد زير يك ميليون و 800هزار تومان زيرخط 
ــتر اين اشخاص بدون خانه  فقر قرار دارند كه بيش
ــتند و توانايى بازپرداخت اقساط وام  و كاشانه هس
ــد  را ندارند. بنابراين دولت بايد دنبال راهكارى باش
ــرگردان مردم به سمت  ــرمايه هاى خرد و س كه س
ساخت وساز روانه شود.  وى تصريح كرد: بايد دولت 
ــيارى از مردم توانايى اخذ وام 80ميليونى  بداند بس
را ندارند.  نماينده مردم سمنان در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به كاهش ساخت وسازها در مسكن 
ــكاالت مهمى از  ــكن مهر اش ــت: اگر مس مهر گف
جمله جانمايى داشت، اما توانست نقش موثرى در 
ــه دار كردن مردم ايفا كند.  وى تصريح كرد: در  خان
ــكن مهر دولت و وزير مقصر نبودند و  جانمايى مس
اگر اشكاالتى در اين حيطه ايجاد شد تنها به علت 

كم كارى شوراى مسكن استان ها بود. 

بسيارى از مردم توانايى اخذ وام 80ميليونى را ندارند 



كارگردانى به نام پيتز
ــياه» را كه  ــد دارد فيلم «مِن س ــردان ايرانى قص ــع پيتز، كارگ رفي
ــاله  مكزيكى براى رفتن به امريكاست، در  ــر 17س روايت تالش پس
ــور مكزيك و با همكارى عوامل توليد از امريكا و مكزيك بسازد.  كش
ــكارى تهيه كنندگان  ــدارك توليد فيلمى با هم ــن روزها در ت وى اي
ــس از پيدا كردن  ــينمايى پ ــت. اين فيلم س مكزيكى و امريكايى اس
ــينمايى  ــى كليد خواهد خورد. عوامل توليد اين فيلم س بازيگر اصل
ــتند و تنها ملك جهان خزايى، به عنوان يك  امريكايى و مكزيكى هس
سينماگر ايرانى در كنار پسرش در اين فيلم حضور دارد و قرار است 
ــياه» را به عهده گيرد. به گفته خزايى،  طراحى صحنه فيلم «من س
ــر  ــينمايى در حال حاضر، در مكزيك به س ــردان اين فيلم س كارگ
ــغول پيدا كردن بازيگر اصلى فيلم «من سياه» است و  مى برد و مش

در نظر دارد اوايل سال 2015 ميالدى اين فيلم كليد بخورد. 

تعليق براى يك ناشر
ــران از ارسال پرونده تخلف  ــيدگى به تخلفات ناش رييس هيات رس
ــارات عصر داستان به هيات بدوى رسيدگى به تخلفات ناشران  انتش
به دليل تخلف صورت گرفته در مورد انتشار كتاب «دوازدهم» خبر 
ــده را كه فاقد  ــر مذكور به دليل اينكه كتاب ياد ش داد. پرونده ناش
مجوزهاى الزم بوده، منتشر كرده، با پيشنهاد تعليق، به هيات بدوى 
ــال كرده است. در اين نامه كه به  ــيدگى به تخلفات ناشران ارس رس
ــالمى استان  ــاد اس ــتقر در اداره كل فرهنگ و ارش هيات بدوى مس
ــيدگى به تخلفات ناشران درخواست  ــال شده، هيات رس تهران ارس
ــت نكردن ضوابط مربوط  ــر مذكور را به دليل رعاي تعليق پروانه نش
ــت. راى هيات بدوى در خصوص تخلف  به چاپ كتاب ارائه كرده اس
ــر به زودى صادر خواهد شد و پس از صدور اين رأى ما يك  اين ناش
فرصت 20 روزه را براى درخواست تجديدنظر از سوى ناشران تعيين 
خواهيم كرد و پس از اتمام اين مهلت رأى نهايى صادر خواهد شد. 

بزرگ ترين آتش سوزى دهه اخير
ــته صدهكتار از  ــان اينكه روز گذش ــه، با بي ــر ديده بان ميانكال مدي
پناهگاه حيات وحش ميانكاله در آتش سوخت گفت: اين بزرگ ترين 
آتش سوزى در يك دهه اخير در منطقه است. اين آتش سوزى حوالى 
ــاعت 15 بعدازظهر روز گذشته در پناهگاه حيات وحش ميانكاله  س
آغاز شده و به دليل هميشگى كمبود امكانات اطفا حريق در محيط 
زيست تا زمانى كه تجهيزات از بندر اميرآباد و منابع طبيعى بهشهر 
به منطقه برسد چهار ساعت طول كشيده و سرانجام ساعت سه نيمه 
ــوختن صد هكتار از منطقه در آتش محيط  ــب گذشته پس از س ش
ــوزى  ــوزى را مهار كنند. اين آتش س ــدند اين آتش س بانان موفق ش
ــاحتى به طول 2500 در عرض 400 متر حادث شده در  كه در مس
ــتر  ــه اى به نام ميانكاله صحرا نزديك به تاالب رخ داده و بيش منطق
ــوخته اند. البته به دليل  ــك و جنگل در آتش س ــان انار، تمش درخت
اينكه روز گذشته تعطيل نبوده گردشگرى در منطقه حضور نداشته 

و به كسى آسيب جانى وارده نشده است. 

ديپلماسى ورزشى اشغالگر
ــه غزه باخت  ــت برزيل از حمله ب ــش به انتقاد دول ــراييل در واكن اس
ــد. به نقل از  ــى 2014 يادآور ش ــور را در جام جهان ــر 1 اين كش 7 ب
سايت شبكه اسكاى نيوز عربى، حوادث اخير در غزه باعث شد مقامات 
ــراييل به بحث و جدل هاى ديپلماتيك روى بياورند. دولت  برزيل و اس
ــت و  ــدا در بيانيه اى اعالم كرد جنگ در غزه برابر نيس ــل در ابت برزي
ــتفاده مى كند. برزيل  ــراييل به ميزان نابرابرى از زور عليه غزه اس اس
ــورش فراخواند. حمالت  ــفير خود را در تل آويو به كش عالوه بر اين س
ــراييل به غزه از زمين، دريا و هوا تاكنون بيش از  ــترده ارتش اس گس
ــتر آنها افراد  ــته كه بيش ــته در اين منطقه برجاى گذاش هزار نفر كش
ــتند. در اين  ــالخورده هس ــامل كودكان، زنان و افراد س غيرنظامى ش
ــمت غزه به طرف  ــك پراكنى از س ــراييلى در موش مدت، تنها 43 اس
ــه نفر از آنها غيرنظامى  ــته شده اند كه فقط س ــراييلى كش مناطق اس
بودند. در واكنش به اين اتفاقات، يگال بالمور  سخنگوى وزارت خارجه 
ــان داد چرا اين كشور به مانند  ــراييل گفت: موضع اخير برزيل نش اس
ــور امريكاى  ــت با اينكه اين كش ــك جن ديپلماتيك باقى مانده اس ي

التينى يك قدرت اقتصادى و فرهنگى به حساب مى آيد. 

اردوغان هت تريك كرد
ــت  ــراى حضور در انتخابات رياس ــه كه خود را ب ــت وزير تركي نخس
ــور آماده مى كند در يك مسابقه فوتبال به ميدان  جمهورى اين كش
ــه گل را وارد دروازه حريف  ــت در ظرف 15 دقيقه س رفت و توانس
ــم افتتاح  كند. به نقل از حريت، «رجب طيب اردوغان » كه در مراس
ــگاهى در استانبول شركت كرده بود، در يك مسابقه فوتبال با  ورزش
ــور شركت كرد و توانست ظرف 15 دقيقه  حضور هنرمندان اين كش
ــان در جوانى عضو تيم  ــف كند. اردوغ ــه گل را وارد دروازه حري س
مطرح فنرباغچه بود و حتى اخبارى نيز درباره دعوت وى به تيم ملى 
تركيه وجود داشت اما حضور وى در عرصه سياسى موجب شد تا از 
ــته برگزار  ــود. در اين بازى فوتبال كه روز گذش دنياى ورزش دور ش
ــت. دليل انتخاب  ــماره 12 به ميدان رف ــد اردوغان با پيراهن ش ش
ــوان دوازدهمين  ــان تالش دارد به عن ــماره 12 آن بود كه اردوغ ش

رييس جمهور تركيه انتخاب شود. 

اسراييل آتش بس را نقض كرد
ــه البريج صبح  ــرق رفح و منطق ــتى با حمله به ش ــم صهيونيس رژي
ــل از خبرگزارى  ــاعته را نقض كرد. به نق ــنبه آتش بس 24 س يكش
ــاهدان عينى اعالم كردند: تانك هاى اسراييلى  ــطينى (سما)، ش فلس
ــرق رفح و البريج را مورد هدف قرار دادند و تاكنون هشت  اراضى ش

فلسطينى در اين حمالت شهيد شده اند. 
پيش تر كابينه رژيم صهيونيستى زمان آتش بس 12 ساعته شنبه را 
تا 24 ساعت تمديد كرده بود اما جنبش حماس اعالم كرد كه هيچ 
ــينى سربازان اسراييلى از مرزهاى  آتش بسى تضمين كننده عقب نش

نوار غزه و بازگشت شهروندان فلسطينى به خانه هايشان نيست. 
جميل مزهر، عضو دفتر سياسى جبهه مردمى و آزادسازى فلسطين نيز 
اظهار كرد: اسراييل زمان آتش بس را از چهار ساعت به 24 ساعت تمديد 
ــته هاى مقاومت است. بدون  ــيه راندن خواس كرد كه هدف آن به حاش
ــته هاى مقاومت و برداشتن كامل محاصره غزه از سوى  پذيرفتن خواس

رژيم صهيونيستى هيچ آرامش و آتش بسى برقرار نمى شود. 

بازگرداندن اسناد تشكيل مجمع عمومى خانه احزاب
ــلمان نوانديش با بيان اينكه خلل قانونى  دبير كل جمعيت زنان مس
ــت: از دولت  ــزاب وجود ندارد، گف ــايى دوباره خانه اح ــراى بازگش ب
ــكيل مجمع عمومى  ــناد و مدارك تش تدبيرواميد مى خواهيم تا اس
خانه احزاب را به ما بازگرداند تا بتوانيم اين مجمع را تشكيل دهيم. 
ــنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: دولت گذشته  فاطمه راكعى روز يكش
با ناديده گرفتن احزاب، خانه احزاب را از بين برد و اين خانه صنفى 
ــايى شود. عضو شوراى مركزى خانه احزاب اضافه  بايد دوباره بازگش
كرد: درحال حاضر مذاكرات الزم براى تشكيل قانونى مجمع عمومى 
ــوراى مركزى خانه احزاب انجام شده است و شوراى مركزى  و نيز ش
خانه احزاب پس ازماه رمضان تشكيل خواهد شد و پس از آن طبق 
روال اقدام به برگزارى مجمع عمومى خواهيم كرد. متاسفانه با وجود 
ــه صنفى در دولت  ــه، حقوق اين خان ــه تالش هاى صورت گرفت هم
ــته ناديده گرفته شده است كه بايد به آن بازگردد و با تشكيل  گذش

شوراى مركزى، مشكالت مجمع عمومى را برطرف خواهيم كرد. 

مدال طالى شـهر بارسـلون، پس از سـه ماه از مرگ «گابريل گارسيا 
ماركز» به اين نويسنده كلمبيايى برنده نوبل اعطا شد. 

جمشـيد محمودى، كارگردان فيلم «چند مترمكعب عشـق» از اكران 
فيلم اولش در شـش ماه دوم امسـال خبر داد و براى اكران فيلم در آن 

تاريخ اعالم آمادگى كرد. 
بعد از اعالم اسامى شركت كنندگان در قديمى ترين فستيوال فيلم دنيا 
يعنى ونيز، روشـن شد بعضى از ستاره هاى هاليوودى در اين فستيوال 

بيش از يك وظيفه برعهده خواهند داشت. 
روت فـالورز، زن 69سـاله به عنوان پيرترين دى جى جهان شـناخته 

مى شود. 

فرماندهـى يگان هاى ويژه نيروى انتظامـى به منظور تامين نيروى 
انسـانى مورد نيـاز خود بـراى خدمت در رسـته عمليـات ويژه، 

اسـتخدام مى كند. 
عضـو هيات علمى دانشـگاه علوم پزشـكى تهران، از مردم خواسـت 
فريب تبليغات درمانى، به ويژه تبليغات درمان ديابت را در شـبكه هاى 

ماهواره اى نخورند. 
ايرنا نوشت: هيات منصفه مطبوعات استان تهران، مدير مسئول روزنامه 
«قانـون» را در عناوين اتهامى نشـر اكاذيب به قصد تشـويش اذهان 
عمومى و انتشار مطالب خالف عفت عمومى مجرم شناخت و مستحق 

تخفيف در مجازات ندانست. 
مهاجرانى كه در اندونزى بازداشـت شـدند، طبق گفته سـفارتخانه 
اندونزى موضوعشان از سوى كشورشان مورد پيگيرى قرار نگرفته.

نماينده تام االختيـار وزير ورزش و جوانان اميررضا خـادم، در فرآيند 
پيگيرى واگذارى باشـگاه هاى پرسپوليس و استقالل از نحوه مديريت 
هيات مديره باشـگاه پرسـپوليس درباره پاس نشدن چك حامى مالى 

انتقاد كرد. 
مربى جديد تيم فوتبال پرسپوليس معتقد است اين تيم شرايط خوبى دارد 

و در هر سه جامى كه شركت مى كند، مدعى كسب عنوان قهرمانى است. 
مترو چاپ انگليس با اين تيتر كه هواداران فوالم چرا بايد رفتن اشكان 
دژاگه را بپذيرند به موضوع انتقال اين بازيكن ايرانى به تيم العربى قطر 

پرداخته است. 

مديرمسـئول روزنامه «شـرق» تاكيدكرد: نماينده قوه مقننه در هيات 
نظارت بـر مطبوعات بايـد از ميان چهره هاى معتدل مجلس شـوراى 

اسالمى انتخاب شود. 
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه در گفت وگوى تلفنى با همتاى عمانى 
خود بر ضرورت اعمال فشار همه جانبه جامعه جهانى بر رژيم صهيونيستى 
براى توقف فورى حمالت و تجاوزها عليه مردم بى دفاع فلسطين تاكيد كرد. 
ديدار گرم و صميمانه «حسـن روحانى» رييس جمهـور با هنرمندان و 
تاكيد وى بر تعامل هر چه بيشتر صاحبان قدرت با اهالى فرهنگ و هنر، 

بازتاب گسترده اى در روزنامه هاى ديروز داشت. 
مسئوالن بيمارستان رضوى علت بسترى شدن حجت االسالم قرائتى را 
كسالتى جزئى دانسته و عنوان كرده اند كه بيمارى حجت االسالم قرائتى 

جدى نيست. 

كيهان كلهر، نوازنده كمانچه شناخته شده ايرانى در عرصه هاى 
بين المللى در شهر واشنگتن امريكا برنامه اجرا مى كند

 ركوردارهاى حوادث جاده اى
ــت: ارتفاعات دربند و  ــازمان امداد ونجات هالل احمر گف معاون عمليات س
اتوبان تهران - قم ركورددار بيشترين حوادث كوهستانى و جاده اى در كشور 
ــت خبرى آغاز طرح امداد  ــاز» روز يكشنبه در نشس هستند. «ناصر چرخس
نجات تابستانه (از 15 خرداد تا پنجم مهر)، از انجام چهار هزار و 944 عمليات 

توسط امدادگران هالل احمر از نيمه دوم خرداد تاكنون خبر داد.
سه هزار و 380 مورد از اين عمليات ها بصورت درخواستى و هزار و 500 مورد 
بصورت مناسبتى (سالگرد ارتحال امام خمينى و روز قدس) انجام شده است. 
در اين عمليات ها به 32 هزار و 668 حادثه ديده امدادرسانى شد و چهار هزار 
و 763 نفر از مرگ حتمى نجات يافتند.  وى تعداد عمليات هاى جاده اى را دو 
هزار 531 مورد برشمرد و ادامه داد: اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
7. 7 درصد كاهش داشته است. معاون عمليات سازمان امداد ونجات درباره 
استان هايى كه داراى بيشترين عمليات هستند، گفت: طبق آمار، استان هاى 
اصفهان، مازندران و تهران به ترتيب داراى بيشترين حوادث جاده اى بودند. 

 ليونل مسى اخبار منتشر شده مبنى بر حمايتش از رژيم صهيونيستى 
را تكذيب كرد و گفت: از روزنامه فرانسوى شكايت مى كنم

ادامه جست وجوها براى كشف بقاياى اجساد سرنشينان هواپيماى 
مسافربرى سرنگون شده مالزى در شرق اوكراين

گروه تروريستى داعش به تازگى در اقدامى براى جوانان شهر موصل 
قانون اجبارى سربازى را به اجرا گذاشته است 
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مطهرى در صحن مجلس: 

انقالب فرزندخور نيست 
على مطهرى، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى، با بيان 
ــدن حرمت انقالب، روحانيت و ابهت نظام از دوره  ــته ش اينكه شكس
ــت جمهورى احمدى نژاد آغاز شد، گفت: در هشت سال گذشته  رياس
ــردم تنزل پيدا كرد، اما  ــگاه نظام و مقامات عالى رتبه آن، نزد م جاي

حاال بايد به تدريج اين آسيب را ترميم كنيم. 
ــت افزود: عده اى خود  ــيون اصولگرايان رهروان والي اين عضو فراكس
ــه همه بايد همانند آنها  ــده انقالب مى دانند و معتقدند ك را پدرخوان
ــالب را تهديد  ــت كه انق ــر كنند؛ اين امر خطرى اس ــر و اظهارنظ فك
ــتين به حاشيه رانده مى شوند  مى كند و به مرور انقالبيون اوليه و راس
ــابقه انقالب  ــا براى منزوى كردن افراد با س ــالش برخى جريان ه و ت
ــانى، ناشى از امر ديگرى است  ــت. اين امر گذشته از هواهاى نفس اس
ــور اعتقاد دارند كه همه بايد مانند آنها فكر  و آن اينكه برخى در كش
كنند. نمونه آن حمله هاى عده اى پس از اظهارنظرهاى انتقادى اخير 

حجت االسالم والمسلمين ناطق نورى است. 
ــالمى با  ــوراى اس به گزارش ايرنا از خانه ملت، اين نماينده مجلس ش
بيان اينكه نمونه ديگر، شكايت تعدادى از نمايندگان از من به هيات 
ــت، افزود: بسيار مضحك است كه چند  نظارت بر رفتار نمايندگان اس
ــودن اظهارنظرها و  ــر به خاطر همانند نب ــده از نماينده اى ديگ نماين

مواضعش با خودشان شكايت كنند. 
ــدان پيدا كردن  ــن اقدامات باعث مي ــان اينكه اي ــرى با بي مطه
ــكل،  ــود، ادامه داد: براى حل اين مش ــراد فرصت طلب مى ش اف
ــتان داناى  ــالب و به بيان ديگر، دوس ــوز انق افراد مصلح و دلس
ــتان  ــبينى، دوس انقالب بايد مقابل اين افراد كه در صورت خوش
ــمنان داناى  نادان انقالب و در صورت بدبينى يا واقع بينى، دش

ــتند.  ــتند، بايس انقالب هس
وى با اشاره به سخن شهيد مطهرى مبنى بر اينكه انقالب فرزندخور 
ــت، بلكه غفلت انقالبيون راستين باعث مى شود انقالب، فرزندان  نيس
ــرى از رخنه فرصت طلب ها  ــن ببرد و در صورت جلوگي ــود را از بي خ
ــه داريم در مقابل اين گروه  ــن اتفاقى نخواهد افتاد، گفت: وظيف چني

اندك، ولى پر ادعا بايستيم. 

ــت و رييس  ــر بهداش ــاون وزي مع
ــذا و دارو گفت: مصرف  ــازمان غ س
ــر  ــش از دو براب ــران بي دارو در ته
ــت. دانشگاه  ــهر اس جمعيت اين ش
ــكى تهران، دكتر رسول  علوم پزش
ــت با روساى سه  ديناروند، در نشس
ــگاه علوم پزشكى شهر تهران  دانش
ــاره  ــتان هاى تابعه، با اش و بيمارس
ــذا و دارو در  ــازمان غ ــه نقش س ب
ــالمت،  اجراى طرح تحول نظام س

ــذا و دارو در به  ــازمان غ ــزود: س اف
ــاندن كمبودهاى دارو  ــل رس حداق
ــرل  ــور و كنت ــزات در كش و تجهي
ــود را ايفا كرده  ــا نقش خ هزينه ه
ــا همكارى  ــت آن ب ــه نتايج مثب ك
دانشگاه ها و بيمارستان ها در جامعه 

مشخص مى شود. 
ــس  ريي ــان،  جعفري ــى  عل ــر  دكت
ــكى تهران نيز  ــگاه علوم پزش دانش
ــت با اشاره به وضعيت  در اين نشس

دانشگاه در اجراى طرح تحول نظام 
ــالمت و چالش ها و موفقيت اين  س
ــار بيمارى  ــرح گفت: كاهش فش ط
ــازار دارو و  ــاماندهى ب بر مردم و س
ــمند  ــزات از جمله آثار ارزش تجهي
ــير  ــت كه اگر اين مس اين طرح اس
ــال كنيم، نتايج مثبت  را خوب دنب
ــب خواهيم كرد. به  ــترى كس بيش
گزارش ايرنا، چندى پيش رسانه ها 
ــد، ايران رتبه دوم مصرف  خبر دادن

ــان دارد و هر ايرانى  دارو را در جه
ــدد قرص  ــدود 340 ع ــاالنه ح س
ــع، از نظر  ــد. در واق مصرف مى كن
ــران پس  اي ــرانه دارو،  ــرف س مص
ــور پرمصرف  ــن دومين كش از چي
ــود.  ــوب مى ش دارو در جهان محس
ــالمت  ــراى طرح تحول نظام س اج
ــت ماه با هدف ارائه  از 15 ارديبهش
خدمات مطلوب و ارزان پزشكى در 

سراسر كشور آغاز شد. 

ــهر تهران گفت:  ــوراى ش رييس ش
ــارد تومانى  ــزار ميلي ــرارداد 20ه ق
ــرارگاه خاتم االنبيا  ــا ق ــهردارى ب ش
ــده ام و در  ــى ندي را با ديد كارشناس
تعطيالت عيد آن را بررسى مى كنم. 
ــهر تهران درباره  ــوراى ش رييس ش
ــارد تومانى  ــزار ميلي ــرارداد 20ه ق
ــرارگاه خاتم االنبيا و  ــهردارى و ق ش
ــرارداد  ــود اين ق ــه گفته مى ش اينك
ــح كرد: اين  ــت، تصري تفاهم نامه اس

ــت اما در  قرارداد يك تفاهم نامه اس
ــم مالى آورده  ــه معموال رق تفاهم نام
ــود. بايد ديد رقم دريافتى از  نمى ش
ــتان مادر در كجا  تغيير كاربرى بوس
ــت؟  رييس شوراى  ــده اس هزينه ش
ــهر تهران درباره بحث هاى مربوط  ش
ــر كاربرى آن  ــتان مادر و تغيي به بوس
ــتان در  ــت: در اينكه اين بوس نيز، گف
ــت، ترديدى وجود  پهنه  (G)بوده اس
ــه چگونه  ــت ك ندارد و بحث اينجاس

ــته مجوز تغيير پهنه بگيرد و آيا  توانس
كميسيون ماده 5 اين اختيار را دارد كه 
مجوز تغيير پهنه بدهد يا شوراى عالى 
معمارى و شهرسازى بايد دستور تغيير 
پهنه را بدهد؟ بايد ديد چه هزينه اى در 
ــده و رقم  قبال تغيير پهنه پرداخت ش
ــده و به چه  دريافتى در كجا هزينه ش
ــت، زيرا دامنه اين  كسى داده شده اس

موضوع به پل صدر مى رسد. 
مسجدجامعى با بيان اينكه همچنين 

ــا اين مبلغ  ــود قرار بوده ب گفته مى ش
ــود، گفت: در  باغات كن خريدارى ش
ــت  ــر اين اس عين حال صحبت بر س
ــبت به توقف  ــورا نس كه چرا وقتى ش
ــتان مادر دستور  ساخت وساز در بوس
داد، اين كار متوقف نشد و تسريع پيدا 
ــخاص حقيقى در  ــرد. وى وجود اش ك
پرونده بوستان مادر را رد نكرد و گفت: 
ــه از اين  ــى وجود دارند ك افراد حقيق

موضوع بهره برده اند. 

از بيخ گوش زمين
مصرف داروى تهران 2 برابر  نياز جمعيت

مسجدجامعى مطرح كرد:
داستان بوستان مادر و قرارگاه خاتم

داده هاى تازه منتشـر شـده توسـط ناسـا نشـان 
مى دهد، زمين در سـال 2012 از يك جرقه پرقدرت 
خورشـيدى جان سـالم بـه در برده اسـت. جرقه 
خورشـيدى يا فوران تاج خورشـيدى   (CME)كه 
در 23 ژوئيه 2012 (اول مرداد 91) به وقوع پيوسـت، 
مى توانست زمين را با يك فاجعه عظيم مواجه كند. 
به گفته محققان ناسـا، زمين بسيار خوش شانس 
بود كـه از پرقدرت ترين توفان خورشـيدى 150 
سال اخير جان سالم به در برد و اگر اين اتفاق يك 
هفته زودتر روى داده بود، درحالى كه جهت فوران 
خورشـيدى كامال رو به زمين بود، سياره زمين با 
يـك فاجعه عظيـم مواجه مى شـد. درصورتى كه 
جهت فوران تاج خورشيدى  (CME)مستقيم رو 
بـه زمين بود، قدرت اين فوران عظيم زمين را در 

تاريكى مطلق فرومى برد. 
قطع كامل شـبكه ارتباطى و مخابراتى، سيستم 
موقعيت يـاب جهانـى  (GPS) و شـبكه برق در 
نقاط مختلف جهان به همراه قطع دسترسـى به 
شـبكه آب به دليل از كارافتادن پمپ هاى برقى 
از جمله مشـكالتى بود كه مى توانسـت ساكنان 
زمين را تهديد كند. براساس محاسبات آكادمى 
ملى علوم امريكا، تاثير خسـارت ناشـى از اين 
فوران خورشـيدى بر اقتصاد جهـان بيش از دو 
تريليـون دالر تخمين زده مى شـود كه بيسـت 
برابـر خسـارت ناشـى از توفـان كاتريناسـت. 
مطالعات صورت گرفته همچنين نشان مى دهد، 
خطر وقوع يك فوران عظيم تاج خورشـيدى با 
قابليت آسيب رساندن به سياره زمين در 10 سال 

آينده حدود 12 درصد است. 

كلينيك ترك الكل

مدير روابط عمومى مركز ملى مطالعات اعتياد دانشگاه علوم پزشكى تهران، از 
راه اندازى كلينيك ترك اعتياد به الكل در اين مركز خبر داد. به گفته «فهيما 
فرهى»، كلينيك ترك اعتياد به الكل مركز ملى مطالعات اعتياد امروز دوشنبه 
ــود و دوشنبه هر هفته از ساعت 9 تا 12، معتادان به الكل را  راه اندازى مى ش
ــايع ترين مواد  پذيرش مى كند.  وى در گفت و گو با ايرنا گفت: الكل يكى از ش
سوء مصرف در سراسر دنيا و وابستگى به آن با پيامدهاى جدى و طوالنى مدت 

جسمى، روانى و اجتماعى همراه است. 
ــگاه علوم پزشكى تهران  مدير روابط عمومى مركز ملى مطالعات اعتياد دانش
ــع قانونى و مذهبى  ــا توجه به من ــاور بر آن بود كه ب ــون ب ــه داد، تاكن ادام
ــور ما وابستگى به الكل از شيوع كمى برخوردار است اما نتايج  الكل در كش
ــور حاكى از آن است كه  ــط وزارت بهداشت در كش ــى هاى اخير توس بررس
ــيوع اختالالت مصرف الكل در كشور قابل توجه و نيازمند مداخله فورى  ش
ــت: اين مركز با  ــى مركز ملى مطالعات اعتياد گف ــت. مدير روابط عموم اس
توجه به اولويت هاى درمانى وزارت بهداشت، به راه اندازى درمانگاه تخصصى 
ــو به شناسايى و درمان افراد مبتال  ــت. اين امر از يك س الكل اقدام كرده اس
ــاى ديگر مداخالت پيشگيرانه  ــوى ديگر مى تواند راهگش كمك كرده و از س

در اين حوزه شود. 



بازار قنادى شيرين است؟

در ميان 
شكر، شكالت و خامه

اينفوگرافى مديريتى

چطور مى توان فضاى 
كسب و كار را دوستانه تر كرد؟

ــم و چه بخواهيم چه  ــا تابلوهاى تبليغاتى را مى بيني ــر روز بيلبوردها ي ه
ــى درباره طراحى  نخواهيم پيام هاى آنها را دريافت مى كنيم، اما كمتر كس
ــاخت بيلبورد در زمره صنايعى قرار  ــت. س ــاخت آن صحبت كرده اس و س
ــنايى داريم. در واقع ما هميشه به قسمت پيام هاى  دارد كه كمتر با آن آش

گرافيكى، نوشتارى و شرايط طراحى آن توجه مى كنيم، اما...

ــتراتژى هاى  ــاس عوامل روانى، به عنوان يكى از اس قيمت گذارى براس
مهم در بازاريابى محسوب مى شود. اين روش برمبناى نظريه اى استوار 
ــت كه بيان مى كند استفاده از قيمت هايى خاص، مى تواند از منظر  اس

روان شناختى بر ذهن مشتريان تاثيرگذار باشد.

ــتارگان از ژانر فيلم هاى  ــايد زمانى فيلم هايى مثل ترميناتور يا جنگ س ش
تخيلى به حساب مى آمد و هرگز كسى فكر آن را نمى كرد كه فناورى هايى كه 

براى آرتيست هاى فيلم در نظر گرفته مى شد...

بيلبوردسازى، تلفيقى از هنر و صنعت

من يك بيلبوردساز هستم

روان شناسى قيمت گذارى

گزارشى از دغدغه هاى 
يك مدير فروشگاه لوازم جانبى كامپيوتر

فنون مديريت 
در يك فروشگاه 
حاشيه اى

نقش دانش جديد بازاريابى در تسخير ذهن مشترى

جايگاه يابى چيست؟
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محبوب ترين گجت هاى 
پوشيدنى دنيا

تا به حال به اين موضوع فكر كرده ايد كه محصول 
ــه مى دهيد، در قياس با  يا خدمتى كه به بازار ارائ
ــرار مى گيرد؟ در حالى كه  رقبا در چه جايگاهى ق
ــان بازاريابى از جايگاه يابى  ــيارى از كارشناس بس
ــم در ادبيات بازاريابى  به عنوان يكى از اجزاى مه

ــيارى از مديران ايرانى از اين  ياد مى كنند، اما بس
مسئله غافل هستند.  اصطـــالح «جايگــاه يابى- 
ــات  ــال 1982 وارد ادبي Positioning» از س
بازاريابى شد. اين كلمه، در ابتدا به معناى مشخص 
ــگاه ها  كردن محل قرار گرفتن محصول در فروش

ــدى از آن ايجاد  ــد، درك جدي بود، اما اندكى بع
شد؛ جايگاه يابى اقدامى نيست كه شما در رابطه با 
محصول خود به انجام مى رسانيد بلكه تصميمى 
است كه بايد در رابطه با ايجاد ذهنيت در مشتريان 
ــد. موفقيت يك محصول  بالقوه خود، اتخاذ كني

ــئله  ــازار خاص، به اين مس ــده در يك ب عرضه ش
ــدر خوب در  ــتگى دارد كه اين محصول چق بس
بازار هدف جا بيفتد يا به عبارت ديگر، چه مكان و 

جايگاهى را به خود اختصاص دهد. 
صفحه 14

كلينيك كسب و كارسرنخ داستان زندگى محمود خليلىكافه تبليغات
واردات انبه بدون هسته

مديريت تغيير و احداث بيمارستان در فرديس عشق جوانى راه درمان بعد از مصرف شكالت  
11131516

 پيش بينى قيمت كاالها بعد از ماه مبارك رمضان
در آسـتانه ماه مبـارك رمضان بـه دليل تغييـر در رفتار 
مصرف كنندگان، عرضه و تقاضاى بعضى از كاالها با نوسان 
روبه رو مى شـود، از طرفى بازارهايى چـون مواد غذايى با 

افزايش تقاضا روبه رو شده و از طرف ديگر بازارى چون طال 
و ارز دچار ركود مى شـوند و بعد از پايان يافتن ماه مبارك 
رمضان بسـيارى از بازار هايى كـه در اين مـاه دچار ركود 

بوده اند در انتظار رونق نسـبى و صدالبته منتظر افزايش 
قيمت نيز هسـتند.  در بازار مواد غذايى اوضاع به گونه  اى 
ديگر اسـت زيرا به دليل باالرفتن تقاضاى اين كاال توسط 

شـهروندان، دولت و به تبع آن اصناف، كنترل شديدى بر 
عرضه و قيمت كاالهاى مواد غذايى اعمال مى كنند. يكى از 
اهرم هاى اعمال كنترل به اصناف مواد غذايى و كارخانجات، 

وعده تغيير در قيمت در ايام پس از ماه مبارك رمضان است، 
از اين رو در ايام پس از ماه مبارك رمضان همه انتظار  افزايش 

قيمت را طبيعى قلمداد كرده و مقاومتى نخواهند كرد. 

افزايش قيمت روغن نباتى حتمى است 
ــى  دبير انجمن صنايع روغن  در گفت و گو با فارس با بيان اينكه قيمت روغن تا پايان ماه رمضان افزايش
ــازمان حمايت ارائه  ــد از ماه رمضان تقاضاى قيمت گذارى جديد روغن را به س نخواهد يافت، گفت: بع
خواهيم كرد.  محمد قبله با بيان اينكه قيمت روغن از ارديبهشت سال گذشته تاكنون تغييرى نداشته 
ــته دو بار وعده افزايش قيمت روغن به توليدكنندگان داده شد،  است، تصريح كرد: در طول سال گذش
ــده اين كاال، در سال جارى اين مسئله  ــد كه اميدواريم به منظور جبران قيمت تمام ش ولى عملى نش
ــود.  دبير انجمن صنايع روغن  در مورد ميزان افزايش قيمت مورد تقاضاى توليدكنندگان  عملياتى ش
روغن نيز گفت: در اين مورد بحث كارشناسى به اتمام نرسيده و هنوز رقم مشخصى تعيين نشده است. 
قبله همچنين گفت: محدوديتى در عرضه روغن نباتى در ماه رمضان و طرح ضيافت نخواهيم داشت، به 
ميزان مصرف و براساس نياز بازار، روغن در مراكز عرضه كاال در طرح ضيافت به مردم ارائه خواهد شد و 

مشكلى براى تامين اين كاالى اساسى وجود ندارد. 

افزايش 15درصدى لبنيات در راه است 
رييس اتحاديه  توليدكنندگان فرآورده هاى لبنى در 23 تيرماه اظهار كرد: اين اتحاديه بسته حمايتى 
را تهيه كرده و قرار است در اختيار وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى، صنعت، معدن و تجارت و همچنين 
وزارت رفاه، كار و امور اجتماعى و مجلس قرار دهد كه اگر پذيرفته شود شاهد افزايش مواد لبنى به جز 
خامه و بستنى كه 15 درصد اعالم شده، خواهيم بود.  محمدرضا اسماعيلى در ادامه افزود: ما همچنان 
مخالف افزايش قيمت مواد لبنى در كشور هستيم زيرا تقاضا براى خريد اين محصوالت مهم باز هم در 
ــا توجه به اينكه وزارت صنعت،  جامعه كاهش خواهد يافت.  اين رييس انجمن در ادامه تصريح كرد: ب
معدن و تجارت قيمت شير را 1440 تومان اعالم كرده و ما اين محصول را با اين قيمت مى خريم، پس 
طبيعى است كه وقتى شير 70درصد گران تر براى توليدكننده تمام مى شود شاهد افزايش قيمت باشيم. 
ــده و  ــى از توليدكنندگان پرداخت ش ــاوت يارانه  توليد به برخ ــوم مابه التف وى ادامه داد: تنها يك س
ــردازد وگرنه  ــته را به دامداران بپ ــال گذش ــاير اين مابه التفاوت س ما همچنان اميدواريم كه دولت س
ــير نيز عدم پرداخت مابه التفاوت براى توليدكنندگان  افزايش قيمت صورت نمى گيرد. درخصوص ش
ــا تاكيد بر افزايش  ــران در گفت وگو با ايرنا ب ــر انجمن صنايع لبنى اي مقرون به صرفه نخواهد بود.  دبي
ــير خام و هزينه هاى  ــته اظهار كرد: صنايع لبنى معتقدند با توجه به افزايش نرخ ش 15درصدى گذش
ــا كارخانجات بتوانند  ــود ت ــده توليد، بايد حدود 30 درصد به نرخ فرآورده هاى لبنى اضافه ش تمام ش
ــته 15  ــتا، در يك ماه گذش ــار كرد: در همين راس ــد.  رضا باكرى اظه ــود ادامه دهن به روند توليد خ
ــتند، اضافه و  ــان كارخانجات قرار داش ــيه زي ــاى لبنى كه در حاش ــرخ برخى از فرآورده ه درصد به ن
ــه اين نرخ ها ــارك رمضان ب ــس از اتمام ماه مب ــه طور مجدد پ ــده بود 15 درصد ديگر نيز ب مقرر ش

 اضافه شود. 
دبير انجمن صنايع لبنى ايران ادامه داد: بنابراين صنايع بزرگ و كوچك لبنى مى توانند اصالح قيمت 
(نرخ 15 درصدى) فرآورده هاى لبنى خود را بنابه صالحديد و براساس حاشيه زيان محصوالت تا پايان 

سال جارى لحاظ كنند. 

افزايش تقاضا و به تبع آن قيمت ميوه 
رييس اتحاديه ميوه و سبزى فروشان با تاكيد بر كاهش قيمت ميوه ها در ماه مبارك رمضان اظهار كرد: 
با توجه به اينكه در ماه مبارك رمضان برگزارى اكثر مجالس متوقف شده و هتل ها و سالن هايى كه براى 
مراسم هاى مختلف سفارش ميوه مى دادند تعطيل شدند و به طور كلى مصرف ميوه كاهش يافت با افت 

20 تا 25درصدى نرخ ميوه ها مواجه شديم. 
سيدحسين مهاجران، با بيان اينكه در حال حاضر در فصلى قرار داريم كه همه توليدات به دست آمده 
ــت و در روزهاى آينده ده ها نوع انگور و سيب هاى  و به بازار عرضه مى شود، بيان كرد: توليدات زياد اس

مختلف به بازار وارد مى شود و ميوه هاى جديد جايگزين خواهند شد. 
مهاجران همچنين در بخشى از سخنان خود گفت: هر ساله در ماه مبارك رمضان قيمت خيار 30 درصد 

كاهش مى يافت ولى امسال حدود 30 درصد گران شد.
اين در حالى است كه عرضه تعدادى از كاالهاى پرمصرف تابستان در حال پايان يافتن هستند و به دليل 

افزايش تقاضا بعد از ماه مبارك رمضان و احتمال شروع مجالس و مراسم قيمت افزايش داده مى شود.

افزايش قيمت فوالد مقاطع بعد از ماه رمضان
ــت و كارخانه ها دليل كافى براى باال بردن قيمت ندارند ولى هنوز  ــى اى اس در ثبات اس بازار مقاطع س

تخفيف هم نمى دهند البته پس از تعطيالت عيد فطر با اميد به رشد تقاضا قيمت را باال خواهند برد.
در حا  ل حاضر در خاورميانه فعال تقاضا ضعيف و از ايران درخواست هاى خريد دريافت شده است. در غرب 

و شرق افريقا نيز معامله اى نهايى نشده چون خريداران محصول چين را ترجيح مى دهند. 
بازارهاى جهانى ميلگرد در ابهام به سر مى برند چينى ها قيمت را پايين آورده ترك ها افزايش قيمت را 
امتحان كرده اند و هنوز معلوم نيست موفق خواهند شد يا نه. فعاالن بازار بر بهبود فعاليت ساخت وساز 

پس از ماه مبارك رمضان در خاورميانه و افريقا چشم دوخته اند. 

احتمال رونق نسبى بازار مسكن 
تابستان فصل ساخت و ساز و توسعه زيربنايى و طرح هاى عمرانى است و اغلب متقاضيان خريد در اين 
فصل به دنبال معامالت هستند تا قبل از فرا رسيدن فصل سرما خريدهايشان را انجام دهند البته امسال 
به دليل اخبار مربوط به تمديد مذاكرات ژنو روند اجراى طرح هاى عمرانى كند شده و همين موضوع نيز 
بر بازارهاى فلزات پايه اثر منفى گذاشته است. بر اين اساس به نظر مى رسد اين بازار كااليى تا پايان ماه 
مبارك رمضان و بعد از عيد فطر در همين وضعيت باقى بماند و معامالت از ابتداى شهريورماه به دليل 

افزايش تقاضا براى فلزات با رونق بيشترى مواجه شوند. 
ــوك قيمتى به وجود نيايد، نرخ ها در بازار فلزات و مصالح با  در واقع اگر در ديگر بازارهاى سرمايه اى ش
ثبات بيشترى همراه خواهند بود، اما هرگونه كاهش شديد در بازارهاى ارز و نرخ جهانى قيمت فلزات 

جهانى بازار اين محصوالت را با تغييرات بيشترى مواجه خواهد كرد. 

مازاد توليد و احتمال كاهش قيمت تخم مرغ 
رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به گزارش بانك 
مركزى مبنى  بر كاهش قيمت تخم مرغ، گفت: ميانگين قيمت اين كاال در مرغدارى در روزهاى اخير كه 
با افزايش بها همراه بوده به 2900 تومان رسيده است.  ناصر نبى پور اضافه كرد: توليدكنندگان در شرايط 
فعلى تنها مى توانند هزينه دانه طيور را تامين كنند و ساير موارد مانند پول برق، آب و دستمزد كارگر از 
جيب خودشان هزينه مى شود.  وى افزود: مازاد توليد كشور يك كيلو، دو كيلو نيست بلكه حدود 200 
هزار تن است.  نبى پور با بيان اينكه قيمت كف تعيين شده براى تخم مرغ 4500 تومان است، اضافه كرد: 
ما تنها امكان صادرات 50 هزارتن از مازاد توليد را داريم و با وجود اين 150 هزار تن ديگر همچنان باقى 
مى ماند.   بنابراين با توجه به اينكه ماه مبارك رمضان، ماه پرمصرفى براى تخم مرغ است، اما با كاهش 

ميزان مصرف و افزايش عرضه اين كاال با كاهش قيمت روبه رو خواهد شد. 

تقاضا براى خريد ارز پس از ماه رمضان افزايش پيدا خواهد كرد
پس از به پايان رسيدن آخرين دور مذاكرات ايران با گروه 1+5 در وين قرار شد مبلغ دو ميليارد و 800 
ميليون دالر از دارايى هاى مسدود شده جمهورى اسالمى ايران در خارج از كشور ظرف چهار ماه آزاد 

شود. 
با توافق صورت گرفته در وين 6 در رابطه با آزادسازى بخشى از دارايى هاى ايران بازار دالر در هفته اى 

كه سپرى شد، روزهاى آرامى را پشت سر گذاشت. 
ــطوح 3130 تومان به فروش رفت تا ديگر از پروازهاى  بر اين اساس قيمت دالر به طور ميانگين در س

خبرساز قيمت دالر چندان خبرى نباشد تا بازار ارز روزهاى آرامى را تجربه كرده باشد. 
البته ثبات قيمت دالر در حالى از سوى كارشناسان پيش بينى مى شود كه برخى ديگر از تحليلگران بازار 
اعتقاد دارند با فرارسيدن پايان ايام مبارك رمضان و سفرهاى خارجى برخى از شهروندان قاعدتا تقاضا 
براى خريد ارز افزايش پيدا خواهد كرد و همين موضوع ممكن است تا حدى بر قيمت دالر اثر گذار باشد. 

لوازم جانبـى رايانـه محصوالتى جدانشـدنى از اين بسـته فناورى 
هسـتند كـه به كار نگرفتن آنهـا تقريبا اسـتفاده از رايانه را تا حد 
زيادى غيرممكن مى كند، به همين دليل فروشـگاه هاى لوازم جانبى 
پابه پاى فروشـگاه هاى محصـوالت كامپيوترى فعاليـت مى كنند و 
روز به روز هم بر تعدادشـان اضافه مى شـود. فعاليـت در اين بازار 
سـخت تر از عرضـه محصوالت كامپيوترى اسـت، به ايـن دليل كه 
ريزه كارى هايـى در اين بخش وجود دارد كه هركسـى به آن توجه 
نمى كند، اما با مديريت درسـت مى توان درآمد زيادى از اين بخش 
كسـب كرد. اگر مدير يك فروشـگاه لوازم جانبى كامپيوتر هستيد، 

اين گزارش كمك تان مى كند. 
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Google glass

ــك گـوگل  ــــايـــد عـيـنـ ش
ــت  ــن گج مـنـحـصـر به فردتري
ــد كه تا به حال  ــيدنى باش پوش
ساخته شده و افقى تازه از آينده 
ــش روى  ــتگاه ها را پي ــن دس اي
ــد.  توليد كنندگان قرار داده باش
ــد عينك هاى  ــس مانن گوگل گل
ديگر از يك پروژكتور براى انتشار 
ــم راست كاربر  طيف نور در چش
ــه تصويرى  ــتفاده مى كند ك اس
مشابه با يك صفحه نمايش 25 
اينچى HD در فاصله 2/5مترى 
ايجاد مى كند. انتشار طيف نورى 
تصاوير توسط يك منشور انجام 
مى شود كه نور را از پروژكتورهاى 
بسيار كوچك به منشور و از آنها 
ــور  ــتد. منش ــم مى فرس به چش
شفاف است، بنابراين نگاه كردن 
از طريق آن هم تصوير منعكس 
شده و هم ميدان معمولى ديد را 
نشان مى دهد. كاربر بايد به باال و 
كمى به راست نگاه كند تا صفحه 
ــوگل را ببيند.  نمايش عينك گ
ــيله از طريق Wi-Fi و  اين وس
ــى  بلوتوث به اينترنت و هر گوش

داراى بلوتوث متصل مى شود. 
ــك  ــع ي ــوگل در واق ــك گ عين
به حساب  ــيدنى  پوش كامپيوتر 
ــك طراحى  ــد. گوگل با ي مى آي
ــعى داشته  ــاده و معمولى س س
رغبت مضاعفى براى كاربران در 
استفاده از اين تكنولوژى نوظهور 
ايجاد كند. عينكى با وزن كمتر 
ــك آفتابى كه باترى  از يك عين
ــك روز باترى آن  ــه مدت ي آن ب
ــى دارد و در صورت  ــارژ نگه م ش
ــتفاده از فيلمبردارى يا هنگ  اس
ــن مدت  ــالس اي ــوگل پ اوت گ
ــود. اين عينك  زمان كمتر مى ش
بدون شيشه است. در واقع يكى 
ــال آزاد  ــم هاى كاربر كام از چش
بوده و تصوير توسط يك منشور 
روى چشم ديگر تابيده مى شود. 
تصوير نهايى معادل يك نمايشگر 
25 اينچى است، مادامى كه كاربر 

در فاصله 2/5مترى آن قرار دارد. 
يك دوربين پنج مگاپيكسلى در 
جلوى عينك وظيفه عكسبردارى 
 ،P720 و فيلمبردارى با كيفيت
از آنچه كه كاربر مشاهده مى كند 
ــن دوربين به  ــده دارد. اي به عه
ــش، صفحه  ــراه صفحه نماي هم
كنترل لمسى، باترى و ساير اجزا 
در يك سمت عينك (پيش فرض 
ــر) قرار  ــت كارب ــمت راس در س
ــزاى عينك  ــه اج ــته و بقي داش
ــد.  ــكيل مى ده ــاب آن تش را ق
ــى در سمت راست  صفحه لمس
ــيله به كاربر اين امكان  اين وس
ــيله را با  ــا اين وس ــد ت را مى ده
ــت روى  ــيدن انگش ضربه يا كش
ــتگاه  آن كنترلش كند. اين دس
قابليت ارتباط با اينترنت به صورت 
وايرلس (WiFi 802.11b/g) را 
ــت. همچنين با اتصال به  داراس
ــمند مى توان از  تلفن هاى هوش
ــا روى  ــت G3 و G4 آنه اينترن
عينك گوگل استفاده كرد. امكان 
استفاده از فناورى بلوتوث نيز در 
اين عينك فراهم است، اما هنوز 
در نسخه هاى اوليه اين دستگاه از 
درگاه سيم كارت به صورت مجزا 
استفاده نشده است. انتقال صوت 
ــتفاده  ــتگاه نيز با اس در اين دس
ــتخوانى  ــوژى القاى اس از تكنول

صورت مى گيرد. 

Intel Edisonbest

شايد مهم ترين كمپانى كه درباره 
ــيدنى بايد به  ــاى پوش فناورى ه
ــود، اينتل است كه  آن اشاره ش
ــاى پايه و  ــى فناورى ه ــا معرف ب
ــيدنى،  مهم درباره ابزارهاى پوش
ــده فناورى  ــش مهمى در آين نق
ــا معرفى  ــد. اينتل ب ايفا مى كن
ــك در اندازه  يك كامپيوتر كوچ
ــه SD با نام  ــك كارت حافظ ي
آن  ــه  تعبي ــكان  ام  ،Edison
و  ــتگاه ها  دس از  ــيارى  بس در 
ــا را فراهم  ــازى آنه هوشمند س

مى كند. Edison از پردازنده دو 
هسته اى اينتل استفاده مى كند و 
شامل اجزاى اصلى تشكيل دهنده 
ــت.  ــى اس يك مجموعه پردازش
ــس خود چند  ــل در كنفران اينت
ــرد Edison ارائه  مثال از كارك
ــتگاهى كه به  ــال دس ــرد. مث ك
ــت  ــك نوزاد متصل اس لباس ي
ــوان قهوه  ــت او را به لي و وضعي
ــه  ــال مى كند، يا شيش مادر ارس
ــير كه با دريافت اعالن گريه  ش
بچه محتواى داخل خود را گرم 
مى كند. از آنجا كه اين محصول 
قابل  براى كاربرى هاى مختلفى 
استفاده است، اينتل اعالم كرده 
دالر  ــون  1/3ميلي ــوع  مجم در 
ــن ايده ها در  ــزه براى بهتري جاي
ــت كه 500 هزار  نظر گرفته اس
ــه جايزه اول اختصاص  دالر آن ب

خواهد داشت! 

 LG Lifeband
 Touchbest

ــه  قافل از  ــم  ــى LG ه كمپان
و  ــده  نمان ــب  عق ــيدنى ها  پوش
  Lifebandــام ــتبندى به ن دس
ــت.  ــرده اس ــد ك  Touchتولي
ــتگاه از طريق  ــن دس ــاط اي ارتب
ــى هاى  ــواع گوش ــا ان ــوث ب بلوت
هوشمند و همچنين دستگاه هاى 
ثبت ضربان قلب برقرار مى شود و 
ورزشكاران را هدفش بيشتر است. 
ــد   Lifeband Touch مى توان
ــب را ثبت كند، قدم ها  ضربان قل
ــرعت حركت را  ــمارد و س را بش
ــان دهد، كالرى سوزانده شده  نش
ــافت طى  ــبه كند، مس را محاس
ــده را تخمين بزند و تماس ها  ش
ــاى دريافتى را به اطالع  و پيغام ه
 Lafeband ــاند.  برس ــر  كارب
ــه  صفح ــك  ي داراى   Touch
ــا پانل  ــى خازنى ب نمايش لمس
 OLEDاست. نكته جالب درباره 
اين دستبند، مجهز بودن به يك 
ــت و زمانى  ــور حركتى اس سنس
ــت را مى چرخانيد  ــچ دس ــه م ك

ــات روى آن را ببينيد،  ــا اطالع ت
صفحه نمايش روشن مى شود. 

Fibit Force

اين گجت جديد از فيبيت، يكى 
ــاى فيتنس  ــن گجت ه از بهتري
ــت كه تا به حال  ــى) اس (ورزش
ساخته شده اند. اين گجت رديابى 
قدم ها، خواب و كالرى شما را به 
آسان ترين شكل ممكن مى سازد. 
اين دستبند البته به عنوان ساعت 
ــق  ــرد دارد و از طري ــم كارب ه
ــود. فيبيت  بلوتوث همگام مى ش
ــبكى  فورس به دليل راحتى، س
و كارايى فوق العاده اش در رأس 
گجت هاى فيتنس قرار مى گيرد. 

Run-n-Read

اگر اهل ورزش باشيد و بخواهيد 
همزمان با دويدن روى تردميل، 
ــايد  ــه ادامه دهيد، ش ــه مطالع ب
ــه كارتان  ــت كوچك ب اين گج
ــركت  ــن محصول ش اي ــد.  بياي
Weartron، به كمك يك گيره 
ــربند يا يقه تى شرت وصل  به س
ــده، حركات سر و شانه شما را  ش
ــى كرده و اطالعات مربوط  بررس
به آن را از طريق بلوتوث به تلفن 
هوشمند يا تبلت منتقل مى كند 
و با اين كار متن مورد مطالعه را با 
حركت هاى بدن تنظيم مى كند. 
ــراى ورق زدن، تنها  همچنين ب
ــت ضربه اى آهسته به  كافى اس
صفحه نمايش دستگاه خود بزنيد 
و براى برگشتن به صفحه قبل نيز 
ــه آن وارد كنيد.  بايد دو ضربه ب
ــى اين ابزار كوچك  قيمت تقريب

ــت و دسامبر امسال  55 دالر اس
به بازار عرضه مى شود. 

Sensoria Fitness

ــمند!  ــم از جوراب هوش ــن ه اي
  Heapsylonــركت ش
ــن جوراب ها ادعا  توليد كننده اي
ــت  ــد محصولش قادر اس مى كن
ــتن، راه رفتن و  حالت هاى نشس
ــما را تشخيص داده و  دويدن ش
روند پيشرفت ورزشى شما را زير 
ــور هاى  ذره بين قرار دهد. سنس
ــت  اين جوراب، داده هاى به دس
ــيار  ــتگاه بس آمده را به يك دس
كوچك روى قسمت ساق جوراب 
ارسال مى كند، سپس اين داده ها 
ــس به كامپيوتر  به صورت وايرل
ــتگاه هوشمند شما انتقال  يا دس
ــش در مى آيد.  ــه و به نماي يافت
ــاى  ــن جوراب ه اي ــج  پكي كل 
هوشمند با قيمت 149 دالر قابل 

پيش سفارش است. 

Lark Pro

ــوال زود از خواب  اگر صبح ها معم
ــان هم  ــد و هم اتاقى ت برمى خيزي
ــايد اين  ــبكى دارد، ش خواب س
ــورد. اين  ــتبند به دردتان بخ دس
ــوث با  ــق بلوت ــتبند از طري دس
ــى خود در  ــن اختصاص اپليكيش
تلفن هوشمند ارتباط كامل دارد 
ــدار هاى بيدارباش  و عالوه بر هش
ــيار  به صورت ويبره، اطالعات بس
ــورد الگو هاى خواب  ــادى در م زي
ــد. اين  ــع آورى مى كن ــما جم ش
گجت با قيمتى برابر با 159 دالر 

در دسترس است. 

تعرفه ايرانسل محبوب ترين گجت هاى پوشيدنى دنيا
افزايش يافت

ــيم كارت  تعرفه مكالمات و پيامك س
ــش يافت، به  ــل افزاي اعتبارى ايرانس
ــبكه از  ــاس داخل ش ــورى كه تم ط
ــه دقيقه اى  ــال ب ــه اى 620 ري دقيق
ــه پيامك التين از  ــال و تعرف 669 ري
160 ريال به 199 ريال تغيير كرد.به 
گزارش فارس، اپراتور دوم تلفن همراه 
به تازگى تعرفه هاى مكالمه سيم كارت 
اعتبارى خود را افزايش داده است. به 
اين ترتيب تماس داخل شبكه ايرانسل 
(از خط ايرانسل به ايرانسل ديگر) كه 
ــه اى 620 ريال بود  پيش از اين دقيق
اكنون به دقيقه اى 669 ريال افزايش 
ــت، همچنين تماس خارج  يافته اس
ــل (از خط ايرانسل به  ــبكه ايرانس ش
ــت) كه پيش از اين دقيقه اى  خط ثاب
ــه 852 ريال  ــال بود اكنون ب 799 ري
ــارج از  ــت. تماس خ تغيير كرده اس
ــل (از خط ايرانسل به  ــبكه ايرانس ش
ديگر خطوط تلفن همراه) نيز از 852 
ــت.  ريال به 929 ريال تغيير كرده اس
تعرفه پيامك فارسى اين اپراتور نيز در 
ــته 100 ريال بود كه اكنون به  گذش
105 ريال افزايش يافته است؛ تعرفه 
پيامك التين نيز از 160 ريال به 199 

ريال تغيير كرده است. 

5/ 5ميليون تن گندم 
خريدارى شد 

ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــاون وزي مع
ــد 5/5 ميليون تن  تجارت از خري
گندم در 31 استان كشور خبرداد 
ــد تضمينى  ــت:  «بابت خري و گف
ــارد ريال به  ــزار ميلي گندم 56 ه
ــده  ش واريز  ــاورزان  كش ــاب  حس
ــر، عباس  ــزارش مه ــت.» به گ اس
ــان اينكه مقدار خريد  قبادى با بي
ــبت به  ــال جارى نس گندم در س
ــته 71  ــال گذش ــابه س مدت مش
ــت، گفت:   ــد داشته اس درصد رش
ــد در كل  ــد و غيرمفي ــت مفي «اف
ــده كمتر  ــاى خريدارى ش گندم ه
ــن زدگى  س وزن  و  ــد  درص دو  از 
ــم درصد بوده  ــر از 5 ده آن كمت
است.» معاون وزير صنعت، معدن 
ــارت، ارزش ريالى گندم هاى  و تج
خريدارى شده را 56 هزار ميليارد 
ــرد و افزود:  «تاكنون  ريال ذكر ك
ــارد ريال از  ــدود 50 هزار ميلي ح
ــده به  پول گندم هاى خريدارى ش
ــاورزان سراسر كشور  ــاب كش حس

واريز شد».

هزينه توقف كاالهاى 
صادراتى كاهش يافت 

ــادرات گمرك  ــر ص ــركل دفت مدي
ــف كاالهاى  ــه توق ــش هزين از كاه
ــر داد و  ــرك خب ــى در گم صادرات
ــبت  گفت: در محصوالت غذايى نس
به كشورهاى همسايه مزيت رقابتى 
ــتى در  ــن عليدوس وجود دارد. حس
ــاره به بسته  گفت وگو با فارس با اش
دولت براى خروج از ركود غير تورمى 
اظهار كرد:  «يكى از مباحثى كه در 
اين بحث مطرح است، بهبود فضاى 
ــش صادرات  ــب كار و نيز افزاي كس
ــد براى  ــه مى توان ــوده ك ــور ب كش
ــد.»  باش صادركنندگان يك مزيت 
ــادرات گمرك  ــر ص ــركل دفت مدي
ايران با بيان اينكه بخش خصوصى 
مى تواند در رقابت با صادركنندگان 
ديگر كشورها وارد عمل شود، گفت: 
«دستگاه هاى مربوط در امر تسهيل 
ــن  ــده از اي ــادرات و حمايت كنن ص
موضوع مانند وزارت صنعت، معدن 
ــازمان توسعه تجارت  و تجارت و س
ــاورزى وزارت جهاد  و در بخش كش
ــال عمل  ــد فع ــاورزى مى توانن كش

كنند.»

صادرات محصوالت پارس 
جنوبى افزايش يافت

ــارس جنوبى  صادرات محصوالت پ
ــد افزايش يافت.به گزارش  49 درص
ــرك منطقه ويژه  ايرنا، مديركل گم
اقتصادى انرژى پارس گفت:  «بيش 
از دو ميليون و 200 هزار و 600 تن 
از محصوالت پارس جنوبى در تيرماه 
ــور صادر شده كه نسبت  به 29 كش
ــابه سال گذشته از نظر  به مدت مش
ــث ارزش  ــد و از حي وزن 45 درص
ــان مى دهد».  ــد نش 49 درصد رش
ــريح عملكرد  خداداد رحيمى با تش
ــارس جنوبى  ــرك منطقه آزاد پ گم
ــون و 11  ــرد:  «يك ميلي ــار ك اظه
هزار و 415 تن كاال غيرنفتى شامل 
محصوالت توليدى منطقه به ارزش 
768 ميليون و 91 هزار و 98 دالر در 
ــده كه اين ميزان در  تيرماه صادر ش
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از 
نظر وزن 90 درصد و از حيث ارزش 

121 درصد رشد نشان مى دهد.»

نخستين فرزند مايكروسافت و نوكيا در راه بازار
ــت گرفت، همه  ــا را در دس ــركت نوكي ــكان ش ــافت س از روزى كه مايكروس
عالقه مندان به تكنولوژى منتظر عرضه مدل هاى جديد گوشى هاى نوكيا بودند 
تا ببينند بعد از شراكت با غول فناورى دنيا، چه تحوالتى در اسمارت فون هاى 
ــت رفته خود را كه با ورود  ــت و آيا مى تواند جايگاه از دس اين برند رخ داده اس
ــونى، اپل و سامسونگ به بازار تلفن هوشمند متزلزل شده بود،  شركت هاى س

دوباره پس بگيرد؟ 
نوكيا و مايكروسافت بعد از طرح شراكت خود كه چندى پيش رخ داد، باالخره 
نخستين گوشى هوشمندشان را روانه بازار كردند تا بلكه با سيستم عامل ويندوز 
ــى هاى پرفروش جهان ثبت كنند و  ــان را در گروه گوش فون 8/1 بتوانند نامش
ــمارت فون ها سهم اش را در بازار از دست داده بود، شايد  نوكيايى كه با تولد اس

بتواند با كمك مايكروسافت حرفى براى گفتن داشته باشد. 
لوميا 830 كه از نوادگان لوميا 820 به حساب مى آيد در ابعاد 119×62/3×11/7 
ــود كه نسبت به رقباى خود اندازه  ميليمتر و وزنى برابر 129 گرم عرضه مى ش
ــول دارد و با توجه به طراحى خاص خود، از زيبايى منحصربه  ــى قابل قب و وزن
فردى برخوردار است. اين گوشى نوبرانه كه چند روز پيش رونمايى شد از يك 
صفحه نمايش چهار اينچى TFT بهره مى برد كه با اندازه تصوير 480 ×854 
پيكسل (تراكم 245 پيكسل در هر اينچ) ارائه شده و قابليت چند لمسى بودن 
ــته اى 1/2 گيگاهرتزى از نوع  نيز دارد. لومياى جديد با يك پردازنده چهار هس
 Qualcomm Snapdragon 200ارائه شده كه مقدار حافظه رم آن 512 
ــوع Adreno 302 نيز در آن تعبيه  ــه گرافيكى از ن مگابايت بوده و يك تراش
ــتم عامل ويندوز 8/1 مايكروسافت  ــده است. همان طور كه گفته شد، سيس ش
ــخ گويى به نياز كاربران است و مى تواند احساس كار  ــى آماده پاس در اين گوش
با يك رايانه شخصى را به شما القا كند. ويندوز فون 8/1 با اينترنت اكسپلورر، 
  Zuneجست وجوگر بينگ و برنامه آفيس عرضه مى شود و از رابط نرم افزارى
مايكروسافت نيز بهره مى برد. بايد ديد مايكروسافتى كه هميشه آرزوى پيشى 
ــت مى تواند با سيستم عامل جديد خود به اين  گرفتن از اندرويد گوگل را داش
ــخت كمى نزديك شود يا خير؟ نوكيا كه در گوشى هاى قديمى تر  رقيب سرس
خود از نظر كيفيت دوربين هميشه حرفى براى گفتن داشت، اين بار با دوربينى 
ــن 2592×1936 پيكسل و كيفيت  ــل و رزولوش با كيفيت فقط پنج مگاپيكس
ــته كه به  ــرعت 30 فريم در ثانيه پا به عرصه گذاش ــردارى  480p با س فيلم ب
ــد با توجه به آخرين محصوالت عرضه شده توسط سونى، ال جى  نظر نمى رس
و سامسونگ اين بار كاربران خوش ذوق خود را در زمينه عكاسى اميدوار كند. 
البته اين را بايد مدنظر داشت كه اين گوشى نوكيا در دسته قيمتى متوسط قرار 
ــى هوشمند  ــده كه انتظار چندانى از يك گوش دارد و براى كاربرانى طراحى ش
ــخت افزار نه چندان پيشرفته برطرف مى شود  ندارند و نياز هاى روزمره آنها با س
ــتم عامل مايكروسافت به خوبى از پس نياز اين كاربران  كه لوميا 830 با سيس
برخواهد آمد. حافظه داخلى اين دستگاه چهار گيگابايت است كه كاربر مى تواند 
ــا يك حافظه ممورى ميكرو اس دى ظرفيت آن را تا 128 گيگابايت افزايش  ب
ــى هوشمند 1430 ميلى آمپرى است كه در حالت آماده  دهد. باترى اين گوش
به كار 528 ساعت و در زمان مكالمه 13 ساعت و 20 دقيقه دوام خواهد آورد. 
اين اسمارت فون كه در دو مدل دوسيم كارت و تك سيم كارت عرضه مى شود، 

با رنگ هاى مشكى، سفيد، سبز و نارنجى روانه بازار شده است. 

شايد زمانى فيلم هايى مثل ترميناتور يا جنگ ستارگان از ژانر فيلم هاى تخيلى 
به حسـاب مى آمد و هرگز كسـى فكر آن را نمى كرد كه فناورى هايى كه براى 
آرتيست هاى فيلم در نظر گرفته مى شد روزى يا الاقل به اين زودى ها به حقيقت 
بپيوندد، اما با گذشـت تنها چند سـال از اكران اين قبيل فيلم ها فناورى هاى 
اسـتفاده شـده در آنها مثل لنزهاى هوشـمند، لباس هاى خودترميم شونده يا 
خودرو هاى بدون راننـده و غيره كه روزى براى كارگردانان و بينندگان رويايى 
بيـش نبود روز به روز به واقعيت نزديك  و نزديك تر مى شـوند. امروزه با روى 
كارآمدن گجت هاى پوشيدنى و اسـتقبال از سوى كاربران، شركت هاى معتبر 

توليدكننـده لوازم ديجيتال يا حتى ورزشـى و پزشـكى به ايـن فناورى روى 
آورده و هركـدام يا از محصول جديـد خود رونمايى كرده اند يا خبر از رونمايى 
در آينده اى نزديك مى دهند. اين روز ها هم كه رقابت در سـاخت سـاعت هاى 
هوشمند ميان برند هاى صاحب نام دنيا داغ داغ است و هر از چند گاهى خبرهايى 
از ساعت هاى هوشمند اپل، سامسونگ، آديداس، نايك، گوگل، مايكروسافت و 
غيره به گوش مى رسـد و هركدام قصد دارند تـا امكانات يك كامپيوتر تمام و 
كمال را در محصول خود بگنجانند تا بلكه بتوانند پشت رقيبان خود را به خاك 

بمالند و سهم خود را از اين بازار افزايش دهند. 

محصوالت صادراتى كشاورزى تنوع و 
ــترى از محصوالت وارداتى  تعدد بيش
ــه عمدتا  ــه البت ــش دارند ك ــن بخ اي
ــال از نظر وزنى  ميزان آنها در بهار امس
ــه ماه نخست  ــى نسبت به س و ارزش
ــال بيشتر شده است كه مى توان  پارس
ــادرات محصوالتى مانند  به افزايش ص
پسته، عسل، زعفران، هندوانه و خربزه 
اشاره كرد.  به گزارش ايسنا، محصوالت 
كشاورزى بسيارى هستند كه در مقابل 
اقالم اساسى مانند گندم، برنج و غيره. 
ــد و جزو  ــور ارزآورى دارن ــراى كش ب
محصوالت صادراتى به شمار مى روند 
ــال صادرات اين  كه البته در بهار امس
محصوالت از نظر وزنى و ارزشى نسبت 
ــال گذشته  به همين بازه زمانى در س
ــت  افزايش قابل توجهى پيدا كرده اس
ــد برنامه ريزى هاى  ــان مى ده كه نش
ــاورزى  ــاد كش ــادى وزارت جه اقتص
ــراى تجارت اين  مانند تعرفه گذارى ب

محصوالت روند مثبتى داشته است. 

صادرات هندوانه يا آب مجازى!
هندوانه كه جزو محصوالت صادراتى 
ــى رود و 369 هزار و 300  ــمار م به ش
ــه ارزش 83  ــول ب ــن محص ــن از اي ت
ــزار دالر به بيش از  ميليون و 800 ه
ــده، امسال از نظر  30 كشور صادر ش
ــى  وزنى 83/76 درصد و از نظر ارزش
ــادرات را  ــش ص ــد افزاي 74/63 درص
ــراق در اين  ــت كه ع تجربه كرده اس
ــوم اين  ــان با خريد بيش از يك س مي
محصول عمده ترين مشترى هندوانه 
ــا در اين  ــمار مى رود، ام ــى به ش ايران
ميان بسيارى از كارشناسان معتقدند 
صادرات محصوالت كشاورزى كه آب 
برى بااليى دارند مانند هندوانه، خربزه، 
ــادرات آب  ــره  ص ــيب زمينى و غي س
مجازى است كه با توجه به گران بودن 
ــاورزى  آب براى توليد محصوالت كش
ــادى چندانى ندارد و بايد  صرفه اقتص
براى آن فكرى كرد. عيسى كالنترى، 
ــت  ــاورز معتقد اس دبيركل خانه كش
ــاورزى را   بايد به گونه اى توليدات كش
برنامه ريزى كنيم كه به نام محصوالت 

ــود، زيرا اگر  ــاورزى آب صادر نش كش
ــاورزى در  ــوالت كش ــادرات محص ص
نهايت حدود 100 ميليون دالر درآمد 
ارزى براى كشور داشته باشد آب مايه 
ــمند و حياتى است كه به بهاى  ارزش

ناچيزى صادر مى شود. 

گوجه فرنگى، دومين محصول 
صادراتى

ــر از  ــم يكى ديگ ــى ه ــه فرنگ گوج
محصوالت كشاورزى است كه مصرف 
ــى خانوارهاى  ــبد غذاي ــى در س باالي
ايرانى دارد كه البته صادرات آن از نظر 
وزنى و ارزشى رشد چشمگيرى پيدا 
ــه دومين محصول صادراتى  كرده و ب
ــده  ــاورزى از نظر وزنى تبديل ش كش
است، زيرا در بهار امسال 97 هزار تن 
ــه فرنگى به ارزش 33 ميليون و  گوج
100 هزار دالر به كشورهاى مختلف 
ــن ميزان  ــه اي ــت ك ــده اس صادر ش
صادرات از نظر وزنى 150/7 درصد و 
از نظر ارزشى 119/55 درصد رشد را 
نسبت به سه ماه نخست سال گذشته 

نشان مى دهد. 

سيب، سومين محصول صادراتى
ــيب يكى از عمده ترين محصوالت  س
ــاورزى در بين ميوه ها  ــى كش صادرات

ــادرات آن در  ــمار مى رود كه ص به ش
بهار امسال رشد چندانى از نظر وزنى 
نداشته، اما سومين محصول صادراتى 
كشاورزى به شمار مى رود. به گونه اى 
ــرك جمهورى  ــاس آمار گم كه براس
ــت  ــه ماه نخس ــالمى ايران در س اس
امسال 79 هزار و 300 تن سيب تازه 
به ارزش 34 ميليون و 100 هزار دالر 
به كشورهاى مختلف صادر شده است. 
جالب تر اينكه قيمت متوسط صادرات 
هر كيلوگرم سيب در بازارهاى خارجى 
ــراق به عنوان عمده ترين  كه باز هم ع
مشترى آن به شمار مى رود نسبت به 
بهار سال گذشته حدود 900 تومانى 

كاهش داشته است. 

صادرات 66 هزار تن لبينات
ــال صادرات  انواع لبنيات در بهار امس
ــته اند  ــل توجهى داش ــبت قاب به نس
ــاس آمار گمرك  ــه اى كه براس به گون
ــران حدود 66  ــالمى اي جمهورى اس
هزار تن انواع لبنيات از ماست تا دوغ، 
شير، خامه و. . .  به كشورهاى مختلف 
ــده  به ارزش 55 ميليون دالر صادر ش
است. البته حجم كمى از شير خشك 
صنعتى در آمار صادرات بهار 93 وجود 
ــه ارزش 21  ــه به 5500 تن ب دارد ك

ميليون و 800 هزار دالر مى رسد. 

افزايش صادرات پياز و نوسانات 
بازار داخلى

ــواره يكى از محصوالتى بوده  پياز هم
ــتان نوسانات قيمت و بازارش  كه داس
ــاص و عام  ــيب زمينى زبانزد خ با س
ــت، چرا كه يك سال كمبود  شده اس
پياز باعث افزايش قيمت آن مى شود 
ــال ديگر مازاد اين محصول ارزان  و س
ــدن آن را در پى دارد كه البته اين  ش
روند دقيقا براى سيب زمينى برعكس 

اتفاق مى افتد. 

افزايش صادرات پياز
ــيب زمينى كمبود  يعنى سالى كه س
ــود و  ــد پياز زياد مى ش ــته باش داش
ــان  ــه گفته كارشناس ــس كه ب بالعك
نشان دهنده نبود الگوى كشت مناسب 
براى اين دو محصول كشاورزى مهم 
ــت. بهار  ــردم اس ــبد غذايى م در س
ــزار و 900 تن پياز  ــال هم 60 ه امس
ــزار  ــون و 400 ه ــه ارزش 22 ميلي ب
ــورهاى مختلف صادر شد  دالر به كش
ــى 57/90 درصد و از  ــه از نظر وزن ك
ــد افزايش  ــى 59/72 درص نظر ارزش
ــت البته از  صادرات را تجربه كرده اس
ــال تاكنون نوسان قيمت  ابتداى امس
ــازار داخلى  ــيب زمينى و پياز در ب س
مانند سال گذشته ادامه داشته است. 

كاهش 40 درصدى صادرات 
سيب زمينى در شرايط كمبود

ــرايطى كه به گفته كارشناسان  در ش
توليد سيب زمينى از سال هاى گذشته 
ــى داشته و كشور  تاكنون روند كاهش
با كمبود حدود يك ميليون تنى اين 
محصول در سال گذشته مواجه بوده 
است بهار امسال صادرات اين محصول 
ــزار و 400 تن به ارزش 15  به 38 ه
ــيده كه  ميليون و 300 هزار دالر رس
ــبت به  از نظر وزنى 42/34 درصد نس
ــه ماه نخست سال گذشته افزايش  س

داشته است. 

كاهش صادرات سيب زمينى
البته باوجود كاهش وزنى صادرات 
افزايش 2  ــل  ــيب زمينى به دلي س
برابرى قيمت صادرات آن، ارزآورى 
ــول به گونه اى  ــادرات اين محص ص
ــزان صادرات آن از نظر  بوده كه مي
ارزشى 3/57 درصد افزايش را نشان 
مى دهد. اگرچه سيب زمينى هم به 
ــان جزو محصوالت  گفته كارشناس
ــد صادرات آن را  آب بر بوده كه باي
ــم كه براى  ــه اى كنترل كني به گون
كشور صرفه اقتصادى داشته باشد. 

پسته، ارزآورترين محصول
ــوان  ــته به عن ــال پس ــار امس در به
ــاورزى  ــول كش ــن محص ارزآورتري
ــى رود، زيرا  ــمار م ــى به ش صادرات
ــرك جمهورى  ــار گم ــاس آم براس
ــدود 24 هزار تن  ــالمى ايران ح اس
انواع پسته خندان، ناخندان و مغزه 
ــورهاى مختلف صادر  پسته به كش
شده كه ارزآورى معادل 262ميليون 
ــاورزى داشته  دالر براى بخش كش
ــه ماه نخست امسال  ــت. طى س اس
ــته خندان  20 هزار و 100 تن پس
ــه ارزش 168 ميليون و 500 هزار  ب
ــورهاى مختلف صادر  ــه كش دالر ب
شده كه از نظر وزنى 91/20 درصد 
و از نظر ارزشى 94/51 درصد رشد 

را نشان مى دهد. 

بازار ميوه

رتبه بندى محصوالت كشاورزى صادراتى 

قيمت (ريال) مدل  
25,200,000  32GB-Apple iPhone 5
24,500,000  Apple iPhone 5s-32GB
16,700,000  Apple iPhone 5c-16GB
5,100,000   HTC Desire 300
7,100,000   HTC Desire 500
10,300,000  HTC Desire 816
16,000,000   HTC HTC One Max - 32GB 
15,400,000  HTC One - 32GB
3,600,000  HUAWEI Ascend G510
6,250,000  HUAWEI Ascend G6
13,150,000  HUAWEI Ascend P7
8,200,000  LG L90
17,650,000  LG G Flex
13,500,000  LG G2 - 16GB
13,700,000  32GB-LG G2
12,600,000  LG Nexus 5 - 32GB
12,000,000  LG Nexus 5 - 16GB
10,400,000  Nokia Lumia 920
3,800,000  Nokia Lumia 520
8,200,000  Nokia Lumia 820

سنگ آهن ايران دوران ركود خود را سپرى مى كند
وضعيت نامناسب صنعت سنگ آهن ايران

صنعت سنگ آهن ايران اين روزها حال و روز چندان خوشى ندارد و دو عامل 
ــب وكار اين صنعت را دچار  افت قيمت جهانى و موضوع عوارض صادرات كس
ركود شديدى كرده است. به گزارش ايسنا، تازه ترين آمار منتشر شده از سوى 
ــت كه در سه ماهه نخست سال جارى بيش از  گمرك ايران حاكى از آن اس
چهار ميليون و 80 هزار تن سنگ آهن هماتيت دانه بندى با خلوص آهن كمتر 
ــور صادر شد كه اين ميزان  از 40 درصد به ارزش 284,1 ميليون دالر از كش
ــبت به مدت  ــى به ترتيب 16 و 3,24 درصد نس صادرات از نظر وزنى و ارزش
مشابه در سال قبل كاهش يافته است، اما در خرداد ماه امسال اوضاع صادرات 
ــومين ماه فصل بهار صادرات  ــنگ آهن بدتر هم بوده، به طورى كه در س س
سنگ آهن ايران از نظر وزنى و ارزشى در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل 
ــت. در خرداد ماه بيش از يك  ــه ترتيب 28,66 و 23,34 درصد كاهش ياف ب
ميليون و 197 هزار تن سنگ آهن هماتيت دانه بندى با خلوص آهن كمتر از 

40 درصد به ارزش 85,2 ميليون دالر از كشور صادر شد. 
سنگ آهن كه سال گذشته توانسته بود براى نخستين بار صدرنشين فهرست 
ــود، امسال به دليل عواملى مانند كاهش  كاالهاى صادرات غيرنفتى ايران ش
ــت.  ــت داده اس قيمت جهانى و موضوع عوارض صادرات اين عنوان را از دس
چندى پيش نيز خبرگزارى رويترز در گزارشى مفصل با اشاره به بحران ايجاد 
ــده در صادرات سنگ آهن ايران اعالم كرد كه كاهش شديد قيمت جهانى  ش
سنگ آهن باعث تعطيلى نيمى از معادن سنگ آهن متعلق به بخش خصوصى 
در ايران شده است.  طبق آنچه اين خبرگزارى اعالم كرده، صادرات سنگ آهن 
ايران در ژوئن 2014 به پايين ترين سطح طى نزديك به دو سال اخير رسيده 
ــت. انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران هم خبر داده  اس
كه صادرات سنگ آهن ايران در ماه ژوئن با حدود 30 درصد كاهش نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل مواجه شده و به 1,2 ميليون تن رسيدكه پايين ترين 
ــت.  افت صادرات سنگ آهن ايران باعث  ــپتامبر 2012 تاكنون اس رقم از س
شده تا رقبا نيم نگاهى هم به گرفتن سهم ايران در بازار چين بيندازند. ايران 
چهارمين تامين كننده بزرگ سنگ آهن چين در سال گذشته بود و سال قبل 
22,4 ميليون تن سنگ آهن به چين صادر كرد، اين در حالى است كه استراليا 
با صادرات 417 ميليون تن سنگ آهن به چين در صدر قرار گرفت. براساس 
آمارهاى گمرك چين، صادرات سنگ آهن ايران به چين در ماه ژوئن امسال 
به كمتر از نصف صادرات ماه مى  (2,5 ميليون تن) رسيد و اين ميزان صادرات 
ــت. سنگ آهن در  حتى از صادرات ماه آوريل (3,2 ميليون تن) نيز كمتر اس
بين كاالهاى صنعتى با بيشترين ميزان افت قيمت مواجه شده، به طورى كه 
ــنگ آهن بيش از 25 درصد كاهش يافته است. نظرسنجى  ــال قيمت س امس
انجام شده از سوى خبرگزارى رويترز در اوايل ماه جوالى نشان داد كه برخى 
تحليلگران پيش بينى مى كنند قيمت ها در سال آينده به دنبال بهره بردارى از 
طرح هاى توسعه سنگ آهن در جهان و ادامه رشد كند اقتصادى چين به كمتر 

از 80 دالر نيز كاهش خواهد رسيد. 



واردات انبه بدون هسته
 و احداث بيمارستان در فرديس

كالف اول: 
هندى  محققان  كه  است  آمده  خبرها  در 
موفق به توليد رقم جديدى از انبه شده اند 
طعم  و  عطر  و  بودن  آبدار  بر  عالوه  كه 
با  محققان  اين  است.  بدون هسته  شيرين، 
توليد  انبه اى  توانسته اند  انبه  دو  نژاد  پيوند 
كنند كه هم بدون هسته است و هم بسيار 
توليد  به  طرح  اين  اگر  كه  گفته اند  آبدار. 

انبوه برسد، قابليت صادرات آن بسيار باال خواهد بود. 
هميشه وقتى سراغ انبه مى رفتم، به اين فكر مى كردم كه بيشتر پولى كه 
بابت خريد اين ميوه از مردم مى گيرند پاى هسته آن نوشته مى شود! اما 
امروز با توليد اين رقم جديد، قطعا در آينده اى نه چندان دور مشتريان انبه 
هسته  بدون  انبه  واردات  مورد  در  نظرتان  حال  شد.  خواهد  برابر  چندين 
چيست؟ آيا قبول داريد كسى كه براى نخستين بار موفق به وارد كردن اين 
ميوه به ايران مى شود، چه سود سرشارى را عايد خود مى كند؟ پس فرصت 

را از دست ندهيد. 

كالف دوم: 
سازمان زيباسازى شهر تهران براى طراحى 
تهران،  اسالمى  انقالب  نماد حجمى ميدان 
از  آن  طى  كه  كرده  منتشر  فراخوانى 
است.  به همكارى شده  عالقه مندان دعوت 
توجه  «با  آمده:  فراخوان  اين  از  بخشى  در 
به عنوان  اسالمى  انقالب  ميدان  اهميت  به 
جهت  در  و  پايتخت  مرجع  نقاط  از  يكى 
ساماندهى پروژه ميدان، سازمان زيبا سازى شهر تهران از تمامى هنرمندان 
به صورت فردى  نماد حجمى  محترم دعوت مى كند كه در طراحى جديد 
يا گروهى اقدام به همكارى كنند.» شما تا 22 همين ماه (مرداد) فرصت 
ضمن  دهيد.  ارائه  مربوطه  دبيرخانه  به  را  خود  كار  ماكت  و  طرح  داريد 
اينكه به 20 اثر برتر مبلغ 5ميليون و به اثر برگزيده شده 50ميليون تومان 
بابت حق امتياز طرح تعلق خواهد گرفت. عالقه مندان مى توانند با شماره 
22969742 تماس بگيرند و در اين فراخوان شركت كنند. مطمئنا اين هم 
نوعى از سرمايه گذارى است كه شما مى توانيد با استفاده از ذهن و با تكيه 

بر تجربيات خود در آن موفق شويد. امتحانش ضرر ندارد! 

كالف سوم: 
خدمات  و  پزشكى  علوم  دانشگاه  رييس 
درمانى استان البرز بر ايجاد 2 هزار و500 
تاكيد  البرز  استان  در  بيمارستانى  تخت 
در  بيمارستانى  تخت  سرانه  گفته  و  كرده 

البرز نسبت به جمعيت بسيار پايين است. 
وى اعالم كرده كه متاسفانه مردم در استان 
البرز از كمترين امكانات بهداشتى و درمانى 
به  مراجعه  و  درمان  براى  مجبورند  ضرورى  مواقع  در  و  هستند  برخوردار 
پزشك به استان تهران مراجعه كنند.  اين مقام مسئول در گفت وگو با ايسنا، 
در بخش ديگرى از سخنان خود ادامه داده: نبود بيمارستان در فرديس امروز 
به چالش تبديل شده و مردم از ما انتظار دارند هرچه سريع تر اين مهم مرتفع 
شود، اما از سوى ديگر، كمك هاى دولتى به تنهايى نمى تواند پاسخگوى نياز 
ما در زمينه توسعه مراكز درمانى و بهداشتى در اين شهرستان باشد، بنابراين 
الزم است با جلب مشاركت هاى مردمى و همكارى بخش خصوصى اين مهم 
در فرديس ارتقا يابد. در نهايت تامين 3هزار و 538 تخت بيمارستانى، 60 
اهدافى  اورژانس  پايگاه هاى  افزايش  و  هوايى  امداد  پايگاه  يك  آمبوالنس، 
البرز  تا سال 94 در استان  بايد  است كه به كمك دولت و بخش خصوصى 
و  بهداشتى  خدمات  زمينه  در  كه  هستيد  كسانى  جزو  اگر  شود.   محقق 
بيمارستانى سرمايه گذارى مى كنيد، هم اكنون استان البرز بهترين مكان براى 
كه  منطقه اى  در  بيمارستان  احداث  نمى رسد  نظر  به  است.  سرمايه گذارى 
حتى يك بيمارستان هم ندارد، منجر به شكست شود،  پس خوب فكر كنيد! 

كالف چهارم: 
و  كار  تعاون،  وزارت  جديد  طرح  براساس 
و  كسب و كار  توسعه  براى  اجتماعى،  رفاه 
اشتغال پايدار (طرح تكاپو) مقرر شده است 
با تشكيل ستادهايى در هر استان و حمايت 
و  محل  در  خاص  توليدى  فعاليت هاى  از 
به  نسبت  آنها  براى  بازاريابى  و  بازارسازى 
و  محلى  كسب و كارهاى  توسعه  و  تقويت 

افزايش سطح اشتغال و درآمدزايى در مناطق مختلف كشور اقدام شود. 
بيكارى  مشكل  حل  براى  دولت  مى رسد،  نظر  به  خبرها  از  كه  اين طور 
تصميم جدى گرفته است. بنابراين هر سرمايه گذارى و هر ايدهاى كه منجر 
مسئوالن  حمايت  مورد  بالطبع  شود،  جامعه  در  بيكارى  سطح  كاهش  به 
براى  خاصى  فرصت  معرفى  كالف،  اين  در  ما  قصد  گرفت.  خواهد  قرار 
اين  از  تمام سرمايه گذارى هاى  كلى  در سطح  بلكه  نيست،  سرمايه گذارى 
دست مى تواند بهترين فرصت به منظور كسب سود و از همه مهم تر ايجاد 
اشتغال باشد. پس اگر تاكنون مبالغ درشتى در بانك سپرده گذارى كرده ايد، 

آن را به سرمايه گذارى تبديل كنيد! 

كالف پنجم: 
و  تجارى  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
منطقه  اين  زمين هاى  گفته  ماكو  صنعتى 
فقط در اختيار سرمايه گذاران قرار مى گيرد. 
در  سرمايه گذارى ها  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مناطق آزاد براساس ضوابط است، افزود: از 
هرگونه پروژه و سرمايه گذار واقعى حمايت 
اين  در  هم  انحصارى  و  مى كنيم  كامل 
ايجاد  زمينه نداريم، چون سازمان به دنبال سود نيست و هدف عمده ما 
اشتغال پايدار در منطقه است و به طرح هاى داراى توجيه فنى نگاه ويژه و 
تخصصى داريم تا واگذارى تسهيالت درست انجام شود. اين مقام مسئول، 
اهم پروژه هاى در دست اقدام اين سازمان را احداث ترمينال و برج مراقبت 
مساحت  به  ماكو   2 شماره  صنعتى  شهرك  در  ماكو  آزاد  منطقه  فرودگاه 
130 هكتار عنوان كرد و خواستار مشاركت انجمن و ساير سرمايه گذاران در 

بخش هاى آپارتمان سازى و برج سازى اين منطقه شد. 
و  مى كنيم  پرهيز  گزافه گويى  از  مديرعامل،  روشن  توضيحات  به  توجه  با 

سرنخ سرمايه گذارى در اين بخش را به دست خودتان مى سپاريم. 

كالف ششم: 
موسيقى،  كه  مى كنيم  زندگى  دورانى  در 
است.  شده  مردم  زندگى  الينفك  جزو 
بر  روز  به  روز  گفت  بتوان  جرات  به  شايد 
افزوده مى شود و احتماال  تعداد خوانندگان 
اكثريت قريب به اتفاق آنها دوست دارند در 
بين مردم معروف و محبوب باشند. اگرچه 
هم اكنون نشرياتى مخصوص هنر و موسيقى 
وجود دارند، اما هنوز به نظر مى رسد خأل يك نشريه تخصصى در جامعه 
احساس مى شود. بنابراين شما مى توانيد يك نشريه ويژه معرفى آهنگسازان، 
نشريه  براى  مى توانيد  كنيد.  منتشر  موسيقى  آماتور  فعاالن  و  خوانندگان 
آگهى هاى مرتبط بگيريد. كارفرمايانى كه دنبال استخدام آهنگساز هستند، 
دوم  دست  موسيقى  آالت  فروشندگان  و  مختلف  سازهاى  فروشندگان 
مى توانند بازار هدف شما براى گرفتن تبليغات باشند. در كنار آنها مطالب 

جالب و خواندنى هم كار كنيد. 

يادداشت
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سرنخاخبار

دكتر سرمايه

وحيد زندى فخر

ــردن مى ماند؛  ــى ك ــل عروس مث
هيجان انگيز و دلچسب. حتى آدم، 
ــختى هايش را تحمل مى كند  س
چون آخرش شيرين است. هر دو 
ــوال هايى وجود  طرف ويترين، س
ــت  دارد و كنجكاوى ها ممكن اس
گاهى اوقات كار دست آدم دهد! 
اين طرف كه باشى هى از خودت 
ــيرينى ها چطور اين  مى پرسى ش
ــكلى در مى آيند؟ يا اين مزه را  ش
ــد، آيا  ــورى از كار درآورده ان چط

خامه اش تازه است؟ 
اما آن طرف ويترين پرسش هايى 
ــت اصال  ــت كه گاه بهتر اس هس
ــه امروز  ــيم. اين طعمى ك نپرس
درآورده ام، خريدار پيدا مى كند؟ 
ــا اين همه  ــيرينى را ب اين آقا ش
ــه  ــراى چ ــقانه ب ــات عاش تزئين
ــت  ــد؟ خودش قرار اس مى خواه

داماد شود يا پسرش؟!
به هرحال خوبى ماجرا اين است 
ــوارد، مردم با  كه در 90درصد م
دل خوش وارد مغازه ات مى شوند.

ــن  ــزى از اي ــد چي ــر مى كني فك
موقعيت بهتر در زندگى آدميزاد 
ــما اين  ــد؟ به نظر ش پيش مى آي
ــدر ارزش دارد؟  از  ــت چق موقعي
كودكى دلم مى خواست يك مغازه 
شيرينى فروشى داشته باشم تا هر 
لحظه شيرينى هاى خوشمزه در 
اختيارم باشد و هر وقت كه دوست 

دارم از آنها استفاده كنم!
ــراف مى كنم كه  ــروز اعت ــا ام ام
ــن  ــه اي ــادى، ب ــب وكار قن كس
راحتى ها كه فكر مى كنيم، نيست. 
ــغل دردسرهاى  صاحبان اين ش
ــد كه در  ــراى توليد دارن زيادى ب
ــت  مواقع بحرانى، تنها تجربه اس
ــتابد. تمام  كه به كمكشان مى ش
ــازار عقيده دارند كه  فعاالن اين ب
ــارت و تجربه، هيچ كس  بدون مه
نمى تواند موفقيتى در اين زمينه 
كسب كند. به همين دليل توصيه 
آنها به كسانى كه مى خواهند وارد 
ــوند، اين است  اين كسب وكار ش
ــالى در كنار قنادهاى  كه چندس
كاركشته مشغول به فعاليت شوند 
و سرد و گرم اين شغل را بچشند، 
سپس اگر توانايى و پتانسيل اداره 
ــادى را در وجود خود پيدا  يك قن
ــرمايه گذارى را آغاز  ــد، س كردن
كنند. در غير اين صورت، شكست 
خواهند خورد و سرمايه شان به باد 

خواهد رفت. 
ــا در تمام مناطق  قنادى ها تقريب
ــد و كم وبيش  ــور وجود دارن كش
ــا  ــراى آنه ــى ب ــتريان ثابت مش
ــع مختلف از  ــت كه در مواق هس
ــد. معموال  ــد مى كنن ــا خري آنه
ــى ها از دو قسمت  شيرينى فروش
ــكيل  تش ــگاه  فروش و  كارگاه 

ــدام مكمل  ــر ك ــوند كه ه مى ش
يكديگرند. بدون كارگاه نمى توان 
فروشگاه داير كرد، زيرا محصوالت 
ــظ تازگى  ــه دليل حف توليدى ب
بايد در نهايت تا فرداى آن روز به 

فروش برسد. 
ــال ها  ــانى كه س بنا به گفته كس
ــما  در اين حوزه فعاليت دارند، ش
ــازه و  ــد 100متر مغ ــل باي حداق
100متر هم كارگاه شيرينى پزى 
ــهرى  ــيد. در كالنش ــته باش داش
ــان قيمت ملك  مانند تهران نوس
ــمال تا جنوب  ــت و از ش زياد اس
ــى را مى توان  ــالك متفاوت آن ام
پيدا كرد. به عنوان مثال، شايد در 
ــمال تهران براى اجاره چنين  ش
ــون تومان  ملكى، بايد 100ميلي
ــى 10ميليون  ــش و ماه پول پي
ــد اما همين  تومان اجاره بپردازي
متراژ در جنوب شهر به نصف مبلغ 

كاهش مى يابد. 
ــود، اكنون  ــواهد موج ــق ش طب
ــراى  ــران ب ــى ته ــق غرب مناط
ــرمايه گذارى در زمينه قنادى  س
ــوز  ــه هن ــت، چراك ــب اس مناس
ــى   محله هاى آن از شيرينى فروش
اشباع نشده است، اما قسمت هاى 
ــران تقريبا  ــرقى ته جنوبى و ش
ــگاه دارند تا  ــى فروش به قدر كاف
ــردم آن حوالى  ــوى نياز م جوابگ

باشند. 

وسايل و لوازم كارگاه
مانند هر كسب وكار ديگرى، نوع 
وسايل و ابزار شما بستگى به حجم 
ــما دارد، اما  كار و اندازه توليد ش
به طور كلى به يك دستگاه فر به 
ــون تومان،  قيمت 10 تا 20ميلي
سردخانه از 5 تا 10ميليون تومان 
ــتيل، هر كدام  و چهار ميز كار اس
ــون تومان احتياج  به مبلغ 2ميلي
داريد. البته نوع ديگرى از ميز كار 
ــت و  وجود دارد كه يخچال دار اس
5ميليون تومان هزينه برمى دارد. 
ــه خميرگير  ــا ب ــر از اينه ــه غي ب
ــت  (3ميليون تومان)، چرخ گوش
ــان) و  ــون توم ــى (2ميلي صنعت
100ديس (هركدام 5هزارتومان) 
ــروع  هم احتياج داريد كه براى ش
ــد يك  ــت. خري ــرورى اس كار ض
ــم 3 تا 7ميليون  خميرپهن كن ه
ــما آب مى خورد.  ــراى ش تومان ب
ــن مى توانيد كل قالب ها،  همچني
ــتيل، چاقو و... را با يك  كاسه اس

ميليون تومان تهيه كنيد. 
براى اداره كارگاه به حداقل به 15 
كارگر نياز داريد كه مهارت كافى 
ــيرينى هاى  ــت كردن ش در درس
ــند. از كارگاه  مختلف داشته باش
كه بگذريم، به فروشگاه مى رسيم. 
ــه  ــب وكارهايى ك ــام كس در تم
احتياج به ويترين دارند، مخصوصا 
ــاغلى كه در حوزه موادغذايى  مش

ــد، نماى ظاهرى  فعاليت مى كنن
ــرف اول را  ــت ح و رعايت بهداش
مى زند. بنابراين كسانى كه در اين 
ــمت كار مى كنند بايد عالوه  قس
ــى باال و  ــتن روابط عموم بر داش
ارتباط خوب با مشتريان، مسائل 
ــتى را به طور كامل رعايت  بهداش
ــاد فعاالن  ــد، چراكه به اعتق كنن
ــائل  معتبر بازار، خريداران به مس
ــراى ما مهم  ــايد ب كوچكى كه ش
نباشد، حساسيت نشان مى دهند. 
ــه چينش  ــوان مثال، طريق به عن
شيرينى در داخل جعبه و استفاده 
ــتكش هاى مخصوص يكى  از دس
ــائلى است كه در  از مهم ترين مس
ــترى تاثيرگذار  جذب يا دفع مش
ــت؛ موضوعى كه شايد برخى  اس
فروشندگان آن را ناديده بگيرند. 

لوازم مورد نياز
 براى فروشگاه

شما حداقل به پنج نفر فروشنده 
ــاال نياز  ــا روابط عمومى ب خبره ب
داريد تا كار فروش را انجام دهند. 
ــراى راه اندازى  ــور خالصه ب به ط
ــن  ــار ويتري ــه چه ــگاه ب فروش
ــك ميليون  ــى (هركدام ي معمول
ــن يخچالدار  ــه ويتري تومان)، س
ــر (هركدام  ــيرينى هاى  ت براى ش
ــان)،  ــون و 500هزارتوم 2ميلي
ــتنى  ــراى كيك بس يك فريزر ب
ــان)، ميز صندوق،  (4ميليون توم
ــكالتى، قفسه و...  صندوق، جا ش
ــون تومان) احتياج  (جمعا 5ميلي

داريد. 
ــما مى توانيد براى بسط  البته ش
ــتگاه  ــان يك دس ــعه كارت و توس
ــتگاه به  ــك دس ــاز و ي بستنى س
ــردن فالوده  ــت ك ــور درس منظ
ــب، 20 و  ــد كه به ترتي تهيه كني
5ميليون تومان براى شما هزينه 
در برخواهد داشت. از سوى ديگر، 
ــتند قنادى هاى بسيارى كه  هس
ــم به فروش  ــكبار ه آجيل و خش
ــانند. بنابراين اگر فروش  مى رس
ــود كه  ــدرى زياد ب ــه ق آجيل ب
ــاس كرديد نياز به دستگاه  احس

ــد، حداقل بايد دو يا  بوجارى داري
ــتگاه بخريد؛ هركدام بين  سه دس

يك تا 2ميليون تومان. 

توصيه فعاالن بازار
به گفته يكى از فعاالن بازار، شما 
بايد براى شروع كار دستكم روزى 
4 تا 5ميليون تومان فروش داشته 
ــيد تا بعد از گذشت يك سال،  باش
ــما بازگردد. بنابراين  ــرمايه ش س
در ابتدا تهيه آرد، شكر و روغن به 
ميزان يك تن و به مبلغ 5ميليون 
ــت. گذشته از  تومان ضرورى اس
ــير، تخم مرغ  ــكالت، ش ــا ش اينه
ــتند  ــواردى هس ــتنى از م و بس
ــه خريدارى  ــورت روزان كه به ص

مى شوند. 
كريم حسين پور مى گويد: «توليد 
قنادى ها بايد به صورت روزانه باشد 
ــده حداكثر  ــول توليد ش و محص
ــد  تا فرداى آن روز به فروش برس
اگرنه ديگر قابل استفاده نخواهد 

بود.»
ــت افراد  ــد اس ــين پور معتق حس
ــايد در اوايل كار براى  تازه كار ش
ــند و ندانند  توليد دستپاچه باش
كه روزانه چه مقدار مواد اوليه نياز 
است اما با گذشت حدود يك ماه 
و شناسايى پتانسيل خريد مردمى 
كه در آن حوالى زندگى مى كنند، 
ــق متوجه  ــور دقي ــه ط كم كم ب
مى شوند هر روز چقدر توليد كنند 

كه تمامش را بفروشند. 
وى مى افزايد: «اغلب در جشن ها 
و اعياد، فروش تا چند برابر افزايش 
ــن در ماه مبارك  مى يابد. همچني
ــا و باميه از  ــان، خريد زولبي رمض
ــرد، اما  ــردم اوج مى گي ــرف م ط
ــت كه در ماه هاى  بايد توجه داش
ــام فاطميه به  ــر و اي محرم و صف
دليل احترامى كه مردم براى اين 
روزها قائل هستند، نه عروسى برپا 
مى شود و نه جشن تولد. بنابراين 
ــن ايامى  ــت در چني ــى اس بديه
ــد. به طور  فروش به حداقل برس
كلى به نظر مى رسد در نيمه دوم 

سال درصد فروش باالتر است.»
ــت قنادى مهماندوست  سرپرس
ــد در  ــد: «هرچن ــه مى ده ادام
ــرف اول را  ــغل كيفيت ح اين ش
ــادى بايد در  ــد اما محل قن مى زن
منطقه اى قرار بگيرد كه 500متر 
ــته  ــر قنادى ها فاصله داش از ديگ
ــال هم اكنون  ــد. به عنوان مث باش
سرمايه گذارى براى احداث قنادى 
در پرديس تهران بسيار پرمنفعت 
ــه دليل كمبود  خواهد بود، زيرا ب
ــادى در آن منطقه، اكثر اهالى  قن
ــراى خريد  ــس مجبورند ب پردي

شيرينى به تهرانپارس بروند.»
ــتى  ــت نكات بهداش وى به رعاي
تاكيد مى كند و مى گويد: «مجوز 
ــز بودن  ــت منوط به تمي بهداش

ــد  ــت. باي ــگى كارگاه اس هميش
ــد و كارگران با  كارگاه سنگ باش
ــفيد، كاله و پيش بند  روپوش س
در محل كار حاضر شوند. شستن 
ــتور كار  روزانه كارگاه بايد در دس
قرار گيرد و داشتن كارت بهداشت 
ــاغل در اين  ــراد ش براى تمام اف
ــت. همچنين  ــى اس ــه الزام حرف
ــادى را مى توان  مجوز احداث قن

دو هفته اى از اتحاديه گرفت.»

تهديدها و فرصت ها
ــه قناد و  ــس اتحادي به گفته ريي
ــرمايه گذارى  شيرينى كشور، س
در صنعت شيرينى كارى است كه 
ــت و همراه با تدبير  مديريت درس

الزم دارد. 
ــاره به اينكه  محمد نصرتى با اش
ــت واحد موثر  ــت در موفقي كيفي
ــت، مى گويد: «نوع محصول،  اس
ــترى، مديريت،  رضايتمندى مش
رعايت مسائل بهداشتى و... همه و 
همه جزو مواردى است كه رعايت 
ــاى قنادى ها را  و توجه به آنها بق

تضمين مى كند.»
ــى از تهديدهاى  ــه يك ــى ب نصرت
ــاره مى كند و توضيح  اين بازار اش
ــدن بيش از  ــد: «اضافه ش مى ده
ــم در مناطقى  حد واحدها آن ه
كه شيرينى فروشى به مقدار كافى 
ــخگوى نياز  ــود دارد كه پاس وج
مشتريان باشد، بزرگ ترين تهديد 
براى كسانى است كه مى خواهند 

وارد اين شغل شوند.»
ــغل با  ــاد دارد كه اين ش وى اعتق
مديريت قوى و هوشمندانه پابرجا 
ــرطى كه مكان مورد  مى ماند به ش
ــرمايه گذارى به طور  نظر براى س
ــرا مردم  ــود، زي ــى ش دقيق بررس
معموال از جايى خريد مى كنند كه 
اول محصوالت باكيفيت ارائه دهد 
ــگاه  و دوم اينكه صاحب آن فروش
ــاص  ــى خ ــك دوره زمان را در ي
ــورت خيلى  ــند. در اين ص بشناس
ــگاه  ــش مى آيد كه به فروش كم پي
ديگرى براى خريد مراجعه كنند، 
ــى آنها را  ــكل خاص مگر اينكه مش
مجبور به اين كار كند. به گفته اين 
فعال بازار، هم اكنون حدود 30هزار 
ــور فعاليت  ــى در كش ــد صنف واح
ــى، كارگران ماهر  مى كنند.  نصرت
ــرمايه هاى اصلى يك  را يكى از س
ــه مى كند:  ــادى مى داند و اضاف قن
ــانى  كس ــدا  جدي ــفانه  «متاس
ــن زمينه  ــد در اي ــه مى خواهن ك
ــا وعده  ــد ب ــرمايه گذارى كنن س
حقوق هاى گزاف، كارگران را جذب 
مى كنند و پس از شروع كار به دليل 
باال رفتن هزينه هايشان نمى توانند 
ــترى و پرسنل  جوابگوى نياز مش
خود باشند. بنابراين مجبورند كار را 
رها كنند. پس سرمايه گذاران بايد 
مراقب كارگران ماهر خود باشند!»

بازار قنادى شيرين است؟

در ميان شكر،شكالت و خامه

ــته بودم  توى مترو نشس
و غرق در ايده هاى 
ــودم كه  ــو ب نــ
ــداى  صـــ
بسته شدن 
ــاى  درهــ
ــو  ــاره من ــار دوب قطـــ
واگن.  ــوى  ت ــد  برگردون
ــت  ــن كه درها داش همي
ــته مى شد، يه آقايى با هزار زور  بس
ــت با در  و زحمت در حالى كه داش
ــو چپوند  ــار مى رفت، خودش كلنج

توى قطار. 
ــگاه به  ــت. يه ن ــر مرتبى داش ظاه
ــراف انداخت و وقتى ديد  دور و اط
ــداره، اومد  ــى خالى وجود ن صندل

ــتاد. كيفشو گذاشت  جلوى من ايس
ــو با  جلوى پاش و ميله باالى سرش
يه دست گرفت و با دست ديگه اش 
ــش  ــل»اش رو از جيب ــل «اپ موباي
ــماره  ــرد به ش ــروع ك درآورد و ش

گرفتن. 
ــكوت، گفت:   ــد از چند لحظه س بع
ــما؟ آقا  ــالم عباس آقا! حال ش «س
ــت  ــن ممين چى دارى تو دس زمي
ــد و  ــاره منتظر ش ــت؟!» دوب و بال
ــماش يه برقى زد و با اشتياق  چش
گفت:  «آدرسش كجاس؟ آينده اش 
ــد از چند  ــرت بع ــوره؟ به نظ چط
ــرفت مى كنه؟»  ــا پيش ــال اونج س
ــت زمين  ــرار معلوم مى خواس از ق
ــت:  «پس اون  ــره... دوباره گف بخ

ــه  ــارى اطراف كرج رو واس 10هكت
ــردا ميام ببينمش.»  من نگه دار، ف
ــرد، اما هنوز  بعدش خداحافظى ك

داشت با گوشيش ور مى رفت. 
ــم:  «ميخواى  بى اختيار بهش گفت
ــرى؟» بدون اينكه به من  زمين بخ
ــواب داد:  «آره االن  ــه، ج نگاه كن
بهترين موقع براى سرمايه گذاريه.» 
ــرا؟» ايندفعه توى  ــيدم:  «چ پرس
چشمام زل زد و جواب داد:  «چون 
ركود عجيبى توى بازار حاكم شده 
ــن دارن و  ــايى كه زمي و االن كس
ــدا ميكنن، مجبورن  نياز به پول پي
ــونو  ــر زمين ش ــت پايين ت ــا قيم ب
ــه هوش و  ــن ديگه ب ــن. اي آب كن
ــن  ــه بي ــرده ك ذكاوت آدم برمى گ

زمين هاى فروشى، اونى رو انتخاب 
ــه.» ــته باش ــده داش ــه كه آين كن

ــى؟» در اين  ــيدم:  «يعنى چ پرس
ــن خالى  ــه صندلى كنارى م لحظ
ــد و اين آقا اومد كنارم نشست و  ش
گفت:  «مثال همين مترو!... تا قبل 
ــرو به زمين هاى اطراف  از اينكه مت
ــه، هيچ كس بهشون نگاه  كرج برس
هم نمى كرد، اما االن قيمتش شده 

طال!»
توى اين لحظه به اين موضوع فكر 
كردم كه اين همه طرح هاى ناب و 
عالى، معطل زمين روى ميز مونده 
ــل اين آقا  ــرى مث ــت يه س اون وق
ــال  ــن مى خره و بعد از چند س زمي
ــه.  ــود، مى فروش با چندين برابر س

ــن باير و  ــن همه زمي ــا اگه اي واقع
ــرمايه گذارى  س براى  ــتفاده  بى اس
روى طرح هاى صنعتى يا كشاورزى 
ــكل  ــد، چقدر مش ــتفاده مى ش اس
ــر بود.  ــكارى ما كمت ــاد و بي اقتص
ــر مى كنن كه  ــا چرا بعضيا فك واقع
ــى خريدن يه  ــرمايه گذارى يعن س
ــيله يا چيزى در زمان مناسب  وس
ــان ديگه با  ــن اون در زم و فروخت
سود چند برابر؟ اصال سرمايه اى كه 
منجر به توليد نشه، سرمايه گذارى 

نيست!
ــتم كه اين موضوع رو با اون  برگش
آقا در ميون بذارم اما ديدم يه بچه 
ــته و  ــاش روى صندلى نشس به ج

داره دست توى دماغش مى كنه! 

سرمايه گذارى براى زمين يا زمين براى سرمايه گذارى؟

تمايل ايران براى 
سرمايه گذارى در هند

ــتاندارد  ــگاه خبرى بيزينس اس پاي
ــه  ب ــبت  نس ــران  اي ــرد:  ك ــالم  اع
ــيميايى و  ــرمايه گذارى نفتى، ش س
ــيمى در منطقه انزرا پاردش  پتروش

هند ابراز تمايل كرده است. 
ــيمى  ــزارش ايرنا، اداره پتروش به گ
ــه دنبال  ــيميايى هند ب ــواد ش و م
در  ــيمى  پتروش مجتمع هاى  ايجاد 
ــور  ــق اقتصادى ويژه اين كش مناط
ــاير كشورها به منظور اطمينان  و س
ــركت هاى هندى به  از دسترسى ش

مواد خام شيميايى است. 
ــزارش، دولت هند  ــاس اين گ براس
ــه دنبال مذاكره با ايران  هم اكنون ب
ــتين  ــراى ايجاد نخس ــار ب و ميانم
ــيمى  ــره پتروش ــاى ذخي مجتمع ه
ــت تا از اين طريق  خارجى خود اس
بتواند تبديل به يك قطب صادرات 
ــش و فرآورى  ــيميايى پاالي مواد ش

شده شود. 
ــز  ــار ني ــران و ميانم ــل اي در مقاب
از  ــى  ناش ــود  س از  ــد  مى توانن
بهره مند  ــى  خارج ــرمايه گذارى  س

شوند. 
ــبت به سرمايه گذارى  ايران نيز نس
ــيمى در  ــيميايى و پتروش نفتى، ش
ــراز تمايل  ــاردش اب ــه انزرا پ منطق

كرده است. 
با طرح هاى مختلف  هند مى كوشد 
ــى و خارجى  ــرمايه گذارى داخل س
ــعه  ــل به قطب تحقيق و توس تبدي

صنعت شيميايى منطقه شود.
 

ارائه تسهيالت به 
سرمايه گذاران در بنادر

ــازمان بنادر و دريانوردى و بانك  س
توسعه صادرات تفاهم نامه همكارى 

مشترك امضا كردند. 
به گزارش ايسنا، در اين تفاهم نامه 
كه به امضاى على جهانديده، معاون 
بندرى و مناطق ويژه سازمان بنادر 
و دريانوردى و مجتبى هراتى نيك، 
ــعه  ــر ه بانك توس ــو هيات مدي عض
ــعه  ــك توس بان ــيد،  ــادرات رس ص
ــد نسبت به ارائه  صادرات موظف ش
ــرادى كه از  ــه اف ــهيالت الزم ب تس
سوى سازمان بنادر معرفى مى شوند 

اقدامات الزم را انجام دهد. 
ــن اين تفاهم نامه، زمان پايان  در مت
در نظر گرفته نشده است و به گفته 
جهانديده تا زمانى كه قانون مجلس 
شوراى اسالمى در رابطه با حمايت 
ــت  از فعاليت هاى توليدى پابرجاس
اين تفاهم نامه نيز قابل اجرا خواهد 

بود. 
ــزان قراردادها و رقم  ــن مي همچني
ــهيالت ارائه شده از سوى بانك  تس
ــخاص  ــت اش نيز منوط به درخواس
ــد بود و  ــى خواه ــى و حقوق حقيق
ــبت  ــعه صادرات به نس ــك توس بان
ــار خود از  ــع و بودجه در اختي مناب
اين فعاليت ها حمايت خواهد كرد. 

ــزاى بنادر در  ــا توجه به نقش بس ب
ــدى آنها  ــهم 90 درص ــور و س كش
از  ــت  حماي كاال  كل  ــت  ترانزي از 
ــادر  ــعه اى در بن ــاى توس فعاليت ه
ــمت  ــه س ــى ب ــت نقدينگ و هداي
توليدكنندگان حقيقى از اصلى ترين 
ــن تفاهم نامه به  ــاى اي اهداف امض

شمار مى رود. 
ــازمان بنادر و  ــاون س ــن مع همچني
ــى قرارداد 2000  دريانوردى از بررس
ــق دريايى  ــارد تومانى در مناط ميلي
ــى جهانديده در  ــور خبر داد. عل كش
نشست امضاى تفاهم نامه مشترك با 
بانك توسعه صادرات به اهداف كالن 
ــده در افق 1404  ــر گرفته ش در نظ
ــاره كرد و گفت: طبق اين برنامه  اش
ــعه  ــور ما بايد از نظر توس جامع، كش
دريايى و بنادر به عنوان برترين كشور 
ــود، از اين رو برنامه ريزى  شناخته ش
از  ــادر  بن ــت  وضعي ــود  بهب ــراى  ب
اولويت هاى سازمان به حساب مى آيد.

ــاره به ظرفيت باالى بالقوه  وى با اش
ــرد: از نظر  ــادر در ايران تصريح ك بن
ــرى  ــه كارگي ــى ب ــتيك تواناي لجس
ــت را داريم  500 ميليون نفر جمعي
ــه اين  ــيدن ب ــراى فعليت بخش و ب
ــت آوردن منابع  ــه دس ــوان نياز ب ت
ــن  ــى در اي ــاى تفاهمات الزم و امض
ــه اميدواريم  ــود دارد ك ــطح وج س
ــعه صادرات  ــكارى بانك توس با هم
ــاى الزم  ــه موفقيت ه ــن زمين در اي

كسب شود.
معاون بندرى و مناطق ويژه سازمان 
ــوردى اضافه كرد: براى  بنادر و دريان
ــرمايه گذارى  ــزان س ــردن مي ــاال ب ب
ــى در مناطق بندرى  بخش خصوص
ــك برنامه  ــه ي ــه ارائ ــاز ب ــور ني كش
ــهيالت بانكى  ــراى ارائه تس جامع ب

وجود دارد. 
تاكنون در بنادر ايران 3500 ميليارد 
ــرمايه گذارى ثبت  ــرارداد س تومان ق
شده و 2000 ميليارد تومان ديگر نيز 
در مرحله بررسى است تا نهايى شود 
ــن قراردادها،  ــدن اي كه با اجرايى ش
ــعه  منابع مالى جديد به كمك توس

كشور خواهد آمد. 

مناطق غربى 
تهران براى 

سرمايه گذارى 
روى قنادى 

مناسب است، اما 
قسمت هاى جنوبى 

و شرقى تهران 
تقريبا به قدر 

كافى فروشگاه 
دارند تا جوابگوى 
نياز مردم باشند
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چرت زدن در طول ساعات كار، مى تواند باعث 
افزايش كارايى كارمندان شود.

گوش دادن به موسيقى كارايى كارمندان را
 6 درصد بيشتر مى كند.

60 درصد كارمندان معتقدند غذا دادن به آنها
در محيط كار، به اين معنا است كه ارزش

بيشترى براى كارفرمايان خود دارند.

77 درصد كارمندان مى گويند كه برنامه هاى مربوط
به سالمتى آنها تاثير مناسبى بر محيط كارشان دارد. 

بررسى هاى بين المللى نشان داده  كه هرچه فضاى يك كسب- از باال به پايين و همين طور ميان كاركنان- 
صميمى تر باشـد، راندمان كارى باالتر مى رود. هرچه اين فضا، صميمانه تر باشـد، كاركنان يك كسـب و كار 
احساس مسئوليت بيشترى مى كنند و خود را بيشتر از قبل در سرنوشت محل كار خود شريك مى دانند. 

چطور مى توان فضاى كسب و كار را دوستانه تر كرد؟ 

چرا بايد كارمندان را درگير كرد؟ 

كارمندان چه چيزهايى مى خواهند؟ 

فراهم كردن تنها دو وقت آزاد
نيم ساعتى بيشتر در هفته

به اين موارد منتج مى شود

چطور مى شود به ايجاد محيط مناسب كمك كرد

خوشحال بودن كارمندان اين پيامدها را دارد

كارمندان مى گويند كه مشاركت و انگيزه بيشتر 
بين كارمندان، يكى از عوامل باالرفتن موفقيت يك 

كسب و كار مى شود. 

افزايش بهره ورى

افزايش فروش

افزايش خالقيت

درآمد كسب و كارهايى كه كارمندان شان مشاركت و انگيزه 
بيشترى در محيط كار خود دارند، چهار برابر بيشتر مى شود.

ارتباط مداوم
و مستقيم

به رسميت شناختن 
كارمندان

افزايش رضايت با روابط
كارى نزديك و صميمانه

دسترسى آسان
به مديريت

كارمندان معتقدند فرهنگ متمايز 
در محيط كسب و كار، براى موفقيت 

بسيار مهم است. 

كارمندان معتقدند، مديران كسب و كارى كه
در آنجا مشغول به كار هستند به اندازه كافى براى 

ايجاد محيط كارى مناسب تالش نمى كنند.

تناسب وزن          برنامه خواب منظم تر            فشار خون پايين تر           مديريت بيشتر استرس
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ــا تابلوهاى  ــر روز بيلبوردها ي ه
ــه  ــم و چ ــى را مى بيني تبليغات
ــه نخواهيم پيام هاى  بخواهيم چ
ــم، اما  ــت مى كني ــا را درياف آنه
ــاره طراحى  ــى درب ــر كس كمت
ــرده  ــت ك ــاخت آن صحب و س
ــاخت بيلبورد در زمره  ــت. س اس
ــه كمتر با  ــى قرار دارد ك صنايع
ــم. در واقع ما  ــنايى داري آن آش
ــمت پيام هاى  ــه قس ــه ب هميش
ــرايط  ــتارى و ش گرافيكى، نوش
ــم،  ــه مى كني ــى آن توج طراح
ــو به لحاظ  ــاخت اين تابل اما س
فيزيكى و به اصطالح سخت افزار 
ــامل محاسبات مهندسى،  كار ش
ــدارى آن  ــاخت، نصب و نگه س
مى شود كه در ايران كمتر به آن 
پرداخته شده و دوره آكادميكى 
ــت.  ــده اس در اين باره تعريف نش
ــت كه در خارج  اين در حالى اس
ــى  ــاى تحصيل ــور دوره ه از كش
ــن زمينه وجود دارد  خاص در اي
و همه  ساله نمايشگاه هايى براى 
ــاى جديد و نيز  عرضه بيلبورده
برترين  ــابقاتى براى معرفى  مس
ــود؛  ــال برگزار مى ش بيلبورد س
ــابقاتى كه اساتيد بازاريابى و  مس
زيباسازى  ــاوران  مش و  تبليغات 
داورى  ــه  ب ــا  آنه در  ــهرى  ش

مى نشينند. 
ــد در ايران، اندك  به نظر مى رس
افراد مطرح و فعال در اين حيطه 
به كمك تجربه به مهارت دست 

پيدا كرده اند. 
ــداهللا  اس ــراد  اف ــن  اي از  ــى  يك
محسنى نسب، مدير يك شركت 
ــت كه در  ــزرگ خصوصى اس ب
ــاخت بيلبورد سابقه اى  زمينه س
ــت  سال هاس و  دارد  ــان  درخش
ــازى فعاليت  در زمينه بيلبوردس
مى كند. اين شركت ادعا مى كند 
كه با بررسى و شناخت نيازهاى 

داخلى و نيز بازديد از كشورهاى 
ــته  ــعى داش خارجى همواره س
ــت را در ايران  ــن صنع ــت اي اس
ــعه دهد. محسنى نسب راز  توس
ــدگارى خود را در اين عرصه  مان
تجربه، سرعت عمل و كار خوب 

مى داند. 

ما گروهى كار مى كنيم
در واقع سازندگان بيلبورد را بايد 
ــت كه  در زمره صنعتگرانى دانس
ــورت گروهى كار مى كنند؛  به  ص
ــن كار  ــب روند اي ــنى نس محس
ــريح  ــن گونه تش ــى را اي گروه
ــى از  ــوال گروه ــد: «معم مى كن
ــه  ــه در زمين ــان باتجرب مهندس
ــزى، كار  ــازه هاى فل ــاخت س س
ــام مى دهند،  ــبات را انج محاس
نوع پروفيل و ورق مورد استفاده، 
ــورد و جانمايى آن و  ارتفاع بيلب
ــاص حاصل  ــوت و فن هاى خ ف
ــه، همگى را در  ــال ها تجرب از س
ــورد در  ــاخت بيلب طراحى و س
ــرانجام در فضايى  نظر گرفته، س
ــاخته مى شود.» در  كارگاهى س
تلفيقى  ــورد  بيلب ــاخت  س واقع 
ــى و تجربه  ــنتى، علم از كار س
ــت. از جمله نكات مهمى كه  اس
ــد مورد  ــاخت بيلبورد باي در س
توجه قرار داد استحكام كار، ديد 
ــب و البته توجه به زيبايى  مناس

مبلمان شهرى است. 

مشتريان ساخت بيلبورد
ــوص  خص در  ــب  محسنى نس
ــان، به عنوان سازنده  مشتريان ش
ــته  ــه دس بيلبورد مى گويد: «س
ــا مراجعه مى كنند:  از افراد به م
تبليغاتى  اول شركت هاى  دسته 
ــتند؛ از آنجايى كه برندهاى  هس
ــده  نش ــت  ثب و  ــده  ش ــت  ثب
و  ــتقل  به صورت مس نمى توانند 
شخصى در اين حوزه حضور پيدا 
زيرمجموعه  بايد  بنابراين  كنند، 
شركت هاى تبليغاتى قرار بگيرند. 

برخى از اين برندها آژانس هايى 
ــتند كه خود داراى بيلبورد  هس
نيستند و به صورت واسطه عمل 
ــروه ديگرى از  ــا گ مى كنند، ام
رسانه هاى محيطى صاحب تابلو 
ــتند كه مى توانند به صورت  هس

ــازندگان بيلبوردها  مستقل به س
مراجعه كنند. به هرحال مسئله 
اين است كه اين شركت ها براى 
سفارش يا خريدارى بيلبورد بايد 
مجوز كانون تبليغاتى را از وزارت 
ــالمى كسب كنند. اگر  ارشاد اس
ــد  ــهر باش ــورد در حريم ش بيلب
ــهردارى  نيازمند اخذ مجوز از ش
ــت و اگر بيلبورد در حريم راه  اس
باشد از وزارت راه يا پايانه ها بايد 

مجوز الزم گرفته شود. 
ــدگان،  مراجعه كنن دوم  ــته  دس
ارگان ها و مراكز دولتى هستند، 
ــرايط  ــت ش ــز تح ــا ني ارگان ه
ــاى ويژه  ــا اولويت ه ــاص و ب خ
ــر خود را  ــود، تابلوى موردنظ خ
ــته  ــفارش مى دهند. اين دس س
ــم بايد از  ــدگان ه از مراجعه كنن
شهردارى يا وزارت راه مجوزهاى 
ــوم  ــته س الزم را اخذ كنند. دس
اشخاص حقيقى شامل صاحبان 
كارخانجات، واحدهاى خدماتى، 
فروشگاه ها و مغازه دارانى هستند 
كه مايلند تابلويى داشته باشند. 
ــه كارخانه آنها  كارخانه دارانى ك
ــرار  ــى ق ــهرك هاى صنعت در ش
ــخصى اداره  دارد يا به صورت ش
ــه  ــا كارخان ــود و كارگاه ي مى ش
ــهردارى يا  آنها خارج از حوزه ش
ــرار دارد براى گرفتن  اداره راه ق
ــكالتى روبه رو  ــا مش ــورد ب بيلب

هستند.» 

نماآگهى، يك فضاى 
تبليغاتى جديد

ــر در زمينه  ــاى ديگ از فعاليت ه
نماآگهى  به  ــازى مى توان  تابلوس
ــركت  ــاره كرد كه به ابتكار ش اش
ــازى اتحاد نوين راه» ارائه  «تابلوس
ــى از جمله  ــت. نماآگه ــده اس ش
ــت كه اين  فضاهاى تبليغاتى اس
روزها استفاده از آن باب شده است؛ 
ــوال از فضاهاى  بدين منظور معم
ــاختمان هاى نيمه كاره و  روى س
ــش نماى آنها به  عنوان  روى پوش
ــود  ــاى نماآگهى ياد مى ش تابلوه
ــرى فرهنگى يا  كه مى تواند كارب
ــد. نمونه اى از  تجارى داشته باش
ــوع فرهنگى در  نماآگهى با موض
ــمال غرب ميدان وليعصر  ضلع ش
در فضايى نزديك به هزار متر ديده 

مى شود. 

داشتن سرمايه، شرط بقا 
عالوه بر سرمايه فكرى و تجربى، 
نكته  اقتصادى  ــرمايه  داشتن س
ــت كه براى بودن در  ديگرى اس
ــيار تاثيرگذار  ــت، بس ــن صنع اي
ــاخت بيلبورد  ــه س ــت؛ هزين اس
ــته به متراژ آن از مترى 500  بس
هزار تومان تا يك ميليون تومان 
ــه نگهدارى  ــت.  البت متفاوت اس
ــه، بحثى  ــر هزين ــز از نظ آن ني
ــت ضمن اينكه يادمان  ديگر اس
ــوى مختلف در  ــرايط ج نرود ش
ــتفاده  ــى و مدت زمان اس كاراي
ــت؛  ــيار موثر اس ــورد بس از بيلب
ــر بيلبورد تبليغاتى  عمر مفيد ه
ــوى، پنج  ــرايط ج در بدترين ش
ــرايط به  ــن ش ــال و در بهتري س
ــال هم مى رسد. از همين  20 س
ــن زمينه  ــه در اي ــت ك روى اس
ــب مى گويد:  ــاى محسنى نس آق
ــرعت عمل  ــار تجربه، س «در كن
ــوب حرف اول را مى زند  و كار خ
گرچه داشتن سرمايه نيز بى تاثير 

نيست.» 

بيلبوردسازى، تلفيقى از هنر و صنعت

من يك بيلبوردساز هستم

13 دوشنبه 6 مرداد 1393  - شماره 25 مديريت تبليغات

اخبار تبليغات

نارضايتى فن خال از 
فعاليت هاى تبليغاتى 

منچستريونايتد
لوئيز فن خال اعتراف كرد آن طور كه 
بايد و شايد از تور تابستانى تيمش در 
امريكا راضى نيست چرا كه اين تور 
بيش از حد درگير مسائل حاشيه اى 
ــت. فن خال در  ــده اس و غيرفنى ش
ــتين كنفرانس خبرى تيمش  نخس
ــخ به  در اردوى پيش فصل در پاس
ــدات تجارى  ــوال كه آيا تعه اين س
بيش  ــتريونايتد  منچس تبليغاتى  و 
ــى را تحت تاثير  ــائل فن از حد مس
ــت: كم و بيش  ــت، گف قرار داده اس
ــان را براى  ــه! چون ما بايد خودم بل
ــم در حالى  ــروع فصل آماده كني ش
ــى فعاليت  ــه بازيكنان درگير كل ك
تبليغاتى و بازرگانى شده اند و مدام 
بايد مسافت  هاى طوالنى را بپيمايند 
ــفر باشند كه اين باعث «آب  و در س
ــود و اين  ــدن» آنها مى ش به آب ش
موضوع نمى تواند يك فاكتور مثبت 
ــود.  ــازى تيم تلقى ش براى آماده س
كارى از دست من هم ساخته نيست 
چون برنامه اين تور قبل از آمدن من 
تنظيم شده و چاره اى جز كنار آمدن 

با آن ندارم. 
ــاگردانش در فصول  ــال كه ش فن خ
گذشته عالوه بر برنامه هاى تبليغاتى 
در امريكا، مجبور بوده اند به تعهدات 
ــركاى تجارى شان در بازار  خود با ش
ــن آفريقاى جنوبى  ــيا و همچني آس
عمل كنند، هشدار داد فصل آينده 
ــراى اردوى  ــن برنامه هايى را ب چني
پيش فصل مردانش نخواهد پذيرفت. 

هزينه هاى ميليونى 
براى تبليغ كتاب

 2 ــا  ت ــان  50هزارتوم ــه اى  دقيق
ميليون تومان؛ اينها محتويات برگه 
فكسى است كه توسط برنامه سازان 
يك برنامه تلويزيونى براى ناشران 
ــده بود. به گزارش شرق،  ارسال ش
ــه در زمان  ــه البت ــس ك ــن فك اي
ــگاه كتاب از سوى  برگزارى نمايش
برنامه «فصل كتاب» شبكه جهانى 
ــد و اصل آن  ــال ش ــم ارس جام ج
ــايت اين برنامه در  هنوز هم در س
ــود  آدرس Bookjam.ir موج
است، ساخت برنامه هاى مشاركتى 
برگزار كنندگان  و  ــران  ناش توسط 
ــدول  ــك ج ــه را در ي ــن برنام اي

رده بندى نشان مى دهد. 
نكته قابل توجه در اين جدول آنكه 
ــن برنامه  ــاركت در اي ــزان مش مي
براساس جدول از 50هزارتومان تا 
شده  قيمت گذارى  2ميليون تومان 
ــامل  ــت. البته 50هزارتومان ش اس
ــى  ــى يك دقيقه اى در باكس معرف
ــت كه در فاصله زمانى 9:30 تا  اس
ــا 17:30 از اين  ــح و 16 ت 11 صب
ــده است. البته  شبكه پخش مى ش
ــك باكس آگهى  ــن جدول ي در اي
يك دقيقه اى  كتاب  معرفى  رايگان 
ــود كه بين ساعت  هم ديده مى ش
ــت.  ــده  اس 18 تا 21 پخش مى ش
ــانه دولتى ايران  ــن اتفاق در رس اي
ــيما و شبكه جهانى  يعنى صداوس
ــود  «جام جم» رخ داده تا اثبات ش
ــه اى مهم و  ــه مقول ــانه ب اين رس
ــاب نيز رويكرد  فرهنگى مانند كت

كاسبكارانه دارد. 

تبليغات را قبول نداريم
ــالمت محيط و كار  رييس مركز س
ــت، درمان و آموزش  وزارت بهداش
برخى شركت هاى  ــكى گفت:  پزش
ــتگاه هاى تصفيه  ــده دس تبليغ كنن
ــان عمومى  ــب اذه ــراى فري آب، ب
آب  دادن  ــوه  جل ــوده  آل ــت  باب از 
ــتگاه هاى  ــاميدنى و فروش دس آش
ــاخت فيلم هاى  ــدام به س خود، اق
تبليغاتى مى كنند. به گزارش ايرنا، 
ــم ندافى افزود: در اين فيلم ها،  كاظ
ــى  ــبكه لوله كش ــاميدنى ش آب آش
ــارى (آهن  ــاى تج ــا الكتروده را ب
ــز مى كنند.   ــوم) الكترولي و آلوميني
ــه داد: الكتروليز آب داراى  وى ادام
امالح با الكترودهاى تجارى (آهن و 
آلومينيوم) باعث توليد رنگ و لجن 
در اثر آزادسازى يون هاى آلومينيوم 
ــده و منجر به توليد آبى  و آهن ش
ــود كه به اشتباه  كدر و سياه مى ش
ــود ناخالصى هاى آب  ــور مى ش تص
ــت در حالى كه رسوبات تشكيل  اس
ــش يون هاى  ــى از واكن ــده ناش ش
ــده از الكترودها با آب مورد  آزاد ش

آزمايش است. 
ــه اين گونه  ــى با تاكيد بر اينك نداف
الكترودها تقلبى بوده و استفاده هاى 
ــود،  مى ش آن  از  ــودجويانه  س
خاطرنشان كرد: تمام آب ها از جمله 
آب هاى سطحى و زيرزمينى حاوى 
ــيم،  ــديم، پتاس يون هايى مانند س
ــولفات، كلرور و  كلسيم، منيزيم، س
ــتند كه عمدتا ناشى از  فلورايد هس
ــى در آب بوده و  انحالل مواد معدن
وجود آنها در صورتى كه در محدوده 
مجاز باشد، براى سالمت مفيد است. 

كافه تبليغات

آيا مى  دانستيد

از ميان خبرها

Colgate شيرين 
راه درمان بعد از مصرف شكالت را ارائه مى دهد

ــواك زدن بعد  ــر دندان Colgate در تبليغات خود ترويج مجدد مس خمي
ــت. جامعه هدف اين  ــاده غذايى را هدف قرار داده اس ــرف هرگونه م از ص
ــظ انرژى باالى خود  ــتند كه همواره براى حف تبليغات اغلب جوانانى هس
ــيرين دارند. آنها اين نوع مواد غذايى را در  ــنك هاى ش تمايل به مصرف اس
ــد Colgate به محافظت  ــى خود مى خورند. تعهد برن ــاد زندگ لحظات ش
ــدت از دندان ها در مقابله با كرم خوردگى به آن اين اجازه را مى دهد  بلندم
ــد. ايده راه اندازى كمپين جديد  تا درباره مراقبت از دهان كمتر دقيق باش
Colgate ارائه يك sample (نمونه) از محصوالت خود بود؛ محصولى كه 
 sample بيشترين ارتباط را با مسواك زدن دارد. تيوب هاى خمير دندان
ــتگاه فروش سكه اى جاى گذارى شده و همزمان با  اين برند درون يك دس

خريد اسنك شيرين، يك خمير دندان نيز به فرد تحويل داده مى شود. 
دست اندركاران

مدير اجرايى خالقيت: سيلويا سولر
مدير خالقيت: جراردو وازكوئز
مدير هنرى: لوييجى رودريگز

تهيه كننده: يارليس دى جسوس
ويراستار: آرنالدو لوپز 

كنترل ديد در آگهى هاى هوشمندانه فولكس واگن 

به منظور بازداشتن رانندگان از ارسال پيامك حين رانندگى، فولكس واگن 
با كمك آژانس تبليغاتى آلمانى Grabarz Partner يكسرى آگهى هاى 
ــامل دو  ــت. هر آگهى تبليغاتى ش ــمندانه را به وجود آورده اس چاپى هوش
ــتند.  ــيار از هم جدا هس ــود كه با يك خط متن، بس تصوير كوچك مى ش
ــما مى خواهد تا تالش كنيد در يك لحظه به هر دو بنگريد.  اين پيام از ش
ــخت يافته و در  ــدگان تمركز روى هر دو تصوير را به طور همزمان س بينن
ــود كه تمركز روى جاده حين ارسال پيامك  نتيجه اين نكته روشن مى ش

غير ممكن است. 
آژانس تبليغاتى: Grabarz & Partner، هامبورگ، آلمان

مدير ارشد خالقيت: رالف هئول
مديران خالقيت: توبياس هاينز، كريستف استريكر، تيم وبر

نويسنده: فابيان كونيگر
مدير هنرى: ماتياس پرئوب

ديزاين: ژان استمپفل

بررسى نتايج تبليغ
ــتند،  ــتيد يكى از مواردى كه اكثر مديران به آن بى توجه هس آيا مى دانس
ــت مدتى  ــام مى دهند؟ با گذش ــت كه انج ــى حاصل تبليغ هايى اس بررس
ــما  ــترى ش فعاليت در يك حوزه خاص، حتما گروه هايى از مردم را كه مش
ــى كنيد كه تاثير هر  ــايى كرده ايد. بنابراين مى توانيد بررس هستند شناس
ــا پيغامى را كه از  ــت. آيا آنه ــما روى آن گروه ها چگونه بوده اس ــغ ش تبلي
ــده اند؟ حتى  ــانده ايد فهميده اند؟ آيا اصال متوجه آن ش ــق تبليغ رس طري
ــن اين افراد پخش  ــنامه هايى تهيه و به صورت اتفاقى بي ــد پرسش مى تواني
كنيد و بخواهيد به آنها پاسخ دهند. اگر در اينترنت تبليغ مى كنيد، با كمى 
ــى كنيد.  ــد نتايج تبليغات اينترنتى خود را بررس ــا به راحتى مى تواني خط
روش هاى مختلفى براى اين كار وجود دارد كه مى تواند به شما كمك كند 
ــى اين نتايج به شما كمك مى كند  ــويد. بررس از نتايج تبليغ خود باخبر ش

كه عاقالنه و با زيركى تبليغ كنيد. 

جايزه 2ميليون پوندى گوگل براى بهتر كردن جهان
ــدند در مجموع  ــز غيرانتفاعى با طرح ها و ايده هاى خالقانه موفق ش  10مرك
ــزه 2 ميليون پوندى گوگل را از آن خود كنند. گوگل در جريان برگزارى  جاي
ــز برگزيده 200 هزار  ــه هر يك از 10 مرك ــت Impact Challenge ب رقاب
ــرايط زندگى را در دنيا بهتر كند. به  ــاس بتواند ش پوند جايزه داد تا بر اين اس
ــته آغاز و هدف از اجراى آن «تغيير  ــال گذش گزارش رايورز، اين رقابت از س
ــت و در آن صندوق هاى  ــده اس جهان برمبناى نوآورى هاى فناورانه» اعالم ش
خيريه و مراكز مختلف حضور مى يابند تا بتوانند به گوگل در تحقق اين هدف 
كمك كنند. اين 10 مركز غيرانتفاعى كه با طرح ها و ايده هاى خالقانه موفق 
ــوگل را از آن خود كنند، طى  ــزه 2 ميليون پوندى گ ــدند در مجموع جاي ش
ــهر لندن برگزار شده بود مورد تقدير قرار گرفتند. شركت  ــمى كه در ش مراس
ــن رقابت در تاريخ 31  ــن اعالم كرد كه از بين 10 برگزيده اي ــوگل همچني گ
ــرح را به عنوان برگزيده اصلى ايده هاى  ــه يعنى پايان هفته جارى يك ط ژوئي
ارائه شده برمى گزيند و البته براى انتخاب اين طرح در دفتر مركزى گوگل در 
بريتانيا يك نظرسنجى عمومى نيز گذاشته مى شود. گفته مى شود كه در اين 
بخش هر يك از چهار طرح اصلى كه برگزيده مى شوند تا از بين آنها يك ايده 
  Googleاصلى انتخاب شود جايزه 500 هزار پوندى مى گيرند. رقابت خالقانه
 Impact Challengeبه گونه اى برگزار شد كه طى آن از تمام صندوق هاى 
خيريه و مراكز خالقانه بريتانيا خواسته شده بود با ارائه فناورى ها و نوآورى هاى 
خود بتوانند شرايط جهان را براى زندگى بهتر تغيير دهند. طرح هاى برگزيده 
ــده است كه از جمله  براى دور نهايى اين رقابت در زمينه هاى مختلف ارائه ش
آنها مى توان به پروژه «بنياد ملى سلطنتى افراد نابينا» (RNIB)اشاره كرد كه 
طى آن يك عينك هوشمند براى افراد نابينا و كم بينا ساخته مى شود تا زندگى 

معمولى را مانند افراد عادى جامعه دنبال كنند. 

فرشته طاهرى نيا

آگهى اتومبيل 
Mercedes-Benz

شعار: هر آنچه را كه 
نمى توانيد ببينيد، بشنويد!
(مدل جديد مرسدس بنز 

به همراه سيستم 
هشدار دهنده 
پارك اتومبيل)

آژانس تبليغاتى:
Impact BBDO 

دبى، امارات متحده عربى
كارگردان خالقيت اجرايى: 

Fadi Yaish
كارگردانان خالقيت: 

 Aunindo Anoop Sen,
Gautam Wadher

Ralph Baiker :عكاس

تبليغات خالق

تعرفه يك ماهه (به ريال)ابعاد (مترمربع)نوع تابلو
 112300/000/000=7×16بيلبورد

84350/000/000=6×14 (هر وجه)بيلبورد، دووجهى
140400/000/000=3/5×40پيشانى عوارضى

72200/000/000=3×24پيشانى پل سيمانى
72200/000/000=3×24پيشانى پل عابر
40150/000/000=2×20پيشانى پل عابر

 توضيح اينكه در صورت اجاره سه  ماهه 30 درصد ، 6 ماهه 40 درصدو يك ساله 50درصد تخفيف شامل تمامى قيمت ها مى شود. 

جدول قيمت اجاره بيلبورد در جاده ها

نماآگهى از جمله 
فضاهاى تبليغاتى است 
كه اين روزها استفاده 
از آن باب شده است؛ 
بدين منظور معموال 

از فضاهاى روى 
ساختمان هاى نيمه كاره 
و روى پوشش نماى 

آنها به  عنوان تابلوهاى 
نماآگهى ياد مى شود



بازاريابى مجانى

كافه بازاريابى

فروش

آيا مى دانستيد 

اخبار بازاريابى

مديريت بازاريابى و فروشدوشنبه 6 مرداد 1393  - شماره 1425

ــه اين موضوع فكر  تا به حال ب
كرده ايد كه محصول يا خدمتى 
ــه مى دهيد، در  كه به بازار ارائ
ــا رقبا در چه جايگاهى  قياس ب
ــرد؟ در حالى كه  ــرار مى گي ق
بسيارى از كارشناسان بازاريابى 
از جايگاه يابى به عنوان يكى از 
اجزاى مهم در ادبيات بازاريابى 
ــيارى از  ــاد مى كنند، اما بس ي
ــئله  ــران ايرانى از اين مس مدي

غافل هستند. 
ــى-  ــالح «جايگــاه ياب اصطـــ
ــال  س از   «Positioning
ــى  ــات بازارياب 1982 وارد ادبي
ــه، در ابتدا به  ــن كلم ــد. اي ش
ــردن محل  ــخص ك معناى مش
در  ــول  محص ــن  گرفت ــرار  ق
فروشگاه ها بود، اما اندكى بعد، 
ــاد  ايج آن  از  ــدى  جدي درك 
شد؛ جايگاه يابى اقدامى نيست 
ــه با محصول  ــما در رابط كه ش
ــانيد بلكه  خود به انجام مى رس
ــه بايد در  ــت ك ــى اس تصميم
ــاد ذهنيت در  ــا ايج ــه ب رابط
ــود، اتخاذ  ــتريان بالقوه خ مش
ــك محصول  ــد. موفقيت ي كني
عرضه شده در يك بازار خاص، 
ــتگى دارد  ــئله بس ــه اين مس ب
ــول چقدر خوب  كه اين محص
ــا بيفتد و يا  ــازار هدف ج در ب
ــه مكان و  ــه عبارت ديگر، چ ب
ــى را به خود اختصاص  جايگاه
دهد. موضع يا جايگاه محصول، 
بيانگر نوع نگرش مصرف كننده 
ــا ويژگى هاى مهم  ــه ب در رابط
ــى يك محصول است.  و اساس
ــه  ب ــدگان،  مصرف كنن ــب  اغل
ــد  ــهولت در فرآين ــور س منظ
ــوالت را در ذهن  خريد، محص
ــرده و به  ــدى ك ــود طبقه بن خ
ــا جايگاهى را  ــدام از آنه هر ك
دغدغه  ــد.  ــاص مى دهن اختص
ــركت ها و  ــان ش ــى صاحب اصل
بازاريابان اين است كه مشترى 
ــگاه محصول  را در تعيين جاي
ــته  نگذاش آزاد  ــده  ــه ش عرض
ــتراتژى ها و  ــى اس ــا طراح و ب
ــمندانه،  هوش ــت هايى  سياس
ــمت  س ــه  ب را  ــده  مصرف كنن
تعيين  ــود  خ ــه  ك ــى  جايگاه
ــد. مثًال  ــد، هدايت كنن كرده ان
ــركت ولوو اين است  ــعار ش ش
ــودرو را  ــا ايمن ترين خ كه «م

توليد مى كنيم» و شعار شركت 
بى ام دبليو اين است كه «ما در 
ــگاه در صنعت  به روزترين جاي
ــتاده ايم»  ــل جهان ايس اتومبي
ــه اين  ــركت پورش ــعار ش و ش
ــى كوچك و  ــت؛ «خودروي اس
ــچيلد  روتس ويليام  ــپرت».  اس
 ،(William Rothschild)
مدير بخش استراتژى و توسعه 
ادعا  الكتريك  جنرال  ــركت  ش
براى  ــركت  هرش ــه  ك مى كند 
ــى در  ــدى رقابت ــاد توانمن ايج
ــت كه  ــد آن اس ــازار، نيازمن ب
ــود را در  ــول خ ــگاه محص جاي
بازار مشخص كند. او براى اين 
ــش مرحله اى  كار، فرآيندى ش
پيشنهاد كرده است. اين شش 

مرحله عبارتند از: 
1. شناسايى مشتريان 

ــن  تعييـــ و  ـــايى  شناس  .2
خواسته هاى مشتريان شركت 

ــوه و  ــاى بالق ـــى رقب 3. بررس
بالفعل 

ــرايط  ش ــاره  درب ــه  مطالع  .4
ــام  تم ــادى  اقتص ــگاه  جاي و 
بخش هايى كه در بازار نقش ايفا 
مى كنند (مثًال تامين كنندگان، 
عمده فروشان، خرده فروشان...) 
ــراى  ب ــى  مقياس ــن  تعيي  .5
ــوان  ــنجش ت ــدى و س رتبه بن

(نقاط قوت وضعف) رقبا 
ــق  ــل عمي ــه و تحلي 6. تجزي
ــگاه خود و  ــى جاي بازار و بررس
ــايى  رقبا باتوجه به ابعاد شناس
ــده اى كه بر جايگاه رقابتى  ش

شركت تاثيرگذار هستند. 
ــى برخى از  ــه به بررس در ادام
ــازار  ــن در ب ــاى ممك جايگاه ه

خواهيم پرداخت: 

جايگاه به عنوان پيشرو
ــد در  ــان داده ان ــى ها نش بررس
ــرض كردن  ــان ف صورت يكس
اوليه اى  ساير شرايط، سه برند 
ــوند، نسبت  كه وارد بازار مى ش
ــهم بازارى به ترتيب برابر با  س
4، 2 و 1 دارند. يعنى در هر بار 
ورود به بازار پس از يك رقيب، 

سهم بازار نصف مى شود. 
به عنوان مثال شركت زيراكس 
ــودن در بازار  ــدر ب ــه علت لي ب
ــد تا  ــى، موفق ش ــتگاه كپ دس
ــدار خود  ــت پاي ــا رقاب مدت ه
ــى كه  ــد در حال ــظ كن را حف
ــركت در برخى ديگر  همين ش
از محصوالت خود كه نتوانسته 
بود در آنها ليدر باشد، به چنين 

موفقيتى دست پيدا نكرد. 

براى حفظ موقعيت ليدر بودن 
ــتراتژى ها  ــازار، برخى اس در ب
ــركت ها بايد  وجود دارد كه ش

آنها را دنبال كنند: 
ــات  ــد در تبليغ ــركت ها باي ش

ــاره  ــودن اش ــه ليدر ب ــود ب خ
ــوان  عن ــه  ب ــند.  باش ــته  داش
ــوال در  ــركت كوكاك ــال، ش مث
ــعار  تبليغات خود همواره به ش
ــاره  «ing� e Real�» اش
ــان مى دهد  نش ــه  ك ــد  مى كن
اولين برندى كه وارد بازار شده 
ــه برندها  ــوال بوده و بقي كوكاك
ــوب  تقليدى از كوكاكوال محس
ــتراتژى ديگرى  ــوند.  اس مى ش
كه به حفظ ليدر بودن در بازار 
كمك مى كند استراتژى مولتى 
ــت. در اين استراتژى،  برند اس
ــركت به جاى تغيير جايگاه  ش
ــاى  برنده ــازار،  ب در  ــود  خ
ــاد مى كند. به  ــدى را ايج جدي
ــد جديد  ــر برن ــن ترتيب ه اي
مى تواند جايگاهى تغيير ناپذير 
ــدا كند.   ــراد پي ــن اف را در ذه
ــركت ها  ــت ش ــى الزم اس گاه
ــا تغييرات، نامى  براى انطباق ب
انتخاب  براى خود  ــترده تر  گس
ــود در  ــنهاد مى ش ــد. پيش كنن
ــركت در حال  ــواردى كه ش م
ــول جديد خود  ــى محص معرف
ــترده  ــت، در ابتدا از نام گس اس
ــتفاده كرده و سپس بخش  اس
اوليه آن را حذف كند. به عنوان 
 Haloid-هالويد مثال شركت 
ــتگاه  دس ــى  معرف ــان  زم در 
زيراكس، ابتدا اين محصول را با 
 Haloid -نام هالويد زيراكس
Xerox وارد بازار كرد و پس از 
آنكه اين نام در ذهن مشتريان 
شناخته و مشخص شد كه اين 
ــد، محصولى از  ــول جدي محص
ــركت هالويد است، نام آن را  ش

به زيراكس تغيير داد. 

جايگاه به عنوان پيرو
ــته اند  نتوانس كه  كمپانى هايى 
ــند و ديرتر  ــازار ليدر باش در ب
وارد بازار شده اند بايد به دنبال 
ــغال نشده اى باشند  جايگاه اش
ــودن در آن  ــه توانايى اول ب ك

را دارند. 
ــال، زمانى كه  ــوان مث ــه عن ب
ــين هاى بزرگ  استفاده از ماش
ــود، كمپانى فولكس  ــوم ب مرس
واگن ماشين بيتل - Beetle را 
با شعار «به كوچكى فكر كن-

ــازار  ب وارد   «�ink small
ــن  ــر از اي ــى ديگ ــرد.  برخ ك
ــن،  ــد از: س ــا عبارتن جايگاه ه
ــيت، محل  ــاال، جنس ــت ب قيم

توزيع، تعداد و غيره. 

جايگاه يابى مجدد در 
واكنش به رقبا

ــچ جايگاه  ــى مواقع هي در برخ
اشغال نشده اى يافت نمى شود؛ 
در اين صورت پيشنهاد مى شود 
ــد كردن  ــا متقاع ــركت ها ب ش
ــتريان به اين محصول آنها  مش
ــر ببينند، به  ــكلى ديگ را به ش
ــال جايگاه يابى مجدد براى  دنب

رقيب خود باشند.  
ــال، چيپس هاى  ــه عنوان مث ب
ــه محض  ــگل ب ــركت پرين ش
ــتند  توانس ــازار  ب ــه  ب ورود 
از  ــى  قابل توجه ــهم  س
ــت  ــه دس ــازار را ب ــاى ب تقاض
ــه كمپانى  ــد در حالى ك آورن
 Wise Potato chips
ــواد غيرطبيعى  ــاره به م با اش
ــه در چيپس هاى  ــه كار رفت ب
ــر اينكه در  ــگل و تاكيد ب پرين
ــيب  ــول خود تنها از س محص
ــك و روغن زيتون  زمينى، نم
ــتفاده كرده است، توانست  اس
ــا را از  ــى از تقاض ــهم بزرگ س
ــركت پرينگل بيرون  اختيار ش
ــه  ــد توج ــه باي آورد. در خاتم
داشت، در اغلب موارد استفاده 
دائمى از يك تكنيك مشخص 
نمى تواند  ــركت ها  ش ــط  توس
ــاى  نيازمندى ه ــخگوى  پاس
ــد و  ــى امروز باش ــازار رقابت ب
ــت شركت ها براى  گاه الزم اس
چندين  ادغام  از  ــى  جايگاه ياب
رويكرد به طور همزمان، بهره 

ببرند. 
* كارشناس ارشد
 مديريت صنايع

قيمت گذارى براساس عوامل روانى، 
به عنوان يكى از استراتژى هاى مهم 
ــوب مى شود. اين  در بازاريابى محس
ــتوار  ــه اى اس ــاى نظري روش برمبن
ــتفاده از  ــت كه بيان مى كند اس اس
قيمت هايى خاص، مى تواند از منظر 
ــتريان  ــناختى بر ذهن مش روان ش
ــد. تكنيك هايى كه  ــذار باش تاثيرگ
ــان و مغازه داران  توسط خرده فروش
ــرد،  ــرار مى گي ق ــتفاده  اس ــورد  م
ــراى  ــذارى ب ــد در قيمت گ مى توان
ــيارى  ــع بزرگ نيز كارايى بس صناي
ــد. در ادامه به بررسى  ــته باش داش
ــده ترين  ــناخته  ش چهار مورد از ش
ــذارى  قيـمت گـ ــتراتــژى هاى  اس
ــا بكارگيرى  ــما ب مى پردازيم كه ش
ــه افزايش فروش  ــا مى توانيد ب آنه

خود اميدوار باشيد:

1- محدوديت هاى زمانى 
ساختگى

ــد ماه اخير  ــى كه در چن در صورت
ــى مراجعه كرده  به يك خرده فروش
ــا عبارت هايى از  ــيد، احتماال ب باش
قبيل «حراج يك روزه»، «همه چيز 
ــا 50٪ تخفيف» و تبليغاتى از اين  ب
ــت مواجه شده ايد. عالمت هايى  دس
ــك روز»  ــراى ي ــا ب ــل «تنه از قبي
ــوان محدوديت هاى زمانى  تحت عن
ــوند. از  ــناخته مى ش ــاختگى ش س
ــه  ــى گرفت ــاى كفش فروش مغازه ه
اغلب  ــزارى،  نرم اف ــركت هاى  ش تا 
فروشندگان اين محدوديت ها را در 
فروش خود اعمال مى كنند چرا كه 
ــا مى توانند مردم  ــتفاده از آنه با اس
ــتر ترغيب  ــه خريد هرچه بيش را ب
ــود را باال  ــرده و ميزان فروش خ ك
ــتريان  ــى كه مش ــد. در صورت ببرن
باور داشته باشند اين حراج موقتى 
ــه خريد  ــبت ب ــتر نس ــت، بيش اس
ــده و ترجيح مى دهند به  ترغيب ش
ــك ماه آينده،  ــاى يك هفته يا ي ج
ــود را در همان  ــام خريدهاى خ تم
ــتريان  ــراج انجام دهند. مش روز ح

ــيمان  ــرس آنكه مبادا بعدا پش از ت
شوند، معموال حتى خريد بيشترى 
از نياز خود انجام مى دهند و ضمنا 
ــازه و خريد  ــلوغى مغ ــاهده ش مش
ــراد را ترغيب  ــتريان، اف ــاير مش س
ــد. در اين  ــتر مى كن به خريد بيش
حالت پتانسيل بسيارى براى ايجاد 

تقاضاى ساختگى وجود دارد. 

2- استفاده از 
قيمت هاى جذاب

ــى  نوع ــذاب،  ج ــذارى  قيمت گ
تمامى  ــراى  ب ــمى  ــذارى رس نامگ
ــه در انتهاى  ــت ك ــى اس قيمت هاي
ــد 9 مواجه  ــا چن ــك ي ــا ي ــا ب آنه
ــى ها نشان داده اند  مى شويد. بررس
ــدد 9  ــه به ع ــى ك ــه قيمت هاي ك
ــد در باال  ــوند، مى توان ــم مى ش خت
ــى  بردن تقاضاى يك محصول نقش
ــن پديده  ــند. اي ــته باش موثر داش
روان شناختى از اين حقيقت نشات 
ــداد را از چپ به  مى گيرد كه ما اع
زمانى  بنابراين  مى خوانيم.  ــت  راس
ــت 1/99 دالر مواجه  ــا قيم ــه ب ك
ــدد يك را  ــدا ع ــويم، در ابت مى ش
ــاهده مى كنيم و به اين ترتيب  مش
ــا از اين قيمت، به عدد يك  درك م

ــت تا عدد 2. بنابراين  نزديك تر اس
در قيمت گذارى خود از اين تكنيك 
استفاده كنيد. در صورتى كه قيمت 
ــما 100  ــى فروش محصول ش اصل
دالر است، آن را به 99 دالر تبديل 
كرده و ميزان افزايش سودى را كه 
ــت مى آوريد، بررسى كنيد.  به دس
ــز برقرار  ــئله ني ــس اين مس برعك
ــتفاده از  ــور كه اس ــت؛ همان ط اس
قيمت هايى كه به 9 ختم مى شوند، 
ــما  مزايايى را در افزايش فروش ش
ــد، قيمت هايى كه به  به دنبال دارن
رقم صفر ختم مى شوند نيز معناى 
ــما  ويژه اى دارند. در صورتى كه ش
ــد يك حلقه  محصولى لوكس مانن
الماس را به فروش مى رسانيد، بهتر 
ــراى آن انتخاب  ــت قيمتى را ب اس
ــود؛  ــه صفر ختم مى ش كنيد كه ب
ــما مى توانيد در  ــن ترتيب ش به اي
مشترى خود اين احساس را ايجاد 
ــال خريد محصولى  كنيد كه در ح

گران بها و باارزش است. 

3- غيرقابل شمارش بودن
ــدام جمله  ــر مى كنيد ك ــما فك ش
ــترى  ــر مى تواند به جذب مش بهت
ــد، يكى  ــد؟ «يكى بخري كمك كن

ــد» يا «٪50  ــى دريافت كني مجان
ــد».  خري ــم  قل دو  روى  ــف  تخفي
ــاس بررسى هاى انجام شده، با  براس
ــزاره معادل  ــود اينكه اين دو گ وج
ــد دو قلم  ــتند (خري ــر هس يكديگ
ــادل با  ــا 50٪ تخفيف مع جنس ب
پرداخت قيمت كامل يك محصول 
ــردن محصول  ــگان دريافت ك و راي
دوم است)، اغلب افراد گزينه اول را 
ترجيح مى دهند. در استراتژى هاى 
اين پديده «غيرقابل  قيمت  گذارى، 
 - innumeracy - «ــمارش بودن ش
ــه در آن  ــت ك ــده اس نامگذارى ش
ــايى يا  ــه شناس ــادر ب ــتريان ق مش
ــول رياضى حاكم بر نحوه  درك اص

قيمت گذارى شما نيستند. 

4- شكل ظاهرى قيمت
ــما  نحوه طراحى قيمت محصول ش
ــر قابل توجهى بر  نيز مى تواند تاثي
شكل گيرى درك مشتريان از ارزش 
ــته باشد. دفعه  ــما داش محصول ش
ــتوران لوكس  ــه يك رس ــد كه ب بع
ــوه قيمت گذارى  ــه نح ــد، ب مى روي
ــاال قيمت ها با  ــد. احتم توجه كني
ــده يا  ــته ش ــى كوچك تر نوش فونت
ــده  ــاى انتهايى آنها حذف ش صفره

ــراى اين  ــخصى ب ــت. دليل مش اس
ــود دارد. ارقامى  ــوه طراحى وج نح
ــته مى شوند، به  كه طوالنى تر نوش
ــر از ارقامى  ــتريان گران ت نظر مش
ــورت كوتاه تر  ــه به ص ــند ك مى رس
ــده اند، حتى اگر هر دو  ــته ش نوش
باشند.  يكسان  قيمتى  نشان دهنده 
ــت كه  ــاده اس ــن يك تكنيك س اي
شما مى توانيد در قيمت  گذارى هاى 

خود از آن استفاده كنيد. 
ــيد كه  ــته باش ــا توجه داش در انته
تمامى تكنيك هاى ذكر شده، پس 
ــذارى صحيح محصوالت  از قيمت گ
ــد. بايد در  ــما معنا پيدا مى كنن ش
ــتفاده از روش هاى علمى  ابتدا با اس
ــول خود  ــذارى محص ــه قيمت گ ب
ــا بهره گيرى از  ــپس ب پرداخته و س
ــه جذاب تر  ــن تكنيك ها به هرچ اي
ــدن آن كمك كنيد. ضمنا توجه  ش
ــه تصميم گيرى  ــيد ك ــته باش داش
ــدم  ــا ع ــتفاده ي ــا اس ــه ب در رابط
ــتفاده از اين تكنيك ها بر عهده  اس
ــت؛ ممكن است برخى افراد  شماس
ــتفاده از  ــا را سوء اس اين تكنيك ه
ضعف هاى روان شناختى و رياضيات 
افراد دانسته و با آنها موافق نباشند، 
ــى ديگر ممكن  ــى كه برخ در حال
ــا را به عنوان  ــن تكنيك ه ــت اي اس
ــب و كار  كس از  ــرورى  ض ــى  بخش
ــالوه بر آن توجه  امروزى بدانند. ع
ــيد كه شما بايد همواره  داشته باش
ــت باشيد.  ــتريان خود روراس با مش
ــما به عنوان  ــه ش ــن كارى ك بدتري
ــويد  يك بازارياب مرتكب آن مى ش
ــاس را در  ــت كه اين احس اين اس
ــاد كنيد كه  ــود ايج ــتريان خ مش
ــما فريب داده شده اند،  ــط ش توس
ــه تنها  ــورت ن ــه در اين ص ــرا ك چ
هرگز مجددا از شما خريد نخواهند 
ــرد، بلكه به افراد ديگر نيز توصيه  ك
مى كنند دست از خريد محصوالت 
ــوارد گفته  ــما بردارند. تمامى م ش
شده، حقايقى هستند كه در دنياى 
بازاريابى امروزى مورد استفاده قرار 
تصميم گيرنده  ــن  بهتري مى گيرند. 

خود شما هستيد. 

نقش دانش جديد بازاريابى در تسخير ذهن مشترى

جايگاه يابى چيست؟

روان شناسى قيمت گذارى

بازاريابى جادويى با ويدئو، تصوير و رضايتنامه

ــب و كارها به صورت روزافزونى به سمت امور بازاريابى  ــيارى از كس مسلما بس
اينترنتى روى مى آورند؛ تا اينكه از كسب و كار خود صيانت كنند و آن را ارتقا 
ــت كه در فضاى مجازى  دهند. بهترين واژه اى كه دربرگيرنده تمام امورى اس
انجام مى پذيرد تا شما و آنچه مربوط به شماست را معرفى كند، «محتوا» است. 
ــورد موفقيت روش خود در فضاى مجازى ترديد داريد، اكنون  حتى اگر در م
ــت يابيد. در راستاى بهبود محتواى  بايد به محتواى قدرتمند و با نفوذى دس
ارائه شده در بازاريابى اينترنتى بايد بدانيد كه ويدئوها، تصاوير و رضايتنامه ها 
ــد. تصاوير، ويدئوها و فايل هاى  ــما جادويى كنن مى توانند بازاريابى را براى ش
ــت، جمع آورى كنيد.  ــب و كارتان اس ــى را از هرچيزى كه مربوط به كس صوت
مى توانيد در مقابل يك دوربين ويدئويى با آرامش كسب و كار خود را توصيف 
كنيد و درباره مزيت هاى رقابتى آن توضيح بدهيد. سپس از مشتريان بخواهيد 
تا رضايتنامه ها را پر كنند. هر زمان كه شرايط فراهم بود، صحبت هاى پرشور 
ــب و كار خود ضبط كنيد.  و حرارت خود را در مورد علت و چگونگى انجام كس
ــته از تماس هاى تلفنى را كه براى مخاطبان  ــه آماده باشيد تا آن دس هميش
آنالين شما سودمند است، ضبط كنيد. تمامى اين موارد محتواى ارزشمندى 
ــته باشد و  را مى آفريند كه مى تواند كاركرد مطلوبى را در فضاى مجازى داش
روى مخاطبان شما تاثيرات زيادى بگذارد. به دنبال مفاهيم كليشه اى و راه هاى 
مرسوم براى جلب مخاطب نباشيد و شيوه خاص خودتان را رقم بزنيد.  با قرار 
دادن ويدئوهايى در YouTube.com كه كسب و كار شما را توصيف مى كند، 
به راحتى مى توانيد مشتريان جديدى را در فضاى مجازى جذب كنيد. صداقت 
ــتياق به آن، نتايج بسيار ارزشمندى را براى شما  ــب و كار و اش و اعتبار در كس
به همراه خواهد داشت. جمع آورى و به اشتراك گذاشتن محتوا، هزينه زيادى 
ــك زيان آور نيست، بلكه آينده روشنى  ــت. اين كار يك ريس دربرنخواهد داش
ــما قرار مى دهد. پس درنگ نكنيد و هر زمان كه  ــب و كار ش را پيش روى كس

محتواى قابل قبولى را تهيه كرديد، بالفاصله آن را به اشتراك بگذاريد. 
در شماره بعدى بخوانيد: 
نقش ويدئوها و تصاوير در بازاريابى رايگان 

بسته بندى زيبا در خدمت فروش يك محصول كم طرفدار
بسته بندى تازه آيس تى 

ــته بندى  ــى از عوامل فروش كاال طراحى بس يك
محصوالت است. بارها براى بسيارى از مشتريان 
پيش آمده كه در فروشگاهى با محصولى برخورد 
كرده اند كه به دليل جذابيت بصرى آن محصول، 
ــتاق به خريد آن كاال شده اند ولى در برخى  مش
ــوارد نيز كااليى با طعمى عالى به دليل فقدان  م
بسته بندى زيبا با فروش پايين ترى مواجه شده 
ــته بندى براى محصول تازه  ــت. اهميت بس اس
ــتر مى شود. اين روزها بسيارى  وارد به بازار بيش
ــيدنى شروع به توليد  ــركت هاى حوزه نوش از ش
نوشيدنى آيس تى كرده اند. بازارى كه با آيس تى 
گلستان شروع شد و با آيس تى سن ايچ ادامه پيدا 
كرد. گلستان و سن ايچ براى ورود محصول شان 
ــترده اى را انجام دادند و سروصداى  تبليغات گس
ــازه وارد به پا كردند،  ــادى را براى محصول ت زي
ــول با توجه به نوع فرهنگ مردم  ولى اين محص
ــتقبال خوبى برخوردار نشد. حال آيس تى  ــورمان در انتخاب نوشيدنى از اس كش
شاهسوند نيز به جمع اين محصوالت نه چندان پرطرفدار اضافه شده است. طراحى 
بسته بندى محصول آيس تى شاهسوند برعهده «مهدى معتمدى كيا» بوده است. 
ــاره اين طراحى مى گويد: «براى  ــراح درگفت وگويى با «فرصت امروز» درب اين ط
طراحى سعى كردم تمامى المان هايى را كه درمورد اين محصول درذهن داشتم، 
ــم. المان هايى مانند يخ، ميوه هاى تازه و ليوانى كه نمايى از  كنار يكديگر قرار ده
نوشيدنى را به نمايش مى گذارد. طرحى براى بسته بندى شيشه اى طراحى شده بود 

ولى باتوجه به مشكالت چاپ ليبل كه در كشور 
ــود دارد طراحى نهايى كه در بازار موجود  ما وج
ــت با كمى تغييرات ارائه شده است. هميشه  اس
به همين شكل است كه طراحى ليبل به زيبايى 
به پايان مى رسد، ولى چاپ نامناسب باعث ايجاد 
تغييرات مى شود. به هرصورت طراحى آيس تى 
ــوند اين محصول را با وجود اينكه با بازار  شاهس
اشباع شده اى مواجه نبود، از جايگاه مناسبى در 
ــى كه درطراحى  ــوردار كرد. المان هاي بازار برخ
استفاده شده تاحدودى نمايانگر طراوت و شادابى 
ــيدنى است و تمامى موارد كه به جذب  نوع نوش
مشترى كمك مى كند به خوبى كنار يكديگر قرار 

گرفته  اند.»

چاى سبز طرفدار ندارد
معتمدى كيا در ادامه مى گويد: «به نظرم تفاوت 

ــت. در  ــابه در بازار، تازگى رنگ ها و تصاوير اس اصلى اين طراحى با طرح هاى مش
طراحى هاى مشابه رنگ هاى استفاده شده بيشتر رنگ هاى چرك است كه به نظر 
باعث دورى طراحى از طراوت محصول مى شود.» اين طراح درمورد بازخورد بازار 
و مشتريان درباره اين محصول گفت: «به طور كلى دركشور ما فرهنگ بااليى از 
ــبز وجود ندارد و معموال اين محصول در سبد كااليى ما ايرانى ها  مصرف چاى س
ــروش اوليه محصول مربوط به طراحى و چاپ آن  ــگاه بااليى ندارد. معموال ف جاي
ــه بازخوردهاى دريافتى،  ــود كه با توجه ب مى ش
ــن محصول با فروش اوليه خوبى مواجه بود و  اي
بازار، استقبال قابل توجهى از اين محصول كرده 
ــت.»معتمدى كيا در پايان مى گويد: «فروش  اس
باال فقط در نتيجه طراحى ليبل اتفاق نمى افتد و 
عوامل ديگرى نيز بايد در كنار طرح بسته بندى 
ــه كمك فروش محصول بيايد. در نتيجه براى  ب
افزايش فروش اين محصول توليدكنندگان بايد 
ــاى بهترى را پيش بگيرند، اما آيس تى  راهكاره
ــت و تا جا افتادن در  ــناس اس در بازار ايران ناش
فرهنگ ما راهى طوالنى در پيش دارد؛ هرچند 
توليد اين محصوالت درحال حاضر باعث تغيير 
ــت. حاال بايد ببينيم آيا  ــده اس اين فرهنگ نش
ــتريان  ــته بندى هاى زيبا مى تواند توجه مش بس
مشكل پسند ايرانى را به اين محصول جلب كند 

يا خير.» 

فروش تلفنى
ــتيد تعداد افرادى كه  آيا مى دانس
ــن و ارتباط  ــتن تلف جرات برداش
ــتريان را دارند زياد نيست،  با مش
ولى آنها كه اين شجاعت را دارند، 
ــج را خواهند گرفت؟  بهترين نتاي
ــت چند جواب  اين افراد ممكن اس
ــويد» كوتاه  ــا «مزاحم نش «نه» ي
مدت را تحمل كنند، اما در عوض 
ــى خواهند  ــى مدت ــاداش طوالن پ
گرفت و آن فروش محصول است. 
ــه در هنگام  ــه آنچ ــر با دقت ب اگ
ــه تلفنى رخ مى دهد توجه  مصاحب
ــب عمل  ــد و با تاكتيك مناس كني
ــى كه از  ــخ منف ــد، با هر پاس كني
ــت مى كنيد مى توانيد  تلفن درياف
بر تجربيات خود بيفزاييد. به جاى 
ــتيد و از تلفن بعدى  ــه بايس اينك
آموخت  خواهيد  ــويد،  ش منصرف 
كه چه چيزى را نگوييد و چه موقع 
زنگ نزنيد. كليد موفقيت شما هم 
ــت كه بدانيد چه بگوييد و  اين اس
چه موقع بگوييد. با هر پاسخ منفى 
ــى خواهيد  ــه زمان كم ــاج ب احتي
ــت تا وضعيت را بررسى كنيد  داش
ــود  و از آن در جهت منافع خود س
ــت مشتريان  ببريد، ولى ممكن اس
ــود و فرصت هاى زياد با تلفن  پرس

بعدى به شما رو بياورد. 

افزايش فروش 
آيفون هاى اپل

ــه ماه گذشته  ــركت اپل طى س ش
ــى در ميزان  ــل توجه ــش قاب افزاي
ــاى خود ثبت كرده  فروش آيفون ه
ــش از 35  ــن مدت بي ــت. در اي اس
ــون به فروش  ــتگاه آيف ميليون دس
رفته است. ميزان فروش آيفون هاى 
ــد افزايش  ــن 28 درص ــل در چي اپ
ــركت  ــت. همكارى اين ش يافته اس
ــور چينى نقش  ــا بزرگ ترين اپرات ب
ــروش اپل در  ــى در افزايش ف مهم
ــن وجود  ــت. با اي ــته اس چين داش
ــروش  آى پدهاى  ــس آيفون ف برعك
ــدى همراه  ــت 9/2 درص ــل با اف اپ
بوده است. حجم كلى معامالت اين 
شركت 6 درصد رشد داشته و سود 
ــا 11/6 درصد  ــى آن ب خالص فصل
افزايش به رقم هفت ميليارد و 700 

ميليون دالر رسيده است. 

مواد غذايى فاسد در 
مك دونالد چين

ــركت  ــام ش ــروپ» ن  «او اس اى گ
ــه و توزيع كننده مواد  آمريكايى تهي
ــتوران هاى  ــى براى رس ــه غذاي اولي
ــت فود چون مك دونالد، كى اف  َفس
ــى و پيتزا هات است كه در چين  س
ــد و  به دليل فروش مواد غذايى فاس
تاريخ گذشته تعطيل شد. براساس 
ــى كاركنان اين  گزارش منابع چين
ــت ها و مواد غذايى تاريخ  گروه گوش
ــته و تازه را با يكديگر مخلوط  گذش
ــوايى  مى كرده اند. به دنبال اين رس
ــرد بالفاصله  ــالم ك ــد اع مك دونال
ــتفاده از مواد غذايى اين گروه را  اس
متوقف كرده است. پيش از اين نيز 
ــوايى هايى از اين دست  در چين رس
ــود آمده كه يكى از عوامل آن  به وج
ــن مربوط به  ــراى ناكارآمد قواني اج

بهداشت مواد غذايى است. 

استقبال از هواپيماى 
جديد ايرباس

ــاس A380 در  ايرب ــاى  هواپيم
ــگاه بين المللى هوايى  سالن نمايش
ــوى  ــه س ــا را ب ــورو توجه ه فارنب
ــركت  ــود جلب كرد. ايرباس، ش خ
اين  طراح  اروپايى  ــازى  هواپيماس
هواپيما اميدوار است در آينده اين 
ــخير  ــمان ها را نيز تس هواپيما آس
ــت  ــر تنها به خواس ــد. اين ام كن
ــركت هواپيماسازى اروپايى  اين ش
ــاس  ــالش ايرب ــدارد. ت ــتگى ن بس
ــيارى ديگر از رقبايش به  مانند بس
استقبال مشتريان حرفه اى بستگى 
دارد كه در نمايشگاه حضور دارند. 
الن پاردوئه، رييس بخش بازاريابى 
«سعى  مى گويد:  ايرباس  ــركت  ش
ــافران و  ــم كرد ببينيم مس خواهي
ــتريانمان به دنبال چه هستند،  مش
ــن  ــان را تامي ــم نظرش ــا بتواني ت
ــن پاردوئه اضافه مى كند:  كنيم.»ال
ــن  ــى اي ــازنده اصل ــوان س «به عن
هواپيماها ما صدها پيمانكار فرعى 
داريم كه افراد زيادى را در صنايع 

مختلف استخدام مى كنند.»

مهسا عربى*

استفاده دائمى از 
يك تكنيك مشخص 

توسط شركت ها 
نمى تواند پاسخگوى 
نيازمندى هاى بازار 
رقابتى امروز باشد 
و گاه الزم است 
شركت ها براى 

جايگاه يابى از ادغام 
چندين رويكرد به طور 

همزمان، بهره ببرند

مترجم: حامد تقوى

حسين محمديان

پروانه مسجل



كتابخانه

ــه محصوالتى  ــى رايان لوازم جانب
جدانشدنى از اين پكيج فناورى 
ــتند كه به كار نگرفتن آنها  هس
ــه را تا  ــتفاده از رايان ــا اس تقريب
ــادى غيرممكن مى كند،  حد زي
ــگاه هاى  ــن دليل فروش به همي
لوازم جانبى پابه پاى فروشگاه هاى 
ــوالت كامپيوترى فعاليت  محص
ــم بر  ــه روز ه ــد و روز ب مى كنن
تعدادشان اضافه مى شود. فعاليت 
ــخت تر از عرضه  ــن بازار س در اي
ــت،  ــوالت كامپيوترى اس محص
ــه اين دليل كه ريزه كارى هايى  ب
ــود دارد كه  ــن بخش وج در اي
ــى به آن توجه نمى كند،  هركس
ــت مى توان  اما با مديريت درس
درآمد زيادى از اين بخش كسب 
ــگاه  ــر مدير يك فروش كرد. اگ
ــتيد،  هس كامپيوتر  لوازم جانبى 

اين گزارش كمك تان مى كند. 

محل كسب
از همان زمان راه اندازى فروشگاه 
ــدا بايد چند مولفه را در  خود ابت
ــيد. يكى از آنها  ــته باش نظر داش
ــب است. اگر  توجه به محل كس
ــبى فعاليت خود  در محل مناس
را شروع نكنيد نمى توانيد موفق 
ــاده تر بايد از  ــويد و به زبان س ش
اين بخش خداحافظى كنيد، اما 
ــب و  ــب كس اگر در محل مناس
كار و خود را آغاز كنيد در طول 
يك سال مى توانيد درآمد زيادى 
از اين حوزه داشته باشيد. انتخاب 
بخش  مهم ترين  ــت  فعالي محل 
محسوب مى شود كه پيشنهاد ما 
ــت كه در بازارهاى اصلى  اين اس
عرضه كننده محصوالت كامپيوتر 
اين مغازه تاسيس شود. به  عنوان 
ــال بازار رضا و بازار پايتخت و  مث
عالءالدين مكان هاى مناسبى در 
ــه لوازم  جانبى  تهران براى عرض
ــراى اجاره در  ــت. ب كامپيوتر اس
نياز  ــارى  تج ــن مجتمع هاى  اي
ــان پول پيش  ــه 5 ميليون توم ب
ــد. البته  ــه داري ــوان وديع به عن
ناگفته نماند كه بايد در اين كار 
خبره باشيد تا بتوانيد اجاره بهاى 
ــد. با اين حال، اين  آن را بپردازي
ــردن را  ــئله ارزش هزينه ك مس
ــتريانى كه  دارد، چون اكثر مش
ــد دارند، ترجيح  واقعا قصد خري
ــى خريد  ــد از مكان هاي مى دهن
ــه اين نوع  ــه بورس ارائ كنند ك

ــت. در غير  اين صورت  كاالهاس
ــويد با مشتريانى سر  ناچار مى ش
و كله بزنيد كه قصد خريد ندارند 
ــما  ــط براى پرس و جو به ش و فق
مراجعه كرده اند. مهارت شغلى از 
ديگر ملزومات اين شغل است كه 
ــى به آن توجه نمى كند  هر كس
ــه آن باعث به وجود  ــا ورود ب و ب
آمدن چند ميليون تومان بدهى 
براى خود مى شود. پس اطالعات 
ــوزه كارى تان  ــود را درباره ح خ
تكميل كنيد تا به دردسر نيفتيد. 

هزينه هاى داخلى
ــد  باي ــازه  ــان مغ ــراى چيدم ب
بپردازيد،  را  ــادى  زي هزينه هاى 
ــن  ــه ويتري ــل ك ــن دلي ــه اي ب
ــت كه  ــما قرار اس ــگاه ش فروش
ــد. پس  ــانى مغازه تان باش پيش
ــابى  ــراى اين بخش حس بايد ب
ــم بيايد.  ــه كنيد تا به چش هزين
در ويترين فروشگاه محصوالتى 
ــتر به  ــه بيش ــد ك ــرار دهي را ق
ــم مى آيند. برخى افراد در  چش
ــود تنها  ــه ويترين خ يك طبق
ــول منحصر به فرد را  يك محص
ــد تا توجه  ــه نمايش مى گذارن ب
مشتريان را به خود جلب كنند. 

ــن كارى را داريد  اگر قصد چني
يك هدفون خاص يا يك فرمان 
ــتريان را  بازى مى تواند نظر مش
جلب كند. درخصوص چيدمان 
ــته  ــم بايد در نظر داش مغازه ه
ــيد كه صندوق دريافت پول  باش
ــرار گيرد كه  ــما بايد جايى ق ش
ــراى ديدن  ــترى ب ــم مش مزاح
ــنده  ــاس و همچنين فروش اجن
ــترى نشود.  براى راهنمايى مش
ــول صندوق ها كنار  به طور معم

ــا در آخر مغازه قرار  در ورودى ي
دارد و كمتر پيش مى آيد كه در 
ــط مغازه صندوقى گذاشته  وس
شود. افرادى كه اين كار را انجام 

 مى دهند مغازه شان بيش از 20 
ــان براى  ــت و دست ش ــر اس مت
ويترين باز است. بخش كوچكى 
ــازه را بايد به عنوان انبار در  از مغ
ــك ديوار مغازه را  نظر بگيريد. ي
هم مى توانيد براى آويزان كردن 
دهيد.  ــاص  اختص ــوالت  محص
ــن مغازه حدود 2 تا  نصب ويتري
3ميليون تومان براى شما هزينه 
ــر بخواهيد از يك  دارد، البته اگ
طراح در خصوص ويترين مغازه 
ــك يا 2  ــك بگيريد ي خود كم
ميليون تومان به هزينه هاى شما 

اضافه مى شود. 

استخدام كارمند
سعى كنيد يك فرد را به صورت 
ــت در مغازه  ــراى فعالي ــت ب ثاب
ــتخدام و حتى االمكان  ــود اس خ
از همكارى پاره وقت با كارمندان 
خوددارى كنيد. به اين دليل كه 
ــراى تهيه  ــت زمانى ب ممكن اس
ــرك كنيد و در  ــازه را ت كاال مغ
صورت تنها بودن بايد مغازه خود 
را ببنديد. همه حساب و كتاب و 
مغازه و ورودى ها و خروجى هاى 
ــد  باش ــت خودتان  اجناس دس
ــوع  ــن موض ــان روى اي و خودت

اظهارنظر كنيد و تصميم بگيريد. 
ــت كه اگر  دليل اين كار اين اس
ــكلى مواجه شويد مسلما  با مش
ــار نخواهد  ــما زير ب ــد ش كارمن
رفت و كسى كه متضرر مى شود 
صاحب فروشگاه است. در نتيجه 
ــت بگيريد تا  زمام امور را به دس

مشكلى پيش نيايد. 

طول عمر پايين محصوالت
ــگاه هاى لوازم جانبى  سود فروش
ــاير  ــر از س ــت كمت ــن اس ممك
ــد، اما از  اقالمى حوزه آى تى باش
ــم عمر محصوالتش  آن طرف ه
ــوى  ــت. از س ــيار پايين اس بس
ــى كه در  ــداد اجناس ــر تع ديگ
ــتر  ــود بيش ــه مى ش روز فروخت
ــگاه عرضه كننده  ــك فروش از ي
لوازم كامپيوترى است، بنابراين 
ــود نهايى ندارد. آنها  فرقى در س
ــما با  با فروش يك محصول و ش
فروش چند محصول همان سود 

را به دست مى آوريد. 
شما به  عنوان يك مدير فروشگاه 
ــد محصوالت  باي جانبى  ــوازم  ل
ــازار جهانى  ــدى را كه در ب جدي
ــوند به سرعت پشت  توليد مى ش
ــن خود قرار دهيد و از اين  ويتري
ــت خريدار  ــه ممكن اس تفكر ك
ــت و  ــد و گران اس ــته باش نداش
ــى نمى خرد فاصله بگيريد.  كس
ورود محصوالت جديد بين المللى 
ــما افرادى را مشترى  به مغازه ش
ثابت شما مى كند. اين كار بسيار 
ــاده است. مى توانيد با مراجعه  س
ــركت هاى  ــايت رسمى ش به س
ــوع را پيگيرى  ــر اين موض معتب
ــى  ــه زبان انگليس ــد. اگر ب كني
ــد  مى تواني ــتيد،  هس ــلط  مس
سايت هاى ديجيتالى را هم چك 
ــى محصوالت  ــا از معرف كنيد ت
جديد باخبر شويد. اكنون برخى 
ــن درك  ــازار به اي ــاالن ب از فع
رسيده اند با معرفى محصوالت در 
ــه روز  بازار جهانى در كمتر از س
محصول مورد نظر را در ويترين 
ــگاه خود قرار مى دهند كه  فروش
ــده تا چند  اين موضوع باعث ش
ــته باشند و  ــترى ثابت داش مش
حتى تعدادى از كاالهاى خود را 
ــند.  قبل از ورود به مغازه بفروش
در مجموع مى توان گفت كسب 
درآمد از اين حوزه آسان و نسبتا 
ــت، فقط كافى  ــر اس كم دردس
ــر به خرج  ــت كمى دقت نظ اس

دهيد و به روز باشيد. 

ــوز پديدآورنده فن نوين  ديميان هي
ــا انعطاف پذيرى  ــه ي ــر خالقان تفك
و  ــا  روش ه ــده  ارائه دهن او  ــت.  اس
ــى هماهنگى  ــاى چگونگ تكنيك ه
ــخصى  ــى ش ــا زندگ ــازگارى ب و س
ــا از اين  ــت  ت ــغلى اس ــائل ش و مس
ــا و اهداف  ــراد را به آرزوه طريق اف
ــال ها پيش  ــان برساند. س ديرينه ش
ــگاه جوانان منچستر  هاگز وارد باش
شد تا به اعضاى آنكه بيشتر جوانان 
ــه چگونه مى توان  بودند، بياموزد ك
بدون هيچ گونه خشونت در بازى ها 
ــابقات پيروز شد و به مدال هاى  مس
ــدف كلى او  ــت يافت. ه جهانى دس
ــت زيستن  آموختن روش هاى درس
و خالقانه فكر كردن به افراد جامعه 
ــازه و جالب او  ــت. رويكردهاى ت اس
ــون ريچارد  ــه افرادى چ مورد توج
برنسون، محمدعلى كلى،  ترى لهى، 
ــون و  ــروودز، جانى ويكين س تايگ
آلكس فرگوسن نيز قرار گرفت. اگر 
ــتيد با نظرات و  شما عالقه مند هس
روش هاى خالقانه ديميان هيوز آشنا 
شويد و اين روش ها را در كسب و كار 

خود به كار بگيريد، مى توانيد كتاب 
ــرى» را مطالعه  «قدرت انعطاف پذي
ــد.  در اين كتاب مى آموزيد كه  كني
مهم نيست چند ساله هستيد، مهم 
اين است كه شما براى رفتارهايتان 
ــئوليد و نبايد به خود و ديگران  مس
ــنين  ــى كنيد. اگر در س بى احترام
ــر  ــيد، ارزش و تاثي ــالى باش ميانس
ــان را بهتر درك مى كنيد  رفتارهايت
ــد تصميم بگيريد كه چه  و مى تواني
ــد و از چه  ــام دهي ــى را انج كارهاي

كارهايى اجتناب كنيد. 
ــما پيشنهاد مى كند  نويسنده به ش
ــى را كه در طول روز از  تعداد دفعات
خود مى پرسيد «اگر موفق تر از حاال 
بودم چه اتفاقى مى افتاد؟» بشماريد 
ــود براى انجام  و به ميزان انرژى خ
ــر كنيد. ترجيح  ــك از آنها فك هر ي
ــدام كار را به جاى  ــد كه ك مى دهي

ديگرى انجام دهيد؟ 
ــنده اين است كه بايد  فلسفه نويس
ــما  در مقابل تمام كارهايى كه از ش
ــى كه در  ــر مى زند و تصميم هاي س
هر لحظه مى گيريد، حساس باشيد. 

اگر چنين كنيد شايد در اين لحظه 
ــد، اما در  ــت بدهي فرصت را از دس
ــت  ــير درس لحظه بعد حتما در مس

زندگى خود قرار مى گيريد. 
ــانى  ــل دوم كتاب راهنماى كس فص
و  ــتند  هس ــى اراده  ب ــه  ك ــت  اس
ــر كنند. همه ما به  مى خواهند تغيي
ــون مورد لطف خداوند  طريق گوناگ
ــت  ــرار گرفته ايم. اين وظيفه ماس ق
ــتعدادهاى خود  ــه توانايى ها و اس ك

ــط آنها به كمال  را بشناسيم و توس
ــنده تاكيد مى كند كه  برسيم. نويس
ــان  ــان ها مى ميرند، اما اهدافش انس
ــد.  از طريق  ــده مى مان ــه زن هميش
ــاب مى آموزيد كه اهداف تان  اين كت
ــان ارتباط ندهيد. بدين  را با روابط ت
ــما اين است كه با  ترتيب وظيفه ش
روابطى كه با ديگران داريد به مسير 
زندگى تان جهت دهيد و راه رسيدن 
ــود را كوتاه تر  ــداف متعالى خ به اه
كنيد. همچنين ياد مى گيريد ميان 
ــان هماهنگى ايجاد  اهداف و اعمالت
كنيد.  تمامى اهداف متعالى نيستند 
ــما چندان  ــت هدف ش و ممكن اس
ــد. مهم اين  موثر و برانگيزنده نباش
ــت كه شما در پناه آن به آرامش  اس
ــيد. شايد اهداف شما اختراع  مى رس
ــد، اما چون  ــو آورى چيزى نباش و ن
آرامش و رضايت را برايتان به ارمغان 

مى آورد، پس واقعا واالست. 
ــن توصيه  ــاب همچني ــن كت در اي
ــت كه هرگز خود را قربانى  شده اس
ــد  ــداف مانن ــد؛ اه ــان نكني اهدافت
ــتند كه شما را  ــتكش هايى هس دس

از خطرها و بالياى زندگى محافظت 
ــات مى دهند. مهم  ــد يا نج مى كنن
ــما و  ــران درباره ش ــت كه ديگ نيس
اهدافتان و چگونگى رسيدن به آنها 
ــت  ــر مى كنند، مهم اين اس چه فك
ــما با اهدافتان زندگى كرده و  كه ش
براى دستيابى به آنها از تمام انرژى 
و قواى خود استفاده مى كنيد. مهم 
ــده و قابل  ــت اهداف تان پيچي نيس
ــه اهداف ساده،  ــد؛ هميش تامل باش
ــتند، زيرا روش  دست يافتنى تر هس
ــتيابى به آنها نيز ساده تر است.  دس
ــما براى  ــه مهم ميزان انرژى ش نكت

دستيابى به آنهاست. 
ــن  ــاى اي ــدن فصل ه ــس از خوان پ
كتاب با اهداف خود آشنا مى شويد. 
ــت،  ــما هرچند كوچك اس هدف ش
ــمندى  ــا اطالعات فراوان و ارزش ام
ــيد  ــت آورده ايد تا به آن برس به دس
ــا  ت ــد  نمى ماني ــر  منتظ ــر  ديگ و 
ــود.  كتاب «قدرت  ــرايط بهتر ش ش
ــمانه  ــرى» با ترجمه س انعطاف پذي
فالح از سوى انتشارات طاهريان به 

بازار عرضه شده است. 

دغدغه هاى يك مدير فروشگاه لوازم جانبى كامپيوتر

فنون مديريت 
در يك فروشگاه حاشيه اى

قدرت انعطاف پذيرى

پس از اپليكيشن و سرويس هاى «پس بوك» اپل و كيف گوگل، اينك سايت آمازون 
ــوم به Amazon Wallet  راه اندازى  ــن و سرويس مخصوص خود را موس اپليكيش
كرده است. كيف آمازون كه نسخه بتاى آن قابل دانلود براى گوشى هاى اندرويدى از 
طريق فروشگاه گوگل موجود است، امكانات و خدمات ويژه اى را به كاربران مى دهد. 
ــرويس هاى موجود در اپل و گوگل، كيف آمازون كارت هديه داشته، برنامه ها  مانند س
ــن ها را با خود روى محيط كلود برده و با در اختيار گرفتن كارت عضويت،  و اپليكيش
خدمات مخصوص روى گوشى هاى همراه را براى كاربر رزرو مى كند تا اگر كاربر مثال 
ــورد نظر نيز روى  ــوئيچ كرد، اطالعات م ــون به كيندل آمازون س ــى آيف از روى گوش

گوشى جديد به صورت خودكار منتقل  شود. 
ــا خود حمل  ــت كه همه چيز را ب ــرى آمازون شماس ــاب كارب ــت، حس آنچه مهم اس

ــازون خواهد بود.  ــه محيط كلود آم ــما ب ــرده و كليد ورود ش ك
ــت كه از طريق  ــدى، پرداخت هاى الكترونيكى شماس ــورد بع م
ــراى خريد مورد  ــر جايى كه ب ــده و ه ــن كيف، يكپارچه ش اي
ــخ دقيق عرضه  ــتفاده كرد. تاري ــوان از آن اس ــد مى ت نياز باش
ــت  ــده اس ــاى «كيف آمازون» اعالم نش ــمى و خارج از بت رس
ــن خدمات  ــد از اي ــى مى توانن ــران اينترنت ــه زودى كارب ــا ب ام

استفاده كنند. 

ريكاردو سالگادو، مديرعامل سابق بانكو اسپريتو سانتو يكى از بزرگ ترين بانك هاى پرتغال 
بازداشت شد. بازداشت سالگادوى 70 ساله در چارچوب اجراى تحقيقات و عمليات وسيعى 
به نام «مونته برانكو» به معناى كوه سفيد براى مبارزه با پولشويى و تقلب و متالشى كردن 
شبكه هاى پولشويى صورت گرفته است. مديرعامل سابق بانكو اسپريتو سانتو در ادامه در 
ــبون قرار گرفت و از وى بازجويى شد. بازرسى هايى نيز از  ــراى ليس مقابل بازپرس دادس
شركت هاى متعلق به خانواده اسپريتو سانتو يكى از سهامداران عمده بانك به عمل آمده 
است. با اين وجود براساس گزارش ها دفتر مركزى اين بانك در ليسبون مورد بازرسى قرار 
ــت. مشكالت ريكاردو سالگادو با دستگاه قضايى پرتغال زمانى مطرح شده كه  نگرفته اس
بانكو اسپريتو سانتو مدتى است با بحران بدهى هاى خود درگير است و براى شفاف سازى 
ــب اعتماد مجدد بازار تالش مى كند. اخيرا بانكو اسپريتو سانتو  ــاب هاى خود و كس حس

ــنج و نگرانى  ــراى آرام كردن تش ــار بانك مركزى پرتغال ب با فش
ــه داد و ويتور  ــالگادو خاتم ــال مديريت آقاى س در بازار به 23 س
ــين وى كرد. آشفتگى و بحران در اين  بنتو- اقتصاددان- را جانش
بانك بزرگ مى تواند اثرات سويى روى بازارهاى مالى اروپا و بخش 
بانكى اين قاره داشته باشد. امرى كه موجب شده همه توجه ها به 
اين نهاد مالى جلب شود. سهام اين بانك بزرگ معادل نصف ميزان 

توليد ناخالص داخلى پرتغال ارزيابى شده است. 

ورود كيف آمازون به بازار دستگيرى مديرعامل سابق بانك بزرگ پرتغال
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اخبار برندها

جنرال موتورز 
تاوان مى دهد

فراخوان حدود 30 ميليون دستگاه 
ــركت جنرال  ــاخت ش خودروى س
ــال 2014 روى بيالن  موتورز در س
ــر منفى  ــركت تاثي ــى اين ش فصل
ــود خالص  ــت. افت س ــته اس گذاش
ــه  ــى در س ــركت آمريكاي ــن ش اي
ــارى ميالدى 85  ــال ج ماه دوم س
ــده است. پرداخت  درصد گزارش ش
ــه فراخوان  ب ــوط  ــاى مرب هزينه ه
خودروها همچنين پرداخت غرامت 
به صاحبان اتومبيل ها يا خانواده هاى 
قربانيان حوادث رانندگى كه ارتباطى 
ــاى جنرال  ــى خودروه با نقص فن
ــل اين افت  ــته، از دالي موتورز داش
سنگين است. اين شركت در سه ماه 
دوم سال 2013 سود خالصى معادل 
يك ميليارد و 260 ميليون دالر ثبت 
كرده بود. سود خالص جنرال موتورز 
ــال بعد يعنى در سه ماه دوم  يك س
ــال جارى تنها 190 ميليون دالر  س
است. اين گروه كه مركز آن در شهر 
ــده در سال 2009  ديترويت واقع ش
ــتانه ورشكستگى پيش رفت،  تا آس
ــى 50 ميليارد دالرى  اما كمك مال

واشنگتن آن را نجات داد. 

احتمال تعقيب كيفرى 
آلستوم

ــارزه با تقلب و  نهاد بريتانيايى مب
ــوم به «اس اف او» اعالم  رشوه موس
ــس  ــما پ ــر دارد رس ــرد در نظ ك
ــله تحقيقات  ــك سلس ــان ي از پاي
ــركت فرانسوى  ــاله عليه ش پنج س
ارتكاب تقلب  ــتوم مظنون به  آلس
ــوه، پرونده اين شركت را به  و رش
ــتانى احاله كند تا نسبت به  دادس
ــود. در  تعقيب كيفرى آن اقدام ش
ــتا هفت نفر از اين شركت  اين راس
ــاد قرار  ــات اين نه ــدف تحقيق ه
ــاره اى به  ــد. اس اف او اش گرفته ان
ــت اين افراد نكرده است.  نام يا پس
ــود  اين پرونده زمانى مطرح مى ش
كه شركت آلستوم بيالن پررونقى 
ــش حمل و نقل دارد.  به ويژه در بخ
سفارشات اين بخش كه قطارهاى 
  «T.G.V» به  موسوم  سريع السير 
ــت در  ــدات آن اس ــه تولي از جمل
ــال چهار برابر  ــدت زمان يك س م
شده است. اين شركت حجم كلى 
معامالت خود در سه ماه اول سال 
ــالم كرده  ــد اع 2014 را 16 درص
ــه آلمان،  ــادرات قطار ب ــت. ص اس
ــتان يكى از عوامل  ــيه و لهس روس

رشد قابل توجه اين بخش است. 

ركوردزنى ضرر و زيان 
كرديت

ــه  ــوييس در س ــك كرديت س بان
از  ــش  بي ــال 2014  ــاه دوم س م
ــل ضرر و زيان  پيش بينى ها متحم
ــون يورويى معادل 700  576 ميلي
ميليون فرانك سوييس شده است. 
اين بيشترين ضرر فصلى اين بانك 
ــى پس از بحران اقتصادى  سوييس
ــت. يكى  ــال 2008 ميالدى اس س
ــن نهاد  ــالن منفى اي ــل بي از دالي
ــترى  ــى درگيرى آن با دادگس مال
پرداخت  و  ــكا  امري ــده  اياالت متح
ــارد و 320 ميليون  جريمه يك ميلي
يورويى بوده است. كرديت سوييس 
ــى امريكا  ــتگاه قضاي ــرف دس از ط
ــرار مالياتى  ــت در جرم ف به معاون
ــن وجود،  ــا اي ــده بود. ب ــم ش مته
كرديت سوييس اعالم كرده بخش 
سرمايه گذارى آن، بهترين عملكرد 

را در زمان مشابه داشته است. 

مزايده آژانس 
مسافرتى كلوب مد

ــوب مد به  ــافرتى كل ــس مس آژان
ــود. در اين  ــته مى ش مزايده گذاش
راستا سرژ تريگانو، فرزند بنيانگذار 
ــين اين آژانس  و مدير عامل پيش
ــوى حمايت خود را از مبلغ  فرانس
ــنهادى آندرآ بونومى، بازرگان  پيش
ــت. آقاى  ايتاليايى اعالم كرده اس
تريگانو در واكنش به پيشنهادهاى 
از  ــن و آرديان  ــركت هاى فوس ش
ــهامداران كلوب مد، براى  جمله س
ــت درآوردن اين آژانس،  به مالكي
ــى را براى  ــدرآ بونوم ــنهاد آن پيش
ــهامداران مناسب توصيف  اكثر س
ــعه آژانس  كرد و آن را باعث توس
خواند. وى همچنين اعالم كرده در 
ــازرگان ايتاليايى  صورتى كه اين ب
ــود هدايت  ــن مزايده ش ــده اي برن
ــس را در  ــى آژان ــش غيراجراي بخ

دست خواهد گرفت. 

سهراب على اكبرى

كلينيك كسب و كار

مديريت تغيير
پرسـش: چند وقتى اسـت كه براسـاس شـرايط داخلى شركت و 
بررسـى وضعيت بـازار به اين نتيجه رسـيده ام كه بايـد تغييراتى 
اساسـى را در سـازمان ايجاد كنـم. با اين حال كارمندان شـركت 
به شـدت در مقابل اين تصميم من موضع گيرى مى كنند و حتى در 
برابر كوچك تريـن تغييرات هم مقاومت دارند. بـراى از بين بردن 

اين مقاومت بايد چه كار كنم؟ 
ــازمانى براى  ــته باشيد كه تغييرات س پاسـخ كارشـناس: به خاطر داش
ــود  ــناخته مى ش ــئله تهديدآميز ش ــوان يك مس ــا به عن ــدان عموم كارمن
ــف دنيا در  ــاط مختل ــف و در نق ــب و كارهاى مختل ــراد در كس ــر اف و اكث
ــل دارند تا جايى  ــد. اغلب كارمندان تماي ــر آن مقاومت دارن ــدا در براب ابت
ــال زمانى كه  ــود را حفظ كنند. با اين ح ــد وضعيت قبلى خ ــه مى توانن ك
كارمندان حس مى كنند قدرتى براى تاثيرگذارى در آينده سازمان ندارند، 
ــان مى دهند. بنابراين  ــديدترى نسبت به موضوع تغيير نش واكنش هاى ش
ــان  ــا ايجاد كنيد كه نظرات ش ــس را در آنه ــه طريقى اين ح ــما بايد ب ش
ــت و تصميمات آنها مى تواند در آينده سازمان تاثيرگذار براى تان مهم اس

ــد. پيشنهاد مى كنيم به طور منظم با كارمندان تان در ارتباط باشيد و   باش
ــات مستمرى را با آنها برگزار كنيد. در اين جلسات جزييات تغييرات  جلس
ــورت كنيد. به كارمندان تان فرصت  را براى آنها توضيح بدهيد و با آنها مش
ــرايط را براى كار  ــان را مطرح كنند. همچنين ش بدهيد كه بازخوردهايش
ــاى جدى را به  ــازه نقش آفرينى در موقعيت ه ــم كنيد و اج ــى فراه گروه
ــات آنها را درك كنيد و به آنها حس امنيت  كارمندان تان بدهيد. احساس
بدهيد تا بدانند بعد از اعمال تغييرات، كارشان همچنان براى سازمان مهم 
خواهد بود. در زمان اجراى برنامه تغيير به زيردستان تان اعتماد كنيد و به 
آنها اختيارات اجرايى بدهيد. الزم نيست همه مراحل كار را خودتان انجام 
ــما بايد بر اين  ــت. تمام تالش ش بدهيد؛ همين كه رهبرى كنيد، كافى اس
باشد كه در حين تغيير فضايى ايجاد كنيد كه اعضاى سازمان با اعتماد به 
ــتيبانى  يكديگر در جهت تحقق اهداف برنامه تغيير عمل كرده و از هم پش

كنند تا اين مرحله را به سالمت پشت سر بگذاريد. 
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  .

پيش پا افتاده 

مهندس بالفطره را يادتان هست؟ همان جوان تازه از دانشگاه درآمده. همو 
ــش. كار  ــش بود و كاتالوگ ها و هندبوك هاى فنى مونس كه كامپيوتر انيس
ــت. اين جوان مثل خيلى جوانان  ــته كننده هم دوست نداش تكرارى و خس
ــى و اين چيزها يك ايراد  ــب وكار و پروژه و امور فن تازه وارد در دنياى كس

بزرگ ديگر هم داشت و آن عبارت بود از: ويترين كار.
ــه اصل، كار  ــم فكر مى كرد ك ــازه فارغ التحصيالن او ه ــى از ت ــل خيل مث
ــرى. به طور كلى به  ــى همه بى حاصلى و بى خب ــت و انجام پروژه  و باق اس
گذاشتن صفحه پوششى (كاورشيت فرنگى) روى مداركى كه تهيه مى كرد 

اعتقاد نداشت. 
نامه هايش با خطى اليقرأ و پر از غلط اماليى نوشته مى شد كه در تصحيح 
ــت. اگر رئيس يا كسان ديگرى از بخش هاى  ــى نداش آنها هم هيچ كوشش

ديگر در مورد كارها از او توضيحى مى خواستند با عبارت هايى نظير:
دارم اين ياروشو درميارم، كار مهمى نيست.

اين ماسماسكش يه طراحى كوچولو مى خواد.
اين مسخره بازياى آخر كاره، چيزى نيست. 

كارى نمى كنم كه، يه دو تا اتصال ديگه مونده.
ــنهاد مختلف فنى جهت يك  ــواب مى داد تا يك بار كه جهت ارائه 2پيش ج
ــه داشتيم و با اين ادبيات و حال و روزى  بخش پروژه با افراد كارفرما جلس
ــرد. از كوره در  ــان ك ــرض كردم، پاك كار بخش ما را با خاك يكس ــه ع ك
ــابى تو كه ما رو نابود كردى رفت  ــم و يقه اش را گرفتم كه: «مرد حس رفت

پى كارش.»  
چه جواب بدهد خوب است؟

ــى كار مهمى انجام مى ديم؟  ــر مى كنى ما داريم خيل ــا رييس تو فك «واقع
كارى نداره كه!»

- «اى بابا، خب! برا من و تو كارى نداره، بقيه كه اينو نمى دونن، بعدشم تو 
واقعا فكر مى كنى همين كارو درست انجام دادن خيلى راحته؟»

ــدنى در روز در  ــد مى گويم؟ اصال مگر چند كار خيلى مهم و خطير و نش ب
تمام دنيا انجام مى شود كه بتوان اين گونه جوانان جوياى نام را راضى كرد؟ 
ــومالى  ــم يعنى چه؟ مثال مبارزه با دزدان دريايى س ــال كار بزرگ و مه اص
ــت وجوى  ــاب مى آيد؟ يا جراحى قلب باز؟ جس كار مهم و خطيرى به حس
ــى مگر آن كس كه  ــتادن؟ وانگه ــده؟ ميمون به فضا فرس هواپيماى گم ش
ــام مى دهد؟ يك مدت  ــر روز اين كار را انج ــتد ه ــون به فضا مى فرس ميم
طوالنى تحقيق و پژوهش و كارهاى محاسباتى غيرمهم و حوصله سربر، هر 
روز صبح زود سر كار رفتن و ديروقت به خانه بازگشتن، هى اشتباه كردن 
ــيم به فرستادن يك  ــايد يك روز برس و دوباره خطا را برطرف كردن تا ش
ميمون به فضا و بعد دوباره بازگشت به همان مسير روزمره و خسته كننده 

هميشگى. 
ــتر از  ــت زندگى آدم بيش ــگاه از دوردس ــك ن ــد كه در ي ــه نظر مى رس ب
ــت و ممكن است اگر آدمى  ــده اس هرچيز از تپه ماهورهاى روزمرگى پر ش
ــد، تك و توكى قله و دره در  ــانس تر از معمول باش ــانس تر يا بدش خوش ش
ــير زندگى او مشاهده شود اگرنه راه همان تپه ماهور به ظاهر مبتذل و  مس

خسته كننده است.
ــش بدهم، بلكه در  ــفى را تحويل ــعى مى كنم همين مطالب مهم و فلس س
ــده و از آن مهم تر جوان و پرانرژى  اصالحش موثر افتد، اما مغز مهندسى ش
ــل اين مطالب ديوار آتش (همان فايروال خودمان!) دارد. به  او كال در مقاب
ــگى مى رسم كه ظاهرا كسى نمى تواند از تجربه  زودى به اين نتيجه هميش
كس ديگرى استفاده كند. هركسى بايد صليب خود را به دوش بكشد و از 

تجربيات خودش درس بگيرد. 
ــنهاد معقول روى ميز  ــنگين كردن زياد، يك پيش ــبك و س در نهايت با س
ــال وقت خودش را به اين بخش و اين  مى گذارم. از او مى خواهم كه يك س
ــأس بخواند يا اين طرف و آن طرف  ــاص دهد و بدون آنكه آيه ي كار اختص
ــعى كند بى نقص  ــن خرده آبروى باقى  مانده تيم را به باد بدهد، فقط س اي
ــدون عيب و نقص و  ــر تمام موارد كارى را ب ــال اگ ــد. بعد از يك س كار كن
ــر تمام كرده بود به اين نتيجه مى رسيم كه ايشان بايد سراغ كار  بى دردس
ــكالت واقعى  هيجان انگيزترى برود. اگرنه در يك ماه و دو ماه هنوز نه مش
ــكالت روزمره كار را  ــى رفع همين مش ــه هيجان واقع ــده و ن كار را فهمي
ــيده است. از طرفى يك سال زمان زيادى نيست كه بعدا زياد غصه اش  چش

را بخورد كه اين يك سال عمر خيلى كم هيجان گذشته است!
قبول مى كند. فن مذاكره را مالحظه فرموديد؟

چركنويس هاى يك مد ير اينجايى

على معروفى

برخى از فعاالن بازار 
با معرفى محصوالت 
جديد بازار جهانى 
در كمتر از سه روز 

محصول مورد نظر را 
در ويترين فروشگاه 
خود قرار مى دهند كه 

اين موضوع باعث 
شده تا چند مشترى 

ثابت داشته باشند



آرزو راز موفقيت در هر كارى است؛ نه تحصيالت، نه استعدادهاى مادرزادى، فقط آرزو.

بابى آنسر 

سود    وكو

عشق جوانى 

ضرر اسراييل از جنگ
ــز،  تايم ــال  فايننش ــزارش  گ ــه  ب
ــراييل به  ــان اقتصادى اس كارشناس
ــى به منظور  ــال اجراى پژوهش دنب
ــاى وارده به اقتصاد  برآورد هزينه ه
ــراييل از زمان شروع جنگ عليه  اس
نوار غزه هستند. تا اكنون بخش گردشگرى اسراييل كه 
ــراييل را تشكيل مى دهد،  2 درصد از درآمد ناخالص اس
دچار خسارت شده است؛ همچنان كه جنگ در هفته اول 
ــراييل (واحد پول رژيم  ــكل اس به پايين آمدن قيمت ش
صهيونيستى) منجر شد. همچنين شركت هاى امريكايى 
ــت تعليق درآوردند  ــود را به تل آويو به حال پروازهاى خ
ــدام به تعليق  ــركت هاى اروپايى اق ــس از آن نيز ش و پ
ــتى كردند و با وجود  ــاى خود به رژيم صهيونيس پرواز ه
ــركت هاى پروازى امريكايى پرواز هاى خود را از  اينكه ش
سرگرفتند، اما برخى شركت هاى اروپايى هنوز پرواز هاى 
ــته نيز شركت لوفتهانزا  خود را آغاز نكرده اند و روزگذش
ــود را به رژيم  ــوى پرواز هاى خ ــرد تا اطالع ثان ــالم ك اع

صهيونيستى از سر نمى گيرد.

جريمه به دليل نقض تحريم ها
ــتريت ژورنال،  ــزارش وال اس به گ
ــركت  وزارت خزانه دارى امريكا ش
ــال  ــك»، فع ــيلون الكتروني «اپس
ــى اتومبيل  ــه لوازم صوت در زمين
ــا امريكا به  ــت كاليفرني را در ايال
ــاى ايران به  ــام نقض تحريم ه اته
ــت. اداره كنترل  4 ميليون دالر جريمه محكوم كرده اس
ــكا طى  ــه دارى امري ــى وزارت خزان ــاى خارج دارايى ه
ــتى به اطالع اين شركت رسانده كه بين آگوست  يادداش
ــروش لوازم صوتى و  ــه 2012، 39 فاكتور ف 2008 تا م
تصويرى خودرو به ارزش 3-4 ميليون دالر براى شركتى 
ــادر كرده كه اين محصوالت را به ايران صادر مى كند.  ص
در اطالعيه وزارت خزانه دارى آمده اپسيلون پنج بار پس 
از دريافت نامه هشدار از اداره كنترل دارايى هاى خارجى 
در ژانويه 2012 به اين رويه ادامه داده است. تحريم هاى 
ــته اى ايران  امريكا با طرح اتهاماتى در زمينه برنامه هس

وضع شده است.

پروازهايى براى تهران
ــراف، پروازها  به گزارش ديلى تلگ
به تهران و پل رابطش يعنى دوبى، 
ــده است.  در اين روزها كامال پر ش
ــتانه  ــادى از تجار در آس تعداد زي
ــدن تحريم هايى كه به  برداشته ش
مشكالت اقتصادى ايران منجر شد، پرواز دو ساعته دوبى 
ــا اميد طى مى كنند.  ــرودگاه امام خمينى تهران را ب به ف
ــه «كنترل  ــران در موسس ــميت، تحليلگر اي ــرى اس هن
ــركت ها از دوبى براى  ــك»، مى گويد: «بسيارى از ش ريس
ــتفاده مى كنند.  ــا ايران اس ــاط اقتصادى ب ــرارى ارتب برق
هواپيمايى امارات سه پرواز روزانه به تهران دارد كه بيشتر 

از پرواز هاى اين شركت به مصر است.»
ــر برنامه هاى اتمى اش  ــق نهايى با ايران بر س اگرچه تواف
نهايى نشده است و مذاكره كننده كنندگان غربى از جمله 
ــان اين توافق را  ــكا و بريتانيا تصميم گرفتند كه زم امري
ــركت هاى تجارى خيز  ــدازد، اما ش ــاه به عقب بين چهارم
ــن قول خفته  ــارت با اي ــر اجازه تج ــته اند و منتظ برداش

افتصادى در خاورميانه هستند. 

ــر روز صبح، وارد كارخانه  تيم محققان، ه
ــراغ  ــنامه هايى به س ــدند. با پرسش مى ش
ــدند كه  كارگران مى رفتند. مطمئن مى ش
ــته  ــرايط تحقيق، مانند روزهاى گذش ش
ــت: صبحانه خورده اند، ديشب به موقع  اس
ــود ندارد  ــكل خاصى وج خوابيده اند، مش
ــت. دو نوبت ديگر  و همه چيز رو به راه اس
ــار و هنگام  ــول روز، هنگام ناه ــم در ط ه
ــه كارگران  ــه، تيم تحقيق ب ترك كارخان
ــر مى زدند و از تعداد توليد آنها و ميزان  س
ــن تحقيقات در  ــيدند.  اي خروجى مى پرس

يكى از زيرمجموعه هاى جنرال الكتريك انجام 
مى شد؛ كارخانه اى كه در ناحيه هاوثورن قرار 
ــت. از تيم تحقيقاتى خواسته شده بود  داش
ــخص كنند افزايش شدت نور چقدر  كه مش
ــى و افزايش  ــب بهبود كاراي ــد موج مى توان
خروجى كارگران شود.  نتايج تحقيق مطابق 
انتظار بود. افزايش شدت نور، موجب افزايش 
ــش اعتبار  ــد. براى افزاي ــد كارخانه ش تولي
ــد.  ــير برعكس هم آزموده ش ــق، مس تحقي
ــدت نور را كمتر از حالت عادى كردند و  ش
ــه خروجى از حالت عادى  انتظار مى رفت ك

ــدت نور هم  ــا كاهش ش ــود، اما ب كمتر ش
افزايش يافت! اين رويداد، يكى از رويدادهاى 
ــت كه تا حد  مهم تاريخ مديريت جهان اس
زيادى، مسير نگرش مديريتى را تغيير داد. 
ــدن»  ــدت نور، «ديده ش مهم تر از تغيير ش
ــت. اينكه كارگران ديده مى شوند، با آنها  اس
ــود. اينكه پرسيده مى شود  حرف زده مى ش
كى خوابيده اند و كى بيدار شده اند. صبحانه 
ــد يا خير؟ اين توجه كردن و ديدن  خورده ان
كاركنان، به آنها انرژى و انگيزه اى مى دهد كه 
در نهايت به خروجى كارخانه تبديل مى شود. 
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فتی  آیا با متوسط سود دریا: نتیجه نظرسنجی پنجم مرداد 
توسط بانک ها موافق هستید؟

طولى نكشيد كه حكايت عاشقى، آن هم حكايت عاشقى 
ــر آقاشيخ رمضانعلى و نوه حاج سيدموسى، در كوى و  پس
ــرارى در نهايت كار خود را  ــق و بيق برزن پيچيد. اين عش
ــاگردى كه به باهوشى و درسخوانى  كرد. من به عنوان ش
شهره بود نتوانستم امتحانات آن سال را به خوبى بگذرانم. 
ــاندم.  ــرمندگى خبر را به پدر و مادر خود رس با نهايت ش
ــدن امتحانات برنيامده ام  ــه آنها گفتم كه از عهده گذران ب
ــى  ــال تحصيلى را تجديد كنم. اين امر براى كس و بايد س
ــوع را به مادرم منتقل  ــل تحمل نبود. با نااميدى موض قاب
كردم و او را در جريان دل سپردگى به دختر همسايه قرار 
دادم. به مادرم گفتم كه آرزوى ازدواج با او را در سر دارم. 
ــيخ رمضانعلى رسيد و او را  موضوع به گوش پدر يعنى ش
ــدت عصبانى كرد. اين انتخاب به قدرى از نظر شيخ  به ش
نابجا و نامناسب مى آمد كه از هيچ نوع اعتراضى خوددارى 
ــد كه: دو فاميل صبا و آق اولى با  ــوب ها به پا ش نكرد. آش
ــيار متفاوتند. زنان آنها جملگى جوراب هاى رنگين  ما بس
ــش را آنچنان كه بايد رعايت نمى كنند.  مى پوشند و پوش
صداى ساز و آواز از خانه آنها به گوش همسايه ها مى رسد. 
ــيخ رمضانعلى پيغام داد كه اگر تصميم به ازدواج دارم،  ش
ــيار معتبر شهر  او هرچه زودتر دختر يكى از معممين بس
ــه عقد ازدواجم درخواهد آورد. دخترى كه براى اصول  را ب
ــه اى مودبانه براى  ــد. نام ــب باش و فرهنگ خانواده مناس
ــم. به قول زنده ياد  ــتم تا او را تحت تأثير قرار ده پدر نوش
ــيد و  ــيرى: پدر هم، پاى در دامن اندوه كش ــدون مش فري
ــخن نگفت. مشكل ديگرى  ــى س ديگر از اين ماجرا با كس
هم وجود داشت. خانواده دختر هم من را شايسته دامادى 
ــراف خانه آنها  ــام دادند كه ديگر اط ــتند و پيغ نمى دانس

پيدايم نشود، اما من بيدى نبودم كه به اين بادها بلرزم. 
ــه خاندان صبا و رفت و آمدهاى آن را به دقت زيرنظر  خان
ــتم. نامه هاى عاشقانه ام را به وسيله خدمتكار خانه به  داش
دست جميله مى رساندم. برايش پيغام فرستادم كه اگر با 
يكى از خواستگارهايى كه هر روز به خانه شان رفت و آمد 
ــتگارش را خواهم  دارد بخواهد ازدواج كند، هم او و خواس
ــش را از هر دو  ــودم را نابود مى كنم. آرام ــت و هم خ كش
خانه ربوده بودم. مادرم كه حال فرزند عاشق را درمى يابد، 
ــلطان برود. موضوع  ــم مى گيرد تا به خانه مبين الس تصمي
ــان مى گذارد و  ــتگارى را با خانم صاحبخانه در مي خواس
مؤدبانه جواب رد مى شنود. اين موضوع را مادرم با من در 
ميان گذاشت. از مادرم خواستم براى بار دوم، سوم، چهارم 

و... دهم به خانه جميله برود.
ــك از افراد خانواده جميله با اين وصلت موافق نبودند،  هيچ ي
چرا كه خانواده بسيار مذهبى و سنتى ما با خانواده اهل تجدد 
ــابهتى نداشت. در ضمن من هم  و هنر آنها به هيچ وجه مش
محصل جوانى بيش نبودم. باالخره تالش هاى من مثمرثمر 
ــد و در تاريخ 1301 خورشيدى با مهريه 250 تومان  واقع ش
و يك جلد كالم اهللا مجيد، زندگى مشترك را شروع كرديم. 

ادامه دارد

درسى از جنرال الكتريك

شاخص اميد به زندگى در ايران به روايت بانك جهانى (واحد:سال)

در زندگى موانع زيادى را پشت سرگذاشتم، از زندگى كردن 
در شهرستان قم گرفته كه مجبور بودم به دهات هاى اطراف 
بروم و براى خرج تحصيلم به بچه هاى خان ها تدريس كنم تا 
زمان هايى كه به عنوان يك دانشجوى ايرانى به خارج از كشور 
مهاجرت كرده و گشنگى، تشنگى و دربه درى هاى زيادى را 
ــت نمى دانستم،  تحمل كردم. من هيچ كدام از آنها را شكس
ــختى بوده كه در انتها به آسانى و پيشرفت منتهى  تنها س
شده، اين حرف را گفتم تا بگويم جوان ها نبايد از شرايط بد 
اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى امروز دلگير و نااميد شوند و 
ــتكار  بدانند كه در انتها به موفقيت خواهد انجاميد، اگر پش
بيشترى به خرج دهند. جوان هاى امروز از دوران جوانى ما با 

هوش تر هستند. جوانان مهاجر در خارج از ايران توانسته اند با 
استفاده صحيح از امكانات اقتصادى و فرهنگى آنجا خودشان 
را به سطوح باالى مديريتى جهان برسانند. من اميدوار هستم 
اين امكانات و شرايط براى دانشجويان داخل ايران هم محقق 
شود و تحصيالت آنان از علوم محفوظاتى به علوم معلوماتى 
تغيير پيدا كند. متأسفانه ما در دانشگاه ها به جاى توليد علم 
دست به توليد انبوه دانشجوى با مدرك ُمدرك زده ايم. اگر از 
دختران و پسران ليسانس، فوق ليسانس و دكترا بپرسيم در 
قبال مدركى كه داريد چكار بلد هستيد چيزى براى گفتن 
ندارند و اين براى كشور ما خيلى بد است. به نظر مى رسد كه 
براى دستيابى به يك توسعه يافتگى همه جانبه بايد از دانشگاه 
شروع كرد. بايد سيستم دانشگاه و دانشجو را مورد بازنگرى 

قرار داد تا از عوايد حاصل همه بهره مند شويم.

ــپزى اين است كه احساس گرسنگى  مهم ترين وجه در آش
ــاس گرسنگى وقتى  مردم را برطرف مى كند. حاال اين احس
برطرف مى شود، مردم سراغ جنبه هاى ديگر آشپزى مى روند. 
جنبه هايى مانند هنر و اقتصاد كه به آشپزى اضافه مى شود، 
ــقاب غذا، رستوران هاى گوناگون،  كارهايى مانند تزئين بش
ــا پول  ــود. اساس ــت و غيره نيز تعريف مى ش جذب توريس
درآوردن از آشپزى خود يك هنر جداگانه است. ما نتوانستيم 
ــگاه كنيد. اين  ــب كنيم. ژاپن را ن ــپزى درآمدى كس از آش
كشور به عنوان كشورى كه به موضوع آشپزى و اقتصاد آن 
اهميت داده موفقيت هاى زيادى را كسب كرده است. ساالنه 
ــيارى را صرف واردات براى گسترش صنعت آشپزى  ارز بس
ــود چندين برابرى حاصل مى شود.  مى كند و در ازاى آن س
ــيار زيادى داريم. مانند  ما هم در اين زمينه ظرفيت هاى بس
روستاها و قدمت هنر آشپزى كه بسيار ناشناخته هستند و 
متاسفانه دارد فرموش مى شود. اين روزها  بيشتر روى هنر 
ــپزى ايران تحقيق مى كنم. هميشه در طول عمر تالش  آش
داشتم بيشتر اروپايى باشم، اما حاال دوست دارم ظرفيت هاى 
ــف كنم و به دنيا ارائه دهم.  ناشناخته آشپزى ايرانى را كش
ما خودمان به عنوان انسان هاى ايرانى چه مقدار از غذاهاى 
ــيم. با پرداختن بيشتر به آشپزى ايرانى  ايرانى را مى شناس

مى توانيم موفقيت بيشترى به دست آوريم.
ــپزى ما به پيتزا، ساندويچ و فست فود  همه غذاها و هنر آش
ــتر بجنبيم. از  ــدارى بيش ــت. ما بايد مق ــده اس محدود ش
كشورهاى ديگر در زمينه آشپزى عقب هستيم. غذاهاى ما 
ــليقه  هاى متفاوت را راضى  مى تواند در مدل هاى مختلف س
ــت كه  ــد. من فكر مى كنم كه تنها يوزپلنگ ايرانى نيس كن

ــت، بلكه آشپزى ايرانى هم دارد كم كم  در خطر انقراض اس
به دست فراموشى سپرده مى شود. شايد با خودتان بگوييد 
خيلى ها از وارد شدن به كسب و كار آشپزى پول دار شده اند، 
ــت كه  ــت اس اما ما تا به حال پول واقعى را نديده ايم. درس
ــت، اما اين اعداد و ارقام در برابر  صنعت آشپزى پول ساز اس
سود واقعى كه آشپزى مى تواند براى كشور ما داشته باشد و 
در برابر ظرفيتى كه براى كارآفرينى و ايجاد شغل به همراه 

خواهد داشت، بسيار ناچيز است.
اين ظرفيت و بسترها بايد با كمك دولت به سطح استفاده 
ــد. بايد تعاريفى ايجاد كنيم تا كارآفرينان بتوانند  مفيد برس
ــات آموزش عالى بروند. به دنبال آن  به سمت ايجاد موسس
ــجويان ايرانى و بين المللى را جذب آنها را با  مى توانيم دانش
هنر آشپزى ايرانى با محورهاى آشپزى و فست فود، آشپزى و 

كودك، آشپزى و خانواده آشنا كنيم.
با اين روش مى توانيم در مناطق محروم هم كارآفرينى كنيم. 
افراد در مناطق محروم مى توانند از راه آموزش آشپزى سنتى 
و محلى خود كسب درآمد و اشتغال زايى كنند. عالوه بر اينها 
ــير علوم آشپزى سنتى مكتوب خواهد شد و در  در اين مس
حفظ آن موثر خواهد بود. نتيجه اين عمل آن است كه اگر 
ــى در ايران يا خارج از ايران رستوران ايرانى افتتاح كرد،  كس
ــاب و چلوكباب نخواهد بود. فكر  ديگر محدود به جوجه كب
مى كنم براى شروع بهترين كار اين است كه جوانان بيكار و 
جوياى كار در شهرستان هاى خود به يادگيرى آشپزى بومى 
خودشان بپردازند و غذاهاى محلى شان را به ديگران عرضه 
كنند. من تضمين مى كنم كه اين راه آنها را به سرمايه خواهد 
رساند. ما بايد اميدوار باشيم، تنها سالح ما در اين دنيا اميد 
است. ما بايد در صنعت آشپزى دنيا حرفى براى گفتن داشته 

باشيم.

ــت به خيابان بروم  ــاعت 3، 4 صبح بود، كه دلم خواس س
ــترس خودپردازى داشته  و يك قدمى بزنم بدون اينكه اس
ــرداز و خودپردازى،  ــم بى خيال خودپ ــم. در واقع گفت باش
ــب مى خواهم بدون توجه به هيچ چيزى تنها قدمم را  امش
ــودم كه صداى داد و فرياد  ــم. در همين خيال ها غرق ب بزن
ــم را پرت خودش كرد! جلوى خودپردازى دو  مردى حواس
ــغول جر و بحث بودند. نمى دانم  ــتاده بودند و مش نفر ايس
ــت كه طبق يك قانون نانوشته هر وقت دنبالش  چطور اس
ــدم تا ببينم  ــان ش ــتى بهتر گيرت مى آيد. نزديك ش نيس
ــت. به ظاهر بحث شان راجع به  موضوع صحبت شان چيس

فرد ديگرى بود كه حضور نداشت. 
ــرم مطمئنه، خيالم  ــو نگفتى كه از اين بخ ــر1: «مگه ت نف

راحته؟! گفتى يا نگفتى؟»
ــم مى خوره ميگه ماشينو  نفر2: «گفتم هنوزم مى گم. قس

همين جورى تحويل گرفته»
نفر1: «يعنى رفته ماشين صفر خريده بهش اينو دادند؟»

نفر2: «دروغم چيه، باور كن همينه.»
ــه بدونم موضوع صحبتتون  ــتان سالم! ميش گفتم: «دوس

چيه؟»
نفر1 و 2 نگاهى بهم كردند و ادامه دادند. 

ــين صفر بدون ضبط و باند و گيربكس و  نفر1: «يعنى ماش
موتور و الستيك و اتاق و صندلى و باترى و جلو بندى و. . . 

ميشه همچين چيزى؟»
نفر2: «خب! همينه ديگه؟ من خودم چند وقت پيش يك 
ماشين صفر خريدم. هنوز سوار نشده بودمش كه فهميدم 
ــاش تصادف كردم، خودم خبر  توى يك دنياى موازى باه

ندارم.»
نفر1: «چى ميگى بابا توام؟!»

ــينو خريدم آوردم خونه، اتفاقى، اون  نفر2: «باور كن! ماش
ــب باجناقم كه صافكاره، مهمونمون بود. تا ماشينو ديد  ش

گفت اين ماشين چپيه!»
نفر1: «خب! حتما چپ كرده بودى باهاش ديگه!»

گفتم: «چى شده بوده؟!»
هيچ كدام از دونفر كوچك ترين توجهى هم به من نكردند. 

نفر2: «گوش كن حاال! ماشينو از نمايندگى كه سه تا كوچه 
پايين تره گرفتم آوردم خونه! كجا چپ كردم؟! اولش فكر 
كردم داره چرت مى گه، حسوديش شده! فرداش بردم 34 

تا صافكار نشون دادم، همشون گفتند كه ماشين چپيه!»

نفر1: «خب! چى شد بعدش!»
ــون گفتم، اونا هم اول گفتن  نفر2: «رفتم نمايندگى بهش
ــون توضيح دادم  حتما خودت چپ كردى، بعدش كه براش
ــده و نمى شه  كه از موقعى كه گرفتم هنوز يك روز هم نش
كه تو اين يك روز هم چپ كرده باشم و هم ماشينو درست 
كرده باشم؛ قانع شدن. يك جلسه يك ساعته با رييس شون 
ــتن. اومدن قانعم كردن كه من تو جهان موازى كه  گذاش
زندگى مى كنم با اين ماشين چپ كردم. اينقدر دقيق بهم 

گفتن كه فهميدم راست ميگن!»
گفتم: «آقا جهان موازى چيه؟! ماشين چپى بوده، فروختن 
ــه از كمپانى  ــينى ك ــش مياد بعضى اوقات ماش بهت! پي

مى گيرى اينجوريه.»
نفر1 و2 نگاه خشم آلودى به من كردند و ادامه دادند. 

ــده؟ تو جهان موازى  نفر1: «يعنى ميگى برا منم همين ش
ــش نمى كنم چيز ميزاى ماشينو ورداشتم  كه خودم لمس

جدا كردم!؟»
گفتم: «آقا به منم بگيد ماجرا چيه؟»

ــابى  ــا عصبانيت گفت: «مرد حس ــه من ب ــر1 خطاب ب نف
ــه بهت بگيم؟  ــى، چيو ديگ ــاعته دارى گوش مى كن دوس

فهميدى ديگه! هى مى گه بگين بگين.»
ديدم راست مى گه خب. 

ــين هيچيشو نگرفتى، بابت  ــما كه از ماش گفتم: «خب! ش
چى پول دادى؟»

ــم،  ــم نبود كه هيچى نگرفته باش ــر1: «نه اينجورى ه نف
گرفتم.»

گفتم: «خب! چى گرفتى؟»
نفر1: «سند، سوئيچ و جاسيگارى»

گفتم: «جا سيگارى براى چى؟»
ــيگار  ــد، س ــر1: «گفت كمپانى داده كه اعصابم خرد ش نف

بكشم.»
گفتم: «خب! باهاش اينور اونور هم مى رى؟»

نفر1: «آره ماشين خريدم واسه همين ديگه!»
گفتم: چه جورى؟»

نفر1: «سوئيچ ميذارم جيبم، با بى آر تى مى رم.»
ــتم بروم در افق گم شوم اين بار كه اين را  قبال ها مى خواس
گفت بى اختيار گم شدم. دور شدم از اين مردان غريب، ولى 

صدايشان مى آمد. 
نفر1: «جهان موازى آره؟ بعدش چه جوريه؟»

ــك جايى كه توش همه پولدارند و  نفر2: «جهان موازى ي
سرمايه دار...»

ــروف در فروش  ــاالنه يك كمپانى مع ــود س ميزان س
ــبت به بخش مهمى از درآمدها و هزينه هاى  قهوه، نس
ــاالنه بازارهاى ايران باالتر است. در حالى كه انتظار  س
مى رفت درآمد اين كمپانى بزرگ در سه ماه سوم سال 
ــركت 4/14 ميليارد دالر باشد، اما درآمد  مالى اين ش

ــد. ميزان  ــه 4/15 ميليارد دالر مى رس ــده ب محقق ش
ــركت نيز رشدى 6 درصدى  ــعبه هاى اين ش فروش ش
را تجربه كرده است. قهوه فروشى مذكور با بيش از 32 
ــعبه در سرتاسر جهان بزرگ ترين قهوه فروشى  هزار ش

زنجيره اى جهان محسوب مى شود.

سود قهوه فروشى

آيا با توجه به شغل خود ماليات متناسب با درآمدتان پرداخت مى كنيد؟
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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شروع از دانشگاه

طرز تهيه اقتصاد آشپزى

جهان هاى موازى
پاورقى 3

محمود خليلى | بنيانگذار صنايع بوتان |

بـا اسـتفاده از آمارهاى موجود از تعداد شـاغالن بخش صنعت در پايان سـال هاى مختلـف، مى توان كارنامه 
عملكرد اين بخش را از حيث اشـتغال زايى در اقتصاد كشور نيز مورد ارزيابى قرار داد. به اين ترتيب، مشاهده 
مى شود تعداد شاغالن بخش صنعت، از حدود يك ميليون و 77 هزار نفر در پايان سال 1383 (تقريبا مصادف 
با شـروع به كار دولت پيشـين)، به حدود يك ميليون و 243 هزار نفر در پايان سال 1390 رسيده است.  (آمار 
مشـخص از تعداد شاغالن صنعت در پايان سال 1391 در دست نيسـت. ) بنابراين آمارهاى موجود بيانگر اين 
اسـت كه طى دوره هفت سـال نخست در دولت پيشـين، مجموعا به تعداد 166 هزار نفر (ساالنه در حدود 24 
هزار نفر) به تعداد شاغالن موجود در بخش صنعت ايران افزوده شده كه با توجه به ابعاد جمعيت، تعداد جوانان 
و حجم اقتصاد كشـور، رقم بسـيار پايينى است. البته اين افزايش، بدون لحاظ كردن اثر ركود شديد اقتصادى 
سال 1391 بوده و نتايج آمارى اين ركود، در اين عملكرد منعكس نشده است. اين موضوع به ويژه از اين حيث 

حائز اهميت است كه روند اشتغال زايى اخير، چندان به طور پيوسته نبوده است.

آروين

بابى آنسر 


