
ــهريور سال جارى چك هاى  از ابتداى ش
منتشر شده توسط بانك ها جمع مى شود 
ــته چك هاى الكترونيكى  و قرار است دس
ــت  ــوند. اين كار قرار اس جايگزين آنها ش
ابتدا به شكل آزمايشى اجرا شود و سپس 
ــط همه بانك ها  ــرى توس به صورت سراس
ــته چك هايى تحويل  ــان دس ــه متقاضي ب
ــك مركزى  ــا نظارت بان ــود كه ب داده ش
ــود. هدف از اين كار ايجاد  ــر مى ش منتش
ــت. به همين  اعتماد به چك در بازار اس
منظور، بانك مركزى در ابالغيه اى، صدور 
دسته چك را تحت انحصار اين نهاد پولى 
ــع آورى كاغذهاى  ــته و درصدد جم دانس

چك از تمامى بانك هاست. 
ناصر حكيمى، مدير كل فناورى اطالعات 
ــزى در اين زمينه  و ارتباطات بانك مرك
ــت امروز» گفت: اين چك ها در  به «فرص
ــانى خواهد بود كه مطمئن و  ــت كس دس
معتبر بوده و داراى گردش مالى مطلوبى 
هستند. وى يادآور شد: اين چك ها داراى 
ــتند كه مى تواند تا  ساختار مطلوبى هس
ــاى جعلى را از  ــال آينده چك ه چند س

بازار جمع كند. 
ــر انفورماتيك بانك  ــود پاينده، مدي محم
ــارگاد نيز در مورد شيوه اجراى اين  پاس
ــروز» اعالم كرد: در  ــرح به «فرصت ام ط
ــته چك  ــك روند صدور دس ــده نزدي آين
ــد  ــراد باي ــى اف ــد و تمام ــر مى كن تغيي
ــان را به  تقاضاى دريافت دسته چك هايش
ــد تا پس از طى  ــك مركزى ارائه دهن بان
ــدن مراحل الزم دسته چك صادر و به  ش
آدرس شان پست شود. وى اعالم كرد: فاز 
آزمايشى اين طرح در بانك هاى منتخب، 
ــود و فاز  ــهريور ماه تست مى ش اوايل ش
ــط بانك ها ممكن است  عملياتى آن توس

در آذرماه انجام شود. 
درهمين زمينه ابراهيم نكو عضو شوراى 
ــاره به ابالغ بانك  عالى پول و اعتبار با اش
ــى  ــر آغاز طرح آزمايش ــزى مبنى ب مرك
ــناد وابسته كاغذى)  چكاوك (چك و اس
ــته چك هاى الكترونيك  در قالب ارائه دس
ــتفاده از  ــروز» گفت: اس ــه «فرصت ام ب

ــاخص هاى امنيتى در كاغذ و چاپ از  ش
ــت. با چك هاى  ويژگى هاى اين چك هاس
ــدل غير ضرورى چك  الكترونيك، رد و ب
ــك تهران و  ــود و فاصله چ ــذف مى ش ح
ــى رود. به طورى  ــتان ها از بين م شهرس
ــردازش الكترونيكى چك ها  ــان پ كه زم
در حوزه يك شهر يا استان به 24ساعت 

كاهش مى يابد. 
ــرح در  ــرد: اين ط ــالم ك وى اع
ــته تصويب شد و بايد  سال گذش
ــارى اجرايى  ــال ج در ابتداى س
مى شد البته موانع پيش رو بسيار 
ــت كه بايد مورد بررسى قرار  اس

بگيرد. 
ــيون  ــر كميس ــه دبي ــى ك موانع
ــاره  ــادى مجلس به آن اش اقتص
ــته چك هاى  ــد توزيع دس مى كن
ــال چك هاى  ــك و ابط الكتروني
ــان  كارشناس كه  ــت  اس كاغذى 
ــد اين فرآيند  پيش بينى مى كنن

دو سال زمان الزم دارد. 
ــت با ورود چكاوك  قابل ذكر اس
به معامالت، امضاى ديجيتال نيز 
جايگاهى ويژه پيدا خواهد كرد و 
ــا ضريب 99 درصد  جعل چك ت

ديگر وجود نخواهد داشت. 

بازارهاى خالى از چك هاى جعلى 
ــكاوك در  ــامانه چ ــه راه اندازى س نتيج
ــت كه  قالب چك هاى الكترونيك اين اس
ــت بانك ها كه عامل  موضوع اضافه برداش
خسارت زننده اى بوده و ناشى از مبادالت 
ــت از بين مى رود و سقف  اتاق پاياپاى اس
ــاس قواعد روشنى  تعهدات بانك ها براس
ــه داد: اجراى  ــود. وى ادام كنترل مى ش
ــل افزايش نظارت  ــكاوك به دلي طرح چ
ــد اقتصادى  ــايى مفاس و كنترل و شناس

خواهد بود. 
با توجه به اينكه چك هاى كاغذى، كندى 

ــول را با خود  ــالت و البته گردش پ معام
ــار و فعاالن بازار  ــه همراه مى آورد و تج ب
نيز مجبور به اعتماد به يكديگر بودند، اما 
ورود چك الكترونيك به بازار مهر تاييدى 
ــت كه مى تواند  ــالمت معامالت اس بر س
منافذ سوداگرى و كالهبردارى را ببندد. 
ــم در  ــده رباط كري ــو، نماين ــم نك ابراهي

ــراط  ــت: بايد ش خانه ملت نيز معتقد اس
ــيوه معامالت افراد حقيقى  اقتصادى و ش
و حقوقى اى را كه با چك سروكار دارند، 
ــرايط موقعيت  ــرا اين ش ــاظ كرد، زي لح
ــى براى كالهبرداران و اختالس به  مطلوب

شمار مى رود. 

فرآيند استاندارد سازى چك ها 
ــر از ايرادهاى وارد بر چك هاى  يكى ديگ
ــت، زيرا  ــتاندارد نبودن آنها اس فعلى اس
ــط بانك ها  ــر چك ها توس ــال حاض در ح
ــا و طرح هاى مختلف  در اندازه ها، رنگ ه
ــت چك  ــرار اس ــا ق ــود، ام ــادر مى ش ص

استانداردى طراحى شود كه توسط بانك 
مركزى منتشر و توسط شعب بانك ها به 

افراد ارائه شود. 

تاييد بى واسطه مشترى
ــى  ــال ها بررس ــرح چكاوك، پس از س ط
ــط بانك مركزى اجرا خواهد  اكنون توس
ــه هاى چك ها از دست  ــد تا الش ش
ــود و  ــع آورى ش ــازار جم ــردم و ب م
ــادالت چك از لحظه  كل فرآيند مب
ــت براى دسته چك تا زمان  درخواس
ــرل بانك  ــت كنت ــول چك تح وص
ــه با ورود  ــرد، البت ــزى قرار گي مرك
ــك مركزى  ــازار، بان ــه ب ــكاوك ب چ
ــوان تنها ناظر و مرجع مى تواند  به عن
ــه افرادى  ــته چك ب از واگذارى دس
ــاب بوده و چك برگشتى  كه بدحس
ــته اند، جلوگيرى كند. براساس  داش
ــته بانك مركزى  ابالغيه سال گذش
چك هاى جديد داراى باركد 2 بعدى 
ــردازش  ــود و به جاى پ ــد ب خواهن
ــات و تصوير آن در  ــى، اطالع فيزيك
ــماعى  ــود. س ــك پردازش مى ش بان
ــاورى اطالعات بانك  معاون اداره فن
ــروز» از  ــه «فرصت ام ــكن نيز ب مس
ــى طرح توزيع  اجراى مرحله آزمايش
ــر داد و گفت:  ــاى الكترونيك خب چك ه
ــه اين طرح  ــه اولي ــك در مرحل ــن بان اي
ــيوه  ــايى افراد و ش بوده و مقدمات شناس
جمع آورى چك هاى كاغذى را در دست 
ــى دارد، البته پيش تر بانك مركزى  بررس
ــت و صدور  ــالم كرده بود كه درخواس اع
ــود و با توجه  ــته چك متمركز مى ش دس
ــث صدور چك هاى جعلى  به اينكه با بح
مواجه هستيم، ساختارى را طبق مصوبه 
شوراى پول و اعتبار ايجاد خواهد شد كه 
مشترى درخواست صدور دسته چك خود 
را به صورت الكترونيكى يا از طريق شعبه 
ــابى،  ــكل بدحس ارائه دهد و چنانچه مش

ــته  ــتى چك يا حكم قضايى نداش برگش
ــته چك صادر  ــتور صدور دس ــد، دس باش
ــعبه  ــاى تحويل در ش ــه ج ــود و ب مى ش
ــود كه  ــال مى ش ــخص ارس به آدرس ش
ــرد و آدرس وى  ــق هويت ف ــن طري از اي
ــد. از اين رو، يك  ــخص خواهد ش نيز مش
ــت امروز»  ــه «فرص ــناس بانكى ب كارش
ــكاوك به راحتى مى تواند  ــت: طرح چ گف
ــردارى و بى اعتمادى را از  ــب، كالهب تقل

بازار دور كند. 
ــرل مجراى  ــا اميرتاش، به كنت عبدالرض
ــد  ــى تاكي ــعب بانك ــى ش ــدا، يعن در مب
ــه داراى  ــانى ك ــزود: تنها كس ــرد و اف ك
ــد صاحب اين  ــتند مى توانن ــار هس اعتب

دسته چك هاى الكترونيك شوند. 
ــائل اقتصادى يادآور  ــناس مس اين كارش
ــد: يكى از شاخص هاى رشد اقتصادى،  ش
ــت توليد و  ــش پول در جه ميزان چرخ
ــن رو، چك هاى  ــت. ازاي ــاد ثروت اس ايج
ــعبه بانكى  ــده از هر ش كاغذى صادر ش
ــد و  ــير باش ــد مانعى در اين مس مى توان

گردش پول را آهسته كند. 
ــيوه تزريق و انتشار اين چك ها را  وى ش
نيازمند كارى كارشناسانه دانست و اعالم 
ــد و چگونگى كارآمد بودن اين  كرد: مفي
ــت اما براى جمع آورى  چك ها آشكار اس
ــت آنها تدبيرى  چك هاى قديم و مديري
انديشيده نشده و مى تواند از موانع عمده 

در روند اجراى اين طرح به شمار برود. 
ــك در راه  ــاى الكتروني ــد چك ه هرچن
ــتند اما اصالح قانون چك همچنان  هس

در دست بررسى است.
ــد  جدي ــتورالعمل  دس ــته  گذش ــال  س
ــاب جارى نيز توسط بانك مركزى  حس
ــد كه با اين امر شرايط را براى  صادر ش
ــانى كه از طريق چك سوء استفاده  كس
ــده خواهد  ــخت و پيچي ــد، س مى كردن
ــناد  اس ــامانه مديريت  ــون س اكن كرد. 
اجرايى مطلوبى  بانكى مى تواند ضمانت 
ــا حضور  ــد ت ــتورالعمل باش در اين دس
ــازار براى  ب ــك در  ــاى الكتروني چك ه
ــالمت  ــار به يكديگر و س ــان تج اطمين

معامالت را شاهد شد. 
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«فرصت امروز» بازار داغ رايانه هاى لوحى را بررسى مى كند

تبلت هاى بى نام و نشان
فاتحان بازار

گفت و گو با جمشيد پژويان در كافه مديران «فرصت امروز» : 

مديريت دولتى 
هزينه ها را به حداكثر مى رساند

 صدور دسته چك در انحصار بانك مركزى قرار مى گيرد
با اجرايى شدن طرح چكاوك از شهريور

بازار الستيك؛
اروپايى  غايب، كره اى يكه تاز

سليقه اى كه تغيير كرده

چاى ايرانى كمرنگ مى شود

فرصت سرمايه گذارى در كسب و كار پرورش اسب

تضمين بازگشت سرمايه
در گرو خريد نژاد مرغوب

نگاهى به استراتژى قيمت گذارى تركيبى

ارزان فروشى
استراتژيك

همين صفحه

6
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2

با اجرايى شدن طرح چكاوك از شهريور

جهانگيرى اعالم كرد:  صدور دسته چك در انحصار بانك مركزى قرار مى گيرد
تصميم هاى جديد دولت براى تكميل طرح هاى آبى

دولت براى تامين مالى پروژه هاى آبى كشور راهكارهايى را پيش بينى كرده است. 
ــتان  ــفر به اس ــور، در جريان س ــاون اول رييس جمه ــرى، مع ــحاق جهانگي اس
ــانى اين استان اظهار  ــدها و طرح هاى آبرس ــيه بازديد از س ــاه در حاش كرمانش
ــبختانه دولت براى تامين مالى پروژه هاى آبى كشور راهكارهايى  ــت: خوش داش
ــرع وقت به  ــتر ادامه يافته و در اس ــرعت بيش را پيش بينى كرده تا طرح ها با س

بهره بردارى برسد. 
ــاه بازديد از طرح هاى مهم غرب كشور  ــفر خود را به استان كرمانش او هدف از س
ــد كه در مرحله  ــفر از چند س در بخش آب و خاك عنوان كرد و گفت: در اين س
پايانى كار قرار دارند، بازديد كرديم و فكر مى كنم مجموعه كارهايى كه در استان 
كردستان و كرمانشاه در بخش آب و خاك در دست اجراست، مى تواند آغازگر يك 

تحول جدى در بخش كشاورزى و توسعه اين دو استان باشد. 
ــاس پيش بينى هاى صورت گرفته، آب مورد نياز سنندج،  جهانگيرى افزود: براس
ــيعى را كه در استان كرمانشاه  ــتاهاى مسير و آب مورد نياز دشت هاى وس روس
ــائل اصلى كشور برشمرد  وجود دارد مى تواند آبيارى كند.  وى آب را يكى از مس
ــت: دولت در ارتباط با طرح هاى آب و خاك برنامه هاى جدى دارد و تالش  و گف
ــاورزى و هم در زمينه  مى كند هم در زمينه افزايش بهره ورى آب در بخش كش
ــن طرح ها را با  ــبكه هاى آبيارى اي ــد و ش ــاى اجرايى همچون احداث س طرح ه
ــاند.  معاون اول رييس جمهور، همچنين با اشاره به  ــرعت به بهره بردارى برس س
اهميت تجارت مرزى خاطرنشان كرد: همكارى با كشورهاى منطقه و به خصوص 
ــايه از اولويت هاى جدى دولت است و توسعه صادرات غيرنفتى  كشورهاى همس
ــتور كار دولت  ــى از برنامه هاى مهم براى خروج از ركود در دس ــز به عنوان يك ني
ــود را در بازارهاى  ــور بتوانند كاالهاى خ ــا واحدهاى توليدى كش ــرار گرفته ت ق
ــى عرضه كنند.  جهانگيرى ادامه داد: ايران و عراق از روابط صميمانه و  بين الملل
ــتند و زمينه هاى همكارى فراوانى در زمينه هاى مختلف و  برادرانه برخوردار هس
ــور وجود دارد.  وى با تاكيد براينكه اراده مسئوالن  ــطوح باال ميان دو كش در س
دو كشور بر توسعه روابط فى مابين قرار دارد، افزود: در اين سفر از مرز خسروى 
ــور بازديد خواهيم  و بازارچه مرزى پرويزخان به عنوان يكى از مرزهاى مهم كش
ــكالت و موانع پيش روى همكارى هاى تجارى و صادراتى را از ميان  كرد تا مش

برداريم. 

بازنگرى در فرآيند صدور پروانه كسب
 فرآيند صدور پروانه كسب نيازمند بازنگرى است. 

ــاف ايران با  ــه در گفت وگو با اتاق اصن ــاق اصناف ارومي ــى، رييس ات ــگر اوغل عس
ــود، گفت: درحال حاضر،  ــب بايد براى افراد صنفى صادر ش بيان اينكه پروانه كس
ــب براى مكان صادر مى شود كه مشكالت متعددى را براى واحد صنفى  پروانه كس

و اتحاديه به وجود آورده است. 
ــكان اجاره اى دارند، با  ــور م ــه داد: بيش از نيمى از واحدهاى صنفى كش وى ادام
نقل مكان اين واحدها پروانه كسب آنها ابطال مى شود و آن واحد صنفى دوباره بايد 
ــب و پرداخت حق عضويت اقدام كند، اين يك كار بيهوده و  به دريافت پروانه كس

اضافه است و جز اتالف وقت چيز ديگرى عايد واحد صنفى و اتحاديه نمى كند. 
عسگر اوغلى  تصريح كرد: اصالح فرآيند صدور پروانه كسب بايد در دستور كار اتاق 
ــكل تعويض  اصناف ايران قرار گيرد تا واحدهاى صنفى با تغيير مكان خود با مش

صدور پروانه كسب مواجه نشوند. 
وى با بيان اينكه حضور رييس اتاق اصناف ايران در اتاق هاى اصناف شهرستان ها 
ــت، گفت: رييس اتاق اصناف ايران بايد در طول سال از اتاق هاى  ــيار موثر اس بس
ــتان ها بازديد و از نزديك شاهد مشكالت و كاستى هاى اتاق ها باشد  اصناف شهرس

و بتواند براى آنها برنامه ريزى كند. 
عسگر اوغلى، با بيان اينكه رييس اتاق اصناف ايران بايد تعامالت بسيار قوى اى با 
ــد، اظهاركرد: در سايه تعامالت است كه  ــتگاه هاى دولتى و مجلس داشته باش دس

مى توانيم مشكالت اصناف را حل كنيم. 
ــرى  ــت: اتاق اصناف ايران بايد در برگزارى همايش ها و اجالس هاى سراس وى گف
ــئوالن  ــزارى اجالس ها و همايش ها و دعوت از مس ــد، برگ بيش ازپيش فعال باش
ــتگاه هاى دولتى  ــازمان ها و دس دولتى در افزايش تعامالت اتاق اصناف ايران با س

موثر است. 

خبر

 اجراى دقيق قانون نظام صنفى از اهميت 
بااليى براى اصناف برخوردار است. 

ــاق اصناف  ــى، رييس ات ــم حاج نايب رحي
ــا و  ــاركت فعال روس ــان گفت: مش زنج
نمايندگان منتخب اتاق هاى اصناف ايران 
ــاى عملكرد بهتر  ــيارى در ارتق تاثير بس

اتاق اصناف ايران خواهد داشت. 
ــاق اصناف  ــايت ات ــو با س او در گفت وگ
ــت قانون  ــران، با تاكيد بر اجراى درس اي
ــاق اصناف  ــاركت ات ــام صنفى و مش نظ
ــور، افزود:  ــا اتاق هاى اصناف كش ايران ب

ــاى اجرايى قانون نظام صنفى  آيين نامه ه
ــاق اصناف ايران موثر  در عملكرد بهتر ات
ــتند و اگر بتوانيم قوانين موجود در  هس
ــت اجرا كنيم،  قانون نظام صنفى را درس
به يقين به توسعه اقتصادى و رونق شبكه 

توزيع دست خواهيم يافت. 
ــراى  ــتاى اج ــرد: در راس ــح ك وى تصري
منويات رهبرى مبنى بر حركت به سمت 
ــاركت همه اصناف  اقتصاد مقاومتى، مش
در ارتقاى جايگاه اتاق اصناف ايران و هر 
ــدن قانون نظام صنفى و  چه بهتر اجرا ش

از همه مهم تر رونق اقتصادى موثر است. 
ــى از  ــاف يك ــه داد: اصن ــى ادام حاج نايب
ــادى و  ــق اقتص ــم در رون ــاى مه مولفه ه
ــمار مى روند و از آنجا كه  ــب وكار به ش كس
ــعه اقتصادى در ايجاد امنيت پايدار و  توس
ــادى دارد، براى  ــر زي ــارت جهانى تاثي تج
ــگاه مطلوب در  ــيدن ايران به يك جاي رس
ــت به اصناف توجه  تجارت جهانى الزم اس
ــرى  ــورد انتخابات سراس ــود. وى در م ش
نمايندگان منتخب اتاق اصناف ايران گفت: 
بايد تالش كرد تا افراد فرهيخته و توانمند 

وارد مجموعه عظيم اصناف ايران شوند. 
ــه نمايندگان  اينك ــان  با بي ــى،  حاج نايب
سراسر كشور نقش موثرى در تصميم هاى 
ــت، افزود:  اتاق اصناف ايران خواهند داش
ــاف ايران در اين  ــه اتاق اصن هيات رييس
بايد  ــتند و  ــا دخيل هس تصميم گيرى ه
مشاركت مطلوبى در برنامه هاى اقتصادى 

داشته باشند. 
ــر  ــى در بهت ــائل اساس ــى از مس وى يك
ــى را  ــام صنف ــون نظ ــدن قان ــرا ش اج
ــه در تصميم گيرى ها و  ــاركت فعاالن مش

ــد كرد:  ــت و تاكي ــازى ها دانس تصميم س
اصناف نقش موثرى در بازرسى و نظارت 
ــد كه بايد  ــم بازار دارن ــرل و تنظي و كنت
بيش ازپيش به اين مسئله توجه داشت. 
ــاف زنجان، با بيان اينكه  رييس اتاق اصن
ــته  ــن زمينه قدم هاى خوبى برداش در اي
ــيل  ــت، افزود: ظرفيت و پتانس ــده اس ش
اصناف در رونق فضاى كسب و كار را نبايد 
ناديده گرفت، زيرا اكنون اصناف بيش از 
17/5 درصد از سهم توليد ناخالص ملى را 

به خود اختصاص داده اند. 

اجراى دقيق قانون نظام صنفى در دستور كار قرار گيرد

ندا فتاحى 
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چاى خارجى در حال محو كردن 
چاى ايرانى از صحنه بازار داخلى 
است، اين جمله همه ما جراست. 
ــا، چاى  ــوپر ماركت ه اگر به س
فروشى  يا به  ، ميان مردم برويد، 
كمتر اثرى از چاى ايرانى در سبد 
خريد مردم پيدا مى كنيد، اما به 
ــام چاى هاى خارجى  جاى آن ن

پشت سر هم رديف مى شود. 
ــماره  ــروز» در ش ــت ام   « فرص
ــى  ــم خود به بخش بيست وشش
ــكالت چايكاران ايرانى و  از مش
ــت نامعلوم چاى ايرانى  سرنوش
ــال ها  پرداخت. چاى ايرانى، س
ــودش را  ــگاه خ ــت كه جاي اس
ــى  ــداران ايران ــان خري در مي
ــم  ــر روز ه ــت داده و ه از دس
ــاى ايرانى  ــاى آن در خانه ه ج
ــوى  ــود. از س ــر مى ش محدودت
ــاورزان چايكار  ديگر سفره كش
ــدازه تنگ تر  ــن ان ــه همي نيز ب

مى شود.
ــرايط در حالى است كه   اين ش
ــاره چاى  ــر از قديمى ها درب اگ
ــد، متوجه  ــوال كني ــى س ايران
ــال پيش  ــا 20 س ــويد ت مى ش
ــى در خانواده ها  فقط چاى ايران
مصرف مى شده و بهاى بيشترى 

داشته است. 
ــاله درباره  وقتى از خانمى 65 س
چاى ايرانى مى پرسم، مى گويد: 
ــراى خانه  ــه ب ــن هميش پدر م
ــد، خود ما  چاى ايرانى مى خري
ــه ارث برديم،  هم اين عادت را ب
ــه دليل  ــت ب اما االن سال هاس
ــگ بودن  ــت پايين كمرن كيفي
ــاى خارجى  ــاى ايرانى، از چ چ
ــم. تقريبا 20  ــتفاده مى كني اس
ــود كه چاى ايرانى  سالى مى ش

نخورده ايم. 
ــز مى گويد: من  خانم ديگرى ني
ــاى ايرانى دارم  ــم چ در خانه ه
ــى، چون اصوال  هم چاى خارج
ــاى  ــدار چ ــم طرف ميهمان هاي
خارجى هستند، اما خودم طعم 
ــت  چاى ايرانى مرغوب را دوس
دارم زيرا درون آن افزودنى هاى 
شيميايى وجود ندارد و طبيعى 

است. 
ــه همچنان  ــاله اى ك مرد 60 س
ــاى ايرانى  ــنت خوردن چ به س
پايبند است، درباره چاى ايرانى 
ــفانه نزديك  بيان مى كند: متاس
ــال است كه  چهارده- پانزده س
ــى، كيفيت خودش را  چاى ايران
از دست داده، اما هنوز هم چاى 
ايرانى مرغوب پيدا مى شود، من 
ــم طبيعى چاى  هم به دليل طع
ايرانى و نداشتن مواد شيميايى 

همچنان از چاى ايرانى استفاده 
مى كنم. 

وقتى چاى خارجى 
به صرفه تر است

وجود چاى هاى نامرغوب ايرانى 
ــه اى به جان  در بازار مانند تيش
ــت.  چاى ايرانى اصل افتاده اس
ــت،  ــا دليل نيس ــه اين تنه البت
ــادى دليل ديگر كم  صرفه اقتص
ــتقبال از چاى ايرانى  ــدن اس ش
ــت. رنگ چاى گويى بخشى  اس
ــمار مى رود،  ــش به ش از تجمالت
ــتن  ــى به دليل نداش چاى ايران
ــيميايى بايد  افزودنى و رنگ ش
حدود 20 تا 30 دقيقه دم بكشد 
تا طعم و رنگ اصلى خود را پيدا 
كند اما در مقابلش چاى خارجى 

ــد و  ظرف پنج دقيقه دم مى كش
رنگش هم تيره تر از چاى ايرانى 

مى شود. 
اين عامل رنگ فقط جنبه زيبايى 
ــل اقتصادى هم  ندارد بلكه عام
ــى درباره چاى  دارد، خانم جوان
ــاى ايرانى،  ايرانى مى گويد: «چ
ــان است،  ــت نش چاى پنج مش
ــت بريزى تا كمى  بايد پنج مش
رنگ بگيرد دست آخر هم براى 
ــواب نمى دهد  ــواده ج يك خان
ــاى خارجى،  ــا در مقابلش چ ام
يك قاشقش براى يك ميهمانى 

كافيست.»
با اين اوصاف چاى خارجى صرفه 
ــبت به  ــترى نس اقتصادى بيش
چاى ايرانى دارد. اما نكته جالب 
ــت  ــاى ايرانى اينجاس درباره چ

ــتر درباره اش  كه هرچقدر بيش
ــتر با جمالت  ــى، بيش مى پرس
منفى عليه اش مواجه مى شوى. 
ــان، يا اينكه  چاى پنج مشت نش
ــگ مى بينيم  ــى چاى كمرن وقت
ــبون ديده!  مى گوييم، چاى پاس
ــت كه كم  و جمالتى ازاين دس

هم نيست. 

جاى پاى چاى سنواتى در 
پرونده چاى ايرانى

شايد زمانى كه كاشف السلطنه، 
چايكارى را از هند به ايران انتقال 
ــن اوج و حضيض را  ــى داد، اي م
ــاى پيش بينى نمى كرد.  براى چ
ــه حضيض چاى ايرانى  اما ريش
هم دقيقا در همين تاريخ نهفته 
ــت. «حدود 20 سال پيش»  اس

ــى درباره  ــت كه وقت عددى اس
چاى ايرانى از مردم مى پرسيد به 
آن مى رسيد، 20 سال پيش چه 

اتفاقى افتاده است؟ 
ــال 1369 زير  چاى ايرانى تا س
ــيطر ه كامل وزارت بازرگانى  س
ــيوه كار سازمان  ــت، ش بوده اس
ــان  اين گونه بود  چاى در آن زم
ــاى را به طور  ــبز چ كه برگ س
ــدارى مى كرد  ــارى خري انحص
ــان آن را به  و زير نظر كارشناس
ــل مى كرد،  ــك تبدي چاى خش
ــاره واردات چاى  همچنين درب
نيز قواعد سخت گيرانه اى داشته 
ــازمان چاى از  است. اما وقتى س
ــه وزات جهاد  وزارت بازرگانى ب
ــود،  ــاورزى منتقل مى ش و كش
ــاى ايرانى آغاز  كم توجهى به چ

مى شود. 
ــمى، رييس اتحاديه  ايرج هوس
چايكاران مى گويد: بعد از اينكه 
سازمان چاى به وزارت بازرگانى 
ــتورالعمل ها  ــد، دس ــل ش منتق
ــه كارخانه ها  كمى تغيير كرد، ب
به اندازه چاى خشك شده شان 
كارمزد مى دادند، بنابراين عمال 
ــترى خشك  هرچقدر چاى بيش
ــد، كارمزد هم بيشتر بود  مى ش
و ديگر كارخانه اى به فكر خريد 
ــاى نبود. همين  برگ مرغوب چ
ــك نوع هرج و  موضوع موجب ي

مرج در چاى داخلى شد. 
ــزار  ــدود 70 ه ــان ح  در آن زم
ــط وزارت جهاد و  تن چاى توس
ــود  ــاورزى خريدارى مى ش كش
ــال  و در انبارها مى ماند. چند س
ــوان چاى  ــاى با عن ــد اين چ بع
سنواتى به بازار عرضه مى شود، 
ــمى، كم  چايى كه به گفته هوس
ــى بوده  ــت و حتى منقض كيفي
ــل عرضه چاى  ــا در فص و دقيق
ــود. به  تازه به بازار عرضه مى ش
ــت  اعتقاد او همين نوع چاى اس
ــده تفكر بسيارى  كه موجب ش
ــاى ايرانى  ــبت به چ از مردم نس

برگردد. 
البته فارغ از سياست هاى وزارت 
جهاد و كشاورزى و رانت خوارانى 
ــراب كردن  ــان در خ كه سودش
ــوده، در اين  ــاى ايرانى ب نام چ
ــوان عامل كم كارى  ميان نمى ت
كارخانه و تمايل نداشتن آنها به 
خريد برگ مرغوب چاى را ناديده 
گرفت، وقتى برگ مرغوب توسط 
ــود،  كارخانه ها خريدارى نمى ش
ــوب هم  ــا محصول مرغ طبيعت
ــش  ــود و حاصل ــد نمى ش تولي
ــليقه اى كه ديگر  ــود، س مى ش
ــايد جبران پذير  تغيير كرده و ش

هم نباشد. 

 رييس اتحاديه صنف رايانه از تداوم ركود چهار 
ــوازم ديجيتال خبر داد  ماهه بازار كامپيوتر و ل
ــاه رمضان  ــداوم ركود، در م و گفت: به دليل ت
ــد كاالهاى  ــش از 10 درص با كاهش قيمت بي
ــه بوديم كه اين روند  كامپيوترى در بازار مواج
همچنان ادامه دارد.  سيدمهدى ميرمهدى، در 
گفت وگو با مهر بازار كامپيوتر را بى رونق عنوان 
ــد مى رود به زودى  كرد و گفت: با اين حال، امي
شاهد رونق بازار و از سرگيرى خريدوفروش در 
اين بخش باشيم.  وى با بيان اينكه در طول سال 
جارى و طى چهار ماه گذشته شاهد بى رونقى و 
افت كسب و كار در حوزه فناورى اطالعات و رايانه 
بوديم، افزود: ركود بازار كامپيوتر سبب تعطيلى 
ــده و چنانچه اين  برخى از واحدهاى صنفى ش
روند تدوام يابد، بسيارى از واحدهاى اين صنف، 
تصميم به تعطيلى و تغيير شغل خواهند گرفت. 
ــاوران رايانه با تاكيد بر  رييس اتحاديه صنف فن

ــازار كامپيوتر نمى تواند  اينكه در حالت فعلى ب
ــاالن اين بخش  ــبى براى فع منبع درآمد مناس
ــد، افزود: طى چند ماه متوالى، فعاالن اين  باش

ــارى خود  ــخگوى هزينه هاى ج ــش، پاس بخ
نيستند و از اين رو، با تعطيلى واحدهاى صنفى، 

رونق بازار كاهش مى يابد. 

ــت برنامه ريزى  ــان اينكه دول ــدى، با بي ميرمه
مناسبى در جهت حمايت از فناورى اطالعات و 
فعاالن اين بخش نداشته، گفت: افزايش تعرفه 
واردات لپ تاپ و نوت بوك از چهار به 10 درصد، 

مزيد بر علت نابسامانى بازار كامپيوتر است. 
وى گفت: اين افزايش تعرفه گمركى، قاچاق كاال 
در اين حوزه را به همراه خواهد داشت، زيرا تعرفه 
ــط  گمركى لپ تاپ و نوت بوك كه به طور متوس
حدود 80 هزار تومان براى واردكننده تمام مى شد، 
ــتورالعمل جديد حدود 350 هزار  امسال و با دس
تومان هزينه در پى خواهد داشت كه اين موضوع 
ــود.   باعث افزايش واردات از مبادى قاچاق مى ش
ــاهد فعاليت  ميرمهدى اضافه كرد: هم اكنون ش
ــع و عرضه كاالهاى  ــوف ديگر در توزي برخى صن
ــى در بازار رايانه  كامپيوترى قاچاق و بدون گارانت
ــتيم كه اين موضوع از سمت ستاد حمايت از  هس

مصرف كنندگان در حال پيگيرى است. 

سليقه اى كه تغيير كرده 

چاى ايرانى كمرنگ مى شود

كاهش 10 درصدى قيمت ها در بازار كامپيوتر

تشكيل سازمان كارآفرينى بررسى مى شود
اليحه تاسيس سازمان نظام كارآفرينى در كميسيون اجتماعى دولت بررسى 

مى شود.
ــاه اجتماعى گفت: با توجه به اهميت موضوع  على ربيعى، وزير تعاون،  كار و رف
ــعه  ــور، معاونت توس ــد اقتصادى كش ــعه و رش كارآفرينى و نقش آن در توس
كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى نسبت به برنامه ريزى و 
انجام اقدامات و فعاليت هاى بنيادى در خصوص توسعه و ترويج كارآفرينى در 

كشور اقدام كرده است.
ــنيم از ايجاد كانون هاى كارآفرينى در تمامى استان هاى  او در گفت وگو با تس
كشور خبر داد و گفت: اين كانون ها به منظور يكپارچه سازى توسعه كارآفرينى 

در استان هاى كشور تا تشكيل سازمان نظام كارآفرينى فعاليت مى كنند.
ربيعى در تشريح مهم ترين اقدامات توسعه و ترويج كارآفرينى در كشور گفت: 
كانون هاى كارآفرينى به منظور يكپارچه سازى توسعه كارآفرينى در استان هاى 
ــازمان نظام كارآفرينى، به عنوان اتاق فكر كارآفرينى و  ــكيل س ــور تا تش كش
متشكل از كارآفرينان برتر استان ها در راستاى وظايف و ماموريت هاى محوله 

در دستورالعمل ابالغى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى فعاليت مى كنند.
ــكيل كانون  ــور اقدام به تش ــتان هاى كش ــال حاضر اكثر اس وى افزود: در ح
كارآفرينى و انجام فعاليت هاى مورد نظر كرده اند. براساس چشم انداز جمهورى 
اسالمى ايران در افق 1404، ايران كشورى توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، 
ــالمى و انقالبى، الهام بخش در  ــطح منطقه با هويت اس علمى و فناورى در س
ــازنده و موثر در روابط بين المللى ترسيم شده است. جهان اسالم و با تعامل س

در اين راستا، يكى از راه هاى رسيدن به جايگاه اول اقتصادى، توسعه و ترويج 
كارآفرينى نوآورمحور و دانش بنيان است.

جهش بازار ايران بعد از تحريم ها

وال استريت ژورنال در گزارشى نوشت: به دنبال تحوالت اوكراين و سردشدن 
ــر آلمان تالش  ــيه، اين شركت ها در سراس ــركت هاى آلمانى با روس روابط ش
ــود  ــوب مى ش مى كنند تا روابط تجارى خود را با ايران كه بازارى بزرگ محس

از سر گيرند. 
ــتريت ژورنال مقامات صنعتى و  ــته روزنامه وال اس ــنا، به نوش به گزارش ايس
اقتصادى مى گويند، شركت هاى آلمانى بى سروصدا روابط تجارى خود با ايران 
ــر گرفته اند. همچنين اين رويكرد در ديگر كشورهاى اروپايى محتمل  را از س
است، چون دولت هاى غربى در پى توافق با اين كشور از ماه نوامبر تاكنون برخى 

تحريم ها را عليه ايران كاهش داده اند. 
ــع و نهايى ادامه دارد،  ــتيابى به يك توافق جام از آن جا كه رايزنى ها براى دس
ــا ايران افزايش  ــت به تجارت ب ــازرگان خارجى براى بازگش اميدوارى ميان ب

يافته است. 
استيفان اسپينركانيگ، مدير شركت هاى – تك اسپينر كه در سال جارى به 
همراه يك هيات تجارى به ايران سفر كرده بود، در اين باره گفت: اين بازار پس 

از برطرف شدن تحريم ها منفجر خواهد شد. 
اگرچه شركت هاى آلمانى مى دانند كه فرصت هاى تجارى خوبى در ايران وجود 
دارد، تنها برخى از آنها به طور علنى در اين باره مذاكره مى كنند. بسيارى از اين 
شركت ها نگرانند كه صحبت كردن در مورد ايران به روابط  با امريكا لطمه بزند. 
شركت هاى امريكايى نيز به دليل قطع روابط ايران و امريكا پس از وقوع انقالب 

اسالمى درسال 1979 ميالدى از تجارت با ايران پرهيز كرده اند. 
وال استريت ژورنال در ادامه آورده است: اما شركت هاى آلمانى هم چنان براى 
انجام مبادالت ارزى ساده با ايران به دليل وجود موانعى در اين زمينه با مشكل 

روبه رو هستند. 
ــت و  ــازار بالقوه بزرگ اس ــران يك ب ــده: اي ــه همچنين يادآور ش اين روزنام
ــته باشند،  ــت به ايران را داش ــركت هاى غربى در صورتى كه اجازه بازگش ش
شركت هاى آلمانى در موقعيت خوبى قرار خواهند داشت. اين شركت ها پيش 
از اعمال تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل بازار خوبى در ايران داشتند. 

اكنون با توجه به جمعيت جوان تحصيلكرده ايران و منابع نفت و گاز اين كشور 
ــود كه ميزان صادرات آلمان به ايران در صورت لغو تحريم ها  پيش بينى مى ش

مى تواند به سرعت از مرز 10 ميليارد دالر در سال فراتر رود. 
ــتريت ژورنال، در حال حاضر حدود 100 شركت آلمانى در  ــته وال اس به نوش
ــيارى از آنها به دنبال اطالعاتى در مورد ايران بعد از  ــعبه دارند كه بس ايران ش

تحريم هستند.

رييس هيات مديره مجمع كارآفرينى:
با نظام فعلى بانكى به جايى نمى رسيم

ــه بخش توليد  ــرمايه در گردش ب ــى به عنوان س ــى بانكى اگر پول با نظام فعل
ــد و كمكى به توليدكنندگان  اختصاص يابد باعث افزايش نرخ تورم خواهد ش

نخواهد كرد. 
محمدرضا ديانى، رييس هيات مديره مجمع كارآفرينان ايران با اشاره به اينكه 
ــته ضدركود دولت  ــام پولى و بانكى در بس ــت هاى مربوط به اصالح نظ سياس
كافى نيست و به آن توجه عميقى نشده است، گفت:  شبكه فعلى بانكى شبكه 
بهره ورى براى توزيع پول و نقدينگى بين توليدكنندگان و صنايع نيست و به 
نظر مى رسد دولت بايد سياست هاى شجاعانه ترى را براى اصالح نظام پولى و 

بانكى در بسته ضدركود اتخاذ كند. 
ــانى در بخش توليد به شدت كاهش  وى با اشاره به اينكه بهره ورى نيروى انس
يافته است، اظهار كرد: طى چند سال گذشته سهم نيروى انسانى در هزينه هاى 
توليد به شدت كاهش يافته و در عين حال سهم هزينه هاى مالى در هزينه هاى 
ــت. اين وضعيت باعث خدشه دار شدن بحث  ــدت افزايش يافته اس توليد به ش

عدالت اجتماعى شده و كارآيى نيروى انسانى را هم كاهش داده است. 
ــراى افراد  ــتغالزايى ب ــى كنونى امكان اش ــا هزينه هاى مال ــان اينكه ب او با بي
تحصيلكرده وجود ندارد، افزود: در بسيارى از شاخص هاى پولى و مالى مجمع 
جهانى اقتصاد، ايران در دنيا در بين 139 كشور در رتبه هاى 129 يا 133 قرار 
دارد و در بين حدود 20 كشور منطقه نيز آخر است. با اين وضعيت نمى توانيم 

توقع توليد و صادرات را داشته باشيم. 
ــار فهرست چك هاى  رييس هيات مديره مجمع كارآفرينان ايران درباره انتش
ــوى بانك مركزى گفت: در حال حاضر به دليل اختالفات ارزى  برگشتى از س
بين بانك مركزى و بانك ها متاسفانه چك هاى برخى از توليدكنندگان توسط 
بانك ها برگشت خورده است. از سوى ديگر شركت هاى توليدى نمى توانند طلب 
خود را از توزيع كنندگان دريافت كنند و از راه قانونى نيز قادر به وصول مطالبات 
خود نيستند اما در عين حال بانك ها از طريق برگشت زدن چك توليدكنندگان 

آنها را وادار به پرداخت بدهى خود مى كنند. 
ــه قانون چك  ــده مربوط ب ــفانه اصالحات انجام ش ــرد: متاس ديانى تاكيد ك
ــى نمى توانند مطالبات  ــل از راه قانون ــب نبوده و توليدكنندگان در عم مناس
ــه بانك ها با  ــت ك ــول كنند. اين در حالى اس ــود را از توزيع كنندگان وص خ
ــود، توليدكنندگان  ــن خ ــازى بي ــه و از طريق شبكه س ــوه قضايي حمايت ق
ــد  ــرار مى دهن ــار ق ــت فش ــان تح ــت بدهى ش ــراى پرداخ ــدت ب را به ش
ــان  ــراى دريافت مطالباتش ــدگان ب ــار توليدكنن ــزارى در اختي اما چنين اب
ــش در زمينه  ــده مظلوم ترين بخ ــون توليدكنن ــزود: هم اكن ــت.  وى اف نيس
ــالح قانون  ــال اص ــرى به ح ــه بايد فك ــوه قضايي ــت و ق ــتى اس چك برگش
ــا به  ــتى واقع ــك برگش ــون چ ــدگان از راه قان ــرا توليدكنن ــد زي ــك بكن چ
ــته چك در روزنامه ها  ــروش دس ــاهد خريدوف ــند و حتى ش ــه نمى رس نتيج

نيز هستيم. 

توسعه ميدان نفتى 
مشترك ياران شتاب 

مى گيرد
با استقرار دكل حفارى فوق سنگين 
ــى  ــدان نفت ــعه مي ــح، توس 60 فت

مشترك ياران شتاب مى گيرد. 
ــعه  ــر توس ــى، مدي ــراهللا عباس نص
ــش از اين،  ــاران گفت: پي ميدان ي
ــتگاه هاى حفارى سنگين 28 و  دس
ــتقرار  ــح در ميدان ياران اس 92 فت
ــون در حال حفر  ــم اكن يافتند و ه
چاه هاى ارزيابى و توسعه اى هستند. 
دستگاه حفارى فوق سنگين پيروز 
يك، پس از تكميل يك حلقه چاه در 
ميدان آذر هم اكنون در حال انتقال 

به ميدان نفتى ياران است. 
ــى از  ــوان يك ــاران به عن ــدان ي مي
ميدان هاى مشترك نفتى در منطقه 
ــاس برآوردهاى  غرب كارون، براس
ــارد و يكصد  ــه داراى يك ميلي اولي
ــت خام  ــكه ذخيره نف ــون بش ميلي
ــعه اين ميدان با استفاده  است، توس
از توان فنى و منابع مالى داخلى اجرا 

مى شود. 

قطع آب پر مصرف ها در 
تهران آغاز شد

ــر عامل آب و  ــرورش، مدي محمد پ
ــران گفت: آب  ــتان ته فاضالب اس
مشتركان پرمصرف كه سرانه مصرف 
ــش از 40 مترمكعب  ــه آنها بي روزان
بوده و به دو اخطار كتبى بى توجهى 
كنند، چند ساعتى قطع خواهد شد. 
ــورت موردى  ــر به ص درحال حاض
ــتركان پر  ــع آب مش ــبت به قط نس
مصرف اقدام مى شود. به دنبال اخذ 
ــت براى برخورد  مجوز از هيات دول
سراسرى در اين خصوص هستيم و 
درخواست هاى خود را نيز به هيات 

وزيران ارائه داده ايم. 

دولت وظايف غير حاكميتى 
را واگذار كند

ــازمان نظام  هرمز ناصرنيا، رييس س
مهندسى معدن ايران گفت: وزارت 
ــى از  صنعت، معدن و تجارت بخش
ــود را به  ــف غيرحاكميتى خ وظاي
ــا امكان  ــازمان واگذار كند ت اين س
كنترل و نظارت دقيق بر اين بخش 
فراهم شود. براساس اصالحيه قانون 
ــدن و  ــت، مع ــادن، وزارت صنع مع
ــى از وظايف  تجارت مى تواند بخش
ــازمان  ــى خود را به س غيرحاكميت
نظام مهندسى معدن ايران به عنوان 
يك تشكيالت قانونى تفويض كند. 

برداشت 25هزارتن 
چغندرقند كشت پاييزه

ــى، مدير زراعت اداره  مهدى ملكش
ــان  ــاورزى خراس ــاد كش كل جه
ــمالى گفت: براى نخستين بار در  ش
ــور 25 هزار تن محصول كشت  كش
پاييزه چغندرقند از كشتزارهاى اين 
ــت پاييزه  استان برداشت شد. كش
ــدف صرفه جويى در  چغندرقند با ه
ــطح 790 هكتار  ــرف آب در س مص
ــتان و استان  از كشتزارهاى اين اس
گلستان انجام شد كه زمان برداشت 
ــه اول مردادماه جارى  آن تير و ده

بوده است. 

خريد تضمينى خرما
پس از 6سال توقف  

ــاون  ــركل تع ــرى، مدي ــى قنب عل
ــهر گفت:  ــتان بوش ــتايى اس روس
ــراى حمايت از  ــت ب ــتور دول با دس
ــد محصول  ــاورزان، طرح خري كش
ــال  خرما با قيمت تضمينى كه از س
87 متوقف شده بود از روزشنبه در 
اين استان از سرگرفته شد. براساس 
ــن تكليف  ــيون تعيي مجوز كميس
محصوالت كشاورزى دولت، خريد 
ــيوه فله اى و  تضمينى خرما به دو ش
ــده در صورت واجد  ــته بندى ش بس
شرايط بودن و تاييد توسط سازمان 
ــتايى خريدارى خواهد  تعاون روس
شد. قيمت پايه خريد خرماى درجه 
يك كبكاب فله 10 هزار ريال تعيين 
ــد افت كه  ــده و به ازاى هر  درص ش
ــت 100  تا 70 درصد امكان پذير اس
ريال از قيمت يادشده كم مى شود. 
اگر خرماى فله اى مشمول 70 درصد 
افت شود به ازاى هر كيلوگرم آن سه 
ــه نخلدار پرداخت  هزار ريال وجه ب
خواهد شد و اگر درجه يك نيز باشد 
ــاورز  همان 10 هزار ريال عايد كش

مى شود. 

از هرگونه مجوز فعاليت معدنى در كل دامنه و قله دماوند جلوگيرى مى شود. 
جعفر سرقينى، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با دستور اخير رييس قوه قضاييه، 

قله دماوند از فعاليت هاى معدنى مصون مى ماند. 
او توضيح داد: پنجم خردادماه امسال شوراى عالى معادن، موضوع فعاليت معدنى در اطراف 
ــاخت، از هرگونه مجوز فعاليت معدنى در كل دامنه و قله  قله دماوند را مطرح و مصوب س
ــود كه اين مصوبه به مرحله اجرا درآمد. دستور رييس قوه قضاييه در  دماوند جلوگيرى ش
مورد معادن اطراف قله دماوند، اجراى رأى خردادماه امسال شوراى عالى معادن را در اين 

ارتباط، تسهيل مى كند. 
وى يادآور شد: رأى مزبور با درخواست سازمان حفاظت محيط زيست در هشتم ارديبهشت 
ــا در نظر گرفتن  ــاى اطراف قله دماوند و ب ــال جارى مبنى بر تعيين تكليف محدوده ه س

ــوان اثر طبيعى ملى  ــاص اين منطقه به عن موقعيت و وضعيت خ
ــت محيطى،  و ضرورت حفاظت آن با تاكيد بر رعايت ضوابط زيس

صادر شده است. 
ــوراى عالى معادن اظهار كرد: معادن واقع در ارتفاع بيش  دبير ش
از هزار و 700 مترى كه در سال هاى 92- 1391 فعال بوده اند با 
مديريت معاونت امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنعت، معدن 
ــت و سازمان  ــازمان حفاظت محيط زيس و تجارت و همكارى س

جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور تعيين تكليف مى شوند. 

ــاهد بهبود وضعيت سهام  ــد كنونى، يقينا در آينده نزديك ش با توجه به روند به رو به رش
سايپا خواهيم بود.  سعيد مدنى، مدير عامل سايپا با اعالم اين نكته گفت: به رغم مشكالت 
كمرشكن صنعت خورد و موانعى كه باعث توقف فروش در بازار شده، توانستيم روند توليد 
ــه ماهه نخست سال گذشته به  را حفظ كنيم و به سطح كنونى برسانيم.  وى افزود: در س
دليل مشكالت قيمت گذارى و سوء مديريت هاى داخلى براى صنعت خودرو بسيار بحرانى 
شد، اما در ادامه با روى كار آمدن دولت تدبير و اميد و بهبود فضاى عمومى كشور توانستيم 
تا حدود زيادى از بحران خارج شويم. در حال حاضر روزانه حدود دوهزار دستگاه خودرو در 
سايپا توليد مى شود كه با توجه به بهبود شرايط و روند رو به رشد توليد، پيش بينى مى كنيم 
تا پايان سال بتوانيم اين عدد را به بيش از دو هزار و 300 دستگاه برسانيم.  مديرعامل سايپا 
ــان مى دهد كه از سال  درباره قيمت گذارى محصوالت اين كارخانه توضيح داد: آمارها نش

ــور بين  ــى كش 80 تا 93 ميانگين افزايش قيمت كاالهاى اساس
ــش يافته اما در همين زمان قيمت  هزار تا هزار و صد درصد افزاي
خودرو كمتر از 2/2 برابر افزايش داشته كه اگر اين رقم را به صورت 
شاخص موثر محاسبه كنيم قيمت خودروهاى سايپا حدود 1/8 
شده است.  مدنى با اشاره به بازگشت 20 هزار كارگرى كه پارسال 
بيكار شده بودند، گفت: با روند رو به رشد خودروسازى 30 هزار 
ــته به دليل تعطيلى  كارگر شركت هاى قطعه ساز كه سال گذش
كارخانه ها شغل خود را از دست داده بودند بر سر كار بازگشته اند.

بهبود قيمت سهام شركت سايپا در 2 سال آيندهممنوعيت فعاليت معادن اطراف قله دماوند

ــند  ــته باش تاجران اصوال بدون آنكه عمدى داش
ــدات داخلى را  ــات نابودى تولي مى توانند مقدم
ــاى نمونه اى  ــم كنند. واردات چ با واردات فراه
ــت كه البته سابقه اى طوالنى  براى اين حرف اس
دارد. واردات چاى قبل از روى كار آمدن مصدق، 
ــباع  ــود كه بازار از چاى اش به قدرى زياد مى ش
مى شود. وقتى مصدق روى كار مى آيد، چايكاران 
از وضعيت موجود گاليه مى كنند. همين گاليه ها 
موجب مى شود كه مصدق قوانينى را در حمايت از 
چايكاران تصويب كند، تدبيرى كه هنوز چايكاران 

ايرانى از آن به نيكى ياد مى كنند. 
مصدق به همين بهانه از تاجران چاى و كسانى كه 
در اين موضوع دخيل بودند دعوت مى كند تا براى 
مهمانى به منزل او بيايند، سپس با چاى ايرانى از 
آنها پذيرايى مى كند و بعد از آنكه مهمانان از عطر 
و طعم چاى شمال تعريف مى كنند، به آنها دستور 
ــاى داخلى حمايت كنند.  مى دهد كه از توليد چ
ــازمان چاى ايجاد مى شود و قانونى  بعد از آن س
ــود كه واردكنندگان چاى به ازاى  تصويب مى ش
ــى مى توانند  ــك كيلوگرم چاى ايران خريد هر ي
حواله واردات يك كيلو و 200 گرم چاى خارجى 

ــود  را دريافت كنند. همين موضوع موجب مى ش
كه چاى ايرانى در انبارها نماند. 

با چنين تدبيرى كشاورزان، بازرگانان و سازمان 
ــود كافى را  ــته و س چاى از وضعيت رضايت داش
مى بردند. حتى سازمان چاى آنقدر از اين سياست 
ــيده بود كه زمين هاى زيادى را در  به ثروت رس
ــى  ــاى خيز به منظور اقدامات آزمايش مناطق چ
براى بهبود كيفيت چاى كشور خريدارى مى كند. 
ــكاران اوضاع چاى  ــس اتحاديه چاي به گفته ريي
ــوال بوده  ــال 1369 نيز به همين من ايران تا س
ــازمان چاى به وزارت كشاورزى  اما زمانى كه س
ــوع چاى آغاز  ــدد بى توجهى ها به موض مى پيون
ــاى بدون هيچ  ــود و حواله هاى واردات چ مى ش
ــراد تاجر و غيرتاجر قرار  محدوديتى در اختيار اف
ــود كه گام هاى نخست  مى گيرد. اين گونه مى ش
واردات براى نابودى چاى ايرانى برداشته مى شود. 
ــك كيلوگرمش با  ــى كه زمانى ي حاال چاى ايران
ــد با  قيمت يك كيلو برنج طارم برابر بود يا مى ش
پول يك كيلو گرم آن چند كيلو انگور يا 800 گرم 
گوشت خريد، سال هاست كه از بازار عقب مانده و 

ارزشش هر روز كمتر از ديروز مى شود. 

حمايت مرحوم مصدق از چاى ايرانى، به چاى جان بخشيد

عسل داداشلو



ــن در اتحاديه  صبح ديروز اماك
قهوه خانه داران و سفره خانه هاى 
ــت. چرايى  ــور ياف ــنتى حض س
ــخص نشد، زيرا  اين حضور مش
ــخ  رييس اتحاديه حاضر به پاس
نشد و تنها اعالم كرد: «به زودى 
ــم  ــم صنفى هاي ــكالت ه از مش
ــر  ــم، ديگ ــازى مى كن شفاف س

سكوت كافى است». 
ــود، موجب  ــى ب ــئله هر چ مس
ــان رييس اتحاديه و  درگيرى مي
ــداى داد و  ــده بود و ص اماكن ش
ــت در بسته اتحاديه  فرياد از پش
ــنيده مى شد، اما در  به وضوح ش
نهايت پس از مدتى از اوج گرفتن 
ــور اماكن اتحاديه را  درگيرى مام
ترك كرد. گويا اين قصه تكرارى 
اتحاديه است كه هر از چند گاهى 

اماكن مهمان اتحاديه مى شوند. 
ــالن  س در  ــراد  اف از  ــدادى  تع
ــه فضاى كامال  انتظار اتحاديه ك
ــه اى دارد، منتظر بودند  قهوه خان
ــان رسيدگى شود.  تا به كارهايش
ــه تداعى كننده فضاى  محيطى ك
ــت، بر  ــنتى اس يك قهوه خانه س
ــى  از عكس  ــوار اتحاديه كاش دي
ــت،  ــاى بلند وجود داش قليان ه
ــنتى.  ــال ايرانى و س فضايى كام
ــاس گفته اين افراد مشكلى  براس
ــب و كار از  ــدور پروانه كس در ص
سوى اتحاديه وجود ندارد و تنها 
ــوى اماكن است كه  مشكل از س
بسيار سختگيرانه مجوز مى دهند. 
ــه اين  ــتناد به گفت ــاس اس براس
ــه اتحاديه  ــه هر ميزان ك افراد ب
ــاماندهى قهوه خانه ها و  ــراى س ب
سفره هاى سنتى تالش مى كند، 
به همان ميزان نيز اماكن مانع از 

سامان دادن آنها مى شوند. 
فردى كه بخواهد مجوزى براى 
قهوه خانه داشته باشد اگر موفق 
شود نظر اماكن را جلب كند، با 
اتحاديه به مشكل برنمى خورد. 

در  ــه اى  قهوه خان ــب  صاح
ــل در گفت و گو با  ــان كمي خياب
ــروز» مى گويد: بيش  «فرصت ام
ــه در اين  ــت ك ــال اس از 10 س
با تالش  صنف فعاليت مى كنم، 

ــدم، موافقت  ــق ش ــيار موف بس
ــم و اتحاديه  ــن را جلب كن اماك
نيز همكارى خوبى با من داشته 
است. اين كار درآمد خوبى دارد، 
البته نه به آن ميزان كه در افكار 
عمومى عنوان مى شود. بارها به 
بهانه هاى متعدد اماكن به دنبال 

بودند،  تعطيل كردن قهوه خانه ام 
ــكل  اما با پرداخت جرايمى مش
ــت.  به گفته اين  ــده اس حل ش
ــه يك قهوه خانه  فرد اجاره ماهان
ــه اى همچون  معمولى در منطق
خيابان كميل از يك تا پنج ميليون 
متغير است، البته اين قيمت بدون 

ــت و هزينه كارگر،  پول پيش اس
ــاى جارى نيز  ــات و هزينه ه مالي
حداقل پنج ميليون تومان است. 
با همه اين هزينه ها حداقل سود 
اين كار به صورت ماهانه دو ميليون 
تومان است كه اين باعث شده تا 
عالقه مندان زيادى داشته باشد به 

ــرط آنكه فرد روحيه تعامل با  ش
اماكن را داشته باشد، زيرا اتحاديه 
در همكارى و هماهنگى كامل با 

اصناف خود است. 
ــهرها و  ــه در ش ــود قهوه خان وج
روستاها از قديم االيام جزو فرهنگ 
ــوده، اگرچه در اين مدت  ايرانى ب
تغييراتى  قهوه خانه ها دستخوش 
شده اند، براى مثال، بعد از انقالب 
ــه اى پذيراى زنان  كمتر قهوه خان
بوده، اما امروزه بيشتر قهوه خانه ها 
ــرط  اين ممنوعيت را ندارند به ش
ــالمى را  ــه بانوان حجاب اس اينك
ــتر  رعايت كنند. اين موضوع بيش
در قهوه خانه هاى سنتى و اماكن 
ــود  ــهرها ديده مى ش تفريحى ش
ــنتى هنوز  و قهوه خانه هاى غيرس

پذيراى مردان هستند. 
از  ــه  حاصل ــد  درآم ــترين  بيش
ــا از محل ارائه قليان  قهوه خانه ه
ــت و اگر فضا  ــتريان اس به مش
ــد،  براى پذيرايى زنان مهيا باش
قيمت آن دوچندان نيز مى شود، 
ــال  ــه در چند س ــى ك موضوع
ــوى اماكن  ــته بارها از س گذش

ممنوع و بالمانع شده است. 
ــب و كار  ــال، كـس ــا ايـن حـ بـ
قهوه خانه ها و سفره خانه ها مانند 
ــته رونق دارد و اگر هر از  گذش
ــكل نشود،  چندگاهى دچار مش
ركود اقتصاد نمى تواند بر درآمد 
ــد، زيرا در هر  آن تاثيرگذار باش
ــداران خاص خود  ــورت طرف ص
ــژه محيط هايى كه  را دارد، به وي

مأمنى براى بانوان هستند. 
نكته اساسى در مورد قهوه خانه 
ــوه و نوع  ــى بر نح ــارت كاف نظ
خدمات دهى به مشتريان است، 
ــات با يك  ــه خدم ــراى نمون ب
كيفيت يكسان در يك محدوده 
جغرافيايى نرخ متعددى دارد و 
اين بيانگر آن است كه اتحاديه 
ــرد  ــر عملك ب ــى  كاف ــارت  نظ
ــود ندارد.   ــاى صنفى خ واحده
اما نكته مهم تر براى واحدهاى 
ــن  اي ــه داران  ــى قهوه خان صنف
ــه امروز  ــت: قهوه خانه اى ك اس
داير است معلوم نيست فردايى 

دارد يا خير. 

مهمان ناخوانده در اتحاديه قهوه خانه داران
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خبراخبار كوتاه

ضوابط انتظامى عمومى و اختصاصى صنف قهوه خانه داران 
الف- ضوابط انتظامى عمومى قبل از افتتاح: 

به منظور پيشگيرى از سرقت تمام واحدهاى صنفى و اماكن عمومى ملزم به استفاده از قفل هاى استاندارد هستند. 
ــكونى واحدهاى صنفى و  وجود هرگونه معبر ارتباطى اعم از موقت و دائم (در و پنجره) به منازل مس

اماكن عمومى همجوار ممنوع است
عدم اشرافيت يا مجاورت واحدهاى صنفى بر مراكز داراى طبقه بندى (امنيتى، نظامى، سياسى و انتظامى) 
استقرار و فعاليت صنوف و اماكن عمومى در واحدهاى داراى كاربرى مسكونى ممنوع است، در صورت 

تغيير كاربرى بايد داراى در ورود و خروج، راهرو و راه پله مجزا باشد. 
نصب دوربين مداربسته در واحدهاى صنفى و اماكن عمومى بايد شرايط خاصى داشته باشد. 
در صورت اشرافيت به منازل مسكونى از پنجره هاى ثابت و شيشه هاى مشجر استفاده شود. 

صالحيت واحدهاى صنفى و اماكن عمومى مستقر در شهرك ها و مجتمع هاى مسكونى، ادارى تجارى 
وابسته به بخش دولتى و خصوصى كه امن كنترل و نظارت آنها نيست، منفى اعالم شود.

براى صنوف و اماكن عمومى بايد نام فارسى با مضامين موافق با عفت عمومى انتخاب شود (در صورت 
ــده ارائه تاييديه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى  ــى بودن نام انتخاب ش ــبت به فارس وجود ابهام نس

استان از سوى متقاضى الزامى است).
ب- ضوابط انتظامى اختصاصى قبل از افتتاح: 

حداقل فاصله تا مراكز آموزشى اعم از پسرانه و دخترانه درمانى و مذهبى و صنوف مختصص بانون 200 متر است. 
استقرار در معابر يا محل هايى كه داراى بافت مسكونى است، ممنوع مى باشد. 

استقرار در مناطق آلوده جرم خيز ممنوع است. 
استقرار در طبقات غير همكف ممنوع است. 

تبصره: در صورتى كه داخل واحدهاى صنفى از بيرون قابل رويت باشد، بالمانع است. 
احداث سرويس بهداشتى آقايان در قهوه خانه  معمولى الزامى است. 

محل مناسبى براى استراحت كارگران درنظر گرفته شود. 
نداشتن محدوديت ترافيكى برابر جدول ضوابط فنى. 

تبصره: قهوه خانه هاى زير 50 متر به مجوز ترافيكى نياز ندارد. 

الهه ابراهيمى

كاهش40 درصدى 
محصوالت كشاورزى 

در سبزوار
ــان،  مدير جهاد  محمد جواد ايزدي
ــش  كاه از  ــبزوار  س ــاورزى  كش
ــاورزى  40 درصدى محصوالت كش
در اين شهرستان خبر داد و گفت: 
ــت آب و هوايى اين منطقه  وضعي
ــته، در كميت  طى 40 سال گذش
ــر منفى  ــى تاثي ــت بارندگ و كيفي
داشته است. بحث خشكسالى هاى 
اخير به سال زراعى امسال مربوط 
ــت  ــال اس ــت. ما چندين س نيس
مسائل ترويجى را براى كشاورزان 
اعالم  ــتان  شهرس ــرداران  بهره ب و 

مى كنيم. 
خشكسالى خسارت هاى فراوانى به 
ــاورزى وارد كرده است.  بخش كش
ــد همچنان ادامه پيدا  اگر اين رون
كند اين خسارت ها تا 200 ميليارد 

تومان پيش خواهد رفت. 

حضور بخش خصوصى 
در تهاتر نفت 

بخش خصوصى با حضور در بخش 
ــزايى  تهاتر نفت مى تواند نقش بس
ــران بازى  ــت پول نفت اي در درياف
ــن قمصرى، مدير  كند.  سيدمحس
ــركت ملى نفت  ــور بين الملل ش ام
ــراى دريافت  ــان اينكه ايران ب با بي
ــار زيادى است  پول نفت تحت فش
ــت نظام بانكى كشور  و ضرورى اس
ــوه حاصل از  ــراى جابه جايى وج ب
ــكار ارائه دهد،  فروش نفت خام راه
ــى به يقين  ــش خصوص ــت: بخ گف
ــات انتقال پول نفت  مى تواند عملي
ــان كند. پول حاصل از فروش  را آس
ــس از واريز به خزانه در  نفت خام پ
اختيار بخش خصوصى براى واردات 
يا كارهاى ديگر قرار مى گيرد، حاال 
ــده بتواند در ازاى  اگر يك وارد كنن
فروش نفت كاالى خود را وارد كند، 
مى تواند به ما نيز كمكى زيادى كند، 

در واقع تهاتر انجام دهد. 

برنامه گسترده براى كنترل بازار 
ــترده اى براى كنترل بازار دارد.  نيره  ــازمان ملى استاندارد، برنامه گس  س
ــازمان ملى استاندارد، با اشاره به اينكه آمارها نشان  پيروزبخت، رييس س
ــانى كه  ــان مى دهد، تاكيد كرد: با كس ــش كيفيت در بازار را نش از افزاي
ــان استاندارد را جعل كنند، براساس قانون برخورد جدى مى شود.  او  نش
در گفت وگو با نسيم با اشاره به اينكه اين سازمان برنامه گسترده اى براى 
ــازمان ملى  ــت، افزود: س كنترل بازار در ماه مبارك رمضان به اجرا گذاش

استاندارد نظارت دقيقى بر بازار دارد.
همچنين اظهار كرد: اين سازمان با اصالح فرآيندها، نظارت هاى الزم را بر 
ــركت هاى توليدى كه داشتن نشان  بازار دارد و در كنار آن بر توليدات ش

استاندارد براى آنها ضرورت دارد، نظارت دقيقى دارد.  
ــركت ها به صورت  ــرى از توليدات اين گونه ش ــا بيان اينكه نمونه گي وى ب
ــبت به گذشته تغيير  ــت، افزود: روش نمونه گيرى نس مرتب در جريان اس
ــت.  پيروزبخت گفت: عالوه بر نمونه گيرى هنگام توليد كاال، در  كرده اس
ــا تخلفى در رعايت  ــود ت ــه نيز از بازار مصرف نمونه گيرى مى ش دو مرحل

استاندارد بودن كاال صورت نگيرد.
رييس سازمان ملى استاندارد اضافه كرد: تمركز سازمان براى كنترل استاندارد 

بر بازار است تا امكان هرگونه انحراف واحدهاى توليدى گرفته شود. 

ماليات در كمين گران فروشان مسكن
 ماليات سبب مى شود تا گران فروشى مسكن كنترل شود. 

ــاوران امالك استان تهران اعالم كرد:  ــام عقبايى، رييس اتحاديه مش حس
ــان ملك، بازار مسكن به  ــتر از گران فروش ــت با دريافت ماليات بيش بناس
ــنا گفت: مدت  ــود.  او به ايس ــوب و واقعى خود نزديك تر ش ــطح مطل س
ــنيدن خبر رونق بازار مسكن  ــت كه افكار عمومى در انتظار ش زيادى اس
ــيارى از افراد كه با خريد خانه به عنوان يك كاالى سرمايه اى  ــت، بس اس
وارد عرصه سرمايه گذارى شده اند و اينك از خود مى پرسند كه آينده اين 
بازار با توجه به تصميم قاطع دولت در كنترل تورم چه خواهدبود، به ويژه 
ــت با دريافت ماليات بيشتر از گران فروشان ملك، بازار مسكن  اينكه بناس
به سطح مطلوب و واقعى خود نزديك تر شود.  وى با استقبال از اين اقدام 
ــان مسكن گفت: در  ــتر از گران فروش دولتى مبنى بر دريافت ماليات بيش
صورتى كه اين كار به درستى اجرا شود، كمك قابل توجهى خواهد كرد. 

ــبى است، گفت: اجراى اين طرح  وى با بيان اينكه اين طرح ارزيابى مناس
ــرمايه اى در دراز مدت خارج شود و  ــود مسكن از كاالى س موجب مى ش
ــكن نقش آفرينى كند؛ ضمن اينكه  فقط مصرف كننده واقعى در بازار مس
بازار اجاره بها نيز به سرعت كنترل خواهد شد، البته اجراى درست و موثر 

اين طرح به آيين نامه هايى با ضمانت اجرايى نياز دارد. 
ــه ازاى  ــده دولت ب ــن طرح مقررش ــرد: در قالب اي ــح ك ــى تصري عقباي
ــنده) ماليات  ــه قيمت باالتر از مالك (فروش ــروش دوباره ملك ب خريدوف

اخذ كند. 

«قصرشيرين» منطقه آزاد مى شود
معاون اول رييس جمهور از تصميم دولت براى تبديل شهرستان قصرشيرين 
ــتان  ــرى گفت: تبديل شهرس ــحاق جهانگي ــه آزاد خبر داد.  اس ــه منطق ب
قصرشيرين به منطقه آزاد يكى از برنامه هاى دولت تدبير و اميد است كه به 
ــدن آن هستيم. تالش مى كنيم تا هرچه سريع تر كارهاى  دنبال عملياتى ش
ــدن شهرستان مهم و مرزى قصرشيرين به منطقه آزاد انجام شود،  تبديل ش
ــت، يكى از  ــى راهبردى و مهم برخوردار اس ــتان از موقعيت زيرا اين شهرس
ــت هاى اصلى دولت ايجاد روابط اقتصادى پايدار با كشورهاى همسايه  سياس
از جمله عراق است، زيرا اين كار در بهبود فضاى كسب و كار و همچنين رونق 

فضاى اقتصادى جامعه تاثيرگذار خواهد بود. 



ــروز  ام ــت  فرص ــه  ك ــور  همان ط
پيش بينى كرده بود، شاخص كل به 
واكنش  واحد  خط حمايت74574 
ــه اين ترتيب،  ــان داد و ب مثبت نش
انتظار مى رود تا شكست خط روند 
قرمز رنگ صعودى با برخورد با اين 
ــده و تا مقاومت  حمايت جبران ش
ــد در نقطه تالقى خط  75801 واح
ــى بولينگر  ــز و خط باالي روند قرم
ــن كه با  ــه مهم اي ــش رود. نكت پي
الگوى  ــت  وضعي اين  ــكل گيرى  ش
ــانه كف ديگرى در شاخص  سرو ش
ــود كه در صورت  كل تكميل مى ش
ــد  ــرايط مى توان ــودن ش ــم ب فراه
ــرمايه  س بازار  ــداد  رخ ــن  مهم تري
ــم بزند.  ــته را رق ــاه گذش در چندم
ــودار مى بينيد  همان طور كه در نم
ــاخص حاكى از شكل گيرى  روند ش
ــانه كف است كه در  الگوى سرو ش
ــا 75061 واحد  ــود ت ــورت صع ص
ــت آن تكميل مى شود و  شانه راس
با شكست خط گردن در اين ناحيه 
ــد را تجربه  ــاخص يك خيز بلن ش
خواهد كرد. مقاومت هاى پيش روى 
ــه ترتيب75801 واحد،  اين روند ب
ــت.  اس ــد  واح و 78970   76564
ــود، فعاالن  ــن توصيه مى ش بنابراي
ــهم هاى خود به  ــار س ــازار در كن ب
طور دقيق رفتارهاى شاخص را در 

چند روز آينده تحت نظر بگيرند و 
استراتژى هاى خريدوفروش خود را 

براساس آن تنظيم كنند. 
ــهامداران در بازار  ــه رفتار س مطالع
ــود كمبود  باوج ــد،  ــان مى ده نش
نقدينگى، سهامداران با تحليل هاى 
ــته  به گذش ــبت  نس ــرى  منطقى ت
ــروش مى زنند و  ــت به خريدوف دس
از همين رو، بازار روندى منطقى به 
خود گرفته است. نكته مهم تر اينكه 
حقوقى ها فعال تر از گذشته در بازار 
ــنبه 57  ــده اند. روز يكش ــر ش ظاه

درصد از ارزش معامالت در اختيار 
حقوقى ها بود و اين گروه 52 درصد 
ــا و 61 درصد از فروش ها  از خريد ه

را انجام دادند. 
ــرمايه گذاران خرد  ــه س در حالى ك
ارزش  از  ــدى  درص  43 ــهم  س
معامالت داشتند و البته بيشتر آنها 

خريدار بودند. 
ــنبه در صنعت   حقوقى ها روز يكش
ــات فنى  ـــتـه اى، خـدم چـنـدرش
ــى و تا حدودى رايانه فعال  مهندس

بودند. 

ــهام مپنا و معادن،  روز گذشته س
ــر،  وغدي ــت  وبمل ــپا،  شس كگل، 
ــور، رتاب،  ــد، وصندوق، رانف وامي
ــكرمان،  س ــخاش،  س ــفارس،  س
ــيمان  س ــمال،  سش ــاربيل،  س
ــصوفى، حق خارزمى،  شاهرود، س
فخوز،  پكرمان،  ــو،  تيپيك بترانس، 
ــران،  اي ــازى  تراكتور س ــورد،  فن
ــاب، مخابرات، ثفارس،  حفارى، رت
وتوس،  ــپه،  وس ونيكى،  ــم،  وتوس
ــه  بيم ــر،  خنصي ــاپا،  كس واذر، 
ــيان، غچين، دسينا، وپخش،  پارس

و  ــكن  مس ــرمايه گذارى  س ــق  ح
ــط حقوقى ها  ــى توس ــق خارزم ح

خريدارى شد. 
ــا احتمال  ــود ت آنچه موجب مى ش
ــاخص كل در بازه زمانى  ــد ش رش
ــت كند، موضوع  ــش رو را تقوي پي
بازارهاى موازى است. بازار مسكن 
ــال 91 تا  پس از جهش قيمت س
خرداد 92 خسته تر از آن است كه 
ــرگردان را  بتواند نقدينگى هاى س
ــد. محرك هايى مثل وام  جذب كن
ــكن وغيره تنها مى تواند براى  مس
ــرگردان  ــى س نقدينگ از  ــى  بخش
ــم با  ــازار ارز ه ــد. ب ــذاب باش ج
تمديد توافق ژنو تا چند ماه آينده 
محرك جدى براى افزايش قيمت 
ــا در اين ميان  ــت. ام نخواهد داش
مهم ترين نگرانى براى فعاالن بازار 
بازار  ــه  ناحي از  ــرمايه مى تواند  س
ــد. اما به اعتقاد  ــكه باش طال و س
ــكه  فعاالن بازار، در حال حاضر س
ــتند  و طال دچار حباب قيمت هس
ــرگردان  و توان جذب نقدينگى س
ــرمايه هاى  ــد. بنابراين، س را ندارن
ــرگردان اگر راه بانك ها را پيش  س
ــاره اى جز گذر به بازار  نگيرند، چ
ــرمايه نخواهند داشت و به اين  س
پارك شده،  ــرمايه هاى  س ترتيب، 
ــاخص كل اهداف اعالم شده را  ش

باال خواهند برد. 

بورس اوراق بهادارنماگر بورس

فرابورس

شركت ها و مجامع

بورس كاال

بورس انرژى

بورس بين الملل
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ــادار تهران پس  بورس اوراق به
ــى روز  ــت منف از دو روز حرك
گذشته حركت مثبت و بى رمق 
خود را آغاز كرد. ديروز دوشنبه 
به لطف رونق معامالت در ميان 
نمادهاى خودروسازى و تعدادى 
از نمادهاى بزرگ پتروشيمى و 
سرمايه گذارى، آن هم در نيمه 
ــاخص ها  ــى معامالت، ش ابتداي
ــه  تجرب را  ــدودى  مح ــد  رش
ــر گروه هايى كه  كردند. از ديگ
ــرمايه گذاران  نسبى س اقبال  با 
روبه رو شدند مى توان به بخش 
ــطه گرى مالى،  حمل و نقل، واس
ــتگاه هاى  ليزينگ، غذايى و دس
ــته  ــاره كرد. روز گذش برقى اش
ــران با  ــاخص كل بورس ته ش
ــى 71 واحدى به  ــت افزايش ثب
ــيد. در ادامه  74706 واحد رس
ــار نمادهاى فلزى  با افزايش فش
ــاى  ــدادى از نماده ــت تع و اف
سرمايه گذارى و معدنى و برخى 
از پتروشيمى ها، شاخص كل از 
حركت صعودى خود باز ايستاد 
ــيبى منفى اما  ــن نماگر ش و اي
ــيار ماليم را به خود بگيرد.  بس
ــازار ديروز  ــاس، در ب بر اين اس
ــته روند  ــاى گذش ــد روزه مانن
ــود و  ــم ب ــل كننده اى حاك كس
ــركت ها رشد  ــهام ش قيمت س
ــرد.  ــه نك ــمگيرى را تجرب چش
مجامع  قيمت خودرو،  وضعيت 
ـــگاه ها، سـياست هاى  پـااليـش
ــاد و اليحه حمايت  كالن اقتص
ــور كامل  ــى به ط ــد مل از تولي
ــه دنبال  ــده و بازار ب نهايى نش
تعيين تكليف اين مباحث مهم 
ــت. رخدادهاى ذكر شده هر  اس
ــزايى در روند  ــدام تاثير به س ك
حركتى شاخص و قيمت سهام 
شركت ها خواهند داشت، به اين 
ــركت ها  ــم انداز ش ترتيب، چش
ــودآورى تغييرات با  ــد س و رون
اهميتى را تجربه خواهند كرد. 

فعاليت حقيقى ها، كمتر از 
حقوقى ها

ــزان فعاليت  ــازار ديروز مي در ب
ــر از حقوقى ها  ــا كمت حقيقى ه
ــرمايه گذاران  بود به طورى كه س
ــا،  بانك ه ــع  صناي از  ــى  حقيق
ــودرو،  ــى، خ ــاى نفت فرآورده ه
ــى و  ــى و مهندس ــات فن خدم
ــته اى  چندرش ـــركـت هـاى  ش
ــده و بيشتر به  صنعتى خارج ش
صنعت ماشين آالت و تجهيزات 
ــن ميزان  ــدند. همچني وارد ش
فروش سهامداران حقيقى بيشتر 
از فروش آنها بود يعنى حقيقى ها 
ــازار امروز 282 هزار و 237  در ب
ــدارى كرده  ــهم خري ميليون س
ــزار و 480  ــل 319 ه و در مقاب
ــهم فروختند؛ اما در  ميليون س
ــا 182 هزار و  ــل حقوقى ه مقاب
ــهم خريدارى  ــون س 275 ميلي
كرده و در مقابل 145 هزار و 32 

ميليون سهم فروختند.
 

تغيير جايگاه بزرگان بورس
ــر شده از  جديدترين آمار منتش
ــان مى دهد  ــه اى نش تاالر شيش

ــا در تاالر  كه با كاهش قيمت ه
ــركت هاى  ش تعداد  ــه اى  شيش
ــاردى در بورس  ــزار ميلي 10 ه
ــه، به طورى كه در  ــش يافت كاه
ــش شركت  حال حاضر تنها ش
ــاردى در بورس  ــزار ميلي 10 ه
ــه اين  ــور دارند. ب ــران حض ته
ــاخص  ــش ش ــا كاه ــب، ب ترتي
ــى منفى بورس  ــورس و بازده ب
ــال تاكنون  ــران از ابتداى س ته
جايگاه بزرگان بورسى با كاهش 
ــده و تعداد  معنادارى مواجه ش
ــركت هاى 10 هزار ميلياردى  ش
به شش شركت رسيده است. بر 
رتبه بندى  تازه  ترين  اساس،  اين 
ــان  نش ــى  بورس ــركت هاى  ش
مى دهد كه هلدينگ خليج فارس 
ــى معادل  در حال حاضر با ارزش
ــزار و 425 ميليارد تومان  37 ه
در صدر جدول قرار گرفته است. 
ــه ارزش  ــت ك ــن درحالى اس اي
ــركت در ابتداى سال 40  اين ش
ــارد تومان بود. پس از  هزار ميلي
ــارس، تاپيكو و  هلدينگ خليج ف

ــز با كاهش  ــيار ني ارتباطات س
معنادار ارزش بازار مواجه شده و 
به ترتيب، ارزشى معادل 14هزار 
ــزار و  ــارد و 12 ه و 952 ميلي
رتبه هاى  ــان  توم ميليارد   582
ــوم را در اختيار گرفته  دوم و س
است. مخابرات با 12 هزار و 165 
ميليارد تومان، غدير با 12 هزار و 
141 ميليارد تومان و نفت و گاز 
پارسيان با 11هزار و 725ميليارد 
تومان رتبه هاى بعدى را به خود 
اختصاص دادند و شش شركت 
10 هزار ميلياردى بازار سرمايه 
ــت كه  ــدند. اين در حالى اس ش
ــورس از ابتداى  ــه افت ب با ادام
سال تاكنون، تعداد شركت هاى 
ــاردى در بورس تهران  هزار ميلي
ــازار  ــه و ارزش ب ــش يافت افزاي
ــركت هاى مطرح بازار به هزار  ش
ميليارد تومان تقليل يافته است، 
به طورى كه در حال حاضر ارزش 
ــزار و 903  ــر 9 ه ــازارگل گه ب
ميليارد تومان، ملى مس 9 هزار 
و 784 ميليارد تومان، چادرملو 

ــارد تومان،  ــزار و 568 ميلي 7 ه
ــارد  ــزار و 331 ميلي ــا 7 ه مپن
ــتان 5 هزار  تومان، فوالد خوزس
ــارد تومان، صندوق  و 936 ميلي
و 839  ــزار  ه  5 ــتگى  بازنشس
ــعه معادن  ــارد تومان، توس ميلي
ــزات 4 هزار و 929 ميليارد  و فل
ــادرات با 4 هزار  تومان، بانك ص
ــان، بانك  ــارد توم و 837 ميلي
ــيان 4 هزار و 630 ميليارد  پارس
تومان، بانك تجارت چهار هزار و 
570 ميليارد تومان و كشتيرانى 
ــارد تومان  ــزار و 488 ميلي 4 ه
ــدى را در اختيار  ــاى بع رتبه ه

گرفتند. 

تغيير نگاه به سرمايه گذارى 
ميان مدت و بلند مدت

ــل  مديرعام ــى،  برزن ــراهللا  نص
ــك اقتصادنوين  ــزارى بان كارگ
گفت: نوسان جزء الينفك بازار 
ــان هميشه  نوس ــت.  سهام اس
ــته و از اين پس هم  وجود داش
ــت، چون اين بازار  خواهد داش

ــى فيزيكى طرف  فقط با داراي
نيست، بلكه دارايى مالى است 
ــرمايه معامله  ــازار س ــه در ب ك
ــى مالى مانند  ــود و داراي مى ش
ــى به راحتى قابل  دارايى فيزيك
ــت.  ارزيابى نيس اندازه گيرى و 
ــان مطلب فوق افزود:  وى با بي
ــر از  ــه زودت ــرمايه گذارى ك س
نياز  ــرمايه اش  به س ــال  يك س
دارد نبايد وارد بازار سهام شود. 
اگر سرمايه گذار ديد ميان مدت 
ــته باشد، هيچ  و بلند مدت داش
ــى ندارد. اين بازار در ديد  نگران
ــل رقابت با  بلند مدت اصال قاب
بازارهاى رقيب نيست و بهترين 
ــودش پنهان  ــا را در خ بازده ه
كرده است. برزنى به سال هاى 
ــاره كرد و  خوب و بد بورس اش
ــال 78 تا اواسط  گفت: بين س
ــادى كرد و  ــد زي 83 بازار رش
ــال هاى 84 تا 89 شاهد  در س
افت قيمت ها در بازار بوديم اما 
ــانى كه در سال 84 قيمت  كس
سهم شان تا 60 درصد افت كرد 
ــدى را تجربه  ــال 92 رش در س
كرده بودند كه اگر همان سال 
سرمايه شان را در ملك گذاشته 
ــه دوره  ــا وجود اينك ــد، ب بودن
ــر  ــادى را پشت س ــده زي كاهن
به  ــودى  ــتند، چنين س گذاش

دست نمى آوردند. 
ــا  محمدرض ــال  ح ــن  عي در 
ــى، نماينده مجلس  پورابراهيم
ــى بورس  ــوراى عال ــو ش و عض
ــرد ضعيف بازار  پيرامون عملك
ــاه رمضان اعالم كرد:  پس از م
ــت هاى مالى و  ابهام در سياس
ــى  ــن كم توجه ارزى و همچني
دولت به بازار سرمايه در برنامه 
ــى  غير تورم ــود  رك از  ــروج  خ
عملكرد  ــل  دالي ــن  مهم تري از 
ــازار در برهه كنونى  نامطلوب ب
ــد. وى افزود:  ــمار مى آي ــه ش ب
ــورد دولت  ــام در نحوه برخ ابه
ــى از ديگر  ــات بانك ــا مطالب ب
ــه بر افت  ــت ك موضوعاتى اس
ــاى  ــورس در روزه ــاخص ب ش

اخير بى تاثير نبوده است. 

رشد دوباره نرخ اوراق 
تسهيالت مسكن

ــهيالت مسكن  تس امتياز  بازار 
ــنبه نيز همانند روز  ديروز دوش
ــد بين يك  ــته شاهد رش گذش
ــدى قيمت بود و  ــا 4/6 درص ت
ــهيالت  نرخ هر ورقه امتياز تس
ــكن آذر 90 به 905 هزار  مس
ــيد. روز گذشته  و 84 ريال رس
ــورس بالغ بر  ــادالت فراب در مب
ــون اوراق به ارزش  73,6 ميلي
528,3 ميليارد ريال ثبت شد 
ــد  ــورس با رش ــاخص فراب و ش
ــه 792,72  ــدى ب 0,18 درص
ــيد. هلدينگ صنايع  واحد رس
معامله  ــا  ب ــى خاورميانه  معدن
ــهم به ارزش  15,9 ميليون س
73,1 ميليارد ريال از بيشترين 
ــالت برخوردار بود.  حجم معام
ــوى ديگر در بازار اوراق با  از س
ــت، معامله 31 هزار  درآمد ثاب
ــكن  ــاره مس اج اوراق  و 500 

بيشترين حجم را داشت.

برنامه استراتژيك 
سازمان بورس

ــازمان  س ــتراتژيك  اس ــه  برنام
ــتاى  ــورس و اوراق بهادار در راس ب
امور  سياست هاى هفت گانه وزارت 
ــند  ــادى و دارايى در قالب س اقتص
ــورس و اوراق  ــازمان ب راهبردى س
ــده كه تامين مالى  بهادار تنظيم ش
پايدار دولت و كاهش اتكاى بودجه 
دولت به درآمد نفتى، افزايش توان 
ثروت آفرينى كشور، تقويت انضباط، 
ــفافيت مالى، ادارى،  ــالمت و ش س
ــازمانى  ــاى هم افزايى درون س ارتق
ــازمانى، مشاركت  و همكارى فراس
ــت گذارى  ــر در سياس فعال و موث
ــعه هدفمند  ــذارى، توس و قانون گ
ــانى و سازمانى و  ــرمايه  هاى انس س
يكپارچه  سازى سامانه هاى  و  ايجاد 
ــى و عملياتى از  ــات مديريت اطالع
ــت هاى هفت گانه اين  جمله سياس

سند هستند. 

عرضه يكجاى 
پتروشيمى مرجان

ــيمى زاگرس، 33,99  شركت پتروش
ــركت پتروشيمى  ــهام ش درصد از س
روز  ــا  يكج ــورت  به ص را  ــان  مرج
چهارشنبه 22 مردادماه جارى در بازار 
ــاند.   ــوم فرابورس به فروش مى رس س
543 ميليون و 999 هزار و 998 سهم 
از سهام شركت پتروشيمى مرجان به 
قيمت پايه هر سهم 2200ريال توسط 
ــيمى زاگرس واگذار  ــركت پتروش ش
ــوك 33/99  ــود.  ارزش اين بل مى ش
درصدى، 1. 1هزار ميليارد ريال است 
ــرايطى در بازار  و به صورت يكجا و ش

سوم به فروش مى رود. 

 2248ريال سود هر 
سهم «شبندر»

ــركت پااليش نفت بندرعباس با  ش
ــار صورت مالى دوره 12 ماهه  انتش
منتهى به سال 92 از تحقق 2248 
ريال سود بابت هر سهم در اين سال 

خبر داده است.
ــاس در طول  ــش نفت بندرعب پاالي
ــب فروش  ــل كس ــال 92 از مح س
و 779  ــزار  ه ــش 400  محصوالت
ميليارد و 395 ميليون ريال معامله 
ــر هزينه بهاى تمام  شده كه با كس
ــركت در  ــوالت اين ش ــده محص ش
ــته 39 هزار و  پايان سال 92 توانس
ــارد و 573 ميليون ريال  464 ميلي
ــب كند. پس از  ــود ناخالص كس س
ــر هزينه هاى ادارى، عمومى و  كس
فروش و زيان عملياتى شركت سود 
خالص 31 هزار و 25 ميليارد و 450 

ميليون ريالى كسب كرده است. 

جلسه اتاق گفت وگوى 
بورس و پتروشيمى

ــين پناهيان، مديرعامل شركت  حس
ــه اتاق  ــورس كاالى ايران در جلس ب
ــيمى كه  گفت وگوى بورس و پتروش
ــازمان بورس  صبح ديروز در محل س
ــد، ضمن  ــزار ش ــادار برگ و اوراق به
ــى درخصوص آثار اجراى  ارائه گزارش
مصوبه وزارت صنعت مبنى بر تغيير 
مبناى محاسبه قيمت پايه محصوالت 
ــورس كاال، از ارز  ــيمى در ب پتروش
ــه ارز آزاد، از ايجاد تعادل  مبادله اى ب
در بازار محصوالت پتروشيمى به دنبال 

اجراى اين مصوبه خبر داد. 

بار پايه؛ نماد پربار 
معامالت برق

ــرژى در  ــالت بورس ان ارزش معام
تابلوى مشتقه (برق) روز گذشته به 
مرز 13 ميليارد ريال رسيد و تمامى 
ــلف موازى استاندارد  قرارداد هاى س
در نماد بار پايه روزانه معامله شد. در 
جريان معامالت ديروز بورس انرژى 
در 85 نوبت معامالتى 991 قرارداد 
سلف موازى استاندارد معامله شد. در 
اين معامله 23 هزار و 784 مگاوات 
ــه ارزش 12 ميليارد  ــاعت برق ب س
ــد.  ــون ريال معامله ش و 994 ميلي
ــب، ارزش كل معامالت  به اين ترتي
ــرژى در تابلوى فيزيكى در  بورس ان
روز گذشته به رقم 6 ميليارد و 918 

ميليون ريال بالغ شد. 

بازار چين با رشد 
شاخص ها همراه شد

بورس چين در پى زمزمه هاى حمايت 
دولت اين كشور از اقتصاد، در نخستين 
روز كارى هفته با افزايش شاخص ها 
ــاخص هاى  ــد. افزايش ش ــه رو ش رو ب
ــور را با حركت  ــازار اين كش چينى ب
جديدى همراه كرد، درحالى كه بانك 
ــد 5,3 درصدى  Everbright با رش
ــه خدمات مالى  همراه شد و موسس
 Everbright نيز در پى اعالم خبر 
ادغام با بانك مزبور 4,1 درصد افزايش 

قيمت سهام را به ثبت رساند. 

توقف شاخص روى كانال 74 هزار و 709 واحدى
ــد به كانال 74 هزار و  ــاخص كل با 71 واحد رش در پايان معامالت ديروز ش
ــد. شاخص صنعت با روند صعودى 78 واحدى به رقم  709 واحدى وارد ش
62 هزار و 841 واحد، شاخص 50 شركت فعال تر با روند صعودى 2 واحدى 
به رقم 3 هزار و 150 واحد، شاخص آزادشناور با روند صعودى 100 واحدى 
به رقم 85 هزار و 507 واحد و شاخص 30 شركت بزرگ با رقم صعودى 1 
واحدى به رقم 3 هزارو 529 واحد رسيد. در پايان شاخص بازار اول با رشد 
ــد 61  ــاخص بازار دوم با رش 65 واحدى به رقم 55 هزار و 330 واحد و ش

واحدى به رقم 145 هزارو 139 واحد رسيد. 
بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

بيشترين افزايش

بيشترين كاهش

برترين تقاضا

برترين عرضه

گزارش «فرصت امروز» از بازار سرمايه 

شاخص كل
هم قرمز هم سبز

سيدمحمد صدرالغروى

 74,709,20شاخص كل
71,80ميزان تغيير
B 3,421,113,258ارزش بازار

42,965تعداد معامالت
B 1,026,155ارزش معامالت
M 390,759حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
7,83121,94پارسان
7,33620.09رمپنا
(19.26)1,986وپاسار
1,34417.52خساپا
2,59615.72خودرو

4,07814.78وصندوق
(11.41)2,919وپارس

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

2,27883858.19  ح . لعابيران (شلعابح)
6,600219349.76  ح . موتوژن (بموتوح)

3,9722947.99  ح . خوراك  دام  پارس (غدامح)
7,1264847.29  شيشه  همدان (كهمدا)
  ح . سرمايه گذاري 

311206.87پرديس(پرديسح)

1,490876.2  ح . ايران  خودرو(خودروح)
4,9082856.16  رادياتور ايران (ختور)

684294.43  ح . فنرسازي زر(خزرح)
11,0524223.97  صنايع جوشكاب يزد(بكاب)
2,6201003.97  قطعات  اتومبيل  ايران (ختوقا)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
درصد تغيير قيمتقيمت

تغيير
  ح . 

(7.74)(796)9,488پتروشيمي فارابي (شفاراح)

  ح . سرمايه گذاري  
(4.39)(23)501مسكن (ثمسكنح)

(3.99)(185)4,448  پمپ  سازي  ايران (تپمپي)
(3.97)(456)11,018  پتروشيمي فارابي (شفارا)

  سرمايه گذاري توكافوالد(هل
(3.92)(210)5,149دينگ(وتوكا)

  شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
(3.88)(241)5,978(غشصفا)

(3.85)(112)2,798  سايپاآذين (خاذين)
(3.82)(189)4,754  قنداصفهان (قصفها)
  صنايع  شيميايي 
(3.81)(396)10,006 سينا (شسينا)

(3.77)(276)7,053  پارس  سرام (كسرام)

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

4,5355,012  شيشه  و گاز(كگاز)

37,7274,266  گلوكوزان (غگل)

9994,003  بانك تجارت(وتجارت)

2,2893,640  سرمايه گذاري صنعت نفت  (ونفت)

1,0002,423  بانك تجارت(وتجارت)

3,4492,058 پارس  توشه (وتوشه)

لوله وماشين سازي ايران (فلوله)   1,9101,999

10,6041,969  داملران (ددام)

2,1781,923  مس  شهيدباهنر(فباهنر)

4,5061,674  كاشي  وسراميك  حافظ (كحافظ)

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

6,60018,693  موتوژن (بموتوح)

6,7446,033  صنعتي  آما(فاما)

27,3035,658  پارس  پامچال (شپمچا)

2,1034,575  گروه صنعتي بوتان (لبوتان)

5,1283,907  سيمان كردستان(سكرد)

28,6273,644  صنايع كاغذسازي كاوه (چكاوه)

7,1863,058  نوردوقطعات  فوالدي (فنورد)

13,8463,046  كاشي  سينا(كساوه)

15,8082,724  سيمان  دورود(سدور)

11,8892,510  فوالد اميركبيركاشان(فجر)

نگاه

تصميمات مجمع عمومى عادى ساليانهسال مالىنمادشركت

1392/12/29آكنتوركنتورسازى ايران
سود قطعى هر سهم: 1357 ريال
سود نقدى هر سهم: 550 ريال

درصد توزيع سود: ٪40

1392/12/29وانصاربانك انصار
سود قطعى هر سهم: 442 ريال
سود نقدى هر سهم: 310 ريال

درصد توزيع سود: ٪70

1392/12/29وسديدگروه صنعتى سديد
سود قطعى هر سهم: 3750 ريال
سود نقدى هر سهم: 200 ريال

درصد توزيع سود: ٪5

خالصه اى از تصميمات مجامع عمومى عادى ساليانه شركت ها:

روزهاى سرنوشت ساز شاخص كل
78970اصغر قاسمى

76564

75801

75061

74481
74710



ــد با ارائه  ــت بيمه مى توان صنع
ــك وصول  بيمه اعتبارى، ريس
ــك  بان دوش  از  را  ــات  مطالب
ــركت ها  ــته و به خود ش برداش
ــرمايه  ــد و بازار س ــذار كن واگ
ــا معامالت روى  هم مى تواند ب
سهام بيمه ها، بانك ها و بنگاه ها 
امكان سرمايه گذارى را در اين 

نهاد ها افزايش دهد.
مديرعامل  حجاريان،  ــعود  مس
ــن  ــن اي ــا گفت ــت ب ــه مل بيم
ــد كرد: همچنين  جمالت تاكي
ــد  ــا مى توانن ــا و بيمه ه بانك ه
ــود را  ــى بر خ ــك تحميل ريس
ــك به بازار  به صورت اوراق ريس
سرمايه منتقل كنند و ظرفيت 
ــك پذيرى خود را افزايش  ريس
دهند و شركت هاى بيمه نيز با 
خريد اوراق بلند مدت مى توانند 
ــق ايجاد  ــرمايه رون در بازار س
كنند اما متاسفانه از اين ابزارها 

در ايران استفاده نمى شود.
حجاريان معتقد است كه نقش 
نهاد هاى مالى بر يكديگر موثر 
ــت و بايد نقش بانك، بيمه  اس
ــراى تحقق  ــرمايه ب ــازار س و ب
ــى در يكديگر  ــاد مقاومت اقتص
ــن نهاد هاى  ــود تا اي تقويت ش
ــازنده با  ــل س ــا تعام ــى ب مال
يكديگر بهره ورى را در اقتصاد 

باال ببرند.
ــت  ــش صنع ــت نق او در نشس
ــك و بيمه در تحقق اقتصاد  بان
ــح داد: تعيين  ــى توضي مقاومت
ــك  ــاس ريس ــق بيمه براس ح
ــا افراد  ــود ت افراد منجر مى ش
ــر با پرداخت تعرفه هاى  پر خط
فعاليت هاى  بيمه در  ــنگين  س
اجتماعى با احتياط رفتار كنند 
ــت از  و در غير اين صورت دس
ــفانه  ــند. اما متاس فعاليت بكش
ــدم آزادى عملكرد  ــه دليل ع ب
ــر در آن  ــه اين ام صنعت بيم

نقشى ندارد.

شركت هاى دانش بنيان و 
ريسك هاى نامعلوم 

ــك ملت هم در   مديرعامل بان

ــت گفت: كشورهاى  اين نشس
توسعه نيافته عمدتا كشورهايى 
هستند كه اقتصاد آنها متكى بر 
منابع طبيعى و رشد اقتصادى 
ــيب پذيرى از  آنها به دليل آس
ــعاع  ــانات متعدد تحت الش نوس
ــان در  قرار دارد و به دليل نوس
ــرى  ــاى حاصله با كس درآمده
بودجه مواجه شده و برنامه هاى 
ــعه اقتصادى در  بلند مدت توس
ــير نزولى  ــا متوقف يا با س آنه
ــن مهم در  ــت كه اي مواجه اس

اقتصاد ايران نيز صادق است.
ـــــاروخانى  محمدرضـــــا س
بين المللــــى  تحريم هــــاى 
از  ــر  ــران را بحرانى ت اي ــه  علي
ــانات  ــــيب پذيرى در نوس آس
ــور خواند  درآمدهـــــاى كش
ــرون رفت از  ــت: تنها راه ب وگف

ــتگى  اين بحران خروج از وابس
ــادى تك  ــه درآمدهاى اقتص ب

محصولى مانند نفت است.
ــى  آگاه ــر  ب ــد  تاكي ــا  ب وى 
ــرى به اين  ــام معظم رهب مق
ــت:  گف ــى  الگوي ــالت  معض
ــى،  يعن ــى  مقاومت ــاد  اقتص
ــرايط  ش در  ــه  ك ــادى  اقتص
ــرايط  ــار يا تحريم، در ش فش
ــاى  و خصومت ه ــمنى ها  دش
ــديد مى تواند تعيين كننده  ش
رشد و شكوفايى كشور باشد.

شركت هاى دانش بنيان 
موثرترين مؤلفه اقتصاد 

مقاومتى است
ــك در  اندازه گيرى ميزان ريس
فعاليت شركت هاى دانش بنيان 
ــت و همين عامل  ــن اس ناممك

ــده كه ارائه تسهيالت  سبب ش
بانكى به اين دسته از شركت ها 
ــاى زيادى روبه رو  با اما و اگر ه

شود.
ــاروخانى  س ــا  محمدرض
در  ــت  مل ــك  بان ــل  مديرعام
ــكالت  ــته مش توضيح اين دس
ــد  فرآين در  ــون  چ ــت:  گف
پروژه هاى  ــق  دقي ــرى  غربالگ
بودن  ــكى  ريس ــان،  دانش بني
ــر بانك ها فاقد  آنها را از منظ
ــن  بنابراي و   Bankability
ــوى  ــهيالت از س ــاى تس اعط
اين پروژه ها  به  بانكى  ــبكه  ش
به دليل وجود الزامات نظارتى 
ــد  مى كن ــن  غير ممك ــا  تقريب
ــاس  ــن وجود، براس ــا با اي ام
ــم  ــر معظ ــاى رهب فرمايش ه
انقالب در سال 1404 ما بايد 

ــل 20 درصد از  بتوانيم حداق
ــور را از راه صنايع  درآمد كش
ــاى  فعاليت ه و  ــان  دانش بني
ــن  ــان تامي ــارى دانش بني تج

ــم.. كني
او هدف اصلى اقتصاد مقاومتى 
ــد پايدار  ــه رش ــتيابى ب را دس
ــر معظم  ــت وگفت: رهب دانس
ــش  ــركت هاى دان ــالب، ش انق
ــدى در  ــى كلي ــان را عامل بني
ــته و اعالم  ــير دانس ــن مس اي
ــى از بهترين  ــد كه يك كرده ان
ــر و موثرترين مولفه هاى  مظاه
ــركت هاى  اقتصاد مقاومتى، ش
ــه  ك ــتند  هس ــان  دانش بني
را  مقاومتى  ــاد  اقتص مى توانند 

پايدارتر كنند.
ــه بند  ــاره ب ــاروخانى با اش س
ــت هاى كلى اقتصاد  يك سياس
ــت: نقش كليدى  مقاومتى گف
شركت هاى دانش بنيان در اين 
ــخص و بى شك  بند كامال مش
ــذار در  ــل اثرگ ــن عام مهم تري
ــتيابى  تقويت كارآفرينى و دس
ــعه  اقتصاد دانش بنيان توس به 
ــى كارآفرينى  ــام تامين مال نظ

است.
ــوال افراد  ــه وى، معم ــه گفت ب
در  ــددى  متع ــاى  نهاده و 
ــى كارآفرينى ايفاى  تامين مال
ــب  ــش مى كنند كه بر حس نق
ــات  طبق در  ــك پذيرى  ريس
ــرار مى گيرند و از  ــددى ق متع
آنها مى توان  ــن  مهم تري جمله 
 Venture ــركت هاى  ش ــه  ب
ــتگان،  فرش  ،Capital
ــى  ــاى مال ــب و كار، نهاده كس
ــه انواع  ــاختار يافته از جمل س
ــرمايه گذارى  س ــركت هاى  ش
ــترك،  مش ــرمايه گذارى  س و 
ــتگى،  بازنشس ــاى  صندوق ه
بانك ها  و  ــه  بيم ــركت هاى  ش

اشاره كرد.
ــت بانك و  ــت نقش صنع نشس
بيمه در تحقق اقتصاد مقاومتى 
ــنبه با شركت گروهى از  روز ش
مديران بانكى و بيمه اى برگزار 

شد.
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اخبار بانك

4هزار و 800 ميليارد 
تومان وام به كشاورزان 

داده شد
ــار ماهه  ــاورزى در چه ــك كش بان
و 800  ــزار  ه  4 ــال  امس ــداى  ابت
ــه بخش هاى  ــارد تومان وام ب ميلي

مختلف كشاورزى داده است. 
ــك  ــل بان ــى، مديرعام ــد طالب محم
ــاورزى در اين باره گفت: اين وام ها  كش
ــاورزى از  ــاى مختلف كش به بخش ه
جمله صنايع آب و خاك، زراعى، باغى، 
دام و طيور، صنايع تبديلى و تكميلى 
و مكانيزاسيون و گلخانه پرداخت شده 
است. با توجه به روند مطلوب پرداخت 
تسهيالت بانك كشاورزى، پيش بينى 
ــهيالت بخش  ــود پرداخت تس مى ش
كشاورزى تا پايان سال جارى حدود 25 
هزار ميليارد تومان باشد كه اين ميزان 
ــته با 10 درصد  ــبت به سال گذش نس

افزايش مواجه خواهد شد. 

افزايش قيمت ارز
در بانك مركزى

بانك مركزى نرخ بانكى 39 ارز بانكى 
را براى روز دوشنبه اعالم كرد، براين 
ــبت به  ــاس نرخ بانكى 37 ارز نس اس
ــودى و يك واحد  ــنبه صع روز يكش
پولى نزولى شد، اما نرخ يك ارز ثابت 
ماند. نرخ دالر آمريكا امروز با 52 ريال 
ــد 26,354ريال، پوند انگليس با  رش
ــش 44,340 ريال و  ــال افزاي 97 ري
ــد 35,369 ريال  يورو با 42 ريال رش

تعيين شد. 

بانك صادرات تا پايان 
شهريور 50 هزار فقره وام 

ازدواج پرداخت مى كند
ــراى حل  ــران ب ــادرات اي ــك ص بان
مشكالت مالى زوج هاى جوان، از عيد 
فطر تا پايان شهريورماه سال جارى، 
ــاالنه،  ــهميه مصوب س ــالوه بر س ع
ــاى جوان،  ــزار نفر از زوج ه به 50 ه
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و تهيه 
ــاس  جهيزيه پرداخت مى كند. براس
ــورت گرفته بين  ــاى ص هماهنگى ه
ــادى و دارايى، رييس  وزير امور اقتص
ــران عامل  ــك مركزى و مدي كل بان
بانك ها و براى كاهش حجم فهرست 
ــهيالت  انتظار متقاضيان دريافت تس
قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه، 
ــدام ضربتى، ضمن تعيين  در يك اق
ــراى بانك، بر  ــهميه هاى اضافى ب س
لزوم پرداخت اين تسهيالت تا پايان 

شهريورماه تاكيد شد. 

تخلفات بانك سرمايه 
توسط بانك مركزى 

تاييد شد
ارسالن فتحى پور، رييس كميسيون 
اقتصادى مجلس گفت: تخلفات بانك 
سرمايه كه در كميسيون مطرح شد، 
توسط بانك مركزى به تاييد رسيد، 
اما مستندات آن توسط اشخاصى كه 
ــرح كردند  ــيون آن را مط در كميس
ارائه نشده است. اين بانك تخلفاتى 
را كه عمدتا  در تسهيالت ريالى بوده، 
داشته و اين موضوع توسط برخى از 
ــيون مطرح شد و به  اعضاى كميس
ــاى تحقيق و  ــل، تقاض ــن دلي همي
ــرمايه مطرح شد.  تفحص از بانك س
اصلى ترين تخلفاتى كه متوجه بانك 
سرمايه است در پرداخت تسهيالت 
ــخاص مختلف  ــى و ارزى به اش ريال
ــيارى از تسهيالت  به طورى كه بس
ــرايط دريافت  به افرادى كه واجد ش

نبودند، اعطا شد. 

تاخير در برگزارى مجمع 
عمومى بانك مركزى

مجمع عمومى ساالنه بانك مركزى 
ــال  ــا پايان تيرماه هر س حداكثر ت
ــت 12  ــود اما با گذش بايد برگزارش
ــوز مجمع عمومى اين بانك  روز هن
ــت. براساس بند د  برگزار نشده اس
ماده 17 قانون پولى و بانكى مصوب 
ــه هاى مجمع عمومى  1351، جلس
ــك مرتبه تا  ــالى ي بانك حداقل س
پايان تير ماه و نيز در مواقع ديگر با 
ــر وزير امور اقتصادى و دارايى يا  نظ
به پيشنهاد رييس كل بانك مركزى 
به دعوت وزير دارايى تشكيل شود. 

سود تسهيالت
بانك توسعه صادرات 

ــهيالت  ــود تس حداقل نرخ جديد س
ــادرات براى  ــعه ص ريالى بانك توس
ــرايط در عقود  ــز ش ــتريان حائ مش
ــود  ــد و عق ــاركتى 16درص غيرمش
ــاركتى 21درصد تعيين شد. به  مش
موجب جديدترين مصوبه هيات مديره 
ــود عقود مشاركتى  اين بانك، نرخ س
و غيرمشاركتى ريالى براى مشتريان 
ــورد بازنگرى قرار گرفت.  اين بانك م
ــاس اين مصوبه، رعايت حداقل  براس
نرخ سود تسهيالت صادراتى در عقود 
غيرمشاركتى مشروط به آن است كه 
صادركننده نمونه كشورى يا استانى 

همان دوره باشد.

نرخنامه
سود عادالنه در نظام بانكى حاكم نيست

ــپرده ها و  ــه را در جانب س ــود عادالن ــات دقيق نرخ هاى س ــد با مطالع باي
ــبكه بانكى ابالغ كنند تا براساس نرخ هاى  ــف و آن را به ش ــهيالت كش تس

سود عادالنه شكل بگيرد. 
ــالم والمسلمين سيدعباس موسويان، رييس شوراى فقهى بانك  حجت االس
مركزى با اعالم اين نكته در برنامه تلويزيونى پايش گفت: متاسفانه يكى از 
ــائلى كه در بانكدارى از آن غفلت كرديم بحث پيش بردن آموزه عدالت  مس
ــت. از همان ابتداى بانكدارى بدون ربا در كنار اين  ــالمى اس در اقتصاد اس
ــمندان و سياست گذاران روى مباحث عدالت  موضوع بايد متفكرين، انديش

و به ويژه در بحث نرخ هاى سود بانكى مطالعات كارشناسى انجام دهند. 
ــت: گاهى  ــويان معتقد اس ــر كرده موس ــنا منتش ــى كه ايس بر پايه گزارش
تصميم گيرى هاى احساسى حاكميت سياسى بر تصميم گيرى هاى اقتصادى 
ــود عادالنه جداست. به عنوان  ــئله از ربا و س جامعه غلبه مى كند و اين مس
ــود كه توجيه فنى و اقتصادى ندارد  ــت كارخانه اى احداث ش مثال قرار اس
ــى تصميم گرفته مى شود  ولى به جهت هاى مختلف از جمله مباحث سياس

كه اين كارخانه احداث شود و بعد هم گرفتارى ها به وجود مى آيد. 
ــگاه فرهنگ و انديشه اسالمى ادامه داد: بحث ربا  عضو هيأت علمى پژوهش
ــردد. اينكه نرخ باال يا  ــالمى به نوع قرارداد باز مى گ ــائل اس با توجه به مس
ــد ربطى به ربا ندارد. ممكن است معامله يك معامله ربوى نباشد  پايين باش
ــد و در آينده يك توليد كننده را به  ولى نرخ هاى آن خيلى اجحاف آميز باش

ورشكستگى بكشاند اما ربا هم نباشد. 
موسويان افزود: بنابراين بحث نرخ ها از ربا جدا است. بحث ربا به نوع قراردادى 
كه منعقد مى شود برمى گردد. اگر قرارداد از نوع قرض الحسنه و با شرط زيانده 

باشد در صورتى كه نرخ باال يا پايينى داشته باشد ربا محسوب مى شود. 
ــان كرد: گاهى در جامعه تلقى مى شود اگر نرخ ها باال باشد ربوى  وى خاطرنش
ــت درحالى كه كسانى كه با  ــوب شده و اگر پايين باشد ديگر ربوى نيس محس
ــنايى دارند مى دانند كه ممكن است نرخ ربا  ــالمى آش مباحث فقه و حقوق اس
حتى يك يا پنج و در مواردى نيز 50 درصد باشد. از طرفى ممكن است كه يك 

معامله ربوى نباشد اما نرخ هاى فاحش و اجحاف آميز داشته باشد. 
ــه كارى انجام دهد تا  ــوال مجرى كه دولت بايد چ ــخ به اين س وى در پاس
مردم به سمت نزول خوارى و ربا نروند و در عين حال بتوانند مشكالت خود 
ــخ  ــيدن به اين پاس ــرعى و قانونى حل كنند گفت: براى رس را از راه هاى ش
ــئله سوم بحث مديريت  ــود بانكى و مس بايد بحث ربا، باال يا پايين بودن س

اقتصادى به طور دقيق توضيح داده شود. 
ــطه مالى  ــده كه وقتى به عنوان يك واس وى بيان كرد: امروزه به گونه اى ش
ــت ندارد و  ــپرده گذار از بانك رضاي ــويد س ــه مى كنيد متوجه مى ش مطالع
مى گويد با توجه به شرايط تورمى موجود نرخ هايى كه بانك به من پرداخت 
ــپرده گذار  ــت، بنابراين بانك نمى توند انتظارات س ــد قابل قبول نيس مى كن
ــهيالت يعنى كارآفرينان و فعاالن  ــرآورده كند از طرفى نيز گيرنده تس را ب
اقتصادى هم نسبت به نرخ هاى موجود ناراضى هستند. دليل نارضايتى هاى 
ــود عادالنه را در نظام  ــتيم يك مكانيزم س ــت كه ما نتوانس موجود اين اس

بانكى خود حاكم كنيم. 
دبير كميته فقهى سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به اين سوال مجرى 
ــكل  ــرعى و منطق اقتصادى مش ــه اگر نظام بانكى از مجارى قانونى و ش ك
ــير  فعاالن اقتصادى و افرادى كه نياز مالى دارند را برطرف كند آن وقت مس
ــته مى شود گفت: در مباحث بانكدارى و بازار غير رسمى  بر نزول خواران بس
ــورهايى كه نظام ربوى يا نظام اسالمى دارند به اين شكل  پول در تمام كش
است كه اگر نتوانيم بازار رسمى را در حد ايده آل و شرايط تعادلى به گونه اى 
ــد در آنجا وجوه خود را عرضه كنند و عرضه  ــه همه عرضه كننده ها بتوانن ك
ــم قطعا با اين  ــود، به وجود بياوري ــان هم به صورت خوب انجام ش متقاضي

مشكالت مواجه خواهيم شد. 
ــت گذار و قانون گذار بايد هميشه  ــويان در پايان گفت: بنابراين سياس موس
ــئله كه وجوه از سيستم رسمى  ــان جمع باشد و مدام بايد اين مس حواسش

خارج شده و به سمت سيستم غير رسمى مى رود يا خير را رصد كنند. 

مجلس بايد عملكرد دولت قبل را 
بررسى كند

ــد كه با پول بيت المال در هشت سال  ــخگو باش دولت احمدى نژاد بايد پاس
ــور به حدود منفى شش  ــته چگونه رفتار شده و چرا درصد رشد كش گذش

درصد رسيده است.
ــفانه با دولت احمدى نژاد  ــى اصالح طلب با بيان اينكه متاس يك فعال سياس
ــده، تاكيد كرد: آقاى احمدى نژاد بايد پاسخگوى  بيش از حد انتظار مدارا ش

همه جوانب عملكرد دولتش باشد.
ــا ايلنا، در  ــين انصارى راد در گفت وگو ب ــلمين حس ــالم و المس حجت االس
ــس بانك مركزى گفت: در  ــر محمود احمدى نژاد به ريي خصوص نامه اخي
ــاب و كتابى قائلند و  ــور حس ــه براى مجموعه مديريتى كش ــورهايى ك كش
مراكزى براى نظارت، بررسى، محاسبه و بازپرسى وجود دارد، هميشه سران 
ــورد نظارت قرار مى گيرند و بايد آنها  ــئوالن قوه مجريه م قوا و باالخص مس

نسبت به رفتارها و باالخص اعمال اقتصادى شان پاسخگو باشند.
ــى  ــار كرد: در قانون اساس ــى اظه ــل 53 قانون اساس ــاره به اص ــا اش وى ب
ــه بايد تمامى دريافتى ها  ــود دارد كه صريحا مى گويد قوه مجري اصولى وج
و هزينه هايش مطابق با مصوبات مجلس باشد و بنابراين ارگانى كه بر دخل 
ــرج و دريافتى هاى قوه مجريه نظارت دارد و حدود هزينه ها را تصويب  و خ

مى كند، مجلس است.
ــم ادامه داد: مجلس بايد نه تنها اين  ــيون اصل 90 مجلس شش رييس كميس
خواسته آقاى احمدى نژاد را مورد بررسى قرار دهد بلكه بايد تمام دريافت هاى 
ــت ساله دولت ايشان را به  ــى قرار دهد و عملكرد هش دولت قبل را مورد بررس
نمايش گذارد و به مردم نشان دهد و مردم نيز توانايى طرح اين سوال را داشته 

باشند كه چگونه هزينه هاى بيت المال صورت گرفته است؟ 
ــى اصالح طلب با اشاره به گزار ش هاى تفريغ بودجه مجالس  اين فعال سياس
ــاره دريافت ها و  ــبات مجلس درب ــد: ديوان محاس ــتم يادآور ش هفتم و هش
ــى داد كه دولت نهم در  ــال 84 گزارش هزينه هاى دولت احمدى نژاد در س
ــال پايانى دولت  ــته كه اين تخلفات تا س ــال اولش، دو هزار تخلف داش س

احمدى نژاد ادامه داشت.
ــخگوى همه جوانب  انصارى راد با تاكيد بر اينكه آقاى احمدى نژاد بايد پاس
ــان كرد: رييس دولت هاى نهم و دهم بايد  ــد، خاطرنش عملكرد دولتش باش
در همه حوزه هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى، دانشگاهى و باالخص حوزه 
ــود 63 هزار ميليارد تومان نقدينگى  ــخگو باشد و مشخص ش اقتصادى پاس
كشور كه به رقم 500 هزار ميليارد تومان رسيد كجا رفته و معوقات بانكى 

در اختيار چه كسانى است؟ 
ــتم در امر نظارت ابراز  ــا انتقاد از عملكرد ضعيف مجالس هفتم و هش وى ب
ــاهد بوديم كه  ــتم باز ش كرد: با وجود عملكرد ضعيف مجالس هفتم و هش
ــى داد اما مجلس واكنش  ــاى تفريغ بودجه از تخلف دولت خبر م گزارش ه
ــبت به اين مسائل نداشت. در گزارشى كه كميسيون اقتصادى  آنچنانى نس
ــه مجموعا هفت  ــد ك ــال 89 ارائه داد بيان ش ــفند س به مجلس در 18 اس
ــود دارد كه 9 نفر از  ــزار و 480 پرونده معوقه بانكى وج ــون و 262 ه ميلي
آنها بيش از 1500 ميليارد تومان معوقه بانكى دارند كه هفت نفر از آنها از 
ــد و آقاى نادران نيز بيان كرد در  ــان خوددارى مى كنن بازپرداخت معوقاتش
ــت كه همه ابزار توليد و اعمال قدرت  ــن گزارش به عوامل نفوذى در دول اي

را دارند، نيامده است.
ــادى در دولت  ــاد اقتص ــب با بيان اينكه فس ــى اصالح طل ــن فعال سياس اي
ــت، تاكيد كرد: دولت احمدى نژاد بايد  احمدى نژاد محدود به چند نفر نيس
پاسخگو باشد كه با پول بيت المال در هشت سال گذشته چگونه رفتار شده 

و چرا درصد رشد كشور به حدود منفى شش درصد رسيده است.
ــفانه با دولت  ــم با بيان اينكه متاس ــابور در مجلس شش نماينده مردم نيش
ــاى باهنر در  ــده، عنوان كرد: آق ــد انتظار مدارا ش ــژاد بيش از ح احمدى ن
مصاحبه اى بيان كرد رييس جمهور نمى گفت من قانون را اجرا نمى كنم كه 
ــتين بار در دولت احمدى نژاد  آقاى احمدى نژاد آن را بيان كرد و براى نخس
رييس جمهور بيان كرد من قانون را اجرا نمى كنم يا آقاى مطهرى مى گويد 
ــت كه  ــود. اين در حالى اس ــف و نقض قانون ب ــابق تخل ــاهكار دولت س ش
ــرده كه قانون را اجرا كند و  ــم ياد ك احمدى نژاد به عنوان رييس جمهور قس

اين عدم اجراى قانون يك بى قانونى است.

 بيمه ها ريسك وصول مطالبات را به دوش بكشند

توجه به محاسبات بيمه اى و منابع 
ــارف از اصول مبنايى فعاليت  و مص

سازمان هاى بيمه گر است. 
نتوانند  ــر  اگ بيمه  اى  ــركت هاى  ش
ــان تعادل  ــع و مصارفش ميان مناب
ــت  ــد راهى جز شكس ــرار كنن برق
پيش رو ندارند. اما مسئله اين است؛ 
آيا واقعا اين محاسبات تاكنون مورد 
ــرار گرفته يا نه؟ اين  توجه جدى ق
ــايد تحقيق و  ــت كه ش ــوالى اس س
ــور به آن  ــص از بيمه  هاى كش تفح
ــخ بدهد. در حال حاضر تعداد  پاس
زيادى از شركت هاى بيمه با اتكا بر 
ــع نيمه دولتى فعاليت مى كنند  مناب
ــع پايان ناپذيرى  ــا كه مناب و از آنج
ــبات بيمه اى  در اختيار دارند محاس

چندان ارزشى برايشان ندارد. 
ــل  مديرعام ــش  نوربخ ــيدتقى  س
معتقد  ــى  تامين  اجتماع ــازمان  س
ــكالتى كه اين  ــى از مش ــت يك اس
ــوط به  ــه اى دارد مرب ــازمان بيم س
ــت تصويب  ــت كه دول قوانينى اس
ــان  زم در  ــد:  مى گوي او  ــد.  مى كن
ــه تامين  ــب قوانين مربوط ب تصوي
ــن منابع مالى  ــى بايد تامي  اجتماع
ــرا عدم  ــرار گيرد. زي ــه ق موردتوج
توجه به محاسبات بيمه اى و لحاظ 
ــى درنهايت باعث  نكردن منابع مال
كاهش سطح كمى و كيفى خدمات 

تامين  اجتماعى مى شود. 
ــاره به اينكه مواد 26 و 29  او با اش
قانون برنامه پنجم توسعه بر تامين 
ــن اجتماعى  ــازمان تامي ــع س مناب
ــت توضيح مى دهد:  تاكيد كرده اس

ــاس اين مواد وقتى تكليفى به  براس
سازمان بيمه گر محول مى شود بايد 
با لحاظ منابع آن باشد. اگر تكليفى 
بر اين سازمان محول شود كه منابع 
ــكافى بين  الزم را درنظر نگيريم، ش
ــازمان به وجود  منابع و مصارف س
ــت كاهش كيفيت  مى آيد و درنهاي
خدمات را به دنبال خواهد داشت. 

ــه در حال  ــكالتى ك ــى از مش يك
ــا آن  ــى ب ــن اجتماع ــر تامي حاض
ــتگى  ــون بازنشس ــت قان روبه روس
ــال است  ــابقه كمتر از 10 س با س
ــراى اجراى  ــوده دولت ب كه بنا ب
ــه اختصاص دهد  ــن طرح بودج اي
ــا حكايت نوربخش از اين قانون  ام
ــه او: در  ــه گفت ــت. ب متفاوت اس
ــارف اين قانون  بحث منابع و مص
ــه 170 ميليارد  ــد ك پيش بينى ش
ــاص يابد ولى  ــان منابع اختص توم
ــان تصويب منابع  درنهايت در زم

ــد و در بودجه  ــاظ نكردن آن را لح
ــارد تومان  ــا 10 ميلي ــال تنه امس
ــد.  براى اين موضوع پيش بينى ش

به گفته مديرعامل تامين اجتماعى: 
در سال 93 حدود 15 هزار ميليارد 
ــازمان مربوط به  تومان از بودجه س
ــت، در سال 92  تعهدات دولت اس
ــن حدود بوده و درمجموع  نيز همي
ــارد تومان تا  ــدود 60 هزار ميلي ح
ــى براى دولت  ــال 92 بده پايان س

ايجاد شده است. 

بيمه كارگران ساختمانى 
نوربخش در ادامه با اشاره به قانون 
ــاختمانى گفت:  ــران س بيمه كارگ
ــه حق بيمه كارگران  ــون اولي در قان
ــاختمان پرداخت  براساس متراژ س
ــال  ــد، اما در قانون بودجه س مى ش
ــاه نيز ابالغ  ــه البته در تيرم 92 ك
ــد، اين مكانيزم كامال تغيير پيدا  ش

ــت حق بيمه از محل  ــرد و پرداخ ك
ــزوده درنظر  ــه ارزش اف ــات ب مالي

گرفته شد. 
ــن كار باعث  ــا بيان اينكه اي وى ب
ــازمان  س ــى  مال ــع  مناب ــش  كاه
ــته  گذش ــال  س در  ــت:  گف ــد  ش
ــا 1300 ميليارد  ــدود 1200 ي ح
ــه خدمات  ــد براى ارائ ــان باي توم
ــاختمانى دريافت  ــران س به كارگ
ــب اين قانون  ــد كه با تصوي مى ش
ــد،  ــن بخش از منابع محقق نش اي
ــتيم بيش  ــن دليل نتوانس به همي
ــران  كارگ از  ــر  نف ــزار  ه  800 از 
ــش قرار  ــاختمانى را تحت پوش س
دهيم. در سال 93 دوباره مكانيزم 
ــر  ــار ديگ ــرد و ب ــدا ك ــر پي تغيي
براساس متراژ محاسبه شد، اما در 
ــى يك پروانه  ــتان ها حت برخى اس
پرداخت  ــراى  ب ــز  ني ــاختمانى  س
ــازمان  س به  ــران  كارگ ــه  حق بيم

ــود،  تامين  اجتماعى ارجاع نمى ش
ارجاع  صراحتا  ــون  قان درحالى كه 
ــازمان و دريافت حق بيمه را  به س

ــت.  درنظر گرفته اس
مديرعامل سازمان تامين  اجتماعى 
ــازى حقوق  ــه با همسان س در رابط
ــال 88  ــتگان گفت: در س بازنشس
ــد و حدود  ــازى انجام ش همسان س
ــان منابع براى  2200 ميليارد توم
ــال  ــراى اين قانون در همان س اج
ــن مبلغ  ــد، اما از اي ــى ش پيش بين
ــارد تومان  ــال 900 ميلي در آن س
ــد و 1300  ــازمان پرداخت ش به س
ــال 88 باقى  ــان از س ــارد توم ميلي

ماند. 
با اجراى اين قانون درواقع هر ساله 
مبلغ آن پرداخت مى شود و تاكنون 
ــارد تومان  ــزار ميلي ــن 6 تا 7 ه بي
تامين  اجتماعى  ــازمان  س ــط  توس
ــده  ش هزينه  ــازى  براى همسان س
ــال  ــفانه طى 5 س ــت كه متاس اس
ــته مبلغى دريافت نشده است  گذش
ــتين بار حدود  ــال براى نخس و امس
ــن محل  ــان از اي ــارد توم 10 ميلي

پرداخت شده است. 

دولت و بدهى هايش 
اگرچه برخى از شركت هاى بيمه اى 
ــزاق مى كنند  ــى ارت ــع دولت از مناب
ــراى تعهداتش به  ــا دولت در اج ام
ــن اجتماعى كوتاهى  ــازمان تامي س
ــد الزم است  كرده و به نظر مى رس
كه تخصيص منابع به بيمه ها مورد 

بازنگرى قرار بگيرد.

محاسبات بيمه اى مبناى نجات صنعت بيمه كشور است
خبر

عملكرد بانك صنعت و معدن مطلوب بوده و ما در آينده شاهد عملكرد بهترى، از اين 
بانك خواهيم بود. 

على طيب نيا، وزير اموراقتصاد و دارايى، در مجمع عمومى ساالنه بانك صنعت ومعدن 
با اعالم اين نكته گفت: حضور وزيرصنعت، معدن و تجارت و رييس كل بانك مركزى 
ــور از ركود و  ــك صنعت و معدن در خروج كش ــع بيانگر نقش مهم بان ــن مجم در اي

دستيابى به يك رشد پايدار است. 
ــك صنعت ومعدن براى  ــرمايه بان ــاره به اينكه افزايش س طيب نيا، در ادامه ضمن اش
ــتغال در دستور كار دولت قرار دارد، تاكيد كرد كه عالوه بر اين  حمايت از توليد و اش
ــك اقدامات الزم را براى تجديد ارزيابى دارايى هاى خود به منظور تصويب افزايش  بان

سرمايه به انجام رساند. 
ــت زاده، وزيرصنعت، معدن و تجارت نيز در اين  محمدرضا نعم
ــعه اى و  ــك صنعت ومعدن را در ابعاد توس ــت عملكرد بان نشس
ــت آمادگى كامل  ــوب توصيف و اعالم كرد، دول تخصصى مطل
ــك را فراهم آورد. وى  ــرمايه اين بان ــا زمينه افزايش س دارد ت
همچنين از سپرده گذارى صندوق توسعه ملى در بانك صنعت 
ــت و معدن  ــهيالت به بخش صنع ــراى اعطاى تس ــدن ب و مع

حمايت كرد. 

ــده است و  ــتر ش ــارت هاى بدنى طى ماه هاى اخير بيش انتقادها از صندوق تامين خس
برخى از اهالى صنعت بيمه كشور به عملكرد اين صندوق اشكال هايى را وارد كرده اند. 
به عبارت ديگر، فعاالن صنعت بيمه در اين زمينه مباحثى را مطرح كرده و نسبت به 

برداشت هاى غيرقانونى از منابع صندوق ابراز نارضايتى مى كنند. 
ــارت هاى بدنى دچار مخاطراتى  به اعتقاد برخى فعاالن صنعت بيمه، صندوق تامين خس
شده است، در حالى كه وظيفه اصلى اين صندوق تامين پايدارى بيمه گران و جبران غرامت 
خسارت ديدگان بى پناه حوادث رانندگى است، شركت هاى بيمه به راحتى با مجوزهايى 

كه از ساير دستگاه ها و نهادهاى موازى دريافت مى كنند، مى توانند از آن برداشت كنند. 
ــادل 20 درصد از كل هزينه هاى  ــور و همچنين مع ــى و رانندگى در كل كش راهنماي
ــه صندوق تامين  ــوه  قضاييه هر ماه بايد ب ــط ق ــى و جزاى نقدى وصولى توس دادرس

ــارت هاى بدنى پرداخت شود. محمدامين، رييس كل بيمه  خس
ــع و معارفه صندوق  ــم تودي ــال در مراس مركزى خردادماه امس
ــبت به نحوه فعاليت اين صندوق  ــارت هاى بدنى نس تامين خس
انتقادهايى را مطرح كرده و گفته بود: بايد اين حقيقت را درك 
ــت و تنها بايد  كنيم كه وظيفه صندوق، حمايت از مجرمان نيس
ــانى حمايت كند كه به واسطه تخلف و عدم رعايت قانون  از كس

توسط متخلفان مقتول و مصدوم شده و بى پناه مانده اند.

برداشت هاى غير قانونى از صندوق تامين  بانك صنعت و معدن در مسيرتوسعه 



حواشى بازارگفت وگو

گزارش بازارسه شنبه 14 مرداد 1393  - شماره 629

ــاه و تعارف آميز  ــه كوت ــا  جمل ب
«چرخش برايت بچرخد» سر از 
ــه راه امين حضور و سرچشمه  س
ــر از بازار الستيك  درآوردم تا س
ــتگاه هاى  ــاورم. قطار ايس دربي
ــت  هفت تير و طالقانى را كه پش
ــلوغ تر مى شود  سر مى گذارد، ش
ــتگاه هاى بازار  ــه ايس و هر چه ب
ــام  ــود ازدح ــر مى ش نزديك ت
ــود. مقصد  ــتر مى ش ــم بيش ه
ــه در هم گره  ــر جمعيتى ك اكث
خورده اند، ايستگاه هاى سعدى، 
ــان توپخانه  ــى يا هم امام خمين
ــت. اين  ــابق و 15خرداد اس س
ــتگاه ورودى زيرزمينى  سه ايس
ــتند كه  به قلب بازار تهران هس
تفاوت قيمت هرچند ناچيز هم 
ــد، اين جمعيت را به زير  كه باش
و روى زمين مى كشاند تا از بازار 

خريد كنند. 
ــام  ــلوغى و ازدح ــى، ش خفگ
ــى كه تمام  حمل و نقل زيرزمين
ــه نفس نفس  ــت ب ــود نوب مى ش
افتادن روى آسفالت داغ مى رسد. 
ــرداد بازار تمام قد  گرماى ظهر م
ــان  ــد. جري ــدام مى كن عرض ان
ــه پرچم هاى  هوا حتى زورش ب
ــه  ــق ب ــدر متعل ــاختمان ك س
ــد  وزارت ارتباطات هم نمى رس
و صامت و ساكن مانده اند.  بعد از 
پياده روى به اندازه يك چهارراه 
كه صرف تماشاى بافت متفاوت 
ــتان  ــازار و ورودى كاخ گلس ب
ــا  ــته لوازم يدكى ه ــد، راس ش
ــروع  ــتيك فروش ها ش و الس
ــته از مغازه هايى  ــود. راس مى ش
ــود كه لوازم يدكى  شروع مى ش
و جانبى انواع برندهاى خودرو را 
مى فروشند، از مدل هاى ايرانى تا 
برندهاى لوكس خارجى. البه الى 
ــراى فروش  ــه ب ــى ك مغازه هاي
ــمه، واشرسرسيلندر  باترى، تس
و ديسك ترمز به صف شده بودند 
ــتيك فروش ها  يك درميان الس
ــرده و كم كم  ــاط پهن ك هم بس
ــد.  خبرى  ــازار را بلعيده بودن ب
ــرق  ــاى پرزرق وب از ويترين ه
ــباهت به  ــا بى ش ــود، مغازه ه نب
ــار  ــذرى كن ــاى گ مكانيكى ه
ــت. جز چند مغازه  جاده ها نيس
ــكل روبه راهى دارند  كه سر و ش
مابقى انبارهايى هستند از انبوه 
ــده.  حلقه هاى روى هم چيده ش
الستيك هايى كه يك سر و گردن 
ــتر بلندتر از آدم ها  شايد هم بيش
ــن و ذوق بعضى  ــد، ويتري بودن
ــورس انواع  ــود.  ب از بازارى ها ب
الستيك هاى خودروهاى سوارى 
از ايرانى تا لوكس ترين خارجى ها 
ــى بزرگ از  و خودروهاى صنعت
چهارراه اميركبير شروع مى شود 
و به سرچشمه مى رسد. گرماى 
ــازار در ماه رمضان  هوا و ركود ب
حوصله بازارى ها را سر برده بود. 
اگر مشترى نبودى سخت حرف 
ــاى بازار  ــا قديمى ه مى زدند ام

هنوز ذوق و حوصله داشتند. 

چرخ «بارز» در بازار 
مى چرخد

ــد اختالف  ــا مى گوين بازارى ه
ــزار تومانى هم در  قيمت پنج ه
ــيار بزرگ است  چشم مردم بس
و آنقدر بازار را سر و ته مى كنند 
كه قيمت ارزان تر گيرشان بيايد 
ــته زياد  اما تفاوت قيمت در راس
ــبيه به هم  نيست و قيمت ها ش
ــول صرافان، يكى از  ــت. رس اس
ــودرو درباره  بازارى هاى بازار خ
ــترى  ــتر مش برندهايى كه بيش
ــگار فرصت امروز  ــه خبرن دارد ب
ــراى پرايد  ــتر ب ــد: بيش مى گوي
ــد. در  ــى مى برن ــتيك ايران الس
بين برندهاى ايرانى بارز در حال 

حاضر بازار را قبضه كرده است. 
ــد: از نظر  ــان ادامه مى ده صراف
ــى بين بارز،  كيفيت فرق چندان
كويرتاير، يزدتاير و دنا نيست اما 
االن مردم دنبال برندى هستند 
ــد و بارز  ــده باش كه شناخته ش
ــال گذشته  هم چون در چند س
ــترده اى  تبليغات تلويزيونى گس
داشت بيشتر شناخته شده است. 
ــراى يك مدل  برندهاى ايرانى ب
ــخص تفاوت قيمت چندانى  مش
ندارند اما به هرحال در برندهاى 
ايرانى، در حال حاضر بازار دست 

بارز است. 
ــازار را نه تنها اين  ــلطه بارز در ب س
مغازه دار بلكه چندين بازارى هم 
تاييد كردند و اغلب مغازه داران هم 
ــا حلقه هاى بارز را  در بين ايرانى ه
روى هم چيده بودند و همان مدت 
كوتاه هم مشتريانى كه براى قيمت 
گرفتن برندهاى ايرانى مى آمدند 
ــان  ــا در نهايت مظنه گرفتن ش ي
ــيد و بارز  ــاى معامله هم مى رس پ

ــتند البته گزينه ها هم  مى خواس
محدود بودند و بازارى ها هم مظنه 

بارز را به مشترى مى دادند. 

كره اى ها پنبه رقبا را زده اند
ــتيك هاى ايرانى و  ــه الس قفس
ــته  ــى در مغازه هاى راس خارج
معموال از هم جداست. از پوشش 
و بسته بندى الستيك ها، ايرانى 
ــخص  ــش مش ــى بودن و خارج
ــت. در بين برندهاى خارجى  اس
ژاپنى ها، اندونزيايى ها،  چينى ها، 
كره اى ها و  تايلندى ها از برندهاى 
آسيايى در بازار هستند كه پس 
ــلن  ــاى بازار ميش ــم ج از تحري
ــه و ايتاليا و گودير امريكا  فرانس
و بريجستون را گرفتند. صرافان 
ــتيك هاى  ــاره كيفيت الس درب
ــم بادامى ها مى گويد:   توليد چش
و  ــن  ژاپ ــاى  يوكوهام ــز   ج
ــتونى كه تحت ليسانس  بريجس
ــركت در ژاپن و اندونزى  اين ش
ــود تفاوت چندانى  توليد مى ش
ــى و  ــتيك هاى چين ــن الس بي
ــت مگر  ــره اى و تايلندى نيس ك
ــه  ــكافانه مقايس بخواهيم موش

كنيم. 
ــتيك  ــه الس ــاره اينك وى درب
ــازار فروش  ــور در ب ــدام كش ك
ــترى دارد توضيح مى دهد:  بيش
الستيك هاى كره اى جديدترين 
ــازار دارند. در حال  تاريخ را در ب
ــتيك هاى  حاضر كره اى ها الس
2014 وارد بازار كرده اند و هرچه 
ــتيك به روزتر  ــخ توليد الس تاري
باشد مشخص است كه مشترى 

بيشترى دارد. 

مظنه نرخ الستيك هاى 
خارجى و ايرانى

ــتيك از هر  ــت الس تفاوت قيم
ــدش در بين مغازه هاى  نوع و برن
ــش  ــج، ش ــر از پن ــته كمت راس
ــت. بازارى ها  ــان اس ــزار توم ه
ــم  ــه ه ــابه ب ــاى مش قيمت ه
مى دهند. اگر هم تفاوت قيمتى 
ــد سقف آن از  وجود نداشته باش
ــور نمى كند.  10 هزار تومان عب
ــته  ــر راس ــه اميركبي در تيمچ
ــت  ــر جف ــتيك فروش ها ه الس
ــتيك پرايد مارك بارز 220  الس
ــت  هزار تومان قيمت خورده اس
ــره اى آن 270 هزار  كه مارك ك

تومان است. 
ــتيك هاى پژو 206،  ــايز الس س
ــت  ــيا و روا يكى اس 405، پرش
ــروه از  ــتيك اين گ ــايز الس و س
ــت.  ــبيه به هم اس خودروها ش
ــتيك برند ايرانى براى  نرخ الس
ــا 240 هزار تومان  اين خودروه
با مارك دنا تا 355 هزار تومان با 

مارك بارز در بازار است. 
ــدر 90 هم  ــمند، تن ــا، س زانتي
ــتند. الستيك اين  هم سايز هس
گروه در بازار از 200 هزار تومان 
ــه فروش  ــزار تومان ب تا 580 ه
ــد. كف قيمت بازار براى  مى رس
برند كويرتاير و سقف قيمت براى 
ــتون ساخت  برند خارجى رودس

كره است. 
ام وى ام 110 و ماتيز سايز مشابه 
ــايز فابريك)165,65,13 و  (س
175,60,13 (سايز پهن) دارند. 
ــتيك در  ــايز الس قيمت اين س
ــروع  بازار از 220 هزار تومان ش
ــارك خارجى آن  ــود و م مى ش
ــاخت تايلند 450 هزار  فالكن س
تومان، مارشال ساخت كره 340 
هزار تومان، كوموهو ساخت كره 
350 هزار تومان و كورسا ساخت 
اندونزى 260 هزار تومان قيمت 
ــت.  قيمت الستيك  خورده اس
ــم از 240 هزار  ــكان ه براى پي
تومان با برند بارز شروع مى شود 
ــتيك اين  و گران ترين مدل الس
ــن چين با  ــودرو در بازار نكس خ

قيمت 350 هزار تومان است. 

اثر ركود رمضان در جان 
بازار 

ــان هنوز  ــال و هواى ماه رمض ح
در بازار حاكم بود. ركود روزهاى 
روزه دارى بازاريان را كالفه كرده 
ــترى اى در تيمچه  ــت. مش اس
ــتيك اين  ــاژ الس اميركبير، پاس
راسته به چشم نمى خورد. يكى 
از مغازه داران اين پاساژ مى گويد: 
مشتريان عمده فروش ها چشمى 
ديده نمى شوند. معموال معامالت 
به صورت عمده است كه فروش 
ــتيك يك  بيش از 50 جفت الس
معامله عمده محسوب مى شود. 
ادامه مى دهد: هنوز اثر ركود ماه 
رمضان در بازار از بين نرفته است. 
ــاه رمضان در  كج خلقى ركود م
ــر هم ديده  ماه هاى محرم و صف
ــتان  ــود. ولى در ماه تابس مى ش
ــاى تردد و  ــوص در ماه ه به خص
ــفرى و ماه زمستان كه لغزش  س
ــت رونق به  ــتر اس جاده ها بيش
ــردد و ركود جبران  بازار برمى گ

مى شود. 

بازار 8 ميليونى هاى سوارى 
و 150 ميليونى هاى صنعتى 

ــتيك هاى خودروهاى  بازار الس
لوكس را در كوچه پس كوچه هاى 
بازار بايد پيدا كرد. كوچه كوكب 
جايى است كه اسپرتى ها در آن 
ــوارها،  ــد. پورشه س جا گرفته ان
مازراتى ها و بى ام دبليو و بنزى ها 
الستيك هايشان را معموال از اين 
ــا مى خرند.  ــه پس كوچه ه كوچ
ــپرتى ها به روز تر  سر و شكل اس
ــى  ــان اصل ــاى خياب از مغازه ه
ــندگانش  ــت. فروش ــته اس راس
ــتند.  هم جوان تر و به روز تر هس
ــندگان مغازه هاى  يكى از فروش
اسپرتى مى گويد: بازار الستيك 
ــل  مث ــس  لوك ــاى  خودروه
ــت.  ــادى نيس ــوارى هاى ع س
ــود را دارد،  ــاص خ ــترى خ مش
وارد كننده هايش محدود هستند. 
وى از الستيك هاى خودروهاى 
ــد؛ قيمت  لوكس قيمت مى ده
ــتيك ها  ــن الس ــى از اي بعض
ــت، شايد هم  هم قيمت پرايد اس

گران تر. 
4 حلقه الستيك مازراتى چيزى 
ــون تومان آب  ــدود 18 ميلي ح
ــتيك  مى خورد. يك جفت الس
ــه ميليون و  ــه كاين از س پورش
500 هزار تومان شروع مى شود 
ــون تومان هم ادامه  وتا پنج ميلي
دارد. چهار حلقه الستيك مدل 
ايكس6 بى ام دبليو چيزى حدود 
هفت ميليون و 500 هزار تومان 
ــب مارك ها  ــورد. اغل آب مى خ
بريجيستون امريكايى و ميشلن 

آلمان است. 
ــتيك هاى  ــن الس ــار اي در كن
ــتيك هاى  ــاط الس لوكس، بس
ــت.  ــه راه اس ــم ب ــى ه صنعت
ــا به  ــى از مغازه ه ــن بعض ويتري
الستيك هايى با طول 150 متر 
شايد هم بيشتر مزين شده است. 
فروشنده الستيك هاى صنعتى 
درباره بازار الستيك هاى صنعتى 
ــتيك هاى  مى گويد: قيمت الس
صنعتى به بيش از 150 ميليون 
ــا اين  ــد ام ــم مى رس ــان ه توم
معامله ها سالى يكى دو بار براى 

فروشنده ها جوش مى خورد. 

اسم چينى ها در بازار بد 
در رفته است 

ــا  ــه اروپايى ه ــت موج در غيب
ــت  ــران دس ــتيك اي ــازار الس ب
ــت، به ويژه  آسيايى ها افتاده اس
ــيا. هرچند  كشورهاى شرق آس
ــد اگر  ــا مى گوين ــه بازارى ه ك
ــاز هم  ــند ب ــا هم  باش اروپايى ه
ــيايى ها مى روند  مردم سراغ آس
ــبت  زيرا هم كيفيت بهترى نس
ــى دارند و هم  ــه برندهاى ايران ب
اينكه نسبت به اروپايى ها ارزان تر 

هستند. 
ــتيك  ــندگان الس يكى از فروش
ــر مى گويد:  در تيمچه اميركبي
ــترى براى  ــن االن اگر مش همي
ــد، جنس پيدا  گودير امريكا باش
ــت  ــود اما واقعيت اين اس مى ش
ــد برندهاى  ــردم توان خري كه م
ــد. مردم همين  اروپايى را ندارن
ــيايى را هم  ــتيك هاى آس الس
نمى توانند بخرند و چند وقت بعد 
از اينكه عمر الستيك خودروشان 
ــرى به بازار  ــده است س تمام ش
ــد:  ــه مى ده ــد. وى ادام مى زنن
ــتيك  ــازار الس ــه ب ــا وقتى ك ت
ــارى  ــى انحص ــاى اروپاي برنده
ــم  ــت ه ــش قيم ــد، كاه باش

نداريم. 
ــنده جزئى  ــان، اين فروش صراف
الستيك درباره فروش برندهاى 
ــم  ــار مى كند: اس ــف اظه مختل
چينى ها بد در رفته است وگرنه 
كيفيت بعضى از برندهاى چينى 
ــواع تايلندى و  ــيار بهتر از ان بس
ــردم از هر برند  ــت. م كره اى اس
ــند و آن را  ــى اى مى ترس چين
بنجل مى دانند. در بازار الستيك 
ــوع وجود دارد و  هم همين موض
زمانى كه الستيك با جان مردم 
ــواس بيشتر  ــر و كار دارد  وس س
ــد چينى  ــود. مردم از برن مى ش

مى ترسند. 

گشتى در سه راه امين حضور

بازار الستيك؛ اروپايى  غايب، كره اى يكه تاز رييس اتحاديه الستيك و روغن موتور در گفت وگو با «فرصت امروز»: 
افزايش عوارض گمرك 

الستيك را 40 درصد گران كرد 
برخى از بازارى ها بازار الستيك را متاثر از نوسان نرخ ارز مى دانند و برخى ديگر 
ــتيك، بازار ديگر  ــتند با اختصاص ارز مبادله اى به واردات الس هم مدعى هس
تحت تاثير باال و پايين شدن نرخ ارز قرار ندارد. عباس سماواتى، رييس اتحاديه 
الستيك و روغن موتور درباره ميزان تاثيرپذيرى بازار الستيك از نوسانات ارز 

با «فرصت امروز» به گفت وگو پرداخت. 
تحليل برخى از بازارى ها اين اسـت كه بازار السـتيك وابسته به ارز 
است اما عده اى از بازارى ها هم معتقدند الستيك با ارز مبادله اى هيچ 
وابسـتگى اى به ارز ندارد، در حال حاضر كدام يك از اين اظهارنظرها 

در بازار اتفاق مى افتد؟ 
خوشبختانه در يك سال اول رياست جمهورى آقاى روحانى، ارز نوسان زيادى 
ــتيك افزايش يا كاهش  ــال اخير بازار الس نداشت بنابراين حداقل در يك س
ــت. البته واردكنندگان روى همان  قيمتى را كه ناشى از نوسان ارز باشد نداش
ــاب باز مى كنند زيرا اخذ ارز مبادله اى آسان  ــه هزار و 150 تومان حس نرخ س
ــرى در افزايش قيمت  ــت. در واقع حداقل در اين چند وقت اخير ارز تاثي نيس

الستيك نداشت. 
اگر ارز علت افزايش نرخ السـتيك نيست چه عاملى نرخ الستيك را 

افزايش داد؟ 
ــان ارز و ثبات آن به بازار كمك كرد اما  مشكل ما ارز نيست. هرچند عدم نوس
متاسفانه سياست هاى گمركى در نهايت باعث افزايش نرخ الستيك شد. واردات 
الستيك به طور مستقيم به تعرفه گمرك ارتباط دارد. در اين چند وقت اخير با 
افزايش عوارض گمركى الستيك وارداتى در بازار 30 الى 40 درصد گران شد. 

اين افزايش قيمت هم به ركود در بازار دامن زد. 
قيمت الستيك با ارز بازار آزاد حساب مى شود و نرخ پايه همان 3 هزار و 150 
تومان است. با روى كار آمدن دولت جديد بازار يك آرامش نسبى پيدا كرد اما 

افزايش عوارض گمركى اين آرامش را به هم زد. 
علت گستردگى فروش الستيك كره اى در بازار چيست؟ 

ــازار كرده اند كه قيمت  ــتيك را وارد ب ــن تاريخ توليد الس كره اى ها جديدتري
مناسبى هم دارد. معلوم است كه الستيك تاريخ جديد براى ذخيره در انبارها 
ــد بنابراين  ــم قيمت را كاهش مى ده ــتر به درد مى خورد. خريد انبوه ه بيش

استقبال بازار از الستيك هاى كره اى توجيه دارد. 
قديمى ترين تاريخـى كه در بازار بـه فروش مى رسـد، متعلق به چه 

سالى است؟ 
الستيك هاى 2010 آخرين تاريخ در بازار را دارند كه البته اين الستيك ها بايد 

با قيمت كمترى به فروش برسد. 
عمر مفيد يك السـتيك چقـدر اسـت و انقضاى آن به چـه عواملى 

بستگى دارد؟ 
براى هر الستيكى يك عمر مشخصى تعريف شده است و الستيك ها براساس برند 
ــتفاده مى شود، عمر مى كنند. كيفيت يك  و مواد اوليه اى كه براى ساخت آن اس
الستيك بر طول عمر آن مى افزايد اما اگر الستيك در محل و انبار مناسب نگهدارى 
شود مدت زمان بيشترى براى دپو دوام مى آورد و معموال هر الستيك را مى توان تا 
چهار سال در انبار ذخيره كرد.  اما الستيكى كه زير ماشين مى رود عمر آن به عوامل 
مختلفى بستگى دارد كه جاده هم در طول عمر آن موثر است. هرچند كاركرد هر 
الستيكى براساس استفاده و نوع خودرو متفاوت است اما معموال توصيه مى شود هر 

50 هزار كيلومتر يك بار   الستيك خودرو تعويض شود. 
چرا الستيك هاى ساخت اروپا در بازار گران و ناياب است؟ 

بايد بپذيريم كه تحريم تاثير قابل توجهى در بازار هاى مختلف داشت كه بازار 
ــتيك را هم تحت تاثير خود قرار داد. در حال حاضر امكان اينكه برخى از  الس
شركت هاى اروپايى الستيك هاى خود را به بازار ايران تزريق كنند، وجود ندارد. 
بنابراين اگر هم در بازار الستيك اروپايى باشد نبايد انتظار  داشت كه هم قيمت 
ــد، البته برندهايى هم در حال حاضر وجود دارد كه برندهاى با  آسيايى ها باش
كيفيتى محسوب مى شوند براى مثال بريجستون ژاپن در بازار وجود دارد كه 

اتفاقا متقاضى زيادى هم دارد. 

با تزريق پول به واحدهاى توليدى 
مشكل حل نمى شود

به دليل نرخ تورم اگر به واحدهاى توليدى پول تزريق شود، پس از گذشت چند ماه 
دوباره با كاهش منابع مواجه مى شوند.  مسعود نيلى، مشاور رييس جمهور در جلسه 
هيات نمايندگان اتاق ايران حضور يافته و درباره بسته حمايتى دولت و برنامه هاى 
آن براى خروج از ركود صحبت كرد.  وى با تاكيد بر اينكه دولت بايد با ادبيات مكتوب 
حرف بزند و الزم است آنچه را كه قرار است اجرايى و منتشر كرده و در اختيار افراد 
جامعه قرار دهد، گفت: البته يك تحليل از شرايط دولت ارائه شده كه در واقع از بابت 

نقد گذشته نيست، بلكه در راستاى اجماع براى آينده است. 
نيلى ادامه داد: آنچه   بيش از حد به آن نياز داريم اجماع و خرد جمعى است. اقتصاد 
ما نخستين بار نيست كه با مسئله ركود مواجه شده، اما اين نخستين بار است كه 
دولتى مى خواهد از ركود خارج شود.  مشاور رييس جمهور با اشاره به اينكه در دنيا 
ركود به صورت تقاضا است، بيان كرد: ركود به اين دليل اتفاق مى افتد كه مردم به 
داليل مختلف خريد از بازار را انجام نمى دهند، اما در كشور ما مشكل ركود از سمت 

توليد پيش آمده نه از سمت تقاضا. 
وى با بيان اينكه پيش آمدن ركود از سمت توليد باعث شده توليد در كشور كاهش 
يابد و كاهش توليد به افزايش قيمت منجر شود، اظهار كرد: نشانه اين دو بيمارى در 
زمينه ركود با هم متفاوت است، از زمانى كه رشد توليد ناخالص منفى مى شود، ما 

مى گوييم در ركود به سر مى بريم. 
به گفته نيلى، در فاصله زمانى بين جنگ تاكنون همواره با ركود مواجه بوده ايم، دليل 
توجه ويژه به ركود همان معضل توليد و اشتغال است، زيرا در چند سال اخير اشتغال 
در كشور به وجود نيامده و همين موضوع مى طلبد كه به دنبال راه حلى براى درمان 

ركود ناشى از كاهش توليد باشيم. 
مشاور رييس جمهور تصريح كرد: اگر اقتصاد ما در سال جارى سه درصد رشد كند، 
سال آينده بايد رشد اقتصادى 6. 2 درصدى را داشته باشيم اگر با اين روند   پيش 
رويم توليد ناخالص ما تا سال آينده به ميزان توليد ناخالصمان در سال 90 مى رسد 
و ما مى توانيم تا سال 95 سطح توليد ناخالص ملى را به ميزان مطلوب برسانيم.  وى 
با اشاره به اينكه سال 90 ميزان اشتغال 20 ميليون و 500 هزار نفر بوده است، بيان 
كرد: اگر سال 95 نيز بتوانيم ميزان اشتغال را به اين رقم برسانيم تازه به اين معنا 
است كه با كاهش بهره ورى مواجه شده ايم.  وى با بيان اينكه خروج از ركود صرفا به 
معناى افزايش توليد نيست، بلكه به معناى ايجاد اشتغال است، تصريح كرد: تورم از 
سال 90 به بعد چندين برابر شده، به نحوى كه در سال 92 ميزان تورم 12 درصد، 
در سال 90، 20 درصد، در سال 91، 30 درصد و در سال 92 به 42 درصد افزايش 
يافته است. توليدكنندگان ما به خاطر ارز ارزان در چند سال گذشته و وفور واردات 
نتوانستند رقابت كنند و همين موضوع باعث شد كه وابستگى بنگاه هاى ما به خارج 
از كشور افزايش يابد و بنگاه هاى ما را به اين نتيجه رساند كه هر چه سهم واردات را 

باال ببرند مى توانند به فعاليت خود ادامه دهند. 
نيلى افزود:  در نظام مالى بانك ها نيز از وظايف خود دور شده و به سمت بنگاه دارى 
ــه دنبال افزايش  ــا بنگاه دار و ب ــد كه بانك هاى م حركت مى كنند تورم باعث ش
دارايى هاى خود باشند.  مشاور رييس جمهور با بيان اينكه در سال هاى اخير شاهد 
وابستگى بيشتر دولت و بودجه آن به درآمدهاى نفتى و وابستگى توليد به واردات، 
انرژى و بانك ها شده ايم، افزود: رفع ركود را نمى توان بدون  توجه به  علل شكل گيرى 
آن بررسى كرد، ما در حال حاضر با چهار چالش اصلى تنگناى مالى، كاهش تقاضاى 
موثر، كاهش سرمايه گذارى و تحريم مواجه هستيم كه بايد توان خود را روى اين 

چهار عامل متمركز كنيم. 
ــائل بستگى دارد، گفت:  وى با بيان اينكه خروج پايدار غير تورمى به حل اين مس
گشايش در تجارت بين المللى، ثبات اقتصاد كالن، بهبود فضاى كسب و كار، نظام 
تامين مالى و فعاليت هاى پيشران مواردى هستند كه بايد در شرايط فعلى مدنظر 
قرار گيرند.  نيلى در پايان درباره بسته حمايتى دولت با تاكيد بر اينكه اين بسته سند 
كوتاه مدت است، گفت: تمام توليدكنندگان به ما مى گويند كه پول بدهيد تا مسئله 
ــود و بتوانند توليد خود را افزايش دهند، اما با شرايط فعلى و نرخ تورم  آنها حل ش
توليدكنندگان متوجه نيستند كه پس از گذشت چند ماه دوباره قيمت ها افزايش 

يافته و آنها به خاطر تورم دوباره پول كم مى آورند. 

بازار دست دوم الستيك
ــتيك فروش ها فقط  ــته الس در راس
الستيك نو خريدوفروش نمى شود، 
در كنار فروش الستيك هاى نو و تر 
ــت دوم ها هم براى خود  و تازه، دس
ــد، انبار گندم  ــازار دارند. مى گوين ب
ــتيك هاى  مركز خريدوفروش الس
ــتيك دست  ــت دوم است. الس دس
ــناس و متخصص   دوم توسط كارش
ــى مى شود.  خودش ارزيابى و بررس
ــتيك چقدر كاركرده؛  به اينكه الس
ــالم باشد يا دست دوم  دست دوم س
ــيب ديده قيمت متفاوتى دارد.    آس
جز انبار گندم و سرچشمه در مناطق 
مختلف تهران هم چند جايى است 
كه براى الستيك دست دوم مشترى 
ــه در امجديه و خيابان  وجود دارد ك
ميرزاى شيرازى آپاراتى هايى وجود 
ــت دوم را  ــتيك دس ــه الس دارد ك
معامله مى كنند، هم مى خرند و هم 

مى فروشند. 
ــه در اين كار  يكى از بازارى هايى ك
ــتيك  ــت؛ مى گويد: بيزنس الس اس
دست دوم دردسر زيادى دارد، زيرا  
ممكن است الستيك ها دزدى باشند 
ــتيك هاى  ــه اتفاقا اين روزها الس ك
ــت، از سوى  دزدى در بازار زياد اس
ــى و پليس هم اين روزها  ديگر آگاه
ــد، دالل ها زياد  خيلى گير مى دهن
ــط از دالل هايى  ــده اند، ما هم فق ش
مى خريم كه باسابقه هستند، اما انبار 
ــت  ــتيك هاى دس گندم بورس الس
ــت و مركز خريدوفروشش  دوم اس

آنجاست. 

دور باطلى كه الستيك را 
گران مى كند 

ــيه ممنوع به بازار الستيك هم  نس
رسيده است و خريداران عمده يا بايد 
ــا اينكه رزومه خوبى  نقد كار كنند ي
ــند. قبل از اينكه دست  ــته باش داش
كالهبرداران براى بازارى ها رو شود، 
ــب و كار دالالن عمده  معامله در كس
ــود كه معامله خريد  خريد اينگونه ب
ــيه انجام  عمده به صورت نقد و نس
مى شد، اما كم كم اين شرايط فروش، 

جا را براى كالهبرداران باز كرد. 
ــال اخير، بازار الستيك  در چند س
ــدگان قرار  ــر احتكار كنن تحت تاثي
ــتان از اين قرار است كه  گرفت. داس
عده اى در بازار به صورت عمده خريد 
مى كنند و به ازاى خريد، چك هاى 
ــد، اما جنس را با  چند ماهه مى دهن
قيمت بيشترى دوباره به بازار تزريق 
ــن چرخه قيمت  مى كنند كه در اي
ــود، با رواج  الستيك گران تر مى ش
اين كار بازارى ها از فروش به صورت 
ــيه به خريداران عمده صرف نظر  نس
كرده اند و  بيشتر معامله ها به صورت 

نقد انجام مى شود. 

سرچشمه؛ بورس 
دوخت ودوز چادرهاى 

مسافرتى 
ــتيك فروش ها  ــته الس ــر راس به آخ
ــيم؛  و لوازم جانبى خودرو كه مى رس
ــاى صندلى  ــت ودوز روكش ه دوخ
ــين را هم كه رد مى كنيم بورس  ماش
ــافرتى  شروع مى شود.  چادرهاى مس
توپ هاى پارچه هاى ضخيم رنگارنگ 
ــيده است. خياط ها  به طاق مغازه رس
ــت چرخ خياطى ها  همه مردند و پش

مشغول دوخت ودوز هستند. 
ــد كه  يكى دو چادر براى مدل برپا ش
ــا و خياطى ها  ــن مغازه ه ــن اي ويتري
هستند. چادرهاى ويترين يا در پياده 
رو بساط شده اند يا در بسته بندى هاى 
ــده اند.  ــكل تكيه داده ش دايره اى ش
صداى چرخ بى وقفه شنيده مى شود. 
ــرخ خياطى ها را  گرماى هوا چرخ چ
ــر پارچه ضخيم  ــرده و مدام ب كند نك

چادر كوك مى زنند. 
ــان در و پيكر ندارد و فقط  مغازه هايش
كركره مى خورد. خبرى از كولر و پنكه 
نيست. خياط ها با عرق گير پشت ميز 
ــته اند. ديوارهاى مغازه  كارشان نشس
ــت و خرده  هايشان كاشى كارى اس
پارچه ها كف را پوشانده است. جالب 
است؛ خياط تيكت برند را روى چادر 
ــب  مى دوزد، روى اين تيكت و برچس
ــته هاى فارسى نيست و  اثرى از نوش
ــت. از اين  ــته هايش خارجى اس نوش
تيكت ها فراوان هستند و در كيسه اى 
انباشته شده اند.  قيمت را كه از خياط 
ــوم، مى گويد: توليدى ها  جويا مى ش
فروش ندارند مگر عمده فروشى. تكى 
و جزئى نمى فروشيم. هر چادر بسته به 
مدل و پارچه اش قيمت متفاوتى دارد 
ــروع مى شود،  از 120 هزار تومان ش
ــتگى به تعداد سفارش  اما باز هم بس
دارد. پس از جواب هاى كوتاه و بى سر 
ــين مى كند و  و ته چادرها را بار ماش

فاكتورش را مى پيچد. 

نازيال مهديانى 

قيمت(تومان)سايزمدل الستيك

500,000 205,60,15رودستون كره

410,000 185,65,15رودستون كره

300,000 165,65,13  رودستون كره 

132,500 175,60,13ماكسس تايوان

165,80,13140,000ماكسس تايوان

225,70,16350,000ماكسس تايوان

235,60,16325,000ماكسس تايوان

175,60,13340,000   مارشال كره 

185,25,14165,000لوسينى تايوان

205,50,16240,000لوسينى تايوان

245,45,18375,000لوسينى تايوان

175,70,13130,000كورسا اندونزى

205,75,14265,000آچيلس اندونزى

225,45,18350,000آچيلس اندونزى

215,55,17410,000دنلوپ ژاپن

225,65,16475,000دنلوپ ژاپن

215,55,16365,000كومهو كره

245,40,17675,000بريجستون ژاپن

185,65,15225,000بريجستون ژاپن

235,60,18345,000نكسن كره

235,65,17300,000نكسن كره

310,000 185,70,13زيتكس چين

مدل 
كاركرد سايز الستيك 

مفيد 
قيمت 
تومان 

60,000205,000 165,65,13دنا 

دنا
 

175,60,13 60,000230,000

بارز
 

165,80,13 50,000245,000

50,000210,000 165,80,13كوير تاير 

بارز
 

165,65,13 50,000245,000

بارز
 

175,60,1360,000260,000

60,000300,000 185,65,15بارز 

يزد تاير
 

185,65,15 60,000280,000

بارز
 

185,65,14 70,000300,000

بارز
 

205,60,14 70,000355,000

يزد تاير
 

205,60,14 60,000365,000

خبر



خبر

ــتين تبلت دنيا،  با معرفى نخس
ــركت اپل صورت  ــط ش كه توس
ــن بازار  ــود تامدت ها اي گرفته ب
ــت و  ــل قرار داش ــار اپ در انحص
رفته رفته توليدكنندگان بزرگ 
دنيا مثل مايكروسافت،  اى بى ام 
ــونگ هم به ساخت اين  و سامس
دستگاه ها روى آوردند و عرصه را 
بر پى سى ها و لپ تاپ ها تنگ تر و 
تنگ تر كردند تاجايى كه كاربران 
روزبه روز از آنها دست كشيده و 
به تبلت هاى رنگارنگ بازار روى 

مى آورند. 
چينى ها هم كه به ساخت لوازم 
ــه ارزان قيمت در  ــى و البت تقلب
ــهرت خاصى  ــر جهان ش سراس
ــه عقب نمانده  دارند از اين غافل
و با انواع مارك ها و مدل هايى با 
ــيار  قيمت هاى باورنكردنى و بس
ــته اند. اين  ارزان پا به بازار گذاش
ــران با نام  ــه در اي ــتگاه ها ك دس
ــهرت  «تبلت دانش آموزى» ش
دارند با قيمتى حدود 200 هزار 
تا 450 هزار تومان يافت مى شوند 
كه بازار و مقر اصلى آنها در ميدان 
امام خمينى و خيابان جمهورى 

تهران است. 
ــت اينچى كه  اين تبلت هاى هف
ــنا و كمى  با انواع برندهاى ناآش
عجيب و غريب عرضه مى شوند 
در دو نوع سيم كارت خور و بدون 
ــت مشترى  ــيم كارت به دس س
ــه تمام  ــند و جالب اينك مى رس
مشخصات يك تبلت گران قيمت 
ــر را در خود جاى  ــد معتب با برن
ــت قطعات به  داده اند ولى كيفي
كار برده شده در آنها پايين است 
ــبت به قيمت  اما با اين حال نس
ارائه شده به صرفه و البته بسيار 
ــوده و والدين را براى  فريبنده ب
ــتفاده كودكان خود متقاعد  اس

مى كند. 

معروف ترين مارك هاى 
موجود

 (Pierre Cardin) پيركاردين
كه در توليد پوشاك، عطر و لوازم 
آرايشى و جواهرات شهرت دارد 
ــان خوش اقبال تر  ــاير رقيب از س
بوده و بالطبع قيمت آن نيز كمى 

درشت تر است. 
ــندگان  ــى از فروش به گفته يك
ــن نوع  ــه روى اي ــى ك «نام هاي
ــود هيچ  ــك مى ش ــا ه تبلت ه
ــى ندارد  ــا برند اصل ــه اى ب رابط
ــن ماجرا  ــن هم از اي و پيركاردي
ــت و فقط نام اين  ــتثنا نيس مس
ــيده و در  ــدك كش ــد را ي برن
ــازندگان از نام اين برند  اصل س

سوءاستفاده كرده اند.»
ــه در چندين مدل  ــد ك اين برن
مختلف عرضه مى شود با قيمت 
حدود 250 تا 400 هزار تومان به 
دست مشتريان مى رسد كه داراى 
ــتم عامل اندرويد است و از  سيس
يك پردازشگر 1/2 گيگاهرتزى 

بهره مى برد. 
ــاچ بعد از  ــمارت تاچ و وين ت اس
ــن از پرفروش هاى زير  پيركاردي
ــتند و بعد  300 هزار تومان هس
ــر  ــال خوش اقبال ت از آن مارش
است كه همه اين تبلت ها تقريبا 
ــخت افزارى يكسانى  از قدرت س

بهره مى گيرند. 

استقبال مردم از 
ارزان قيمت ها

ــازار مى گويد:  ــاالن ب يكى از فع
ــتقبال از تبلت هاى  ــل اس «دلي
ــت ارزان  ــوزى قيم دانش آم
ــان  ــا در مي ــدن آنه و فراگيرش
ــت كه عالقه زيادى  كودكان اس
ــال و كار با  ــه بازى هاى ديجيت ب
صفحه هاى نمايش لمسى دارند 
و با توجه به كم شدن قدرت خريد 
مردم والدين مجاب به خريد آنها 

مى شوند».
وى افزود: عالوه براين مسئوالن 
بعضى از آموزشگاه ها و مدارس، 
ــويق و گاهى  دانش آموزان را تش
مجبور به داشتن تبلت مى كنند 
تا از طريق آن به آموزش با روش 
جديد بپردازند كه يكى ديگر از 
ــوب  عوامل محبوبيت آنها محس

مى شود. 
اين فروشنده اذعان كرد: كاربران 

اين تبلت ها فقط كودكان نيستند 
بلكه افراد باالى 40 سال هم كه 
عالقه به يادگيرى و كار با وسايل 
ــد آنها روى  مدرن دارند به خري
مى آورند و در ايامى مثل روز پدر 
و روز مادر شاهد هجوم مردم براى 
ــه دادن اين تبلت ها  خريد و هدي

هستيم. 
وى افزود: درحال حاضر فروش 
ــود خوبى را روانه  اين تبلت ها س
جيب فروشندگان مى كند و براى 
رقابت با يكديگر قيمت را تا حد 

امكان پايين مى آورند. 

نشستن شبنم هاى تقلبى 
روى تبلت هاى دانش آموزى

بر چسب شبنم كه يكى دو سالى 
است با هدف نظارت و جلوگيرى 
از ورود اجناس قاچاق روى همه 
كاال هاى وارداتى نشسته است تا 
عالوه بر آن از حقوق مصرف كننده 

ــت  ــد، چندى اس ــز دفاع كن ني
به صورت تقلبى در بازار، به ويژه 
بازار ديجيتال مشاهده شده است. 
ــه بازار  ــتريان كه ب ــى از مش يك
ــت مى گويد:  ــه كرده اس مراجع
ــاعت  «چند ماه پيش حدود س
ــت 270 هزار  11 صبح يك تبل
تومانى با برچسب شبنم از ميان 
ــب  ــت فاقد اين برچس چند تبل
ــماره  ــدارى كردم و فورا ش خري
درج شده روى آن را با تلفن همراه 
ــاعت  ــال كردم و نزديك س ارس
ــخ  ــر همان روز پاس 5 بعدازظه
ــال كرده  ــه صبح ارس پيامك ك
ــتم رسيد و طبق آن  بودم به دس
متوجه شدم كه برچسب شبنمى 
كه روى دستگاه من وجود دارد 
ــك فلش ممورى 8  ــق به ي متعل

گيگابايتى است!».
به گفته فعاالن بازار اين روش يكى 
از روش هاى بعضى فروشندگان 

سودجو و واردكنندگان غير قانونى 
است كه اين برچسب ها را از روى 
اجناسى كه كمتر براى مشتريان 
ــل  ــت مث ــت اس داراى اهمي
فلش ممورى ها و كارت حافظه ها 
ــتگاه هاى  جدا كرده و روى دس
ــبانند تا  گران قيمت تر مى چس
ــان را  ــترى و هم بازرس هم مش
فريب دهند و به دليل اينكه اكثر 
تبلت هاى دانش آموزى به صورت 
قاچاق وارد كشور مى شوند و فاقد 
شبنم هستند در اين بازار بسيار 

فراگير شده است. 

دوام كم وگارانتى هايى 
از جنس حباب

ــان چينى  تبلت هاى بى نام ونش
كه شاهراه ورود به بازار نابسامان 
ايران را به خوبى پيدا كرده اند هر 
روز با يك مارك و شكل و شمايل 
ــا  ــت ويترين ه ــف در پش مختل
ــد و هيچ  ــم نوازى مى كنن چش
شركت معتبرى از آنها پشتيبانى 
ــه فعاالن بازار  نمى كند و به گفت
ــى آنها كه در  كارت هاى گارانت
اغلب موارد به مشترى اين نويد 
را مى دهد كه در صورت خرابى و 
بروز هرگونه اشكال فنى تا مدت 
ــال بدون هزينه دستگاه  يك س
آنها قابل تعمير است، فقط براى 
فريب خريداران است و هيچ گونه 
ــتريان به  ــى را براى مش خدمات
دنبال نخواهند داشت و به راه هاى 
مختلف اشكاالت به وجود آمده را 
به گردن خود مشترى انداخته و از 
بار مسئوليت شانه خالى مى كنند. 
ــاى  تبلت ه ــود  مى ش ــه  گفت
ــب باترى هاى  دانش آموزى اغل
ضعيفى دارند كه بعداز چند بار 
ــارژ، دوام آنها به قدرى پايين  ش
مى آيد كه تا 30 دقيقه هم توان 
كار بدون دسترسى به برق شهرى 
ــر اين كيفيت  را  ندارند. عالوه ب
ــش آنها به  ــه نماي تصوير صفح
قدرى پايين است كه در استفاده 
ــودكان، عوارض  طوالنى مدت ك
ــمى به دنبال  و آسيب هاى چش

خواهد داشت. 

ايرانى ها، منزويان بازار
ــدن تبلت هاى  ــد از فراگيرش بع
ــركت  چينى، رفته رفته چند ش
ــت  ــاى «تبل ــه ادع ــى ك داخل
ــيدند  ايرانى» را به يدك مى كش
پا به عرصه گذاشتند و با كيفيت 
ــر و قيمت  ــخت افزارى باالت س
ــدند كه به  ــه ش ــر عرض پايين ت
مدت محدودى بازار را در اختيار 
داشتند اما پس از مدتى، عرضه 
آنها در بازار كم شد به گونه اى كه 
در حال حاضر هيچ نشانى از آنها 
در بازار نيست و مشتريان فقط به 
دنبال برند هاى نامعتبر خارجى 

هستند. 
ــندگان اين صنف  به گفته فروش
ــوان اين را  ــاى ايرانى ت تبلت ه
ــت بهتر و  ــا كيفي ــتند تا ب داش
ــان بازار ارزان  گارانتى معتبرش
ــد و  ــب كنن ــا را تصاح قيمت ه
ــاى در آورند كه  چينى ها را از پ
ــد  ــم همين طور ش ــل ه در اواي
ــيار كمياب  ــداز مدتى بس اما بع
ــه در بازار  ــدند، به گونه اى ك ش
ــختى يافت مى شوند  امروز به س
و تقريبا هيچ نشانى از آنها باقى 

نمانده است. 

«فرصت امروز» بازار داغ رايانه هاى لوحى را بررسى مى كند

تبلت هاى بى نام و نشان فاتحان بازار
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 «ال سى» براى تجارت 
تعطيل است 

نايب رييس كميسيون تجارت اتاق 
بازرگانى، با اشاره به اينكه حذف ثبت 
سفارش به مصوبه مجلس نياز دارد، 
اظهار كرد: طى دو دهه اخير حواشى 
ــازمان هاى  ــوى س ــيارى از س بس
مختلف به ثبت سفارش اضافه شده 
كه روند كار را در برخى موارد مختل 

كرده است. 
ــه داد: بايد  ــا حريرى ادام مجيدرض
ــا در رابطه  ــن داد، ام ــون ت ــه قان ب
ــون مى تواند  ــف فراتر از قان با تكالي
بحث و گفت وگو صورت گيرد و ثبت 
ــته در حال  ــفارش با روال گذش س

انجام است. 
 LC او خاطرنشان كرد: دنيا با ايران
ــران به صورت  ــدارد و معامالت اي ن
نقدى صورت مى گيرد كه بانك هاى 
داخلى پول را قبل از واردات دريافت 
ــال كاال به  كرده و تا زمان آغاز ارس
كشور پول به فروشنده تحويل داده 

نمى شود. 
ــدگان  ــات نماين ــو هي ــن عض اي
ــد: صدور  ــى يادآور ش اتاق بازرگان
ــاوت در رابطه  ــنامه هاى متف بخش
ــه ايران با  ــال حاضر ك با LC در ح
بانك هاى دنيا ارتباط ندارد، بى تاثير 
خواهد بود و در موارد استثنا بانك ها 
ــتاى بهبود شرايط  فعاليتى در راس
ــام  ــده انج ــراى وارد كنن واردات ب

نمى دهند. 
ــرد: اراده و  حريرى در پايان بيان ك
تحمل بيشتر از سوى مسئوالن امر و 
متقاضيان بايد وجود داشته باشد تا 

مسائل به درستى حل شود. 

مشكالت فاينانس در 
حال پى گيرى است 

ــه درباره قطع  قائم مقام وزير خارج
ــران و  ــوى اي ــس چين از س فاينان
جايگزين كردن كشورهاى اروپايى 
به جاى چين اظهار كرد: ما روابط مان 
با كشورها به صورت مستقل است و 
ــورى جايگزين  بنا نيست هيچ كش

ديگرى شود. 
ــرمدى با تاكيد بر اينكه  مرتضى س
روابط اقتصادى ايران با چين بسيار 
ــت، تصريح كرد: بحث  گسترده اس
فاينانس ها بين ايران و چين در حال 
نهايى شدن است و مذاكرات در اين 

زمينه ادامه دارد. 
ــرمدى درباره نتيجه سفر هيأت  س
ــراى رفع  ــه چين ب بانك مركزى ب
مشكالت فاينانس گفت: هميشه در 
ــائل فنى و تكنيكى بين  رابطه با مس
ــورها مذاكراتى انجام مى شود و  كش
ــفرها برهمين اساس  اين بار هم س

انجام شده است. 
ــئول در وزارت خارجه  اين مقام مس
ــه جايگزينى اروپا  ــر اينك با تاكيد ب
ــن فاينانس  ــن در تامي به جاى چي
ــت، افزود:  به هيچ وجه مطرح نيس
روابط ما با چين بسيار گسترده و در 
ابعاد مختلف است، بنابراين اگر هر 
ــكلى پيش بيايد با مذاكره آن را  مش

حل خواهيم كرد. 
ــن نكته از  وى در واكنش به ذكر اي
ــر اينكه  ــوى خبرنگار ما مبنى ب س
ــخصا  ــس كل بانك مركزى ش ريي
ــن با  ــس چي ــرده، فاينان ــان ك اذع
ــده و قول حل  ــكالتى همراه ش مش
ــت: چيزى از  ــكالت را داده، گف مش

فاينانس ها قطع نشده است. 
ــرد: بٍحث هاى  ــد ك ــرمدى تاكي س
مربوط به فاينانس پروژه ها در ابعاد 
ــدن  ــه و نهايى ش ــى به ادام تكنيك
مذاكرات در گفت وگوها نياز دارد كه 
االن اين مذاكرات به صورت عادى در 

جريان است. 
قائم مقام وزير خارجه در پاسخ به اين 
ــش كه با وجود اعالم مسئوالن  پرس
امور خارجه مبنى بر آزاد شدن قسط 
ــده  ــتم از دارايى هاى بلوكه ش هش
ايران طبق توافق اوليه ژنو چرا بانك 
ــت اين وجوه را  مركزى هنوز درياف
تاييد نكرده است، گفت: تا جايى كه 
ــط هشتم از حساب  من مى دانم قس

بانك خارجى بيرون آمده است. 
ــتفاده از 4/2 ميليارد  وى درباره اس
دالر آزاد شده طبق توافق اوليه ژنو 
از دارايى هاى بلوكه شده ايران گفت: 
ــتفاده  ــام 4/2 ميليارد دالر اس از تم

كرديم. 
سرمدى در پاسخ به اين پرسش كه 
ــف از بلوكه  ــئوالن بخش مختل مس
ــتفاده  ــوه و عدم اس ماندن اين وج
ــد، تصريح كرد:  ــر داده ان از آنها خب
ــتفاده اى  ــتگى دارد چه نوع اس بس
ــد. طبق  براى اين وجوه مدنظر باش
توافق ژنو امكان استفاده همه جانبه 

از 4/2 ميليارد دالر وجود دارد. 

گفت وگو
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برند هاى ايرانى توان رقابت با چينى ها را ندارند
تبلت هاى ارزان قيمت ساخت كشور چين با وجود تبلت هاى ايرانى در بازار سهم 
زيادى را در دست گرفته اند و به گفته فعاالن بازار روزبه روز به مشتريان چينى ها 

با اينكه كيفيت پايينى دارند، افزوده مى شود. 
ــال در گفت وگو با  ــتگاه هاى ديجيت ــى يكى از وارد كنندگان دس على فتاح
ــتقبال كم مردم از برند هاى ايرانى را عدم عرضه  «فرصت امروز» دليل اس
مناسب دانست و افزود: تنها چند برند ايرانى به اسمبل كردن اين تبلت در 
ايران روى آورده اند و پيش بينى مى شد سهم زيادى از بازار را صاحب شوند 

اما اين گونه نشد و چينى ها هنوز پيشتازان اين ميدان هستند. 
ــط  وى اظهار كرد: در اوايل ورود تبلت هاى ايرانى به بازار تبليغات خوبى توس
روابط عمومى هاى آنها صورت گرفت اما رفته رفته تبليغات آنها كمتر شد و به 
دليل اينكه هنوز نتوانسته بودند نام خود را در اين بازار جا بيندازند به زودى به 
ــتند و چينى ها همچنان بدون رقيب در بازار وجود دارند و هر  خاطره ها پيوس

روز خريداران بيشترى را جذب مى كنند. 
فتاحى دليل استقبال مردم از اين برند ها را قيمت پايين آنها ذكر كرد و افزود: 
باتوجه به كم شدن قدرت خريد مردم و نشانه گرفتن بازار ايران توسط چينى ها 
با اينكه از كيفيت مطلوبى برخوردار نيستند مردم روزبه روز به اين تبلت ها كه 

به تبلت هاى دانش آموزى معروف شده اند روى مى آورند. 
اين واردكننده افزود: با اينكه اين دستگاه ها نسبت به ساير برندها بسيار ارزان تر 
است اما قيمتى كه وارد كننده آن را از مبدا خريدارى مى كند بسيار كمتر است 
كه سود خوبى از واردات اين محصوالت مى كند و يكى از داليل گسترش آنها 

همين امر است. 
ــت و  ــيار كم اس ــتگاه ها بس ــوه نظارت بر واردات اين دس وى اظهار كرد: نح
واردكنندگان نيز بسيار زياد شده اند و تقريبا مى توان گفت هيچ يك از مدل ها 
يك واردكننده انحصارى ندارند و هر فردى مى تواند به راحتى اين تبلت ها را به 

داخل وارد كرده و به فروش برساند. 
فتاحى درباره كيفيت اين دستگاه ها گفت: تبلت هاى دانش آموزى با توجه به 
ــتند؛ به قول معروف هرچقدر پول  قيمت پايين آنها داراى كيفيت پايينى هس

دهى همان قدر  آش مى گيرى. 
وى افزود: اين تبلت ها هرگز براى حرفه اى ها و افرادى كه قرار است با شغل آنها 
درآميخته شود توصيه نمى شود زيرا سخت افزار غيرقابل اعتمادى دارند و هر 

آن احتمال دارد از كار بيفتند كه باعث از بين رفتن اطالعات كاربر مى شود. 
اين وارد كننده درباره علت گستردگى مدل ها و مارك هاى اين تبلت ها گفت: 
ــور چين و سفارش يك مدل از  ــخصى مى تواند با يك بار مراجعه به كش هر ش
ــور كرده و حتى با  آنها، هر برندى را كه مى خواهد روى آن درج كرد و وارد كش
ــتيبانى كننده براى گارانتى كردن اين كاال ها همكارى كند، تا  يك شركت پش

به راحتى روانه بازار شوند. 
وى افزود: اكثر شركت هايى كه اين تبلت ها را گارانتى مى كنند بى نام هستند و 
حتى غير قانونى فعاليت مى كنند كه با شكايت مردم به مراجع قانونى مى توان 

جلوى فعاليت آنها را گرفت. 

مشترى اصلى مواد غذايى ايران، عراق است 
ــال حدود 900 هزار تن انواع محصوالت كشاورزى به كشور هاى  در بهار امس
ــش از 560 هزار تن  ــا خريد بي ــان عراق ب ــده كه در اين مي مختلف صادر ش

بزرگ ترين مشترى محصوالت كشاورزى ايران به شمار مى رود. 
ــال، ايران بيش از 894 هزار تن انواع محصوالت  ــت امس ــه ماهه نخس طى س
ــت كه عراق با خريد  ــورهاى مختلف صادر كرده اس كشاورزى خود را به كش
بيش از 60 درصد از اين محصوالت صادراتى، بزرگ ترين مشترى محصوالت 

كشاورزى ايران به شمار مى رود. 
البته به نظر مى رسد صادرات براى تاجران ايرانى به كشور هاى همسايه مانند 
ــى به صرفه تر از ديگر  ــم از نظر فرهنگى و دين ــم از نظر همجوارى و ه عراق ه

كشور هاست. 
ــاورزى ايران را اعم از  عراق به عنوان بزرگ ترين مشترى انواع محصوالت كش
ــال  ــى، دامى و غيره مى خرد؛ به گونه اى كه در بهار امس محصوالت زراعى، باغ
ــت و 26 هزار تن دوغ، شير و خامه به اين كشور صادر  بيش از 36 هزار تن ماس
شده و اين در حالى است كه كل صادرات ماست از ايران به كشور هاى مختلف 
ــير و خامه حدود 28 هزار تن  حدود 38 هزار تن و ميزان كل صادرات دوغ، ش

بوده است. 
همچنين طى اين مدت بيش از 6000 تن انواع شير و خامه و بيش از 2000 تن 

انواع شير خشك صنعتى و اطفال به عراق صادر شده است. 
در ميان محصوالت كشاورزى صادراتى در بخش زراعى و باغى نيز عراق رتبه 
ــتريان محصوالت ايرانى دارد، زيرا بيش از 246 هزار تن  نخست را در بين مش
هندوانه، 44 هزار و 400 تن سيب، 26 هزار و 300 تن خربزه، 3600 تن كيوى، 
ــياه، 1500 تن سيب زمينى، 82 هزار و  3000تن انواع خرما، هزار تن چاى س
700 تن گوجه فرنگى، 22 هزار و 480 تن پياز و موسير، 26 هزار تن كلم قرمز و 
سفيد و بيش از 19 هزار و 600 تن انواع خيارترشى طى سه ماهه ابتداى امسال 

به عراق صادر شده است. 
البته در اين ميان ديگر انواع محصوالت باغى از جمله: پرتقال، زردآلود، گيالس، 
شليل، گردو  و غيره نيز از جمله محصوالت صادراتى بخش كشاورزى است كه 

عراق بزرگ ترين مشترى آنها به شمار مى رود. 

وزارت صنعت به دنبال راهى براى استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملى

ــازمان هاى توسعه اى در  محدوديت هاى س
دريافت منابع از صندوق توسعه ملى برطرف 

مى شود. 
ــرمايه گذارى و تامين  ــيون س  رييس كميس
ــان اينكه  ــران با بي ــاق بازرگانى اي ــى ات مال
ــدگان بخش خصوصى در  اقداماتى كه نماين
ــبت به انجام آن به نتيجه  ــات خود نس جلس
ــند، مى تواند سرمنشأ تحوالت مثبت  مى رس

در حوزه اقتصاد باشد، گفت: در جلسه كميسيون سرمايه گذارى و تامين مالى 
اتاق ايران حجم نقدينگى، كمبود منابع و تسهيالت و غيره به عنوان مشكالت 

بزرگى كه بنگاه هاى توليدى با آن روبه رو هستند، مطرح شده است. 
مسعود گل شيرازى ادامه داد: ميزان نقدينگى در سال 1390 بالغ بر 354 هزار 
ــال 1392 بالغ بر 600 هزار ميليارد تومان بوده، به اين  ميليارد تومان و در س

معنى كه رشد نقدينگى با شيب 25 درصد افزايش يافته است. 
ــدى نقدينگى براى  ــاره به اينكه باوجود افزايش 25 درص ــيرازى با اش گل ش
واحدهاى توليدى موجود نبوده است، گفت: از ميزان 600 هزار ميليارد تومان 
547 هزار ميليارد تومان عدد سپرده گذارى در بانك هاست كه قريب 25 درصد 
منابع بانكى منابع قرض الحسنه ديدارى، 35 درصد قرض الحسنه كوتاه مدت و 

42 درصد سپرده گذارى بلند مدت بوده است. 
رييس كميسيون سرمايه گذارى و تامين مالى اتاق بازرگانى ايران با بيان اينكه 
نرخ تمام شده پول در بازار كمتر از 17 درصد متصور است، بيان كرد: استان هاى 
ــن نياز برخوردار بوده و  البرز، اصفهان و اراك به عنوان مثلث صنعت از كمتري
اين درحالى است كه اين استان ها به عنوان قطب هاى صنعت بايد از بيشترين 

حمايت در تسهيالت بانكى بهره مند مى شدند. 
ــاالنه بورس 42 درصد است، بيان كرد:  وى با تاكيد بر اينكه ميانگين بازده س
ــكن 20 درصد و بازده طال  بازده ساالنه دالر 16 درصد، بازده ساالنه بازار مس

نيز 22 درصد است. 
وى خاطرنشان كرد: ماده 34 قانون پولى و بانكى خريدوفروش كاال در بانك ها 
ــت. حتى بانك مركزى ماه قبل در اين زمينه بخش نامه اى  را ممنوع كرده اس
را صادر كرده است ولى كافى نيست و بايد مسئوالن كشور اين مهم را بازبينى 

كنند. 
وى در پايان با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت اليحه اى در دست تنظيم دارد كه 
مربوط به منابع صندوق توسعه ملى است، گفت: پيش از اين قرار بود منابع اين 
ــفانه صرف ديون و بدهى هاى دولت شد.  صندوق خرج صنعت شود كه متاس

براساس اين اليحه محدوديت سازمان هاى توسعه اى بايد رفع شود. 

در بازارهاى سرمايه به جز بازار طال قيمت ها با افزايش مواجه شدند. 
در بازار ارز، قيمت ها بين 5 تا 10 تومان افزايش يافتند. به گونه اى كه قيمت دالر 8 تومان رشد داشت. 

ــن تغييرات  ــد. البته اي ــا مواجه ش ــش به ــت، با افزاي ــد تقريبا ثاب ــك رون ــكه نيز بعد از ي بازار س
محسوس نبود.

جدول قيمتى بازارهاى طال، سكه و ارز

422/500 تومانطال 17 عيار

97/456 تومانطال 18 عيار

129/952 تومانهر گرم طالى 24 عيار

1295دالرهر اونس طال در بازار جهانى

946/700سكه طرح جديد

945/500سكه طرح قديم

478/000نيم سكه

278/000ربع سكه

178/000سكه يك گرمى

3148 توماندالر

4250يورو

5290پوند

835ريال سعودى

458كرون سوئد

308ين ژاپن 

1505لير تركيه

525يوان چين

857درهم امارات

56روپيه هند

2950دالر استراليا

3480فرانك سوئيس

محمد ممتازپور 

قيمت(ريال) مدل

2700000 Marshal ME-702
2300000 Marshal ME-704
2500000 CCIT A711G
2600000 Pierre Cardin PC-704
3100000 Marshal ME-703
2850000 Wintouch Q73
1900000 WINTOUCH Q75
2800000  Arnova 7b G3
2800000 COBY MID7035
3250000 Point Of View Protab 26
3200000 Cellacom Q701
3400000 jxd p1000s
3900000 jxd p1000s
4150000 Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB
4200000 GS-Pad GSP-X7HD
4500000 GS-Pad GSP-X7S
3200000 Yeefashion 780
4500000 Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus



بازيگرى كه در مرز كارتون خوابى است
ــا حكمت، بازيگر فيلم هاى همچون «نقطه ضعف»، «تصوير آخر»،  ثري
«خواستگارى»، «نيش» و فيلم به ياد ماندنى «اى ايران» ناصر تقوايى 
ــال  ــر مى برد و بعد از 35 س ــت كه در وضعيت بد مالى به س مدتى اس
كار، در سن 61 سالگى مى گويد: صاحبخانه وديعه اجاره را باال برده كه 
ــت و تصميم دارم اثاث هايى را كه برايم باقيمانده  از توان من خارج اس
ــتم و خودم هم در  ــرم را به خوابگاه بفرس ــا پول آن دخت ــم و ب بفروش
ــته هم سه روز در  ــال گذش خيابان چادر بزنم.  وى با بيان اينكه در س
چادر زندگى كرده، گفت: آن موقع هم به دليل اينكه اجاره خانه ام عقب 
افتاده بود، صاحبخانه از پول وديعه ام كم كرده بود كه ديگر پولى براى 
ــتم. بعد از كمك پنج ميليونى ارشاد توانستم جايى  خانه گرفتن نداش
ــكالت زيادى زندگى را  ــم. اين بازيگر با بيان اينكه با مش ــاره كن را اج
ــته تصميم گرفتم دو بار خودم را از  ــال گذش مى گذراند، ادامه داد: س
ــدم. نمى دانم اين  ــن ببرم و به اين كار هم اقدام كردم، اما موفق نش بي
همه بودجه در مملكت جابه جا مى شود، چرا من بعد از اين همه سال 

فعاليت هنرى نبايد سهمى از آن داشته باشم؟ 

اعتراض خانواده گلستان به فرهنگستان هنر
خانواده  كاوه گلستان، نسبت به شيوع استفاده بدون اجازه از آثار اين 
عكاس فقيد معترض است و اعتراض خود را به بهانه نمايشگاهى كه 
به تازگى ازسوى فرهنگستان هنر برگزار شده و آثارى از اين هنرمند  
بدون اجازه و اطالعى در آن به نمايش گذاشته شده، علنى كرده اند. 
ــت معنوى و مادى آثار  ــن روزها بحث كپى رايت و توجه به مالكي اي
هنرى گسترش يافته است، در طول سال هاى اخير هنرمندان سينما 
ــيوه اى نسبت به اين ماجرا اعتراض كرده اند، اما در  و موسيقى به ش
ــكل ديگرى دارد و با توجه به  ــى ش اين ميان، بحث عكس و عكاس
افزايش رسانه هاى اجتماعى مبتنى بر عكس، دغدغه هايى نيز در اين 
ــوى خانواده   ــه پديد آمده كه يكى از جديدترين دغدغه ها ازس زمين

گلستان مطرح شده است. 

رحيمى ماندنى است
مديرعامل باشگاه پرسپوليس، در واكنش به خبرهايى مبنى بر استعفا 
ــمت گفت: هيچ استعفايى در كار نبوده است. عليرضا رحيمى  از اين س
ــاى الزم در موارد مختلف، ديروز در وزارت  گفت: به منظور هماهنگى ه
ورزش و جوانان با امير رضا خادم و گرشاسبى نشستى با اسپانسر باشگاه 
داشتيم تا اين فصل را با قدرت بيشترى ادامه دهيم. هر چند بين باشگاه 
پرسپوليس و شركت بهنام پيشرو كيش به عنوان اسپانسر باشگاه مسئله 
ــت براى همكارى هاى نزديك تر و  ــت، اما اين نشس خاصى وجود نداش
ــد تا در مواردى كه مدنظر طرفين قرار داشت، براى  ــتر برگزار ش بيش

اجراى بهتر برنامه ها تصميم گيرى كنيم. 
ــده در روزهاى اخير ادامه  ــاره به پاره اى شايعات طرح ش رحيمى با اش
ــائل مربوط به باشگاه و تيم را همه روزه به طور جدى پيگيرى  داد: مس
ــپوليس در صحنه هاى  ــم و براى حضور هر چه قدرتمندتر پرس مى كن

مختلف با تمام قوا در تالش هستيم. 

بحرين به فيفا شكايت مى كند
ــورمان در مسابقات فوتبال جام ملت هاى  بحرين، يكى از حريفان كش
آسيا از آنتونى هادسون به فيفا شكايت مى كند. اين سرمربى انگليسى 
ــد. نايب رييس  ــتار كناره گيرى از سمت خود ش ــته خواس هفته گذش
ــيون فوتبال بحرين و رييس كميته تيم هاى ملى اين كشور روز  فدراس
دوشنبه در گفت وگو با روزنامه الوسط بحرين اظهار كرد: قراردادى بين 
ــده و طرفين بايد به تعهدات خود  ــون امضا ش ــيون و هادس اين فدراس
پايبند باشند. «على احمد البوعينين » افزود: فدراسيون فوتبال بحرين 
دوست ندارد، كار به دادگاه فيفا كشيده شود، بلكه مى خواهد اختالفات 
با گفت وگو حل و فصل شود.  وى در عين حال گفت: تيم فوتبال بحرين 
ــيه خليج فارس و جام ملت هاى آسيا  براى جام كشورهاى عربى حاش
شرايط حساسى در پيش رو دارد و مربى اين تيم با توجه به اين شرايط 
سخت، خواستار كناره گيرى شده، از اين رو، در صورت اصرار وى بر اين 

موضوع ناگزير هستيم از وى به فيفا شكايت كنيم. 

جنايتكاران صهيونيستى بايد محاكمه شوند
ــيده مرتكبين جنايت ها در غزه به  وزير امور خارجه گفت: زمان آن رس
ميز محاكمه كشيده شوند و اين كار تنها با اقدام مشترك عملى مى شود. 
«محمدجواد ظريف»، روز دوشنبه در نشست وزيران امور خارجه كميته 
ــطين جنبش عدم تعهد براى رسيدگى به وضعيت غزه گفت: بايد  فلس
همدردى و احساس غرور مشتركمان را در قبال مقاومت مردم فلسطين 
اعالم كنيم. بسيار قاطعانه از مردم و رهبرى مشترك فلسطين حمايت 
ــدگان اين جنگ كه  مى كنيم. همچنين با بازماندگان خانواده كشته ش
در چند هفته گذشته مورد اصابت موشك هاى رژيم صهيونيستى قرار 
گرفته اند، همدردى خود را اعالم مى كنيم. احساس غرور مشترك خود 
را در قبال مقاومت بسيار خوب مردم فلسطين اعالم مى كنيم.  ظريف 
ــه كودكان، زنان و  ــان اينكه جنايت عليه مردم غزه و جنايت علي با بي
سالمندان و تمامى آنچه در اين مدت انجام شده است، جنايت جنگى 
ــت: زمان آن رسيده كه  ــريت محسوب مى شود، اظهار داش و عليه بش
ــانده شوند و اين در يك اقدام  مرتكبان اين جنايت به ميز محاكمه كش
مشترك انجام شدنى است. وزير امور خارجه با بيان اينكه قاطعانه بايد از 
ــطين و رهبرى مشترك آن حمايت كنيم، افزود: اين موضوع  ملت فلس
ــيانه اهميت  ــراى ايجاد صلح پايدار و خاتمه دادن به حمله هاى وحش ب

دارد. 

اتهامات مهدى هاشمى اقتصادى و امنيتى است
ــخنگوى قوه قضاييه گفت: با اختصار بايد بگوييم اتهامات مهدى  س
هاشمى هم اقتصادى و هم امنيتى است. به گزارش خبرنگار قضايى 
ــمى در دادگاه  ــنى اژه اى درباره محاكمه مهدى هاش ــارس، محس ف
ــن دادگاه غير علنى برگزار  ــخيص قاضى اي انقالب، گفت: بنا به تش
ــات اين فرد  ــم بگويم كه اتهام ــت. به طور اجمالى مى توان ــده اس ش
ــتان كل كشور گفت: اين احتمال  ــت.  دادس اقتصادى و امنيتى اس
ــيدگى به اين پرونده با تشخيص قاضى  وجود دارد كه در ادامه رس

محاكمات علنى برگزار شود. 

اكبر زنجان پور، با بازى در نمايش «مرگ فروشـنده» به كارگردانى نادر 
برهانى مرند به صحنه مى رود. 

دبير جشـنواره راديويى زير چتر لبخند از برگزارى اين جشنواره طى 
19 تا 22 مرداد ماه جارى در شـبكه هاى راديويى جوان، ايران، فرهنگ 

و صبا خبر داد. 
گروه گردشگران ژاپنى، سفرنامه ايران و گزارش هاى بازديد از همدان، 
كاشان، كرمانشاه، قم، نياسـر، قمصر و اصفهان را در نشريه اى با تيراژ 

200 هزار نسخه منتشر كردند. 
انتخابات انجمن روزنامه نگاران مسلمان به دليل به حد نصاب نرسيدن 

اعضا لغو شد. در اين نشست تنها چهار عضو حضور پيدا كرده بودند. 

مشكالت حاشيه نشينى شهرهاى بزرگ و سكونتگاه هاى حاشيه اى در 
شصت وششمين جلسه شـوراى اجتماعى كشور با حضور شهيندخت 
مـوالوردى، معاون رييس جمهورى در امور زنـان و خانواده و عبدالرضا 

رحمانى فضلى، وزير كشور مورد بحث و بررسى قرار گرفت. 
معاون امور زنان و خانواده رييس جمهورى گفت: زنان در مديريت ميانى دولت 

يازدهم نمره قبولى گرفته اند، اما در سطح عالى هنوز نمره قبولى نداريم. 
مديـركل هماهنگى امور اسـتان هاى سـازمان تعزيـرات حكومتى 
گفـت: 12 هـزار و 280 پرونده در طرح ضيافت اين سـازمان در ايام 
ماه مبارك رمضان تشـكيل و مختومه شد كه ميزان محكوميت اين 

پرونده ها 168 ميليارد ريال بوده است. 

نماينده تيم كشـتى فرنگى پرسپوليس تهران گفت: با تعامل به دنبال 
حل مشكل تيم كشتى فرنگى پرسـپوليس هستيم تا هرچه سريع تر 

بدهى 540 ميليون تومانى كادر فنى و كشتى گيران پرداخت شود. 
مديرعامل باشـگاه تراكتورسازى تبريز، با تاكيد بر حمايت از سرمربى 
اين تيم گفت: انتخاب رسول خطيبى آگاهانه، بادقت و وسواس فراوان 
صورت گرفت و اين گونه نبود كه ما با گذر از سـاير گزينه ها اين مربى 

جوان و بومى را انتخاب كنيم. 
روزنامه هاى اسـپانيا در واكنش به جذب دوباره «جواد نكونام» ازسوى 
باشـگاه اوساسونا نوشتند: بازيكن ايرانى به وعده خود در كمك به اين 

تيم در ليگ دسته دوم اسپانيا عمل كرد. 

ايسنا نوشت: شـعبه 15 دادگاه انقالب اسالمى تهران به رياست قاضى 
صلواتى، «سراج الدين ميردامادى» را به اتهام تبليغ عليه نظام و اجتماع 

و تبانى عليه امنيت ملى به شش سال حبس تعزيرى محكوم كرد. 
تيم جديد پزشـكى رييـس مجلس خبـرگان رهبرى به سرپرسـتى 

على اكبر واليتى در بيمارستان بهمن مستقر شد. 
على يونسى، دسـتيار ويژه رييس جمهور در امور اقوام و اقليت هاى 
دينى و مذهبى با تاكيد سخنان قبلى خود در حوزه اقليت هاى دينى و 
مذهبى نسبت به تقويت مخالفان وحدت شيعه و سنى در هشت سال 
گذشـته و نفوذ آنها در برخى ارگان هـا و نهادهاى دولتى و حكومتى 

هشدار داد. 

اجراى شب اول نمايش دورهمى زنان شكسپير با واكنش عليه 
جنايات رژيم صهيونيستى در غزه، به مردم غزه تقديم و درآمد 

بليت فروشى اين شب به كودكان غزه اختصاص يافت

فقر در نبود پوشش بيمه اجتماعى
ــى گفت: براى  ــازمان تامين اجتماع ــادى و برنامه ريزى س ــاون اقتص مع
ــاه اجتماعى، بيمه هاى  ــت اجتماعى در حوزه رف ــرارى عدالت و امني برق
اجتماعى نقش بارز و قابل توجهى دارند و منشا 50 درصد فقر در كشور، 
ــت. «نجات امينى»  ــش بيمه هاى اجتماعى همگانى اس نتيجه نبود پوش
ــش كامل جمعيتى  ــور از پوش افزود: چنانچه بيمه هاى اجتماعى در كش
ــند و همه جمعيت ايران تحت پوشش بيمه هاى اجتماعى  برخوردار باش
ــود.  قرار گيرند، 50 درصد فقر در خانواده هاى ايرانى قابل مديريت مى ش
ــت، امنيت اجتماعى و  ــى در برقرارى عدال ــى كه بيمه هاى اجتماع نقش
ــند،  ــته باش ــواع ناهنجارى هاى اجتماعى مى توانند داش ــگيرى از ان پيش
ــش بيمه و فعاليت سازمان هاى  ــت. پوش تعيين كننده و حائز اهميت اس
بيمه گر، مى تواند براى افرادى كه داراى دغدغه امنيت و عدالت اجتماعى 
هستند، راهگشا باشد. بيمه هاى اجتماعى با پوشش حمايتى خود، كمك 
ــرايط مناسب ترى رشد كنند و امكان  مى كنند كه محرومان جامعه در ش

مشاركت در فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى را داشته باشند. 

آمار طالق هاى ناشى از مسائل زناشويى
مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان 
ــاره به روند رو به افزايش طالق در كشور گفت:  ــكى با اش و آموزش پزش
ــى و زناشويى مربوط است.  ــتر طالق ها به مسائل جنس اكنون علل بيش
محمداسماعيل مطلق افزود: در سال گذشته (1392) بيش از 155 هزار 
مورد طالق در كشور ثبت شد كه بخش عمده اى از آنها به مسائل جنسى 
ــت.  مطلق درمورد اينكه اكنون چالش هاى  ــويى مربوط بوده اس و زناش
جدى در زمينه هاى بهداشتى وجود دارد، گفت: دو درصد جمعيت ايران 
ــتند.  به هپاتيت «B» مبتال و نيم درصد نيز به هپاتيت «C» مبتال هس
همچنين 90 هزار نفر آلوده به ويروس ايدز در كشور وجود دارد كه 27 
هزار نفر از آنان شناخته شده اند. همچنين افزايش ابتالى بيماران به ايدز 
ــته رسيده، در  ــال گذش ــى به 30 درصد در دو س از طريق آميزش جنس

حالى كه در پنج سال گذشته اين رقم 10 درصد بوده است. 

رييس فدراسيون تنيس روى ميز گفت:  براى نخستين بار بعد از انقالب 
يك پينگ پنگ باز زن از ايران در بازى هاى آسيايى شركت مى كند

فرمانده انتظامى چرام گفت: يك قالده پلنگ 32راس گوسفند يك 
دامدار روستاى «گره اى» از توابع بخش مركزى شهرستان چرام را دريد

عراقچى گفت: جنايات صهيونيست ها در غزه بر مذاكرات هسته اى 
تاثير گذاشته است

جامعهفرهنگ سياستورزش

روزنامه اقتصادى - مديريتى
صاحب امتياز: مهدى صيافى

مدير مسئول: محمدرضا قديمى
شوراى سردبيرى:

محمدرضا قديمى،حميدرضا اسالمى، شهريار شمس مستوفى

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

روابط عمومى: 88895433
سازمان آگهى ها: 62 و 88928539  

سامانه پيامكى: 50001243
  info@forsatnet.ir :ايميل

www.forsatnet.ir :سايت
ميرزاى شيرازى، نبش چهارم پالك 68، طبقه سوم 

10  درصد از سقط جنين ها 
قانونى بوده است

ــكى ايران گفت: تحقيقات  ــاور معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزش مش
انجام شده نشان مى دهد، كمتر از 10 درصد از سقط جنين ها در كشور 
ــكى قانونى مجوز دارد. «دكتر فخرالسادات امامى» روز دوشنبه  از پزش
ــالمت، جمعيت، خانواده و  ــى رويكردهاى دفتر س ــت آموزش در نشس
ــاى نرخ بارورى كل  ــالمت بارورى براى ارتق ــدارس در برنامه هاى س م
ــان داده كه 50 درصد سقط هاى جنين، دليل پزشكى  افزود: آمارها نش
نداشته و در صورتى كه بازنگرى كلى روى سياست هاى سالمت صورت 
گيرد مى توان نسبت به كاهش آمار سقط جنين در كشور اقدام كرد. 

ــقط جنين در ايران  ــته 220 هزار س ــاس آمارها در سال گذش براس
ــدى ازدواج و افزايش  ــت. امامى به كاهش 17 درص صورت گرفته اس
ــبت ازدواج به طالق در  ــرد و گفت: نس ــاره ك ــدى طالق اش 30 درص

كشور6/1 درصد است اما اين رقم در تهران 3/2درصد است. 
ــكالت عديده در اين زمينه اشاره كرد و افزود: به طور قطع  وى به مش
ــر قرار مى گيرد،  ــتا تحت تاثي ــش ميزان بارورى نيز در اين راس كاه
به طورى كه اكنون ميزان بارورى كل در كشور به 1/8فرزند براى يك 
ــت. افزايش سن ازدواج و طالق مى تواند تاثير  ــيده اس مادر ايرانى رس
ــته باشد كه بايد با  زيادى در كاهش نرخ بارورى در جامعه ايران داش
فراهم كردن تسهيالت عالوه بر كاهش سن ازدواج تعداد افراد مجرد 

را نيز كاهش داده تا تاثير آن را روى بارورى كلى مشاهده كنيم. 
ــاره كرد و افزود: در  ــوع نابارورى در جامعه ايران نيز اش ــه موض وى ب
ــدى روى موضوع بيمه صورت گيرد، زيرا  ــن زمينه بايد بازنگرى ج اي
اكنون افراد نابارور هزينه هاى خود را به صورت آزاد پرداخت مى كنند. 
مشاور معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ايران به تامين خدمات رفاهى 
سالمت مادر و كودك در سازمان هاى مختلف اشاره كرد و گفت: در بحث 
ــت،  ــى زايمان، نحوه مديريت آن در اداره هاى مختلف متفاوت اس مرخص
به طورى كه بعضى اداره هاى اين موضوع را قبول داشته و برخى ديگر قبول 
ندارند كه در صورت هماهنگ شدن، ايمنى نسبى در گروه مادران باردار در 
اداره ها ايجاد مى شود.  امامى با بيان اينكه بايد به گونه اى رفتار شود كه افراد 
خانواده تعداد فرزندان را خود انتخاب كنند، گفت: نبايد به اجبار و براساس 
ــرايط اجتماعى و اقتصادى خانواده ها را به اين كار مجبور كرد. بايد يك  ش
ــتراتژيك با اهداف كوتاه و بلندمدت داشته باشيم تا بتوانيم اين  برنامه اس

سياست هاى افزايش جمعيت را در استان هاى مختلف اجرا كنيم. 

ــت جمهورى، وزارت  با پيگيرى هاى نهاد رياس
ــال جديد تحصيلى از  آموزش و پرورش در س
دانش آموزان اتباع خارجى مقيم ايران، وجهى 
ــت ثبت نام در مدارس اخذ نخواهد كرد. به  باب
ــى ايرنا در  ــنبه گروه فرهنگ گزارش روز يكش
بخشنامه اى كه روز يكشنبه از سوى قائم مقام 
وزير آموزش و پرورش در امور بين الملل صادر 
ــت، با توجه به نامه دفتر  ــد، تاكيد شده اس ش

رياست جمهورى در مورد شهريه دانش آموزان 
اتباع خارجى و ضرورت بررسى بيشتر آن، فعال 
از دريافت هرگونه وجهى از دانش آموزان اتباع 
ــدارس خوددارى  ــى بابت ثبت نام در م خارج
شود. خليل اهللا بابالو تاكيد كرده است: تا تعيين 
ــد پرداخت از  ــف نهايى فقط به اخذ تعه تكلي
كسانى كه واجد شرايط معافيت نيستند، اكتفا 

شود. 

براساس اين بخشنامه، اداره هاى كل امور اتباع 
ــدور برگه  ــتان، تنها مرجع ص ــران اس و مهاج
ــركت دانش آموزان اتباع  ــت و ش آموزشى اس
خارجى در مسابقات رسمى ورزشى و فرهنگى 
ــتان است.  منوط به نظر و تصويب كار گروه اس
ــدود 80 درصد  ــاس برخى گزارش ها، ح براس
دانش آموزان خارجى در ايران، مهاجران افغان 

هستند. 

با تصميم دولت

دانش آموزان افغان
از پرداخت شهريه معاف شدند

على مطهرى:

رفع حصر
به نفع كشور است

ــتمين همايش  ــى مطهرى، نماينده مجلس در هش ــنا، عل به گزارش ايس
ــجويان ايرانى خارج از كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا  ــاتيد و دانش اس
وقت آن نرسيده كه از كيسه رهبرى براى محصوران هزينه نكنيم، گفت: 
اين وقت فرا رسيده است. من مدت هاست معتقدم رفع حصر به نفع كشور 
است. اگر الزم است محاكمه اين افراد مى تواند به شكل علنى باشد تا آنها 
ــان را بزنند و طرف مقابل هم پاسخگو  ــان دفاع كنند و حرف ش از خودش
ــد. اگر در ماه هاى اوليه اين محاكمه انجام شده بود مشكل تا به حال  باش
حل مى شد اما فكر غلطى در كشور وجود دارد كه اگر اين افراد توبه نكنند 
ــوند به نظام آسيب مى رسد. يا جايگاه ولى فقيه پايين مى آيد. لذا  و آزاد ش
ــراد اول توبه و تعظيم كنند. اگر به اين افراد اجازه حرف زدن  ــد اين اف باي
ــود به آنها  ــد قاعدتا مى گويند در جايى هم خطا كرده اند. اما نمى ش بدهن
ــرف زدن ندهيم و تنها بگوييم توبه كنند، عده اى فكر مى كنند  فرصت ح
ــت و بايد از  ــيب مى بيند، اين فكر مانع اس اگر اينها توبه نكنند نظام آس

بين برود. 
ــكالى ندارد، تصريح  مطهرى با بيان اينكه وجود دو مخالف در نظام هيچ اش
كرد: چه اشكالى دارد كه ما چند مخالف هم داشته باشيم كه براى خودشان 
ــه اى زندگى كنند، اينها مخالفانى هستند كه مى گويند نظام، قانون  در گوش
ــد اما به عملكرد  ــخص رهبرى را قبول دارن ــى، اصل واليت فقيه و ش اساس
ــان در سال 88 اعتراض دارند، ممكن است كسانى اينطور باشند، آيا ما  ايش
بايد اين افراد را بازداشت كنيم؟ در زمانى پاى منبر حضرت على(ع) كسانى 
ــدند؟ اگر كسانى قيام  ــت مى ش اعتراض مى كردند، آيا بايد اين افراد بازداش

مسلحانه كردند آن وقت بايد در مورد بازداشت آنها تصميم گرفت. 
ــرد: اگر يكى از اين دو نفر  ــت و تاكيد ك وى ادامه حصر را قابل دوام ندانس
ــود كه در آينده مشكل ساز  ــور ايجاد مى ش از دنيا برود غده چركينى در كش
خواهد شد. ما اين مسائل را در جاهاى مختلف و در حضور رهبرى گفته ايم 
ــى سال 88  ــت. جرم زندانيان سياس اما به هر حال نظر كلى نظام اين نيس
ــت؟ اكثر آنها صرفا انتقاد داشتند، آقايان تاج زاده و نبوى منتقد بودند  چيس
و جنگ مسلحانه نكردند، ما تنها بايد با كسانى كه مبارزه مسلحانه كرده اند 

مقابله كنيم و بايد به حقوق مردم احترام بگذاريم. 
مطهرى در ادامه به وجود اشكاالتى در برداشت هاى افراد و مشكالت فكرى 
ــت فقيه بايد اصالح  ــت ما از والي ــاره كرد و گفت: برداش ــى نيز اش و عقيدت
ــكالت اصولگراهاست كه تا ولى فقيه چيزى نگفته ما  ــود، اين يكى از مش ش
ــاى احمدى نژاد حمايت مى كردند، زيرا  ــم نبايد چيزى بگوييم، مثال از آق ه
ــم ما وظايفى به  ــت مى كرد. درحالى كه ما مى گفتي ــان حماي رهبرى از ايش
ــتيضاح كنيم اما عده اى معتقد به  ــوال و اس لحاظ نمايندگى داريم و بايد س
ــينى آقاى احمدى نژاد همه  اين موضوع نبودند. البته بعد از 11 روز خانه نش
منتقد شدند كه ديگر در آن زمان فايده اى نداشت، آن موقع همه مى گفتند 

احمدى نژاد قانون شكن است. 
ــردم تهران در مجلس با بيان اينكه نبايد واليت فقيه را متضاد با  نماينده م
ــى تلقى كرد، افزود: واليت فقيه يك موضوع ايدئولوژيك  آزادى و دموكراس
است، به اين معنا كه يك اسالم شناس افضل در رأس قرار مى گيرد و جايى 
ــان تن  ــود ما بايد به حكم ايش كه به احكام دين و ايدئولوژى مربوط مى ش
ــويم، اما بايد به  ــت قانع نش دهيم يا وقتى حكم حكومتى مى دهد ممكن اس

آن عمل كنيم، اما اين به اين معنا نيست كه همه سكوت كنيم. 
ــود، به  ــت ها از «حفظ نظام» اصالح ش مطهرى با بيان اينكه بايد نوع برداش
ــاره كرد و گفت: آيا اين كارها براى اين  مواردى همچون پرونده فروهرها اش
ــند؟ منظور امام از حفظ نظام اين نبوده  ــنفكران بترس ــت كه بقيه روش اس
ــرايطى روحانيت، علما و مراجع بايد وارد شوند، زيرا هر  ــت، در چنين ش اس

كسى وظيفه اى دارد و بايد به آن عمل كند. 



فرصت سرمايه گذارى در كسب و كار پرورش اسب

تضمين بازگشت سرمايه 
در گرو خريد نژاد مرغوب

تلفن همراه روى 
بيلبوردهاى دهكده جهانى

ــته باشيد، باز هم  در عصر ارتباطات، هرقدر هم ارتباطات محدودى داش
برقرارى رابطه با ساير افراد دهكده جهانى امرى اجتناب ناپذير است.

ــتفاده از  ــيد، اس ــاى رقابتى بازارهاى امروزى موفق باش اگر مى خواهيد در فض
استراتژى هاى قيمت گذارى متناسب با شرايط حاكم بر حوزه كسب و كار شما، 

امرى اجتناب ناپذير محسوب مى شود.

مسير خودروسازى 
ايران به دور از دانش

كار، ضرب زيباى زندگى
ــان به دست نمى آيد.  ظرايفى هست كه طول  چيزهايى هست كه آس
ــغل داشتن و موصوف بودن به  ــد تا دريابى. كار كردن، كار و ش مى كش

حرفه اى خاص از آن جمله است. 

نگاهى به استراتژى هاى قيمت گذارى تركيبى

ارزان فروشى استراتژيك
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چگونه يك آهن فروشى را مديريت كنيم

نان تان در روغن 
است يا آهن؟

ــندگان چندين  گاهى پيش مى آيد كه فروش
ــود را با هم تركيب و در  قلم از محصوالت خ
ــا در نظر گرفتن  ــته و معموال ب قالب يك بس

ــبت به مجموع قيمت هاى  تخفيفى كلى نس
ــترى عرضه مى كنند.  اقالم مورد نظر، به مش
در اين حالت فروشنده به دنبال آن است كه 
با ارائه تخفيفى جزيى، برخى از اقالم خود را 

كه ميزان تقاضا براى آنها پايين است، در كنار 
اقالم پرطرفدار به فروش برساند.

 براى مثال برخى از فست فودها بسته حاوى 
ــاالد و سيب زمينى را با  ساندويچ، نوشابه، س

تخفيفى جزيى نسبت به مجموع هزينه الزم 
ــورت جداگانه عرضه  ــد اقالم به ص براى خري

مى كنند.
صفحه 12

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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مهسا عربى

ــان حكايت از بازار  آرامش قبل از توف
داخلى طال دارد؛ بازارى كه اكنون در 
ــر مى برد، اما انگار آتش  آرامش به س
زير خاكستر است. هر چند بازار طالى 
ــا كاهش قيمت  ــن روزها ب جهانى اي
ــده و امروز نيز اين روند را  مواجه ش
ادامه داده، اما كارشناسان اقتصادى 
مى گويند كه تغييرات در راه است و 
اين روند كاهشى ادامه نخواهد داشت.

ــه دار گروه داعش  موفقيت هاى دامن
در عراق و سوريه مناقشه غزه تحوالت 
اوكراين و نگرانى از افزايش نرخ بهره 
در امريكا موجب شده تا قيمت طال در 
روزهاى گذشته تا به امروز با كاهش 
ــود. اين در حالى است كه  مواجه ش
كارشناسان اقتصادى بر اين عقيده اند، 
روند فعلى تداوم نخواهد داشت، زيرا 
نشانه هايى از تغيير در بهاى قيمت طال 
ــاهده  و در عين حال ثبات در آن مش

مى شود.

مجيد محمدعلى زاده آراى، كارشناس 
ــرمايه در گفت و گو با فرصت  بازار س
ــان  امروز با تاييد اظهارات كارشناس
ــر در بازار طال  اقتصادى درباره تغيي
ــادى در  ــرايط اقتص گفت: بهبود ش
ناحيه يورو، سياست هاى مثبت بانك 
ــش اميدوارى  مركزى امريكا و افزاي
نسبى به ثبات در بازارهاى سرمايه اى 
كشورهاى در حال توسعه، از عوامل 
ــت كه موجب شده  ــى اس اميدبخش
سرمايه گذاران نسبت به روند تحوالت 
بازار طال خوش بين باشند. كشورهايى 
ــترين  مانند برزيل، هند و چين بيش
ذخاير طال را در اختيار دارند و با بهبود 
شرايط اقتصادى اين امكان براى آنها 
فراهم مى شود كه همچنان متقاضيان 

درجه اول بازار طال باشند.

بازار داخلى طال در شوك 
پديده هاى اقتصادى

بازار داخلى طال برخالف بازار جهانى 

ــت كه در  ــار تحوالتى اس آن در انتظ
آينده اتفاق مى افتد و روند تحوالتى 
آن به فراز و نشيب هاى اين پديده ها 

وابسته است. 
در آن سوى آب ها، بازار طال بيشترين 
تاثير را از سياست هاى بانك مركزى 
ــان اروپا مى گيرد و در  امريكا و پارلم
اين سو بازار داخلى متاثر از مذاكرات 

1+5 خواهد بود.
مذاكرات 1+5 تا چهار ماه تمديد شد و 
بازار نيز براى چهار ماه ديگر در شوك 

انتظارى به سر خواهد برد.
على زاده آراى هم به اين موضوع اشاره 
مى كند، به گفته اين كارشناس بازار 
ــرات 1+5 و تحوالت  ــرمايه، مذاك س
ــده تا  ــب ش ــادى موج ــم اقتص مبه
ــاد را فرا گيرد و  همچنان ركود اقتص
ــرمايه و بازار طال را  از سويى بازار س

نيز متاثر كند.
ــت: بازار  اما على زاده آراى معتقد اس
ــده روند باثباتى  طالى داخلى در آين

را مى تواند داشته باشد.
ــه  ــى ك ــرد: در صورت ــه ك او اضاف
ــادى دولتى به  ــت هاى اقتص سياس
ــيند و مذاكرات 1+5 نيز از  ثمر بنش
روند باثباتى همراه باشد به يقين بازار 

داخلى طال با ثبات مى شود.
او در عين حال، بى ثباتى بازار داخلى 
ــبت داد  ــتان نس طال را به فصل تابس
ــواره در فصل  ــازار هم و گفت: اين ب
تابستان در ركود به سر مى برد. به هر 
ــى در ركود به  حال بازار طالى داخل
ــر مى برد و قيمت ها از روند تقريبا  س

با ثباتى مواجه است.
بازار سكه نيز متاثر از بازار طال از يك 
فرآيند تقريبا با ثبات قيمتى روبه رو 
است. اگر چه قيمت سكه امروز قدرى 

با افزايش مواجه شد.
بازار ارز نيز همان سرنوشت  بازار طال 
را تجربه مى كند. با اين تفاوت كه اين 
بازار از متغيرهاى كالن اقتصادى نيز 

پيروى مى كند.

ــم براى حل ركود  تاخير دولت يازده
ــان دهنده اين است كه در  تورمى نش
ــى الزم براى  ــت   كارشناس بدنه دول
سياست گذارى با مشكل مواجه است. 
 رييس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن 
ــاورزى ايران در سى و هفتمين  و كش
جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران با 
ــت با اعالم مواضع  تاكيد بر اينكه دول
واقع بينانه خود در مورد حل اختالفات 
هسته اى، اصالح بودجه، كنترل نسبى 
ــات مختلف  حجم پايه پولى و مصوب
ــع توليدى آبى بر آتش  براى رفع موان
ــت، گفت:  بحران اقتصادى ريخته اس
ــتى دولت در  ــته سياس هم اكنون بس
چهار فصل سياست هاى اقتصاد كالن، 
بهبود فضاى كسب و كار، تامين منابع 
مالى، فعاليت ها و محرك هاى خروج از 

ركود تدوين شده است. 
ــافعى، ادامه داد: اين  ــين ش غالمحس
ــال هاى  ــراى س ــند كوتاه مدت ب س
1393 و 1394 است تا بتواند تحرك 
ــتغالزايى را  اقتصادى غير تورمى و اش

فراهم كند. 
شافعى با اشاره به ويژگى هاى مثبت 
اين سند تصريح كرد: اين سند داراى 
ــش ويژگى مثبت از جمله توجه به  ش

ــب و كار، تحليل منسجم  محيط كس
ــرايط اقتصادى كشور،  و سازگار از ش
ــورى تحريم هاى اقتصادى  نقش مح
ــل اصلى ركود  ــوان يكى از عوام به عن
ــر انحراف قيمت هاى  تورمى، تاكيد ب
كليدى و زير نرخ ارز، نرخ سود بانكى 
ــر ابزارهاى  ــرژى، تمركز ب و قيمت ان
ــت و تغيير  ــتى در اختيار دول سياس
ــفاهى  ادبيات اقتصادى از گفتمان ش

به گفتمان كاربردى را دارد. 
ــران، دولت در  به گفته رييس اتاق اي
ــجم از علل بروز  ــل منس زمينه تحلي
ركود تورمى و راهكارهاى برون رفت 
ــرده و غفلت  ــر عمل ك ــا تاخي از آن ب
ــت يازدهم  ــم و تاخير دول دولت ده
براى درمان حادترين بيمارى اقتصاد 
ايران بعد از انقالب گوياى اين واقعيت 
است كه متاسفانه در بدنه دولت توان 
كارشناسى الزم براى سياست گذارى 

با مشكل روبه رو است. 

بهبود وضعيت اقتصادى تا پايان 
سال محتمل نيست

وى با بيان اينكه نكته قابل توجه ديگر 
ــت كه دولت با ايجاد نهادهاى  اين اس
ــتاد هماهنگى امور  ــام س جديد به ن

ــوراى  ــال نهاد مهم ش ــادى عم اقتص
ــخص  ــه جايگاه آن مش ــاد را ك اقتص
ــان كرد: اگر  ــت، ناديده گرفته، بي اس
ــت ها را پس  وقفه زمانى تاثير سياس
ــا در نظر بگيريم مى توان  از اعمال آنه
نتيجه گرفت كه بهبود كامل وضعيت 
ــارى  ــال ج ــان س ــا پاي ــادى ت اقتص

امكان پذير نيست. 
ــت كه  ــخص اس ــافعى افزود: مش ش
ــت  ــا شكس ــت ي ــى موفقي پيش بين
ــت  ــوار اس ــته اى دش مذاكرات هس
ــد دولت  ــواردى باي ــا در چنين م ام
ــته باشد  ــت داش برنامه هايى در دس
ــا  ــت ي ــت مثب ــر دو حال ــه در ه ك
ــد از آن  ــرات بتوان ــى در مذاك منف

استفاده كند. 
ــاره به اينكه به  رييس اتاق ايران با اش
ــت هاى اعتبارى اشتباه  دليل سياس
ــگاه دارى گرايش پيدا  ــه بن بانك ها ب
ــرد: ورود آزادانه به  كرده اند اذعان ك
توليد نقش بسزايى در توسعه دارد اما 
اقتصاد كشور با ايجاد مازاد ظرفيت در 
ــم واحدهاى موجود  برخى صنايع ه
ــرد و هم واحدهاى  را از بين خواهد ب

جديد امكان حيات خواهند داشت. 
ــدم توجه به  ــر اينكه ع وى با تاكيد ب

ــه اى  ــادى و حل ريش ــات نه اصالح
ــال هاى طوالنى باز  مشكل كه در   س
توليد شده اند گفت: با توجه به زمان بر 
بودن اغلب سياست هاى پيشنهادى 
بعيد به نظر مى رسد كه تا پايان سال 
1394 برخى از آنها قابليت اجرا پيدا 

كند. 
شافعى در ادامه به ارائه پيشنهادهايى 
ــروج از  ــتاى خ ــت در راس براى دول
وضعيت فعلى پرداخته و در اين زمينه 
ــان كرد: دولت بايد تا پايان  خاطرنش
ــات جديد بر  ــا از وضع مالي تحريم ه
ــرخ ماليات هاى  ــش ن ــد يا افزاي تولي
موجود اجتناب كند و بايد تمام تالش 
ــخيص و  خود را روى اصالح نظام تش

وصول متمركز كند.
ــه داد:  ــران ادام ــاق اي ــس ات   ريي
دستگاه هاى دولتى جز در موارد خاص 
ــتخدام جديد داشته باشند  نبايد اس
همچنين دولت بايد به دنبال واگذارى 
ــه بخش خصوصى،  ــا ب تصدى گرى ه
ــد و  ــا باش ــرو در دولت ه ــل ني تعدي
ــركت هاى تحت  همچنين تمامى ش
پوشش بنيادها و نهادها نيز بايد مانند 
مابقى بنگاه هاى توليدى ماليات خود 

را پرداخت كنند.  

تحليل بازار طال و سكه و ارز

بازارهايى از جنس بيم و اميد

رييس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران:

بدنه دولت براى سياست گذارى با مشكل مواجه است

مديريت دولتى هزينه ها را 
به حداكثر مى رساند
گفت و گو با جمشيد پژويان و تعدادى ديگر از  فعاالن و صاحب نظران 
صنعت خودرو را  در كافه مديران امروز( صفحه 15) بخوانيد

ايليا پيرولى
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كلينيك كسب و كار

كتابخانه

اخبار برندها

مديريت كسب و كارسه شنبه 14 مرداد 1393  - شماره 1029

آن  از  ــى  يك ــى  آهن فروش
ــن  ــر و در عي ــاغل پردردس مش
ــر  اگ ــت.  اس ــد  ــال پردرآم ح
ــتيد كه از اين شغل  فردى هس
ــته نداريد، فكر فعاليت  سر رش
مستقل را حداقل در چند سال 
ــر بيرون كنيد.  اول فعاليت از س
ــون در اين  ــم كه اكن افرادى ه
صنف مشغول كار هستند چند 
ــمت هاى مختلف  سالى را در س
ــران كار كرده اند تا به  براى ديگ
ــم كار  ــه چم و خ اصطالح هم

دستشان بيايد. 
ــت  نيس ــغلى  ش ــى  آهن فروش
ــه اى بخواهيد  ــه در هر منطق ك
ــد در مركز  ــد. باي ــت كني فعالي
ــان يا مناطق مرتبط  آهن فروش
ــد مصالح  ــود مانن ــغل خ با ش
ــود را كليد  ــاختمانى كار خ س
بزنيد. صنف آهن فروشى عالوه 
ــرمايه فراوانى  بر زحمت زياد س
ــغلى نياز دارد  براى استقالل ش
ــت در اين  ــول فعالي ــه در ط ك
ــه  ــد آن را تهي ــغل مى تواني ش
ــن گزارش  ــدن اي ــد. خوان كني
ــود كه  ــرادى توصيه مى ش به اف
قصد دارند در اين شغل فعاليت 
ــم به  ــند يا تصمي ــته باش داش

فعاليت مستقل گرفته اند. 

هزينه هاى كسب و كار
در ابتداى كار در محل كار خود 
فضايى به مساحت حداقل 500 
ــر بگيريد تا آهن هاى  متر در نظ
ــرار دهيد، اما  خود  را در آنجا ق
ــبى  اين فضا بايد در محله مناس
قرار بگيرد كه مانع فعاليت شما 
نشده و رضايت مشتريان تان را 
ــازار آهن تهران در  جلب كند. ب
ــادآباد قرار دارد، اين  منطقه ش
منطقه از نظر جغرافيايى يكى از 
مناطق جنوبى تهران محسوب 
ــت مغازه هاى  ــود اما قيم مى ش
ــت و هر كسى  آن ميلياردى اس
ــايد  ــد آن را ندارد. ش توان خري
ــد كه با  ــش بياي ــوال پي اين س
ــاى گران قيمت  ــود مغازه ه وج
ــار فعاالن اين  چرا هر روز به آم
بازار افزوده مى شود. همان طور 
ــغل عالوه  ــد اين ش كه گفته ش
ــقت هاى زياد  ــختى و مش بر س
ــى دارد و  ــل توجه ــد قاب درآم
ــل درآمد  ــه دلي ــتر افراد ب بيش
ــوند و  باال وارد اين حوزه مى ش
ــختى هاى آن را به  ــد س حاضرن
جان بخرند. وسوسه درآمد اين 
ــت كه برخى  شغل آنقدر باالس

ــنين  ــت در س افراد ممكن اس
پايين با پيشنهاد اطرافيان وارد 
اين حوزه شوند و در سن جوانى 
به صورت مستقل فعاليت كنند. 
اجاره يك مغازه مناسب در بازار 
آهن شادآباد تهران حدود 100 
ــان به صورت وديعه  ميليون توم
ــج تا 10  ــغ پن ــن مبل و همچني
ــته به جايگاه  ميليون تومان بس
ــت.  ــازه به عنوان اجاره بهاس مغ
ــراى هر  ــن مبلغ ب ــت اي پرداخ
ــت اما جالب  ــان نيس كسى آس
ــاره مغازه هاى  ــت بدانيد اج اس
ابتداى اين خيابان و واحدهايى 
ــتند  ــه نزديك به خيابان هس ك
حدود 20 تا 25 ميليون تومان 

است. 

فعال باشيد و پول دربياوريد
اصول مديريتى اين حرفه واضح 
ــت. فضايى كه در  و مشخص اس
ــك فضاى صاف  اختيار داريد ي
و آماده فعاليت است، پس فقط 
ــتين همت را باال  كافى است آس
بزنيد و كار خود را شروع كنيد. 
ــدى فلزى  ــد طبقه بن ــدا باي ابت
ــام دهيد  ــگاه خود را انج فروش
ــه خريدارى  ــى را ك تا آهن هاي
ــوند و هر  ــد تفكيك ش مى كني
ــخص  كدام از آنها در طبقه مش
جا داده شود. اين تفكيك باعث 
ــى  به راحت ــان  ــود خودت مى ش
بتوانيد آمار انبار خود را بررسى 
كنيد و در صورت فروختن آهن 
ــراى آن بياوريد.  ــى ب جايگزين
ــغل مانند  ــن ش ــت در اي مديري
ــرف اول  ــب و كارها ح تمام كس
ــى در  ــد، اما آهن فروش را مى زن
ــئله فايفو  بحث مديريت از مس
ــت. فايفو و  و اليفو مستثنى اس

ــتند كه  ــو اصطالحاتى هس اليف
در مديريت و حسابدارى به كار 
برده مى شوند. «نخستين عرضه 
ــتين  ــتين توليد و نخس از نخس
ــد». از  ــن تولي ــه از آخري عرض
ــواد مصرفى  ــى كه آهن م آنجاي
ــدارد  ــخ انقضا ن ــت و تاري نيس
ــدت طوالنى در  ــد در م مى توان
ــود و اهميتى  انبار نگهدارى ش
ندارد آهنى كه فروخته مى شود 

چه زمانى توليد شده باشد. 

چه كسانى را استخدام 
كنيد؟

ــرد در نقش  ــك ف ــوان ي به عن
مدير يك فروشگاه آهن فروشى 
ــر را  ــا 15 نف ــن 10 ت ــد بي باي
ــى از اين  ــد، يك ــتخدام كني اس
ــت و  ــابدار مغازه اس افراد حس
ــائل  ــيدگى به مس وظيفه او رس
ــت. سعى  مالى دفتر فعاليت اس
ــاب و كتاب  ــه همه حس كنيد ب
ــته باشيد تا  ــراف داش مغازه اش
ــش نيايد.  ــكلى برايتان پي مش
ــرد بايد  ــتخدام اين ف براى اس
ــام دهيد،  تحقيقات زيادى انج
ــرد كوچك ترين  زيرا اگر اين ف
ــد مبالغ  ــام ده ــتباهى انج اش

ــود و شما  زيادى جابه جا مى ش
ــارت آن  به عنوان مدير بايد خس
ــرد ديگرى  را پرداخت كنيد. ف
ــد بايد در  ــتخدام كرده اي كه اس
ــمت انباردار قرار دهيد. اين  س
ــد  ورود و خروج كاال  فرد هم باي
را ثبت كند. مابقى افراد بايد در 
بخش جابه جايى و و طبقه بندى 
ــائلى از اين دست فعاليت  و مس
ــند. بايد مدير انبار  ــته باش داش
ــابدارى  ــئول حس مغازه با مس
ــد و هر ماه توسط  هماهنگ باش
ــتى يعنى مديريت  مدير باالدس
ــان تطابق داده  مغازه آمارهايش

شود. 

خوشنام باشيد
ــته  دس آن  از  ــى  آهن فروش
ــه در آن با  ــت ك ــغل ها نيس ش
ــب نظر  طراحى و ديزاين مناس
ــد ،بلكه  ــترى را جلب كني مش
ــته  ــد به گونه اى فعاليت داش باي
ــنام بازار لقب  ــيد كه خوش باش
ــوى ديگر اگر همه  بگيريد. از س
ــن حوزه  ــاز اي ــاس موردني اجن
ــد و در انبار خود  ــن كني را تامي
ــته باشيد ممكن  موجودى داش
ــان  ــى از همكاران ت ــت برخ اس
ــوند و شما سود  ــترى تان ش مش
ــا بگيريد. تقريبا  همكارى از آنه
ــى  آهن فروش مغازه هاى  ــه  هم
ــره  مى برند و  ــرح به ــك ط از ي
ــه انبار  ــازه ب ــمت اعظم مغ قس
ــك 20 تا  ــاى كوچ ــك فض و ي
ــوان دفتر كار  ــرى به عن 30 مت
اختصاص مى يابد. اتاق دفترتان 
ــى كنيد تا  ــه اى طراح را شيش
بتوانيد كارگران را از داخل دفتر 
ــاهده كنيد. اين شغل مانند  مش
ــت كه در  ــغل هاى ديگر نيس ش

آن بخواهيد با تميز نگه داشتن 
ــترى  فضاى كلى مغازه نظر مش
را جلب كنيد، اما به همان اندازه 
ــن داراى گرد و  كه يك انبار آه
خاك فراوان است دفتر كار بايد 
ــه در اين  ــز و كارمندانى ك تمي
بخش فعاليت مى كنند ظاهرى 
ــند. ساعت  ــته داشته باش آراس
ــازار از 9 صبح  كار در مجموعه ب
تا شش و هفت بعدازظهر است. 

فعاليت در خارج از بازار
اگر خارج از مجموعه بازار آهن 
ــاعت  ــت داريد، بايد به س فعالي
ــته  كارى خود توجه زيادى داش
ــايه هايتان از  ــا همس ــيد ت باش
ــند.  ــما ناراضى نباش فعاليت ش
ــدن هوا  ــد از تاريك ش بايد بع
ــد. به اين  ــازه را تعطيل كني مغ
ــن  ــى آه ــه جابه جاي ــل ك دلي
سروصداى زيادى دارد و ممكن 
است نارضايتى ساكنان اطراف 
ــته باشد.  مغازه را به دنبال داش
ــدوده  ــت از مح ــارج از فعالي خ
ــود حتما  ــازه خ ــازار براى مغ ب
ــه كنيد  ــيله نقليه تهي يك وس
ــترى  ــات مش تا بتوانيد سفارش
ــه  ب ــت  فرص ــتين  نخس در  را 
ــد. در زمان  ــال كني مقصد ارس
كل  روى  ــم  ه ــاب  تسويه حس
فاكتور مبلغى را در نظر بگيريد، 
ــن كار را قبل از  ــعى كنيد اي س
اينكه مشترى تقاضاى تخفيف 

كند انجام دهيد. 

تبليغات متفاوت
ــان تراكت پخش  ــر در خياب اگ
ــه كار  ــد گفت ك ــد باي كرده اي
ــام داده ايد. يك  ــوده اى انج بيه
ــك  ــاى ي ــد هزينه ه ــر باي مدي
ــود  مجموعه را كنترل كند تا س
ــود. كارى  ــترى عايدش ش بيش
كه به عنوان تبليغات بايد انجام 
دهيد اين است كه با افرادى كه 
در حوزه ساخت و ساز و اسكلت 
مى كنند  ــت  فعالي ــاختمان  س
ــويد و قيمت مناسبى  ــنا ش آش
ــترى  را به آنها ارائه دهيد تا مش
ــراد عادى  ــوند. اف ــان ش دائمت
ــاختمان  ــت يكبار س ممكن اس
خود را بسازند و ديگر سراغ اين 
كار نروند، اما اگر با حرفه اى هاى 
ــه كارى برقرار  ــازار رابط ــن ب اي
كنيد نانتان در روغن است. پس 
ــغل ديگرى  اينجا بيش از هر ش
ــط كارى  ــراى حفظ رواب بايد ب
خود سرمايه گذارى كنيد؛ حتى 
ــدا به ضرر  ــن رفتار در ابت اگر اي

شما تمام شود. 

ــدن،  ــاى اخير، جهانى ش در دهه ه
در  ــريع  س ــوالت  تح و  ــر  تغيي
ــد  ــاى گوناگون علمى، رش عرصه ه
ــاى  نظام ه ــزون  روزاف ــعه  توس و 
ــالش در  ــى، ت ــادى- اجتماع اقتص
ــب مزيت هاى رقابتى در  جهت كس
بازار كاالها و خدمات از يك طرف و 
افزايش نرخ بيكارى از طرف ديگر، 
كسب و كار  دنياى  ــت گذاران  سياس
ــوق داده كه  ــت س ــن جه ــه اي را ب
ــا،  ــر چالش ه ــه ب ــن راه غلب بهتري
ــل خالقانه  ــه و ح ــورد نوآوران برخ
مسائل است كه اين امر به خوبى در 
مفهوم توسعه مبتنى بر كارآفرينى 

منعكس شده است. 
ــاد و اداره  ــاى ايج ــاب «راهنم كت
با هدف  ــد »  ــب وكارهاى جدي كس

ــون، عالوه  ــرار دادن همين مضم ق
ــى به  ــل كارآفرين ــوزش مراح برآم
ــراى  ــراد ب ــزش در اف ــاد انگي ايج
ــراى  ــى ب ــدام عمل ــت و اق موفقي
ــاعه  اش و  ــب وكار  كس ــدازى  راه ان
ــايانى  فرهنگ كارآفرينى كمك ش
ــن كتاب ، وحيد  مى كند. مولفان اي
ــعى  ــى ، س ــا معين ــوروزى و مين ن
ــودمندى در  ــد اطالعات س كرده ان
ــانى قرار دهند كه قصد  اختيار كس
برپايى كسب وكارى كوچك دارند. 

ــل تدوين  ــاب در 15 فص ــن كت اي
ــى  ــث مختلف ــل مباح و در هرفص
ــب وكار و كارآفرينى  ــوزه كس درح
ــت. براى شروع  ــده اس ــى ش بررس
ــه تعريف و  ــان در فصل اول ب مولف
موشكافى مباحثى مانند موفقيت و 

كارآفرين، خوداشتغالى، ويژگى هاى 
ــم انداز و ماموريت  كارآفرين و چش
كسب و كار جديد پرداخته اند. فصل 
دوم كتاب به مزاياى راه اندازى يك 
كسب وكار جديد و معايب راه اندازى 

مخاطره آميز جديد  يك كسب وكار 
ــاى ديگر كتاب  ــردازد. فصل ه مى پ
ــد  فرآين ــد  مانن ــى  موضوعات ــز  ني
ــايى يك فرصت  كارآفرينى، شناس
ــوآورى،  ن و  ــت  خالقي ــازار،  ب در 
ــائل  ــعه در مورد مس تحقيق و توس
و  ــازار  ب ــون  آزم ــازار،  ب ــف  مختل
ــنجى و چگونگى  ــه امكان س مطالع
ــف  ــازار، تعاري ــات ب ــام تحقيق انج
ــب وكار، تدوين طرح  مدل هاى كس
ــب وكار، تهيه مجوزهاى قانونى  كس
ــكيل  تش و  گردآورى  ــب وكار،  كس
ــب وكار،  ــرمايه براى كس ــع س مناب
سازماندهى و مديريت منابع انسانى 
در كسب وكارهاى كوچك، مديريت 
كسب وكارهاى در حال رشد، رشد 
ــروج از  ــب وكار و خ ــعه كس و توس

كسب وكار با برنامه ريزى الزم براى 
اين موضوع مورد بررسى قرارگرفته 
ــت. مولفان اين كتاب مى گويند:  اس
از  ــت  حماي ــى  كارآفرين ــاس  اس
ــل آنها  ــه و تبدي ــاى نوآوران ايده ه
ــت. اس ــب وكارى كوچك  ــه كس ب
ــه  ب را  ــى  كارآفرين ــت،  حقيق در 
كوچك  ــب وكارهاى  كس راه اندازى 
ــد كه  ــر مى كنن ــازده اى تعبي و پرب
ــد بسيار بااليى داشته  پتانسيل رش
ــب وكارهاى  كس ــه  ب ــد  مى توان و 
ــود.  ــزرگ و بين المللى تبديل ش ب
ــاد و اداره  ــاى ايج ــاب «راهنم كت
ــط  توس ــد »  جدي ــب وكارهاى  كس
 2000 در  ــهر  ش ــر  نش ــه  موسس
ــخه با قيمت 120000ريال به  نس

بازاركتاب عرضه شده است. 

چگونه يك آهن فروشى را مديريت كنيم

نان تان در روغن است يا آهن؟

راهنماى ايجاد و اداره كسب وكارهاى جديد

پوشش كارمندان
پرسـش: يك شـركت بازرگانى دارم بـا 20 كارمنـد. از آنجايى كه 
تعداد مراجعه كنندگان به شركت نسبتا زياد است، تصميم گرفته ام 
براى كارمنـدان لباس فـرم طراحى كنم، اما اعضـاى مجموعه كه 
بيشـتر خانم هسـتند، با اين طرح مخالفت كردند. چطور مى توانم 

آنها را راضى كنم؟ 
ــش براى همه  ــئله پوش پاسـخ كارشـناس: همان طور كه مى دانيد، مس
ــما لباس هاى فرم  ــت بنابراين اگر ش ــيار مهم اس ــراد به ويژه خانم ها بس اف
ــد روز تهيه  ــه بازار و مطابق م ــود را از بهترين جنس پارچ ــورد نظر خ م
ــول كارمندان  ــما از لباس معم ــنهادى ش ــد، به طورى كه لباس پيش كني
ــت افراد  ــاد مقاوم ــه احتمال زي ــد، ب ــر باش ــيك تر و باكيفيت ت ــيار ش بس
ــراى هر نفر دو  ــم در صورت امكان ب ــنهاد مى كني ــد. پيش كمتر خواهد ش
ــى از آن  ــدان بتوانند به صورت گردش ــى كنيد تا كارمن ــاس فرم طراح لب

استفاده كنند. 
ــود، اين  ــرايط مفيد واقع ش ــى ديگر از كارهايى كه مى تواند در اين ش يك
ــت كه فعاليت هايى ساماندهى كنيد تا از طريق آن افراد حس كنند كه  اس
ــاى همانندى بر تن كنند  ــك تيم قرار دارند و در نتيجه بايد لباس ه در ي
ــته جمعى با لباس فرم و نصب آن در محلى مناسب  مثال گرفتن عكس دس

روى ديوار شركت. 
سعى كنيد به آنها نشان بدهيد كه اين تصميم در جهت ايجاد هويتى واحد 
ــدود كردن انتخاب هاى  ــده، نه براى مح ــركت اتخاذ ش و يكپارچه براى ش
ــود كارمندان تمام  ــب و كار و خ ــدان در نتيجه در نهايت به نفع كس كارمن

مى شود. 
ــئله بعدى كه مى تواند در اين شرايط به شما كمك كند، اين است كه  مس
درباره رنگ، جنس، مدل و ساير ويژگى هاى لباس از كارمندان نظرسنجى 
ــليقه غالب آنها را در طراحى خود اعمال كنيد. اين مسئله باعث  كرده و س
ــود كه كارمندان بفهمند شما به خواسته هاى آنها توجه مى كنيد و با  مى ش

رضايت بيشترى لباس فرم را بر تن كنند. 
اگر شـما هم د  ر كسب و كار خود   با چالشى روبه رو هستيد  ، د  ر صورت 
تمايل مشكل خود   را از طريق ايميل business@forsatnet.ir با ما 

د  ر ميان بگذاريد   و پاسخ خود   را د  ر همين بخش پيگيرى كنيد  .

مناقصه كار محافظه كار 

ــودرو در اختيارش  ــت خ ــوال مدير حقوق باالترى مى گيرد. ممكن اس معم
ــا چند خط تلفن. توى اتاق و روى  ــى دارد ب بگذارند. اتاق مجزا دارد. منش
ــت به او قهوه  ــك دارد كه اگر مهمان خارجى داش ميزش قهوه و شيرخش
ــكى قهوه بخورد. گاهى  ــايد هم خودش بعضى وقت ها يواش تعارف كند. ش
ــده در اتاق بعضى مديرها يك نوع كاناپه هاى خيلى راحتى هست  ديده ش
كه مى شود با يك پتوى سبك بعدازظهرها روى آنها يك چرت مرغوب زد. 
حاال اگر مديرى هيچكدام اينها را هم نداشته باشد حداقل مثل من ميزش 

از بقيه بزرگ تر است. 
ــت كه مدير بايد تصميم گيرى  حاال چرا؟ حداقل يك دليل مهم آن اين اس
ــرى براى  ــح مختصر: تصميم گي ــد. يك توضي ــازى كن ــا بعضا تصميم س ي
ــتيد  ــه مقصدى معين در حركت هس ــه از مبدايى معين ب ــت ك وقتى اس
ــه اين طرفى  ــم مى گيريد ك ــيد، اينجا تصمي ــى مى رس ــك دوراه ــه ي و ب
ــه مى خواهيد مبدا  ــت ك ــازى براى وقتى اس برويد يا آن طرفى. تصميم س
ــب حاال اين  ــا برويم. خ ــى از كجا به كج ــد، يعن ــن كني ــد را معي و مقص
ــه اين همه مزايا براى جناب مدير  ــت ك تصميم گيرى خيلى كار مهمى اس
ــه درددل ذيل  ــت. مى گوييد نه، ب ــوند؟ صد البته كه مهم اس ــل مى ش قائ

گوش فرادهيد:
ــه يكى از خدماتى كه  ــتم ك ــان بدو ابالغ حكم مديريتى ام مى دانس در هم
ــت. بخش مناقصه  ــد در گروه ارائه دهيم خدمات به بخش مناقصات اس باي
ــى كه قيمت پيشنهادى شركت ما را براى انجام يك پروژه  يعنى آن بخش
ــاب و كتاب مى كند و به همراه پيشنهاد فنى اجراى پروژه به كارفرما  حس
ــى تلفيقى از پيشنهادهاى مالى و  ــت كه با بررس مى دهد. بعد با كارفرماس
ــه كدام يك از اين  ــركت هاى مختلف تصميم بگيرد كه پروژه را ب ــى ش فن

شركت ها بدهد. 
ــود. چه  ــته مى ش ــنگ بناى اوليه پروژه گذاش خالصه در بخش مناقصه س
ــته  ــه در دوره مناقصه بس ــاظ مالى هرچه ك ــى و چه به لح ــه لحاظ فن ب
ــروژه خواهد بود.  ــركت انجام دهنده پ ــروژه گريبانگير ش ــود تا پايان پ ش
ــد به ويژه  ــات ايجاد مى كن ــى در بخش مناقص ــيت باالي ــن امر حساس اي
ــاال گرفته  ــت ب ــگام درآوردن قيمت پروژه دس ــى. اگر هن ــث مال در مبح
ــت پايين  ــوند، اگر دس ــوده و برنده مى ش ــبقت را رب ــا گوى س ــود رقب ش
ــويم و  ــول مناقصه را برنده ش ــا قيمتى نامعق ــت ب ــود ممكن اس گرفته ش
ــان انجام دهيم. عالوه  ــان قيمت پايين پروژه را تا پاي ــويم با هم مجبور ش
ــل از انجام  ــق وقت قب ــر معموال ضي ــاال، عامل ديگ ــيت ب ــر اين حساس ب

مناقصه است. 
ــاور در  ــت اندركار انجام پروژه از بخش دولتى تا مش ــرا تمام مراحل دس زي
ــته اند  ــتراحت كرده و وقت را كش ــاى كارى خود به اندازه كافى اس دوره ه
ــت همه تأخيرها  ــم اينجايى قرار اس و اين آخر كارى طبق معمول يك رس
ــرا تصميم گيرى  ــود كه چ ــات معلوم مى ش ــا اين توضيح ــود. ب جبران ش
ــر دلگير پاييزى  ــت. ناگهان در يك بعدازظه ــخت اس در مورد مناقصه س
ــه را  ــده بيا اين يك برگ نقش ــه مناقصه فالن آم ــو خبر مى دهند ك ــه ت ب
ــمى به بخش  ــت بهمان بخش را با دقت در بياور و با نامه رس ــر و قيم بگي
ــت... نه، همين  ــود، يكى دو روز وق ــالم كن. حاال كه نمى ش ــات اع مناقص
ــف قضيه را  ــم و تكه هاى مختل ــا را جمع مى كن ــريع برو بچه ه ــروز. س ام
ــدام قيمت يك  ــا از روى كارهاى قبلى هرك ــيم مى كنم ت ــان تقس بين ش
ــدن  ــل دربياورند. بعد از تمام ش ــاى هزينه هاى ماه هاى قب ــه را برمبن تك
ــان قيمت ها را روى يك كاغذ مى نويسم و با نقشه دريافتى از بخش  كارش
ــه آنها خيره  ــذارم و مثل آيينه دق ب ــم روى ميز مى گ ــات كنار ه مناقص

مى شوم. 
ــد داشته، خب اين 10 درصد افزايش براى  در اين مدت حتما قيمت ها رش
ــه تا چيز بايد از قلم افتاده  ــد قيمت ها. قاعدتا در نقشه مناقصه دو، س رش
ــد، اين هم 10 درصد براى پوشاندن از قلم افتادگى. ممكن است بر اثر  باش
ــويم اين يكى قطعه را از چين خريد كنيم، قيمت  ادامه تحريم ها مجبور ش
كمتر است، ولى چون كيفيت ندارد بايد تعداد بيشترى بخريم، اين هم يك 
10 درصد براى جنس چينى. اگر از خارج بيايد يك بحث حمل و گمركى 
هم دارد كه 10 درصد افزايش بعدى جواب آن را مى دهد، 10 درصد براى 
ــتباهات احتمالى خودم و همكاران، 10 درصد براى لوازم يدكى اضافه  اش

كه همراه پروژه بايد تحويل دهيم، 10 درصد...
ــه تصميم  ــر مى خواهد ك ــا مدي ــاال در اين وانفس ــه فرموديد؟ ح مالحظ
ــئوليت  ــد، زير آن را امضا كند و با مس ــا را در نامه بنويس ــرد، قيمت ه بگي
ــرى خدايى نبايد  ــتد براى بخش مناقصات. يك همچو مدي خودش بفرس

قهوه بخورد؟

سرمايه گذارى ايلياد در 
تى موبايل امريكا

ــوى ايلياد، صاحب  ــركت فرانس ش
ــرى در نظر  ــى ف ــركت مخابرات ش
ــرمايه شركت  دارد 56/6 درصد س
را  ــكا  امري ــل  ــى تى موباي مخابرات
ــود درآورد. مبلغ  ــت خ ــه مالكي ب
پيشنهادى ايلياد 15 ميليارد دالر 
زيرمجموعه  كه  تى موبايل  ــت.  اس
شركت دويچه تله كام آلمان است، 
ــدن اين نقل  ــورت نهايى ش در ص
ــدود 25  ــش از ح ــال ارزش و انتق
ــه 32 ميليارد دالر  ميليارد دالر ب
ارتقا پيدا مى كند. به دنبال انتشار 
ــهام تى موبايل  ــن خبر ارزش س اي
ــورك در روز  ــازار بورس نيوي در ب
افزايش  ــد  ــنبه 46/6 درص پنجش

يافت. 

تاسيس كارخانه 
هيونداى موبيس 

در چك
ــركت  ــاخه ش هيونداى موبيس ش
ــازى هيونداى كره جنوبى  خودروس
ــراردادى  ــنبه با امضاى ق روز سه ش
ــك، كارخانه توليد  ــورى چ با جمه
ــرق  ش در  را  ــودرو  خ ــاى  چراغ ه
ــد كرد.  ــيس خواه ــور تاس اين كش
ــرارداد 95 ميليون و  ــن ق ارزش اي
ــت.  ــده اس 650 هزار يورو اعالم ش
ــك بيش از هر  ــت جمهورى چ دول
ــرارداد را براى  ــن ق ــز امضاى اي چي
ــى كه  اقتصاد منطقه موراوى سيلس
ــون و 250 هزار  ــش از يك ميلي بي
ــد مى داند.  ــت دارد مفي نفر جمعي
نخست وزير  ــوبوتكا،  س ــالو  بوهوس
ــد: «اين  ــك مى گوي ــورى چ جمه
ــى خواهد بود  ــرمايه گذارى كمك س
ــى كه  ــراى منطقه موراوى سيلس ب
مدت هاست دچار مشكالتى از جمله 
ــت. حدود 80  نرخ باالى بيكارى اس
ــغل  هزار نفر در اين ناحيه بدون ش
ــيارى از  ــتند و مى دانيم كه بس هس
ــركت  ــراد بيكار به لطف ش ــن اف اي
ــغل خواهند  ــداى صاحب ش هيون
ــد.»چونگ ميونگ چول، رييس  ش
شركت هيونداى موبيس درباره اين 
ــرمايه گذارى  ــرارداد مى گويد: «س ق
ــا- ــازى كي ــروه خودروس ــا در گ م
ــد بود. وظيفه اصلى  هيونداى خواه
ــراغ خودرو  ــه توليد چ اين كارخان
ــتراوا و تهيه و توليد  در نزديكى اوس
سريع براى كارخانه هاى هيونداى و 
كيا در اروپا خواهد بود.»ساخت اين 
ــاحتى حدود 19  كارخانه روى مس
ــال 2015 آغاز خواهد  ــار از س هكت
شد. بين سال هاى 2017 تا 2020 
ــن كارخانه،  ــط توليد اي ظرفيت خ
ــدود 750 هزار  توليد چراغ براى ح
ــال خواهد  ــودرو در س ــتگاه خ دس
ــال 2020 ظرفيت  ــس از س بود. پ
توليد اين كارخانه باال خواهد رفت. 
پيش از اين نيز شركت خودروسازى 
هيونداى در سال 2008 در منطقه 
ــد اتومبيل  ــوويچ كارخانه تولي نوس
تاسيس كرده بود. ميزان توليد اين 
كارخانه در سال 2013 به رقم 304 

هزار دستگاه رسيده است. 

فروش برج گركين 
در لندن

ــن در لندن  ــروف گركي ــرج مع ب
ــركت  ــترك ش كه در مالكيت مش
ــاگ ايموبيلين» و  ــى «اى ف آلمان
ــرمايه گذارى بريتانيايى  موسسه س
ــت، به دليل اعالم  ايوانز رادنل اس
ورشكستگى شركت آلمانى در ماه 
آوريل، به فروش مى رسد. دو بنگاه 
ــكن مسئول فروش اين  بزرگ مس
ــتند و اميدوارند از نقاط  ــرج هس ب
ــنهاد دريافت  ــا پيش ــف دني مختل
ــرج حدود  ــن ب ــت اي ــد. قيم كنن
ــون پوند  ــاه ميلي ــصد و پنج شش
تعيين شده است. اين برج كه بين 
سال هاى 2001 و 2003 ميالدى 
ــد، 180 متر ارتفاع و  ــاخته ش س
ــاحت دارد  ــزار مترمربع مس 49 ه
و عمدتا شامل دفاتر ادارى است. 

نصب نخستين 
خودپرداز پول 

ديجيتالى در رومانى
ــتگاه خودپرداز بيت  نخستين دس
ــول ديجيتالى در مركز  كوين يا پ
ــت، پايتخت رومانى  ــهر بخارس ش
ــارى ميالدى  ــال ج ــاه مه س در م
ــرار گرفت.  ــردارى ق ــورد بهره ب م
ــتگاه خودپرداز بيت  نصب اين دس
ــيارى از  ــتقبال بس كوين مورد اس
اين سيستم  از  ــتفاده كنندگان  اس
ــت.  پول ديجيتالى قرار گرفته اس
ــادر خواهند  ــب آنها ق ــن ترتي بدي
ــادالت مالى و فعاليت مالى  بود مب
ــدون مراجعه به مراكز يا  خود را ب
اينترنتى مبادالت بيت  سايت هاى 
ــناس انجام  ــورت ناش ــن به ص كوي
ــت كوين در  ــتفاده از بي دهند. اس
ــر چارچوب  ــال حاض ــا در ح اروپ

حقوقى مشخصى ندارد.

سهراب على اكبرى

اين شغل مانند شغل هاى 
ديگر نيست كه در آن 
بخواهيد با تميز نگه 

داشتن فضاى كلى مغازه 
نظر مشترى را جلب 
كنيد، اما دفتر كار بايد 
تميز باشد و كارمندانى 

كه در اين بخش فعاليت 
مى كنند ظاهرى آراسته 

داشته باشند

ــود و متاسفانه اين  ــمتى به روز رسانى مى ش ــال 2015 كمى تا قس ــول براى س كيا س
ــمت هاى مكانيكى اتفاق نخواهد افتاد. طراحى سول كه در سال  ــانى در قس به روزرس
ــمتى از به روزرسانى ها  ــده، هنوز نيازى به تغيير ندارد. قس 2014 كامال دچار تغيير ش
ــتم هاى سرگرمى و اتصال در بسته eServices UVO1  است كه  استفاده از سيس
ــرد. اطالعاتى نظير ترافيك،  ــتاندارد قرار مى گي ــون در مدل هاى پايه به صورت اس اكن
ــتم نمايش  ــهام در اين سيس ــى و اطالعات س ــوخت و حتى نتايج ورزش آب و هوا، س

داده مى شوند. 
به گزارش ويوان نيوز، تريم هاى جديد با روكش چرم ناپا براى صندلى ها و فرمان و با 
رنگ هاى جديد قهوه اى مايل به زرد با پرداخت 900 دالر اضافه قابل دريافت هستند. 
ــول از موتور 6/1ليترى GDI با 130 اسب بخار قدرت و 160 نيوتن  مدل پايه كيا س
ــش سرعته دستى يا اتوماتيك قابل  ــتاور نيرو مى گيرد. گيربكس به صورت ش متر گش
انتخاب است. در يك سطح باالتر مى توان مدل 0/2 ليترى GDI را خريدارى كرد كه 

ــب بخار قدرت و 205 نيوتن متر گشتاور  164 اس
ــور انحصارى تنها با گيربكس  دارد. اين مدل به ط
ــرعته خودكار عرضه مى شود. كيا سول در  شش س
ــدود 120 تا 130 ميليون  ــال حاضر در ايران ح ح

تومان قيمت دارد. 

هر توليدكننده اندرويد به علت نقض برخى پتنت هاى مايكروسافت به ازاى هر گوشى 
ــونگ به بهانه خريدارى نوكيا توسط  ــركت مى پردازد. اخيرا سامس مبلغى را به اين ش
مايكروسافت از پرداخت اين هزينه سر باز زده و ردموند هم به همين دليل سامسونگ 
ــانده است. به گزارش فارنت، از سال 2011 سامسونگ طى قراردادى  را به دادگاه كش
ــد تا به ازاى هر گوشى اندرويدى مبلغى را به اين  ــافت متعهد ش دوجانبه با مايكروس
شركت ردموندى بپردازد، اما به نظر مى رسد از اواخر سال گذشته ميالدى سامسونگ 
ــافت هم باالخره  تصميم گرفته تا اين مبلغ را پرداخت نكند! به همين دليل مايكروس
تصميم به شكايت از سامسونگ گرفته است. مايكروسافت مى گويد كه موفقيت بيش 
ــمند، دليل احتمالى براى  ــونگ در زمينه گوشى هاى هوش ــمگير سامس از حد و چش

توقف پرداخت هاى اين شركت است. 
با اين وجود سامسونگ اصرار دارد كه تخلف از وعده خود را قانونى جلوه داده و خريد 
نوكيا توسط مايكروسافت و در نتيجه صاحب شدن يك كسب وكار توليد گوشى توسط 

ــاى قرارداد اعالم كند.  ــد را متناقض با بنده ردمون
مايكروسافت طبعا با اين ادعاى سامسونگ مخالف 
ــونگ حتى اين ادعا را به  ــت و مى گويد سامس اس
ــت، زيرا مى داند قاضى برخالفش  دادگاه نبرده اس

رأى خواهد داد. 

كيا روح خود را تازه كرد مايكروسافت سامسونگ را به دادگاه كشاند

چرك نويس هاى يك مدير اينجايى

على معروفى



حقايقى تلخ درباره سرمايه گذارى (قسمت سوم)

ــته 10مورد از اشتباهاتى را كه ممكن است از سرمايه گذار  در دو روز گذش
سر بزند، معرفى كرديم. امروز هم در نظر داريم پنج مورد ديگر را براى شما 
معرفى كنيم؛ همان مواردى را كه يك سرمايه گذار واقعى نبايد به آنها فكر 

كند اگرنه موفق نخواهد شد. 
ــس نمى داند در بازار حتى در كوتاه مدت چه اتفاقى مى افتد. ادعا   1-  هيچك
ــايعاتى را كه از افراد مختلف مى شنويد  كردن كه كارى ندارد. حرف ها و ش

راست است؛ در موردش تحقيق نكنيد. 
2-  به حرف هاى تحليلگرى كه از اشتباهاتش مى گويد خوب گوش كنيد اما 

از كسى كه هيچ حرفى نمى زند، بيشتر بترسيد. 
ــويد. راستش  ــر از ترازنامه بانك ها در نمى آوريد. پس پا پى نش ــما س 3-  ش

گاهى خود حسابدارها هم سر از اين اعداد و ارقام در نمى آورند. 
ــت.  ــده اس ــال آينده هفت تا 10 ركود اقتصادى پيش بينى ش 4-  در 50 س

خودتان را آماده كنيد تا از آمدنشان خيلى شوكه نشويد. 
ــرگان بازار از تغيير و تحوالت باخبر  ــال پيش فقط خب 5- تا همين چند س
بودند اما حاال عصر اطالعات است و اوضاع فرق دارد. خبرها زود مى پيچد و 
ــايعه و حرف هاى خاله زنكى هم  همه را خبردار مى كند اما دقت كنيد كه ش

در ميان خبرها بسيار وجود دارد. 
businessinsider. com:منبع

عضو  خبرگان رهبرى: 
ضرورت تغيير افكار جامعه نسبت به شغل

ــيراز  ــتان فارس در مجلس خبرگان رهبرى و امام جمعه ش نماينده مردم اس
تقويت فضاى امن براى توليد در عرصه صنعت و معدن و سرمايه گذارى در اين 
ــد و گفت: دولت بايد فضاى امن براى سرمايه گذار ايجاد  حوزه را خواستار ش

كند و با خاطيان و متخلفان دراين حوزه برخورد كند. 
ــت روز صنعت و  ــداهللا ايمانى در آيين گراميداش ــه گزارش ايرنا، آيت اهللا اس ب
معدن و تجليل از برترين هاى استان فارس در اين حوزه افزود: در اسالم، دولت 
ــگاه،  ــت نه متولى تجارت و امورى مثل آموزش و پرورش و دانش نه تاجر اس
بلكه دولت ناظر است، اما تامين امنيت از جمله امنيت سرمايه گذارى به عهده 

دولت است. 
ــت گذارى ها درحوزه اقتصادى و تعيين نقشه  ــاره به ابالغ سياس ايمانى با اش
ــوى رهبر معظم انقالب گفت: به همه سرمايه داران و  ــور از س راه اقتصاد كش
ــمندى كه دل در گروى اين آب و  ــرمايه گذاران و انسان هاى فكور و انديش س
خاك دارند اين نكته را عرضه مى كنم آنچه معظم له مطرح فرموده اند مباحثى 

فراجناحى و فرادولتى است و مربوط به نظام و آينده كشور و مردم است. 
ــانات و فراز و فرودهايى  نماينده مقام معظم رهبرى در فارس ادامه داد: نوس
در كشورى كه براساس انتخابات اداره مى شود رخ مى دهد و درست است كه 
ــدن  اتفاق بيفتد، اما اين فراز و فرودها نمى تواند عاملى براى تعطيل يا كندش

حركت كشور باشد. 
ــد حركت ملت ايران را در  ــيراز تاكيد كرد: هيچ عاملى نمى توان امام جمعه ش
عرصه اقتصادى متوقف كند همان گونه كه حركت ملت در عرصه هسته اى و 

پرتاب ماهواره دچار افت و خيز نشده و حركت خود را دنبال مى كند. 
ــاهل  ــبت به تس ــتاندار نس ــتگاه ها و اس ــن برخورد مديريت دس وى همچني
ــد و گفت:  ــتار ش ــكنى كارمندان در ارائه خدمات به جامعه را خواس و كارش
ــى بايد در تمام ادارات مستقر باشند تا ببينند به عنوان نمونه  گروه هاى بازرس
ــت و در صورت نياز با فرد  ــرمايه گذار مى كنند چگونه اس برخوردى كه با س

خاطى برخورد كنند و اين برخورد در سطح عمومى انعكاس يابد. 

ضرورت تغيير نگاه به سرمايه گذارى
رييس شوراى فرهنگ عمومى استان فارس در بخش ديگرى از سخنان خود 
ــازى به عنوان نخستين راهكار براى برخورد با موانع و چالش هاى  از فرهنگ س
فراروى سرمايه گذارى در جامعه ياد كرد و گفت: چارچوب فكرى جامعه بايد 
ــرمايه دار را  ــرمايه، ثروت و س ــود و تغيير نگرش به س در اين زمينه اصالح ش

شاهد باشيم. 
ــوى آنهايى كه به  ــائلى درآغاز پيروزى انقالب ازس ــت اهللا ايمانى افزود: مس آي
حركت هاى سوسياليستى دل بسته بودند در جامعه ما مطرح شد كه رسوبات 
ــوى  ــود دارد و كم و بيش برخى اوقات از س ــوز در جامعه وج ــائل هن آن مس

گروه هاى مختلف مطرح مى شود. 
ــد و  ــرمايه را خير مى داند، ثروت را خير مى شناس ــح كرد: قرآن س وى تصري
ــوان برترين ارزش مطرح  ــا مال را در كنار جهاد با جان به عن ــا جهاد ب طبيعت

مى كند. 
ــازى در فضاى  ــتاى اعتماد س ــيراز در ادامه عزم ملى را در راس امام جمعه ش
ــتگاه ها در مسير  ــد و بر لزوم هم افزايى همه دس ــرمايه گذارى خواستار ش س

اعتمادسازى تاكيد كرد. 
ــانه ها بايد براى  ــردم، نخبگان، مطبوعات و رس ــئوالن، م وى گفت: همه مس

اعتماد سازى در جامعه تالش كنند. 
ــخنان رهبر معظم انقالب به آن فراوان  ايمانى اظهار كرد: عزم ملى كه در س
ــرمايه دار براساس اعتماد  ــت بايد بر اين مبنا استوار باشد: س ــاره شده اس اش

متقابل سرمايه را بياورد و مسئوالن و نخبگان حمايت كنند. 
ــتان فارس تغيير در گفتمان شغل و كار و  نماينده رهبر معظم انقالب در اس
ــور و  ــرمايه گذارى در كش ارتقاى كيفيت را از ديگر ضرورت هاى رفع موانع س
ــغل ادارى تعريف كرده ايم و حال آنكه  ــتان دانست و گفت: شغل را در ش اس
حاصل شغل به جامعه برمى گردد و اين آسيب و نگرش قبل از پيروزى انقالب 

پديدار شده است. 
ــانس و متخصص دكتراى ما تقاضا مى كند كه يك  وى تصريح كرد: فوق ليس
مسئوليت در فالن اداره پيدا كند و آنجا مشغول به كار شود؛ بايد همه امكانات 
را بسيج كنيم كه در افكار جامعه نسبت به موضوع شغل تغيير ايجاد كنيم. 

امام جمعه شيراز در ادامه قائل شدن تفاوت نرخ سود تسهيالت براى دو عرصه 
توليد و تجارت را خواستار شد و گفت: توليدكننده اى كه تسهيالت با سود 32 

درصد گرفته است چگونه مى تواند قدرت رقابت در بازار داشته باشد؟ 
ــفانه بانك هاى ما عالوه بر اعطاى تسهيالت، در نظارت  وى تصريح كرد: متاس
ــكار ارائه مى كنند و از  ــبزهاى غلط به بده ــهل انگارى دارند يا چراغ س هم س
ــهيالت در مسير خود هزينه  ــى كنند كه تس ــوى ديگر بانك ها بايد بررس س

شده است يا نه. 
ايمانى ثبات بازار ارز را دست كم در بخش توليد زمينه ساز رشد سرمايه گذارى 
در كشور دانست و گفت: اگر دولت مى خواهد اقتصاد شكوفا شود بايد نوسانات 
ــوراى فرهنگ عمومى استان فارس در ادامه  نرخ ارز را كنترل كند. رييس ش
پرهيز از سياه نمايى نسبت به وضع استان و لزوم كنترل آن در ايام خاص مثل 
ــد و گفت: افراد به خاطر جمع آورى رأى بيشتر همه  ــتار ش انتخابات را خواس
ساختارها را ويران مى كنند، گويى كارى انجام نشده است و هرچه بدى است 
براى ديگران است. ايمانى در ادامه ارائه تصوير واقعى از توانمندى هاى استان 
ــتان ها را از ديگر ملزومات جذب  در عرصه صنعت و معدن به تفكيك شهرس
سرمايه گذاران دانست و تصريح كرد: از شش سال قبل به من گفتند كتابچه 
معرفى ظرفيت هاى استان را داريم كه اولويت استان و شهرستان هاى مختلف 

چيست، اما چنين چيزى تاكنون در اختيارم قرار نگرفته است. 
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نقطه شروع

عباس نعيم امينى
ــب  ــد كه «اس ــم گفته ان از قدي
حيوان نجيبى است. » اما امروز 
ــن حي وان  ــه ارزش اي با توجه ب
ــب  ــى، بايد گفت كه «اس زينت
حيوان گرانى است!» در روياهاى 
ــربچه هاى اين  كودكى اكثر پس
سرزمين، اسب از جايگاه خاصى 
ــت به طورى كه اگر  برخوردار اس
ــرور  ــان را م ــرات كودكى ت خاط
كنيد به اين نتيجه مى رسيدكه 
ــوان نجيب در بازى هاى  اين حي
ــته  ــان نيز وجود داش كودكانه ت
است. شايد به اين دليل است كه 
در قصه هاى مادربزرگ هاى مان، 
ــاهزاده اى سوار بر اسب سپيد  ش
ــام قصه ها را  ــان دل انگيز تم پاي
ــن مقدمه چه  ــم مى زد، اما اي رق
ارتباطى به موضوع گزارش امروز 
ــا دارد؟ دراين گزارش  صفحه م
ــما را با چگونگى  سعى داريم ش
ــه پرورش  ــدازى يك مزرع راه ان
ــتر افراد  ــنا كنيم. بيش اسب آش
ــه راه اندازى يك  فكر مى كنند ك
مزرعه پرورش اسب كار ساده اى 
است اما اگر شما هم اين طور فكر 
ــخت در  مى كنيد بايد بدانيد س
ــتباهيد. در نظر داشته باشيد  اش
كه اسب حيوان بسيار حساسى 
است و پرورش و نگهدارى از آن 
ــت و هم اينكه  ــم هزينه بر اس ه
ــاص خودش را دارد.  قلق هاى خ
بنابراين پيشنهاد ما براى شروع 
اين است كه اگر واقعا به اين كار 
ــق مى ورزيد ادامه گزارش را  عش

بخوانيد. 

از صفر تا صد سرمايه گذارى
ــرمايه 800  ــر حداقل يك س اگ
ــون تومانى در اختيار داريد  ميلي
و به پرورش و نگهدارى اسب هم 
ــد كار را از  عالقه منديد مى تواني
خريد يك زمين 1500 تا 2000 
ــد. از هزينه  ــروع كني ــرى ش مت
ــه بگذريم (البته  خريد زمين ك
ــالف قيمت زمين  ــه دليل اخت ب
ــف) بايد بدانيد  در مناطق مختل
ــن بايد بين 500  كه از اين زمي
ــا 600 متر را براى احداث مانژ  ت
ــر بگيريد. براى جداكردن  در نظ
ــم احتياج به  ــادر ه ــا از م كره ه
مانژ جداگانه اى (به منظور لونج 
ــدود 400  ــردن) داريد كه ح ك
ــما را اشغال  متر فضاى زمين ش
ــد حدود  ــد همچنين باي مى كن
ــار علوفه و  ــراى انب ــر ب 200 مت
ــر براى  ــا 350 مت ــن250 ت بي
ــطبل ها و فضاهاى  ــاخت اس س
ــقف در نظر بگيريد. گام اول  مس
ــى  پس از خريد زمين حصاركش
ــن  ــه ممك ــت ك ــن اس دور زمي
ــا 50 ميليون  ــن 30 ت ــت بي اس
ــورد. بعد  ــان برايتان آب بخ توم
ــى دور زمين بايد به  از حصاركش
تفكيك آن به فضاهاى مورد نياز 
پيش گفته پرداخت. براى ساخت 
ــار علوفه 200 مترى هم  يك انب
مى توانيد از سوله فلزى استفاده 
كنيد كه ساخت آن كمى برايتان 
گران تر در مى آيد و هم مى توانيد 
يك انبار معمولى آجرى بسازيد 

ــون تومان  ــدود 40 ميلي كه ح
ــه در بر دارد. براى  برايتان هزين
حصاركشى مانژ ها هم مى توانيد 
ــتفاده  اس ــاى چوبى  از حصار ه
ــم از حصار هاى آهنى  كنيد و ه
ــه تا  ــر مانژ بين س ــه براى ه ك
ــد كنار بگذاريد.  پنج ميليون باي
براى جلوگيرى از آسيب ديدگى 
ــا را با  ــد كف مانژه ــب ها باي اس
ــاك نرم يا  ــه معمولى يا خ ماس
ــدود 40 تا 50  ــه دريا تا ح ماس
ــه اين  ــانيد ك ــانتى متر بپوش س
ــون براى هر  كار هم چهار ميلي
ــود. براى اينكه  مانژ تمام مى ش
ــه اقتصادى  ــما توجي مزرعه ش
ــد الاقل بايد از 10  ــته باش داش
ماديان شروع كنيد كه اين تعداد 
ــالوه كره هايى كه  ــان به ع مادي
ــد به  در آينده متولد خواهند ش
ــاز دارند.  ــطبل ني 25 تا 30 اس
ــطبل بايد سه متر  فضاى هر اس
در چهار متر باشد يعنى 12 متر 
مربع براى هر اسطبل، كه با يك 
ــتى بين75 تا  ــاب سر انگش حس
ــه پروژه  ــون هزينه ب 100 ميلي
ــما تحميل مى كند. عالوه بر  ش
اين براى سيستم آبخورى براى 
هر باكس 500 هزار تومان بايد 

در نظر بگيريد. 
ــتگاه لونج مكانيزه هم 100  دس
ــى قيمت دارد كه  ميليون تومان
ــروع كار خيلى  ــراى ش ــه ب البت
ــاب نمى آيد.  هم ضرورى به حس
ــتگاه  ــك دس ــت ي ــا الزم اس ام
ــتگاه جو  ــن (اين دس جو پرس ك
ــور درمى آورد)  ــورت بلغ را به ص
ــه خود تهيه كنيد  براى مجموع
كه حدود 3ميليون تومان ديگر 
هم به هزينه هاى شما مى افزايد. 
ــد  ــش كار خري ــن بخ مهم تري
كه  ــور  همان ط ــت.  ماديان هاس
ــد براى اينكه كارتان از  گفته ش
ــد  لحاظ اقتصادى به صرفه باش
ــروع  بايد الاقل با 10 ماديان ش
ــام دقت  ــعى كنيد تم كنيد. س
ــود را در اين بخش  ــت خ و دراي
ــرا هم ممكن  ــز كنيد زي متمرك
ــرتان برود و هم  ــت كاله س اس
براى اينكه در آينده درآمد خوبى 
ــود بايد ماديان هاى  نصيبتان ش
ــدارى  خري ــب  مناس ــژاد  ــا  ن ب
ــيد كه  ــته باش كنيد. توجه داش
ــما خريد  ــه ش ــى ك ماديان هاي
ــنامه  ــى از شناس مى كنيد بخش
كره هايى است كه در آينده قرار 
است با فروش آنها حاصل كارتان 
را برداشت كنيد. قيمت خريد هر 
ــه درد كره گيرى  ــه ب ــان ك مادي
ــان  ــون توم ــورد از 10 ميلي بخ
بايد  بنابراين  ــود.  ــروع مى ش ش
ــت كم 100 ميليون تومانى  دس
ــن كار كنار بگذاريد.  هم براى اي
اگر چشم به تسهيالت دولتى 

ــد و مى خواهيد به  دوخته اي
ــن عرصه  ــد وارد اي اين امي

ــت بدانيد كه  شويد جالب اس
ــهيالتى در اين زمينه  دولت تس
ــا ارائه طرح و  ــه مى دهد و ب ارائ
گرفتن مجوزهاى الزم مى توانيد 
از اين تسهيالت بهره مند شويد و 
ــتگى به طرح شما  ميزان آن بس

ــى بايد  ــورد مكان ياب دارد. در م
بدانيد كه در هر جايى مى توانيد 
مزرعه خود را راه اندازى كنيد اما 
در تهران به دليل سطح درآمدى 
ــتقبال از اسب و ورزش  مردم اس
ــت؛ البته  ــواركارى بيشتر اس س
ــگاه هاى سواركارى  در مورد باش
ــت ولى براى  اين يك مزيت اس
تفاوت  ــب  اس پرورش دهندگان 
ــراى تامين  ــدارد. ب ــى ن چندان
ــاز هم بايد  ــروى كار مورد ني ني
ــيد كه به پنج  توجه داشته باش
نيروى كار با دانش فنى مناسب 
ــبت به اسب نياز داريد. براى  نس
سرمايه گذارى در اين كار نيازى 
ــى خاصى  ــت كه دانش فن نيس
ــته باشيد. اطالعات كلى در  داش
ــب براى شما كفايت  رابطه با اس
ــعى كنيد در  ــط س مى كند فق
ــد ماديان ها از يك  ــگام خري هن
ــار خود  ــص در كن ــرد متخص ف

استفاده كنيد.

كسب مجوزهاى الزم 
ــس از تكميل فضاى مورد نظر  پ
براى كسب مجوز ها بايد به سراغ 

برويد.  ــاورزى  كش ــاد  اداره جه
ــه اى كه بايد براى  مهم ترين نكت
ــب مجوز رعايت كنيد اين  كس
ــما نبايد در  ــت كه مزرعه ش اس
منطقه مسكونى واقع شده باشد. 
ــط  ــس از بازديد از محل توس پ
در  كشاورزى  جهاد  كارشناسان 
ــتاندارد بودن و تاييد  صورت اس
محل و داشتن شرايط و مدارك 
ــوز دو  ــب مج ــد كس الزم فرآين
هفته طول مى كشد. البته مبلغى 
ــما اخذ  جزيى بابت مجوز از ش

مى شود. 

هزينه- درآمد و 
سود احتمالى 

ــهم هزينه ها پس  ــترين س بيش
ــوط به تغذيه  ــدازى مرب از راه ان
ــود. معموال براى  ــب ها مى ش اس
صرفه جويى در هزينه ها علوفه ها 
در  و  ــاالنه  س ــورت  به ص
مناسب  فصل 

ــود.  مى ش ــار  انب و  ــدارى  خري
ــه در حدود  ــان روزان ــر مادي ه
ــه به قيمت  ــرم يونج 10 كيلوگ
ــتان  زمس (در  ــان  1050توم
ــت كيلوگرم  1600تومان)، هش
تومان  ــت1000  قيم ــه  ب ــو  ج
و  ــان)  توم ــتان1700  (درزمس
ــرم ذرت به قيمت  ــج كيلوگ پن
1700 تومان (در زمستان2500 
تا3000 تومان) مصرف مى كند 
ــيم ساده  كه با يك ضرب و تقس
هزينه ها و ميزان مصرف ساالنه 
ــود. عالوه بر اين  مشخص مى ش
ــر 40 روز  ــه نعل بندى ه هزين
ــار 50 هزارتومان  يك بار و هر ب
براى هر اسب يا ماديان و هزينه 
دامپزشكى ماهانه 50 تا 60 هزار 
ــان آب مى خورد.  برايت ــان  توم
ــرى دو روش وجود  براى كره گي
ــاح مصنوعى  دارد؛ روش اول لق
كه در ايران كمتر مورد استفاده 
ــرد و روش دوم لقاح  قرار مى گي
ــليمى  ــتفاده از س طبيعى با اس
ــب.  ــاى با نژاد مناس ــا نريان ه ي
ــا معموال از  ــان ماديان ه صاحب
ــا گاهى مواقع  طريق اينترنت ي
ــر براى يافتن  از روش هاى ديگ
سليمى مناسب استفاده مى كنند 
و بايد مبلغى را براى استفاده از 
ــليمى مورد نظر براى ماديان  س
خود بپردازند كه اين مبلغ بسته 
به  نژاد و اصل و نصب نريان مورد 
نظر متفاوت است. كره ها بعد از 
هفت ماه دوره شيردهى از مادر 
ــم قرار  ــده و تحت تعلي جدا ش
مى گيرند و پس از يك سال قابل 
ــروش هر كره براى  فروش اند. ف
ــا 70 ميليون  كورس بين 15 ت
تومان و براى سوارى بين 10 تا 
50 ميليون تومان درآمد نصيب 
ــما مى كند. البته براى توسعه  ش
ــدادى از  ــد تع ــان مى تواني كارت
ــه داريد. درنهايت با  كره ها را نگ
ــر هزينه ها بين 30 تا 100  كس
ــال براى  ــون تومان در س ميلي
ــده باقى مى ماند كه  پرورش دهن
ــته به  نژاد و اصالت كره ها و  بس
تعداد فروش متفاوت است. نكته 
مهم اينكه حداقل 2 سال طول 
مى كشد تا سرمايه گذارى شما به 

بهره بردارى برسد. 

فرصت ها و تهديدها
و  ــا  ماديان ه ــد  در خري ــت  دق
ــليمى از  نژاد مرغوب  انتخاب س
تا حدى تضمين كننده  مى تواند 
ــما باشد.  ــرمايه ش ــت س بازگش
ــم مى توان  ــورد تهديد ها ه در م
ــب حيوان حساسى  گفت كه اس
ــت و بيمارى ها و از بين رفتن  اس
ــب بزرگ ترين تهديد سرمايه  اس
ــه  مشمش ــارى  بيم ــت.  شماس
مهم ترين و خطرناك ترين بيمارى 
در ميان اسب هاست 

ــت و بسيار  كه واگيردار هم هس
ــاى  بيمارى ه ــت.  اس ــنده  كش
ــرماخوردگى و  ديگرى مانند س
دل درد هم هست كه رايج است 
ولى خيلى خطرناك نيست البته 
شما مى توانيد براى پيشگيرى از 
زيان هاى احتمالى اسب هايتان را 

بيمه كنيد. 

توصيه فعاالن بازار
پرورش دهنده  صادقى،  ــاد  فرش
ــب درباره شرايط بازار  موفق اس
مى گويد: در حال حاضر شرايط 
ــب  ــراى ورود افراد مناس بازار ب
ــه اينكه  ــاره ب ــت. وى با اش اس
ــرمايه گذارى در اين  ــت س فرص
ــراى خيلى از افراد  حوزه هنوز ب
افزود: توصيه  ــت،  اس ناشناخته 
ــه مى خواهند  ــه افرادى ك من ب
ــو حركت كنند  به اين سمت و س
اين است كه اگر عالقه اى به اين 
كار ندارند وارد اين حوزه نشوند 
چون كار ساده اى نيست. استفاده 
ــراد خبره مى تواند در خريد  از اف
ــيار كمك كننده  ــا بس ماديان ه
باشد تا فروشندگان از موقعيت 
اين افراد سوء استفاده نكنند. در 
ــليمى ها دقت كنيد  ــاب س انتخ
ــت كره ها يا محصول  چون قيم
ــجره نامه  كار تا حد زيادى به ش
و  نژاد آنها بستگى دارد. درنهايت 
ــيدگى و مراقبت فوق العاده  رس
مى تواند وجه تمايز شما با ساير 

پرورش دهندگان اسب باشد. 
اسبق  قائم مقام  افراخته،  مهرداد 
ــاره  ــواركارى درب ــيون س فدراس
ــب  ــازار پرورش اس ــرايط و ب ش
ــوز  ــا هن ــد: م ــران مى گوي در اي
ــب هايمان را در  نتوانسته ايم اس
ــه دهيم.  ــى ارائ ــاى جهان بازار ه
در  ــادى  زي ــكالت  مش ــوز  هن
ــب و شركت  جريان صادرات اس
ــرزى داريم  ــابقات برون م در مس
ــكالت بر  ــه اين مش و تا زمانى ك
ــرورش  ــود صنعت پ ــرف نش ط
ــب در ايران به جايگاه واقعى  اس
ــيد. اگر زمانى  خود نخواهد رس
برسد كه ما بتوانيم اسب هايمان 
ــب در  را صادر كنيم پرورش اس
ــه خواهد  ــران مقرون به صرف اي
بود. وى در ادامه شناخت جايگاه 
ــب در ايران را  واقعى پرورش اس

الزمه ورود به بازار دانست. 
ــى ديگر از  ــتوده نيا يك احمد س
ــب گفت:  ــدگان اس پرورش دهن
ــرط اول ورود به اين  ــه ش عالق
ــى كه وارد اين  ــت و كس كار اس
ــد از همان  ــود نباي حرفه مى ش
ــه اقتصادى  ــم به جنب ابتدا چش
ــنهاد  پيش ــد.  باش ــته  داش كار 
ــى از سرمايه خود  مى كنم بخش
ــرمايه در گردش  ــوان س را به عن
در اختيار داشته باشند تا بتوانند 
ــازار مقابله كنند.  ــانات ب با نوس
جوابگوى  ــب  نامناس ــاى  كره ه
هزينه هاى انجام شده براى 
ــت، بنابراين  مادرش نيس
در انتخاب سليمى ها دقت 
كنند. با تمام اين تفاسير 
ــران از  ــگاه دارى در اي باش
پرورش اسب سود بيشترى دارد. 

نماينده مردم گرگان:
سرمايه گذارى راه نجات 

اقتصادكشور است
ــال  ــرگان و آق ق ــردم گ ــده  م نماين
ــالمى،  اس ــوراى  ش ــس  مجل در 
ــرمايه گذارى را راه نجات اقتصاد  س
ــت و گفت: ما به شدت  ــور دانس كش
نيازمند نقدينگى و ايجاد هماهنگى 
ــاى توليدى  ــن واحده ــى بي منطق

هستيم. 
ــى امامى با  ــنا، عيس به گزارش ايس
اشاره به فعاليت هاى خود در مجلس 
ــالمى با بيان اينكه «از  ــوراى اس ش
ــتراتژى مشخص براى  ابتدا يك اس
ــتان  ــعه همه جانبه اس ــد و توس رش
ــتم»، افزود:استان يك  گلستان داش
ــته و دارد و  عقب ماندگى جدى داش
ــفانه  به رغم تالش هاى دولت، متاس
ــتان به آن حد نصاب و  استان گلس

ميانگين كشور نرسيده است. 
وى با بيان ضعف زيرساخت ها ادامه 
ــفانه در برنامه ريزى ها اين  داد: متاس
دقت نظر در دولت ها صورت نگرفته 
ــد ميانگين  ــان كمتر از رش و همچن

كشور هستيم. 
نماينده مردم گرگان و آق قال اظهار 
ــفانه قدر مطلق بودجه ما  كرد: متاس
پايين است و در حد نيازها، مطالبات 
و انتظارات مردم و مسئوالن نيست 
و مجلس نيز در اين خصوص عالمانه 

و علمى برخورد نكرده است. 
ــات را احياى ماده  وى يكى از اقدام
ــى از محل  ــتفاده منطق 180 و اس
ــاده بيان كرد و گفت: اصل  همين م
48 قانون اساسى توازن منطقه اى را 
مطرح مى كند و اين توازن يك نوع 

برقرارى عدالت در كشور است. 
ــد مناطق  ــان اينكه «رش ــا بي وى ب
ــت»، افزود:كارى كه  بسيار زياد اس
تاكنون شده براساس منطق و اصل 

180 قانون اساسى نبوده است. 
ــا تالش  ــان كرد:م ــى خاطرنش امام
ــت را متقاعد  ــس و دول داريم مجل
ــوازن منطقه اى  ــا موضوع ت كنيم ت
براى استان ها منطقى شود و استانى 

به موضوع نگاه كنيم. 
ــرمايه گذارى را راه  ــه س وى در ادام
نجات اقتصاد كشور دانست و اظهار 
كرد: بخشى از سرمايه متوجه دولت 
است و بخشى از آن متوجه مردم تا 
مردم بتوانند رشد اقتصادى كشور را 

به سمت پيشرفت پيش ببرند. 
ــا بيان اينكه «قريب 500 هزار  وى ب
ــكل نقدينگى  ــان مش ــارد توم ميلي
ــدت نياز به  ــم»، گفت: ما به ش داري
ــه نقدينگى و  ــه رابط ــى ب هماهنگ
ــم كه بايد  ــاى توليدى داري واحده

منطقى ايجاد شود. 
نماينده مردم گرگان و آق قال تاكيد 
كرد: بايد توليد به حركت درآيد تا از 
شرايط ركود خارج شويم و اين نياز 

به سرمايه در گردش دارد. 
ــاى قانون  ــاره به ضعف ه ــا اش وى ب
ــعه، افزود:آنچه در برنامه  پنجم توس
ــد محقق نشده است و  پيش بينى ش
دولت ها براساس برنامه عمل نكردند 
و انحراف داشتند و متاسفانه قوانينى 
كه در حال حاضر در مجلس تصويب 
مى شود با قانون پنجم توسعه مغاير 
است. امامى با بيان اينكه «وضعيت 
ــورهاى رقيب در منطقه  برخى كش
ــت» گفت: اين  ــور ماس بهتر از كش
ــون و برنامه بايد در  پايبندى به قان
ــد تا در  ــس و دولت جدى باش مجل

نهايت يك جهش داشته باشيم. 
وى، تعيين مرزهاى غرب استان را 
يكى از برنامه هاى جدى نمايندگان 
ــتان در مجلس و دولت خواند و  اس
يادآور شد: به رغم تالش دوستان ما 
ــتان براى تصويب  در ضلع غربى اس
ــد.  ــا، مصوبه دولت ابالغ ش طرح ه
ــن گرگان و  ــتقالل راه آه وى از اس
ــذارى گرگان  ــروع به كار ريل گ ش
ــك دولت و  ــرون با كم ــه اينچه ب ب
ــرارگاه  ــورت گرفته با ق ــق ص تواف
ــن  ــر داد و افزود:راه آه ــم خب خات
ــهد نيز كه از  گرگان- بجنورد- مش
مصوبات دولت نهم بوده با ظرفيت 
ــزار و 200  ــس حدود يك ه فاينان
ــكارى قرارگاه  ــورو با هم ميليون ي
ــى  ــدس اجراي ــتان ق ــم و آس خات
ــده مجلس  ــد. اين نماين خواهد ش
ــكالت هواپيمايى و لغو  ــاره مش درب
ــرگان گفت:به  ــتان گ پروازهاى اس
ــافران  ــل عدم رضايتمندى مس دلي
ــان، مذاكراتى  ــى مضاعف آن و نگران
ــى اترك و ماهان جهت  با هواپيماي
برقرارى پرواز جديد صورت گرفت 
ــرواز اعالم  ــرك جهت ارائه پ كه ات
ــاره به  ــا اش ــرد. وى ب ــى ك آمادگ
ــتان گرگان  ــئله پتروشيمى اس مس
ــردن بانك عامل  ــت: متقاعد ك گف
ــعه ملى از گام هاى  و صندوق توس
برداشته شده در پيگيرى راه اندازى 
ــيمى بود كه در گام اول بعد  پتروش
ــه دريافت  ــاه موفق ب ــن م از چندي
ــديم. از  ــى ش ــك مل ــت بان موافق
ــك ميليارد  ــعه ملى ي صندوق توس
دالر عامليت گرفتيم و يكصد و 38 
ميليون يورو را بانك ملت قبول كرد 

كه وارد سنديكا كند. 

اگر حداقل يك 
سرمايه 800 ميليون 

تومانى در اختيار 
داريد و به پرورش و 
نگهدارى اسب هم 

عالقه منديد مى توانيد 
كار را از خريد يك 

زمين 1500 تا 2000 
مترى شروع كنيد

مترجم: سارا گلچين

فرصت سرمايه گذارى در كسب و كار پرورش اسب

تضمين بازگشت سرمايه در گرو خريد نژاد مرغوب

ــار زمين در  ــزار و 500 هكت يك ه
ــع  ــادى صناي ــژه اقتص ــه وي منطق
ــزى خليج فارس آماده  معدنى و فل

واگذارى به سرمايه گذاران است. 
به گزارش ايسنا، مديرعامل منطقه 
ــع معدنى و  ــادى صناي ــژه اقتص وي
فلزى خليج فارس با اعالم اين خبر 

گفت: اين زمين ها به سرمايه گذاران 
براى اجراى طرح هاى مصوب توليد 
ــرق، صنايع  ــروگاه ب ــانتره، ني كنس
ــد مواد  ــراى تولي ــتى و ب پايين دس
ــازى داده شده  نسوز براى فوالد س

است. 
مسعود هنديان افزود: با اضافه شدن 

ــار زمين  ــزار و500هكت ــن 2 ه اي
ــه پنج هزار  ــن منطقه ب ــعت اي وس

هكتار افزايش پيدا كرده است. 
ــكله اختصاصى  وى اظهار كرد: اس
و  ــه  تخلي ــى  تن ــون  ميلي  21
ــواد فله معدنى و فلزى،  بارگيرى م
ــت 53  ــا ظرفي ــيرين كن ها ب آب ش

ــتم  هزار و 800 متر مكعب و سيس
ــه  ــن از جمل ــه واگ ــزه تخلي مكاني
ــن  اي ــاى  توانمندى ه و  ــات  امكان
ــرمايه گذارى  منطقه براى جذب س
ــا بيان  ــان در پايان ب ــت. هندي اس
ــزار نفر در اين  ــه اكنون12 ه اينك
ــادى كه در 13  ــه مهم اقتص منطق

ــرب بندرعباس واقع  ــرى غ كيلومت
است، مشغول به كارند، خاطرنشان 
ــژه اقتصادى  ــه وي ــرد: در منطق ك
ــع معدنى و فلزى خليج فارس  صناي
ــعت تاكنون  با پنج هزار هكتار وس
ــت و نيم ميليارد دالر  بيش از هش

سرمايه گذارى شده است.

يك هزار و500 هكتار زمين آماده واگذارى به سرمايه گذاران



اينفوگرافى

كافه بازاريابى

اعتمادسازى 
با لوگو و ليبل

از  ماءالشعير  به ويژه  ــيدنى ها  نوش
ــتند كه  ــى هس ــه محصوالت جمل
ــازار يافت  ــادى در ب ــوع زي با تن
مى شوند. گرچه كيفيت حرف اول 
را مى زند، اما لوگو و برچسب كاال 
ــرى و زيبايى  ــكل ظاه و قطعا ش
ــاب  انتخ ــتين  نخس در  ــرى  بص
بى تاثير نيست. از اين رو طراحى 
روى  ــب  برچس و  آرم  و  ــو  لوگ
ماءالشعيرها  به ويژه  ــيدنى ها  نوش
ــدگارى در حافظه،  ــاظ مان به لح
ــيار موثر  ــذب مخاطب بس در ج

است. 
ــى از اين  ــى يك ــعير مالت ماءالش
ــت كه سال گذشته  نوشيدنى هاس
ــود  ــوى خ ــى را در لوگ اصالحات
ــت. سمانه رضايى،  انجام داده اس
ــن باره  ــو در اي ــن لوگ ــراح اي ط
ــروز» مى گويد:  ــت ام ــه «فرص ب
ــان بزرگ  «همان طور كه يك انس
ــى ظاهرى و  ــود و تغييرات مى ش
ــر برند  ــدا مى كند ه ــارى پي رفت
ــدازه احتياج  ــان ان ــه هم ــز ب ني
ــد مالتى  ــرات دارد. برن ــه تغيي ب
ــخصيتى نيازمند  ــر ش ــم از نظ ه
ــا رى- برندينگ  ــو ي ــالح لوگ اص
ــكل، رنگ و  ــع اصالح ش و در واق

فرم بود. »
ــاره به اينكه براى ارتقاى  او با اش
ــم انداز، معنا،  ــد بايد چش يك برن
ــجام،  انس دوام،  ــز،  تماي ــار،  اعتب
ــد و ارزش را  انعطاف پذيرى، تعه
ــاره نكاتى كه  ــر گرفت درب در نظ
ــد مالتى در نظر  در طراحى جدي
ــرح در خلق و  ــه، گفت: «ط گرفت
ايجاد يك برند نقش مهمى را ايفا 
مى كند، در واقع احساسات، بافت 
ــترين اهميت را  و جوهره كه بيش
ــتريان دارند، تمايز ايجاد  نزد مش
ــوى  ــى لوگ ــد، در طراح مى كنن
ــات  احساس ــده  ــعى ش مالتى س
ــترى با استفاده از طرح ليوان  مش
ــعير برانگيخته شود. نكته  ماءالش
بعدى در طراحى لوگو، استفاده از 
ليوان ماءالشعير بود كه هدف آن 
نشان دادن سادگى و بى پيرايگى 
محصول بود، هر قدر دايره تمركز 
ــود را محدود كنيد برند قوى تر  خ

مى شود. »
ــتريان به  در حالى كه روزانه مش
ــرض بيش  ــور ميانگين در مع ط
ــول جديد قرار  ــزار محص از 20 ه
مى گيرند آنچه به مصرف كنندگان 
كمك مى كند تا از ميان رده هاى 
ــوالت مختلف و  ــف، محص مختل
خدمات بى شمار دست به انتخاب 
ــب  ــان ليبل يا برچس ــد هم بزنن

است. 
ــاوت لوگو  ــاره به تف رضايى با اش
ــد: «لوگو يا  ــل ادامه مى ده و ليب
ــارى واحدى  ــت تج ــانه عالم نش
ــانگر يك شكل است  است كه نش
ــك ناپذيرى با  ــورت تفكي و به ص
ــت،  ــركت مرتبط اس نام و كار ش
ــب كاال مانند  ــل يا برچس اما ليب
ــت كه مى تواند  لباس محصول اس
ــمار باشد  به تعداد محصول، بى ش
ــث متمايز كردن محصوالت  و باع
ــود و معموال روى  يك شركت ش
ــول و  ــى از محص ــل اطالعات ليب
ــه آن نياز  ــترى ب مواردى كه مش

دارد قرار مى گيرد .» 
از آنجا كه طراحى ليبلى متفاوت 
ــوان رقابت  ــى مى تواند ت ــه نوع ب
پايدار ايجاد  كند، در طراحى ليبل 
ــى از رنگ طاليى براى ايجاد  مالت
احساس مجلل بودن و شباهت آن 
ــعير استفاده شده،  با رنگ ماءالش
زيرا هر قدر شفاف تر و طاليى تر به 
نظر برسد خوش طعم تر و سالم تر 
ــتفاده از  ــد و با اس به نظر مى رس
نوارهاى رنگى و ميوه ها - مطابق 
ــواع طعم ها را  با نوع محصول- ان
ــت. در  ــك كرده اس ــم تفكي از ه
ــه اندازه كافى  طراحى لوگو نيز ب
ــر دانه هاى گاز يا  به جزييات نظي
ــده است تا  كف محصول توجه ش
ــس مرغوبيت آن  ــر كيفيت و ح ب

بيفزايد. 
ــوان گفت همه  ــوع مى ت در مجم
ــده در برند و  ــرات ايجاد ش تغيي
ــى، حس اعتماد و  ليبل هاى مالت
ــتريان  برترى در كيفيت را در مش
افزايش داده و تعداد بى شمارى به 
تعداد مشتريان مالتى اضافه كرده 

است. 

اگر مى خواهيد در فضاى رقابتى 
ــيد،  بازارهاى امروزى موفق باش
ــتراتژى هاى  ــتفاده از اس اس
قيمت گذارى متناسب با شرايط 
حاكم بر حوزه كسب و كار شما، 
ــوب  امرى اجتناب ناپذير محس
ــى  ــود. در ادامه به بررس مى ش
ــتراتژى ها  ــته اى از اين اس دس
خواهيم پرداخت كه در تمامى 
آنها قيمت گذارى براى گروهى 

از محصوالت انجام مى گيرد. 

قيمت گذارى مجموعه اى
 از محصوالت

ــه  ــد ك ــش مى آي ــى پي گاه
ــم از  ــن قل ــندگان چندي فروش
محصوالت خود را با هم تركيب و 
در قالب يك بسته و معموال با در 
نظر گرفتن تخفيفى كلى نسبت 
به مجموع قيمت هاى اقالم مورد 
نظر، به مشترى عرضه مى كنند. 
در اين حالت فروشنده به دنبال 
ــه تخفيفى  ــت كه با ارائ آن اس
ــالم خود را  ــى، برخى از اق جزي
كه ميزان تقاضا براى آنها پايين 
ــت، در كنار اقالم پرطرفدار  اس
ــراى مثال  ــاند. ب به فروش برس
ــته  ــت فودها بس ــى از فس برخ
ــاندويچ، نوشابه، ساالد  حاوى س
ــا تخفيفى  ــيب زمينى را ب و س
جزيى نسبت به مجموع هزينه 
الزم براى خريد اقالم به صورت 
جداگانه عرضه مى كنند. مثالى 
ــته هاى  ــت، بس ديگر از اين دس
پيشنهادى برخى از هتل هاست 
كه در آن اقامت، صبحانه، ناهار، 
ــتخر، تخفيف استفاده  شام، اس
ــز تفريحى مجاور  از برخى مراك
ــده  ــر گرفته ش ــره در نظ و غي
ــترى  ــت. در اين حالت مش اس
ــبت به  ــاهده تخفيف، نس با مش
ــته كامل ترغيب شده  خريد بس
ــى از اقالم نه  و تقاضا براى برخ
ــته  چندان جذاب موجود در بس
ــه و فروش  ــنهادى باال رفت پيش
ــدا مى كند. اين  كلى افزايش پي
استراتژى خود شامل دو حالت 
مجزا مى شود. حالت اول حالتى 
است كه در آن محصوالت هم در 
بسته پيشنهادى و هم به صورت 

ــند اما در  مجزا به فروش مى رس
حالت دوم، خريد محصول تنها 
ــته پيشنهادى و در  در قالب بس
كنار ساير اقالم امكان پذير است. 
ــت كه در حالت  بايد توجه داش
دوم برخى از مشتريان به خريد 
بسته محصوالت ترغيب شده و 
در مقابل برخى ديگر با مشاهده 
ــد محصول  اينكه به جاى خري
موردنظرشان ناچارند كل بسته 
را خريدارى كنند، از خريدشان 

صرف نظر مى كنند. 

قيمت گذارى 
محصوالت مكمل

ــرف كردن يك  گاهى براى برط
ــا چند كاال  ــخص، دو ي نياز مش
به صورت تكميلى و همراه با هم 
ــوند. مثال هايى از  مصرف مى ش
ــت مى تواند مسواك و  اين دس
خمير دندان، اتومبيل و بنزين، 
ــم آن و  ــى و فيل دوربين عكاس
ــت  ــد. بايد توجه داش غيره باش

ــوالت مكمل به  تقاضاى محص
ــوده و قيمت  ــته ب يكديگر وابس
ــر تقاضاى ديگرى  يكى از آنها ب
ــراى مثال با  ــت. ب تاثيرگذار اس
افزايش قيمت بنزين تقاضا براى 
ــل كاهش مى يابد.  خريد اتومبي
ــدگان كاال  ــى از توليدكنن برخ
ــات،  ــدگان خدم ــا عرضه كنن ي
ــاى خود اين  در قيمت گذارى ه
نكته را مورد نظر قرار مى دهند. 
ــذارى براى  براى مثال قيمت گ
ــيم كارت تلفن همراه و  خريد س
ــات بايد به صورت  هزينه مكالم
همزمان و به نحوى انجام گيرد 
ــبت به خريد  ــترى نس كه مش
ــركت  ــود. يك ش آن ترغيب ش
ــى مى تواند با  مخابراتى به راحت
پايين آوردن قيمت سيم كارت 
ــارت از طريق  و جبران اين خس
ــاى مكالمه،  ــردن هزينه ه باال ب
ــه خريد  ــتريان ب با ترغيب مش
ــود كلى خود را  ــيم كارت، س س

باالتر ببرد. 

 

قيمت گذارى محصوالت 
اختيارى

ــتراتژى  ــن اس ــتفاده از اي اس
ــتراتژى هاى  به عنوان يكى از اس
ــروش  ــج در ف ــى راي بازارياب
ــراه و پرينترها  ــاى هم تلفن ه
ــن حالت  ــت. در اي ــرح اس مط
ــبتا  نس ــت  قيم ــنده  فروش
ــه محصول  ــى را براى ارائ پايين
ــنهاد مى دهد و  ــود پيش پايه خ
ــود خود را در فروش  ــتر س بيش
ــى  ــى آن پيش بين ــوازم جانب ل

مى كند.
ــبتا پايين   براى مثال هزينه نس
ــر جوهرى  ــك پرينت ــد ي خري
ــد،  ــه انگيز باش ــايد وسوس ش
ــدن جوهر  ــر بار تمام ش اما با ه
ــل  ــه قاب ــج آن، هزين كارتري
ــترى تحميل  ــه مش ــى ب توجه
ــركت  ــود. مثال ديگر ش مى ش
خودروسازى جنرال موتور است 
كه ماشين هاى خود را با قيمت 

نسبتا پايين ترى عرضه مى كند 
ــت خريد هر  ــط قيم اما متوس
مشترى چيزى حدود 2 تا 3 هزار 
ــركت  دالر باالتر مى رود زيرا ش
ــه ويژگى هايى از قبيل  براى ارائ
رنگ هاى خاص، دنده اتوماتيك 
و غيره هزينه هاى اضافى دريافت 

مى كنند. 

قيمت گذارى 
خط محصول

در اين حالت قيمت گذارى با در 
ــاى مختلف  نظر گرفتن مدل ه
ــول صورت  ــوع محص ــك ن از ي
مى گيرد؛ محصولى كه قرار است 
ــخصى را مرتفع كند و  نياز مش
ــاى مختلفى از آن  فقط مدل ه

وجود دارد.
 براى  مثال مى توان از مدل هاى 
ــاد كرد.  ــك لپ تاپ ي ــابه ي مش
ــى ويژگى ها روى  معموال تمام
ــاص در نظر گرفته  يك مدل خ
نمى شود و تفاوت هاى جزيى به 
ــم مى خورد. يكى گرافيك  چش
باالتر ،يكى ديگر صفحه نمايش 
ــرى پردازنده قوى تر  بهتر و ديگ
ــا در  ــع ويژگى ه ــا توزي دارد. ب
ــف و ايجاد  بين مدل هاى مختل
ــول، مى توان با تحت  خط محص
ــش قرار دادن سليقه هاى  پوش
ــاى بخش هاى  ــف، تقاض مختل
ــت تاثير  ــازار را تح مختلف از ب

قرار داد. 
از  ــى  يك ــوان  به عن ــت  قيم
ــر در بازاريابى  ــن عناص مهم تري
ــود و از اين رو  ــوب مى ش محس
ــذارى را يكى  مى توان قيمت گ
ــذار  ــتراتژى هاى تاثيرگ از اس
ــت. انتخاب  ــى دانس در بازارياب
استراتژى قيمت گذارى مناسب 
ــت  ــظ موقعي ــد در حف مى توان
ــزايى  ــركت نقش بس رقابتى ش

داشته باشد.
ــن موضوع،   با وجود اهميت اي
ــركت هاى داخلى  بسيارى از ش
ــبت به آن بى توجه هستند  نس
ــى هاى  ــاى ارزان فروش و به ج
استراتژيك، بخش اعظم بودجه 
خود را صرف تبليغات ميلياردى 

مى كنند. 
كارشناس ارشد مديريت 
صنايع

نگاهى به استراتژى هاى قيمت گذارى تركيبى

ارزان فروشى استراتژيك

مهسا عربى*

 بازاريابى مجانى

ايستگاه بازاريابى

مزاياى گوگل در بازاريابى رايگان

ــت.  ــب و كار شماس Google يكى از بهترين ابزارها براى ارتقاى جايگاه كس
ــند Google هستند و بدون آنكه  ــايت هايى وجود دارند كه مورد پس وب س
مالك سايت هزينه اى متحمل شود، در نتيجه جست وجو رتبه بهترى كسب 
ــايت ها و آگهى هايى  ــت وجوى Google.com س ــد. در موتور جس مى كنن
هستند كه در قسمت پايين سمت راست صفحه قرار مى گيرند. اين سايت ها و 
آگهى ها هزينه كلى پرداخت كرده يا اينكه براى هر كليك مبلغى را پرداخت 
مى كنند. همچنين تعدادى از آنها نيز در قسمت باالى صفحه قرار مى گيرند. 
حضور اين آگهى ها در چنين جايگاهى در قبال پرداخت وجه صورت مى گيرد 
ــيار زياد است. كتب زيادى در مورد استفاده  كه در برخى موارد اين هزينه بس
ــر از اين آگهى ها در امر تبليغات و بازاريابى وجود دارد، اما روش هاى ارائه  موث
ــده و مورد نظر ما بر مبناى «بازاريابى رايگان » است. براى كسب اطالعات  ش
 Google را در « page rank» ــارت ــوص مى توانيد عب ــتر در اين خص بيش
جست وجو كنيد. زمانى كه مشاهده مى كنيد رتبه سايت شما با گذشت زمان 
به تدريج بهتر مى شود، بيش از پيش به موتور جست وجوى Google اعتقاد 

پيدا خواهيد كرد. 

 Google نحوه عملكرد الگوريتم 
ــر بخواهيد بدانيد در زمانى كه تالش مى كنيد تا از Google رتبه بهترى   اگ
ــد اطالعاتى در مورد جديت  ــب كنيد، با چه چيزى مبارزه مى كنيد، باي كس
ــط Google كسب كنيد. يكى از وظايف اصلى  كار رتبه بندى سايت ها توس
ــى آسان به بهترين  آنها در كار رتبه بندى، خود كار كردن روند تامين دسترس
محتواى موجود در اينترنت براى تمامى كاربران Google تا حد امكان است. 
وقتى اين مطلب را دريافتيد كه اين سرويس مهم هدف آنهاست، اين موضوع 
ــيد كه آنها بى وقفه تالش مى كنند و با صرف ميليون ها  ــته باش را در نظر داش
ــن متخصصان علم آمار و رياضى و تحليلگران برتر اطالعات و  دالر از نخبه تري
غيره استفاده مى كنند تا الگوريتم فوق محرمانه اى را بسازند كه به طور خودكار 
وب سايت هاى آنالين را بيابد و رتبه مناسب را براى آنها در نظر بگيرد و سپس 
ــايت ها در كدام  ــت وجوى سازمانى كدام س ــخص كند كه در نتيجه جس مش

صفحات قرار مى گيرند. 
ــيار پيچيده است. آيا مى خواهيد به طريق ساده ترى   بله، اين يك فرآيند بس
بيان شود؟ يكى از بهترين توصيفاتى كه تابه حال در مورد الگوريتم رتبه بندى 

Google ارائه شده، به اين ترتيب است: 
ــت. رديف هاى  ــر از كليدهاى برق اس ــيعى را در نظر بگيريد كه پ ــوار وس دي
متعددى كه هر كدام صدها كليد برق دارند. چند مهندس نخبه و ممتاز مدام 
ــام مى دهند؛ به همان طريقى كه موتور  ــم اين كليدهاى برق را انج كار تنظي
ــت وجوى Google در سطح بهينه اى اين كار را انجام مى دهد. اين يك  جس
روند بى وقفه است كه هيچ گاه از حركت نمى ايستد؛ زيرا Google نمى خواهد 
كسى از ماهيت درونى الگوريتم هايش باخبر شود، همچنين نمى خواهد كسى 
بتواند ابزار دقيق آنها را دستكارى كند. حتى من يك نظر هم در اين مورد دارم 
(البته فقط نظر خودم است) كه عناصرى در اين فرآيند وجود دارند كه امكان 
ــى كامل افراد را به نحوه كاركرد آن غيرممكن مى كند، به طورى كه  دسترس

حتى مهندسان خود Google هم قادر به دستيابى به آن نيستند. 
 شايد زمانى شخصى به شما بگويد كه مى تواند شما را در نتيجه جست وجو در 
ــا دهد. آيا مى توان تصور كرد كه هوش او در مقابل فرآيندى با  Google ارتق
صرف ميليون ها دالر با سطح بااليى از نبوغ و تخصص مهندسان برتر، توفيق 
كسب كند؟ شايد او بتواند فرصتى بيابد و در مدتى كوتاه به نتيجه برسد، اما 
ــت كه توفيق مى يابد. اين يعنى خلق  در درازمدت، اين قوانين Google اس
محتواى با كيفيت و منحصربه فرد كه ديگر وب سايت ها مشتاقانه (و داوطلبانه) 
ــايت شما  ــايت هاى ديگر براى س به آن لينك بدهند. به لينك هايى كه در س
وجود دارد، back link مى گويند. اگر كسى به شما بگويد كه مى تواند روند 
ــيد كه سايت  ــما اتوماتيك كند، بايد آگاه باش ايجاد back linkها را براى ش
Google به طور فعاالنه و با صرف ميليون ها دالر و صرف وقت تعداد زيادى از 
افراد نخبه، از اين كار جلوگيرى مى كند و او را جريمه خواهد كرد. تكرار اين 
نكته الزم است: Google فريب نمى خورد. آنها بهترين وب سايت ها را مى يابند 
و به آنها رتبه مناسب را مى دهند. همچنين سايت هايى را كه سيستم آنها را 

دستكارى كرده اند، كشف و آنها را جريمه مى كنند. 

در شماره بعدى بخوانيد: 
بازاريابى و تبليغات از طريق كلمات كليدى

سنجش آلودگى هواى ناشى از ايرباس با زنبور

ــازى ايرباس در هامبورگ، با  ــور در فرودگاه كارخانه هواپيماس ده ها هزار زنب
جمع آورى شهد گياهان،  اطالعاتى در مورد ميزان آلودگى در طبيعت اطراف 
ــاحت 12 كيلومتر مربع در انتهاى باند  ــت مى آورند. زمينى باير به مس به دس
ــت. با اين زنبورها مى توان ميزان آلودگى اى را كه  فرودگاه خانه اين زنبورهاس

هواپيماى ايرباس توليد مى كند، اندازه گيرى كرد. 
ــب اطالعاتى  ــن ترتي ــه اي ــد و ب ــع مى كنن ــان را جم ــهد گياه ــا ش زنبوره
ــيميايى در محيط اطراف  ــناختى در باره وجود رسوبات فلزى و ش زيست ش
ــوم به «بيومانيتورينگ» يا «خبرگيرى  ــازند. دراين فرآيند موس فراهم مى س
زيستى» مقدار مواد شيميايى موجود در عسل كندوى زنبورها در آزمايشگاه 
ــد صداى هواپيمايى كه  ــتقلى اندازه گيرى مى شود. به نظر مى رس محلى مس
ــود، بر فعاليت زنبورها درون اين  ــى از روى باند بلند مى ش براى پرواز آزمايش
ــاز، رييس امور مربوط  ــبز در كنار باند تاثير نمى گذارد. فلكر ه ــاى س جعبه ه
ــت در كار ما  ــد: «محيط زيس ــركت ايرباس مى گوي ــت از ش ــه محيط زيس ب
ــادى دارد و اين زنبورها نقش مهمى در اندازه گيرى تاثير كار ما بر  اهميت زي
طبيعت اطراف دارند.»به گفته ابرهارد شادليچ، زنبوردار، نتايجى كه تاكنون از 
آزمايش ها به دست آمده، اميدوار كننده است. وى مى گويد: «اين نتايج خيلى 
ــت و واقعا بخت با ما يار بوده است. زيرا تك تك نتايج نشان  رضايت بخش اس
مى دهد كه ميزان آلودگى، كمتر از مقدارى است كه براى مواد  غذايى تعيين 
ــاالنه  ــت.» در مجموع، ده ها هزار زنبور در اين منطقه س ــده اس و تصويب ش
بيش از 160 كيلوگرم عسل مى سازند. اين عسل ها به مشترى ها، شركت هاى 
ــان ايرباس هديه  ــاز هواپيماهاى ايرباس و كاركن ــده مواد مورد ني تامين كنن

داده مى شود. 

مترجم: حامد تقوى
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فرشته طاهرى نيا

لوگو، مجموعه اى از شـكل هاى گرافيكى اسـت كه 
براى معرفى يك شركت يا نهاد طراحى مى شود.

لوگـو را مى توان مهم ترين نماد يك شـركت يا نهاد 
براى معرفى به مشـترى دانست. طراحى لوگو كامال 
بستگى به ذوق و هنر گرافيست دارد. طراحان لوگو 

همه سعى خود را مى كنند تا با كمترين پيچيدگى و 
زيباترين شكل ظاهر رسالت نهاد يا شركت موردنظر 
را معرفى كنند. همه شـركت ها در سراسر دنيا بايد 
يك لوگو براى خودشـان داشته باشند تا با استفاده 

از آن خود را به جهانيان معرفى كنند. 

در اين ميان لوگوهايى هم هسـتند كه خالقيت هاى 
خاصـى در طراحـى شـان بـه كار فته اسـت. آنچه 
پيش روى شماسـت، حكايتى تصويرى از لوگوهايى 
اسـت كه با نهايت مهارت، دقت و خالقيت طراحى، 

ساخته و محبوب شده اند: 

لوگوهايى كه خالقيت در آنها موج مى زند

Hotel Tonight
اين استارتاپ براى معرفى خود لوگويى 
ــه همزمان حرف H و  طراحى كرده ك
ــت. حرف  نمادى از يك تخت خواب اس
H نشان دهنده اولين حرف اين كسب 
ــم بيانگر هتل  ــت خواب ه و كار و تخ

بودن اين كسب و كار است

Jelly
ــركت Jelly خيلى جالب است.  لوگوى ش
ــر دريايى  ــان مغز و چت ــن لوگو همزم اي
ــى داراى  ــر درياي ــد. چت ــان مى ده را نش
رشته هاى عصبى زيادى است و مغز هم كه 
تكليفش روشن است. Jelly برنامه اى براى 

جست وجو در شبكه هاى اجتماعى است.

Pinterest
ــى  اجتماع ــبكه  ش ــن  اي ــوى  لوگ
اشتراك گذارى عكس در ظاهر ساده و 
ــمى به نظر مى رسد. اما اگر  نسبتا رس
كمى بيشتر دقت كنيد خواهيد ديد كه 
حرف P در پايين به يك قلم مى رسد.

Orbotix
اوربتيكس هم لوگوى تحسين برانگيزى 
ــركت كامال موافق  ــوى اين ش دارد. لوگ
ــفرو و اولى  ــوپ هاى الكترونيكى اس با ت
ــركت  ــت. اوربتيكس يك ش (Ollie) اس
توليدكننده گجت هاى الكترونيكى است.

Quip
 Quip ــركت اسناد مشترك لوگوى ش
ــت. اين لوگو  هم در نوع خود جالب اس
ــت  ــى از يك قلم و يك كاغذ اس تركيب
ــكل حرف Q خودنمايى  كه با هم به ش

مى كنند. 

Snapchat
ــودش  ــل خ ــه مث ــن برنام ــوى اي لوگ
تصويرى محو است. سفيد بودن داخل 
شكل نشان از قابليت خاص اين برنامه 
ــال و دريافت پيام دارد. پيام هايى  ارس
كه با استفاده از اين برنامه فرستاده مى 
شوند، پس از پايان زمان مشخص شده 
ــده و مخاطب ديگر  ــل مخفى ش از قب

نمى تواند آنها را ببيند.

Nest
ــمندانه  ــتور Nest هوش لوگوى اپ اس
ــت. اين لوگو در عين حالى كه يك  اس
ــان مى دهد، حرف n را در  خانه را نش
دل خود دارد. تالش Nest ايجاد خانه 

هوشمند براى مردم جهان است.

Soundcloud
ــوى Soundcloud هم ابر دارد و  لوگ
ــن دو نماد به صورت  هم امواح صدا. اي

مساوى در لوگو تقسيم شده اند.

Poncho
ــان دهنده  ــه نارنجى Poncho نش گرب
در  ــتارتاپ  اس ــن  اي ــب  جال ــاى  كاره
به روزرسانى وضعيت آب و هوا است. نيم 
دايره دور گربه هم بيننده را به ياد چتر 

مى اندازد.

Evernote
ــالت  ــى گيرند و رس ــى نم ــل ها فراموش في
ــن برنامه راهكار  ــت. اي اورنوت هم همين اس
ــپارى  ــت و به ياد س ــراى يادداش ــى ب خوب
كارهايى است كه ممكن است از يادتان برود.

Slack
ــب و كار  اين پلتفرم ارتباطى براى كس
ــتگ هاى رنگارنگ براى لوگوى  از هش
ــتفاده كرده است. هشتگ اين  خود اس
ــاى اجتماعى براى  ــبكه ه روزها در ش
ارتباط هاى گسترده تر و ديده شدن در 

سطح جهانى به كار مى رود.

Amazon
آمازون هم ظاهر ساده اى دارد اما فلش 
ــراى گفتن  ــه حرف هايى ب پايين كلم
ــروع شده  دارد. اين فلش از حرف A ش
ــود. اين يعنى  و به حرف Z ختم مى ش
ــزى بخواهيد پيدا  ــر چي ــازون ه در آم

مى كنيد. از شير مرغ تا جان آدميزاد!

Nintendo Gamecube
اين كنسول بازى ژاپنى مكعبى داخل يك 
مكعب ديگر است. در اين لوگو همچنين 

حرف C در دل حرف G  قرار دارد. 

Twitter
ــال 2012 لوگوى  ــى توييتر در س وقت
ــرد،  ــى ك ــاره طراح ــده اش را دوب پرن
ــد. نگاه  ــتر ش رضايت از اين لوگو بيش
پرنده به باال اميدوارى را به كاربران اين 

شبكه اجتماعى هديه مى كند.

Instagram
ــى  ــبكه اجتماع ــى ش ــوى دوربين لوگ
ــتگرام كامال مطابق با رسالت اين  اينس
ــبكه اجتماعى در به اشتراك گذارى  ش

عكس است.

Google Chrome
ــيارانه از  در لوگوى مرورگر گوگل هوش
ــده  ــتفاده ش رنگ هاى خود گوگل اس
ــى اين لوگو كاربر  است. حالت چرخش

را به ياد جست وجو مى اندازد.

Firefox
روباه فايرفاكس با دمى كه شعله ور شده و 
زمين را در بر گرفته است، يك لوگوى كامل 

مناسب براى اين مرورگر محبوب است.



آيا مى دانستيد

اخبار تبليغات

تبليغ موبايلى
از  ــيارى  بس ــتيد  مى دانس ــا  آي
كارشناسان بازاريابى بر اين باورند 
كه تبليغ موبايلى نسبت به ساير 
ــرى دارد؟  ــاى تبليغ، برت روش ه
ــرو در  ــركت هاى پيش يكى از ش
امر تبليغات موبايلى مدعى است 
ــال شده در  تعداد آگهى هاى ارس
ــر جهان با رشد سه برابرى  سراس
ــيده  به رقم 4/5ميليارد فقره رس
ــتركان  ــش از اين مش ــت. پي اس
ــراى دانلود آگهى  مجبور بودند ب
ــر  ــوند و ه ــل ش ــى معط تبليغات
ثانيه معطلى موجب اضافه شدن 
ــاب تلفن آنها  مبلغى به صورتحس
مى شد. اين مسئله موجب مى شد 
ــتركان احساس ناخوشايندى  مش
ــبت به محصولى كه آگهى آن  نس
را دريافت كرده اند، پيدا كنند، اما 
ــرعت دانلود و تعرفه  با افزايش س
ارائه دهنده  ــركت هاى  ش يكسان 
ــورهاى  ــات موبايل در كش خدم
ــور  همين ط و  ــا  دني ــرفته  پيش
ــزون مطالبى كه به  افزايش روزاف
ــود،  ــطه آگهى ها ارائه مى ش واس
ــتر مورد  ــن نحوه تبليغات بيش اي
ــرار گرفته  ــردم ق ــول عامه م قب
ــت. متخصصان بازاريابى روى  اس
اينكه كدام نوع آگهى براى ارسال 
ــبت تر  ــى موبايل مناس روى گوش
ــت، تحقيقاتى را آغاز كردند.  اس
كرد  ــخص  مش ــات  تحقيق ــن  اي
ــامل يك متن  ــى كه ش آگهى هاي
ــند و همچنين بنرهاى  ساده باش
ــاير آگهى ها برترى  تبليغاتى بر س

دارند. 

خوشامدگويى رسمى 
اپل به بيتس

پس از اينكه اپل هشتم خردادماه 
ــس را با قيمت  ــما خريد بيت رس
ــد كرد، تيم  ــارد دالر تايي 3 ميلي
كوك رسما در اكانت توييتر خود 
ــتن رسمى  تكميل خريد و پيوس
ــواده اپل تبريك  بيتس را به خان
ــك ويدئوى  ــن ي ــت. همچني گف
ــد كه  ــر ش ــى نيز منتش تبليغات
ــير از ورود بيتس  ــك س در آن ي
ــس  ــه ميهمانى Dr.Dre موس ب

بيتس جلوگيرى مى كند. 
ــاق ابراز  ــن اتف ــز از اي ــس ني بيت
ــحالى كرده و آى پاد، آى پد  خوش
و آيفون اپل را محصوالتى ناميده 
ــتر  كه به مردم براى ارتباط بيش
ــك  كرده اند و  ــيقى كم ــا موس ب
ــنى  ــيار روش همچنين آينده بس
ــوالت  محص ــد  تولي ــراى  ب را 
اپل  ــراه  ــه هم ب ــيقى محور  موس
ــده است. تكميل خريد  متصور ش
ــر  ــل دو تغيي ــط اپ ــس توس بيت
ــراى كاربران و  ــز ب ــوس ني محس
ــروز  ــدگان دارد: از ام مصرف كنن
از  ــس  بيت ــوالت  محص ــى  تمام
ــتورها عرضه شده  طريق اپل اس
ــگاه آنالين بيتس تعطيل  و فروش
ــن بيتس  ــد، همچني ــد ش خواه
ــه خود را نيز تغيير داده،  توافقنام
ــاره اى نكرده  گرچه اپل به آن اش

است. 

فبلت سامسونگ جان 
مرد تايوانى را 

نجات داد
ــم عظيم  ــد تي ــر مى رس ــه نظ ب
ــاال  ح ــونگ  سامس ــى  تبليغات
ــى ديگر را به  مى تواند يك ويژگ
ــى مگا  ــت ارزان قيمت گلكس فبل
اضافه كند: ضدگلوله! اين گوشى 
ــا اخيرا جان مردى را در  غول آس

تايوان نجات داده است. 
ــت، در حين يك  به گزارش فارن
ــديد و جنجالى ميان  ــواى ش دع
ــف پول،  ــر يك كي ــر بر س دو نف
ــده  مردى كه كيف پولش گم ش
ــده را باور نكرده و  بود حرف يابن
ــليك كرده  ــمت سينه او ش به س
است، چرا كه تصور مى كرد كيف 
ــت. از  ــرقت رفته اس پولش به س
ــى مگاى  ــا يابنده يك گلكس قض
ــب جلوى  ــونگ را در جي سامس
ــش قرار داده بود كه مانع از  لباس
ــيدن آن به بدن  عبور گلوله و رس
فرد شده بود. جالب اينجاست كه 
مگا حتى پوشش Kevlar  را كه 
برخى گوشى هاى موتوروال از آن 
پوشيده شده اند نيز نداشته است. 
ــتيكى به خوبى از  ــى پالس گوش
ــده نقش يك جليقه ضدگلوله  عه
ــى مگا يك  ــده است!گلكس برآم
فبلت 3/6 اينچى با 5/1 گيگابايت 
ــته اى 7/1  ــده دو هس رم، پردازن
و  ــاى 8  ــزى، دوربين ه گيگاهرت
ــلى و باترى 3200  9/1 مگاپيكس
اين  اگر  ــت.  اس ميلى آمپرساعتى 
مرد به جاى گلكسى مگا صاحب 
ــود احتماال به علت  ــك آيفون ب ي
ــى در حال  اندازه كوچك تر گوش
حاضر جانش را از دست داده بود!

كافه تبليغات

از ميان خبرها

جاى خالى تبليغات داروهاى مكمل دركشور
نرگس فرجى

ــتر  ــور بيش ــانه هاى خارج ازكش روزبه روز تبليغات داروهاى مكمل در رس
ــايد مرجع  ــت كه ش ــى كه در مورد داروهاى ويژه اى اس ــود؛ تبليغات مى ش
ــرى براى توليد ندارند و برخى از افراد نيز بدون توجه به توليدكننده  معتب
ــان مى شوند و صدمات جبران ناپذيرى  آنها جذب تبليغات پر زرق و برق ش
ــان وارد مى كنند. در حال حاضر بسيارى از داروهاى  را به خود و خانواده ش
ــورمان توسط شركت هاى  ــيم و غيره دركش مكمل مانند ويتامين ها، كلس
ــايد نسبت به داروهاى مشابه  ــوند. اين داروها ش معتبر دارويى توليد مى ش
ــند، ولى افراد جامعه  ــته باش ــى عملكرد بهترى روى بدن افراد داش خارج
ــراغ داروهاى  ــه مراجعه مى كنند س ــد و وقتى به داروخان ــا بى خبرن از آنه
ــايد اگر تبليغاتى در اين حوزه در  مكمل خارجى گرانقيمت را مى گيرند. ش
ــور صورت مى گرفت و اطالع رسانى مناسبى براى مصرف كنندگان اين  كش
محصوالت در كشور انجام مى شد، خبرهاى كمترى از كسانى كه داروهاى 

مكمل خارجى را مصرف كرده اند وآسيب ديده اند، مى شنيديم. 

ممنوعيت تبليغات درحوزه دارو 
ــعود مظلوم، مدير بازرگانى يكى از شركت هاى بزرگ داروسازى  دكتر مس
ــوزه دارو  ــاره تبليغات ح ــت امروز» درب ــى با «فرص ــور در گفت وگوي كش
مى گويد: «شركت هاى توزيع و پخش بنابر الزامات قانونى مجاز به تبليغات 
ــئله فقط خاص شركت هاى توزيع كننده نيست،  مستقيم نيستند. اين مس
ــوزه دارو وجود ندارد.  ــا اجازه تبليغات درح ــور م بلكه به طور كلى دركش
ــت كه به عنوان  ــاظ قانونى قادر به تبليغ اس ــى فرآورده دارويى از لح زمان
ــن راه تبليغات در اين  ــد. در نتيجه بهتري ــده باش داروى گياهى تعريف ش
ــركت توزيع دارو به نوعى  ــب خواهد بود. يعنى ش حوزه ارائه خدمات مناس

يك تبليغات عملى را با ارائه خدمات مناسب انجام مى دهد.»
ــركت ها اجازه تبليغ مستقيم  او اضافه مى كند: «از آنجا كه در اين حوزه ش
را ندارند، درنتيجه وقتى نمى توانند مستقيم تبليغ كنند، به سمت تبليغات 
غيرمستقيم سوق پيدا مى كنند. براى مثال مى توانند در برخى از نشريات و 
مجالت علمى، بهداشتى و درمانى محصوالت دارويى خود را تبليغ كنند يا 
اسپانسر يك گردهمايى در حوزه دارويى شوند و با آگهى در روزنامه عنوان 
كنند كه هزينه هاى گردهمايى را فالن شركت توزيع به عهده گرفته است. 
ــده نيست، بلكه تبليغى  اين نوعى تبليغ براى محصوالت و خدمات ارائه ش

درجهت يادآورى نام شركت در ذهن مشتريان است.»
ــناس، مصرف كننده نهايى شركت هاى توزيع دارو مردم  به گفته اين كارش
ــه مردم موقع  ــتند. هيچ وقت عام ــتند؛ بلكه صاحبان داروخانه ها هس نيس
ــركت توزيع  ــت نمى كنند كه ش ــه داروخانه دارويى را درخواس ــه ب مراجع
ــرايط تنها راه تبليغ براى  ــت. در اين ش به خصوصى آن را پخش كرده اس
ــت، البته اگر بتوان اين  ــت فقط همين شيوه هاس ــركت هايى از اين دس ش
نحوه عملكرد را تبليغ محسوب كرد. از ديدگاه اين كارشناس، تبليغ زمانى 
ــيد در تمامى رسانه هاى عمومى ديده  ــما قادر باش معنا پيدا مى كند كه ش
ــركت هاى توليد كننده نه براى  ــويد. اين اجازه فعال دركشور نه براى ش ش

شركت هاى توزيع كننده وجود ندارد. 

نحوه تبليغات داروهاى مكمل 
اكثر كارشناسان بر اين باورند كه ما هميشه در زمينه اطالع رسانى درمورد 
ــاره مى گويد:  ــوم در اين ب ــل كرده ايم. مظل ــل ضعيف عم ــاى مكم داروه
ــانى ما  ــود. اطالع رس ــتى در اين زمينه انجام نمى ش ــانى درس «اطالع رس
ــورها و بولتن هايى است كه در داروخانه ها توزيع مى شود؛  محدود به بروش
ــبى ندارند و  ــى مناس ــانى كه عامه مردم به آن دسترس نوعى از اطالع رس
ــكان درجريان آن قرار مى گيرند. به نظرم تبليغات  ــازان و پزش فقط داروس
ــترى نداشته باشد، بسيار  ــالم باشد و هدفى جز اطالع رسانى به مش اگر س
ــترى مفيد خواهد بود. درتبليغات بايد صداقت وجود  ــركت و مش براى ش
داشته باشد و در مورد كااليى كه سالمتى افراد جامعه را تضمين مى كند، 
ــاله كه به  ــد. براى مثال يك فرد 70 س ــيار مفيد باش تبليغات مى تواند بس
دليل شرايط سنى نيازمند مصرف كلسيم وانواع ويتامين است، اگر درست 
اطالع رسانى شود، مطمئنا سالم تر زندگى خواهد كرد. هرچند يك سياست 
ــتباه در بيمه كشور ما وجود دارد و آن اين است كه داروهاى مكمل از  اش
ليست بيمه خارج شده اند. در حالى كه برخى از بيماران نياز اوليه بدنشان 
ــد آن را ندارند، اين گونه  ــت و چون توان خري ــرف داروهاى مكمل اس مص

فرآورده ها را نيز مصرف نمى كنند.»
ــنى  ــاس گروه س ــه مى گويد: «اگر مصرف اين گونه داروها براس او در ادام
درجامعه تعريف شده بود، بهتر مى شد. براى مثال يك فرد 20 ساله با يك 
فرد 70 ساله نيازشان براى مصرف اين گونه داروها متفاوت است. اگر خريد 
ــاله بدون بيمه تعريف  ــاله با بيمه و براى 20 س اين داروها براى فرد 70 س
مى شد، اتفاق خوبى بود. براين اساس نه تنها براى اين داروها تبليغ نداريم، 
بلكه تعريف درستى هم در مورد مصرف آنها درجامعه وجود ندارد و همين 

مسئله شركت هاى توليدكننده و توزيع كننده را دچار مشكل مى كند.»
ــه شرط با تبليغ داروهاى مكمل  مظلوم در پايان تاكيد مى كند: «من به س
ــت و علمى در تبليغات لحاظ شود. دو، از  ــانى درس موافقم؛ يك، اطالع رس
ــه، براى جامعه هدف اين دسته داروها  ــود و س دروغ در تبليغات پرهيز ش

تبليغات صورت گيرد.»

بررسى تبليغات محيطى توليدكنندگان تلفن همراه

تلفن همراه روى بيلبوردهاى دهكده جهانى

Skoda آگهى اتومبيل
شعار: دوست داشتن آن بر روى صخره ها! - آژانس تبليغاتى: Cayenne ميالن، ايتاليا

Filippo Rieder :مدير هنرى - Giandomenico Puglisi, Stefano Tumiatti :كارگردانان خالقيت
كپى رايتر: Davide della Pedrina - عكاس: Garrigosa Studio - انتشار: 2009 اكتبر

تبليغات خالق

فرشته طاهرى نيا
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ــات، هرقدر هم  ــر ارتباط در عص
ــته  داش ــدودى  مح ــات  ارتباط
ــيد، باز هم برقرارى رابطه با  باش
ــاير افراد دهكده جهانى امرى  س
ديگر  امروز  است.  اجتناب ناپذير 
ــك جزيره،  ــد مانند ي نمى تواني
ــى بزرگ، تك و تنها  در اقيانوس
ــر از ارتباط  ــس ناگزي بمانيد، پ
ــراه در زمره  ــتيد. تلفن هم هس
وسايل ارتباطى جديد قرار دارد 
كه به كمك تكنولوژى هاى نوين 
ــال پيام هاى مكتوب،  امكان انتق
ــن  ــرى را ممك ــى و تصوي صوت
ــع با اين  ــت و به واق ــاخته اس س
تكنولوژى، امروزه هيچ كس تنها 

نمى ماند. 
ــر  نظ از  ــروزى  ام ــى هاى  گوش
ــى هاى اوليه  ــا گوش ــرد ب كارك
فاصله بسيارى دارد؛ گوشى هايى 
ــود صرفا  ــد اجداد خ كه همانن
كاركرد سنتى انتقال پيام – آن 
ــال  هم صوتى- و در نهايت ارس
ــوب كوتاه  ــت پيام مكت و درياف
ــت. در طول20  را به عهده داش
ــى  ــال، كم كم دوربين عكاس س
ــد و سپس نسل  به آن اضافه ش
جديدتر آن امكان ثبت لحظات 
ــردارى – آن  را به طريق فيلمب
ــم از نوع HD - و حتى اديت  ه
آن را ميسر ساخت. كاركرد اين 
وسيله ارتباطى كوچك همچنان 

در حال تكميل است. 
ــن كاربردهاى  ــى از مهم تري يك
ــه هيچ وجه  ــراه كه ب تلفن هم
ــده گرفت،  ــوان آن را ندي نمى ت
ــن  اي ــرگرم كنندگى  ــش س بخ
وسيله است كه امروز پاى ثابت 
تلفن همراه  ــى هاى  گوش تمامى 
ــت و در تبليغات گوشى هاى  اس
ــادى بر آن  ــد زي ــل تا ح موباي

ــود. اين وسيله  مانور داده مى ش
ــال هاى اخير تا  ــى در س ارتباط
حد يك كامپيوتر شخصى قابل 
حمل ارتقا پيدا كرده است. اين 
ــده است  ــبب ش همه كاربرد، س
ــه روى تجارت  ــه اى تازه ب دريچ
ــوده  ــن همراه گش ــى تلف گوش
ــاى رقابتى،  ــن فض ــود. در اي ش
ــى  ــه گوش ــى ك ــه امكانات گرچ
ــئله اى مهم  ــم مى كند مس فراه
ــى عرضه آنها  ــت، اما چگونگ اس
و اينكه چقدر بتوان اين امكانات 
ــاند  ــدار رس ــالع خري ــه اط را ب
مهم ترين مسئله است. برندهاى 
مختلــف عرضه كننده گوشى هاى 
تلفن همراه سعى دارند به كمك 
تبليغات خالق، محصوالت خود 
را به شيوه اى متمايز به مشتريان 
عرضه كنند و در اين راه از انواع 
ــات – از تبليغات محيطى  تبليغ
تلويزيونى-  ــاى  تيزره تا  گرفته 

استفاده مى كنند. 

بيلبوردهاى برندهاى معتبر
از فيلم هاى تبليغاتى كوتاه كه- 
هر برندى درون گوشى هاى خود 
ــرار مى دهد- بگذريم، از جمله  ق
تبليغاتى كه به راحتى مى تواند 
ــد و ديده  ــم همگان بياي به چش
شود تبليغات روى بيلبوردهاست 
كه در اكثر بزرگراه ها و در سطح 
ــهر خودنمايى مى كند. گرچه  ش
به نظر مى رسد برندهاى مطرح 
جايگاه خود را در بازار به دست 
ــى  ــن رو ضرورت ــد، از اي آورده ان
ــتر نمى بينند  ــراى تبليغ بيش ب
ــتريان به دليل  ــى مش و از طرف
ــناختن كيفيت محصوالت -  ش
ــه تبليغات چندان-  بدون نياز ب
ــاب  انتخ را  ــا  آنه ــوالت  محص
ــد. اتفاقا اين روزها كمتر  مى كنن
ــاى مطرح  ــوردى از برنده بيلب

ــطح شهر  دنيا نظير نوكيا در س
ــا بايد گفت  ــود، ام ــده مى ش دي
ــاى اين برندها معموال  بيلبورده
با ايجاد اندك تغييراتى در تبليغ 
جهانى خود، محصوالت خود را 

معرفى مى كنند. 

جزييات تمايز مى آفريند
ــال، هنوز هم برندهاى  با اين ح
و  ــونى  س ــون  همچ ــى  مطرح
ــد كه با  ــونگ وجود دارن سامس
ــدن همچنان  وجود شناخته ش
ــات را به نوعى  ــات در تبليغ ثب
ــد  ــترى مى دانن ــه مش ــه ب توج
ــد از  ــعى مى كنن ــن س و بنابراي
ــاى تاثيرگذار در  تمامى المان ه
ــتفاده كنند تا مشترى  تبليغ اس
ــد كند.  ــود از آنها خري ــع ش قان
ــونى به  ــان برند س ــن مي در اي
ــابقه درخشان خود  ــتوانه س پش
در زمينه ساير لوازم الكترونيكى 
ــرى، ويژگى هاى  صوتى و تصوي
ــدل تبليغى  ــه فرد م منحصر ب
ـــــى  ــود را نظير «تنها گوش خ
هوشــمند Full HD ضدآب» 
ــى با  ــاى تبليغات روى بيلبورده
ــرح مى كند  ــتريان خود مط مش
ــد موفق عمل  كه به نظر مى رس
ــاى ديگر با  ــت و در ج كرده اس
ــعار «توجه به جزييات  اعالم ش
تمايز مى آفريند» در زمينه آبى 
تصوير تا حدودى توانسته است 
ــب را با خود همراه كند و  مخاط

او را تحت تاثير قرار دهد. 
ــا در نظر  ــونگ ب اما برند سامس
ــتريان  گرفتن طيف مختلف مش
ــن، جنس، شغل  خود از نظر س
ــى با  ــات مختلف ــره تبليغ و غي
شعارهاى متفاوت روى بيلبوردها 
آورده است. شعار جالب «راحت 
ــه  ــه اى ب ــاش» در پيش زمين ب
ــت و مداد،  ــكل دفتر يادداش ش

ــت  كه تداعى گر دفترچه يادداش
است به خوبى مى تواند در جلب 
مشتريان به ويژه جوانان دانشجو 
ــل كند. در  و محصل موفق عم
بيلبوردى ديگر با شعار تبليغاتى 
ــوده»  ــا خاطرى آس ــى ب «زندگ
موفق شده است حس آرامش و 
ــتفاده  امنيت خاطر را از بابت اس
ــه  ــونگ ب ــى هاى سامس از گوش
ــه نداى  ــا كند. «ب ــترى الق مش
ــعار ديگرى  بدنت گوش كن» ش
ــت كه سعى  ــونگ اس از سامس
ــتريان خود را از طريق  دارد مش
آن ترغيب به انتخاب و در نهايت 

خريد محصول كند. 

بيلبوردهاى برندهاى نوظهور
برندهاى نوظهور و كمتر شناخته 
شده در ايران –كه عمدتا چينى 
ــه راه درازى در  ــتند- گرچ هس
ــه نيكويى از  ــا ب ــش دارند ت پي
ــود، اما به  ــان ياد ش محصوالتش
نظر مى رسد با شناختى درست 
كه از بازار هدف و مشتريان خود 
– حداقل در ايران- پيدا كرده اند 
ــتريان  ــد توجه مش ــعى دارن س
ــق  طري از  را  ــان  جوان ــژه  به وي
ــب و رنگ هاى  ــعارهاى مناس ش
ــب حال جوانان و زنان به  مناس
ــب كنند.  ــوالت خود جل محص
ــده  ــناخته ش ــركت كمتر ش ش
ــعار كوتاه و   ZTEبا انتخاب ش
كلى «آخرين حرف فناورى» در 
پيش زمينه آبى رنگ سعى دارد 
ــتفاده از محصوالت خود  فكر اس
ــتريان تقويت كند و با  را در مش
ارائه خدماتى در سطح برندهاى 
مطرح اما با قيمت بسيار كمتر، 
مشتريان بيشترى را به دام خود 
بيندازد. به نظر مى رسد به كمك 
ــعار  ــب و ش انتخاب رنگ مناس
موجز و المان هاى تصويرى بجا 

ــاره به  نظير كره زمين – كه اش
مى كند-  بودن محصول  جهانى 
توانسته است تبليغ نسبتا خوبى 

ارائه دهد. 
ــركت هوآوى، شركت چينى  ش
ــناخته شده ديگرى كه  كمتر ش
ــت به بازار  ــه، چهار سالى اس س
ــده است، هر چند  ايران وارد ش
در ابتدا نتوانست توفيقى در اخذ 
ــب  موافقت نهادهاى دولتى كس
ــد  ــت كم موفق ش كند اما دس
موجوديت خود را به اين طريق 
ــك ارائه خدمات  اعالم و به كم
دارد جاى  ــعى  ــت س ارزان قيم
ــوان برندى مطرح  خود را به عن
ــران محكم كند. اين  در بازار اي
شركت ترجيح مى دهد با معرفى 
ويژگى هاى فنى و جزييات جايى 
در دل مشترى باز كند و خود را 
متمايز از ديگران نشان دهد؛ در 
نتيجه به عنوان كردن مشخصات 
اينچى  ــگر 6/1  نمايش ــه  صفح
ــنده  ــته اى بس و پردازنده 4 هس
مى كند. به نظر مى رسد اين نوع 
ــعار- اگر بتوان نام آن را شعار  ش
مشتريان  براى  بيشتر  گذاشت- 

جوان مطرح شده است. 
برندهاى  ــات  تبليغ ــت  بايد گف
ــى  جهان ــى  تبليغات ــر،  معتب
ــعارهاى مورد  ــر ش ــت و اكث اس
ــران ترجمه  ــتفاده آنها در اي اس
ــعارهاى تبليغات جهانى اين  ش
ــه گاهى پس  ــت ك شركت هاس
ــى، در  ــرات جزئ ــاد تغيي از ايج
ــت. پس  ــده اس ايران مطرح ش
ــاى خالى خالقيت  اينجا هم ج
ــى  ــاى ايران در كار تبليغاتچى ه
ــود. اين در حالى  احساس مى ش
ــايد در نظر گرفتن  ــت كه ش اس
ــالمى بتواند به  فرهنگ ايرانى اس
اين شعارها  ــدن  تاثيرگذارتر ش

كمك كند. 

اپل كمتر از پيش بينى ها ظاهر شد
 رشد درآمد اپل نسبت به شش درصد پيش بينى شده براى سه ماهه دوم 
ــال كمتر بود، اما درآمد اين شركت باوجود رقابت شديد در بازار چين  امس

(سومين بازار بزرگ فناورى دنيا) 28 درصد افزايش يافته است.
به گزارش رويترز، اپل در سه ماهه دوم منتهى به ژوئن 35 ميليون و 200 
ــانده كه حدود 13 درصد افزايش نشان  ــتگاه آيفون به فروش رس هزار دس
مى دهد و مطابق با پيش بينى هاى تحليلگران پيش رفته است. اين موضوع 
ــد اپل در بلند مدت  به دليل عملكرد مطلوب در بازار چين بوده و براى رش

سرنوشت ساز است. 
تيم كوك، رييس اجرايى اپل، در يك كنفرانس خبرى به تحليلگران گفت: 
ــت. لوكا  ــركت در چين غيرمنتظره بوده اس صادقانه بگويم عملكرد اين ش
مائسترى، مدير مالى اپل، در مصاحبه اى گفت: در چين فروش گوشى هاى 
ــه ماهه دوم  ــون حدود 48 درصد و كامپيوتر هاى مك 39 درصد در س آيف

امسال رشد داشته است. 
ــى هاى ارزان تر از سوى رقبايى نظير شركت چينى زيائومى به  فروش گوش
نظر مى رسد كه سهم بازار را عمدتا از ديگر شركت هايى كه از سيستم عامل 
اندرويد استفاده مى كنند ربوده است. براى مثال سود شركت  سامسونگ در 
ــه ماهه آوريل تا ژوئن بسيار كمتر از پيش بينى هاى تحليلگران بود، زيرا  س
ــركت در مواجهه با رقابت شديد از  ــى اس 5 پرچمدار اين ش فروش گلكس
سوى شركت هاى ديگر بسيار كمتر از انتظارات بوده است. مائسترى افزود: 

ما در چين عملكرد واقعا خوبى داشته ايم. 
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چيزهايى هسـت كه آسـان به دسـت نمى آيد.  ظرايفى هست كه 
طول مى كشـد تا دريابى. كار كردن، كار و شـغل داشتن و موصوف 
بـودن به حرفـه اى خـاص از آن جمله اسـت.  راسـتش، عمرى يا 
حداقل نيمه عمـرى مى خواهد كه درك كنـى كار چه مايه مقدس 
است. كسـى مى گفت: كار كه باشد، چرخ زندگى كه بچرخد، گو از 

آسـمان سـنگ ببارد.  اينكه صبح به اميد باالزدن كركره مغازه ات 
بيدار شـوى و غروب وسـايلت را يك به يك ياد كنى و سـرجايش 
بگذارى، مشـترى هايت را بشناسى و آنها هم بشناسندت مى تواند 
بـراى يك عمر زندگـى انگيزه ايجاد كند.  شـغل هايى هسـت كه 
نورشـان كـم شده اسـت. دارنـد بى معنا مى شـوند يا جـور ديگر 

مى شـوند. جورى كه ديگر با حال مردمان جور نيسـت. ولى همان 
موقع كه بوده اند آنقدر حال داشـته اند كه نگاه كردن به عكس هاى 
آن نيـز براى ما حرمان كشـيده هاى دنياى بى روح، غنيمت اسـت. 
خدا اين دوربين هاى عكاسـى را از اهـل فن نگيرد. در اين روزنامه 
گاهى نگاهى مى اندازيم، به مشاغلى كه در ميانه هاى جاده غربتند. 

كار، ضرب زيباى زندگى
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آقاى پژويان طبق نظريه هاى 
اقتصادى چطـور ناكارآمدى 
مديـران دولتـى بـه اثبـات 

مى رسد؟ 
ــل مهم وجود  در اقتصاد يك اص
ــق آن بايد مديريت  دارد كه مطاب
بنگاه هايى كه ساختار خصوصى 
ــى كه  ــى بنگاه هاي ــد (يعن دارن
كاالهاى خصوصى توليد مى كنند 
ــط بخش خصوصى  نه ملى) توس
هم مديريت شود زيرا هزينه هاى 
توليد مدير دولتى در سطح بااليى 
ــش خصوصى در  ــرار دارد و بخ ق
ــيار موفق تر عمل  اين زمينه بس
كرده است. مصداق ناكارآمدى اين 
سيستم هم هزينه هاى سرسام آور 
توليد در فضاى دولتى است. البته 
ــى بنگاه ها هم  بايد گفت در برخ
ــت كه  مديريت از مالكيت جداس
در آنها هم براى كسب سود بيشتر 
مديران بخش خصوصى به سمت 

افزايش سود حركت مى كنند. 
در حوزه خـودرو و در مقياس 
كشور ما با اين شرايط چه نوع 
مديريتـى موجب رشـد اين 

صنعت خواهد شد؟ 
بدون شك مديريت خودروسازى 
بايد خصوصى باشد، به عبارتى بايد 
مالكيت خصوصى داشته باشد و 
ــهامداران  مديريت آن توسط س
ــود، نه دولت. به تعبير  تعيين ش
ــر دولتى به  ديگر بايد گفت مدي
ــى از كاهش  ــه نفع ــل اينك دلي
ــس براى آن  هزينه ها نمى برد پ
تالش نمى كند. از طرف ديگر مدير 
دولتى نفع خود را در ايجاد هزينه 
مى بيند كه با بودجه گرفتن بتواند 

به اهدافش برسد. 
تحليل تان از ساختار مديريتى 
خودروسازان داخلى چيست؟ 
ــت اين بنگاه ها  بايد گفت مديري
همچنان دولتى است و در نتيجه 
نمى توانيد انتظار اين را داشته باشيد 
كه رفتار اقتصادى اين شركت هاى 
خودروساز مطابق رفتار اقتصادى 
بخش خصوصى باشد. اين بنگاه ها 
ــمت كاهش هزينه ها و  بايد به س
افزايش كارايى بروند و يك فضاى 

رقابت واقعى ايجاد كنند. 
الگوى خاصى براى اين مسير 

در ذهن داريد؟ 
ــاى  ــاص آن بنگاه ه ــوى خ  الگ
خودروسازى خارجى است كه براى 

ما هم بدون شك جواب مى دهد. 
ــاز هاى كيا،   براى مثال خودروس
ــورز و پژو كه در  فورد، جنرال موت
دنيا هم صاحب نام هستند و هم 
داراى تكنولوژى. ما بيش از نيم قرن 
است كه تصميم به خودروساختن 
و خودروساز بودن گرفته ايم اما در 
اين مقطع توليدات ما را با توليدات 
ــازان هندى، مالزيايى  خودروس
ــه كنيد و ببينيد  و كره اى مقايس
چه كشورى مديريت صحيح ترى 

داشته است. 
فضـاى اقتصـادى و شـرايط 
كسـب و كار يك كشـور چه 

تاثيرى بر توليدات آن دارد؟ 
در حال حاضر كشورهاى كمى در 
دنيا هستند كه تصميم گرفته اند 
ــند. آنها رقابت را  خودروساز باش

سرمشق خود قرار داده اند، اما در 
ــور ما مبانى  فضاى اقتصادى كش
ــده است كه  به صورتى چيده ش
رقابتى شكل نگيرد. اكنون بيش 
ــت دو  ــد بازار در دس از 95 درص
خودروساز است در نتيجه انحصار 
ــرف ديگر  ــكل مى گيرد. از ط ش
ــا يك مانع  ــودرو هم ب واردات خ
ــه اى روبه رو  بزرگ و عظيم تعرف
است كه كار را براى خودروسازان 

راحت تر مى كند. 
به طور كلـى مديريت صحيح 
چه كمكى به ايـن رويه براى 
حركـت بـه سـمت اصـالح 

مى كند؟ 
مديريت بايد توليدات را قابل رقابت 
كند. بايد توجه داشت كه هرچه 
درجه رقابت بيشتر باشد كارايى 

بيشتر است. مدير بايد براى كاهش 
ــخص  هزينه ها برنامه ريزى مش
داشته باشد و هزينه ها را كاهش 
ــر دولتى هيچ گونه  دهد. يك مدي
منافعى از اينكه هزينه ها را كاهش 
ــه برعكس با  ــرد، بلك دهد نمى ب
ــگاه، امكانات  ــش بودجه بن افزاي
خود را باال مى برد. مصداق اين نوع 
مديريت هم اين است كه ما بيش از 
نيم قرن است در خودروسازى وارد 
شده ايم و تالش هايمان توليدات 

امروزى مان است كه مى بينيد.
خودروسازى در ايران مزيت ها 
و پتانسـيل هاى بااليى دارد. 
براى اسـتفاده بهينـه از اين 
ظرفيت پيشنهادى هم داريد؟ 
ــكل اصلى از نبود  به نظر من مش
يك نقشه راه ناشى مى شود. زيرا 

ــابقه و بهره مندى  با وجود اين س
ــا انرژى و  ــازار بزرگ كه ب از اين ب
كارمند ارزان همراه شده است بايد 
بتوانيم جايگاه مناسبت ترى را براى 

خودمان دست وپا كنيم. 
تحقيق و توسعه و دستيابى به 
علم روز در اين فرآيند چقدر 

موثر است؟ 
ــفانه خودروهاى ما همگى  متاس
تكنيك توليد پايينى دارند و مقدار 
بسيار كمى از آن را صادر مى كنيم. 
ما در زمان وزارت آقاى نژاد حسينيان 
قدرى به سمت استفاده از علم روز 
رفتيم و تالش هايى در آن دوره آغاز 
ــد، اما پيش از آنكه كار به شكل  ش
جدى جلو برود ايشان رفتند و طبق 
ــر در ايران،  تمامى تجربه هاى ديگ
ــه چيز تغيير كرد  با رفتن فرد هم
چون سيستم اين گونه طرح ريزى 

شده است. 
لزوما چرا يك كشـور بايد در 
تالش باشد تا لقب خودروساز 
بگيرد؟ چگونه ممكن اسـت 
كـه مزيت هـاى واردات يك 
محصول موجب شـود تا يك 
كشـور ديگر بـه توليـد آن 
محصول فكر نكند و به سراغ 

محصوالت ديگرى برود؟ 
ما براى پاسخ به اين سوال مطالعات 
و تحقيقات كافى انجام نداده ايم. 
به عبارتى ما مدارك الزم را براى 
اينكه بگوييم مى توانيم خودروساز 
باشيم يا خير در دسترس نداريم. 
ــما  بايد توجه كنيد زمانى كه ش
ــد، منابع  ــودرو توليد مى كني خ
ــيارى را صرف آن كرده ايد، از  بس
زمين هاى چندده هكتارى كه در 
اختيار خودروسازان است تا فوالد 
و مواد اوليه و كارگر و غيره كه همه 
اينها اشتهار دارند به توليداتى كه 
ــيارى  بايد در آنها مزيت هاى بس
ــا چون مزيت  ــد، اما م نهفته باش
ــد خودرو  ــدى نداريم تولي تولي
ــه ادامه  ــى ضررگون ــه صورت را ب
داده ايم. در حالى كه ما مى توانيم 
ــركت كنيم.  در توليدات ديگر ش
كشورهاى خودروساز دنيا معدود 
ــتند و توليدات خودشان را  هس
ــد گفت كه  ــادر مى كنند. باي ص
صادرات محوربودن عامل مهمى 
ــب كيفيت  ــه موج ــت كه ب اس
ــراى يك  ــب ب باال و قيمت مناس

توليدكننده محقق خواهد شد. 

ــودرو از جمله صنايعى  صنعت خ
ــش در آن  ــث دان ــه بح ــت ك اس
ــوردار  برخ ــژه اى  وي ــت  اهمي از 
ــير به  ــت. اين دانش از دو مس اس
ــده  صنعت خودروى ايران وارد ش
ــكارى با  ــت؛ يكى از راه ها هم اس
خودروسازان بزرگ دنيا و ديگرى 
ــرار بر  ــى از طريق اص ــد بوم تولي
ساخت داخلى قطعات. اگر صنعت 
ــد از اين دو  ــودروى ايران نتوان خ
ــود را ارتقا دهد  ــش خ ــير دان مس
راهى جز ناكامى نخواهد داشت. از 
ــت انتخاب همكار تجارى  اين جه
ــى  ــودرو از اهميت ــت خ در صنع
ــت، چرا  اس برخوردار  ــدان  دوچن
كه اين همكارى ها مى تواند نقطه 
آغازين ورود دانش مديريت نوين 

به صنعت خودروى كشور باشد. 
نقطه  ــه  ك ــران  اي ــازى  خودروس
امريكايى  ــركت هاى  ش با  آغازش 
ــير رشد خود به سمت  بود در مس
شركت هاى اروپايى متمايل شد و 
ــركت اروپايى را به عنوان  چند ش
ــد.  ــود برگزي ــارى خ ــكار تج هم
ــات در  ــن اقدام ــى از مهم تري يك
ــركت  ــيس ش تاس ــن صنعت،  اي
ايران ناسيونال در 12 مهرماه سال 
ــى ــرادران خيام ــط ب 1341 توس
ــن خيامى) (احمد، محمود و حس

بود. اين شركت در اسفند 1342 
ــوس كار خود را آغاز  با توليد اتوب
كرد. بعد از اين مديران شركت بر 
ــدند تا با كارخانه هاى دنيا  آن ش
ــرده و خودرويى  ــاط برقرار ك ارتب
ــط توليد كنند.  ــر متوس براى قش
ــركت هاى فورد، پژو، فولكس و  ش
تالبوت از جمله گزينه هايى بودند 

ــد. در  ــا آنها تماس برقرار ش كه ب
ــال 1345 قراردادى  نهايت در س
ــركت تالبوت در مورد مونتاژ  با ش
ــكان كه  ــودروى پي ــاخت خ و س
ــن بود به  ــى آن هيلم نام انگليس
ــيد. با واردشدن قطعات  امضا رس
ــه در آن  ــتان ك ــوت انگلس از تالب
موقع زيرمجموعه شركت كرايسلر 
ــت 1346  امريكا بود، در ارديبهش
ــا ظرفيت 60 هزار  توليد پيكان ب

دستگاه آغاز شد. 
ــر ژئوپلتيك  بار ديگ ــا  اين روزه
صنعت خودروى در حال بازتعريف 
ايران،  است. صنعت خودروسازى 
ــت فعال ترين  ــس از صنعت نف پ
ــت. هم اكنون  ــران اس ــت اي صنع
ــت با توليد  ــى اين صنع وزن اصل
خودروهاى  ــد  95درص انحصارى 
ــر دوش دو گروه صنعتى  ايران ب
ــت. اين  ــايپا اس ايران خودرو و س

صنعت در سال 1389 در بهترين 
ــر نيرو و با  ــرايط با 80 هزار نف ش
ــك ميليون و  ــى ي ــد تقريب تولي
ــتگاه خودرو عنوان  500 هزار دس
بزرگ  ــاز  خودروس ــن  دوازدهمي
ــاز  ــن خودروس ــا و بزرگ تري دني
خاورميانه و از لحاظ سرعت رشد 
ــام پنجم دنيا  ــت خودرو مق صنع
ــوان، رومانى  ــس از چين، تاي را پ
ــا توجه به  ــب كرد. ب ــد كس و هن

ــتغال  ــت اين صنعت در اش اهمي
ــد ناخالص ملى، چنين  و در تولي
ــه متوليان  ــد ك ــر مى رس ــه نظ ب
ــش  ــراى افزاي ــران ب ــى اي صنعت
ريسك پذيرى اين صنعت، يكى از 
ايران  قطب هاى صنعت خودروى 
ــن متمايل كرده  ــمت چي را به س

باشند. 
ــود چنين مى توان  از عالئم موج
ــاى  مرزه ــه  ك ــرد  ك ــت  برداش
ايران  ژئوپلتيك صنعت خودروى 
در حال تغيير است. مرزهايى كه 
ــى از آن در چين خواهد بود  نيم
ــوال  ــى ديگر در اروپا و س و نيم
ــودمند آنكه آيا صنعت  ــيار س بس
ــه  ــد ب ــران مى توان ــودروى اي خ
اژدهاى چين اعتماد كند؟ پاسخ 
ــاس  ــوال را مى توان براس اين س
تجربيات گذشته دريافت. صنعت 
ــرت با كشورهاى  خودرو در معاش
(كياموتورز) چيزى  دور  ــياى  آس
ــپس داخلى سازى  جز مونتاژ و س
ــوس  معك ــى  مهندس روش  ــه  ب
ــا در  ــت ام ــده اس ــش نش نصيب
ــرت با خودروسازان اروپايى  معاش
توليدى جديدى  حداقل سيستم 
ــب كرد. آنچه در همكارى با  كس
ــازان چينى بايد مدنظر  خودروس
قرار گيرد گذشته از توليد و مونتاژ 
خودرو، عطف توجه به سيستم ها 
ــت  ــت كه به دس و روش هايى اس
ــازمان هاى  ــراى س ــا ب آوردن آنه
ــت. آيا  ــيار گران بهاس توليدى بس
ــتم ها و روش هاى  چينى ها سيس
ــد؟ آيا  ــراى توليد دارن ــى ب بديع
ــودروى ايران روى ريل  صنعت خ
ــد مورد  ــن مى تواند به مقص چي

نظرش برسد؟ 

مسير خودروسازى ايران به دور از دانش

گفت و گو با جمشيد پژويان، رييس سابق شوراى رقابت: 

مديريت دولتى 
هزينه ها را به حداكثر مى رساند

آخرين سـمت دولتى او با سـال هاى آخر دولت محمود 
احمدى نژاد همزمان شـد. او رياست شـوراى رقابت را با 
اهدف انحصارزدايـى از برخى حوزه هـا و حتى معامالت 
خاص و بزرگ برعهده گرفت. پژويان كه به گفته خودش 
علمى ترين مدل ممكن را براى ايجاد فضاى رقابتى به كار 

گرفته بود، به علت برخى محدوديت ها و البته تغيير دولت 
از سـمتش كناره گيرى كرد. او اكنون جزء كارشناسـان 
برجسته اقتصادى كشـورمان اسـت كه انتقادات وى به 
حوزه خودرو و سيسـتم مديريتى خودروسازان هميشه 
مورد توجه بوده است. جمشيد پژويان در خصوص نحوه 

اداره خودروسازى  ها در كشور نيز ايده هاى جالبى دارد. 
او معتقد اسـت در ميان انواع موجود مديريت، دو شكل 
مهم نهفته است؛ مديريت دولتى كه كارى جز به حداكثر 
رساندن هزينه ها بلد نيست و ديگرى مديريت خصوصى كه 
تمام توانش را براى به حداكثررساندن سود به كار مى بندد. 

خودروسازى
حياط خلوت دولت است

ــتم خودروسازى كشور  سيس
ــه انحصار  ــروز آلوده ب ــا ام م
ــارى  انحص ــت؛  اس ــى  دولت
ــركت هاى  ــه تبع آن ش كه ب
ــى نظير  ــازى بزرگ خودروس
ايران خودرو و سايپا به حياط 
ــده اند. به  ــب درآمد دولت تبديل ش خلوتى براى كس
ــخص  ــك طرح جامع براى مش ــد نبود ي نظر مى رس
ــورمان، آن را به  ــير راه اين صنعت در كش كردن مس
ــت اين همه سال از  ــت كه با گذش ــانده اس اينجا رس
ــازان از  فعاليت در اين صنعت، هم اكنون نه خودروس
فعاليت شان راضى باشند، نه مصرف كنندگان تمايلى 
ــته باشند. حال آنكه طرح  به خريد توليدات آنها داش
ــى صنعت خودروى  ــازى كه نياز اصل جامع خودروس
ــت، مى تواند با مشخص كردن عناصرى  كشورمان اس
نظير ميزان توليد، پيش بينى هزينه ها و هدف گذارى 
ــى را حل كند،  ــكالت فعل ــيارى از مش صادراتى بس
ــازى كشورمان،  ــر راه خودروس اما چالش بزرگ بر س
مباحث مديريتى است كه به دليل دخالت هاى دولتى 
مسير بدى را در پيش گرفته است. مديران خودروساز 
ــاى مختلف، اقدام  ــا عضويت در هيات مديره بانك ه ب
ــى بانك ها  ــكارى با برخ ــراكت، وام دهى و هم ــه ش ب
ــاد و رانت بيش از  ــد كه اين خود موجب فس مى كنن
ــت. در اين ميانه ايرادات اساسى وجود  ــده اس حد ش
ــاد انحصار  ــر منتهى به ايج ــى در آخ ــه همگ دارد ك
گسترده اى شده است. ما هم اكنون مشاهده مى كنيم 
ــازان تخلفات  ــات به عمل آمده از خودروس در تحقيق
ــت. براى مثال درتحقيق  گوناگونى صورت گرفته اس
ــايپا مشخص شد پسرى جوان و بدون  و تفحص از س
ــت مديريتى گرفته، حال آنكه  تحصيالت آمده و پس
ــى و باالى او تنها به خاطر رانت خوارى  حقوق ميليون
ــكل گرفته و وى هيچگونه تجربه اى در اين زمينه  ش
ــتفاده از الگوهاى  ــت. به نظر مى رسد اس ــته اس نداش
ــورهاى خارجى و  ــدم تمايل كش ــه دليل ع ــى، ب غرب
ــا، نمى تواند كمك  ــور م ــرفت كش ــايه به پيش همس
ــد. ما بايد الگوى  ــه اين صنعت در ايران كن خاصى ب
ــته باشيم و با استناد به برخى عوامل  خودمان را داش
حياتى مسير را هموار كنيم. براى مثال، خودروسازان 
ــتم مالى، هزينه ها و  ــازى سيس مى توانند با شفاف س
ــن زمينه بازى كنند. هر  درآمد ها، نقش مهمى در اي
ــور ما بيش از 100 شركت  ــازان كش يك از خودروس
ــكالت  ــه دارند كه نبود انضباط مالى مش زيرمجموع
ــرايط  متعددى را براى آنها رقم خواهد زد. در اين ش
ــق مديريت اصولى و  ــت كه مى توان گفت با تحق اس
ــودرو هم تا 20 درصد  ــاد انضباط مالى، قيمت خ ايج
ــازى در  كاهش خواهد يافت و قدرى اوضاع خودروس

كشورمان سروسامان خواهد گرفت. 

خودرو ارزان نمى شود

سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
در  ــل  قب ــاه  م ــن  چندي
ــتار كاهش  اطالعيه اى خواس
ــده و برخى  قيمت خودرو ش
ــش  كاه ــه  جمل از  ــل  عوام
ــز دليل اين  ــت ارز را ني قيم
ــن در حالى بود كه  ــت اي ــت عنوان كرده اس درخواس
ــاره اين سازمان براى خودروسازان  قيمت ارز طبق اش
ــور بودند ارز  ــازان مجب 2600 تومان نبود و خودروس
ــه كنند. قيمت ارز  ــود را از بازار آزاد تهي مورد نياز خ
ــت و  ــه هزار تومان اس در بازار آزاد نيز حول وحوش س
كاهش قيمت ارز آزاد نتوانست زيان فروش هر دستگاه 
خودرو را جبران كند. سال گذشته خودروسازان چهار 
ــال نيز تاكنون  هزار ميليارد تومان زيان داده اند و امس
ــت و دولت نيز  ــارد تومان زيان رخ داده اس هزار ميلي
ــه توليد كنندگان  ــداد ب ــن رخ ــى براى اي ــچ كمك هي

اختصاص نداد. 
از سوى ديگر در مورد كاهش قيمت خودرو بايد اشاره 
كنم اين امر قابل تحقق نيست چراكه خودروسازان به 
دليل شرايط موجود در حال زيان دهى هستند. مادامى 
كه شركت ها زيان مى دهند و حتى ميزان ضرر و زيان 
ــور مى توان  ــز اطالع داده اند چط ــود را به بورس ني خ
ــاز با  ــت كه قيمت ها كاهش يابد و خودروس توقع داش
كاهش نرخ كاالى توليدى اش زيان مضاعفى را تحمل 
ــت تمامى گروه ها و انجمن ها در هنگام  كند؟ الزم اس
ــق و منطقى از  ــى دقي ــنهادات خود بررس ــه پيش ارائ
ــند. در حال حاضر قاطعانه  ــرايط موجود داشته باش ش
ــودرو وجود  ــكان كاهش قيمت خ ــم نه تنها ام مى گوي
ــوال ادامه يابد،  ــرايط به همين من ــدارد، بلكه اگر ش ن
ــت و ما در  ــار افزايش نرخ خودرو را نيز بايد داش انتظ
ــنهاداتى به شوراى رقابت ارائه كرده ايم  اين راستا پيش
ــود تا  و انتظار داريم قيمت خودرو با افزايش مواجه ش
از حجم ضرر و زيان خودروسازان كاسته شده و امكان 
ــد. البته براى ثبات قيمت  ادامه فعاليت آنها فراهم باش
خودرو و عدم افزايش قيمتى در آن راه هايى هم وجود 
ــال در صورتى كه 6 هزار ميليارد تومان  دارد، براى مث
ــود، فعاالن اين صنعت  زيان خودروسازان پرداخت ش
ــش نخواهند داد يا در صورتى كه  نيز قيمت ها را افزاي
ــمول كمك شود اين صنعت نيز  صنعت خودرو نيز مش
ــود. انتظار مى رود  ــش قيمت ها نمى ش ــتار افزاي خواس
ــزوم افزايش  ــتگاه هاى نظارتى ل ــوراى رقابت و دس ش
قيمت را اعالم كنند تا حقانيت خودروسازان مشخص 
ــتار عدم افزايش  ــود، در آن صورت اگر دولت خواس ش
ــد، خودروسازان نيز همكارى هاى الزم را  قيمت ها باش

انجام خواهند داد. 

فرصت هاى
شكوفايى خودروسازى

ــاع  اوض واكاوى  ــتاى  راس در 
ــودرو و نيم نگاهى  ــت خ صنع
ــات در  ــع توليد قطع ــه وض ب
ــد گفت كه  ــت باي ــن صنع اي
ــه به  ــودرو و قطع ــت خ صنع
پيش بينى  اهداف  به  ــانى  آس
ــت هاى توسعه صنعت  ــند اهداف و سياس ــده در س ش
ــال 1404 خواهد رسيد. در سند اهداف  خودرو در س
ــعه صنعت خودرو در افق 1404،  و سياست هاى توس
ــتگاه خودروى سبك پيش بينى  توليد سه ميليون دس
ــال 90 معادل يك ميليون  ــت و ايران در س ــده اس ش
ــرد، بنابراين دو  ــتگاه خودرو توليد ك و 600 هزار دس
ــده كار  ــال آين ــن ميزان ظرف 11 س ــر كردن اي براب
ــوارى نخواهد بود. در اين سند پيش بينى شده كه  دش
ــازان بايد در سال 1404 معادل 22 ميليارد و  قطعه س
ــون دالر قطعه براى خطوط توليد خودرو و  500 ميلي
ــد كنند؛ هم اكنون  ــبكه خدمات پس از فروش تولي ش
ــاالنه 35 هزار ميليارد  ــروش صنعت خودرو س ارزش ف
ــن مبلغ معادل  ــدود 80 درصد اي ــت كه ح تومان اس
ــه قطعات  ــان مربوط ب ــزار ميليارد توم ــدود 24 ه ح
ــت. بنابراين توليد  ــازى اس توليدى در صنعت قطعه س
ــال  ــه در س ــون دالر قطع ــارد و 500 ميلي 22 ميلي
ــازان است،  ــت يافتنى براى قطعه س 1404 هدفى دس
ــه رفع تحريم هاى  ــت ك البته نكته قابل توجه اين اس
ــن زمينه حائز  ــكالت بين المللى در اي اقتصادى و مش

اهميت است. 
ــد اقتصادى كشور منفى بود  ــال هاى گذشته رش در س
ــد كاهش يافت  ــدود 50 درص ــد خودرو نيز ح و تولي
ــد  ــده نيازمند رش ــن براى تحقق اهداف ياد ش بنابراي
ــال هاى آينده  ــت درصدى در س ــش، هف اقتصادى ش
ــور بايد  ــادى كش ــد اقتص ــن دوره رش ــتيم. در اي هس
ــاى صنعت  ــاخت ها و ظرفيت ه ــد تا زيرس مثبت باش
ــازى داخلى براى دستيابى به اهداف  خودرو و قطعه س
ــند اهداف و سياست هاى  ــده توسعه يابد. در س ياد ش
ــق 1404، جايگاه صنعت  ــعه صنعت خودرو در اف توس
ــور در سال 1404 پيش بينى شده است.  خودروى كش
همچنين براساس اين سند ميزان تقاضاى خودروهاى 
تجارى در بازار داخلى در سال 1404 معادل صد هزار 
ــتگاه آن بايد در داخل  ــتگاه است كه 90 هزار دس دس
ــود. در اين سند  ــتگاه نيز وارد ش توليد و 10 هزار دس
ــهم قطعه سازان داخلى از ارزش فروش يك دستگاه  س
خودروى توليد داخل در سال 1404 معادل 50 درصد 
ــال  ــت كه در اين س ــده و به معناى آن اس ــن ش تعيي
ــات خودروهاى  ــد ارزش ريالى قطع ــل 50 درص حداق
ــازان داخلى تامين شود.  داخلى بايد از طريق قطعه س
ــال  ــند، در س طبق پيش بينى صورت گرفته در اين س
ــادل 22 ميليارد  ــى بايد مع ــازان داخل 1404 قطعه س
ــد  ــوط تولي ــراى خط ــه ب ــون دالر قطع و 500 ميلي
ــازان داخلى و همچنين تامين شبكه خدمات  خودروس
ــس از فروش توليد كنند. در آخر بايد اضافه كنم كه  پ
ــال 1404 ميزان توليد انواع خودروى سوارى و  در س
ــه ميليون دستگاه در سال پيش بينى شده كه  وانت س

يك ميليون دستگاه آن بايد صادر شود. 

مصائب خريد خودروهاى داخلى

ازجمله شعارها و وعده هايى كه 
ــاى يازدهمين  اغلب كانديدا ه
ــت جمهورى به آن  دوره رياس
ــدند تا آراى مردم  ــل ش متوس
ــيدگى  را جلب كنند، قول رس
به وضعيت نابسامان خودرو در 
ــراه با افزايش كيفيت بود؛  ــران و كاهش قيمت آن هم اي
شعارى كه همچنان شعار ماند و حال بعد از گذشت بيش 
از يك سال از رياست جمهورى دكتر روحانى و هشدارها 
و اخطارهاى معاونين ايشان مبنى بر كاهش قيمت ها اما 
همچنان اين خودروسازان و به خصوص آقاى نعمت بخش 
ــت كه بر طبل مخالفت با  ــازان اس دبير انجمن خودروس
خواسته ملت مى كوبد و از قيمت سرسام آور و گران فعلى 
ــترك ايران و هند و  خودروهاى بى كيفيت محصول مش
ــس را ياراى مخالفت با وى  ــن دفاع مى كند و هيچ ك چي
ــت، هرچند اين روزها مردم هوشيار  و خودروسازان نيس
ــد خودروهاى  ــى است كه حاضر باش ــده و كمتر كس ش
ــود را براى ثبت نام  ــد را بخرد يا پول خ ــد 90 به بع تولي
خودروهاى بى كيفيت مونتاژشده داخلى به خودروسازان 
ــه او خودرويى  ــش ماه بعد ب ــل بدهد تا حداقل ش تحوي

تحويل دهند.  
ــال بود كه ما هم همچون برخى ديگر كه فريب  اوايل امس
ــازان را خوردند، با كلى وام و  ــات رنگارنگ خودروس تبليغ
ــمندى را از يكى  ــه، پولى را جمع كرده و س ــرض و قول ق
ــاى ايران خودرو نقدى خريدارى كرديم كه  از نمايندگى ه
البته با پرداخت دويست هزار تومان بيش از قيمت معمول 
ــى دو روزه به ما تحويل دادند، اما بدون  ــودرو را يك آن، خ
ــدم  ــين و پالك! كه بعد متوجه ش بيمه نامه و كارت ماش
ــودم تا خودرويى بگيرم كه هيچ  ــن پول را نداده ب كاش اي
ــم آن را در نمايندگى بگذارم! بعد از  ندارد كه مجبور باش
ــد كه تا چند ماه هر روز مى گفتند  مدتى، بوقش خراب ش
بوق نداريم و بوق، تحريم است؛ آخر مجبور شديم از يكى 
ــا بوق آزاد بخريم، بالفاصله بعد از چند روز  از نمايندگى ه
گفتند بوق شما رسيد! و خواستند از ما به قيمت 40 هزار 
ــما دو روز قبل، بوق  تومان بخرند كه ما گفتيم بابا ما از ش
ــه قيمت 66 هزار تومان خريديم! به هر حال بوق  آزاد را ب
را به آنها نداديم و براى خود نگه داشتيم تا در نوبت بعدى 
به كارمان بيايد! بعد از مدتى، صندلى اش خراب شد و بعد 
ــد كه گفتند بايد سنسورش از  درب صندوق عقب باز نش
مركز بيايد كه بعد از گذشت بيش از دو ماه و البته حدود 
ــور نيست؛  ــت ماه از خرابى اش هنوز خبرى از سنس هش
در حالى كه هم گارانتى دارد و هم كارت چند ستاره طاليى! 
چند ماه قبل هم در سفرى كه به گيالن داشتم، در بين راه 
ــد و نزديك بود ما را به آن دنيا بفرستد  فرمانش خراب ش
و وقتى به امداد ايران خودرو زنگ زديم، بدون اينكه طرف 
ــين بيندازد، آن را تا منجيل حمل كرد كه  نگاهى به ماش
آنجا تنها نمايندگى ايران خودرو، گفتند سر در نمى آوريم! 
بعد كشان كشان ماشين تازه خريده را به رشت كشيدند كه 
آنجا هم گفتند بايد چند روزى بماند؛ تا اينكه به بندرانزلى 
ــزار تومان ناقابل از ما گرفتند! و هر  برديم و مبلغ 150 ه
چه شكايت كرديم راه به جايى نبرديم. من ماندم كه اين 
ــتريان مى دهند براى  پول گارانتى و كارت طاليى كه مش
ــود! معلوم  ــت؟ امروز هم كه درب كاپوت باز نمى ش چيس
ــت براى اين يكى، چند ماه بايد منتظر بمانم! الغرض  نيس
آقايان! با شعار درست نمى شود؛ راهش تعطيلى كامل اين 
صنعت مونتاژى بى كيفيت و گران داخلى است كه همه از 
ــازى، يك انقالب مى خواهد و آن  آن ناراضى اند. خودروس

انقالب، تعطيلى كامل يا اقتدار كامل در برابر آنهاست. 
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 يك مدير نااليق اغلب به نصيحت و مشاوره آخرين كسى كه با او صحبت مى كند گوش مى دهد. 

وارن بنيس 

از اوايل قرن نوزدهم ميالدى تا كنون در مواجهه با چالش هاى سياسـى و اقتصادى، دولت ها به كرات سياسـت 
حذف صفر از پول ملى را به كار گرفته اند. از اين رو است كه امروزه تغيير واحد پول ملى، به عنوان نوعى بسته 
اصالحات سياسـى-  اقتصادى شـناخته مى شـود.در اين تغييرات، واحد پول جديد عموما بـا مضربى از 10، از 
واحد پول قديمى به دسـت آمده اسـت. از سـال 1923 تا سال 2009 شمار كشـورهايى كه اقدام به صفرزدايى 
از پول ملى خود كرده اند به 50 كشـور مى رسـد كه طى84 سـال سياسـت صفرزدايى، 272 عدد از صفرهاى 
پولـى ملى خود را كنار گذاشـته اند. با در نظر گرفتن تعداد صفرهاى حذف شـده از پول هاى ملى، كشـورهاى 
درحال توسعه يا نوظهور با حذف 211 صفر در رتبه اول، كشورهاى توسعه يافته با حذف 36صفر در رتبه دوم و 
كشورهاى تازه استقالل يافته با حذف 25 صفر در رتبه سوم قرار مى گيرند. به لحاظ دفعات اجراى اين سياست 
نيز اين رتبه  بندى حفظ مى شود. با نگاهى به آمارهاى موجود و تقسيم تعداد صفرها بر دفعات اجراى سياست 
صفرزدايى طى دوره يادشـده، اين نتيجه به دسـت مى آيد كه در هر سه دسته كشور، در هر بار اجراى سياست 

تغيير واحد پول، كمابيش به طور متوسط سه صفر از پول ملى كشورها حذف شده است.

سود    وكو

كار با ارتش

چراغ خاموش به سمت ايران
ــتريت ژورنال،  ــزارش وال اس به گ
ــروصدا  ــركت هاى آلمانى بى س ش
ــر  ارتباط اقتصادى با ايران را از س
گرفته اند. تحوالت اوكراين موجب 
ــده تا روابط شركت هاى آلمانى  ش
ــود و همزمان  ــرد ش ــيه س با روس
ــيارى از شركت ها به دنبال افزايش روابط تجارى خود  بس
ــاره به توافق  ــتند. اين گزارش همچنين با اش با ايران هس
موقت هسته اى ميان ايران و گروه موسوم به 1+5 كه به لغو 
برخى از تحريم ها منجر شد، نوشته است: «مقامات صنعتى 
مى گويند شركت هايى از سرتاسر آلمان، بى سروصدا روابط 
ــيار مستحكم بود،  اقتصادى خود با ايران را كه زمانى بس
ــتفان اسپينر كانيگ مدير  ــر گرفته اند.»   اس بار ديگر از س
شركت توليد قطعات هاى-تك «اسپينر» آلمان كه اخيرا 
در جريان سفرهاى هيأت هاى تجارى به ايران سفر كرده، 
ــا را بردارند، بازار  ــاره مى گويد: «وقتى ممنوعيت ه دراين ب

منفجر مى شود.» 
 

اشتباه نوكيا
ــال  ــزارش فوربس، چند س به گ
ــونگ و اپل  ــود كه سامس پيش ب
ــدند و در نهايت چند  وارد بازار ش
ــه نوكيا اعالم  ــش بود ك وقت پي
ــى هاى  ــش توليد گوش ــرد بخ ك
ــه، آن هم با رقم  ــافت فروخت ــن اش را به مايكروس تلف
ــد 250 ميليارد دالر  ــارد دالر. اين برن ناچيز 7/12ميلي
ــركت پر ارزش دنيا بود، اما چه  ــه ش مى ارزيد و جزو س
ــد كه ظرف 13 سال اينچنين افول كرد و شكست را  ش
ــايد بتواند  ــى داليل اين ناكامى، ش به خود ديد؟ بررس
درسى باشد براى بسيارى از مديران، صاحبان شركت ها 
و كارشناسان برندينگ... فهميدن اينكه نوكيا براى چه 
ــت خورد، كار آسانى نيست كه اگر آسان  ناگهان شكس
ــى و برندينگ نوكيا  ــان بازارياب ــود مطمئنا كارشناس ب
ــت را مى گرفتند،  ــدند و جلوى اين شكس متوجه مى ش
ــه تفسير يك شكست پس از اتفاق  اما از آنجا كه هميش
افتادن راحت تر است تا پيش بينى آن، امروز بسيارى از 
كارشناسان داليلى را براى اين شكست مطرح مى كنند. 
ــاهى به زير  ــى كه نوكيا را از تخت پادش ــا پنج دليل آنه
ــتباه، تاكيد زياد  ــيد، كندى، انتخاب بازار هدف اش كش
ــى هاى سرى وار و  ــتالوژى، ناتوانى در ارائه گوش بر نوس

انتخاب اشتباه سيستم عامل مى دانند. 

پيامد تحريم براى روسيه
به گزارش لس آنجلس تايمز، 
ــادى  اقتص ــاى  تحريم ه
ــه  اتحادي ــه  ك ــدى  جدي
ــه به  طور  ــرده و از جمع ــع ك ــيه وض ــا عليه روس اروپ
ــنگينى به اين كشور از  ــمى آغاز شده، فشارهاى س رس
ــرژى وارد خواهد آورد. در دور جديد  جمله در حوزه ان
ــتيابى روسيه به فن شناسى هاى حساس و  تحريم ها دس
ــرفته در عرصه انرژى و به ويژه در عرصه  تجهيزات پيش
ــاى عميق و مناطق قطبى  ــر چاه هاى نفت در آب ه حف
محدود مى  شود. همچنين دسترسى روسيه به بازارهاى 
ــالح و تجهيزات  ــرمايه هاى اروپا محدود و فروش س س
ــرفته به اين كشور ممنوع شده است. گفته  نظامى پيش
شده، توتال كه قرارداد همكارى گازى با شركت نواتك 
ــهام در  ــى دارد از زمان وضع تحريم ها، افزايش س روس

پروژه هاى خود در روسيه را متوقف كرده است.  

در  ــك  كوچ ــتوران  رس ــك  ي ــب  صاح
ــرد كاركنان  ــمالى اعالم ك كاروليناى ش
ــاهده  ــتوران در صورتى كه مش ــن رس اي
ــوردن غذا  ــش از خ ــتريان پي ــد مش كنن
ــا 15 درصد تخفيف  ــا مى كنند به آنه دع

ــد»، صاحب اين  ــد. «مرى هاگلون مى دهن
ــال  ــتوران در كاروليناى آمريكا، 4 س رس
ــتريان خود اين تخفيف ها را  است به مش
ــت كه  ــدا مى كند اما تازه يك هفته اس اه
اين اقدام وى به دنبال ارسال تصوير فيش 

پرداختى صندوق توسط يكى از مشتريان 
ــتوران در فضاى مجازى رسانه اى  اين رس
ــده است. به اعتقاد هاگلوند، هر بشقاب  ش
غذا يك هديه محسوب مى شود و قدر اين 

نعمت را بايد دانست .

ــه كرده ايد كه  ــم تجرب ــما ه ــا ش حتم
ــب خاصى را با  ــتيد مطل گاهى قادر هس
ــان بگذاريد،  ــى از كاركنانتان در مي يك
ــب را  ــان مطل ــى هم ــه وقت ــال آنك ح
ــان مطرح  ــر از كاركن ــى ديگ ــراى يك ب
ــاس مى كنيد نمى توانيد  مى كنيد، احس
ــب را براى  ــنى مطل ــه صراحت و روش ب
ــن امر به فعل  ــرح دهيد! علت اي وى ش
ــاالت ارتباطى بر مى گردد كه بين  و انفع
ــود.  يك مدير و طرف مقابل برقرار مى ش
ــت،  ارتباطات مجموعه اى از مهارت هاس
ــن مهارت، درك نقطه نظرات  اما مهم تري
ــم نقطه نظرات خود  طرف مقابل و تفهي
ــت. براى اينكه به درستى ديگران را  اس
ــاى متعدد، از  ــه مهارت ه درك كنيم ب
ــت.  ــارت گوش كردن نياز اس جمله مه
ــد نزديك به  ــان مى ده ــات نش تحقيق
ــوء تفاهم هاى كارى و  ــد از س 60 درص
ــى  اختالفات تجارى در محيط كار، ناش

ــرى  ــت. سرس از خوب گوش نكردن اس
ــود بيش از نيمى  شنيدن موجب مى ش
ــت  ــنيده باقى بماند و از دس از پيام، نش
برود. مديران از جمله افرادى هستند كه 
ــط كار و بيرون از  ــام در محي صبح تا ش
آن پيوسته در حال گوش دادن هستند. 
ــئوالن  ــه كاركنان، ارباب رجوع، مس هم
مافوق، مردم و... با آنان صحبت مى كنند 
و اين مديران هستند كه بايد گوش شان 
ــد و دائما گوش كنند. تجارب  فعال باش
ــش مهمى از  ــت كه بخ ــان داده اس نش
مشكالت و ناكامى هاى مديران ضعيف يا 
ــت  خورده به اين نكته برمى گردد  شكس

كه آنان شنونده دقيق نبوده اند.
 اين در حالى است كه منشا و سرچشمه 
ــى، عدم  ــكالت ارتباط ــيارى از مش بس
ــا و پيام هاى  ــارت در درك صحبت ه مه
ــاى  مهارت ه ــوم  مفه ــت.  اس ــده  گوين
ــوش دادن) اين  ــنيدارى (گ ارتباطى ش

ــوش دادن به  ــگام گ ــت كه در هن نيس
صحبت هاى يك فرد، صرفا گاه گاهى سر 
ــا ذكر كلمه ها و عباراتى  تكان دهيم و ب
ــح، آهان كه اين طور، عجب  مانند: صحي
ــه صحبت هاى  ــم كه ب ــود كني و... وانم
ــد ارتباط  ــم. در فرآين ــوش مى كني او گ
مستقيم بين ما و مخاطب براى برقرارى 
ــود ندارد و درك  ــطه اى وج ارتباط، واس
پيام حائز اهميت است. اين امر هنگامى 
ــه پيام گوينده را  تحقق خواهد يافت ك

دقيقا و بى كم و كاست بشنويم.
ــواى پيام و  ــورت، محت ــن ص  در غير اي
ــده را درك نخواهيم كرد و  ــدف گوين ه
ــن ما برقرار  ــر و هدفمند بي ارتباط موث
ــواس خود  ــر تمام ح ــد. اگ ــد ش نخواه
ــده متمركز  ــاى گوين را روى صحبت ه
ــات ارزنده را  ــيارى از اطالع ــم بس نكني
ــخ درستى  ــنويم، در نتيجه پاس نمى ش

ارائه نخواهيم كرد. 

مدتى بعد از اتوبانك به سراغم آمدن د و از من خواستند تا در برابر 
دريافت دستمزد ماهانه اى معادل 90 تومان، روزى يك  ساعت 
در آنجا كار كنم. اتوبانك محل توقف ماشين هاى بزرگ بود كه 
بايد قبل از راهى شدن به سوى جاده هاى بيرون  شهرى، تحت 
آزمايش قرار گيرند و چنانچه بى نقص بودند محل را ترك كنند 

و اين كار به عهده من واگذار شد.
با افزايش درآمد، توانستم خانه كوچكى در همان خيابان عاليى 

اجاره كنم و به اتفاق همسر و دو فرزندم به آنجا منتقل شوم.
ــى بودند با  ــران خاك ــاى ته ــب خيابان ه ــال ها غال در آن س
زمستان هايى پر از گل و تابستان هايى پر از خاك و گرد و غبار. 
ــفالت هم خبرى نبود. تنها كف چند خيابان سنگفرش  از آس
ــم فقط در چهار خيابان اصلى  ــايل نقليه عمومى ه بود. از وس
تهران، چهار خط واگن اسبى در رفت و آمد بودند و گاه گاهى 
نيز درشكه اى ديده مى شد. اين در دسترس نبودن وسيله نقليه 
همگانى سبب شد كه در دوران جوانى براى رسيدن به كارهاى 
ــان  ــه اى خريدارى كنم. ديگر همه خويش ــون، دوچرخ گوناگ
ــوار بر دوچرخه مى ديدند. بدين ترتيب با  ــنايان من را س و آش
ــاعت كار، درآمد بيشترى عايد  انجام روزى حداقل 16-15، س
ــد و ديرى نگذشت كه توانستم در همان خيابان عاليى  من ش
ــم و خانواده چهار نفرى ما به  خانه اى كمى بزرگ تر اجاره كن

آنجا منتقل شد.
ــيار اهميت مى دادم در خانه جديد  من كه به رفاه خانواده بس
تعدادى باترى كاميون در كنار راهروى خانه قرار دادم و از آنها 
براى روشنايى تمام اتاق ها و حياط و آشپزخانه استفاده كردم. 
به اين ترتيب روشنايى برق جاى انواع چراغ هاى نفتى را در خانه 
گرفت و در همين اوان محسن سومين فرزند خانواده در سال 
ــر آمدن زمان اجاره، اين خانه  1308 به دنيا آمد. پس از به س
ــار ترك كرديم و به خانه ديگرى واقع در خيابان  را هم باالجب
فخرآباد منتقل شديم كه سعيد چهارمين فرزند خانواده در سال 

1310 در همين خانه چشم به جهان گشود.
ــال 1309 سرهنگ آقاخان خلعت برى از من خواست تا  در س
براى سازمان ارتش آسياب برقى بسازم. با ذوق و شوق فراوان و 
با جديت زياد دست به كار ساخت آسياب براى آرد كردن گندم 
ــر مى پروراندم كه با دريافت  ــدم و ضمنا اين خيال را در س ش
دستمزد ساخت آسياب مى توانم صاحب خانه اى شخصى شوم 
و از اجاره نشينى رهايى يابم. شب و روز كار مى كردم تا باالخره 
آسياب آماده تحويل شد. در انتظار اين بودم كه عالوه بر دريافت 
دستمزد، مورد تشويق سرهنگ خلعت برى هم قرار گيرم، ولى 
بر خالف تصور با مراجعات مكرر متوجه شدم كه سرهنگ من 
را سر مى دواند و طفره مى رود و خيال پرداختى ندارد و به ناچار 
در تاريك روشن يك صبح زمستانى در عين نااميدى با خشم و 
عصبانيت زياد به قصد اعتراض و گرفتن حق خود، خانه را ترك 
ــتم كه عكس العمل و اعتراض شديدم در اداره  كردم. مى دانس
ارتش آن هم نسبت به يك سرهنگ صاحب مقام، يقيناً نتايج 
زيان بارى برايم در پى خواهد داشت، ولى از آن كسانى نبودم كه 
در مقابل ظلم ساكت بمانم. وقتى به محل كار سرهنگ رسيدم 
اوضاع دگرگون بود. معلوم شد سربازى كه به شدت از رفتارهاى 
ظالمانه سرهنگ عصبانى شده بود او را به قتل رسانده و به اين 

ترتيب خريد خانه در آن زمان عملى نشد. 

خوب گوش كنيد

جايگاه ايران از لحاظ شاخص اميد به زندگى در بين كشورهاى منطقه

ــت دريافت كردم كه در يك سطر و به  ايميلى از يك دوس
 صورت خالصه نوشته است: 

«آقاى شعبانعلى! اميدوارم درگير ماديات نشويد.» 
ــال كرده بود كه  ــخ به ايميل ديگرى ارس ايميل را در پاس
ــى است كه براى  زيرش، لينك 10 مطلب رايگان آموزش
توليد هر كدام تيم ما كلى هزينه كرده و ارسال شده است. 
ــتم چيست. يعنى  هر چه فكر كردم نفهميدم منظور دوس

مى گويد: «فتوسنتز كنيم؟»
ــى  ــر كار نمى رود؟ چون كس ــان س  فكر كردم يعنى ايش
ــر كار برود روزى 8 تا 10 ساعتش را مى فروشد كه  كه س

«ماديات» به دست بياورد. 
ــت كه «ماديات  ــان اين اس بعد فكر كردم يعنى منظورش
دغدغه ات نباشد؟» اين هم بعيد است چون كسى كه من 
ــناخته باشد مى داند كه دغدغه هاى من  را يك ماه هم ش
چيست .نمى دانم اين بار منفى لغت «ماديات» رو چه كسى 

به اين لغت داده است. 
ــات» را كدام  ــات و معنوي ــك مادي ــم اين «تفكي نمى دان
ــت.  ــمندى در طول تاريخ انجام داده اس ــردار هوش كالهب
چون اين دو لغت در قرآن وجود ندارد. ما در ادبيات اصيل 
مذهبى، دو واژه ديگر داريم: «دنيا و آخرت». معنا و مفهوم 
ــخص است؛ دنيا با اشاره به دنى و پست  اين واژه ها هم مش
بودن و در دسترس بودن و آخرت به معناى «اليه ديگر»، 
به معناى «فراتر از اكنون» و به معناى «توجه به پايان كار».
ــد و از خداوند  ــى كه دعا مى خواند و رياضت مى كش كس
طلب روزى بيشتر مى كند، درگير «دنيا» است و كسى كه 
تالش مى كند براى اينكه كسب و كارى بيافريند و نانى سر 
ــفره ديگران بياورد و در «آخر» زندگى، دنيا را به جايى  س
بهتر براى زندگى «خود» و «ديگران» تبديل كند، درگير 

«آخرت». 
چرا فكر مى كنيم نبايد در جامعه  دغدغه پول و ثروت وجود 

داشته باشد؟ 
ــالم  ــاد مى آورد و تنها راه س ــرا فكر مى كنيم ثروت فس چ
ــتن پول است كه مطمئن باشيم آن  زندگى كردن، نداش

را «غلط» هزينه نمى كنيم؟ 
اين نگرش «تقواى پرهيز» از كجا آمده است كه جا را براى 

«تقواى ستيز» كم كرده است؟ 
كسى كه ثروتى كسب نمى كند و طبيعتا نمى تواند ثروتش 

ــاد خرج كند،  ــتى و قدرت و فس ــر و خودپرس را در راه ش
«سالم ترين انسان» نيست. او كسى است كه به جبر محيط 
يا به اختيار خود، از منابع جامعه بيشتر استفاده مى كند و 
ــعه و توليد آن منابع دارد. هدف ما  سهم كمترى در توس
نبايد دورى از ثروت باشدبلكه بايد آموزش ثروت آفرينى، 

از راه هاى درست و اخالقى باشد. 
ــالمى، نبايد چهره هاى رنگ پريده گرسنه اى را  جامعه اس
شامل شود كه نگاه خود را از بشقاب خالى به دنياى ديگر 

دوخته اند. 
ــد. بايد دغدغه ماديات  جامعه اسالمى، بايد ثروتمند باش
ــد. بايد محل حسرت ديگران  ــته باشد. بايد سير باش داش

باشد. 
ــالمى، آن طور كه من مى فهمم – و طبيعتا اين  جامعه اس
ــخصى است – بايد داراى فاصله طبقاتى باشد  يك نظر ش
تا فرق آنها كه كم كار مى كنند و آنها كه زياد كار مى كنند 
ــد. آنچه جامعه اسالمى نمى خواهد «فاصله  مشخص باش

طبقاتى» نيست بلكه «گسل طبقاتى» است. 
آنچه امروز از آن رنج مى بريم، گسلى است كه نه به خاطر 
ــاد و رانت و  ــتر، بلكه به خاطر فس تالش و توانمندى بيش

ناشايستگى، ايجاد شده است. 
ــالمى، در بى توجهى به  ــالمى و غيراس ــاوت جامعه اس تف
ثروت آفرينى نيست. در نحوه هزينه كردن «ثروت آفريده 

شده» است. 
ــند و  ــاى خوب دارند و اخالق را مى شناس ــا كه ايده ه آنه
انسانيت را مى فهمند، براى فرار از «جهاد با نفس»، ترجيح 
ــد و آنها كه اخالق  ــد راه ماديات را بر خود ببندن مى دهن
ــند و ايده اى براى بهبود جامعه  خود ندارند،  را نمى شناس

ماديات را هدف اول زندگى خود قرار مى دهند. 
اى كاش هر وقت فردى يا سازمانى را ديديم كه خوب كار 
مى كند و دوستش داريم و با اصول و ارزش هاى ما همراستا 
است، توصيه اش كنيم كه «بيشتر به ماديات بينديشد» تا 
بماند و بزرگ تر شود و خدمت بيشترى كند نه اينكه او را 

هم به «تقواى پرهيز» تشويق كنيم. 
كاش ماديت و معنويت، اين واژه هاى تهى از معنا كه حمال 
ــده اند از زبان و فرهنگ و تفكر ما رخت  ــع اهل زر ش مناف
بربندند و «دنيا و آخرت» واژه هاى اصيل فرهنگ مذهبى، 

دوباره به ميان ما برگردند. 
شايد اين جامعه   كه نمونه كاملى از يك «جامعه دنياگرا با 
پوستين معنوى» شده است، به يك جامعه «آخرت گرا با 

ابزارهاى قدرتمند مادى» تبديل شود. 

ــه يادگيرى، تمرين و فعاليت در  ــغول ب   براى مدتى مش
ــردازى را خيلى خوب بلد  ــى مد بودم. نورپ زمينه عكاس
بودم. از مديريت هم سردرمى آوردم. سيستمى را كه امروز 
ــى مى روند در مراسم هاى  با دوربين فيلمبردارى و عكاس
ــى و لحظات را ثبت مى كنند من براى اولين بار در  عروس
ــترده اى آماده كرده  ــتم گس ايران راه اندازى كردم. سيس
ــتان كه از فيلمبرداران تلويزيون  بوديم. چند نفر از دوس
ــار هم يك تيم  ــدند و در كن ــد نيز به من ملحق ش بودن
ــكيل داديم. همين روند تا سه، چهار سال  فوق العاده تش
ــت. درآمد خوبى داشت و چون در ميان مردم  ادامه داش

موضوع جديد و جالبى بود با استقبال هم روبه رو شد. 
ــى در باغ  ــدل ديگر كه اين روزها هم رواج دارد عكاس م
ــد در باغ و در مدل هاى  ــت. اينكه يك عده اى مى رون اس
مختلف عكس مى گيرند را هم ما باب كرديم. خانواده هاى 

ــتند عالقه مند بودند تا  ــى تهران كه اغلب باغ داش قديم
ــان عكس گرفته شود. همين شد كه  از آنها در باغ هايش
ــيد و  ــراى مردم جالب به نظر رس ــى در باغ هم ب عكاس
رواج يافت. در برگزارى نمايشگاه هاى عكس هم از قديم 
ــودم. هنوز هم كه گاهى  ــودم. هر بار هم راضى ب فعال ب
نمايشگاهى برگزار مى كنم راضى هستم. همين فروردين 
ــد به نام «آمال و آرزوهاى ناياب و  نمايشگاهى برگزار ش
ــت. چون اين نمايشگاه  ــود خوبى داش برباد رفته» كه س
ــار را باال برديم و  ــاص بود در نتيجه ما تيراژ آث خيلى خ
قيمت را پايين آورديم. عكس ها متعلق به بچگى من بود 
كه در زير آنها با لحن خاصى توضيحاتى را نوشته بودم. 

ــد  ــنديدند اما نمى دانم اگر قرار باش مخاطبان خيلى پس
ــود چه اتفاقى خواهد  ــراى بار ديگر اين تجربه تكرار ش ب
افتاد. وضعيت اقتصاد عكاسى بسيار تحت تأثير وضعيت 
معيشتى مردم است. با خراب شدن وضعيت مالى جامعه 
ــتين جايى كه آسيب مى بيند هنر عكاسى است و  نخس
پس از بهبود وضعيت اقتصادى آخرين حرفه اى كه سر پا 

مى  شود نيز عكاسى است.

ــته بودم كه تلفنم زنگ خورد. گوشى  در خانه نشس
ــت خط بود، مى خواست  ــتم، لهراسب پش را برداش
ــرش اين بود كه  «تنوع  ــر جديدى را بدهد؛ خب خب
رنگ خودرو هاى داخلى افزايش يافت!» وقتى خبر 
ــدم كه چطور و به چه  ــنيدم، اصال متوجه نش را ش
شكلى گوشى را قطع كردم و به خيابان آمدم. آنقدر 

خوشحال بودم كه در پوست خود نمى گنجيدم.
ــت! از خانه تا خودپرداز،  ــى اين خبر واقعيت داش  يعن
ــط خيابان به خودم  ــن بار مانند ديوانه ها در وس چندي
ــيلى زدم، تا نكند خواب باشم. باورم نمى شد، اشك  س
ــيدم  ــه زده بود. به خودپرداز كه رس ــمانم حلق در چش
ــيدم  بى اختيار فردى كه جلوى آن بود را در آغوش كش
ــر دادم. من و  ــق هق گريه س ــحالى ه و از فرط خوش
ــبختى محال بود. پيرمردى كه آغوشش  اين همه خوش
ــاخته بودم با لحنى كتابى  ــادى ام س را بهانه اى براى ش
ــر  ــت اين گونه هق هق س و كمى مكلف، گفت: «چيس

دادندى،  اى جوانك!»
گفتم: «مگه خبر نداريد؟»

ــادت ساخته كه مشك  گفت: «چيست كه اين گونه ش
مشك، اشك مى ريزى؟»

گفتم: «تنوع رنگ هاى خودروهاى داخلى افزايش پيدا 
كرده؟ باورتون ميشه!»

ــت هم هزار هزار رنگ  گفت: «خب جوانك! آفتاب پرس
دارندى!»

ــوع رنگ خودروهاى  ــم: «چه ربطى داره! ميگم تن گفت
داخلى بيشتر شده، شما ميگى آفتاب پرست!»

ــت،  ــت: «اى جوانك! رنگ از براى فريب من و توس گف

اصل جنس مى بايست كه پيدا شود. تا آن را نيابى اين 
رنگ از هر ننگى بيش بَُود!»

ــار ديگه تكرار  ــد؟! يكب ــم: «نفهميدم چى مى گي گفت
مى كنيد.»

گفت: «خودرو چيست؟»
گفتم: «وسيله اى براى حمل و نقل كه به صورت شخصى 

هم كاربرد داره.»
ــودروى داخلى  ــدى. خ ــب بودن ــان مرك ــت: «هم گف

چيست؟»
ــور توليد  ــه در داخل كش ــت ك ــى اس ــم: «مركب گفت

مى شود.»
گفت: «قيمتش چند سكه است؟»

ــكه و ايناشو نمى دونم ولى قيمتش از حدود  گفتم: «س
19 ميليون شروع ميشه تا حدود 60 ميليون!»

گفت: «اى جوانك! كار مى كنى؟»
گفتم: «آره ديگه، روزنامه نگارم.»

ــتر  ــك ميليون تومان بيش ــت نهايت ي ــت: «حقوق گف
است؟»

گفتم: «نه! همين حدود، چطور مگه؟»
گفت: «شات آپ  اند انلى ليستن تو مى.»

گفتم: «بفرماييد!»
ــتن خريد  گفت: «با حقوق يك ميليونى تو، چگونه توانس
هريك از اين مركب هاى 20 ميليونى را! 20 ماه نخورندى، 
نپوشندى، نرفتندى، نمردندى، ننوشيدندى، سپس اگر 
تورم نيامدندى، آنگاه توانستندى يكى از اين مركب ها را 
برگيرى! حال كه تو توانايى خريد يك دلكو و شمع آن را 
ندارندى، تنوع رنگش چه ربطى برتو داشتندى؟ همانا كه 

اسكول نام توست و شاسكول مرام تو.»
ــرعت دور شد. من نيز نعره ها بزدم  اين را گفت و به س
ــان گرفتم و بعدش  ــپس راه بياي ــا بكردم و س و گريه ه

حالم خوش شد.  

فورد فوژن  2015براى نخستين بار درامريكا با سيستم استاپ استارت توليد شد كه مى تواند بيش از 1100 دالر 
در پنج سال از هزينه هاى مصرف سوخت بكاهد. 
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