
ــور  ــازمان امور مالياتى كش ــرانجام س س
پذيرفت كتابفروشان هم مشمول معافيت 

مالياتى مى شوند. 
اتفاقى كه اگر نهايى شود، مشكل چندين 
ــود. قرار است  ــاله اين صنف حل مى ش س
ــى اين موضوع به  ــه زودى توافق نامه  نهاي ب
امضاى وزيران اقتصاد و دارايى و فرهنگ و 
ارشاد اسالمى برسد. حسين وكيلى، معاون 
ــازمان امور  ــتقيم س امور ماليات هاى مس
مالياتى كشور در اين زمينه از بازنگرى در 
ــاغل معاف از پرداخت  جدول مصاديق مش
ــى از وزارت  ــكارى كارگروه ماليات با هم
ــاد اسالمى خبر داد و گفت:  فرهنگ و ارش
مطابق اصالحيه صورت گرفته، كتابفروشان 
ــى» قرار  ــاى فرهنگ ــته «فعاليت ه در رس
گرفتند و همانند مشاغل رسته مطبوعاتى، 
ــت ماليات  ــرى، از پرداخ ــاراتى و هن انتش
ــدند.  به گفته وى، اين موضوع به  معاف ش
ــگرى، رييس سازمان امور  امضاى على  عس
ــور رسيده و سازمان متبوعش  مالياتى كش
ــته نامه مربوط را چهارشنبه 15  قصد داش
ــاد ارائه كند كه اين  مرداد ماه به وزارت ارش
ــائل ادارى به  ــئله به دليل پاره اى مس مس
امروز شنبه موكول شده است. وكيلى تاكيد 
ــرد، اين اصالحيه بالفاصله پس از امضا و  ك

ابالغ، قابليت اجرايى خواهد داشت. 

گره ماجرا كجا بود؟ 
ــاده 139 قانون  ــر م ــه بر س اصل مناقش
ــوب مجلس  ــتقيم مص ــاى مس ماليات ه
ــال 1380 بود. در  شوراى اسالمى در س
ارديبهشت ماه سال 1380 ماده واحده اى 
ــت مالياتى  ــوان معافي ــس با عن در مجل
ــاراتى و كتابفروشان به  ــات انتش موسس
تصويب رسيد و در بهمن ماه همان سال، 
ــتقيم  ــون ماليات هاى مس ــه قان اصالحي
ــد و در بند (ل) ماده  ــه مجلس ارائه ش ب
ــد كه فعاليت هاى  139 قانون مصوب ش
فرهنگى، انتشاراتى و هنرى كه به موجب 
ــالمى  ــاد اس مجوز وزارت فرهنگ و ارش
ــات  ــت مالي ــوند، از پرداخ ــام مى ش انج
ــازمان امور مالياتى  ــتند. اما س معاف هس
ــيرى خاص از بند «ل» ماده 139  با تفس
قانون ماليات هاى مستقيم مصوب بهمن 
ــت ماه را  ــده ارديبهش ــاده واح 1380، م

ــتدالل مى كند  ــوخ اعالم كرده و اس منس
ــه عبارت  ــاره اى ب ــد اش ــن بن ــه در اي ك
كتابفروشان نشده و از آنجا كه به استناد 
ــتقيم،  ــاده 270 قانون ماليات هاى مس م
ــوند، از  ــر ملغى تلقى مى ش ــن مغاي قواني

اجراى اين معافيت سرباز مى زند. 
ــود، اين  ــور مالياتى معتقد ب ــازمان ام س
ــران  ــاده واحده به طور خاص براى ناش م
ــان تصويب شده و همچنين  و كتابفروش
ــاد و  ــرط مجوز از وزارت فرهنگ ارش ش

ــد،  ــرح مى كن ــالمى را مط اس
ــب  حال آنكه صدور پروانه كس
وزارت  از  ــه  ن ــان،  كتابفروش
ــاد اسالمى، كه  فرهنگ و ارش
ــران و  ــه ناش ــوى اتحادي از س

كتابفروشان انجام مى گيرد. 
ــاون  مع ــى،  وكيل ــين  حس
ــور  ــازمان امور مالياتى كش س
ــى  «بررس ــت  نشس در  ــه  ك
ــران و  ــى ناش ــت ماليات معافي
خبرگزارى  در  ــان»  كتابفروش
ــخن مى گفت، در مورد  مهر س
ــار كرد:  ــكل اظه حل اين مش
ــون ماليات هاى  ماده 139 قان

ــتقيم آيين نامه اى دارد كه به تصويب  مس
ــت. ماده  ــيده اس وزارت امور دارايى رس
ــتورالعملى دارد،  ــن آيين نامه دس 12 اي
ــتره  ــان در گس مبنى بر اينكه كتابفروش
ــر قرار نمى گيرند،  فعاليت هاى حوزه نش
ــه همين دليل، ملزم به پرداخت ماليات  ب
ــتند؛ پس از اعالم اين دستورالعمل،  هس
تعبيرهاى مختلفى از سوى افراد مختلف 
ــق بودند و اغلب  ــد. برخى ها مواف ارائه ش
ــون بودند،  ــال اين قان ــراد مخالف اعم اف
ــان بايد از  يعنى معتقد بوند كه كتابفروش

ــوند.  وى ادامه  پرداخت ماليات معاف ش
ــى هاى مختلفى  ــتا بررس داد: در اين راس
ــت، در يكى  ــه در نهاي ــورت گرفت ك ص
ــه هاى  ــتيم جلس ــته توانس دو ماه گذش
ــئوالن ذى ربط وزارت  مشتركى را با مس
ــالمى برگزار كنيم.  ــاد اس فرهنگ و ارش
ــه ها به اين نتيجه رسيديم،  در اين جلس
ــند يك  ــانى كه فقط كتاب مى فروش كس
كار فرهنگى انجام مى دهند. بنابراين، در 
ــى را به عنوان «فروش  اين آيين نامه بخش

ــاب و كتابخانه عمومى» اضافه كرديم  كت
ــان نيز مانند  ــاس آن، كتابفروش تا براس

ناشران از پرداخت ماليات معاف شوند. 

كسب و كار فرهنگى بدون بازده
ــت بيش از يك قرن از تجربه  باوجود گذش
ــى در ايران، همچنان  ــتين كتابفروش نخس
در  ــب و كارى  كس ــوان  به عن ــى  كتابفروش
ــدارد، مطرح  ــازده اقتصادى ن ــه ما ب جامع
ــده در  ــث ش ــوع باع ــن موض ــود. اي مى ش
ــابقه اى  ــو كم س ــر، به نح ــال هاى اخي س

ــى ها و فروشگاه هاى  ــيارى از كتابفروش بس
ــتان ها ورشكست  كتاب در تهران و شهرس
شده  يا تغيير شغل و كاربرى دهند. نگاهى 
ــت مفصل كتابفروشى هايى كه در  به فهرس
چند سال گذشته كركره شان براى هميشه 
ــده، خود گوياى وضعيت  پايين كشيده ش
ــال معافيت  ــت. ح ــز فعلى اس مخاطره آمي
مالياتى شايد گره اى ازمشكالت اين صنف 
بگشايد.  اگر به خود ناشران و كتابفروشان 
ــر و  ــب و كار نش مراجعه كنيم و درباره كس
كتابفروشى از آنها سوال كنيم، 
ــان مثنوى  صحبت و درددل ش
ــود. اما  ــن كاغذ مى ش هفتاد م
ــه آنها  ــه هم ــته و مطالب خواس
ــت و از  ــتر نيس چند چيز بيش
ــى  ــت ماليات ــه آن، معافي جمل
ــال، با رسيدن  ــت كه هرس اس
ــال اظهارنامه مالياتى  زمان ارس
بار ديگر بحث آن داغ مى شود.  
ــران و كتابفروشان  يكى از ناش
ــالب كه  انق ــان  ــابقه خياب باس
ترجيح مى دهد، نامش به ميان 
ــاره مى گويد:  ــن ب ــد، در اي نياي
ــران از  ــا آنكه در قانون، ناش «ب
ــده اند، اما اين امر  پرداخت ماليات معاف ش
در عمل براى كتابفروشى ها هيچوقت اتفاق 
نيفتاده و از آنجا كه اغلب ناشران بزرگ ما 
صاحب كتابفروشى هم هستند، اين به اين 
ــر معاف از  ــت كه براى فعاليت نش معنا اس
ماليات اند، اما براى فعاليت كتابفروشى بايد 

ماليات بپردازند.»
ــران و  ــد: «در اتحاديه ناش او ادامه مى ده
ــوان صنف  ــران كه به عن ــان ته كتابفروش
ــال  ــه اندازه نيم قرن دارد و از س قدمتى ب
ــن  ــده و از قديمى تري ــكيل ش 1337 تش

تشكل هاى صنفى در ايران است، مراودات 
زيادى با مسئوالن صورت گرفته و حتى در 
ــيارى از موارد در احقاق حقوق صنفى  بس
ــان موفق عمل كرده،  ــران و كتابفروش ناش
ــران  ــا به طور كلى، فعاليت اتحاديه ناش ام
ــان به عنوان نهادى صنفى در  و كتابفروش
ــل مقوله اى به  ــال ها در مقاب ــه اين س هم
ــوزه فرهنگ  ــام تصدى گرى دولت در ح ن
ــت مالياتى  ــوده و در مورد معافي ــر ب و نش
كتابفروشى ها اين تصدى گرى دولت - در 
اينجا سازمان امور مالياتى - بيشتر به چشم 
ــت كه عدم  ــت. اين در حالى اس ــده اس آم
معافيت مالياتى كتابفروشى ها هزينه اى را 
به ناشر و كتابفروش تحميل مى كند كه در 
ــر در نهايت به افزايش  چرخه اقتصادى نش
قيمت كتاب منجر شده و تبعات آن دامن 
مخاطب كتاب را مى گيرد و از آنجا كه اغلب 
ــه ما جزو طبقه  ــان كتاب در جامع مخاطب
ــط هستند، اين افزايش قيمت باعث  متوس
خارج شدن كتاب از سبد خريد خانواده ها و 

مخاطبان كتاب مى شود.»
ــه طوالنى اى  ــى ها قص ــات كتابفروش مالي
ــى چندى پيش به مصادره منزل  دارد. حت
ــى رشد در شهر  مسكونى مدير كتابفروش
ــتان اين بود كه در  ــد. داس اهواز منجر ش
ــس از آنكه محمود  ــت؛ پ ــر ارديبهش اواخ
ــد، سند  ــى رش كالهدوز، مدير كتابفروش
ــوان وثيقه نزد  ــكونى اش را به عن منزل مس
ــازمان امور مالياتى به امانت مى گذارد،  س
ــند منزل  اداره مالياتى اهواز، كار انتقال س
ــالع وى در دفترخانه  ــرده را بدون اط نامب
انجام مى دهد و به نام خود مصادره مى كند. 
ــال متمادى  ــا اداره ماليات براى دو س گوي
ــغ 280 ميليون تومان  1387 و 1388 مبل
به عنوان ماليات براى اين كتابفروشى تعيين 
ــاب جريمه و ديركرد،  مى كند كه با احتس
ــون تومان افزايش  اين مبلغ به 460 ميلي
ــى  مى يابد و در عين حال قيمت كارشناس
ــن حدود، يعنى  ــزل مذكور نيز در همي من
ــود،  460 ميليون تومان تخمين زده مى ش
ــى  ــه مدير كتابفروش ــه به گفت ــال آنك ح
رشد، قيمت آپارتمان مسكونى اش چيزى 
ــت.   ــون تومان بوده اس ــدود 700 ميلي ح

(خبرگزارى مهر، 1393/3/21)
ــازمان امور  حال بايد ديد با اين وعده س
مالياتى مشكل اين صنف حل مى شود؟ 

ــاد  اقتص ــى  كل ــت ها ى  سياس در 
ــام معظم  ــط مق مقاومتى كه توس
ــر «ارتقاى  ــده ب ــرى ابالغ ش رهب
اجتماعى»  ــت  عدال ــاخص هاى  ش
ــل در  ــه عوام ــهم برى عادالن و «س

ــرف» تاكيد  ــره توليد تا مص زنجي
ــى اين  ــت.  مضمون كل ــده اس ش
ــت هاى كلى اقتصاد  بخش از سياس
عادالنه  ــع  توزي مفهوم  ــى،  مقاومت
ثروت را هم در بر مى گيرد، معضلى 

ــازمان هاى بين المللى هشدار  كه س
ــى از بزرگ ترين  ــه يك ــد ك داده ان
ــر است.  چالش هاى پيش روى بش
شكافى كه ميان درآمد تنها بخش 
ــيار كوچكى از ثروتمندان  بسيار بس

ــره زمين  ــاكنان ك ــا و ديگر س دني
ــيار  ــده، در آينده  اى بس ــاد ش ايج
ــره زندگى در  نزديك مى تواند چه
ــى بنيادى  ــن را به صورت كره زمي

تغيير دهد. 

ــر توليدات  ــرايط نظارت ب براى بهبود ش
ــور، سازمان غذا و دارو  صنايع غذايى كش
ــون انجمن هاى صنايع غذايى ايران  با كان

تفاهم نامه اى امضا كرد. 
ــن  ــترك بي ــكارى مش ــه هم  تفاهم نام
سازمان غذا و دارو و كانون انجمن هاى 
ــتاى  راس در  ــران  اي ــى  غذاي ــع  صناي
ــى، فنى،  ــاى علم ــترش همكارى ه گس

ــورتى اين تفاهم نامه بين  اجرايى و مش
ــازمان غذا و دارو به نمايندگى رسول  س
ــازمان  ديناوند، معاون وزير و رييس س
ــون انجمن هاى صنفى  غذا و دارو و كان
ــه نمايندگى  ــران ب ــى اي ــع غذاي صناي
محمدرضا مرتضوى، رييس هيات مديره 
انجمن هاى صنفى صنايع غذايى  كانون 

ــد.  ايران منعقد ش

ــى فرآورده هاى  ــركل نظارت و ارزياب مدي
ــاميدنى سازمان غذا و دارو  خوراكى و آش
ــت دولت  ــت وزارت بهداش گفت: سياس
ــرده و نظارت خود را بر  ــم تغيير ك يازده

بخش عرضه افزايش داده است. 
هدايت حسينى افزود: سازمان غذا و دارو 
ــرژى خود را در  ــته 70 درصد ان در گذش
ــطح توليد و 30 درصد آن را به عرضه  س

ــت، اما در دولت  و نظارت مى پرداخته اس
ــه و نظارت را تقويت  جديد، بخش عرض

مى كند. 
وى خاطرنشان كرد: مبارزه با قاچاق كاال 
و اجناس تقلبى به شدت پيگيرى مى شود 
ــازه ورود علنى اين محصوالت  و ديگر اج

را به بازار مصرف نمى دهيم. 
ــى فرآورده هاى  ــركل نظارت و ارزياب مدي

ــاميدنى سازمان غذا و دارو  خوراكى و آش
ــالوه بر به  ــن محصوالت ع ــه داد: اي ادام
ــالمت مردم، به برندها  خطر انداختن س

و صنايع نيز آسيب مى رساند. 
ــازمان  ــن س ــرد: اي ــح ك ــينى تصري حس
جلسه هاى متعددى را نيز درباره چگونگى 
ــى و بهبود  ــداف اقتصاد مقاومت احقاق اه

فضاى كسب و كار در دستور كار دارد. 

سازمان غذا و دارو نظارت را به كانون انجمن هاى صنايع غذايى واگذار كرد
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سرمايه گذارى در معادن سنگ آهن

اگر چند ميليارد تومان
پول داريد...

فرآيند حذف كاغذ در كسب و كارهاى دولتى و خصوصى

مديريت
زير ساي ه كاغذبازى

دنيا به كام 85 نفر
شكاف طبقاتى در ايران و جهان به روايت اينفوگرافى اقتصادى «فرصت امروز»

حراج يك بازى دلپذير است
آسيب شناسى حراج آثار هنرى تجسمى و بررسى ابعاد مختلف اقتصاد هنر تجسمى را در صفحه كافه مديران امروز بخوانيد. آراء و 
نظريات على مرادخانى، غالمرضا نامى، ليلى گلستان، مرتضى كاظمى، مجيد سرسنگى و آرش سلطانعلى در مورد حراج آثار هنرى و 

تاثير آن بر اقتصاد هنر در صفحه 15 آمده است.

خبرى خوش براى اهالى فرهنگ

كتابفروشى ها از ماليات معاف شدند معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد: 
اختصاص 100 هزار ميليارد ريال تسهيالت

به صنايع كوچك

ــع كوچك و  ــازمان صناي ــارت و مديرعامل س ــر صنعت، معدن و تج ــاون وزي مع
ــهرك هاى صنعتى ايران از اختصاص 100 هزار ميليارد ريال تسهيالت از سوى  ش

دولت به صنايع كوچك خبر داد.
ــده به منظور رفع  ــمى به ايرنا، گفت: تسهيالت يادش ــيد محمدعلى سيدابريش س

مشكالت مالى و غيرمالى صنايع كوچك در اختيار اين صنايع قرار مى گيرد.
ــتفاده از امكانات در  ــش كارايى، اس ــى در اقتصاد و افزاي ــاد محيط رقابت وى ايج
ــريع و انعطاف پذيرى باال را  ــل به خوداتكايى اقتصادى و قدرت تصميم گيرى س ني
ــمرد و گفت:  ــعه صنعتى اقتصادى برش از نقش هاى عمده صنايع كوچك در توس
ــر عوامل مالى و غيرمالى نظير كمبود يا نبود آموزش،  ــه اين صنايع تحت تاثي البت
مهارت هاى فنى ناكافى، دسترسى ضعيف به بازارها، فقدان اطالعات و ساختارهاى 
نامطمئن قرار دارند و با وجود دسترسى به سرمايه، اين عوامل اغلب مانع افزايش 

سودآورى كسب و كارها مى شوند.
ــمى افزود: براى غلبه بر محدوديت هاى عنوان شده و به منظور افزايش  سيدابريش
ــى از جمله ارائه  ــد بالقوه، دولت ها در جهت انجام اقدامات مختلف ــتغال و رش اش
ــى، انجام مداخالت به منظور بهبود  ــهولت دسترس ــهيالت ارزان قيمت و با س تس
ــب و كار در سطح محلى و ملى و همچنين افزايش دسترسى به خدمات  فضاى كس

توسعه كسب و كار تالش مى كنند.
ــهرك هاى صنعتى ايران با بيان اينكه 21  ــازمان صنايع كوچك و ش مديرعامل س
ــور به عنوان «روز حمايت از صنايع  ــوراى فرهنگ عمومى كش ــوى ش مرداد از س
كوچك» نامگذارى شده است، گفت: درحال حاضر 81 هزار واحد صنعتى كوچك 

با اشتغالى بالغ بر يك ميليون نفر در سراسر كشور فعاليت دارند.
ــازمان صنايع كوچك و  ــت نزديك به نيم قرن از فعاليت س وى اظهار كرد: با گذش
ــهرك هاى صنعتى ايران، در حال حاضر اين سازمان و 31 شركت استانى تابعه،  ش
ــانى به صنايع كشور و به طور  ــازمان هاى توسعه اى در حال خدمت رس به عنوان س

خاص صنايع كوچك و متوسط هستند.
ــگران  ــم و تجليل از جايگاه تالش ــن رو به منظور تكري ــمى گفت: از اي سيدابريش
ــت اندركاران حوزه ايجاد و توسعه  عرصه صنايع كوچك و همچنين متوليان و دس
ــازمان صنايع كوچك و  ــال تالش س ــى، همايش پنجاه س ــاخت هاى صنعت زيرس
ــال جارى با هدف معرفى و ترغيب  ــهرك هاى صنعتى ايران در 20 مردادماه س ش
تصميم گيران كالن كشور به توجه بيشتر به نقش و جايگاه سازمان هاى توسعه اى 
ــور از جمله برنامه ششم توسعه و زمينه سازى جهت  در برنامه ريزى هاى كالن كش
هم راستايى ساير بخش هاى اقتصادى كشور با اين سازمان به منظور توسعه صنايع 

كوچك، برگزار مى شود.
ــور  ــاكله اصلى اقتصاد و صنعت هر كش وى بر محوريت صنايع كوچك به عنوان ش
ــع كوچك جزو  ــعه صناي ــورهاى جهان، توس ــتر كش ــد كرد و گفت: در بيش تاكي
ــرد ويژه اى به  ــمار مى رود و رويك ــى و اولويت دار دولت ها به ش ــت هاى اصل سياس

منظور حمايت از ايجاد، رشد و بقاى اين گونه واحدها اتخاذ مى شود.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت تصريح كرد: نقش آفرينى صنايع كوچك باعث 
ــعه صنعتى در گرو اولويت دادن به رشد  ــرعت بخشيدن به روند توس ــده كه س ش
ــعه اين صنايع قرار گيرد، زيرا اين صنايع به داليل مختلف مى توانند نقش  و توس
محورى و مشاركت حائز اهميتى در توسعه اقتصادى و صنعتى نظام هاى اقتصادى 

توسعه يافته و در حال توسعه داشته باشند.

خبر

تسليم اظهارنامه
نكته اى كه ناشـران بايد درنظر داشـته باشند، آن اسـت كه در مواد 15 و 16 آيين نامه اجرايى تبصره 3 ماده 139 
قانون ماليات هاى مسـتقيم، شرط برخوردارى از معافيت، تسـليم اظهارنامه و ترازنامه و انجام ساير تكاليف مقرر 

شده در قوانين اعالم شده است. از اين رو، استفاده از معافيت به معناى عدم تسليم اظهارنامه نيست. 
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بيش از 60  درصد گوشى هاى همراه قاچاق هستند

چرا گوشى هاى قاچاق
بازار را فتح كرده اند؟

گزارشى از صنعت گردشگرى شهر سرعين 

«چشمه هاى بهشتى» ثروت زا 
جارى بر تپه آناهيتا
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شايد باورش سخت باشد وقتى 
ــش از 60 درصد  ــود بي اعالم ش
گوشى هاى وارداتى به كشور از 
طريق قاچاق است، اما حقيقت 
همين است و اگر اين آمار را تا 
سقف 80 درصد نيز اعالم كنيم 

دور از حقيقت نيست. 
ــردى را  ــر ف ــا كمت ــن روزه اي
ــت كه تلفن همراه  مى توان ياف
ــد. گوشى هايى كه  نداشته باش
ــاى ميليونى دارد. تب  قيمت ه
داشتن گوشى هاى ميليونى در 
ــدت باالست  ميان جوانان به ش
ــر  ــرد از نظ ــر آن ف ــى اگ حت
اقتصادى وضعيت فو ق العاده اى 
ــد. درواقع اين  هم نداشته باش
ــازار  ــد تا ب ــك مى كن تب كم
ــى از رونق خاصى  قاچاق گوش
برخوردار باشد؛ رونقى كه براى 

اقتصاد سم مهلكى است. 

گوشى با ضمانت شركتى 
وجود ندارد

ــت به جاى خريد از  كافى اس
تهران  در  ــه  متفرق مغازه هاى 
ــاژ عالءالدين  ــه پاس ــرى ب س
ــى با  ــم و به دنبال گوش بزني
ــيم.  ــركتى باش ضمانت نامه ش
ــن  چني ــا  مغازه ه ــتر  بيش در 
نمى كنيم.  ــت  ياف را  ــى  كاالي
مى گويند:  فقط  ــندگان  فروش
ــن كاال  ــد اي ــا نمى تواني اينج
ــا كارى كه  ــدا كنيد تنه را پي
كه  است  اين  بكنيد  مى توانيد 
ــد و با دادن  ــى را بخري گوش
ــى آن را گارانتى  ــغ اضاف مبل

كنيد. 
ــگاه بازار موبايل قصه  در فروش
ــى هاى  كمى فرق مى كند گوش
ــود دارد كه  ــا ضمانت نيز وج ب
ــركت هاى بزرگ  ــق به ش متعل
كاالهايشان  معتقدند  و  ــت  اس
داراى  ــى  گارانت ــر  ب ــالوه  ع
ــتند اما  ــز هس ــه ني ضمانت نام
قيمت ها كمى گران تر است. اما 
در مركز خريد و فرش پايتخت 
عالءالدين  ــه  قص ــان  هم قصه 
است زيرا به گفته فروشندگان 
ــط  كاالهاى اين مركز نيز توس
ــورى  جمه ــان  عمده فروش

(عالءالدين) تامين مى شود. 

مگر ديوانه ام از كاالى 
گمرگى استفاده كنم

ــى از مغازه هاى  ــنده يك فروش
ــن در اين باره  ــاژ عالء الدي پاس
ــه تمامى كاالهاى  با بيان اينك
قاچاق  ــازه اش  مغ در  ــود  موج
ــروز»  ــت ام ــه «فرص ــت، ب اس
ــورد نياز را  ــد: كاالى م مى گوي
ــان تامين  از طريق عمده فروش
از  ــه ام  ديوان ــر  مگ ــم،  مى كن
ــتفاده كنم.  اس كاالى گمركى 
ــود كمى دارم  هم اكنون نيز س
ــاره و ماليات  و اگر بخواهم اج
اين مغازه كوچك را تامين كنم 
مجبورم اين كار را انجام دهم. 
ــنده درباره  ــى از اين فروش وقت
ــى  اطالعات ــان  عمده فروش
ــخ   پاس ــا  نه تنه ــم  مى خواه
نمى دهد بلكه با رفتار زننده اى 
كه  «نمى خواهم  مى كند  اعالم  
ــود»  روزى زن و بچه ام آجر ش
چه معنايى دارد عمده فروشان 

ــوند. من  ــناخته ش ــل ش موباي
ــود را از  ــاز خ ــورد ني كاالى م
طريق اين افراد به نرخ مناسب 
ــم و معتقدم نبايد  تهيه مى كن
اين افراد شناخته شوند. كاالى 
غير قاچاق وجود ندارد و اگر در 
ــد بدانيد دروغ  ــى اعالم ش جاي

است.» 
مركز  ــنده   فروش ــى  فاتح رضا 
ــروش پايتخت با تاييد  خريدوف
برخى از گفته هاى همكار خود 
ــروز» مى گويد:  ــه «فرصت ام ب
وجود  ــز  ني ــاق  غير قاچ كاالى 
ــب  ــى كه برچس دارد. كاالهاي
ــوند  ــه آنها زده مى ش ــبنم ب ش
ــم در اين  ــن و همكاران ــا م ام

ــورد نيازمان را از  مركز اقالم م
تامين  جمهورى  عمده فروشان 
ــن به خريداران  مى كنيم اما م
ــاعت فرصت  ــا 72 س ــود ت خ

ــم تا در صورت نقص در  مى ده
مراجعه  تعويض  براى  ــى  گوش

كنند. 
گارانتى شركتى زمانى معنا دارد 
ــركت در داخل كشور  كه آن ش
شعبه و نمايندگى داشته باشد 
ــونگ  در حال حاضر تنها سامس
ــاير  ــن نمايندگى را دارد و س اي
ــت را ندارند.  برندها اين وضعي
ــه به عنوان گارانتى  در واقع آنچ
براى گوشى ها وجود دارد وجود 
ــى  ــركت بيمه گوش تعدادى ش
ــت مبلغى  ــا درياف ــت كه ب اس
ــى را براى مدت مشخص  گوش
ــى بيمه  ــه خدمات ــراى ارائ و ب

مى كنند. 

عمده فروشـان موبايل چه   
كسانى هستند؟ 

ــرح  مط ــه  آنچ ــان  مي در 
ــه نام  ــى ب ــود حلقه هاي مى ش
ــه  ك ــتند  هس ــان  عمده فروش
ــود در بازار  ــى هاى موج گوش
ــق قاچاق و عموما از  را از طري
ــور مى كنند و  دوبى وارد كش
ــود سرشارى را نصيب خود  س
ــت  دس كه  افرادى  ــد  مى كنن
ــخت  ــيار س يافتن به آنها بس
به  ــيدن  براى رس ــت زيرا  اس
ــى بايد از چند فرد  حلقه اصل
ــطه اى عبور كرد. درواقع  واس
و خواب  بى نظارتى  ــايه  در س
مسئوالن مربوطه افراد زيادى 
با شغل هاى كاذب درآمدهايى 
ــه راحتى  ــى دارند و ب ميليون
ــه اراده  ــر زمان ك ــد ه قادرن
كنند قيمت هاى گوشى  را باال 
ــد. مافيايى كه  و پايين بياورن

ــود.  هر روز قدرتمند تر مى ش
ــتى، رييس  ــم درس ابراهي ــا  ام
ــوازم  ل ــندگان  فروش ــه  اتحادي
تلفن همراه  و  ــرى  صوتى، تصوي
ــه «فرصت امروز»  در اين باره ب
مى گويد: وجود كاالى قاچاق آن 
ــاالى 60 درصدى حقيقت  هم ب
ــئله براى  ــت، البته اين مس اس
ــى هاى تلفن همراه موجود  گوش
ــاالى 400هزار  ــه ب ــازار ك در ب
تومان قيمت دارند بيشتر صدق 
مى كند و دليل آن وجود تعرفه 
ــو و  ــدى از يك س ــش  درص ش
ــت  درصد ماليات بر ارزش  هش
افزوده و چهار درصد سهم سود 
ــت، از اين رو براى  ــى اس بازرگان

واردكننده صرف نمى كند. 

چه كسى گفته است دولت 
تاجر خوبى است؟

ــرح  ــان مط ــن مي ــه در اي آنچ
ــت نرخ تعرفه شش  ــده اس ش
ــا اين  ــت كه گوي  درصدى اس
ــدن  ــع از قانونمند ش ــرخ مان ن
ــى شده است. اين  واردات گوش
شده  موجب  همچنين  موضوع 
تا نظارت اتحاديه بر واحدهاى 
ــز كاهش  ــى ها ني صنفى گوش
ــداد واحدهاى صنفى  ــد. تع ياب
ــى هاى همراه به درستى  گوش
مشخص نيست و حتى رييس 
اتحاديه نيز اطالع دقيقى از آن 
ــت كه  ندارد اما واقعيت اين اس
بازار پررونق گوشى هاى همراه 
برخوردار  ــه اى  ــچ ضابط هي از 

نيست. 
دوستى در اين باره به چند كلمه 
اكتفا مى كند و مى گويد: چه كسى 
ــر خوبى  ــت دولت تاج گفته اس
ــت مى خواهد در  ــت؟ چرا دول اس
ــت  هر چيزى ورود كند؟ بهتر اس
ــى  ــئله گوش به جاى ورود به مس
ــالح كند و با  ــاخت ها را اص زيرس
حذف تعرفه شش  درصدى كمك 
ــى قانونى وارد كشور  كند تا گوش

شود نه قاچاق. 
حاال سوال اينجاست، اگر دولت 
ــش  درصد را حذف كند  اين ش
و به طور كامل فضا را در اختيار 
ــرار دهد آيا  بخش خصوصى ق
ــارى از  ــود سرش افرادى كه س
اين محل دارند حاضر مى شوند 
به قانونمندشدن واردات گوشى 

كمك كنند؟ 

بيش از 60 درصد گوشى هاى همراه قاچاق هستند

چرا گوشى هاى قاچاق بازار را فتح كرده اند؟ رشد 2 برابرى واردات خودرو نگران كننده نيست

ــعه تجارت گفت: واردات خودرو در چهار ماه نخست  ــازمان توس رييس س
ــال تا دو برابر افزايش داشته است اما نگران كننده نيست. ميزان واردات  س
ــامل خودروهاى با حجم موتور كمتر  كمتر از 10 درصد توليد داخلى و ش

از 2500 سى سى است و باالتر از آن اجازه ورود ندارد. 
ــال پيش اعالم كرد  ــه واردات خودرو را مانند س ــى اهللا افخمى راد، تعرف ول
ــت و افزايش كيفيت و  ــه ايجاد رقاب ــاى خارجى ب ــزود: ورود خودروه و اف
همچنين تنظيم بازار كمك مى كند. سياست ما در اجراى برنامه هاى دولت 
ــده  ــت فرآيندها و نرخ تعرفه هاى واردات متمركز ش ــش از همه بر تثبي بي

است و از تغييرات مكرر پرهيز مى كنيم. 
ــت در بخش تعرفه هاى  ــزود: اولويت و رويكرد نخس ــه گزارش ايلنا، او اف ب
واردات، تثبيت است و با بررسى ساالنه و برنامه ريزى ها تالش مى كنيم در 
صورت نياز روند كاهشى بدون تنش در بازار داشته باشيم. كميسيون ماده 
ــى و تصميم گيرى درباره نرخ تعرفه هاست و بررسى ها  ــئول بررس يك مس
ــى را به تصويب دولت  ــال تغييرات احتمال ــام مى دهد و در پايان س را انج
مى رساند. هم اكنون كارهاى كارشناسى را انجام مى دهد تا اگر به اصالحات 

حداقلى نياز باشد، در پايان سال تصويب شود. 
ــت كه  ــعه تجارت تصريح كرد: همه تالش ما اين اس ــازمان توس رييس س
ــتگاه هاى اجرايى قطع كنيم تا  ارتباط و حضور فيزيكى واردكننده را با دس
ــامانه ثبت سفارش همه اطالعات و حتى اسناد و مدارك مورد  از طريق س
ــتگاه هاى ذى ربط بدهد و بعد براى ترخيص كاالهاى خود به  نياز را به دس

گمركات اقدام كند. 
ــد فرآيند  ــبب خواهد ش ــت و س ــن كارها در حال انجام اس ــزود: اي وى اف
ــهل تر شود و زمان ورود كاال به كشور سريع تر انجام گيرد كه  فعاليت ها س

هر وقت كامل شود، عملياتى خواهد شد. 

فروپاشى صنعت كشتى سازى توسط
 بخش هاى شبه دولتى

 مجيد ميرزاحيدرى، رييس انجمن سازندگان شناور گفت: در داخل كشور 
ــازى به صورت تخصصى هيچ متولى نداشته و شركت هاى  صنعت كشتى س

شبه دولتى اجازه رشد اين صنعت را به داليل خاص نمى دهند.
ــور از  ــازى در كش ــيم افزود: اگرچه صنعت كشتى س او در گفت وگو با نس
ــه هزار  ــتن س ــهم ايران با وجود داش ــت طوالنى برخوردار بوده، اما س قدم
ــيار ناچيز است،  ــاحل آبى به داليل مختلف، از اين صنعت بس كيلومتر س
ــور براى تامين فاينانس پروژه هاى  هرچند كه عدم توانايى نظام بانكى كش
صنايع دريايى، روند طوالنى گشايش اعتبار و تصويب طرح ها براى اعطاى 

وام باعث شده تا مشكالت اين صنعت دو چندان شود. 
ــازه هاى دريايى ايران، ارز  ــازندگان شناور، تجهيزات و س رييس انجمن س
مورد نياز براى خريد كشتى، تجهيزات دريايى و تامين نيازمندى هاى اين 
ــاالنه 15ميليارد دالر ارزيابى  ــور را به طور متوسط س صنعت از خارج كش

كرد. 

بازار آهن فروشان در اعتصاب نيست
در چند روز گذشته خبرى مبنى بر اعتصاب بازار آهن و تعطيلى اين بازار 
ــد، اما رييس اتحاديه آهن فروشان اين خبر  ــر ش به مدت يك هفته منتش

را رد مى كند. 
ــان  محمد آزاد در گفت وگو با «فرصت امروز» درباره اينكه بازار آهن فروش
نسبت به سياست هاى وضع شده مالياتى اعتصاب كرده اند، گفت: موضوع 
ــان مربوط به امروز و يك هفته اخير نيست، بلكه حدود  تعطيلى آهن فروش
ــت كه بيش از 1500 واحد صنفى به دليل مشكالت مالياتى  ــال اس يك س

تعطيل شده اند. 
ــتند و فعاليت  ــيارى از واحدهاى صنفى باز هس ــون بس ــه داد: اكن او ادام
ــا زمانى كه موضوع ماليات حل  ــده ت مى كنند، اما آن واحدهاى تعطيل ش

نشود، فعاليت نخواهند كرد. 

تقويت بازرسى اتاق اصناف مساوى است
 با كاهش تخلفات صنفى

ــى و نظارت اتاق اصناف ايران گفت: نصب برچسب قيمت روى  مدير بازرس
ــب  ــاى صنفى موظف به نصب اين برچس ــت و واحده ــا ضرورى اس كااله
ــتند. سيدحسين فرجى، با اعالم اين نكته افزود: نصب برچسب قيمت  هس
ــترى حق انتخاب مى دهد، از تخلف و گرانفروشى نيز  عالوه براينكه به مش

جلوگيرى خواهد كرد.
به گزارش اتاق اصناف ايران، وى تعداد بازرسان واحدهاى بازرسى و نظارت 
ــمرد و تصريح كرد:  ــور را يك هزار و 684 نفر برش اتاق هاى اصناف در كش
بازرسان اصناف سراسر كشور با تمام تالش و توان براى اجراى هرچه بهتر 

بازرسى و نظارت و ثبات بازار تالش مى كنند.
ــى و نظارت به اصناف واگذار شده، افزود:  فرجى با بيان اينكه اختيار بازرس
ــال جارى تاكنون بازار به لحاظ عرضه و تقاضاى كاال مورد نياز ثبات  در س
ــتمر به عمل آمده تخلفات  ــته و با بازرسى هاى مس ــبت خوبى داش به نس

صنفى كاهش قابل توجهى پيدا كرده است.
ــى و نظارت اتاق اصناف ايران، با بيان اينكه تشكيل واحدهاى  مدير بازرس
ــت، تصريح  ــده اس ــى و نظارت در اصالح قانون نظام صنفى ديده ش بازرس
كرد: در قانون قبلى، حق بازرسى و نظارت به اصناف داده نشده بود كه در 
ــد و ما به منظور اجراى قانون  ــه قانون اين امر به اصناف واگذار ش اصالحي
جديد به دنبال تغيير در شيوه عملكرد واحدهاى بازرسى  و نظارت هستيم.
ــارت در رابطه با تخلفات  ــى و نظ ــزود: با توجه به نقش بازدارنده بازرس وى اف
صنفى، برنامه اى ترتيب داده ايم كه كاهش تخلفات را به همراه خواهد داشت.

ــاى اصناف  ــى و نظارت اتاق ه ــه بازرس ــوص تامين بودج ــى در خص فرج
اظهاركرد: مراكز استان ها موظف به تامين بودجه بازرسى و نظارت از محل 
ــتان موظفند، بودجه واحدهاى  ــتند، مراكز اس درآمدهاى اتاق اصناف هس
ــاالنه خود به تصويب اجالس برسانند و  ــى و نظارت را در بودجه س بازرس

پيش بينى الزم را براى بخش بازرسى داشته باشند.
ــكالت  ــور را يكى از مش ــى، ضعف مالى برخى از اتاق هاى اصناف كش فرج
ــاس تبصره 7 ماده  ــى و نظارت عنوان كرد و افزود: وجوهى كه براس بازرس
ــاق اصناف ايران قرار  ــى از طريق خزانه در اختيار ات ــون نظام صنف 72 قان
ــتان ها در اختيار  ــى و نظارت اس ــرد، بايد از طريق واحدهاى بازرس مى گي

شهرستان ها قرار گيرد تا نسبت به تامين هزينه هاى خود اقدام كنند.
ــرد: در قانون قبلى 50 درصد از هزينه هاى جرايم در اختيار  وى تصريح ك
ــوم آن به اتاق اصناف و  ــاق اصناف قرار مى گرفت، اما اكنون تنها يك س ات
ــوم آن در اختيار  ــازمان صنعت، معدن وتجارت و يك س ــوم به س يك س
تعزيرات قرار مى گيرد كه عادالنه نيست. فرجى با بيان اينكه بايد اتاق هاى 
ــاف را از نظر مالى تقويت كنيم، گفت: اتاق هاى اصناف بايد توان مالى  اصن
الزم را داشته باشند تا بتوانند هزينه بازرسى و نظارت را تامين كنند، نياز 

است راهكارى براى تامين درآمد اتاق ها در نظر گرفته شود.
مدير بازرسى و نظارت اتاق اصناف ايران اظهار كرد: اميدواريم، در اصالحيه 
ــى و نظارت لحاظ شود  جديد قانون نظام صنفى تامين رديف بودجه بازرس
ــم در اختيار اتاق اصناف ايران  ــوى ديگر، وجوه دريافتى بابت جراي و از س
قرار گيرد، ضمن اينكه ترتيبى اتخاذ شود كه بيشترين توجه به تامين نياز 

مالى اتاق هاى اصناف معطوف شود.

دريافت ماليات از 
خانه هاى خالى در 
انتظار ابالغ است

ــگرى، رييس كل سازمان  على عس
امور مالياتى گفت: بر همين اساس 
نرخ ماليات خانه هايى كه يك، دو 
ــال خالى است، به نسبت  يا سه س
ــاوت خواهد بود،  ــدت زمان متف م
پس از ابالغ دولت خانه هاى خالى 
ــا ماليات  ــايى و از آنه ــد شناس باي
دريافت شود، اما هم اكنون قانونى 
ــدارد. براى  ــن زمينه وجود ن در اي
ــايى خانه ها هماهنگى هايى  شناس
ــاير بخش ها  ــهردارى ها و س ــا ش ب
انجام مى شود تا بتوانيم اين امر را 

اجرايى كنيم. 

توافقى با روسيه براى 
فروش نفت نداشتيم 

ــور  ام ــاون  مع ــدى،  ماج ــى  عل
ــا تاكيد بر  ــل وزير نفت، ب بين المل
ــيه  اينكه هيچگونه توافقى با روس
براى فروش نفت ايران توسط اين 
ــه، اعالم كرد:  ــور انجام نگرفت كش
ــيه صرفا تفاهم نامه اى  ايران و روس
اقتصادى و تجارى امضاء كرده اند. 

نخستين محموله 500 
تنى نفت گاز ايران به 
افغانستان صادر شد

ــل  ــكولى، مديرعام ــى كش مصطف
ــش فرآورده هاى  ــركت ملى پخ ش
نفتى ايران گفت: نخستين محموله 
ــت گاز ايران به ميزان 500 تن به  نف
ــد و برنامه ريزى  افغانستان صادر ش
ــم آن به 1000  ــراى افزايش حج ب
تن در حال پيگيرى است. مقدمات 
ــادرات محموله ديگرى به همين  ص
ــور  ــن) نيز به كش ــدار (500 ت مق
ــتان در دست پيگيرى است.  افغانس
صادرات نفت گاز به افغانستان پيرو 
توافق هاى پيشين با مقام هاى انرژى 

اين كشور صورت گرفته است. 

انتقال 6 هزار ميليارد 
تومان بدهى بانكى 
وزارت نيرو به دولت

برنامه ريزى  عليرضا دائمى، معاون 
از  ــرو  ني ــر  وزي ــادى  اموراقتص و 
ــى از بدهى هاى بانكى  انتقال بخش
ــت در قالب  ــه دول ــرو ب وزارت ني
ــت از توليد خبر داده  اليحه حماي
ــورت تصويب نهايى  و گفت: در ص
ــش  ــراى اين طرح، حدود ش و اج
ــان از بدهى هاى   هزار ميليارد توم
بانكى وزارت نيرو به دولت منتقل 
ــفانه اتفاقى كه در  ــود. متاس مى ش
اين  ــاده،  افت نيروگاه ها  ــذارى  واگ
ــت كه نيروگاه ها واگذار شده و  اس
ــا بر دوش وزارت  بدهى بانكى آنه
ــه براى  ــت ك ــرو باقى مانده اس ني
ــوع، از اين  ــرى از اين موض جلوگي
پس شيوه واگذارى تغيير مى كند. 

تاثير كم آبى در 
1000 مگاوات واحد 

نيروگاهى كشور

ــاون  ــاهنگ، مع ــول پيش عبدالرس
هماهنگى توليد شركت توانير گفت: 
ــدود 1000 مگاوات  ــون ح هم اكن
ــل  ــى، به دلي ــاى نيروگاه از واحده
ــتند  ــاى آبى قادر نيس محدوديت ه
ــام ظرفيت خود كار كنند.  كه با تم
74 پارامتر براى تعيين ميزان خروج 
اضطرارى نيروگاه ها مدنظر است كه 
ــه خود واحد  ــا چهار مورد آن ب تنه
ــت. نيروگاه هايى مانند  ــوط اس مرب
ــروگاه همدان  نيروگاه اصفهان و ني
با 20 تا 25 درصد ظرفيت خود كار 
ــه  تازگى قراردادى با آب  مى كنند. ب
ــده كه  منطقه اى همدان منعقد ش
براساس آن، فاضالب همدان تصفيه 
ــاب فاضالب همدان در  ــده و پس ش
اختيار نيروگاه همدان قرار مى گيرد.

 
بعد از 35 سال، بوئينگ 
به «ايران اير» قطعات 

هواپيما مى فروشد
بر اساس خبر، خبرگزارى آنا، براى 
ــتين بار در 35 سال گذشته،  نخس
ــرارداد با  ــد ق ــاده عق ــگ آم بوئين
هواپيمايى جمهورى اسالمى «براى 

تامين قطعات هواپيما» است. 

ــاورزان سراسر كشور  ــال 7 ميليون تن گندم از كش ــاورزى گفت: امس وزير جهاد كش
خريدارى مى شود. 

محمود حجتى، در حاشيه مراسم امضاى تفاهم نامه دوباره بين ايران و مركز تحقيقات 
ــك (ايكاردا) در خصوص وضعيت توليد گندم در كشور گفت:  بين المللى مناطق خش
هم اكنون راندمان توليد گندم ديم به شكل فوق العاده اى در كشور پايين است، به طور 
ــود. با توجه به اينكه به  ــط در هر هكتار 1200 كيلوگرم گندم ديم توليد مى ش متوس
ــطح زير كشت گندم ديم هستيم، اما در نظر داريم،  دنبال كاهش اراضى و مناطق س
افزايش محصول را در واحد سطح افزايش دهيم كه اين مهم با استفاده از ارقام جديد 

سازمان هاى تحقيقات بين المللى همچون ايكاردا امكان پذير است. 
ــاورزى 92 درصد  ــاورزى گفت: اينكه بخش كش ــوص مصرف آب بخش كش وى در خص
مصرف آب كشور را به خود اختصاص مى دهد، جرم نيست آنچه كه مدنظر بوده و وزارت 

جهاد كشاورزى آن را پيگيرى مى كند، افزايش بهره ورى محصول در واحد سطح است. 
ــور حفظ  ــك بودن آب و هواى كش ــاورزى گفت: به دليل گرم و خش وزير جهاد كش
ــز اين موضوع به  ــال ني ــه همچون آب مورد توجه جدى دولت بوده و امس ــع پاي مناب
ــاورزى قراردارد. وى تصريح كرد:  ــكل جدى در اولويت برنامه هاى وزارت جهاد كش ش

ــون تن گندم  ــود، 7ميلي ــال پيش بينى مى ش امس
ــود كه نسبت به گندم  ــاورزان خريدارى ش از كش
ــته اين رقم از افزايش  ــده سال گذش خريدارى ش

مطلوبى برخوردار است. 
ــاى ايران و ايكاردا  ــى در خصوص همكارى ه حجت
ــعه  ــه توس ــاى تفاهم نام ــم امض ــت: اميدواري گف
همكارى هاى ايران با ايكاردا تاثير فوق العاده اى در 
ــون حبوبات، جو،  افزايش محصوالت زراعى همچ
ــد كه اين اقدام  ــطح باش گندم و نخود در واحد س
ــاورزان در  ــر افزايش درآمد كش ــد عالوه ب مى توان

افزايش توليد ملى نيز تاثيرگذار باشد. 

ــتقبال مردم از شير و ماست پرچرب به دليل  رييس اتحاديه بنكداران تهران گفت: اس
ــتفاده از روغن پالم در اين محصوالت كم شده است. اميدواريم موضوع روغن پالم  اس
ــته مطرح شد به فراموشى  ــيرها كه سال گذش ــتفاده از وايتكس در ش نيز همانند اس

سپرده نشود. 
محمد آقاطاهر، رييس اتحاديه بنكداران تهران در گفت وگو با ايلنا درخصوص استفاده 
ــت: در حال حاضر اكثر مردم به  ــت پرچرب اظهار داش ــير و ماس از روغن پالم در ش

استفاده از شير كم چرب رو آورده اند زيرا به نظر آنها اين شير سالم تر است. 
ــد اما به نظر مى رسد  ــير استفاده مى ش ــته نيز از روغن پالم در ش وى افزود: در گذش
ــتفاده از اين روغن در حال حاضر به دليل صرفه اقتصادى بيشتر شده است  درصد اس
و جاى تعجب دارد كه چرا نمايندگانى كه از سوى اداره استاندارد و اداره بهداشت در 
كارخانجات حضور دارند اين مسئله را با تاخير عنوان كردند درحالى كه افشاى چنين 

موضوعاتى كه به سالمت مردم مربوط مى شود، ضرورى است. 
ــترول باال  ــرر و زيان اين روغن گفت: روغن پالم به دليل كلس ــاره به ض آقاطاهر با اش

موجب افزايش سكته هاى قلبى و مغزى مى شود. 
ــى و برخورد با  ــت اقدام به معرف ــرا تاكنون دول ــش كه چ ــخ به اين پرس وى در پاس

ــتفاده مى كنند  ــه از اين روغن اس كارخانجاتى ك
ــات  كارخانج ــر  اكث داد:  ــه  ادام ــت،  اس ــرده  نك
ــتفاده  ــير و لبنيات از اين روغن اس توليدكننده ش
ــكل  ــوع باعث ايجاد مش ــن موض ــد و اي مى كردن
ــد اما از اين پس با اعالم  ــير مى ش براى صنايع ش
ــير  ــارى مردم در عدم خريدش اين موضوع و پافش

پرچرب اين موضوع نيز حل خواهد شد. 
رييس اتحاديه بنكداران در خاتمه گفت: اميدواريم 
موضوع روغن پالم نيز همانند استفاده از وايتكس 
در شيرها كه سال گذشته مطرح شد به فراموشى 

سپرده نشود. 

وزير جهاد كشاورزى پيش بينى كرد: 
7ميليون تن گندم امسال از كشاورزان خريدارى مى شود

در گذشته نيز از روغن پالم در شير استفاده مى شد
 مصرف شير و ماست پرچرپ كاهش يافت

ــازه اى به خود  ــكل ت ــا ارتباطات ش اين روزه
ــت. به كمك نرم افزارهاى مختلف از  گرفته اس
ــتفاده  جمله وايبر،  واتس آپ و غيره ماهيت اس
ــال صوت يا پيامك  ــى موبايل تنها انتق از گوش
ــت و هر ميزان كه قابليت هاى گوشى باال  نيس

باشد طرفداران آن نيز بيشتر است. 
ــديد  ــى موبايل در رقابت ش صنعت توليد گوش
ــت و هر روز قابليت ها در  چند توليدكننده اس
حال ارتقا است، اما سوال اينجاست كه با وجود 
به روز شدن و آمدن مدل هاى مختلف از سوى 
شركت ها مديران و مسئوالن از چه نوع برندى 

استفاده مى كنند؟! 
ــنده موبايل در  ــت وگو با چند فروش در گف
ــيديم كه  ــن نتيجه رس ــز فروش به اي مراك
ــترين طرفدار را دارد و بيشترين  آيفون بيش
ــت.  ــود اختصاص داده اس ــروش را به خ ف
ــهروندان عادى كه تمايل دارند  عالوه بر ش
ــند،  ــدل آيفون برخوردار باش ــن م از آخري
ــى و غير دولتى  ــز دولت ــئوالن در مراك مس
ــن برند  ــرو پا قرص اي ــداران پ ــز از طرف ني
ــتر فاكتورهاى جمعى  هستند. در واقع بيش
ــز خريد و فروش پايتخت، بازار  كه در مراك
ــود  ــته مى ش موبايل ايران و عالءالدين نوش

ــت.  براى آيفون اس
ــركتى  ــاس اطالعات موجود خريدهاى ش براس
ــيما،  ــا، صدا و س ــران وزارتخانه ه ــراى مدي ب
ــازمان نظام پزشكى، شركت هاى  شهردارى، س
ــورت مى گيرد؛  ــره ص ــى و غي ــش خصوص بخ

ــناس از  ــران ميانى، افراد سرش همچنين مدي
ــران و مجريان  ــدان به ويژه بازيگ جمله هنرمن
ــتر از برند آيفون خريد  ــيما نيز بيش صدا و س

مى كنند. 
همچنين مسئوالن رسانه اى به ويژه در رده هاى 
باال و ميانى از آيفون استفاده مى كنند، در واقع 
ــرى را مى توان يافت  ــئول و مدي كمتر فرد مس
ــى غير از  ــه از ميان برندهاى موجود به گوش ك

آيفون فكر كند. 

اما چرا آيفون؟! 
ــود در آيفون در نوع  ــه و نرم افزار موج برنام
ــت. كيفيت موجود  ــر به فرد اس خود منحص
ــن برند  ــدن اي ــر نهادينه ش ــه مهم ت و از هم
ــده تا با  ــد برتر موجب ش ــك برن ــوان ي به عن
ــركت هاى  ــى هاى مختلف از ش ــود گوش وج
ــونى و سامسونگ همچنان  معتبر از جمله س
ــد.  باش ــداران  ــه خري ــون در رأس توج آيف
ــندگان با ورود  ــاس گفته يكى از فروش براس
ــى سامسونگ گلكسى اس  آخرين مدل گوش
ــونى اكسپريا z2 براى مدت محدودى  5 و س
نظرهاى خريداران به اين سو رفت، اما خيلى 

زود تب فروش آن از بين رفت. 
ــاى موجود  ــون s5 در بازاره ــون آيف هم اكن
ــون و 80 هزار تومان  ــدون گارانتى دو ميلي ب
ــد كه با گارانتى هاى متعدد  به فروش مى رس
ــا 300 هزار تومان افزايش  قيمت آن 200 ت

مى يابد. 

گوشى مورد عالقه مديران

الهه ابراهيمى 

نمى خواهم كه روزى 
زن و بچه ام آجر 
شود. چه معنايى 

دارد عمده فروشان 
موبايل شناخته 

شوند. من كاالى 
مورد نياز خود را از 
طريق اين افراد به 
نرخ مناسب تهيه 
مى كنم و معتقدم 
نبايد اين افراد 
شناخته شوند



ــاالنه گمرك جمهورى اسالمى  گزارش س
ــان مى دهد، صادرات زعفران در  ايران نش
ــال 91 كاهش 68  ــال 92 نسبت به س س
درصدى داشته است. كاهشى كه مى تواند 
براى سرنوشت زعفران نگران كننده باشد. 
ــت و  ــه به نزديك بودن فصل كش با توج
ــى به وجود  ــت زعفران، اين نگران برداش
ــال  ــد كه آيا صادرات زعفران در س مى آي
ــى اينچنينى مواجه  ــا چالش جارى هم ب

خواهد بود؟ 
ــناخته  ــه اصالتش ش ــى، ب ــران ايران زعف
ــن  ــا كمتري ــه ب ــى ك ــود. محصول مى ش
ــود و در ميان  ــت مى ش مصرف آب، كش
ــت  گران قيم ــاورزى  كش ــول  محص  11
ــران ايرانى از آن نوع  ــا قرار دارد. زعف دني
ــال هاى  ــت كه در طول س محصوالتى اس
ــور  ــراى كش ــى ب ــته ارز آورى خوب گذش
ــه اين محصول در  ــته و به دليل اينك داش
كشورهاى اندكى از جهان كشت مى شود 
ــن توليدكننده  ــون ايران، بزرگ تري و اكن
ــت، نياز جوامع اروپايى  زعفران در دنياس
ــر در بند  ــول آن را كمت ــن محص ــه اي ب

محدوديت هاى تحريم اسير كرده است. 
ــس همه محصوالت  ــير، برعك با اين تقاس
ــان  ــش صادراتش ــل كاه ــه دلي ــران ك اي
تحريم هاست، كاهش صادرات زعفران به 
ــدارد، بلكه اگر  عوامل خارجى ارتباطى ن
ــش صادرات  ــل درباره كاه به دنبال دلي
زعفران بگرديم، به وضع قوانين و مقررات 
ــته  ــتن خواس ــى بدون در نظر داش داخل
ــذ عوارض  ــيم. اخ ــدف مى رس جامعه ه
ــته هاى بيش از  براى صادرات زعفران بس
ــت كه على  30گرمى، مهم ترين دليلى اس
حسينى، عضو شوراى ملى زعفران، براى 

اين كاهش مى آورد. 
ــرد، براى  ــال قبل دولت مقرر ك ــه س  س
ــرم  ــش از 30 گ ــته هاى بي ــادرات بس ص
ــدى دريافت  ــوارض 15 درص زعفران، ع
ــوى  ــا مخالفت از س ــود. اين مصوبه ب ش
صادركنندگان زعفران روبه رو شد، گرچه 
ــرف خوراكى اصوال در  ــران براى مص زعف
ــود  ــر 30 گرم صادر مى ش ــته هاى زي بس
ــادرات زعفران،  ــادى از ص ــش زي اما بخ
ــتفاده صنعتى صادر مى شود كه  براى اس
ــش از 30 گرم  ــته هاى بي ــا در بس طبيعت
ــرانجام با روى كار آمدن دولت  ــت. س اس
يازدهم اين مصوبه به حالت تعليق درآمد 

ــته براى صادرات  ــال گذش و از مهرماه س
ــد.  زعفران هيچ گونه عوارضى دريافت نش
ــران در حال  ــادرات زعف ــا اين اتفاق ص ب
ــدن بود كه دوباره اين عوارض از  عادى ش
ــال جارى برقرار شد و  ــت ماه س ارديبهش
ــاره حدود 20 روز پيش اين مصوبه با  دوب
استناد به رأى ديوان عالى كشور لغو شد. 
ــت امروز»  ــينى در گفت وگو با «فرص حس
ــران فقط  ــكل صادرات زعف ــد: مش مى گوي
ــت كه موجب  ــاعه اى اس ــن خلق الس قواني
مى شود صادرات و صادركنندگان در حالت 
تعليق قرار بگيرند، اينكه آيين نامه ها بدون 
ــته هاى جامعه هدف صادر  توجه به خواس
ــاراتى را به اين جامعه وارد  ــود، خس مى ش
ــت. يك  مى كند كه گاهى جبران ناپذير اس
صادركننده تالش مى كند، بسترهاى الزم را 
براى صادرات محصول خود فراهم كند و با 
يك آيين نامه همه اين تالش ها برباد مى رود 
و فراهم كردن دوباره آن بسيار دشوار است، 
ــود را به  ــم اعتماد خ ــازار جهانى ه زيرا ب

صادركننده از دست مى دهد. 

ايران، بزرگ ترين توليدكننده زعفران 
در جهان

وقتى صحبت از توليد زعفران مى شود، نام 
ــور در توليد اين محصول به ميان  دو كش
مى آيد، اسپانيا و ايران. تا سال ها قبل اين 

ــپانيا بود كه در توليد زعفران از ايران  اس
پيشى گرفته بود، اما اكنون ايران است كه 
ــالف زيادى در توليد زعفران بر بام  با اخت

توليد كنندگان زعفران جهان قرار دارد. 
ــا نزديك به 80  ــر، ايران ب ــال حاض در ح
ــت زعفران  ــطح زير كش ــزار هكتار س ه
ــال توليد  ــدود 280 تن زعفران در س ح
مى كند كه گفته مى شود در سال 93 اين 
ــش پيدا خواهد  ــزان به 300 تن افزاي مي

ــن 100 تا 150  ــرد. از اين 280 تن بي ك
ــهم صادرات است و بين 30 تا  تن آن س
ــهم مصرف داخلى. كه با توجه  50 تن س
ــبت به جمعيت  ــه آمار موجود ايران نس ب
ــور در استفاده از  خود پرمصرف ترين كش

زعفران است. 

توليد ايران به كام اسپانيا
ــازار جهانى به زعفران ايرانى  گرچه نياز ب
ــبت به  ــده كه اين محصول نس موجب ش
ــيب  ــاير محصوالت صادراتى ايران آس س
ــد، اما اين  ــازار جهانى ببين ــرى در ب كمت
ــت كه زعفران از تحريم ها  بدين معنا نيس
ــع تحريم ها  ــت. وض ــب مانده اس بى نصي
موجب شده كه ايران بازار 50 تنى امريكا 
را از دست بدهد و به جاى آن اسپانيا اين 
ــرد، آن هم با صادر  ــت بگي بازار را در دس

كردن زعفران ايرانى! 
ــران ايرانى به اروپا و  بخش عمده اى از زعف
ــود كه البته  ــپانيا صادر مى ش به ويژه به اس
ــورها نمى شود  همه آن به مصرف اين كش
بلكه اسپانيا با دوباره بسته بندى كردن اين 
زعفران، آن را به نام خود به كشورهايى نظير 
امريكا و بخشى از اروپا صادر مى كند. البته 
اين موضوع چندان هم براى صادركنندگان 
ــه دليل  ــپانيا ب ــت، زيرا اس ــى بد نيس ايران
عضويت در اتحاديه اروپا از بخشودگى هايى 
ــوى ديگر تحريم ها  ــت و از س برخوردار اس
ــال هاى اخير ورود پول و اخذ كاالى  در س
صادراتى را براى ايرانى ها دشوار كرده، از اين 
رو اينكه ايران به اسپانيا زعفران صادر كند 
و اسپانيا آن را در بسيارى از مناطق پخش 
كند در چنين شرايطى چندان هم به ضرر 
ايران نيست، ولى اينكه زعفران ايرانى به نام 

ــود در سال هاى آينده  اسپانيايى ها تمام ش
مى تواند آسيب هايى را به دنبال داشته باشد. 
ــت كه چنين  ــپانيا نيس البته اين فقط اس
ــام مى دهد بلكه امارات نيز  اقدامى را انج
ــردن حجم زيادى از زعفران  با دريافت ك
ــورت  ــود و به ص ــام خ ــا ن ــى آن را ب ايران
ــر هند و  ــورهايى نظي ــى به كش غير قانون

چين صادر مى كند. 
ــينى درباره اين موضوع بيان مى كند:  حس
ــت  ــران به هند باال اس ــه واردات زعف تعرف
ــور  و به همين دليل هندى ها با اينكه كش
پرمصرف زعفران هستند، ترجيح مى دهند 
ــادى غيرقانونى وارد  ــران را از مب ــه زعف ك
ــل چنين حركتى بارها از  كنند. ما در مقاب
دولت درخواست كرده ايم كه ايران هم براى 
محصوالتى نظير برنج هندى تعرفه باال در 
ــت هند به زعفران نياز  نظر بگيرد، اگر دول

دارد بايد تعرفه واردات آن را كاهش دهد. 

زعفران ايرانى به همه قاره ها رنگ مى دهد
ــه قاره هاى  ــى تقريبا به هم زعفران ايران
جهان صادر مى شود. در اروپا كشورهايى 
نظير اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، نروژ، آلمان، 
ــداران  ــره از طرف ــد و غي ــارك، هلن دانم
ــتند. البته سهم بزرگ  زعفران ايرانى هس

اين بازار متعلق به اسپانيا است. 
در خاورميانه نيز همه كشورهاى عربى و در 
صدر آنها امارات، زعفران ايرانى را خريدارى 
ــنگاپور و چين نيز عمده ترين  مى كنند. س
واردكنندگان زعفران در شرق آسيا به شمار 
مى روند. زعفران ايرانى همچنين به بخشى 
از كشورهاى افريقايى، استراليا و بخشى از 

قاره امريكا صادر مى شود. 
البته توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران 
اميدوارند كه بسترهاى صادرات با بازارسازى 
ــود كه  و به كمك دولت به گونه اى فراهم ش

دوسوم از زعفران داخلى، صادر شود. 
ــر بلنداى  ــران ايران اكنون ب ــا اينكه زعف ب
ــتاده است اما  توليد و بازارهاى جهانى ايس
ــد و تجارت را  ــرورت مديريت تولي اين ض
ــور بايد حفظ چنين  رد نمى كند، بلكه كش
موقعيتى را در صدر ماموريت هاى خود قرار 
ــال است كه  ــه س دهد. اكنون قريب به س
طرح ارتقاى كيفيت زعفران در كشور اجرا 
مى شود و اين اميد مى رود كه در اين دهه، 
ارتقاى كيفيت زعفران تثبيت شده تا ايران 
بتواند همچنان قدرتمند از جايگاه و اصالت 

زعفران ايرانى در جهان دفاع كند. 

صادرات زعفران ايرانى رنگ مى بازد
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اخبار كوتاه

خبر

عسل داداشلو

خريد گندم از 9 استان 
كشور به بيش از 200 

هزار تن رسيد
ــى بازرگانى  ــادر تخصص ــركت م ش
دولتى ايران اعالم كرد: ميزان خريد 
ــور از سطح  ــتان كش گندم در 9 اس
ــت و  ــزار تن گذش ــش از 200 ه بي
ــدم خريدارى  ــوع گن تاكنون مجم
ــش ميليون تن رسيده  ــده به ش ش
است. مراكز خريد تضمينى گندم در 
استان هاى خوزستان، فارس، گلستان 
ــاه، تا نيمه مردادماه جارى  و كرمانش
ــور را  ــترين مقدار گندم در كش بيش
خريدارى كرده اند به گونه اى كه مقدار 
ــتان ها از  خريد در هر يك از اين اس
نيم ميليون تن گذشت. در عين حال 
ــتان هاى  ــد گندم در اس فصل خري
خوزستان و بوشهر پايان يافته است. 

پرداخت آخرين مرحله 
از مطالبات بازنشستگان 
كشورى در هفته دولت

ــاون، كار و  ــر تع ــى ربيعى، وزي عل
ــم افتتاحيه  رفاه اجتماعى در مراس
ــتگى  بازنشس صندوق  ــاختمان  س
ــورى در چهارمحال و بختيارى  كش
اعالم كرد: آخرين مرحله از مطالبات 
ــورى در  ــته كش 330 هزار بازنشس

هفته دولت پرداخت مى شود. 
ــى  ــده ناش ــزود: معوقات يادش او اف
ــون مديريت خدمات  ــراى قان از اج
ــات  ــن مطالب ــت و اي ــورى اس كش
آخرين مرحله آن محسوب مى شود. 
تاكنون 830 هزار نفر از بازنشستگان 
ــورى در مراحل قبلى معوقات  كش

خود را دريافت كرده اند. 

بهره بردارى زودهنگام از 
دو فاز پارس جنوبى در 
نيمه نخست سال آينده

ــاون امور  ــينى، مع ــيدعماد حس س
ــى وزير نفت گفت: با توجه  مهندس
به پيشرفت فازهاى 20 و 21 پارس 
ــال آينده به  ــا اوايل س جنوبى، آنه
ــند. او با  ــگام مى رس ــد زودهن تولي
ــاى 20 و 21  ــاره به اينكه فازه اش
ــرفت خوبى دارند، اظهار كرد:  پيش
طبق گزارش پيمانكاران اين طرح، 
هم اكنون پيشرفت اين فازها نزديك 
ــه ميزان  ــت البت ــه 70 درصد اس ب
پيشرفت دريا جلوتر از خشكى است. 
ــبت به برنامه  حفارى اين فازها نس
ــا انتظار  ــت ام زمان بندى عقب اس
ــال آينده به  مى رود اين فازها در س

توليد زودهنگام برسند. 

رييس سازمان توسعه تجارت خبر داد: 
با رفع موانع سياسى، فرآيند الحاق به سازمان 

تجارت جهانى آغاز مى شود

ــكيل كارگروه هاى ويژه براى الحاق  ــازمان توسعه تجارت از تش رييس س
ــازمان ها  ــارت جهانى (WTO) خبر داد و گفت: تمام س ــازمان تج به س
ــازمان تجارت  ــتن به س و نهادهاى مرتبط بايد آمادگى الزم را براى پيوس
ــدن موانع سياسى، فرآيند الحاق  ــب كنند تا به محض رفع ش جهانى كس

از سر گرفته شود. 
ــى  هماهنگ ــه  كميت ــت  نشس ــتين  نخس در  ــى راد،  افخم ــى اهللا  ول
ــكيل  ــازمان تجارت جهانى (WTO)، تش ــان وزرا در امور س معاون
ــش آمادگى در  ــى و افزاي ــراى بحث و بررس ــژه ب ــاى وي كارگروه ه
ــازمان تجارت جهانى را ضرورتى  ــازمان ها و نهادهاى مرتبط با س س
ــير بايد گفته ها را به عمل  ــت و گفت: در اين مس ــدنى دانس انكارنش
ــادى در حيطه  ــازمان و نه ــت كه هر س ــل كنيم و ضرورى اس تبدي
ــب آمادگى هاى  ــد تا با كس ــده خود حركت كن ــخص ش وظايف مش

الزم، فرآيند الحاق تسريع شود. 
ــعه تجارت برگزار شد، از عزم  ــه اى كه در محل سازمان توس وى در جلس
دولت يازدهم در ساماندهى فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهانى سخن 
ــارت با اتخاذ رويكرد نتيجه گرا  ــت و افزود: وزارت صنعت، معدن و تج گف
ــازمان تجارت جهانى  اهداف عملياتى قابل حصولى را براى عضويت در س

در دستور كار قرار داده است. 
 WTO ــعه تجارت و ــازمان توس ــريح ارتباط س ــى راد، در تش افخم
ــرك، برگزارى  ــا و ابالغ آن به گم ــم تعرفه ه ــازوكار تنظي ــت: س گف
ــورهاى خارجى، عضويت  ــيون ماده يك، ارتباط تجارى با كش كميس
ــورهاى مختلف  ــاد تفاهم نامه با كش ــاى بين المللى، انعق در پيمان ه
ــعه  ــازمان توس و مواردى از اين قبيل، از جمله ابزارها و امكانات س
ــازمان تجارت  ــاط تنگاتنگى با عضويت در س ــت كه ارتب تجارت اس

ــى دارد.  جهان
ــتن به  ــارت براى پيوس ــعه تج ــازمان توس ــن برنامه هاى س وى در تبيي
ــازمان تجارت جهانى گفت: كاهش طبقات تعرفه اى از جمله مهم ترين  س
ــت، زيرا با ايجاد سازوكار منطقى  ــعه تجارت اس ــازمان توس برنامه هاى س
ــور ايجاد  ــا و كاهش طبقات آن، فضاى رقابتى در كش ــن تعرفه ه در تعيي
ــود و اين فضا، توليدكنندگان را وادار مى كند محصوالت خود را در  مى ش
ــتاى  رقابت با كاالهاى خارجى با كيفيت باالترى ارائه دهند و اين در راس

الحاق به WTO است. 
رييس سازمان توسعه تجارت، ايجاد فضاى رقابتى در صنايع و فعال سازى 
بخش خصوصى را از جمله ضرورت هاى مهم در اين مسير دانست و افزود: 
براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى بايد صنايع كشور با شرايط جديد 

منطبق شوند و آسيب پذيرى خود را كاهش دهند. 
وى الحاق دفتر نمايندگى تام االختيار تجارى به بدنه اين سازمان را اقدام 
موثر ديگرى در مسير پيوستن به سازمان تجارت جهانى خوانده و با ابراز 
اميدوارى نسبت به برنامه هاى تيم مذاكره كننده ايران با گروه 1+5 گفت: 
ــى، مذاكرات براى الحاق به سازمان تجارت  با رفع تحريم ها و موانع سياس

جهانى آغاز مى شود. 

 ايران با نزديك به 
80 هزار هكتار سطح 
زير كشت زعفران 
حدود 280 تن در 
سال توليد مى كند 
كه گفته مى شود در 

سال 93 اين ميزان به 
300 تن افزايش پيدا 

خواهد كرد

ــهر  ــتان بوش ــيالت اس مديركل ش
گفت: با توجه به كاهش صيد ميگو 
ــبت به سال گذشته و به منظور  نس
ــاز مردم،  ــوى مورد ني ــن ميگ تامي
ــن آبزى  ــوع دريايى اي ــادرات ن ص

ممنوع است. 
ــزود: در يك  ــين بهمنيارى اف حس
ــاز فصل صيد  ــته از آغ هفته گذش
ــتان بوشهر 550 تن  در آب هاى اس

ميگو توسط صيادان اين 
ــتان صيد شده است.  اس
ــد ميگو  ــن ميزان صي اي
ــابه  ــبت به مدت مش نس
فصل صيد سال  گذشته 
را  ــش  كاه ــد  درص  50

نشان مى دهد. 
به گزارش ايرنا، بهمنيارى 
ــال هاى  س ــد:  يادآورش
ــاز فصل  ــا آغ ــته ب گذش
ــركت هاى  صيد ميگو، ش
ــته بندى  عمل آورى و بس

ــراى خريد  ــهر ب اين آبزى در بوش
ــادرات آن به  ــوى دريايى و ص ميگ
ــور اقدام مى كردند كه  خارج از كش
ــدن آن در  باعث كمياب و گران ش

بازار مى شد. 
وى گفت: امسال با توجه به كاهش 
ــن قيمت آن،  ــد ميگو و باالرفت صي
ــتر  ــرى از گرانى بيش براى جلوگي
اين آبزى و بهره مندى مردم كشور، 
ــتان  صادرات ميگوى دريايى از اس

بوشهر ممنوع شده است. 
ــهر  ــتان بوش ــيالت اس مديركل ش
ــاره تكثير و پرورش ميگو در اين  درب
ــتان اظهار كرد: از ابتداى امسال  اس
ــارد و400 ميليون  تاكنون يك ميلي
قطعه بچه ميگوى 15 روزه در مراكز 
ــتان توليد و در اختيار  تكثير اين اس

پرورش دهندگان قرار گرفت. 
ــال در سطح  بهمنيارى گفت: امس
سه هزارو950 هكتار از استخرهاى 

بوشهر  استان  ــده در  آماده سازى ش
ــود.  ــو اجرايى مى ش ــرورش ميگ پ
ــو  بچه ميگ ــازى  رهاس ــات  عملي
ــتخرها رو به پايان است  دراين اس
ــز از اوايل مهر  ــت ميگو ني و برداش
ــارى  ــد.  بهمني ــد ش ــاز خواه آغ
ميگو  ــدگان  تكثيركنن ــرد:  ك بيان 
ــم در توليد  ــى مه ــهر نقش در بوش
ــاز  موردني ــوى  بچه ميگ ــن  تامي و 

ــد  دارن ــور  كش ــدگان  پرورش دهن
ــاه اخير 800  ــه در دو م به طورى ك
ــو يك روزه  ــون قطعه بچه ميگ ميلي
توليد و براى پرورش به استان هاى 

ساحلى كشور فرستاده شدند. 
ــكده ميگو نيز گفت:  رييس پژوهش
سند ملى طرح پيشگيرى از بيمارى 
ــاركت بخش  ــو با مش زودرس ميگ
ــكى و  ــيالت، دامپزش خصوصى، ش
ــيالتى در بوشهر  تحقيقات علوم ش
ــرو آيين جمشيد  تدوين شد.  خس
ــزار هكتار  ــش از 60 ه ــزود: بي اف
ــاحلى استان بوشهر براى  اراضى س
ــده كه  ــايى ش پرورش ميگو شناس
ــطح اراضى  اين ميزان 70 درصد س
ــزى در  ــن آب ــرورش اي ــتعد پ مس
ــت.  وى با اشاره به اينكه  كشور اس
ــن نهاده هاى  ــو از مهم تري بچه ميگ
ــت،  ــرورش اين آبزى اس صنعت پ
ــز تحقيقاتى توليد  اضافه كرد: مرك

ــهر با  ميگو عارى از بيمارى در بوش
هدف دستيابى به دانش فنى توليد 
ــتانه بهره بردارى  ميگو SPT در آس

است. 
آيين جمشيد گفت: مركز تحقيقاتى 
ــارى  ــارى از بيم ــوى ع ــد ميگ تولي
خليج فارس در زمينى به مساحت 17 
هزار مترمربع ساخته شده كه درآن 
ــاز، سالن  ــالن و آزمايشگاه غذاس س
ــد پرورش  ــدارى مول نگه
ميگو و سالن تكثير ايجاد 
ــه توليد  ــده كه قادر ب ش
ــا مقاومت باال  بچه ميگو ب
و عارى از هرگونه بيمارى 
ــن  ــزود: اي ــت. وى اف اس
ــتخر  مركز داراى 19 اس
بتنى براى نگه دارى مولد 
ــو، 9 حوضچه تكثير  ميگ
ــزى  مرك ــگاه  آزمايش و 
ــى  براى آزمايش و بررس
ــت  بيمارى هاى ميگو اس
ــاى آبزيان  ــد بيمارى ه ــه مى توان ك
پرورشى و دريايى را كنترل و بررسى 
ــيد بيان كرد: 40  كند.  آيين جمش
ــاخت اين  ــال براى س ــارد ري ميلي
ــل اعتبارات  ــى از مح مركز پژوهش
ــده كه براى تكميل  ملى تامين ش
ــار ميليارد  ــه آن نياز به چه محوط

ريال ديگر است. 
ــو گفت:  ــكده ميگ ــس پژوهش ريي
ــى  تحقيقات ــز  مرك در  ــال  امس
ــاى  فعاليت ه ــو  ميگ ــكده  پژوهش
ــى روى آبزيان  ــى و ژنتيك پژوهش
ــان  ــى و ماهي ــاى درياي و جلبك ه

يال اسبى دردست اجراست. 
ــيد افزود: در اين ارتباط  آيين جمش
ــنامه ژنتيكى دو مركز تكثير  شناس
ــتان  ميگوى بخش خصوصى در اس
ــون  ــده و اكن ــن ش ــهر تدوي بوش
ــار مركز ديگر  مقدمات تدوين چه

دردست اجراست. 

صادرات ميگوى دريايى از استان بوشهر ممنوع شد

خط راه آهن اصفهان - شهركرد - اهواز 
دو ميليارد دالر سرمايه نياز دارد 

ــرح  ط ــر  مدي ــى آذر،  عال ــام  بهن
ــت: خط  ــه اى گف ــاى حوم قطاره
ــهركرد -  ــان - ش ــن اصفه راه آه
ــرمايه  اهواز به دو ميليارد دالر س

ــاز دارد. ني
ــن تفاهم نامه با  ــزود: چندي وى اف
ــى در وزارت راه و  ــش خصوص بخ
پنج،  ــا  ب دارد،  ــازى وجود  شهرس
ــركت خصوصى مذاكراتى  شش ش
ــا هيچ  ــت ام ــه اس ــورت گرفت ص
ــن زمينه  ــدى در اي ــنهاد ج پيش

ــت  ــن دول ــدارد همچني ــود ن وج
ــط را با  ــافر و بار اين خ ــد مس باي

راه اندازى طرح هاى باالدستى اين 
طرح تضمين كند.

ــب كه خط  ــان اين مطل ــا بي او ب
ــده يكى از محورهاى بسيار  يادش
ــور است افزود: براساس  مهم كش
ــات طرح جامعه حمل و نقل  مطالع
ــور اين محور در اولويت اجرا  كش
ــت همچنين اين  ــرار گرفته اس ق
ــدوده محور  ــد مح ــرح مى توان ط
ــامان  ــر و س ــور را س جنوب كش

دهد. 



ــاخص بورس اوراق بهادار پس از  ش
ــزش و اصالح، باالخره  هفت ماه ري
ــته توانست خط نزولى  در ماه گذش
كوتاه مدت خود را بشكند و حداقل 
ــتاورد اين موضوع اين است كه  دس
ــوان نزولى  ــاخص را نمى ت ديگر ش
ــرمايه گذاران داليل  ناميد. عمده س
ــزش چند  ــراى اين ري ــى ب مختلف
ــرمايه متصور هستند:  ماهه بازار س
عرضه هاى خصوصى سازى ، مرحله 
ــورم ركودى ،  ــدى ، ت دوم هدفمن
افزايش نرخ پتروشيمى ها و ماجراى 
بهره مالكانه. در حال حاضر بانك ها 
ــتند: بازار  ــازارى هس ــر ب رقيب ه
ــال ، ارز ، بورس  ــكن ، ط توليد، مس
ــرمايه گذارى در  و غيره. جذابيت س
بانك موجب شده است كه بازار هاى 
ديگر توانايى رقابت با آن را نداشته 

باشند.
ــور در اين تحليل به  به همين منظ
جذابيت هاى سرمايه گذارى در بازار 
بورس و بانك پرداخته خواهد شد. 

مقايسه p/e بازار سرمايه و 
بانك در سال 1393

ــركت ها  آخرين رقمى كه از p/e ش
ــت  ــت عدد 5,8 اس ــار اس در اختي
ــت،  ــه تير 1393 اس ــه مربوط ب ك
ــبه p/e بانك نيز سود  براى محاس
ــاله را مدنظر قرار  22 درصد يك س
ــرض، p/e بازار  ــم، با اين ف مى دهي
ــت كه در برابر  بانك رقم 4,54 اس

p/e بازار سرمايه جذاب تر است.
ــك تفاوت  ــورس و بان ــازار ب بين ب
ــود دارد،  ــرى نيز وج ــى ديگ اساس
ــهامدار  ــود به س در بورس همه س

پرداخت نمى شود اما سرمايه گذاران 
ــيمى از بانك  بانك عين سود تقس
ــرض  ــا ف ــد. ب ــت مى كنن را درياف
سرمايه گذارى در بانك حدودا 4,5 
ــاله به اصل پول خود مى رسيم و  س
ــرمايه اندكى بيشتر از 7  در بازار س
ــه بين اين دو بازار  سال. در مقايس
اين گونه مى توان نتيجه گيرى كرد: 
ــاى خاص  ــورس داراى جذابيت ه ب

ــت كه نوسان گيرى  خود اس
ــت و بازدهى  يكى از آنهاس
ــرمايه گذاران  ــراى همه س ب
يكسان نيست، ولى در حال 
ــه به فرضيات  حاضر با توج
امروز، آمار نشان مى دهد كه 
سرمايه گذارى در بانك براى 
ــرمايه گذاران ريسك گريز  س

جذاب تر از بورس است.
ــت كه  ــه بايد توجه داش البت

ــت هاى دولت به سمت تغيير  سياس
متغيرهاى كالن اقتصادى در جريان 
ــت. در ادامه سعى مى شود كه در  اس
ــال 1394  ــرش زمانى در س همين ب
بازار سرمايه و بانك مورد بررسى قرار 
گيرد تا مشخص شود براى سال آينده 
نيز بازار بانك به همين ميزان جذابيت 

سرمايه گذارى در خود را دارد يا خير.

پيش بينى سود بانكى
 در سال 1394 

ــتقيمى با  ــى رابطه مس ــود بانك س
ــود بانكى  نرخ تورم دارد. در دنيا س
ــود اوراق بدون  و به صورت كلى س
ــك، مقدارى باالتر از نرخ تورم  ريس
ــه كه  ــود. همان گون ــن مى ش تعيي
ــود مقدارى  ــخص است نرخ س مش
ــا جذابيت  ــت ت ــر از تورم اس باالت

ــاد  ايج اوراق  در  ــرمايه گذارى  س
ــه  ــه اين موضوع هميش ــود. البت ش
صادق نيست، اما به عنوان يك اصل 
ــاد دانان قرار مى گيرد.  مدنظر اقتص
ــود بانكى در  ــبه نرخ س براى محاس
ــال 1394 به ناچار بايد به همان  س
روش علمى نرخ تورم استناد كنيم. 
تورم در سال 1394 بسيار متفاوت 
ــته خواهد  ــال هاى گذش با تورم س

بود. در 6 ماه گذشته ميانگين تورم 
ماهانه حدودا يك درصد بوده است 
ــش ماه گذشته با  و در نهايت در ش
فرض مركب كردن ماه ها 6,3 درصد 
ــت  ــته ايم. انتظار اين اس تورم داش
ــا توجه به  ــال 1393 ب ــا پايان س ت
افزايش نرخ هايى كه به صنايع داده 
ــراى بيرون  ــود و همچنين ب مى ش
آمدن از ركود اقتصادى شاهد رشد 
تورم در برخى از ماه ها باشيم؛ تورم 
ــتا مى توان  تير را نيز در همين راس
ــورت كلى تورم  ــرد. به ص تعريف ك
ــر 15 درصد  ــال 1394 را زي در س
ــم. با قبول اين حد تورمى ،  مى داني
مى توان اين تصور را داشت كه نرخ 
سود بانكى در محدوده 16 درصد - 
ــدارى باالتر از تورم - قرار گيرد.  مق
ــال 1394  ــن مفروضات در س با اي

نسبت p/e بانك را مى توان حدودا 
6,25 دانست.

پيش بينى سود بازار سرمايه
 در سال 94 

ــاله عرضه  ــرمايه هر س ــازار س در ب
ــورت  ــادى ص ــيار زي ــاى بس اوليه ه
ــرد، بنابراين نمى توان مجموع  مى گي
ــاالنه بازار را مورد  ــود تقسيمى س س
بررسى علمى قرار داد. قاعدتا 
ــت  ــن راه حل اين اس بهتري
ــرى از  ــك نمونه گي ــه با ي ك
شركت هاى بزرگ و با بررسى 
ــن  اي ــته  گذش ــازى  سود س
ــال 94 را  شركت ها، سود س
تخمين بزنيم. سود آورى 20 
ــى در سال 91  شركت بورس
ــمگير بوده است  بسيار چش
ــال 93 نيز  و از طرفى در س
كاهش بسيار زيادى داشته است. اگر 
ــركت بزرگ را به كل بازار  اين 20 ش
ــط دهيم به اين نتيجه مى رسيم  بس
ــبت  ــال 93 نس كه بازار بورس در س
ــد تعديل  ــال 92 تنها 8 درص ــه س ب
ــت. اين رقم يك  ــت خواهد داش مثب
ــوم تعديل سال قبل است. تعديل  س
ــال 93 به چند دليل  بسيار پايين س

مى تواند باشد:
ــدى يارانه ها در  ــراى هدفمن 1- اج

سال 93
ــخت گيرى دولت در افزايش  2- س

نرخ صنايع
ــول بودجه محتاطانه  3- روال معم
ــپس  ــركت ها و س ــال ش ابتداى س

تعديل مثبت
ــر مى توان  ــد آخ ــتناد به بن ــا اس ب
ــال  نتيجه گيرى كرد كه تا پايان س

ــد سود از بابت  93 چند درصدى رش
ــركت ها خواهيم  ــه كارى ش محافظ
ــال 1394 تاكنون  ــت. براى س داش
بحث اجراى مرحله سوم هدفمندى 
ــت. حتى اگر اين  ــده اس مطرح نش
ــوان كف  ــود مى ت طرح نيز اجرا ش
ــال 94 نسبت به سال 93  تعديل س
ــت. در سال  را همين 8 درصد دانس
ــته هاى حمايتى  93 مقرر است بس
ــود كه  ويژه اى نيز به صنايع داده ش
ــت آن شاهد  در صورت اجراى درس
ــركت ها خواهيم  تعديل سود در ش
ــرار دادن مجموع  بود، با كنار هم ق
اين مباحث به نظر مى آيد در همين 
ــال 1394 شاهد كف  برش زمانى س
15 درصد افزايش سود نسبت به رقم 
فعلى باشيم. اين رقم اندكى بيشتر از 
ــال 93 است كه منطقى نيز  تورم س
است، با محاسبه تعديل 15 درصدى 
ــود 80 درصدى  ــيم س EPS و تقس
ــال p/e ، 93 سال 94  در مجامع س
ــاب  ــن برهه زمانى با احتس در همي
قيمت هاى فعلى رقمى معادل 4,35 
ــرمايه در  ــد. p/e بازار س خواهد ش
ــيار پايين تر از بانك  سال 1394 بس
ــرمايه  ــت س ــرار مى گيرد، بازگش ق
ــت؛  ــز كمتر از بانك هس ــورس ني ب
اين دو مزيت به همراه جذابيت هاى 
بى شمار بازار سرمايه نشان مى دهد 
ــال 1394 نزديك تر  كه هرچه به س
ــاهد ارجحيت بورس به  مى شويم ش
ــايد با اين تحليل  بانك مى شويم.ش
ــازار را  ــزش اخير ب ــوان دليل ري بت
ــد و همچنين انتظار رشد  متوجه ش
از همين بازار را بى حكمت ندانست.

* مدرس كارگزارى 
آگاه و تحليلگر همفكران

بورس اوراق بهادارنماگر بورس

بازار سرمايه

بورس كاال

بورس انرژى

بورس بين الملل
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ــران در  ــورس اوراق بهادار ته ب
ــته حركت بى رمق و  هفته گذش
ــت و  ــى را به نمايش گذاش آرام
ــاخص به  با افت 0,5 درصدى ش
كار خود پايان داد. به اين ترتيب 
ــرمايه در هفته  دماسنج بازار س
ــته 384 واحد افت كرد و  گذش
ــزار و 997 واحد  ــال 74 ه از كان
ــزار و 613 واحد  ــه كانال 74 ه ب
ــيد كه با اين اتفاق بازدهى  رس
ــورس در عدد 5,6 درصد  منفى ب
ــد. به گفته كارشناسان  حفظ ش
حاكم شدن فضاى ركود در حوزه 
اقتصادى و نيز انتظار بازار براى 
تحوالت هسته اى آينده موجب 
ــت تا فضاى كم رونقى  شده اس
ــكل گيرد و  در بورس تهران ش
حجم و ارزش معامالت با كاهش 
ــن ترتيب با  ــود. به اي مواجه ش
براى  ــهامداران  ــى س بى انگيزگ
ــورس تهران، ارزش  فعاليت در ب
معامالت 10 درصد افت كرد و به 
6 هزار و 632 ميليارد ريال رسيد 
ــهام معامله  ــن حجم س همچني
شده با رشد 17 درصدى مواجه 
ــد و به 2 هزار و 912 ميليون  ش
ــيد. در معامالت هفته  سهم رس
ــته دفعات معامله با رشد  گذش
و  ــد  ش ــه  مواج ــدى  57 درص
ــز با افزايش  تعداد خريداران ني
ــزار و 651  39 درصدى به 60 ه
نفر رسيد. همچنين در معامالت 
ــهام 46 درصد،  هفته گذشته س
ــد و  ــده 28 درص ــالت عم معام
اوراق بدهى 12 درصد معامالت 
ــاص داد. عالوه  را به خود اختص
ــگ صنايع  ــن مپنا، هلدين بر اي
ــو و  ــه، تاپيك ــى خاورميان معدن
ــارگاد بيشترين ارزش  بانك پاس
ــود اختصاص  ــالت را به خ معام

دادند.

غياب غول ها در بازار
در حال حاضر غياب پااليشى ها 
ــوالدى بازار  و همچنين غول ف
ارزش معامالت  ــبب كاهش  س
ــاخص  ــرات اندك در ش و تغيي
ــت و برخى بازگشايى  شده اس
ــه اى براى  ــگاه ها را بهان پااليش
عبور از مقاومت و ادامه روند رو 
به رشد شاخص مى دانند. عبور 
ــطح مقاومتى مى تواند  از اين س
ــى در معامالت بازار  نقطه عطف
ــد و اگر نتواند از اين سطح  باش
ــد 72800 تا 73400  عبور كن
سطح حمايتى شاخص خواهد 
بود. سياست هاى انقباضى دولت 
ــكل  ــراى مهار تورم و ركود ش ب
ــاى مختلف  ــه در بخش ه گرفت
ــوان مهم ترين  ــاد را مى ت اقتص
ــاى اخير  ــل در ركود ماه ه عام
بورس دانست و خروج بورس از 
ركود در چنين شرايطى دشوار 

ــن  ــا در آخري ــت. حقوقى ه اس
ــته در صنعت  ــه گذش روز هفت
بيشتر  و تجهيزات  ماشين آالت 
ــنده و در گروه بانك ها و  فروش
ــات اعتبارى، محصوالت  موسس
ــودرو و قطعات  ــيميايى و خ ش
ــتر خريدار بودند. در حال  بيش
ــات زياد،  ــر به دليل ابهام حاض
ــر  بازار در حال بالتكليفى به س
مى برد. زمانى كه ريزش هاى بازار 
شروع شد گروهى از كارشناسان 
ــرايط ركود و ريزش  از تداوم ش
ــازار در بازه زمانى 6 تا 8 ماهه  ب

ــا افراد زيادى  خبر مى دادند. ام
ــا تكيه بر باورهايى چون عمق  ب
پيدا كردن بازار تصور مى كردند 
ــازار ظرف  ــرايط ركود ب ــه ش ك
ــاه برطرف  ــك الى دوم مدت ي
ــال طبيعى  ــده و بازار به ح ش
ــت. طى 7  ــود بازخواهد گش خ
ــال گذشته سهامداران  الى 8 س
ــط بازدهى  از بازار به طور متوس
ــب  كس ــد  40 درص از  ــش  بي
بازدهى 27  ــن  بنابراي كرده اند. 
الى 28 درصدى اوراق مشاركت 
براى آنها چندان جذاب نيست و 

به دنبال اخبار مثبت و شفافيت 
ــورس برمى گردند.  ــه ب ــازار ب ب
بانكى  ــپرده هاى  س ــود  س نرخ 
ــال تبعيت از  ــز نه تنها به دنب ني
ــه زودى به صورت  قوانين بلكه ب
ــود  ــوى خ ــتماتيك از س سيس
بانك ها كاهش پيدا خواهد كرد، 
اما بعد از گذشت شش ماه بازار 

كماكان بالتكليف است.

پيش بينى هفته آينده
عدم وجود محركى جدى براى 
ــل براى  ــرمايه، حداق ــازار س ب

ــم انداز مناسبى  كوتاه مدت چش
ــازار قرار  ــن ب ــش روى اي را پي
ــرك  ــد كم تح ــد و رون نمى ده
ــه دار خواهد  بورس به نظر ادام
ــازار از  ــال حاضر ب ــود. در ح ب
فضاى مذاكرات هسته اى فاصله 
ــت  ــل مجامع پش ــه، فص گرفت
ــده، برنامه هاى  ــته ش سرگذاش
حمايتى مقطعى دولت از برخى 
ــى به  ــزرگ بورس ــع ب از صناي
مرحله اجرا درآمده و گزارشات 
ــيارى از  ــه ماهه بس عملكرد س
ــيل  ــركت ها نيز به بازار گس ش
شده اما جهت گيرى بازار نسبت 
ــوالت چندان  ــام اين تح به تم
ــت. در  قابل مالحظه نبوده اس
ــالم وعده هاى  ــال اع ــن ح عي
ــراى  اج ــون  همچ ــى  حمايت
ــروج از ركود  ــت هاى خ سياس
ــار سند  تورمى و همچنين انتش
ــرمايه، انگيزه  راهبردى بازار س
مناسبى را براى سرمايه گذاران 
براى بازگشت به بازار يا افزايش 
ــازار ايجاد  ــطح فعاليت در ب س
نمى كند زيرا تمام اين اقدامات 
ــدن آن هم  در صورت اجرايى ش
به صورت صحيح در كوتاه مدت 
ــاى واقعى  ــر متغيره ب تاثيرى 

اقتصاد كشور نخواهند داشت. 

كدام نمادها هنوز 
جذاب هستند

بنا به اين داليل فاصله گرفتن 
از فضاى مبهم كنونى براى بازار 
ــش رو چندان  پي در هفته هاى 
ــت هرچند  ــور نيس ــل تص قاب
ــايد بتوان  به صورت مقطعى ش
روبه رشد  نسبتا  عملكرد  شاهد 
ــات  از جلس ــى  برخ ــازار در  ب
معامالتى باشيم. معامالت گروه 
ــوى  بانكى در هفته آينده به س
ــد كرد و  ــادل حركت خواه تع
ــرمايه گذارى نيز در  ــش س بخ
ــه مى تواند معامالت  اوايل هفت
ــبتا پر رونقى را تجربه كند.  نس
انتظارى  ــى  خودروي بخش  در 
ــت نمادها به مدار  براى بازگش
ــود ندارد و فضاى رو  صعود وج
به افول اين گروه مى تواند ادامه 
پيدا كند. بخش پتروشيمى در 
ــات معامالتى  از جلس تعدادى 
ــيرى صعودى  ــى س ــه آت هفت
ــد گرفت و  ــش خواه را در پي
گروه معدنى نيز ثبات نسبى را 

تجربه خواهد كرد. 
ــى پتانسيل  بخش فلزات اساس
ــى را براى هفته  رشد محسوس
ــدارد. روند  ــده در اختيار ن آين
ــد گروه بيمه نيز بيش  روبه رش
ــه معامالتى دوام  از چند جلس
ــد آورد. همچنين انتظار  نخواه
ــبى در  ــيدن به متعادل نس رس
معامالت گروه مخابرات دور از 

ذهن نيست.

ابقاى قاليباف اصل، 
به عنوان مديرعامل 

بورس تهران
ــركت  ــته هيات مديره ش روز گذش
ــه اى به  ــورس اوراق بهادار جلس ب
تشكيل  مديرعامل  انتخاب  منظور 
داد و اعضاى هيات مديره به ابقاى 
به عنوان  ــل  اص ــاف  قاليب ــن  حس
مديرعامل اين شركت رأى دادند. 
ــور  ــن محمدابراهيم پ ــش از اي پي
زرندى، به نمايندگى از گروه مالى 
ملت به عنوان رييس هيات مديره و 
على يارصالحى از كارگزارى مفيد 
ــب رييس هيات مديره  به عنوان ناي
ــدند. همچنين على اكبر  انتخاب ش
ــه نمايندگى از  ــى ب ــن تفرش امي
ــى تقى پور  ــارگاد، مجتب گروه پاس
ــرمايه گذارى  ــى از س ــه نمايندگ ب
ــتمى به نمايندگى  تدبير، على رس
از سرمايه گذارى بهمن، محمدرضا 
ــا  ــرمايه گذارى صب ــتمى از س رس
ــمى  ــى فهيم هاش ــن و مجتب تامي
ــك تجارت، ديگر  ــزارى بان از كارگ
بورس  اعضاى هيات مديره شركت 

اوراق بهادار هستند.

آغاز ثبت نام دومين دوره 
MBA بازار سرمايه

ــوم اقتصادى  ــگاه عل ــس دانش ريي
ــه اول دوره  ــراى موفق مرحل از اج
ــن  اي در  ــرمايه  س ــازار  ب  MBA
دانشگاه و ثبت نام مرحله دوم اين 
ــاه 93 با مراجعه  دوره در مرداد م
 www.ues.ac.ir به سايت اينترنتى
خبر داد. مزيت دوره MBA بازار 
ــرمايه كه يك دوره ابتكارى در  س
ــت، تاكيد  ــرمايه اس حوزه بازار س
ــردى كردن دانش  ــان بر كارب توام
مديريت در نهادهاى پولى و مالى 
ــب توانمندى  ــو و كس ــك س از ي
ــائل روز بازار سرمايه از  تحليل مس

سوى ديگر، است.

معامله حدود 
9555 ميليارد ريال 

انواع كاال
طى هفته منتهى به 16 مردادماه، 
ــزار تن  ــدود 560 ه ــى ح در حال
ــك به  ــه ارزش نزدي ــواع كاال ب ان
ــورس  ــال در ب ــارد ري 9555 ميلي
ــتد قرار  ــران مورد دادوس كاالى اي
ــت كه به لحاظ حجم و ارزش  گرف
به ترتيب رشد 116 و 66 درصدى 
ــد  ــرد. مهم ترين رش ــه ك را تجرب
ــن هفته مربوط به  معامالت در اي
گروه هاى كااليى فوالد، آلومينيوم، 
ــانتره موليبدن، وكيوم باتوم،  كنس
ــرى و گازها  ــوب كات، مواد پليم ل
ــه  ــى هفت ــت. ط ــا اس و خوراك ه
ــور در تاالر داخلى و صادراتى  مذك
محصوالت صنعتى و معدنى بيش 
از 335 هزار تن انواع كاال با ارزشى 
ــارد ريال  ــه 4833 ميلي ــك ب نزدي

دادوستد شد.

معامله 50 ميليارد ريال 
در بورس انرژى

ــنبه  در جريان معامالت روز چهارش
 176 و  ــزار  49 ه ــرژى  ان ــورس  ب
مگاوات ساعت برق به ارزش حدود 
27 ميليارد ريال معامله شد تا روزى 
درخشان را به جا بگذارد. چهارشنبه 
ــى 2049  ــت معامالت در 123 نوب
ــتاندارد به  ــلف موازى اس قرارداد س
ــون  ــارد و 931 ميلي ارزش 26 ميلي
ريال معامله شد. در تابلوى فيزيكى 
بورس انرژى چهارشنبه 680 بشكه 
ــش گاز ايالم،  ــات گازى پاالي ميعان
ــر حالل 402 پااليش  996 هزار ليت
ــن گاز مايع  ــان و 70 ت نفت اصفه
ــدر امام به  ــيمى بن صنعتى پتروش
ارزش 22 ميليارد و 55 ميليون ريال 
ــد. به  اين ترتيب، مجموع  معامله ش
ــورس انرژى  ــالت ب ارزش كل معام
ــوى فيزيكى و برق به رقم  در دو تابل
حدود 50 ميليارد ريال رسيده است.

سقوط شاخص هاى 
بورس لندن

ــركت برتر بورس  ــاخص 100 ش ش
ــى  ــن روز معامالت ــدن در آخري لن
ــه و در پى افزايش نگرانى ها در  هفت
خصوص تنش هاى اوكراين و اوضاع 
ــد.  ــيه با روند نزولى مواجه ش روس
ــامان اقتصادى و انتشار  اوضاع نابس
ــركت ها موجب  گزارش عملكرد ش
ــاخص هاى لندن نيز آخرين  شد، ش
ــقوط به  روز معامالتى هفته را با س
ــانند. افت ميزان توليدات  اتمام برس
داخلى و صنعتى در انگلستان نسبت 
ــان اميد به  به پيش بينى كارشناس
ــور  ــادى را در اين كش ــق اقتص رون
ناكام گذاشت. در اين بين، شاخص 
فوتسى كه 100 شركت برتر بورس 
ــوند، افت  لندن در آن معامله مى ش

1,2 درصدى را از آن خود كرد.

افت شاخص بورس در سال جارى به 4400 واحد رسيد
از ابتداى امسال، 58 ميليارد و 896 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 284 هزار 
و 176 ميليارد ريال دادوستد شده است كه اين ميزان سهام توسط يك ميليون و 
528 هزار و 52 سرمايه گذار، در چهار ميليون و 911 هزار و 408 نوبت معامالتى 
ــتد شده است. همچنين تعداد سه ميليون و 677 هزار و 165 برگه اوراق  دادوس
مشاركت به ارزش سه هزار و 682 ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار به فروش 
رسيده است.شاخص بورس نيز كه معامالت نخستين روز سال 93 را در ارتفاع 
79 هزار و 15 واحدى آغاز كرده بود، از ابتداى امسال تاكنون در مجموع با افت 

4402 واحدى به عدد 74 هزار و 613 واحد رسيده است.
بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

بيشترين افزايش

بيشترين كاهش

برترين تقاضا

برترين عرضه

شكل گيرى فضاى مبهم از روند حركت شاخص كل

سايه كاهش ارزش معامالت
بر سر بازار سرمايه

سيدمحمد صدرالغروى

 74,613,80شاخص كل
(83,74)ميزان تغيير
B 3,414,108,879ارزش بازار

39,925تعداد معامالت
B 1,193,443ارزش معامالت
M 409,684حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
(66,33)1,927وپاسار
7,42525.31رمپنا

7,91622.72پارسان
6,79919.47وغدير
(18.2)5,194تاپيكو
22,03316.87شبهرن
(11.53)4,068وصندوق

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

  ح . پتروشيمي  
خارك (شخاركح)

17,43814427479.14

  ح . سرمايه گذاري 
361267.76پرديس(پرديسح)

  ح . خوراك  دام  
پارس (غدامح)

4,6093207.46

1,101615.87  ح .   صنايع بهشهر (وصناح)
10,1634764.91  ح . نفت  پارس (شنفتح)
34,38213224  قند لرستان (قلرست)

2,8571093.97 عمران وتوسعه فارس (ثفارس2)
1,233473.96  بيمه دانا(دانا)

6,2292373.96  پگاه اصفهان (غشصفا)
2,104803.95  بيمه ملت(ملت)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
درصد تغيير قيمتقيمت

تغيير
  ح . سرمايه گذاري  

(7.98)(40)461مسكن (ثمسكنح)

  ح . الكتريك  خودرو 
(6.61)(51)721شرق (خشرقح)

(4.06)(90)2,129  ح . لعابيران (شلعابح)
(3.99)(576)13,843  كاشي   سينا(كساوه)

(3.85)(85)2,120  داده پردازي ايران (مداران)
  موتورسازان  تراكتورسازي 

(3.82)(84)2,114 (خموتور)

(3.74)(24)617  ح . فنرسازي زر(خزرح)
(3.65)(73)1,927  بانك پاسارگاد(وپاسار)

(3.65)(104)2,749  ايران ارقام (مرقام)
(3.32)(51)1,484  نيرو محركه (خمحركه)

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

4,6839,923  شيشه  و گاز(كگاز)

22,0697,723  نفت  بهران (شبهرن)

34,3825,471  قند لرستان (قلرست)

1,6044,864  گروه بهمن (خبهمن)

2,3514,232  مس  شهيدباهنر(فباهنر)

37,7274,074  گلوكوزان (غگل)

12,7033,826  المپ  پارس  شهاب (بشهاب)

  سرمايه  گذاري  صنعت  
1,2912,930بيمه (وبيمه)

4,2692,713  آلومينيوم ايران (فايرا)

1,9042,596  قند ثابت  خراسان (قثابت)

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

1,92011,722  بانك پاسارگاد(وپاسار)

6,7446,392  صنعتي  آما(فاما)

6,6006,270  موتوژن (بموتوح)

27,2975,270  پارس  پامچال (شپمچا)

15,8074,664  سيمان  دورود(سدور)

2,1034,580  گروه صنعتي بوتان (لبوتان)

28,6273,948  صنايع كاغذسازي كاوه (چكاوه)

5,1123,878  سيمان كردستان(سكرد)

13,8433,527   كاشي   سينا(كساوه)

7,1112,334  نوردوقطعات  فوالدي (فنورد)

نگاه

بررسى جذابيت سرمايه گذارى در بازار سهام و بانك
بهنام بهزادفر *

تصميمات مجمع عمومى عادى ساالنهسال مالىنمادشركت

1392/12/29شصفهاپتروشيمى اصفهان
سود قطعى هر سهم: 1470 ريال 

سود نقدى هر سهم: 150 ريال
درصد توزيع سود: ٪10

لوله و ماشين سازى 
1392/12/29فلولهايران

سود قطعى هر سهم: 187 ريال
سود نقدى هر سهم: 40 ريال

درصد توزيع سود: ٪21

1392/12/29شبهرننفت بهران
سود قطعى هر سهم: 5017 ريال
سود نقدى هر سهم: 5000 ريال

درصد توزيع سود: ٪99

تاريخ برگزارى مجمعمجمع پيش روسال مالىنمادشركت

مجمع عمومى عادى ساالنه – 1393/12/29سباقرسيمان باقران
1393/05/25نوبت دوم

خالصه اى از تصميمات مجامع عمومى عادى ساالنه و مجامع پيش روى شركت ها:
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اخبار بانك

بانك ملى مهلت 
بخشودگى جرايم تاخير 
بدهكاران را تمديد كـرد

ــودگى  ــا تمديد بخش ــك ملى ب بان
ــازاد بر نرخ معامله  جرايم تاخير م
ــال را براى بدهكاران  تا پايان امس
ــام بدهكارانى كه  ــرد: تم ــالم ك اع
ــبت  ــداى تير ماه 1393 نس از ابت
ــام بدهى يا  ــدى تم ــويه نق به تس
ــد  ــدام كنن ــوق آن اق ــاط مع اقس
حداكثر تا پايان سال 1393 مهلت 
ــمول 100 درصد  ــه مش ــد ك دارن
ــم تاخير  ــده جراي ــودگى مان بخش
ــرار  گيرند.  ــازاد بر نرخ معامله ق م
ــودگى جرايم مازاد  همچنين بخش
ــامل تعهدات و  ــرخ معامله ش بر ن

ضمانت نامه ها نيز مى شود. 

بانك ملت 100 هزار فقره 
وام ازدواج مى دهد

ــت از پرداخت  مديرعامل بانك مل
ــنه  100 هزار فقره وام قرض الحس
ازدواج تا پايان مهرماه سال جارى 
ــه زوج هاى جوان خبر داد وگفت:  ب
تسهيالت فوق به معرفى شدگان از 
طريق سامانه ازدواج بانك مركزى 
ــى  ــت و تمام ــد گرف ــق خواه تعل
ــعب بانك آمادگى پرداخت اين  ش

تسهيالت را دارند. 
ــاروخانى تاكيد كرد:  محمدرضا س
ــنه از محل  ــهيالت قرض الحس تس
ــنه جذب شده از  منابع قرض الحس
ــوى بانك ملت پرداخت خواهد  س
ــى از لحاظ منابع  ــد و محدوديت ش

وجود ندارد. 

پسـت بانك صندوق 
قرض الحسنه افتتاح كرد

ــول زندى، مديرعامل صندوق  رس
ــت بانك از افتتاح  قرض الحسنه پس
ــذب  ــدف ج ــا ه ــدوق ب ــن صن اي
ــتاييان  روس ــرد  خ ــرمايه هاى  س
ــروم خبر  ــق مناطق مح براى رون
ــات اين  ــت: تمامى خدم داد وگف
ــورت الكترونيكى و  ــدوق به ص صن
ــعب و دفاتر پست بانك  در داخل ش
ــده  عم ــه  ك ــود  مى ش ــام  انـجـ
ــاح  ــامل  افتت ــاى آن ش فعاليت ه
پس انداز،  ــنه  قرض الحس ــاب  حس
ــاب قرض الحسنه ويژه،  افتتاح حس
ــراى  ــنه ب ــاى وام قرض الحس اعط
ــرورى هموطنان  ــع نيازهاى ض رف
شامل  كمك هزينه ازدواج، كمك 
هزينه تهيه جهيزيه و كمك هزينه 
تحصيلى، درمان بيمارى، تعميرات 
ــتغالزايى، كمك به امر  مسكن، اش
ــاورزى، دامى  افزايش توليدات كش
ــاختمان هاى  و صنعتى، تكميل س
ــن دريافت  ــت و همچني ارزان قيم
كمك و هداياى نقدى و غيرنقدى 
ــى يا  ــخاص حـقيق ــت، اش از دولـ

حقوقى است. 

نسخه IOS همراه بانك 
پارسيان ارائه شد

ــرد:  ك ــالم  اع ــيان  پارس ــك  بان
ــاده و  ــك آم ــخه IOS همراه بان نس
ــق  ــد از طري ــدان مى توانن عالقه من
ــبت  ــيان نس ــايت بانك پارس وب س
ــدام كنند.  ــود اين نرم افزار اق به دانل
ــس از نصب  ــان مى توانند پ متقاضي
ــرى و رمز ورود  اين برنامه با نام كارب
ــك وارد اين  ــرويس تلفن بان ــه س ب
ــوند. بنابراين مشتريانى كه  برنامه ش
ــز ورود به تلفن بانك  نام كاربرى و رم
ــت به  ــد، الزم اس ــيان را ندارن پارس
ــى و  ــنامه، كارت مل ــراه شناس هم
دفترچه حساب خود به يكى از شعب 
ــيان مراجعه و درخواست  بانك پارس
فعالسازى سرويس تلفن بانك كنند. 

 
 بانك كارآفرين 

«ايمن كارت» ارائه كرد 
ــن از بانك  ايمن كارت، خدمتى نوي
ــراى افزايش  ــت كه ب كارآفرين اس
ــاى  ــتريان در خريده ــت مش امني
اينترنتى يا حضورى، طراحى و اجرا 
ــت و دريافت آن از طريق  ــده اس ش
ــور  ــر كش ــعب سراس مراجعه به ش
ــاوت عمده  ــت.  تف ــر اس امكان پذي
ــت  ــن كارت» با كارت برداش «ايم
نقدى در اين است كه كارت برداشت 
ــاب  ــتقيما متصل به حس نقدى مس
ــت، در حالى كه  ــترى اس بانكى مش
«ايمن كارت» به خاطر امنيت بيشتر، 
ــتقيم به هيچ كدام از  به صورت مس
ــترى متصل  حساب هاى بانكى مش
نيست و به همين دليل باعث افزايش 
ــترى، به ويژه در  ــى مش ــت مال امني

خريدهاى اينترنتى مى شود. 

نماگر

تحليل رييس اتحاديه طال و جواهر از قيمت طال در 
مصاحبه با «فرصت امروز»: 

افزايش 35 دالرى قيمت طال در بازارهاى جهانى

ــان قيمت طال در بازارهاى جهانى در هفته گذشته نشان مى دهد كه  نوس
طال 35 دالر در هر اونس افزايش قيمت داشته است.

ــنبه با  ــور گفت: قيمت طال تا روز چهارش رييس اتحاديه طال و جواهر كش
ــيده بود ولى به خاطر بحران در اوكراين  15 دالر كاهش به 1283 دالر رس
و روسيه و افزايش خريد طال در بازارهاى جهانى در روز جمعه با 35 دالر 

افزايش به 1320 دالر در هر اونس رسيده است.
ــتى آراى در تحليل خود از قيمت طال در بازار هاى جهانى گفت:  محمد كش
ــنبه،  ــاعات كارى روز چهارش ــته از اوايل هفته تا آخرين س در هفته گذش
ــير نزولى داشته و 15 دالر در هر اونس كاهش يافته است تا  قيمت طال س
اينكه در اواخر روز چهارشنبه به عقيده تحليلگران، بحران در اوكراين باعث 
ــده و قيمت  افزايش خريد طال در بازارهاى جهانى و افزايش قيمت طال ش
ــنبه  ــبت به روز چهارش هر اونس طال را به 1304 دالر افزايش داده كه نس

21 دالر افزايش يافته است.
ــنبه باز  ــزود: قيمت طال در بازار هاى جهانى همچنين در روز پنجش وى اف
ــيه مبنى بر ممنوعيت واردات كليه مواد غذايى از  هم به دليل تحريم روس
ــورهاى عضو اتحاديه اروپا، افزايش يافت و به 1320 دالر در هر اونس  كش

رسيد كه ظرف مدت دو روز 35 دالر افزايش قيمت را پشت سر گذراند.
ــكه را در روز  ــى قيمت طال و س ــتى آراى ادامه داد: اين اتفاقات سياس كش
جمعه كه آخرين روز كارى بازارهاى مالى بين المللى است افزايش و قيمت 
ــكه و طال را در بازار تهران نيز باال برده است به نحوى كه قيمت هر گرم  س
طالى 18 عيار كه در روز پنجشنبه با قيمت 97 هزارو 100 تومان مبادله 

مى شد جمعه به 97 هزار و 760 تومان رسيده است.
ــكه بهار آزادى كه روز پنجشنبه با قيمت 951 هزار  همچنين قيمت هر س

تومان مبادله مى شد در روز جمعه به 956 هزار تومان رسيده است.

از سوى معاون نظارتى بانك مركزى
سهم بانك هاى دولتى و خصوصى از سپرده هاى 

كشور اعالم شد
معاون نظارتى بانك مركزى خبر داد: 60درصد سپرده هاى بانكى در اختيار 

10 بانك دولتى و 40 درصد مابقى در اختيار 25 بانك خصوصى است.
ــى از ساختار بانك هاى ايرانى  به گزارش ايلنا، حميد تهرانفر با ارائه گزارش
ــته  ــى و دولتى بيان كرد: در ايران بانك ها به دو دس ــش خصوص در دو بخ
ــوند، اكنون 10 بانك دولتى و 25 بانك  ــيم مى ش خصوصى و دولتى تقس
ــپرده ها را  ــى در ايران فعاليت دارند، بانك هاى دولتى 60درصد س خصوص
ــپرده ها در اختيار 25  ــاير س به خود اختصاص داده اند و تنها 40درصد س

بانك خصوصى است.
ــور مشكالت بانكى  وى با بيان اينكه به دليل افزايش زياد نقدينگى در كش
ــت و هر روز  ــت ، افزود: مبناى اين نقدينگى نيز پولى اس به وجود آمده اس
سپرده گذارى بيشترى نيز صورت مى گيرد و نكته ديگر آنكه ايران در حال 
ــرايط ركود تورمى را داريم  حاضر از تورم و ركود رنج مى برد، در واقع ما ش

كه اين عامل زمينه بيشترى براى فشار بر بانك ها ايجاد كرده است.

تعليق پروانه فعاليت 1382 نمايندگى 
بيمه توسط بيمه مركزى

ــه حقيقى و حقوقى  ــت 1382 نمايندگى بيم ــزى پروانه فعالي ــه مرك بيم
ــور نمايندگى مصوب  ــت نكردن مفاد آيين نامه تنظيم ام ــه خاطر رعاي را ب

شوراى عالى بيمه، به حالت تعليق درآورده است.
ــه گزارش مهر، معاونت نظارت بيمه مركزى با اعالم اين خبر افزود: دليل  ب
ــوراى عالى  ــماره 75 مصوب ش ــن اقدام رعايت نكردن مفاد آيين نامه ش اي
ــخاص غير واجد شرايط و  بيمه از جمله واگذارى اختيارات نمايندگى به اش
عدم حضور در دفتر نمايندگى، واريز نكردن به موقع حق بيمه دريافتى به 

حساب شركت بيمه و درخواست شخصى بوده است.
معاونت نظارت بيمه مركزى همچنين از لغو تعداد 5276 پروانه نمايندگى 
ــه، جعل مدارك هويتى در  ــتغال همزمان، جعل بيمه نام بيمه به دليل اش

زمان اخذ پروانه نمايندگى و غيره خبر داد.
تعداد پروانه تعليق و لغو شده نمايندگان بيمه در سال هاى 1391 و 1392 

به ترتيب 41/74 و 13/7 درصد افزايش داشته است.
ــال هاى  ــا كه نمايندگى بيمه حرفه اى تخصصى و فنى بوده و در س از آنج
ــته مجوز تاسيس نمايندگى با شرايط حداقلى اعطا شده بنابراين اين  گذش
حرفه نيازمند آموزش و كسب مهارت هاى مختلف است و بر همين اساس 
يكى از سياست هاى بيمه مركزى نيز ارزيابى و پااليش نمايندگان بيمه در 

شركت هاى بيمه است.

رشد 30،5درصدى نقدينگى در 12ماه منتهى به خرداد
ــال با 2,3 درصد كاهش نسبت به  حجم پايه پولى در پايان خردادماه امس
ــان و حجم نقدينگى با 3,9  ــفند 92، به 112 هزار و 494 ميليارد توم اس
ــبت به  ــيد كه نس ــد افزايش به 617 هزار و 950 ميليارد تومان رس درص

خرداد 92، بيش از 30,5 درصد رشد داشته است.
ــاى پولى بانك مركزى  ــاس آخرين آمار از متغيره به گزارش فارس، براس
ــال با 3,9 درصد (23 هزار و 195  حجم نقدينگى در پايان خردادماه امس

ميليارد تومان) افزايش به 617 هزار و 950 ميليارد تومان رسيد.
ــه با  ــال در مقايس ــاس اين گزارش نقدينگى در پايان خرداد ماه امس براس
ــته كه از نظر  ــته بيش از 30,5 درصد افزايش داش ــال گذش خرداد ماه س

مقدارى 137 هزار و 997 ميليارد تومان افزايش نشان مى دهد.
اما حجم پايه پولى در اين مدت با 2,3 درصد كاهش به 112 هزار و 494 
ــدارى 2648 ميليارد تومان كاهش  ــيده كه از لحاظ مق ميليارد تومان رس

داشته است.
ــد حجم نقدينگى در سه ماهه اول سال  ــت كه ميزان رش اين در حالى اس

گذشته 2,7 درصد و حجم پايه پولى منفى 5,5 درصد بوده است.
ــاس، رقم ضريب فزاينده در پايان خرداد به عدد كم سابقه  بر اين اس
ــت. گفته مى شود، اين به دليل ورود يكباره 12 هزارو  10 رسيده اس
ــه چرخه اقتصاد  ــال ب ــارد تومان پول پرقدرت در پايان س 490 ميلي
ــك مركزى اميدوارند كه ضريب فزاينده در ماه هاى  بود و مديران بان
ــد نقدينگى  ــده به حدود 5 برگردد. به گزارش فارس، افزايش رش آين
ــت  ــش از 30,5 درصد كامال برخالف سياس ــم نگران كننده بي به رق
ــد،  ــت و در صورت حفظ اين ميزان رش خروج غير تورمى از ركود اس
ــدف كاهش و كنترل تورم دولت در ماه هاى آينده مخدوش خواهد  ه
شد. براساس برخى تحليل ها، علت اصلى رسيدن رقم رشد نقدينگى 
ــفند 92، اثرات  ــه با اس ــان خرداد ماه به 3,9 درصد در مقايس در پاي
ــفند  ــدام افزايش 12 هزار و 490 ميليارد تومانى پايه پولى در اس اق
ــت.گفته مى شود، اين افزايش يكباره پايه پولى  سال گذشته بوده اس
ــال  ــه دليل نياز دولت به نقدينگى براى پرداخت روزهاى پايانى س ب

ــت. بوده اس
با وجود كاهش 2,3 درصدى اين متغير در سه ماهه اول، اثرات ضريب فزاينده 

آن اكنون نمودار شده و نقدينگى را با رشد بيشترى روبه رو كرده است.
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دلـار در بازار آزاد بازارهاى مــــالى در هفـته گذشته

ــان بانكى بر اين باورند  كارشناس
كه مهم ترين دليل افزايش تعداد 
چك هاى برگشتى ركود تورمى و 
ــنجى صحيح بوده  عدم اعتبارس

است. 
از  ــى  يك ــتى  برگش ــاى  چك ه
ــت  اس ــادى  اقتص ــالت  معض
ــه نظام  ــى بر بدن ــار مخرب كه آث
ــد.  مى كن وارد  ــور  كش ــى  مال
كارشناسان شرايط ركود تورمى 
ــور و عدم  ــر اقتصاد كش حاكم ب
ــت از سوى  ــنجى درس اعتبار س
ــته چك  بانك ها در واگذارى دس
ــن  ــان را از مهم تري ــه متقاضي ب
ــار بودن  ــل افزايش بى اعتب دالي
ــال پيش تاكنون  چك ها از 5 س
عنوان مى كنند.  تعداد چك هاى 
ــير  س  87 ــال  س از  ــتى  برگش
ــت و در  ــود گرف ــودى به خ صع
سال92 به مبلغ 45 هزار ميليارد 
ــرداد ماه  ــيد كه در خ تومان رس
سال جارى براساس آمار منتشر 
شده از سوى بانك مركزى تعداد 

ــك به ارزش  ــزار برگ چ 507 ه
ــت  ــان برگش ــارد توم 6/5 ميلي
خورده است.  هادى حق شناس، 
كارشناس اقتصادى در مصاحبه 
ــروز» در خصوص  با «فرصت ام
داليل افزايش چك هاى برگشتى 
ــان از آن دارد  گفت: اين امر نش
ــب و كار مالكان  ــاى كس كه فض
ــت  ــا فضاى پررونقى نيس چك ه
ــراى فروش  ــى آنها ب و پيش بين
ــوده و به  ــت نب محصوالت درس
همين دليل نمى توانند چك هاى 

خود را پاس كنند. 
ــداد  تع ــش  افزاي ــزود:  اف وى 
از  ــى  يك ــك  ــتى هاى چ برگش
نشانه هاى شرايط ركود اقتصادى 
ــور  ــت كه تورم حاكم بر كش اس
ــت،  ــديد كرده اس نيز آن را تش
ــود تورمى  ــرايط رك بنابر اين ش
ــاى  ــم چك ه ــاد حج اقتص در 
ــتى را افزايش داده است.   برگش
ــتاد دانشگاه  مهدى پازوكى، اس
ــى در مصاحبه  ــه طباطباي عالم
ــز افزايش  ــت امروز» ني با «فرص

تعداد چك هاى برگشتى را نشانه 
عدم سالمت اقتصادى در كشور 
ــالمت  ــت و گفت: عدم س دانس
اقتصادى به خاطر عدم تعادل در 
اقتصاد و عدم تطابق در عرضه و 

تقاضاى كل است. 
ــن نژاد،  ــد حس ــن محم همچني
ــول و اعتباردر  ــوراى پ ــو ش عض
ــروز»  ــا «فرصت ام ــه ب مصاحب
ــش  ــل افزاي ــن دالي از عمده تري
ــتى را واگذارى  چك هاى برگش
دسته چك به افراد نااليق عنوان 
ــفانه بانك ها  ــرد و گفت: متاس ك
بدون اعتبار سنجى درست براى 
ــادر مى كنند  متقاضيان چك ص
ــيله اى  و اين ابزار پولى را به وس
ــل  تبدي ــردارى  كالهب ــراى  ب

كرده اند. 
ــن  ــته گرفت ــال هاى گذش در س
ــن راحتى ها  ــه اي ــته چك ب دس
ــه افرادى  ــود و بانك ها تنها ب نب
ــته چك واگذار مى كردند كه  دس
گردش مالى بااليى داشته و نياز 
ــته چك براى فرد  به داشتن دس

ــك محرز بود.  متقاضى براى بان
ــا ورود روزافزون بانك هاى  ولى ب
خصوصى در نظام بانكى شرايط 
ــاى دولتى و  تغيير كرد و بانك ه
ــراى افزايش جذب  ــى ب خصوص
منابع رقابت سخت وفشرده اى را 
با يكديگر آغاز كردند و واگذارى 
ــته چك ها با تعداد برگ هاى  دس
ــى از جذابيت بانك ها  متنوع يك

براى مردم شد. 
از  ــى  يك ــناس،  حق ش ــادى  ه
ــش چك هاى  ــاى كاه راهكاره
ــذارى  واگ ــدم  ع را  ــتى  برگش
ــته چك به صورت يكسان به  دس
ــوان كرد و گفت:  تمامى افراد عن
بانك ها مى توانند با اعتبار سنجى 
ــب با توان مالى  ــت متناس درس
ــته چك  ــان به آنها دس متقاضي
ــد و بانك مركزى هم  واگذار كنن
ــارت موثر  ــن روند نظ بايد بر اي
ــد و از بروز  ــته باش و متداوم داش
ــر جلوگيرى  ــات در اين ام تخلف
ــريع و  ــن اقدام س كند. همچني
ــى براى  ــتگاه قضاي به موقع دس

ــيدگى به چك هاى بى اعتبار  رس
مى تواند در اين زمينه موثر است. 
ــال 90 كه  ــزى از س ــك مرك بان
ــتى  تعداد باالى چك هاى برگش
ــورد زد قوانين  ــال رك در اين س
ــراى  ب را  ـــخـت گـيرانه ترى  س
ــارى و دادن  ــاب ج افتتاح حس
ــراد و جريمه  ــته چك به اف دس
ــابقه چك برگشتى  كسانى كه س
ــتند وضع كرد. اما با  شرايط  داش
ــاالى  ــورم ب ــادى و ت ــد اقتص ب
ــدم رعايت  ــور و ع حاكم بر كش
ــا، تعداد  ــن دربانك ه ــن قواني اي
ــش  كاه ــتى  برگش ــاى  چك ه
نيافت و اين ابزار پولى را از رونق 

انداخت. 
ــك مركزى  ــال حاضر، بان در ح
ــكاوك و  ــامانه چ ــا طراحى س ب
پروژه هاى مكملى كه همزمان با 
اين طراح اجرا مى شود سعى در 
ــتى دارد  كاهش چك هاى برگش
ــا اجراى اين  امرى كه بايد ديد ب
ــام بانكى از اوايل آذر  طرح در نظ

ماه امسال موثر خواهد بود يا نه.

مهم ترين داليل افزايش چك   هاى برگشتى در گفت وگوى فرصت امروز با كارشناسان 

ركود تورمى و عدم اعتبار سنجى صحيح 

مهسا اسماعيلى

دالر در مرز 3140 تومان
سكه در مرز 953 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 98 هزار تومان
هر اونس طالى جهانى در مرز 1300 دالر
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گزارشى از صنعت گردشگرى شهر سرعين 

«چشمه هاى بهشتى» ثروت زا، جارى بر تپه آناهيتا

اگر اهل ايرانگردى باشيد حتما 
بارها نام «چشمه هاى بهشتى» 
سرعين را شنيده ايد. كافى است 
از پيچ و تاب گردنه حيران كه به 
ــت ايران معروف است  نام بهش
گذر كنيد، مرز سرسبز را پشت 
سر بگذاريد و در پى شهر اردبيل 
ــهر سرعين  به ورودى شلوغ ش
ــد  ــه مقص ــيد؛ ورودى ك برس
ــافران تابستانى  بسيارى از مس
ــافران عيد فطر  ــت. آمار مس اس
ــان مى دهد كه اين شهر  نيز نش
ــرقى  ــتان آذربايجان ش و اس
ــافر را به  ــترين ورودى مس بيش
ــت. از  ــاص داده اس خود اختص
ــهر گله به گله  ــان ورودى ش هم
ــافران  ــافرتى مس چادرهاى مس
به چشم مى خورد؛ مسافرانى كه 
به سوداى بازديد از چشمه هاى 
ــى  ن ــد و گرا ن ــتى آمده ا بهش
ــى  ــو و خال ــوئيت ها از يك س س
نبودن اتاق ها از سويى ديگر آنها 
ــت؛ اما  ــواب كرده اس را چادرخ
ــن و پارك  ــرى از چم اينجا خب
نيست و چادرخوابى را سخت تر 

كرده است. 
ــين ها براى ورود به هتل ها  ماش
ــاعت ها در تنها  ــوئيت ها س و س
ــل مى مانند  ــهر معط ورودى ش
ــيدن به مقصد، در  و پس از رس
ــلوغى خيابان ها و پياده روها  ش
به سختى از كنار هم مى گذرند. 
ــدود  ــاحتى ح ــا مس ــهرى ب ش
400 هكتار و جمعيت پنج هزار 
و 250نفرى ناگهان بايد در تنها 
خيابان اصلى خود چندين برابر 
ظرفيتش را پذيرا باشد؛ خيابانى 
ــدارد و تا  ــى ن ــه گويا خاموش ك
سحرگاه زنده و پوياست و زندگى 
شبانه خيابان استقالل استانبول 
ــا تداعى مى كند.  را با همان فض
هرچند سه ماهه آخر سال را بايد 

از اين قاعده مستثنا كرد. 

شهرى كه 75درصد مردم 
آن شاغل صنعت
 توريسم هستند

شهر توريستى سرعين با مساحتى 
ــه  ــار در فاصل ــدود 400 هكت ح
حدود 28 كيلومتر از تبريز،230 
كيلومترى از مركز استان و 619 
كيلومترى تهران قرار دارد. ارتفاع 
متوسط اين شهر از سطح درياى 
ــت.  ــر اس ــدود 1650مت آزاد ح
ــط حداكثر درجه حرارت  متوس
ــانتى گراد و  ــه س ــوا 25 درج ه
ــاى آن 7- و  ــط  دم حداقل متوس
8- درجه سانتى گراد است. نظام 
ــى از  ــرعين تابع ــل س حمل و نق
سفرهاى گردشگرى و مهم ترين 
ــاده  ــل آن ج ــطه حمل و نق واس
ــهر از لحاظ تاسيسات  ــت. ش اس
ــت، به  ــعه يافته اس زيربنايى توس
ــوردارى  ــطح برخ ــورى كه س ط
افراد آن در مورد برق 100 درصد، 
تلفن80 درصد، گاز90 درصدو آب 

95 درصد است. 
ــاره  ــود درب ــار موج ــن آم آخري
ــال  ــهر به س ــگرى اين ش گردش
ــن  ــه در اي ــردد ك 82 بازمى گ
ــراى 3/600/000 نفر  ــال پذي س
ــن تعداد  ــگر بوده كه از اي گردش
ــگر خارجى  ــر گردش 25000 نف
ــت كه  ــد. اين در حالى اس بود ه ان
ــئوالن و مردم در سه  به گفته مس
ــهر با رشد  ــته اين ش سال گذش
وسيع ورود گردشگر رو به رو بوده 
ــان از اهميت  ــت. اين امر نش اس
ــرعين  ــگرى در س صنعت گردش
ــى و به ويژه  ــه منابع آب با توجه ب
ــهر از لحاظ  آب گرم دارد. اين ش
صنعتى داراى يك واحد كارخانه 
ــه واحد چوب برى  آردسازى و س
ــه كارخانه فعال آب معدنى و  و س
تهيه دوغ است كه همين محدود 
ــده تا  ــبب ش بودن كارخانه ها س

اين شهر در ميان شهر هاى ديگر 
ــر و پاك ترى  ــواى بهت از آب و ه
ــد و اين مقوله يكى  برخوردار باش
از داليل جذب گردشگران است.  
ــاورزى محصوالت  از لحاظ كش
به عمل آمده در منطقه سرعين 
ــيب، گالبى،  ــم از ميوه ها (س اع
آلوچه، آلوچه وحشى، گيالس، 
ــردو) و حبوبات و غله  زردآلو و گ
(سيب زمينى، گندم، جو، عدس، 
ــتر به  ــلغم و غيره) بيش لوبيا، ش
ــهر و روستاهاى  مصرف مردم ش

منطقه مى رسد. 
ــهر  ــرعين ش از نظر اقتصادى س
ــت، به طورى كه از  خدماتى اس
ــهر  كل جمعيت 5250 نفرى ش
هفت  درصد در بخش كشاورزى 
ــش صنعت  ــد در بخ و 18 درص
ــد در بخش  ــدن و 75 درص و مع

خدمات مشغولند. 

فصلى بودن صنعت 
گردشگرى مانع از نظارت 

دولتى 
ــوئيت ها در  ــت هتل ها و س قيم
سرعين براى خود داستانى دارد. 
ــهر نيز مانند شهرهاى  در اين ش
ــور تقاضا، قيمت را  ــمالى كش ش
ــه تقاضا  ــن مى كند و هرچ تعيي
ــد رقم ها نجومى تر  ــتر باش بيش
مى شود. البته اينجا از هتل هاى 
ــرى  ــوزى دار خب ــتخر و جك اس
ــازه ها همه سروشكلى  نيست. س
ابتدايى و به قول معروف عمله ساز 
ــتثنا  ــز چند اس ــه ج ــد و ب دارن
ــتانداردهاى ساختمان سازى  اس
ــت، اما  ــده اس در آنها رعايت نش
ــد عيد فطر  ــى مانن در تعطيالت
ــكان در همين سازه ها  براى اس
ــى پرداخت  ــد رقم باورنكردن باي
ــك خوابه  ــوئيت ي ــرد. يك س ك
ــبى بين  ــدان  تر و تميز ش نه چن
ــزار تومان براى  250 تا 300 ه
ــورد و يك  ــافران آب مى خ مس
ــيار نامرتب  اتاق مسافرخانه بس
ــزى كه در تهران  با تخت هاى فل
ــبى 10 هزار تومان هم ارزش  ش
ندارد در تعطيالت شب عيد فطر 
با رقم 150 هزار تومان اجاره داده 
مى شد. اگر فكر كرده ايد كه مردم 
با ديدن اين قيمت از گرفتن اين 
ــخت  ــرباز مى زنند س اتاق ها س
ــتباهيد؛ زيرا خوابيدن در  در اش
ــر از ماندن در  ــى بهت چنين اتاق
سرماى 18 درجه در چادر روى 
ــفالت خيابان است. پذيرش  آس
ــا هتل دولتى و  هتل الله كه تنه
بهترين هتل شهر سرعين است 
ــا مى گويد:  ــاره اين قيمت ه درب
«هيچ نظارتى بر قيمت ها وجود 
ــرعين بى توجه  ندارد و مردم س
ــر رقمى  ــافر ه به احترام به مس
كه دوست داشته باشند سوئيت 
ــه مى كنند.»  ــان را ارائ و اتاقش
ــل  ــن هت ــرش اي ــد پذي هرچن
ــاى آن از دو  مى گويد كه اتاق ه
ــى رود و قيمت  ماه قبل اجاره م
ــان  ــال يكس آن در تمام طول س
ــت، اما اطالعات گردشگرى  اس
ــن هتل قرار  كه در ورودى همي
ــى از  ــه بخش ــد ك دارد، مى گوي
ــايد از دو ماه  ــان را ش اتاق هايش
ــى را  قبل اجاره بدهند ولى بخش
نگه مى دارند و به مسافران خاص 
ــك ميليون و  ــى معادل ي با رقم
500 هزار تومان اجاره مى دهند. 
ــه 161 هزار 700  يعنى اتاقى ك
ــت دارد تقريبا با 10  تومان قيم
برابر قيمت اجاره داده مى شود، 
آن هم در هتلى كه دولتى است 
ــتقيم دولت قرار  ــر مس و زير نظ
دارد. يكى از فروشنده ها در پاسخ 
ــش كه آيا اتحاديه و  به اين پرس
تعزيراتى براى نظارت بر قيمت ها 
ــد: «كدام  ــدارد، مى گوي وجود ن
ــه و تعزيراتى در  نظارت، اتحادي
ــدارد. اغلب  ــود ن ــهر وج اين ش

ــى در اين  ــاختمان هاى دولت س
ــئول دارند و  شهر فقط يك مس
ــد. دولت هم در  كارمندى ندارن
كل حساسيتى بر كنترل قيمت ها 
ندارد. از يك سو اين عدم نظارت 
ناشى از بده و بستان ميان دولت 
ــت و از سوى ديگر  و مسوالن اس
اين وضعيت فصلى است و براى 
اداره هاى دولتى صرف نمى كند تا 
عده اى ناظر استخدام كند چون 
ــال بيكار  اين ناظرها نيمى از س
ــه اضافى  ــد و فقط هزين مى مانن
ــل مى كنند.» در  به دولت تحمي
كل اتاقى كه  روزهاى عادى رقم 
ــان ارزش دارد گاه  40هزار توم
ــا رقم 600 هزار  در ايام تعطيل ب

تومان اجاره داده مى شود. 

بازار جوش آب گرم 
ــمه هاى  ــا همان چش آب گرم ي

بهشتى در كنار آب وهواى خنك 
ــتان و پاكى آن از  در بهار و تابس
ــاى جذب  ــن فاكتوره مهم تري
ــاب مى آيند.  ــگر به حس گردش
 15 ــرعين  س ــهر  ش در كل 
ــمه آب گرم اصلى دارد كه  چش
ــن آن گاوميش گلى  قديمى تري
ــهر تالش شده  است. در اين ش
تا چشمه هاى اصلى همان شكل 
ــظ كنند و از  ــنتى خود را حف س

ــراميك در آنها استفاده نشده  س
است. يكى از اهالى شهر در اين 
باره مى گويد: «نيمى از جذابيت 
اين چشمه ها همان شكل سنتى 
ــت دارند  ــت و مردم دوس آنهاس
وقتى وارد اين آب گرم ها شوند با 
چشم ببينند كه چشمه از زمين 
قل مى زند و بيرون مى آيد. البته 

ــوى ديگر اگر هم بخواهند  از س
ــد  ــتفاده كنن ــراميك اس از س
ــواد معدنى به  ميزان گوگرد و م
ــه راحتى اين  ــت كه ب حدى اس
ــن مى برد و  ــراميك ها را از بي س
ــكل  ــان نامطبوع تر از ش شكلش

سنتى خواهد بود. » 
ــراميك بودن  ــان س در اين مي
ــيارى  ــا براى بس ــزى فض و تمي
ــت ويژه اى  ــافران از اهمي از مس
ــن ميان  ــت. در اي برخوردار اس
ــول اهالى  ــه ق ــا ب ــا ي آب گرم ه
ــون ايرانيان  آب درمانى هايى چ
فضايى مانند استخرهاى مرسوم 

با سراميك ساخته اند، اما مشكل 
ــت كه آب جارى در اين  اين اس
آب درمانى ها لوله كشى است و به 
ميزان آب درمانى هاى اصلى داغ 
و گرم نيست.» يكى از مسافران 
ــد: «به جاى  در اين باره مى گوي
اينكه رقم دو هزار و 500 تومان 
ــى  ــاى اصل ــراى آب درمانى ه ب
بگيرند بهتر است تا رقم باالترى 
بگيرند و به جاى آن بهداشت اين 
مكان ها را افزايش دهند تا براى 
ــتفاده از آن مشكلى نباشد.»  اس
ــى از اهالى  ــن رابطه يك در همي
ــت  ــرعين مى گويد: «بهداش س
يك مسئله شخصى است، مردم 
ــان هم بايد رعايت كنند  خودش
تا اين مكان ها تميز بماند. ديده 
مى شود كه افراد بدون استفاده 
ــه وارد  ــرار دارند ك ــو اص از ماي
آب درمانى شوند و همين مسئله 

سبب كثيف شدن آب مى شود.» 
اجبار استفاده از مايو خوب است 
اما نه زمانى كه مايو هايى كه در 
ــهر به فروش مى رود، چه در  ش
ــان  مغازه و چه در دكه ها، رقمش
معادل با پاساژهاى گران قيمت 
ــت، آن هم  ــهر تهران اس باال ش
ــرايطى كه مايو ها كيفيت  در ش
ــبى ندارند و حتى چينى  مناس
ــد. جداى از  هم به نظر نمى آين

ــك مغازه در  اينكه رقم اجاره ي
پاساژهاى باالشهر تهران بسيار 
ــازه در  ــاره مغ ــت و با اج باالس
ــرعين قابل قياس نيست. در  س
كل در اين شهر همه چيز بسيار 
ــه مهمان ها  گران و بى كيفيت ب
ــود. به گفته پذيرش  ارائه مى ش
ــهر فقط  ــه در اين ش ــل الل هت

ــى دارد و كيفيت  كميت اهميت
ــگرى براى مردم اهميت  گردش
ندارد. در حالى كه اگر اين كيفيت 
در طوالنى مدت ارتقا پيدا نكند 
ــرد مى شوند و  مردم كم كم دلس
سرعين مسافرهاى دائمى خود 
ــد.» يكى از  ــت مى ده را از دس
فروشنده ها هم در همين رابطه 
ــرعين  مى گويد: «براى مردم س
فقط بحث اقتصادى اهميت دارد 
و تا جايى كه بتوانند مى خواهند 
درآمد خود را در شش ماهه اول 
ــه صنعت  ــه اينك ــاال ببرند و ب ب
ــت و اين رويه  گردشگرى چيس

ــافر مى شود،  باعث دلزدگى مس
توجهى ندارند. » 

گردشگرى وابسته به 
زيرساخت هاست

ــزو مهم ترين  ــاخت ها ج زيرس
ــگر  ــذب گردش ــاى ج فاكتوره
محسوب مى شوند. در كل ايران 
ــبت به اين  ــت كه نس سال هاس
ــت و  ــهل انگارى كرده اس امر س
ــده  ــن قاع ــرعين از اي ــهر س ش
مستثنا نيست. تمام شهر به يك 
ــدان اصلى خالصه  خيابان و مي
ــده كه همين امر سبب شده  ش
تا براى تردد در يك مسير كوتاه 
ــافران در ترافيك  ساعت ها مس
ــرويس  ــئله ديگر س بمانند. مس
ــت. تمام خيابان ها  بهداشتى اس
ــراف زير  ــى بيابان هاى اط و حت
ــيطره چادر مسافرهاست، اما  س
ــرويس بهداشتى  دريغ از يك س
ــافران را  ــد نياز اين مس كه بتوان
ــه ديگر نبود  برطرف كند. مقول
ــبز و پارك در اين شهر  فضاى س
ــهر،  ــارك اين ش ــت. تنها پ اس
ــت كه فضاى  ــهربازى آن اس ش
ــبى براى چادر زدن ندارد.  مناس
ــهر تابلو  در تمام خيابان هاى ش
چادر زدن ممنوع نصب شده؛ اما 
در مقابل تمام آنها تعداد زيادى 
ــداى از اينكه  چادر قرار دارد ج
ــن ممنوعيت وجود  ناظرى بر اي
ندارد كه سبب شده چهره شهر 
به شدت زشت شود، به مسافران 
ــرده گرفت، زيرا  نيز نمى توان خ
شهردارى براى چادر زدن مكانى 
در نظر نگرفته آن هم در شرايطى 
ــهر  ــيارى در ش كه فضاهاى بس
ــور وجود دارد، اما  براى اين منظ
ــكل منظره  ــه بيابانى ش مخروب
شهر را از باال بسيار زشت و زننده 
ــت. دولت نيز با وجود  كرده اس
ــه درباره  ــيارى ك بحث هاى بس
ــگرى  ــاخت هاى گردش زيرس
ــهر غافل  ــرده از اين ش مطرح ك
ــده و تاكنون بودجه اى براى  ش
زيرساخت هاى اين شهر در نظر 

گرفته نشده است. 
بسيارى از مسافران خارجى نيز به 
دنبال بازديد از چشمه هاى بهشتى 
ــهر مى آيند، هرچند نام  به اين ش
چشمه هاى بهشتى نام مرسومى 
در اين شهر نيست و به دنبال رشد 
ــهر گذاشته  گردشگرى بر اين ش
ــت. آب درمانى مسافران  شده اس
ــه  ــك ب ــى را از دور و نزدي خارج
ــاند، اما امكانات  سرعين مى كش
آب درمانى كامال با استانداردهاى 
جهانى تطبيق ندارد، هرچند شما 
مى توانيد يكى از اين آب درمانى ها 
ــبانه به صورت شخصى اجاره  را ش
ــه چندان  ــن روي ــى اي كنيد؛ ول
ــت خارجى  جذابيتى براى توريس
ــى هتل ها در  ندارد. هرچند برخ
حال ساخت و ساز آب درمانى هاى 
ــتند؛ اما  ــس و وى آى پى هس لوك
مسافران خارجى تا سال آينده بايد 
صبر كنند تا شايد بتوانند مطابق 
ــتاندارد هاى روز دنيا از آب  ــا اس ب
گرم سرعين بهره ببرند. اين مقوله 
ــف برانگيز است، آن هم  بسيار تاس
براى شهرى كه از لحاظ موقعيت 
ــيار كم  آب گرم در اين فاصله بس
از يكديگر جزو استثناها محسوب 
مى شود.  در انتهاى بحث صنعت 
گردشگرى سرعين همان دغدغه 
ــگرى در ايران  هميشگى گردش
مطرح است. كشورهاى بسيارى 
ــيلى  ــتن هيچ پتانس بدون داش
موفق به جذب باالى گردشگرى 
ــران همه اين  ــده اند؛ اما در اي ش
قابليت ها ناديده گرفته مى شود. 
اميد است كه به زودى سرعين با 
ــاختى  تغييرات فرهنگى و زيرس
تبديل به مكانى شود كه از لحاظ 
ــيارى از  كيفى بتواند مقصد بس
ــى و خارجى  ــگران داخل گردش

قرار گيرد. 

گفت وگو با على نقى ميرزايى، مدير هتل الله سرعين و استاد دانشگاه
آموزش مهم ترين فاكتور جذب گردشگر است

ــد خوبى داشته؛ اما كم توجهى به  گردشگرى سرعين چند سالى است كه رش
زيرساخت ها سبب شده تا مسافران فراوانى كه به اين شهر مى روند با مشكالت 
ــد مورد انتظار  ــبب مى شود تا رش ــند. ادامه اين روند س متعددى روبه رو باش
ــهر اتفاق نيفتد. تاكنون دولت و سازمان هاى مربوط به اين  گردشگر در اين ش
ــرمايه گذاران نيز تنها در زمينه ساخت هتل  ــته اند و س داستان توجهى نداش
فعاليت دارند و به ديگر زيرساخت ها اعتنايى نشده است. در اين زمينه با «على 
نقى ميرضايى»، مدير هتل الله سرعين و استاد دانشگاه گفت وگويى داشته ايم 

كه در ادامه از نظر مى گذرانيد.
وضعيت زيرسـاخت ها در گردشـگرى سـرعين را چگونـه ارزيابى 

مى كنيد؟ 
ــد  ــص و تورليدرها از مهم ترين اركان رش ــازى، تربيت نيروى متخص هتل س
ــرعين به آن كم توجهى شده است. شهر  ــت كه متاسفانه در س گردشگرى اس
سرعين و استان اردبيل به «چشمه هاى بهشتى» شهرت دارند. اين استان 60 
چشمه آب معدنى، آب سرد و گرم دارد كه اين چشمه ها در زمينه آب درمانى 
ــعه و تركيب اين چشمه ها و  و رشد توريسم سالمت نقش بسزايى دارند. توس
ايجاد آب درمانى هاى جديد مى تواند از فاكتورهاى مهم جذب توريسم باشد. 

عالوه بر آب درمانى كه در حال حاضر مهم ترين فاكتور جذب گردشگر 
است، چه قابليت هاى ديگرى در سرعين و استان براى جذب گردشگر 

وجود دارد؟ 
ــون طبيعت گردى، جنگل هاى بكر و دامنه  در كنار آب معدنى، جاذبه هايى چ
سبالن از مهم ترين فاكتورهاى جذب گردشگر در استان است. براى بهره بردن 
ــگاه ها بايد دوره ها و ترم هاى  ــيل ها، اداره ميراث فرهنگى و دانش از اين پتانس
ــزار كنند. از اين  ــص و تورليدرها برگ ــگاهى براى تربيت نيروى متخص دانش
ــند و تورهاى  ــگر باش طريق، تورليدرها مى توانند راهنماى خوبى براى گردش
طبيعت گردى و هيجانى را توسعه دهند. اما اگر اين تمهيدات انديشيده نشود 
و فقط به آب درمانى اكتفا شود، رشدى در زمينه جذب گردشگر چه به لحاظ 

كمى و چه به لحاظ كيفى نخواهيم داشت. 
در ورودى شهر چند چادر عشاير ديده مى شود كه فقط اشل كوچكى 
از جاذبه گردشگرى به شمار مى آيد، چرا به اين امر بى توجهى شده و از 

آن به عنوان يك پايه جذب گردشگر استفاده نمى شود؟ 
ــاير زمستان ها به منطقه  در منطقه ما توريسم عشاير خيلى اهميت دارد. عش
مغان مى روند و تابستان به دامنه سبالن مى آيند. اين عشاير يك پتانسيل مهم 
ــود. مردم عالقه مندند تا از اقتصاد، نحوه  ــم محسوب مى ش براى جذب توريس
زندگى و امرار معاش آنان آگاه شوند. اين يكى از راه هاى مهم جذب گردشگر 
ــده و با ايجاد تورهايى در اين زمينه  ــفانه به آن كم توجهى ش ــت كه متاس اس

مى توان در جهت رشد آن قدم برداشت. 
چند سال است كه شهر سرعين براى مردم به عنوان مقصد گردشگرى 

درآمده و تا اين حد شلوغ شده است؟ 
ــرعين تغيير كرده و برج سازى و  ــت كه بافت س ــال اس ــه س تقريبا دو الى س
ــازى زيادى در آن صورت گرفته كه اين رويه سبب شده تا فضاى  ساختمان س
بيشترى براى پذيرايى از مهمان ها فراهم شود. از سوى ديگر، آب درمانى هاى 
ــت اين آب درمانى ها براى مردم  زيادى به شكل مدرن ساخته شده كه بهداش
جاذبه بيشترى نسبت به آب درمانى هاى سنتى دارد. در كل، در شهر سرعين 
11 استخر آب درمانى داريم كه هشت تاى آنها مدرن و بقيه سنتى هستند. هر 
روز آب درمانى ها از حالت سنتى خارج شده و مدرن مى شوند زيرا مردم مدرن ها 

را بهداشتى تر مى دانند. 
با توجه به اينكه در چند سـال اخير بافت شـهر تغيير كرده، به لحاظ 
اقتصادى تفـاوت زندگى مردم را نسـبت به سـال هاى قبـل چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟ 
ــرعين جزو  ــردم س ــه نحوى كه م ــده ب ــيار خوب ش ــت اقتصادى بس وضعي
ــه آموزش اقدامى  ــمار مى آيند؛ اما در زمين ــتان به ش ثروتمندترين مردم اس
صورت نگرفته است. براى حفظ اين وضعيت و رشد گردشگر، عوامل و مسئوالن 
ــگرى بايد نيروهاى متخصص و مردم را براى پذيرايى از توريسم تربيت  گردش
كنند. از اين طريق،   درآمد و اقتصاد استان و پس از آن ايران رشد مى كند. براى 
ــوز و متخصص و مسئول استفاده كرد. تا سبب  اين امر الزم است، از افراد دلس

سير پيشرفت در استان شد. 
وضعيت توريست خارجى و حضور آنها در شهر سرعين چگونه است؟ 
وضعيت توريسم خارجى در سال اخير و با رايزنى ها و كارهايى كه وزارت امور 
خارجه و ميراث فرهنگى انجام داده اند، بهبود پيدا كرده، اميدواريم كه با ادامه 
ــود؛ زيرا ما پتانسيل هاى بااليى براى جذب گردشگر  اين روند وضعيت بهتر ش
ــدن بيكارى مى انجامد. در دنيا از  ــد اين صنعت به كم ش در ايران داريم و رش
ــود و اگر براى رشد اين صنعت  ــگرى به عنوان صنعت پنهان ياد مى ش گردش
ــد. اين آموزش بايد از مقطع  آموزش  داده نشوند، پيشرفتى ايجاد نخواهد ش
ــگاه ها براى هتلدارى، تورليدرى و  كار و دانش ارائه شود و پس از آن  در دانش
ــتر توريست هاى  ــود. بيش غيره  اقدام كنند تا نيروى متخصص الزم تربيت ش
ــم  ــورهاى خليج فارس، ژاپن و چين به ايران مى آيند و توريس خارجى از كش
ــتان اردبيل و سرعين عالوه بر  سالمت و درمانى هم برايشان اهميت دارد. اس
درمان ويژگى هاى گردشگرى ديگرى نيز دارد كه براى توريست خارجى يك 

تير با دو نشان به شمار مى آيد. 
دولت يازدهم در زمينه رشد گردشگرى از ابتدا برنامه هايى داشته و 
بودجه هايى در نظر گرفته، آيا سـهمى نيز به سرعين اختصاص داده 

شده است؟ 
دولت برنامه هايى براى رشد صنعت گردشگرى دارد. سازمان ميراث فرهنگى 
ــتند؛ اما تعيين بودجه هنوز انجام نشده  و شهردارى برنامه ها و تورهايى گذاش
ــازى ها در حال حاضر خوب  و در حال بررسى برنامه ها هستند. برنامه هتل س
ــاخت هتل به تنهايى كفايت نمى كند و همه  پيش نرفته است. جدا از آنكه س
ــورها به اين صنعت  ــد پيدا كند. در همه كش زيرساخت ها به تناسب بايد رش
ــود. درحالى كه  اهميت فراوانى مى دهند، اما در ايران اين اهميت ديده نمى ش

پتانسيل هاى بسيارى براى جذب گردشگر وجود دارد. 

كارخانه هاى لبنى متخلف 
صراحتا معرفى شوند

ــير و  ــرد: كارخانه هايى كه روغن پالم به ش ــير ايران تصريح ك ــاور صنايع ش مش
فرآورده هاى لبنى اضافه كرده اند بايد صراحتا به مردم معرفى شوند. حسين چمنى 
ضمن انتقاد از نحوه اطالع رسانى در مورد افزودن روغن پالم به محصوالت لبنى اظهار 
كرد: اين موضوع قطعا يك تخلف بوده و بر خالف استانداردهاست، اما در مجموعه اى 
كه دو ميليون دامدار و 1700 برند توليدى شير وجود دارد تخلف چند نفر طبيعى 
است.  وى با بيان اينكه مسئله حائز اهميت، روش اطالع رسانى نادرست درباره اين 
موضوع بوده است، افزود: به نحوى اطالع رسانى شد كه گويا به كل محصوالت لبنى 
پرچرب روغن پالم اضافه شده است در صورتى كه بايد كارخانه هاى متخلف صراحتا 
به مردم معرفى شوند تا مردم شير پالم دار نخورند، نه اينكه به طور كلى شير مصرف 
نكنند.  چمنى با بيان اينكه تخلف در هر حوزه اى اتفاق مى افتد و فلسفه وجودى 
اداره نظارت بررسى، شناسايى و معرفى متخلفان است، تصريح كرد: چنانچه شركتى 
متقلبانه و خارج از پروانه ساخت و استانداردهاى نظام سالمت محصولى توليد كند ما 
به عنوان نخستين مجموعه خواهان برخورد با آن  هستيم. مشاور صنايع شير ايران 
افزود: نحوه وضع اطالع رسانى نادرست در خصوص اين موضوع موجى ايجاد كرد 
كه بر مصرف مردم تاثير منفى داشته و در شرايطى كه ما در حالت عادى نيز يك 

چهارم ميانگين جهانى شير مصرف مى كنيم بايد شفاف سازى الزم صورت گيرد. 

حاشيه هاى جالب درباره سرعين
امپراتورى اى به نام 

سرعين
ــى بومى هر  ــان اهال گردش در مي
ــت  ــاى جالبى به دس ــهر داده ه ش
ــردش بى هدف، از  مى دهد. يك گ
ــدن و به هر  ــهر وارد ش اين سر ش
ــر زدن و  ــه برزنى س ــازار و كوچ ب
ــهر شما  گفت وگو با اهالى بومى ش
را به دنياى افسانه ها و داستان هاى 
ــخصى آنها مى برد. داستانى كه  ش
ــى آنها را  ــاختار زندگ فرهنگ و س
براى شما روشن مى كند. گزارشى 
ــد حاصل اين  ــه مى آي ــه در ادام ك

خوش وبش هاست.
ــاره  ــرعين درب ــى س ــى از اهال يك
ــد:  ــان مى گوي ــذارى شهرش نام گ
ــرعين يا سرچشمه  ــهر س «اين ش
ــا در انتهاى نام  ــى مى دهد؛ ام معن
طايفه هاى اصلى سرعينى، سرقينى 
وجود دارد كه اين ناشى از آن است 
ــهر بر سر راه  كه در گذشته اين ش
جاده ابريشم قرار داشته و سارقان 
در اين شهر كاروان ها را مى زده اند. 
براساس همين بحث برخى معتقدند 
تپه آناهيتا كه سرعين در دامنه آن 
قرار دارد پر از گنج هاى طالست». 
ــخ به اين  ــن فرد در پاس هرچند اي
ــش كه آيا اهالى به دنبال اين  پرس
ــه مى گويد تا به  گنج ها رفته اند يا ن
ــنيده  حال خبرى در اين رابطه نش

است.»
هر شهرى با ورود گردشگران دچار 
ــى  ــاختارى و فرهنگ ــرات س تغيي
ــرعين در  ــردم س ــود؛ اما م مى ش
ــتند،  ــتثنا هس ــن زمينه يك اس اي
ــهر  ــنده هاى اين ش ــى از فروش يك
ــت: «مردم  ــه «فرصت امروز» گف ب
ــرعين مردم درونگرايى هستند  س
ــاظ فرهنگى تحت  و چندان به لح
ــرار نگرفته اند.  ــت ها ق تاثير توريس
ــهر كمتر زنان سرعينى  شما در ش

ــهر محله  را مى بينيد. مردم اين ش
خاصى را انتخاب كرده اند و كمتر از 
آن خارج مى شوند و آن مكان را به 
توريست ها اجاره نمى دهند. همين 
امر سبب شده تا تغييرى در فرهنگ 
ــوى ديگر  اين مردم نبينيد.» از س
تغييرات متاثر از ثروت نيز نتوانسته 
ــاختار زندگى اين مردم را تغيير  س
ــى از اهالى  دهد، در اين زمينه يك
بومى سرعين گفت: «مردم سرعين 
ــى هستند و اهل  مردم سخت كوش
ــيارى  ــتند. مردم بس تجمالت نيس
ــت  ــهرها وقتى ثروتى به دس از ش
ــوند؛  ــد روانه تهران مى ش مى آورن
ــهر اهل مهاجرت  ولى مردم اين ش
نيستند و حتى پول آنها را به سمت 
ــت.  جالب  ــى نبرده اس تجمل گراي
است بدانيد كه مردم سرعين اكثرا 
ــتند و طايفه هاى  با هم فاميل هس
بزرگى را در اين شهر  تشكيل داده 
ــبب شده بسيارى  كه همين امر س
ــتد ها براى اهالى شهر با  از دادوس
ــدك و گاه رايگان صورت  قيمت ان
ــراى خود  ــال آبگرم ها ب ــرد. مث بگي
ــت. قيمت  ــرعينى ها رايگان اس س
ــيارى از مايحتاج  مواد غذايى و بس
ــت بااليى كه به  مردم برخالف قيم
ــود بسيار  توريست ها عرضه مى ش
ــت، بنابراين زندگى براى  ارزان اس
ــت. به  ــب اس بومى ها ارزان و مناس
ــرعين براى خودش  قول اهالى، س

امپراتورى مجزايى است. 
ــدم  ــوزش و ع ــث آم ــاره بح درب
ــهر  ش ــن  اي در  ــدارى  مهمان م
ــود دارد و  ــيارى وج گاليه هاى بس
ــنده ها،  اين رفتار در برخورد فروش
ــتوران داران و ديگر افرادى كه  رس
ــتند، كامال  ــدى خدمات هس متص
ــنده ها گويى  ــت. فروش مشهود اس
ــتند و حوصله ندارند  دل سير هس
ــما  ــان را براى ش كاال يا محصولش
ــوالى  ــخ به هر س بياورند و در پاس
ــه و عصبانى دارند.  حالت بى حوصل
البته بخشى از اين رويه به شلوغى 
و خستگى بازمى گردد و بخشى به 
رويه حاكم در كل بازارهاى عرضه 
ــرعين محدود  ــهر س ايران و به ش
ــتى كه براى  ــود؛ اما توريس نمى ش
ــه عالقه مند  ــهرى رفت تفريح به ش
است تا با رويى گشاده با او برخورد 
شود و برخوردهايى از اين دست او 

را دل آزرده مى كند. 

خبر

قيمت هتل دولتىاتاق 

161 هزار و 500 توماندو تخته

116 هزار و 700 تومانيك تخته

209 هزار و 700 تومانسه تخته

306 هزار تومانسوئيت

قيمت هتل ها و ويالهاى غيردولتىويال

250 هزار تا 800 هزار تومانسوئيت يك خوابه

500 تا 1 ميليون توماندوخوابه

800 تا 2 ميليون تومانسه خوابه

قيمت ماساژقيمت ورودىآب درمانى

......................2هزار و پانصد تومانگاوميش گلى

ــدن 10 هزار 11 هزار تومانسبالن تمام ب
تومان

ــدن 80 هزار 15هزار تومانايرانيان تمام ب
تومان

سارا برومند 
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گزارش

ــاى بدون  ــازار كااله ــنج ب دماس
گارانتى و تقلبى لوازم خانگى زير 
سايه افزايش قيمت اجناس اين 
بازار در يكى دو سال اخير و كاهش 
قدرت خريد مردم آرام آرام داغ شد 
و ركود بيش از پيش بازار رسمى 
لوازم خانگى را درنورديد. كاالهاى 
ارزان ساخته شده در چين و بدون 
ــاق و از  ــورت قاچ ــى به ص گارانت
طريق مرزهاى غربى وارد كشور 
ــده و معموال از كيفيت پايينى  ش
ــى از بازار هاى  ــد. يك برخوردارن
ــازار بانه  ــروف در اين بخش ب مع
است كه كاالها با برندهاى معروف 
جهانى در اين بازار عرضه مى شوند 

و رونق خوبى هم دارد .
پيمان تقى زاده، يكى از مشتريانى 
است كه از كانال غير رسمى بازار 
اقدام به خريد كولر گازى اوجنرال 
كرده است. وى به «فرصت امروز» 
درباره تجربه خريد از بازار تقلبى ها 
گفت: از طريق يكى از دوستانش، 
ــى از بازارى هايى را  ــماره يك ش
ــه را مى فروخت  ــه كاالهاى بان ك
ــتگاه  ــفارش يك دس گرفتم و س
ــرال را دادم، روز  كولر گازى اوجن
بعد كاال را تحويل من داد و وقتى 
ــاهده  پلمپ كولر را باز كردم مش
ــم  ــام جاهايى كه اس ــردم تم ك
ــركت اوجنرال بود، به صورت  ش
ــت پاك  ــوده و با دس ــى ب نقاش
ــتگاه هم  ــد، درضمن دس مى ش
ايراد داشت و بالفاصله زنگ زدم 
و اقدام به عودت كاال كردم.  قيمت 
ــر گازى 30000 اوجنرال از  كول
طريق بانه دو ميليون و 200هزار 
ــت، درحالى كه همين  تومان اس
ــركت اوجنرال با  كاال از طرف ش
ــون و 200هزار  قيمت پنج ميلي
ــد. مدير  تومان به فروش مى رس
ــركت اوجنرال  روابط عمومى ش
ــروز» در اين باره  ــت ام به «فرص
گفت: اين شركت از طريق وكالى 
حقوقى خود با جديت پيگير اين 
ــت و به همين دليل،  موضوع اس
فعال اظهارنظرى در اين خصوص 

نمى كند. 
ــد از مراكز  ــر مردم بتوانن حال اگ
ــمى اين كاالها را تهيه كنند  رس
ــر ولى با  هرچند مقدارى گران ت
گارانتى معتبر و كيفيت باال، بهتر 
از آن است كه كااليى را خريدارى 
ــچ تضمينى بر اصل  كنند كه هي
ــت. در واقع  و بادوام بودن آن نيس
ــودن كاال  ــه ارزان ب ــد تنها ب نباي
اكتفا كرد. هرچند بخش بازرسى 
سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان ها و ستاد مركزى مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز بايد هرچه سريع تر 
نسبت به برخورد با توزيع كنندگان 
ــدام كنند. اين  كاالهاى تقلبى اق
ــركت هاى توليدى  اتفاق براى ش
داخلى نيز به شكل ديگرى افتاده 
است؛ مدير فنى شركت پاديسان 
به فرصت امروز گفت: كپى بردارى 
از برندهاى معروف در ايران چند 
ــت كه انجام مى شود و  سالى اس
پيگيرى هاى شركت هم به جايى 

نرسيده است .
ــاق گاز  ــركت اج ــى ش مدير فن
پاديسان درخصوص كپى بردارى 
ــدى پيش با  از برندها گفت: چن
شكايت يكى از مشتريان به منزل 
مشترى مراجعه كرده و مشاهده 
ــترى يك دستگاه  كرديم كه مش
اجاق گاز به اسم جعلى ساديسان 
ــه  ــرده، درحالى ك ــدارى ك خري
ــن  ــل كارت ــى داخ كارت گارانت
ــركت پاديسان  دستگاه براى ش
ــترى اجاق گاز  ــت و مش بوده اس
ــه نام  ــان و ب ــا قيمت پاديس را ب
ــرده بود.  ــركت ما خريدارى ك ش
وى درخصوص پيگيرى حقوقى 
ــرد: تاكنون  ــار ك ــركت اظه ش
ــركت نتيجه اى  پيگيرى هاى ش
نداده و شركت نيز از ادامه پيگيرى 

شكايت خود منصرف شده است.

رونق جعل و كپى در بازار 
لوازم خانگى 

چندى پيش دبير انجمن صنايع 
ــوز از رواج گسترده  همگن گازس
ــى كارى در بازار  جعل برند و كپ
ــر داد و گفت:  ــى خب لوازم خانگ
ــازمان  ــتاندارد و س ــازمان اس س
ــه  ــن زمين ــد در اي ــت باي حماي
ــرده و با  ــف خود عمل ك به وظاي
توزيع كنندگان محصوالت تقلبى 

و غيراستاندارد برخورد كنند. 
اسماعيل بازارچى با اشاره به اينكه 
در هر فصل جعل برند و كپى كارى 
مربوط به يكى از حوزه هاى لوازم 
ــود، افزود:  ــام مى ش خانگى انج
به عنوان مثال، در فصل تابستان 

ــتر در مورد كولر و  اين اتفاق بيش
در فصل زمستان در مورد بخارى 
رخ مى دهد. ضمن اينكه برخى از 
ــد اجاق گاز نيز  لوازم خانگى مانن
در همه فصول مورد جعل برند و 

كپى كارى قرار مى گيرند. 
ــه اتحاديه  ــه اينك ــاره ب وى با اش
ــندگان و توزيع كنندگان  فروش
ــد در زمينه  ــى باي ــوازم خانگ ل
ــندگان لوازم  ــا فروش ــورد ب برخ
ــترى  خانگى تقلبى جديت بيش
از خود به خرج دهد، عنوان كرد: 
ــفانه لوازم خانگى كه مورد  متاس
ــرار گرفته اند نه تنها  جعل برند ق
خدمات پس از فروش ندارند، بلكه 
به دليل توليد شدن از مواد اوليه 
غيرمرغوب در مدت زمان كوتاهى 

خراب مى شوند. 
دبير انجمن صنايع همگن گازسوز 
ــندگان لوازم خانگى  افزود: فروش
نبايد به بهانه اينكه توليدكنندگان 
ــود  ــوازم خانگى س زيرزمينى ل
بيشترى به آنها مى دهند اقدام به 
توزيع و فروش محصوالت تقلبى 
ــندگان  ــه فروش ــد و اتحادي كنن
ــته از  لوازم خانگى بايد با اين دس
ــورد جدى  توزيع كنندگان برخ

كنند. 

سه راه امين حضور 
وقتى وارد مغازه هاى امين حضور 
مى شوى، صحبت از جعلى بودن 
ــا معتقدند،  ــت، آنه و تقلب نيس
ــديد اتحاديه،  به دليل كنترل ش
تعزيرات و مبادى ذى ربط، كسى 
اين كار را به طور رسمى نمى كند، 
ولى به صورت مخفى و زيرزمينى 
ممكن است اين كار انجام پذيرد. 

ــانى است كه  محمود يكى از كس
در زير زمين مجتمع ثامن الحجج 
در سه راه امين حضور وارد كننده 
ــت. او  كاال از بازار بانه به تهران اس
كاالها را بدون گارانتى مى فروشد 
ــد. او از  ــم نمى ده ــور ه و فاكت
ــان دارد و  ــت كاال اطمين كيفي
ــان بدهى كه  ــم نش هر چقدر ه
ــتى مى خندد  نگران كيفيت هس

ــال كارم همين  و مى گويد 10س
است و تا حاال يك كاال هم برگشت

 نداشته است. 
روش كارش هم همين هست، يك 
مقدار بيعانه مى گيرد و روز بعد كاال 
ــل مى دهد و خودش يك  را تحوي
ــتد براى نصب كاال  نفر را مى فرس
و اگر عيبى روى كاال باشد، كاال را 
عودت مى دهد، محمود مى گويد، 
ــت كه  علت رونق بازار ما اين اس
ما كاال را بى عيب و نقص تحويل 
مشترى مى دهيم و پس از نصب و 

تست پولمان را مى گيريم. 
ــل رونق اين  ــر از دالي يكى ديگ
ــوازم  ــاى ل ــان كااله ــازار نصاب ب
خانگى هستند. بعضى از نصابان 
ــراى اين  ــركت هاى معتبر، ب ش
افراد كار مى كنند. حسن از جمله 
نصابانى است كه براى يك شركت 
ــروف كره اى كه  لوازم خانگى مع
در ايران شناخته شده است، كار 
مى كند. مى گويد، اگر كاالى شما 
ــد با مبلغى پول آن  با برند ما باش
را گارانتى مى كند. او در برابر اين 
ــوال كه آيا اين گارانتى اعتبار  س
دارد يا نه مى گويد كه هر مشكلى 
بود به خودم زنگ بزن، با خدمات 
ــركت خودم آن  پس از فروش ش
ــم. وى ادامه  ــراد مى كن را رفع اي
مى دهد كه شما هر برند معتبرى 
ــى ما براى آن كاال  كه داشته باش
ــادر مى كنيم.  گارانتى معتبر ص
ــى با لبخند  وى موقع خداحافظ
ــوازم خانگى روى  مى گويد بازار ل

انگشتان ما مى  گردد. 
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تدوين قانون بيمه 
شخص ثالث در مجلس 
ــيون اقتصادى مجلس  عضو كميس
ــاره بررسى نحوه قيمت گذارى  با اش
بيمه در كارگروه اصالح قانون بيمه 
شخص ثالث گفت: مدل هاى رهبرى 
بازار، تعيين سقف و كف توسط بيمه 
مركزى، قيمت گذارى و تعيين حق 
بيمه فنى توسط بيمه مركزى مورد 

بررسى قرار گرفت.
بحرينى،  حسين زاده  محمدحسين 
در گفت وگو با فارس، درباره آخرين 
ــى هاى اين قانون در كارگروه  بررس
تاكنون  اين كارگروه  ــت:  اظهارداش
ــتگاه هاى مرتبط مانند  ــا همه دس ب
بيمه مركزى، سنديكاى بيمه گران، 
ــارت هاى  خس ــن  تامي ــدوق  صن
ــور، وزارت راه و  ــى، وزارت كش بدن
ــازى، نيروى انتظامى، برخى  شهرس
ــتاد ديه،  ــه، س ــركت هاى بيم از ش
ــتگاه هاى ديگر،  ــه و دس قوه قضايي

جلسات متعددى را برگزار كرد.
ــات، يكبار  ــزود: در اين جلس وى اف
ــال به صورت  ــه قب ــى ك ــون فعل قان
آزمايشى در مجلس شوراى اسالمى 
ــده و تا پايان سال جارى  تصويب ش
ــور نمايندگان  ــت با حض معتبر اس
مستقل  صاحب نظران  ــتگاه ها،  دس
ــز پژوهش هاى  ــان مرك و كارشناس
مجلس شوراى اسالمى بررسى شد 
و با توجه به تجربه حدودا شش ساله 
ــراى قانون فعلى، مواردى از آنكه  اج
ــالح و تجديدنظر دارد را  نياز به اص
ــس كارگروه  ــايى كرديم. ريي شناس
ــاخص ثالث  ــون بيمه ش ــالح قان اص
ــه داد: يكى از مهم ترين  مجلس ادام
مسائلى كه در كارگروه به طور مفصل 
مورد بحث قرار گرفت اين بود كه در 
ــاس قانون فعلى،  حال حاضر و براس
ــودرو را بيمه  ــه خ ــركت هاى بيم ش
مى كنند اما راننده بيمه نمى شود؛ اين 
رويه آثار سوء فراوانى دارد و ما درصدد 
هستيم با تجديد نظر در قانون فعلى، 

به نوعى اين نقيصه را جبران كنيم.

قيمت جهانى طال به 
باالترين رقم در 3 هفته 

گذشته رسيد
ــا افزايش 27  ــى طال ب قيمت جهان
ــته در  ــى دو روز گذش دالرى ط
ــه به 1319 دالر  معامالت روز جمع
ــيدكه باالترين رقم  در هر اونس رس
ــت. پس از  در سه هفته گذشته اس
ــا، رييس جمهور  ــاراك اوبام آنكه ب
امريكا مجوز حمالت هوايى در عراق 
ــال امروز به  ــرد، قيمت ط را صادر ك
ــه هفته گذشته  باالترين رقم در س
ــاال گرفتن  ــا ب ــان ب ــيد.  همزم رس
ــز زرد در  ــاى ژئوپلتيك، فل تنش ه
مسير ثبت بهترين عملكرد خود در 
ــت.  هفت هفته اخير قرار گرفته اس
ــت طال،  ــر افزايش قيم ــل ديگ عام
ــهام در بازارهاى  ــش ارزش س كاه
ــيايى به دليل افزايش نگرانى ها  آس
ــاع اوكراين و  ــى اوض ــر منف از تاثي
خاورميانه بر رشد اقتصاد جهانى بود. 
ــوز حمله هاى  اوباما اعالم كرد: مج
هوايى محدود در عراق را به مواضع 
ــمال عراق صادر كرده  داعش در ش
ــت.  دولت امريكا همچنين براى  اس
ــل كشى عليه  جلوگيرى از وقوع نس
اعضاى اقليت مذهبى يزيدى شروع 
ــازى كاالهاى بشردوستانه  به رها س
بر فراز مناطق تحت محاصره داعش 
ــه  ــازده اوراق قرض ــت. ب ــرده اس ك
ــاله وزارت خزانه دارى امريكا  10س
به پايين ترين رقم در 14 ماه گذشته 
رسيده و ارزش دالر نيز در مقابل ين 

كاهش يافته است.  
اين تغييرات نشان از كاهش ميزان 
ــرمايه گذاران در  ريسك پذيرى س

بازارهاى مالى دارد. 

امسال به واردات برنج 
نيازى نيست

ــاورزى  ــازمان جهاد كش ــس س ريي
مازندران گفت: هم اكنون با برداشت 
ــالى انبارهاى شاليكوبى  40 درصد ش
ــال مملو از برنج است ؛  ــتان امس اس
ــت. دالور  نيازى به واردات برنج نيس
ــب پس از  ــنبه ش حيدور پور، پنجش
ــى تهران از  بازديد خبرنگاران اعزام
چند پروژه كشاورزى استان مازندران 
در مصاحبه با آنان افزود: پارسال بيش 
ــج خارجى وارد  ــون تن برن از دو ميلي
كشور شد، در حالى كه امسال به دليل 
ــه واردات برنج نيازى  ــى ب توليد كاف
نيست. وى اظهار كرد: هم اكنون بازار 
ــدارد و خريدوفروش  ــى ن برنج رونق
انجام نمى شود. وى خاطر نشان كرد: 
ــاى پى در پى  ــى و پيگيرى ه با رايزن
ــدگان  ــدران و نماين ــتاندار مازن اس
ــالمى مقرر شد  ــوراى اس مجلس ش
ــج خارجى تا  ــا واردات و توزيع برن ت
ــتان هاى  ــالى اس ــت كامل ش برداش
ــود. وى ادامه داد:  ــمالى انجام نش ش
ــطه تحريم، بيش از  ــال به واس پارس
دو ميليون تن برنج خارجى كه حدود 
ــزار تن آن برنج  يك ميليون و 500 ه
ــول نفت، وارد  ــود به جاى پ هندى ب

كشور شد. 

گفت و گو
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رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى
توليد با برند بايد ضابطه مند شود

محمد طحان پور، رييس اتحاديه فروشندگان و واردكنندگان لوازم خانگى، معتقد 
ــت، اما افزايش بى رويه و بدون جايگاه و  است «اتحاديه با برند سازى مخالف نيس
ــود ركود بازار لوازم  پشتوانه را براى بازار لوازم خانگى سم مى داند كه باعث مى ش

خانگى طوالنى تر شود.»  گفت وگوى « فرصت امروز» با وى را در زير بخوانيد.
آقاى طحان پور، همان گونه كه گفتيد، بازار لوازم خانگى اين روزها از همه 
سو مورد حمله قرار گرفته، از يك سو قاچاق، از سويى ديگر برند هاى تقلبى 
و افزايش آنها و همچنين از طرفى ركود در بازار، ارزيابى شـما به عنوان 

رييس اتحاديه فروشندگان اين بازار درباره برند سازى چيست؟
ــركت هاى بزرگ توليد لوازم خانگى مخالف نيست،  اتحاديه با شعار برندسازى ش
بلكه مى گويد بايد با ضابطه و براساس برآوردهاى بازار كه شامل مجموع متغير هاى 
اين بازار مثل حجم آن و مطابق با استانداردها باشد. متاسفانه تعداد برندهاى بدون 
پشتوانه كه در كارخانه توليد مى شوند، اما شركت خدمات پشتيبانى ندارند، در حال 

افزايش بوده و محصوالت آنها در بازار در حال عرضه است. 
 اين موضوع از چه جايى و از طرف چه كسانى در حال افزايش است؟

افرادى كه هيچ اطالعى از توليد لوازم خانگى ندارند، با سفارش كاال به كارخانه هاى 
توليد لوازم خانگى محصولى با برند خود بدون مجوز و پرداخت هزينه هاى جارى 
ــليقه اى روى آن قيمت گذارى مى كنند. اين موضوع بيشتر در  توليد و به طور س
ــا نام كاالى صادراتى معقول  بخش توليد اجاق گاز صورت مى گيرد.  فروش كاال ب

و قانونى نيست. 
براى مقابله با اين موضوع اتحاديه چه اقداماتى را در پيش گرفته است؟

از امسال خدمات پس از فروش كاال در كنار پيگيرى گارانتى هاى تقلبى و برخورد 
با توليدات غير كيفى از سوى اتحاديه پيگيرى مى شود، البته وزارت صنعت، معدن 
ــى و پيگيرى توليدات غيركيفى را نيز به  و تجارت بايد اختيارات مربوط به گارانت
اتحاديه واگذار كند. چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوليت تمام موارد 
مرتبط با لوازم خانگى را به اصناف واگذار كند، پاسخگوى هر اتفاقى خواهيم بود.  اين 
در حالى است كه كارت گارانتى جعلى تمام برندهاى شناخته شده در بازار وجود 
دارد و در مرحله اول براى مقابله با آن بايد فروش تمام كاالهاى بدون گارانتى اصلى 

ممنوع شود. 
قاچاق نيز به عنوان يك پديده اقتصادى، فعاليت برند سازى را، آن هم از 
نوع تقلبى گسترش داده است و شما نيز آن را تاييد كرده ايد، در اين باره 

ارزيابى خودتان را بگوييد؟
متاسفانه با وجود ظرفيت توليد باال در كاالهايى نظير لباسشويى، يخچال، اجاق گاز 
و كولر شاهد واردات بى رويه و غيرقانونى لوازم خانگى مشابه خانگى هستيم. بايد 
واردات قانونى در كنار توليد داخلى قرار گيرد تا حق انتخاب كاالى متناسب با نياز و 

بودجه مردم از آنها گرفته نشود. 
به جز در بازار اجاق گاز در چه بازارهايى برند سازى صورت گرفته يا نگرفته 

است؟
اين موضوع هنوز به توليد كولر گازى در ايران سرايت نكرده است، زيرا اين موضوع 
دانش باال، سرمايه و فرهنگ خريد ايرانى الزم دارد. توليد كولر گازى مانند گوشى 
تلفن همراه است و مانند آن تكنولوژى و اعتماد خريد به آن هر لحظه تغيير مى كند. 
در حال حاضر، قيمت اجاق گاز 10 درصد و برخى از انواع كولر 10 تا 20 درصد كاهش 
يافته و در كنار اينها جوايزى كه براى خريد در نظر گرفته شده نيز به عنوان تخفيف 
به شمار مى آيد. پيش بينى مى شود، به دليل افزايش هزينه بيمه، دستمزد، ماليات 
ــته باشد.  البته  و كاهش نرخ مواد اوليه، قيمت لوازم خانگى افزايش منطقى داش
زمان خواهد برد تا تاثير آسيب هاى ايجاد شده در بازار از بين رود و از سوى ديگر، 
فروشگاه هاى اجاره اى كه كاالى بى كيفيت به فروش مى رسانند، از بازار خارج شوند. 
توليدكنندگان داخلى بايد نسبت به اين محصوالت ديد باز و روشنى داشته باشند 

تا آن را بنا بر شرايط ايران توليد كنند. 
شما چندى پيش از توليد لوازم خانگى با برند هاى مشهور خبر داده بوديد، 

البته گويا مجوز اين برندها با نظارت داده شده است؟
در حال حاضر، توليد لوازم خانگى با برندهاى مطرحى چون ال جى، سامسونگ، 
ــرمايه گذارى  ــال 93 با جذب س ــود و در س ــو و كندى انجام مى ش ايندزيت، بك
ــده فراهم  ــاد ش ــى برندهاى ي ــوازم خانگ ــد ل ــكان تولي ــران ام ــى در اي خارج

شده است. 

قانون جديد مكالمات تلفن اينترنتى؛ 80درصد 
زيرساخت،20 درصد شركت 

ــد خود 80 درصد  ــيون تنظيم مقررات ارتباطات در قالب مصوبه  جدي كميس
درآمد VOIP را متعلق به شركت ارتباطات زيرساخت و 20 درصد بقيه را سهم 
شركت ها اعالم كرد.  در مصوبه اى كه مربوط به جلسه تيرماه كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات است، اين كميسيون پيشنهاد سازمان تنظيم مقررات درباره 
تعيين سهم شركت ارتباطات زيرساخت و دارندگان پروانه از درآمد مكالمات 
بين الملل صادره و وارده را بررسى كرده و به منظور ساماندهى بخش ترافيك 
ــور و وارده به  بين الملل، جلوگيرى از ترافيك غيرمجاز صادره به خارج از كش
داخل كشور و حمايت از دارندگان پروانه مقرراتى تصويب و اين گونه اعالم كرد 

كه اين مقررات از تاريخ اول مردادماه الزم االجرا خواهد بود. 

آيفون شش 9 سپتامبر مى آيد

ظرف يك ماه آينده احتماال انتظارها براى آيفون شش به پايان خواهد رسيد. 
به گزارش ايسنا، به نقل از نشريه فوربس، شركت اپل احتماال در روز سه شنبه 
نهم سپتامبر مراسمى با حضور رسانه ها برگزار و در آن از تازه ترين آيفون هاى 
خود رونمايى خواهد كرد. اپل طى سال هاى گذشته هر سال يك آيفون جديد 
عرضه كرده و معموال اين كار را اواسط سپتامبر انجام مى دهد، اما اين شركت 
هنوز اين تاريخ را براى امسال تاييد نكرده است. اگر اين مراسم شامل رونمايى 
از ساعت اى واچ نيز شود، اين عرضه زودتر ازموعد خواهد بود.  مراسم رونمايى 
از آيفون اپل روى آيفون متمركز است، اما اين شركت احتماال دستگاه پوشيدنى 

خود را به عنوان يك دستگاه جانبى آيفون رونمايى خواهد كرد. 

غول جديد از چين مى آيد
شركت گوشى هاى همراه زيائومى، رقيب سرسختى چون سامسونگ را در بازار چين 
جا گذاشت و به بزرگ ترين توليدكننده تلفن همراه در بازار چين تبديل شد. شركت 
چينى زيائومى كه تنها چهار سال از تاسيس آن مى گذرد، در سه ماه گذشته با سه 
برابر كردن فروش گوشى هاى هوشمند خود به غولى تبديل شده و با جا گذاشتن 
شركت سامسونگ، به رده اول شركت هاى بزرگ سازنده گوشى همراه در اين كشور 
كه بزرگ ترين بازار تلفن همراه جهان محسوب مى شود، رسيد. اين شركت كه در 
ــال جارى 15ميليون دستگاه گوشى تلفن  پكن مستقر است، در سه ماهه دوم س
همراه فروخته و 14 درصد بازار چين را در اختيار گرفت.  شركت سامسونگ در همين 
بازه زمانى با فروش 13 ميليون و 200 هزار دستگاه گوشى و در اختيار گرفتن حدود 
12 درصد سهم بازار در رده دوم بازار چين قرار گرفته است. مصرف كنندگان چينى 
به توليدكنندگان داخلى گوشى همراه در اين كشور اقبال نشان مى دهند.  اين در 
حالى است كه اپل در سه ماهه گذشته فروش خود را در چين 58 درصد افزايش داده 
و تنها توليدكننده خارجى است كه در بين 10 شركت بزرگ سازنده گوشى همراه 

در چين قرار دارد. 

هر روز كه مى گذرد، داستان بازار خودرو 
ــر و جذاب تر  ــا حرفه اى ت ــور م در كش
ــايد اگر همت دولت فعلى  مى شود؛ ش
ــى نمى توانست خواب  نبود، هرگز كس
واردات خودروهاى سبز به كشور را ببيند 
و اين دولت فعلى بود كه با در نظر گرفتن 
بازار خودرو به فكر تسهيل شرايط واردات 
ــبز افتاد. ارديبهشت ماه  خودروهاى س
ــى راد، معاون وزير  بود كه ولى اهللا افخم
ــيه  ــارت در حاش ــت معدن و تج صنع
ــترك ايران و  ــيون مش اجالس كميس
كويت در جمع خبرنگاران از حذف تعرفه 
واردات خودروهاى هيبريدى و برقى زير 
2500 سى سى خبر داده بود تا شرايط را 
براى واردكنندگان اين نمونه از خودروها 

طاليى كند.  
ــا عنوان  ــدى كه ب ــاى هيبري خودروه
ــناخته  ــبز در دنيا ش ــاى س خودروه
ــال 1905 توسط يك  ــوند در س مى ش
 H. Piper ــام ــدس امريكايى با ن مهن
طراحى شدند و پس از آن تا سال 1970 
ــرژى معروف  ــا اوج گرفتن بحران ان و ب
ــال 1990 به بعد كار  شده و رسما از س
ــراى توليدات  ــزرگ ب ــاى ب كمپانى ه

گسترده اين دست خودروها آغاز شد. 
ــتقبال  ــا توجه به اس ــال حاضر، ب در ح
گسترده جهانى از خودروهاى هيبريدى 
ــغول توليد  ــى مش ــدود 28 كمپان ح
محصوالت اين چنينى هستند كه از اين 
تعداد 9 كمپانى در ايران نماينده داشته 
ــغول واردات خودروهاى خود به  و مش

كشورمان هستند. 
ــيارى از مردم  ــاور بس ــه ب ــفانه ب متاس
ــدى،  ــاى هيبري ــورمان خودروه كش
ــتند كه براى  ــى برقى هس اتومبيل هاي
ــوخت گيرى به اتصال به برق و شارژ  س
ــه جايگاه هاى  ــاره از طريق اين گون دوب
ــن خودروها در  الكتريكى نياز دارند؛ اي
ــناخته شده كه  افكار عمومى طورى ش
ــى در نگهدارى بوده  داراى هزينه باالي
ــا وجود  ــتفاده از آنه ــا براى اس و تقريب
زيرساخت هاى عظيم در كشور الزامى 
ــت  ــع اين گونه نيس ــه واق ــت، اما ب اس
ــه دو بخش  ــاى هيبريدى ب و خودروه
ــوز و دوموتوره تقسيم  مى شوند.  تك س
ــه خودروهايى  ــوز ب خودروهاى تك س
ــرژى الكتريكى  مى گويند كه تنها از ان
ــتفاده مى شود  براى تحرك چرخ ها اس
ــوره هيبريدى نيز  و خودروهاى دو موت

ــوند كه از  به اتومبيل هايى گفته مى ش
ــوخت فسيلى براى  دو موتور برقى و س

حركت خودرو استفاده مى شود. 
خودروهاى هيبريدى دوموتوره معموال 
ــتند كه يكى  داراى دو موتور مجزا هس
ــرى مى تواند  ــا برقى و ديگ از آنها حتم
ــود.   ــا ديزلى طراحى ش ــوز ي بنزين س
ــتفاده از دو موتور  ــا اس اين خودروها ب
الكتريكى و عمدتا بنزينى با استفاده از 
ــيلى و برقى سبب كاهش  دو انرژى فس
ــيلى شده و در  مصرف سوخت هاى فس
ــرعت هاى باال و ثابت كه موتورهاى  س
ــى برخوردارند  بنزينى از بازدهى باالي
موتورهاى الكتريكى از مدار خارج شده 
ــا و كاركرد  ــطه گردش چرخ ه و به واس
موتور بنزينى به وسيله يك ژنراتور شارژ 
مى شوند؛ اما در مواقعى كه خودروهاى 
ــن و مصرف بااليى  بنزينى از بازده پائي
برخوردارند، همچون استارت و كاركرد 
ــرعت هاى پايين و غير ثابت موتور  با س
برقى خودرو وارد مدار شده و از استفاده 
ــودرو جلوگيرى  ــيلى خ ــوخت  فس س

مى كند. 
گفتنى است اين نوع خودروها با دارا بودن 
ــيلى موتور اما  حجم هاى باال در نوع فس

همچون خودروهاى كوچك و كم حجم 
ــوخت مصرف كرده و نقش به سزايى  س
ــيلى خودرو بازى  در حفظ سوخت فس
مى كنند، ضمن آنكه در زمان الزم براى 
شتاب گيرى هاى ناگهانى هر دو موتور به 
كمك راننده آمده و از نهايت قدرت براى 
برطرف كردن نياز راننده بهره مى گيرند. 
ــن شيخ ها،  ــير محس با همه اين تفاس
ــركت اريتا،  ــئول روابط عمومى ش مس
نمايندگى مركزى ايرتويا در گفت وگو 
با خبرنگار ما، با اشاره به ورود خودروهاى 
ــور با توجه به تسهيل  هيبريدى به كش
ــط دولت  ــا توس ــن خودروه واردات اي
گفت: ايرتويا فعال برنامه اى براى واردات 

اين گونه خودروها به كشور ندارد. 
او ادامه داد: البته در حال حاضر لكسوس 
ــور وارد شده  مدل H CT200 به كش
ــور فعال  اما واردات ديگر مدل ها به كش

امكان پذير نيست. 
وى افزود: احتماال پس از اخذ مجوز هاى 
ــراى ورود  ــوان ب ــراى واردات بت الزم ب
ــا كمرى و پريويا  مدل هايى چون تويوت

نيز برنامه ريزى كرد. 
اما در كنار اين، سيدمجتبى رييسيان، 
ــان موتور نيز در  مدير روابط عمومى آس

گفت وگو با خبرنگار ما در اشاره به همين 
موضوع گفت: آسان موتور هم برنامه اى 
ــراى واردات خودروهاى  ــدت ب كوتاه م

هيبريدى به كشور ندارد. 
ــا توجه به  ــى كره ب ــزود: هيونداي او اف
اولويت بندى بازارها به صادرات خودرو 
به كشورهاى مختلف اقدام مى كند كه در 
حال حاضر، اروپا و امريكا از اولويت بااليى 
نسبت به ايران برخوردارند و اين شركت 
ــت، پس از بررسى هاى الزم  ممكن اس
كه زمانبر است، به صادرات خودروهاى 

هيبريدى به كشورمان اقدام كند. 
ــان كرد: ممكن  وى در پايان خاطرنش
است برنامه ريزى براى واردات اين گونه 

خودروها شش ماه آينده آغاز شود. 
بايد در پايان خاطرنشان كرد، اميدواريم 
خودروهاى هيبريدى با توجه به شرايط 
عالى واردات آنها كه به همت دولت ايجاد 
شده هرچه سريع تر به كشور وارد شده 
ــه بتوانند با  ــترى در جامع تا افراد بيش
ــى خودرويى با  پرداخت قيمتى منطق
ــوار  فاكتورهاى روز امنيتى و رفاهى س
شوند و در كنار آن نيز به كاهش مصرف 
ــيلى و آلودگى هواى  سوخت هاى فس

كشورمان يارى برسانند.  

رنگ سبز خودروهاى هيبريدى روزبه روز زرد تر مى شود 

على رمضانيان

 ردپاى كاالهاى تقلبى در بازار لوازم خانگى 

بازار لوازم خانگى روى انگشت نصابان مى چرخد 

   كشور سازنده 
   عاليم استاندارد 

   تاييديه سازمان حمايت 
   خدمات پس از فروش 

   عيب يابى به زبان فارسى 
   دفترچه راهنما

   طرح شبنم براى كاالهاى خارجى 
   نصب كاالها توسط خود شركت 

براى خريد لوازم خانگى بايد مسائل 
ذيل را مدنظر قرار داد: 

(قيمت (تومان مدل

4/579/000 AV246MTQ  ال جى مدل

3/576/000 TV246STQ ال جى مدل

3/077/000 TV186STQ ال جى مدل

4/359/000 SV246STQ3 ال جى مدل

2/659/000 S246TQ ال جى مدل

1/879/000 TV096STQ  ال جى مدل

3/662/000 AQV25PS  سامسونگ مدل

2/516/000 AQ25UGP سامسونگ مدل

1/623/000 AS13UGP سامسونگ مدل

3/204/000 AQ25VB سامسونگ مدل

2/035/000 AS25VB سامسونگ مدل

3/381/000 AS25UGP سامسونگ مدل

3/479/000 ASGS18LFCA اجنرال مدل

1/829/000 ASGS12AVC اجنرال مدل

قيمت كولرهاى گازى در بازار

آرش پزشكى 

ايليا پيرولى



نقش خبرنگاران در انعكاس هنر
ــبت روز خبرنگار  ــه مناس ــران در پيامى ب ــينماى اي مديرعامل خانه س
ــكار خبرنگاران و  ــد نقش بى بديل و غير قابل ان تاكيد كرد كه بدون تردي
گزارشگران سرزمين مان در تحليل، معرفى و انعكاس رويدادهاى هنرى، 
صنعتى كه صرفا با شناخت عميق مخاطبانش جان مى گيرد و به حيات 
ــت.  به گزارش  ــتايش اس ــين برانگيز و قابل س خود ادامه مى دهد، تحس
ــينماى ايران، در پيام محمدمهدى عسگرپور به  پايگاه اينترنتى خانه س
ــينماى شريف كشورمان  مناسبت روز خبرنگار همچنين آمده است: س
ــاى بين المللى  ــالمى در عرصه ه ــدار فرهنگ جمهورى اس امروز پرچم
ــينماگران  ــتيابى به چنين جايگاهى يقينا مرهون همت س ــت. دس اس
پرتالش اين ديار و پشتيبانى مردم هنرشناس و فرهنگ پرورى است كه 

به درستى اين سينما را درك و حمايت مى كنند. 

به ياد محمدرضا لطفى
ــامگاه  ــيقى ايران ش ــتاد فقيد موس ــا لطفى، اس ــان محمدرض يادم
پنجشنبه 16 مرداد با اجراى حسين عليزاده و صداى سعيد محمدى 
ــعد گرگان به روى صحنه رفت. در اين برنامه  در تاالر فخرالدين اس
ــدى همزمان با صدمين  ــعيد محم ــين عليزاده به همراه آواز س حس
ــاز و  ــاد محمدرضا لطفى در فراق او برنامه س ــت زنده ي روز درگذش

آواز اجرا كردند. 
ــتان گرگانى مواجه شد  ــتقبال گسترده هنردوس  اين اجرا كه با اس
ــت. ساير اعضاى گروه شامل على بوستانى،  روز جمعه نيز ادامه داش
سيامك جهانگيرى، سينا جهان آبادى، صبا عليزاده، رادمان توكلى، 
ــتنبط با سازهاى خود  ــائى و احمد مس ــياوش برهانى محمد انش س
ــين عليزاده را همراهى كردند. «اى كاروان آهسته رو» از جمله  حس
قطعاتى بود كه توسط گروه عليزاده همراه با تصنيف هاى ديگرى در 

آواز ابوعطا در دستگاه نوا اجرا شد. 

تيم ملى واليبال در امريكا
ــران، اردوى برون مرزى خود را در امريكا از روز  ــم ملى واليبال اي تي
ــنبه آغاز كرده در اين اردو چهار مسابقه تداركاتى با تيم ملى  پنجش

اين كشور خواهد داشت.
ــران  ــال اي ــان واليب ــال، بلندقامت ــيون واليب ــزارش فدراس ــه گ ب
ــب به وقت محلى با هدف برگزارى اردوى تداركاتى  چهارشنبه ش
ــا تيم ملى واليبال امريكا،  ــتانه ب 10 روزه و انجام چهار بازى دوس
ــهر لس آنجلس شد. ملى پوشان ايران تمرينات آماده سازى  وارد ش
ــد و در مدت 10 روز اقامت  ــنبه آغاز كردن ــود را از روز پنج ش خ
ــى واليبال  ــدار تداركاتى با تيم مل ــور چهار دي ــود در اين كش خ
ــال 2014 را در پرونده كارى  ــكا كه قهرمانى ليگ جهانى س امري

ــد.  ــزار مى كنن ــود دارد، برگ خ

صعود سوريان به رده نخست رنكينگ فيال
ــتى  ــگ وزن 59 كيلوگرم كش ــه صدر رنكين ــوريان، ب حميد س
ــتى رده بندى  ــيون جهانى كش ــال صعود كرد. فدراس ــى في فرنگ
ــوالى اعالم كرد،  ــان در پايان ماه ج ــى كاران جه ــرى فرنگ برت
ــش طالى جهان و المپيك با قهرمانى  حميد سوريان دارنده ش
ــتان به صدر جدول 59 كيلويى هاى  ــينيكى لهس در جام پيتالس

جهان صعود كرد.
ــد. همچنين  ــوريان در اين جام قهرمان وزن 66 كيلوگرم ش البته س
سعيد عبدولى و حبيب اهللا اخالقى، به ترتيب در رده سوم وزن هاى 

71 و 80 كيلوگرم قرار دارند. 

مفسدان محاكمه شوند! 
ــه صحبت هاى اخير  ــاره ب ــان اصالح طلب، با اش ــو مجمع زن يك عض
رييس جمهور در ارتباط با فسادهايى كه در دولت گذشته صورت گرفت، 
ــالق به اين نتيجه  ــاس وظيفه، وجدان و اخ ــت: آقاى روحانى براس گف

رسيدند كه اين گونه مسائل را براى مردم بيان و اطالع رسانى كنند. 
ــا توجه به اينكه  ــنا اظهار كرد: ب ــه راكعى، در گفت وگو با ايس فاطم
ــوراى عالى امنيت  ــال ها در جايگاهى مانند دبير ش رييس جمهور س
ــت نظام و  ــخيص مصلح ــع تش ــى مجم ــاى پژوهش ــى، بخش ه مل
ــى، امنيتى و انتظامى بودند و از سوى  ــيارى از حوزه هاى سياس بس
ــان در استان  ــتند، به يقين صحبت هاى اخيرش ديگر، حقوقدان هس
چهارمحال و بختيارى داراى مبنا و براساس يافته هاى متقن است. 

ــى اصالح طلب ادامه داد: ايشان با در نظر گرفتن همه  اين فعال سياس
ــيدند كه اين مطالب را براى مردم بيان  ــائل به جايى رس جوانب و مس
ــاس وظيفه، وجدان و اخالق تصميم گرفتند براى  كنند و در واقع براس
ــتين بار اين مطالب را تا حدى شفاف و روشن بگويند. كسانى كه  نخس

حق مردم را مورد خدشه قرار داده اند، پاسخگو و محاكمه شوند. 

گفت وگوهاى سازنده ژنو
ــران و امريكا در ژنو را  ــخنگوى وزارت خارجه امريكا، مذاكرات اي س
سازنده اعالم كرد. به نقل از رويترز، مارى هارف، سخنگوى وزير امور 
ــنگتن درباره مذاكرات دو  خارجه امريكا در جمع خبرنگاران در واش
ــته اى گفت: اين  ــه ايران و امريكا در ژنو در مورد مذاكرات هس جانب

مذاكرات سازنده بوده است. 
وى درباره بيان جزيياتى درباره مذاكرات گفت: در اين باره جزيياتى 
ــپتامبر  ــان و ايران در اواخر ماه س ــور جه ــش كش بيان نمى كنم. ش
ــازمان ملل ديدار و گفت و گو  ــت مجمع عمومى س ــيه نشس در حاش
ــيار مذاكرات آتى  ــته اين خبرگزارى به احتمال بس مى كنند. به نوش
ــازمان ملل به جاى برگزارى در سطوح پايين  ــيه نشست س در حاش
اين مذاكرات در سطح وزراى خارجه طر ف هاى مذاكره كننده برگزار 
ــت: ما به  ــخنگوى وزارت خارجه امريكا گف ــن س ــود. همچني مى ش
ــرفتى در  ــود ادامه مى دهيم و تالش مى كنيم كه پيش ديدارهاى خ

مذاكرات داشته باشيم. 

سازمان سنجش و  آموزش كشور در اطالعيه اى كه روى سايت اين سازمان 
قرار گرفته اصالحات برخى رشته ها و محل هاى جديد را اعالم كرد. 

نماينده تام االختيار دانشگاه آزاد اسالمى در استان هاى فارس، بوشهر 
و كهگيلويـه و بويراحمد گفت: با وجود اينكه وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى مجوز افزايش 25درصدى شهريه براى اين دانشگاه صادر كرده 
اسـت اما در سـال تحصيلى 94- 93 شهريه ها فقط 15 درصد افزايش 

مى يابد. 
جواد مجابى در مراسم جشن تولد محمود دولت آبادى، اين نويسنده را 
نماد شرف قلم خواند و گفت: او نويسنده اى مستقل و آزادانديش است 

كه شأن قلم را حفظ كرده است. 
محمود شـهريارى با انتقاد از راه اندازى شبكه هاى جديد در تلويزيون 
گفت: به نظرم اين روزها تلويزيون به خاطر راه اندازى پشـت سـر هم 
شـبكه هاى جديد دچار آشفتگى شده است؛ در حالى كه اين شبكه ها 

هنوز هم هويت خود را پيدا نكرده اند. 

كارشناس دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، 
درمـان و آمـوزش پزشـكى گفت: اگر مـادران از نتايـج مطالعات و 
تحقيقـات متعـددى كـه در جهـان در ارتباط با عـوارض و خطرات 
اسـتفاده از پستانك انجام شده آگاه شـوند، هرگز براى آرام كردن 

كودك از پستانك استفاده نمى كنند. 
رضـا ملكى، معـاون حقوقى، نظـارت و پارلمانى سـازمان تعزيرات 
حكومتـى با بيـان اينكه در هر غرفه بازار ميـوه و تره بار ده ها دالل 
وجـود دارد، گفت: دسـت ايـن دالالن از بازار ميوه و تـره بار كوتاه 

مى شود. 

سـرمربى تيم فوتبال پرسپوليس تهران گفت: تيم ما فقط در20 دقيقه 
نيمه اول خوب بازى كرد و ديگر نتوانستيم خوب بازى كنيم و تا دقايق 

آخر در الك دفاعى فرورفتيم. 
سـرمربى تيم فوتبال فوالد خوزستان با تمجيد از بازيكنانش گفت: در 

برابر تيم فوتبال پرسپوليس تهران ما شايسته پيروزى بوديم. 
معـاون فرهنگى، آموزش و پژوهش وزيـر ورزش و جوانان گفت: بخش 
تحليلى، كارشناسـى و انتقادى مطبوعات ورزشى ايران در حد كفايت 

نيست و بايد به عنوان يك ضعف برطرف شود. 
تيـم كاراته ايران روز جمعـه و در نخسـتين روز از چهاردهمين دوره 
مسـابقات كاراته قهرمانى آسيا در رده هاى سـنى نوجوانان، جوانان و 
زير 21 سال دختران و پسران با درخشش بازيكنان صاحب چهار مدال 

طال، دو نفره و دو برنز شد.

 «ابراهيم رضايى بابادى»، استاندار كرمانشاه و «عامر سلمان يعقوب 
المجمعـى» اسـتاندار ديالى عـراق، روز جمعه تفاهمنامه گسـترش 
همكارى هـاى اقتصادى، كشـاورزى، بهداشـتى، فرهنگـى و فنى و 

مهندسى را در 13 بند امضا كردند. 
رييس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به مشكالت كنونى جامعه پزشكى در 
كشور، گفت: پزشكان نسبت به ساير رشته ها زحمت بيشترى مى كشند و 
مسئوليت بااليى دارند. از اين رو، نبايد حقوق و درآمد باالى برخى پزشكان 

متخصص را به جامعه پزشكى كشور تعميم داد. 

سيمين بهبهانى، شاعر معاصر در كما 
باز زلزله و باز آذربايجان

زلزله اى به بزرگى 3/9 درجه در مقياس امواج درونى زمين (ريشتر) مرز 
آذربايجان، استان هاى گيالن، اردبيل و حوالى آستارا را لرزاند.

ــگاه تهران، اين زلزله در ساعت 11 و  ــه ژئوفيزيك دانش به گزارش موسس
ــنبه 16 مرداد رخ داده است. اين زمين  56 دقيقه و 50 ثانيه روز پنجش
ــمالى 38/67 و طول شرقى 48/75 از توابع استان هاى  لرزه در عرض ش

گيالن، اردبيل و حوالى آستارا به وقوع پيوسته است.
ــارت هاى احتمالى جانى و مالى اين زمين لرزه  ــى از خس تاكنون گزارش

نرسيده است. 

افتتاح اورژانس در شهرهاى مركزى
ــران خيز براى  ــتان بح ــگاه اورژانس هوايى در 14 اس ــدازى 14 پاي راه ان
نخستين بار در كشور شنبه 18 مرداد ماه با حضور وزير بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكى در استان قم كليد مى خورد. 
ــران، تبريز،  ــهرهاى ته ــاى اورژانس هوايى در ش ــايش پايگاه ه گش
ــهر، شاهرود،  ــاه، قم، زاهدان، مازندران، بوش اهواز، كرمان، كرمانش
ــزارش   پايگاه  ــهد خواهد بود. به گ ــيراز، اصفهان، قزوين و مش ش
ــكى  ــت، درمان و آموزش پزش ــانى وزارت بهداش خبرى و اطالع رس
ــور در  ــاح همزمان 14 پايگاه اورژانس هوايى در كش (وب دا)؛ افتت
ــته هاى طرح تحول نظام سالمت،  ــتاى اجراى يكى ديگر از بس راس
ــرات و حوادث  ــى از مخاط ــر ناش ــرگ و مي ــور كاهش م ــه منظ ب
ــكى به نقاط دور افتاده  ــريع در ارائه كمك هاى پزش جاده اى و تس

ــخت گذر صورت مى گيرد. و س
ــاس اين گزارش، اجراى طرح امداد اورژانس هوايى، نقش مهمى در  براس
بهبود ميزان بقاى بيماران و كاهش چشمگير آمار كشته شدگان خواهد 
ــت و 150 هزار كيلومتر راه روستايى و فرعى و مناطق صعب العبور  داش

را پوشش امدادى خواهد داد. 

شمارى از جوانان مغربى در رباط در اعتراض به كمك مالى يك ميليون 
دالرى ليونل مسى، بازيكن شناخته شده تيم ملى آرژانتين به رژيم 

صهيونيستى، پيراهن وى را آتش زدند

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى تهران 
از وقوع حريق در يكى از منازل مسكونى بازار تهران كه به انبار 

تبديل شده بود خبر داد

كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس اين هفته رسيدگى به طرح 
اصالح جدول حوزه هاى انتخابى مجلس را در دستور كار دارد
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كى روش و تصميمات
تازه براى تيم ملى

ــى روش در مذاكرات جديدش با على  به گزارش خبرآنالين، كارلوس ك
ــرايطى فراهم شود كه به بازى هاى آسيايى  كفاشيان از او خواسته تا ش
ــيان صحبت كرده و  ــى برود. او در اين باره با كفاش ــون كره جنوب اينچئ
ــيا حداقل  ــه مى خواهد براى بازى هاى جام ملت هاى آس ــد دارد ك تاكي
ــار يا پنج بازيكن از تيم نلو وينگادا را با خود ببرد و به تيمش اضافه  چه
كند.  بازيكنانى مثل محسن مسلمان، پيام صادقيان، محمدرضا خانزاده، 
ــروش رفيعى و غيره از  ــردار آزمون، بيرانوند، س ــا جهانبخش، س عليرض
ــتند كه كارلوس مى خواهد بداند چقدر به استانداردهاى  بازيكنانى هس
ــوند. نلو وينگادا سرمربى تيم  تيم ملى و تركيب ثابت تيم نزديك مى ش
اميد در اين باره به خبرآنالين مى گويد: «كارلوس در اين چند ماه نكات 
زيادى را درباره لزوم جوان كردن تيم مطرح كرده است. او براى خيلى از 
ــاى ليگ برنامه دارد و مى گويد: مى توانند به مرور جاى بازيكنان  جوان ه
ــن گذاشته تيم اصلى را بگيرند. كارلوس به من گفته مى خواهد  پا به س
چهار يا پنج بازيكن از تيمى كه به بازى هاى آسيايى اينچئون مى برد را 

در تيمش براى جام ملت ها داشته باشد.»
البته او مى گويد، تنها پيش شرط اين اتفاق تالشى است كه بازيكنان 
ــيايى انجام خواهند داد. كارلوس كى روش  تيم اميد در بازى هاى آس
ــردد. او در آن روز قرارداد  ــران برگ ــرداد ماه به ته ــت 29 م قرار اس
ــاله اش را با فدراسيون فوتبال ايران امضا مى كند. اتفاقى  جديد سه س
ــد. تغيير و حذف  ــاى ملى ايران مى ده ــاختار تازه اى به تيم ه كه س
ــتياران  ــتى تيم ملى و جوانگرايى تيم اصلى و تغيير دس كادر سرپرس

سرمربى، اتفاقاتى هستند كه براى تيم ملى مى افتد. 

دستور حمله هوايى به داعش

ــورت نياز به  ــه در ص ــالم كرد ك ــا اع اوبام
ــنل امريكا در عراق با حمله  حمايت از پرس
ــور موافقت مى كند. به  هوايى عليه اين كش
نقل از پايگاه خبرى راشاتودى، باراك اوباما، 
رييس جمهور امريكا تاكيد كرد: كمك هاى 
ــه اقليت هاى  ــانى را به منظوركمك ب انس
ــمالى اين  مذهبى عراق كه در كوه هاى ش

كشور محاصره هستند، فراهم كرده است. 
اوباما در سخنرانى خود در كاخ سفيد اعالم 
ــه از طريق هوايى  ــرد كه اين كمك ها ك ك
ــامل  ــد ش براى مردم عراق آماده خواهد ش
ــت و به منظور نجات  ــى و آب اس موادغذاي
جان هزاران تن در عراق كه با خطر «مرگ 
ــوى گروه تروريستى «دولت  قطعى » از س
ــش) مواجه  ــام » (داع ــالمى عراق و ش اس

شده اند با ارسال آنها موافقت شده است. 
ــور امريكا در ادامه عنوان كرد  رييس جمه
ــتار نابودى سيستماتيك  كه داعش خواس
ــر گروه هاى  ــيحى و ديگ ــاى مس اقليت ه
اقليت در شمال عراق شده كه اين مسئله 

يك نسل كشى است. 
ــا تاكيد بر اينكه «امروز امريكا آماده  وى ب
ــرد: اگرچه امريكا  ــت » اعالم ك كمك اس
ــر بحرانى از  ــد » در ه ــد و نباي «نمى توان
ــد زمانى كه  ــد اما باي ــان دخالت كن جه
مردم بى گناه در معرض خشونت گسترده 

هستند، وارد عمل شود. 
اوباما در ادامه اظهار كرد كه امريكا در صورت 
ــود در اربيل و  ــنل خ ــزوم حمايت از پرس ل
ــدام نظامى  ــاده «اق ــداد آم ــفارتش در بغ س

ــكل حمله هوايى است. وى  هدفمند » به ش
ــى مى تواند براى  ــرد كه حمله هواي تاكيد ك
توقف حركت كاروان هاى شبه نظاميان داعش 
ــمت اربيل مورد  در صورت حركت آنها به س
استفاده قرار گيرد: بنابراين من در صورت لزوم 
ــاى عراقى كه در حال جنگ  كمك به نيروه
براى شكست حصر كوه سنجر و شبه نظاميان 
ــير در آن منطقه هستند با حمله هوايى  اس
هدفمند موافقت كرده ام. ما مى توانيم با دقت 
ــا از عمل به بالقوه  ــئوالنه عمل كنيم ت و مس

نسل كشى ممانعت به عمل آوريم. 
ــور امريكا در ادامه تاكيد كرد:  رييس جمه
ــرايطى مانند محاصره  ــى كه ما با ش زمان
ــردم بى گناه  ــتيم، م اين افراد مواجه هس
ــى بسيار  ــونت  در مقياس در معرض خش

ــت كه ما  ــى اس ــتند. زمان ــاك هس هولن
ــردن و توانايى هاى  فرمانى براى كمك ك
ــتار  كش از  ــرى  جلوگي ــراى  ب ــى  خاص
ــته جمعى را داديم و من باور دارم كه  دس
ــت نسبت به اين مسئله  امريكا نمى توانس
بى تفاوت باشد.  اوباما همچنين تاكيد كرد 
كه امريكا با سازمان ملل در خصوص مسئله 
ــد كرد. وى با اين وجود  عراق همكارى خواه
خاطرنشان كرد كه «اجازه » وارد شدن امريكا 
به جنگى ديگر در عراق را نخواهد داد.  از سوى 
ديگر اما گروهك تروريستى و تكفيرى داعش 
در پى دستور رييس جمهور امريكا براى حمله 
هوايى هدفمند به مراكز اين گروهك، تهديد به 

آتش زدن چاه هاى نفتى عراق كرد. 
ــايت گروهك دولت اسالمى  به گزارش س

در عراق و شام « داعش»، اين گروهك با 
ــدور بيانيه اى در خصوص موضع باراك  ص
اوباما، رييس جمهور امريكا مبنى بر حمله 
به مواضع اين گروهك واكنش نشان داد. 
ــرى داعش  ــتى و تكفي ــك تروريس گروه
ــر اوباما،  ــرد: اگ ــالم ك ــود اع ــه خ در بياني
ــود را در  ــكا تهديد خ ــور امري رييس جمه
ــه پايگاه هاى ما  خصوص اقدام نظامى علي
ــه به تالفى  ــى كند، بالفاصل در عراق عمل
ــكا تمام چاه هاى نفتى عراق  اين اقدام امري
ــى را نابود خواهيم كرد در اين  و مراكز نفت
ــى و اروپايى  ــود مقامات امريكاي صورت خ
ــان تا چه اندازه  مى دانند، بهاى اين اقدامش
به زيان آنها تمام خواهد شد، زيرا با افزايش 

بهاى جهانى نفت روبه رو خواهند شد. 

ــخنگوى انجمن دفاع از آزادى مطبوعات  س
در روز خبرنگار نسبت به آزادى خبرنگاران 
ــدوارى كرد و  ــار امي ــده اظه ــت ش بازداش
ــرايط غزه، عراق و  ــاره به ش همچنين با اش
سوريه، خواستار تضمين جان روزنامه نگاران 

و خبرنگاران در مناطق پرخطر شد. 
ــنا گفت:  عباس صفايى فر در گفت وگو با ايس
ــاع از آزادى مطبوعات با تاكيد بر  انجمن دف
ــردش آزاد اطالعات و حق  ــق گ تضمين ح
ــگاران، ضمن اظهار  ــب خبر براى خبرن كس
تاسف از دستگيرى و بازداشت روزنامه نگاران 

ــه اصالح  ــد به اينك ــا امي ــگاران و ب و خبرن
قوانين در كشور موجب حذف مجازات هاى 
سخت گيرانه و بازداشت روزنامه نگاران شود، 
ــن مطلوب معتقديم  ــيدن به اي گفت: تا رس
ــى متهمان  ــئوالن بايد حقوق دفاع كه مس
ــانه اى را محترم بشمارند و  مطبوعاتى و رس
طبق اصول حقوقى و مقررات آيين  دادرسى 
با آنان رفتار شود. اگرچه تحقيقات مقدماتى 
ــه موجب قانون،  ــدگان ب درمورد بازداشت ش

ــت، اما در حد امكان و  غيرعلنى و سرى اس
برابر مقررات قانون اطالع رسانى شايسته، به 
ــژه خانواده هاى صبا آذرپيك  خانواده ها به وي
ــده  و رضاييان و ديگر خبرنگاران بازداشت ش
ــود. انجمن دفاع از آزادى  ــانى ش اطالع رس
ــات و  ــپاس از زحم ــن س ــات ضم مطبوع
تالش هاى مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى و ديگر مسئوالن دولتى در راستاى 
ــائل و اطمينان يافتن از  حل و فصل اين مس

اينكه قانون نسبت به بازداشت شدگان اعمال 
مى شود اعالم كرد: اميدواريم به زودى شاهد 

آزادى آنان باشيم. 
ــن روحانى، رييس جمهور ايران نيز در  حس
ــى، خبرنگار  ــا خانواده محمود صارم ديدار ب
شهيد خبرگزارى جمهورى اسالمى با تبريك 
ــن روز گفت:  ــت اي روز خبرنگار و گراميداش
شغل خبرنگارى، شغل بسيار شريفى است و 
خبرنگارانى كه به وظايف حرفه اى خود عمل 

مى كنند، مى توانند در جامعه تاثيرگذار باشند. 
ــزوم تقويت  ــد بر ل ــا تاكي ــور ب رييس جمه
ــت، تصريح كرد:  ــانى دول ــازوى اطالع رس ب
ــانى دولت به شرايط جديدى نياز  اطالع رس
دارد و بايد به گونه اى باشد كه بتواند، نظرها 
ــه جامعه عرضه  ــت را ب ــاى دول و ديدگاه ه
ــرده و در مقابل، نظرات جامعه را دريافت  ك
ــئوليت ها و  و به دولت ارائه كند. دولت مس
ــام مى دهد و اين  ــور انج خدماتى را در كش
ــه افكار  ــه آن را ب ــت ك ــه رسانه هاس وظيف
عمومى با شيوه هاى مناسب منعكس كنند. 

روز خبرنگار؛ آرزوى آزادى روزنامه نگاران بازداشتى



سرمايه گذارى در معادن سنگ آهن

اگر چند ميليارد تومان پول داريد...

بايدها و نبايدهاى برندسازى چينى ها

سركوب اشتياق به سوددهى سريع
ــز در حال  ــيد كه «همه چي ــنيده باش ــايد اين جمله را تازگى ها بارها ش ش
ــت دوروبرمان  ــت». از كاالهاى بى دوام و بادوام ريز و درش ــدن اس چينى ش
ــب چينى وارد كشورمان  كه بگذريم، برخى از خوردنى ها نيز اخيرا با برچس

مى شوند و اين احساس را در ما تقويت مى كند كه...

باخبر شديم كه وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن لغو شده است. 
اين مى تواند خبر خوبى براى كسانى باشد كه دوست دارند در اين 

زمينه سرمايه گذارى كنند. شايد باور نكنيد، اما....

در سياست ها ى كلى اقتصاد مقاومتى كه توسط مقام معظم رهبرى ابالغ شده، بر 
«ارتقاى شاخص هاى عدالت اجتماعى» و «سهم برى عادالنه عوامل در زنجيره توليد 
تا مصرف» تاكيد شده است.  مضمون كلى اين بخش از سياست هاى كلى اقتصاد 
مقاومتى، مفهوم توزيع عادالنه ثروت را هم در بر مى گيرد، معضلى كه سازمان هاى 
بين المللى هشدار داده اند كه يكى از بزرگ ترين چالش هاى پيش روى بشر است. 

اينفوگرافى اقتصادى

دنيا به كام85 نفر

آسيب شناسى حراج هنرهاى تجسمى

هنرمندانى كه اشتباهى 
فربه تر مى شوند

نگاهى به آگهى هاى ضد سيگار تلويزيون

جان مادرتان سيگار نكشيد

10

11

12

14

15

مديريت زير ساي ه 
كاغذبازى

ــم كه تكنولوژى حرف اول را  ــر مى بري با اينكه امروزه در دورانى به س
ــيارى از كشورها سعى كرده اند تا به طور قابل مالحظه اى  مى زند و بس

كاغذ را از ادارات حذف كنند.

ــدام از ما  ــيگار نكش» هر ك «جان مادرت س
هزار بار اين جمله را به كسانى كه در اطرافمان 
ــند گفته ايم؛ جمله اى تكرارى  سيگار مى كش
ــانى كه  ــوردى تكرارى تر از طرف كس با بازخ

ــن رعايت حقوق  ــه بدون در نظر گرفت هميش
ــا دود  ــود را ب ــون خ ــط پيرام ــران محي ديگ
ــه در اين  ــان آلوده مى كنند. هميش سيگارش
ــده؛ تبليغاتى  ــترده اى ش زمينه تبليغات گس

ــيگار گفته و  ــه از معايب س ــايد هميش كه ش
ــى كانال  ــدن آن به راحت ــده اى با دي هر بينن
ــدون اينكه توجه  ــون را عوض كرده، ب تلويزي
چندانى به آن داشته باشد. اما حاال مسئوالن 

اين حوزه متوجه شده اند كه شيوه هاى قديمى 
ــيوه بهترى  ــراغ ش ــد و به س ــواب نمى ده ج

رفته اند. 
صفحه 13 را بخوانيد

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.
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ايليا پيرولى: عموم مسائل ژئوپلتيك 
حول محور خاورميانه مى گذرد. اين 
به آن دليل است كه سه منبع از چهار 
منبع اصلى نفت جهان در اين منطقه 
ــه منبع در  ــت. اين س قرار گرفته اس
ــورهاى ايران، عراق و عربستان  كش
ــتند كه هر كدام  ــعودى واقع هس س

دستخوش مشكالتى بوده اند. 
اكنون بحران در رأس اين مثلث، يعنى 
ــه نيروهاى حكومت  عراق و جايى ك
ــالمى كه پيش از اين با نام داعش  اس
ــش از نيمى از  ــدند، بي خوانده مى ش
ــور را به تصرف  ــع نفتى اين كش مناب
خود درآورده اند و اين امر موجب شده 
تا قيمت نفت كه اين روزها در بهترين 
زمان قيمتى خود قرار دارد، بار ديگر با 

افزايش روبه رو شود. 
براساس گزارش هاى رسمى، قيمت 
هر بشكه نفت برنت ديروز، با يك دالر 
و 11 سنت افزايش، به 106 دالر و 55 

سنت رسيد. 
قيمت نفت خام امريكا نيز با 85 سنت 
افزايش به 98 دالر و 19 سنت رسيد. 
فاصله قيمت نفت برنت و نفت وست 
تگزاس اينترمدييت روز جمعه به 8 
ــيد كه باالترين  دالر و 57 سنت رس
رقم در بيش از شش هفته اخير بود. 

قيمت نفت برنت در اواسط ماه ژوئن 
ــا از درگيرى هاى  ــل نگرانى ه به دلي
عراق و بروز اختالل در عرضه نفت اين 
كشور به باالى 115 دالر رسيده بود. 
اما قيمت نفت برنت طى شش هفته 

اخير بيش از 10 دالر كاهش يافت. 
ــا انجام عمليات  پس از آنكه امريكا ب
ــه مواضع داعش  هوايى محدود علي
ــرد و نگرانى ها در  در عراق موافقت ك
مورد امنيت عرضه نفت از سوى عراق 
افزايش يافت، قيمت جهانى نفت بيش 
از يك دالر افزايش يافت و به 107 دالر 

نزديك شد. 

قيمت نفت در تقابل با 
جريان هاى كاهش بهاى آن

ــو امورى،  ــنيم تتس ــزارش تس به گ
ــت در اين باره گفت:  تحليلگر بازار نف
ــه را كه در  ــيار آنچ «بازار با دقت بس
ــاق خواهد افتاد، رصد  مرحله بعد اتف
مى كند تا ببيند كه آيا عرضه نفت از 
جنوب عراق ممكن است در معرض 

خطر قرار بگيرد يا خير».
ــراق در  ــده اى از نفت ع ــش عم بخ
ــور توليد مى شود كه  جنوب اين كش
ــمال اين كشور به  از درگيرى هاى ش

ــم خودمختار  ــت. دولت اقلي دور اس
كردستان عراق روز جمعه اعالم كرد، 
خط لوله صادرات نفت اقليم به تركيه 
با ظرفيت صدور 120 هزار بشكه در 
ــادى در حال فعاليت  روز به صورت ع

است. 
امورى افزود: «پس از اصالح قابل توجه 
قيمت نفت كه ما در هفته هاى اخير 
شاهد بوديم، ممكن است عده اى از اين 
وضعيت به عنوان فرصتى براى ورود به 
بازار استفاده كنند. اما به نظر مى رسد، 
بازار همچنان با فزونى عرضه مواجه 
باشد و اين مى تواند قيمت ها را پايين 

نگه دارد.»

موضوعات منطقه اى از تداوم 
افزايش قيمت آن مى گويند

به نظر مى رسد، قيمت هاى باال فعال 
ــود. از جهت عرضه،  ماندگار خواهد ب
ــر كاهش منابع  زمزمه هايى مبنى ب
در بخش هاى نفتى غيرعضو در اوپك 
همانند خليج مكزيك و درياى شمال 
ــتناد بر آمار  ــد. با اس به گوش مى رس
منتشر شده آژانس بين المللى انرژى 
(IAEA)، توليدات عرضه كنندگان 
ــكه در روز  غيراوپكى تا 200هزار بش
كاهش خواهد يافت. بخشى از داليل 
ــرايط  ــت كه ش ــن موضوع آن اس اي
ــت در قوانين  ــى و عدم جذابي سياس
سرمايه گذارى پاره اى كشورها همانند 
ــكالتى در راه  ــيه مش مكزيك و روس
كشف و توسعه منابع جديد نفتى در 
آنها به وجود آورده است. اين مسئله 
فشار بيشترى را بر توليدكنندگان نفت 
ــتان  در خاورميانه به خصوص عربس
سعودى وارد مى كند. تقاضاى بيشتر و 
محدوديت عرضه نفت سبب باالرفتن 
قيمت تا رقمى باالتر از 100دالر براى 

هر بشكه شده است. 

ــار درگيرى ها  عراق نيز كماكان دچ
ــت و صنعت  و جنگ هاى داخلى اس
ــدف خرابكارى ها قرار  ــا ه نفتى آنه
ــان بسيار كمتر از  مى گيرد و توليدش

ظرفيت شان است. 

ادامه روند مذاكرات هسته اى 
بازار نفت را داغ كرده است

از ديدگاه جهانى برنامه هسته اى ايران 
ــائل مرتبط با نفت قرار  هم جزو مس
ــوالت و گفت وگوها و  مى گيرد و تح
نتيجه گيرى هاى مرتبط با اين موضوع 
در حركت دادن قيمت تاثيرگذار است. 
ــن  ــعودى، بزرگ تري ــتان س عربس
توليد كننده نفت نيز با مسائل گوناگون 
سياسى دست و پنجه نرم مى كند. در 
ظاهر قدرت خاندان سعودى و داشتن 
ــر و همچنين كنترل و  رابطه هاى موث
در دست داشتن دستگاه هاى امنيتى و 
قدرت سياست گذارى بر ذخاير نفتى آنها 
است كه خود پايدارى و ثبات را نمايش 
مى دهد. اما در حقيقت آن گونه كه به 
نظر مى رسد، نخواهد بود و ما شاهد بروز 

تغييراتى ديگر در آينده خواهيم بود. 
با توجه به تمامى شرايط گفته شده، 
اين گونه به نظر مى رسد كه بازار نفت 
ــفته خواهد ماند و فشار  كماكان آش
ــتر در جهت افزايش قيمت و نه  بيش

كاهش آن ديده خواهد شد. 
ــه لطف فناورى هاى  اقتصاد جهانى ب
گذشته توانسته با اين افزايش قيمت ها 
ــه اى وجود  ــد، اگر چه نقط مدارا كن
خواهد داشت كه در آن قيمت، اقتصاد 
ــنگينى  جهانى متحمل ضربه هاى س
خواهد شد. اما به راستى اين نقطه در 

چه سطح قيمتى خواهد بود؟ 
ــه به منازعاتى كه بر  همچنين با توج
سر عدم شفافيت گزارش اعالم شده 
توسط عربستان مبنى بر حجم واقعى 

منابع ذخيره نفتى آنها به وجود آمده، 
خود دليلى ديگر براى متشنج شدن 

بازار فراهم كرده است. 

چالش اقتصاد كشور هاى 
پيشرفته، علت افزايش 

قيمت نفت
ــير، اگر چه در چند سال  با اين تفاس
گذشته در خليج فارس، عراق، نيجريه 
ــواره عوامل  ــاير نقاط جهان هم و س
ژئوپلتيك در افزايش مقطعى قيمت 
نفت تاثير گذار بوده است، اما از سوى 
ــان نفتى  ديگر، بنا به گفته كارشناس
مسائل ديگرى مانند نقدينگى و چالش 
در اقتصاد كشورهاى پيشرفته زمينه 
ــتمرار افزايش قيمت را در جهان  اس

دامن زده است. 
ــناس  ــت اهللا غنيمى فرد، كارش  حج
نفتى، وجود نقدينگى بسيار كالن در 
كشورهاى صنعتى اروپايى و امريكا را 
ــش قيمت نفت در  عامل اصلى افزاي
ــالم و پيش بينى  بازارهاى جهانى اع
ــت نفت  ــودى قيم ــد صع كرد: رون

همچنان تداوم داشته باشد. 
وى عامل اصلى افزايش قيمت نفت در 
بازارهاى جهانى را جدا از عوامل سنتى 
هميشگى دانست و تصريح كرد: وجود 
ــيار كالن در كشورهاى  نقدينگى بس
صنعتى و به خصوص امريكا وانگليس و 
بورس بازى در بازار نفت و فرآورده هاى 
نفتى نه تنها بازار نفت، بلكه بازار فلزات 
گرانبها، كاالهاى كشاورزى و غيره را 

نيز تحت تاثير قرار داده است. 
به گفته وى عوامل سنتى سياسى كه 
گاهى اوقات در كشورهاى توليد كننده 
و مصرف كننده نفت به وجود مى آيد 
ــاده قرار  ــازار را در حالت فوق الع و ب
مى دهد، مقطعى و زودگذر هستند، اما 
عوامل فعلى كه باعث افزايش قيمت 
نفت در ماه هاى اخير شده اند، وضعيت 
بازار را در حد غير قابل انتظارى متورم 

كرده است. 
اين كارشناس نفتى در ادامه به كاهش 
رشد اقتصادى در امريكا اشاره و اظهار 
كرد: بايد منتظر افزايش بيشتر قيمت 

نفت در بازار باشيم. 
اكنون دامنه بحران خاورميانه بسيار 
گسترده شده، همچنين موجب نگرانى 
بسيارى از سرمايه گذاران شده است. 
ــده تا طالى سياه  همين امر باعث ش
ــار قرار گيرد و  همچنان در صدر اخب
ــت قيمت را در اختيار  سكوى نخس

داشته باشد. 

با  اعالم موافقت حمله هوايى امريكا به مواضع داعش در عراق

رقص طالى سياه در هياهوى تالطم منطقه اى كشورهاى نفتى

فرآيند حذف كاغذ در كسب و كارهاى
 دولتى و خصوصى

مديريت 
زير ساي ه كاغذبازى
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نوشدارو

با اينكه امروزه در دورانى به سر 
مى بريم كه تكنولوژى حرف اول 
را مى زند و بسيارى از كشورها 
ــعى كرده اند تا به طور قابل  س
ــذ را از ادارات  ــه اى كاغ مالحظ
ــى  ــد، اما بروكراس ــذف كنن ح
ــن  ــى از محبوب تري ــوز يك هن
كالسيك  مديريت  ــيوه هاى  ش
ــت و مديران بسيارى  جهان اس
و  ــران  اي ــد  مانن ــورها  كش از 
افغانستان همچنان مديريت را 

از كاغذبازى جدا نمى دانند. 
ــه اى  ــازى» واژه عاميان «كاغذب
ــگارى  ــراى نامه ن ــه ب ــت ك اس
ــه  ــب ادارى ب ــله مرات در سلس
ــن مفهوم خود  ــى رود. اي كار م
ــت به نام  ــده پديده اى اس زايي
ــى؛ معادل فارسى آن  بروكراس
معنى  به  ــاالرى  ديوان س يعنى 
ــتم كاركرد عقالنى و  يك سيس
قانونمند است كه نخستين بار 
ــط «ماكس وبر» به عنوان  توس
پديده اى اجتماعى مطرح شد. 

كامپيوتر و عصر جديد
ــه دنياى  ــر ب ــا ورود كامپيوت  ب
ــازمان ها  س آرام  آرام  ــدرن،  م
دگرگون شدند و براى استفاده 
موثر از اين وسيله به ناچار بايد 
ــتم هاى  ــعه سيس ــد و توس رش
در  را  ــات  اطالع ــوژى  تكنول
دستور كار خود قرار مى دادند. 
ــران و كاركنان نيز چاره اى  مدي
ــردارى از  ــن بهره ب ــز آموخت ج
ــرعت  براى س ــن تكنولوژى  اي
ــيدن به امور جارى حوزه  بخش
ــا اين  ــتند. ب ــان نداش كارى ش
ــر اطالعات  ــال تحوالت عص ح
ــود  وج ــا  ب  - ــات  ارتباط و 
ــى كه در مقابل آن  مقاومت هاي
ــته و دارد- ايران را  وجود داش
نيز تحت تاثير قرار داد. اگرچه 
به لحاظ فناورى الكترونيكى در 
ــرار نداريم،  ــبى ق جايگاه مناس
ــيارى از اقدامات روزمره  اما بس
ما تحت الشعاع اين مسئله قرار 
ــى،  ــه و بخش هاى سياس گرفت
ــى، فرهنگى، اقتصادى  اجتماع
ــته  ــت واداش ــه حرك و...  را ب
ــج راهيابى  ــت. يكى از نتاي اس
تكنولوژى به فضاى كسب و كار، 
ــذف تدريجى كاغذ از  همين ح

مناسبات ادارى است. 

آمارها چه مى گويند؟ 
 براساس آمار يونسكو، در سال 
متصل  رايانه هاى  تعداد   1981
به اينترنت حدود 213 دستگاه 
ــن تعداد  ــود، در حالى كه اي ب
ــد (1986) به 5  ــال بع پنج س
هزار دستگاه افزايش يافت. اين 
ــد غير قابل  آمار همچنين از رش
ــخصى  ــاى ش ــاور كامپيوتر ه ب
ــازمانى  ــط زندگى و س در محي
ــى داد و ايجاد دولت هاى  خبر م
ــام كار و  ــه نظ ــك ك الكتروني

زندگى را به سمت سيستم هاى 
الكترونيكى و بدون كاغذ سوق 
ــروزه  ام كه  ــان  چن ــد.  مى ده
ــبكه  ش از  ــداى  ج ــاهديم،  ش
ادارات  از  ــيارى  بس ــى  جهان
ــازمانى داراى  به صورت درون س
شبكه هاى خاصى هستند كه از 
آن طريق به پرونده ها رسيدگى 

مى كنند. 

 وقتى كاغذها حذف 
مى شوند

ــى  ــدون كاغذ، روش ــه ب مكاتب
ــا جمع آورى  ــت كه ب نوين اس
ــازمان ها و  اطالعات فعاليت  س
ــدى آ نها، به جريان كار  طبقه بن
ــد و مى تواند  ــرعت مى بخش س
ــد، اما  ــا باش ــخگوى نيازه پاس
ــو ديگرى، با  مانند هر پديده ن
ــت و  ــى نيز همراه اس آفت هاي
مخالفت هايى  ــث  باع اين خود 
ــن حال اين  ــود. با اي نيز مى ش
ــى  چندان دوام  ــا  مخالفت ه
ــك،  بى ش و  ــت  داش ــد  نخواه
ــع الكترونيكى و  ــتاب جوام ش
ــه را در حذف يا به  مجازى هم
ــاندن كاربرد كاغذ  ــل رس حداق
ــراه مى كند و اين از  با خود هم
مزاياى ظهور نسل جوانى است 
ــد  كه در «دوره ديجيتال» رش
ــاده  كرده اند. در يك تعريف س
مى توان در اين خصوص گفت: 
«اين روش گونه اى از مكاتبات 
ادارى است كه در آن نامه هاى 
نامه هاى  جايگزين  الكترونيكى 
دستى و كاغذى شده و سيستم 
مكاتبات بدون كاغذ در راستاى 
در  ادارى  ــيون  اتوماس سيستم 
سازمان ايجاد مى شود. به بيان 
بدون  مكاتبات  ــتم  ديگر سيس
ــتم  ــذ يكى از اجزاى سيس كاغ

اتوماسيون ادارى است.»

مزايا و چالش هاى
 حذف كاغذ

در يك جمع بندى كلى مى توان 
را   «Paperless» ــاى  مزاي
ــمرد: «حذف  ــن چنين برش اي
درون  در  ــنتى  س ــاى  روش ه

ــريع امور ادارى،  ــتم، تس سيس
افزايش دقت و ضريب اطمينان 
ــرى  ــور، جلوگي ــت ام در كيفي
ــتفاده بهينه  از اتالف وقت، اس
ــانى، نرم افزار و  ــروى انس از ني
ــخت افزار موجود، جلوگيرى  س
ــتفاده و اعمال سليقه   از سوء اس
ــخصى، كاهش فاصله  زمانى  ش
و مكانى، مكانيزه شدن بايگانى  
و ايجاد تحول اساسى در منابع 
اطالعات، تهيه اطالعات آمارى، 

اطالع  ــى،  مديريت و  ــى  گزارش
بى درنگ و بى واسطه مديران از 
عمليات جارى، احاطه بر نتيجه 
مكاتبات درون و برون سازمانى، 
استانداردهاى  به سوى  حركت 
نوين فناورى اطالعات در سطح 
ــترده و...» اما در ايران-به  گس
اين  ــراى  اج ــاص-  خ ــل  دالي
برنامه كه سال ها از آغاز آن نيز 
همراه  ــكالتى  مش با  مى گذرد، 
بوده است و بسيار اتفاق افتاده 
ــور، ارباب  ــهيل ام به جاى تس
ــرگردان مى كند.  را س ــوع  رج
ــت و چگونه  اشكال كار كجاس
ــا را برطرف كرد؟  ــوان آنه مى ت
ــازمان هايى كه اين  ــى از س يك
سيستم را پياده و اجرا مى كند، 
اجتماعى است،  تامين  سازمان 
اما فرياد مراجعانش هميشه بر 

هواست. 
براى جمع آورى  كه  شهروندى 
ــود به يكى  ــوابق بيمه اى خ س
ــت،  ــعب مراجعه كرده اس از ش
ــى از محل كار  مى گويد: «وقت
ــاى ديگرى  ــى تعديل و ج قبل

ــه ناچار  بايد  ــدم، ب ــغول ش مش
ــوابقم را به شعبه تازه انتقال  س
مراجعه كردم  ــى  وقت مى دادم. 
ــم  ــدت در ه ــتم ها به ش سيس
ــيون  ــئول اتوماس ريخته و مس
ــم از طبقه اى  ــفته بود و دائ آش
ــر مى رفت و  ــه اى ديگ به طبق
سعى داشت مشكل را رفع كند 
ــود دو روز تمام وقت  ــن خ و اي
ــت و در نهايت گفتند  مرا گرف

خودمان مى فرستيم.»
ــزو موارد  ــايد اين ج  اگرچه ش
ــتند  ــد، اما كم نيس خاص باش
ــرگردان شدن  مواردى كه از س
ــد. «آرش. م» كه  ــه دارن گالي
ــران به يكى  ــت از ته مدتى اس
ــكان كرده،  ــل م ــهرها نق از ش
ــال پيش  ــك س ــد: «ي مى گوي
وقتى امور بيمه اى ام را از طريق 
ــتان  ــعبه هاى شهرس يكى از ش
ــئول  پيگيرى كردم، خانم مس
گفت اين برگه را تكميل كنيد 
تا درخواست كنم سوابق تان را 
براى مان ارسال كنند.» ترديدى 
ــهروند همان  نيست كه اين ش
ــر كرده،  ــرم مربوطه را پ روز ف
ــانده و در  به امضاى رييس رس
دبيرخانه به ثبت رسيده است، 
ــس از بيش از  اما مى گويد: «پ
ــت  ــراى درخواس ــال ب يك س
ديگرى به بيمه مراجعه كردم، 
ــت شد،  وقتى همه كارها درس
پرونده  ــئول مربوطه گفت  مس
ــرا به  ــت و م ــص اس ــما ناق ش
همان خانم مسئول سال پيش 
ــخ او دقيقا  ــرد و پاس ــه ك حوال
ــته بود و  همان حرف هاى گذش
دوباره فرم مشابهى را پر كردم 
ــاى رييس را گرفتم و در  و امض
ــاندم، اما  دبيرخانه به ثبت رس
اين بار شنيدم كه بايد به تهران 
بروم و شخصا به شعبه مربوطه 
ــالم كنم تا پرونده مكانيزه را  اع

به شعبه جديد ارسال كنند.» 
ــع چاره اى  ــه مواق ــن گون در اي
ــه  ب ــهروند  ش ــن  اي ــت.  نيس
ــه كرده و  ــعبه تهران مراجع ش
مى شنود: «آقا ما در تاريخ فالن 
ــته)  ــال گذش (دقيقا همان س

ــما را ارسال  پرونده مكانيزه ش
كه  ــت  نيس ــكى  ش كرده ايم.» 
ــئول بايگانى  ــدم توانايى مس ع
ــل اين  ــتان عام ــعبه شهرس ش
ناهماهنگى و سرگردانى است. 

ــورد و نمونه  ــن تنها م ــه اي البت
ــرى به  ــت س ــت. كافى اس نيس
ــم و دقايقى كنار دِر  ادارات بزني
ورودى آنها بنشينيم تا مراجعان 
ــا را  ــه م ــدون اينك ــى ب ناراض
بشناسند براى مان درددل كنند. 
ــايد در خصوص  ــئله ش اين مس
ــادى  ع ــران  اي ــى  دولت ادارات 
باشد، اما وقتى پاى يك شركت 
خصوصى وسط باشد، ديگر مردم 
نيازى نمى بينند اين مشكالت را 
ــرعت به  ــد و به س ــل كنن تحم
سراغ يك شركت ديگر مى روند. 
داليل مشكالت ناشى از پيپرلس 
ــردن را مى توان در چند مورد  ك
ــرد: اول، نبود نرم افزار  خالصه ك
ــب و به روز  ــخت افزار مناس و س
در ادارات. دوم، سرعت نامناسب 
ــبكه.  اينترنت براى اتصال به ش
ــى كاربران  ــوم، مهارت ناكاف س
ــارم،  چه ادارات.  ــدان)  (كارمن
عدم مسئوليت پذيرى كارمندان 
ــوع كه البته  ــر ارباب رج در براب
ــاى ديگرى نيز به  مى توان بنده
ــت با  آن افزود، اما ناگفته پيداس
ــالت در آينده اى  رفع اين معض
از  ــيارى  بس دور،  ــدان  ــه چن ن
ــا  ــردرگمى ها و ناهماهنگى ه س

قابل حل خواهد بود. 

نتايجى كه به دردسرهايش 
مى ارزد

ــاى  مزاي ــت،  پيداس ــه  ناگفت
و  ادارات  در  ــذ»  كاغ ــذف  «ح
ــه همين جا  ــازمان ها تنها ب س
ــود؛ مواردى چون  ختم نمى ش
ــى در مصرف كاغذ و  صرفه جوي
ــروج ارز كمتر از  ــه خ در نتيج
ــور، قطع كمتر درختان كه  كش
ــك خواهد كرد  ــت كم در نهاي
ــته  ــت بهترى داش محيط زيس
باشيم و البته در وقت و هزينه 
ــازمان  ــران و كارمندان س مدي
ــه ادارات  ــان ب ــه مراجع و البت
ــز صرفه جويى  ــازمان ها ني و س
خواهد شد. نبايد فراموش كرد 
كه براى داشتن جامعه اى مدرن 
ــى نيز پرداخت.  بايد هزينه هاي
ــئوالن اين  براى مديران و مس
هزينه يقينا خريد ابزار به روز و 
در  هزينه هايى  انجام  همچنين 
ــت.  جهت آموزش كاركنان اس
ــو كارمندانى هستند كه  يك س
ــرعت پايين اينترنت  بايد با س
ــخ مراجع را  ــا پاس ــد ت بجنگن
ــد و در طرف مقابل ارباب  بدهن
ــاعت ها  ــت كه س ــى اس رجوع
پله ها را باال و پايين رفته و اين 
مسئله بر اعصاب و روان او تاثير 
گذاشته است. كاش شهروندان 
بدانند بايد كمى صبورى كنند 
تا اين نهال نورس قد بكشد و به 

بار بنشيند.

ــيب هايى كه  ــفانه يكى از آس متاس
ــران از آن  ــت مديريت اي مدت هاس
ــاب و رعيتى  ــرد، نگاه ارب ــج مى ب رن
ــت. مديرانى كه در  ــت اس در مديري
ــار مى كنند  ــورى رفت ــركت ها ط ش
ــتند و  ــركت هس ــى اربابان ش گوي
ــى بيش  ــركت، رعيت ــدان ش كارمن
ــتند، در واقع انسان هاى نادانى  نيس
ــركت  ــتند كه با نگاه خود به ش هس
ــدان  كارمن ــكارى  هم ــه  روحي و 
ــك  ــيب جدى وارد مى كنند. ش آس
ــه نمى فهمند يا  ــد مديرانى ك نكني
نمى خواهند بفهمند كه با كارمندان 
ــد و فقط  ــى ندارن ــچ فرق ــود هي خ
ــتر و متفاوت تر  ــان بيش مسئوليتش
ــچ مزيتى  ــاوت هي ــت و اين تف اس
ــت،  براى آنها به همراه نخواهد داش
به شركت و مجموعه تحت امر خود 

آسيب خواهند رساند. 
ــه در بدنه  ــا بيمارى اى ك اين روزه
ــم  ــه چش ــوح ب ــه وض ــى ب مديريت
ــه مديران  ــت ك ــورد، اين اس مى خ
ــات محصور  ــاق جلس ــود را در ات خ
ــد، به تعبيرى جزيره اى براى  كرده ان
ــد و كارمندان  ــت كرده ان خود درس
ــره اى ديگر قرار داده اند و  را در جزي
ــده بدنه يك  همين موضوع باعث ش
ــن بخش يك  ــركت كه مهم تري ش
ــكيل مى دهد، از سر  ــركت را تش ش
ــود. با كمى دقت به اين  آن جدا ش
موضوع شايد بتوان به راحتى فهميد 
ــركت هاى موفق در ايران  كه چرا ش

ــتند. بگذاريد چند مثال  اندك هس
ــورها  ــاير كش كوچك از مديريت س
برايتان بازگو كنم تا به عمق بيمارى 
مديريتى كشورمان بيشتر پى ببريم. 
در  ــان  آلم ــدگان  نماين ــس  مجل
ــد كه تماما  ــاختمانى كار مى كنن س
ــت و مردم عادى كه در  ــه اس شيش
ــه راحتى آنها  ــان راه مى روند ب خياب
ــت  را مى بينند و هر لحظه كه دوس
ــند مى توانند به سالن  ــته باش داش
ــد و از نزديك ببينند  ــات برون جلس
ــا چه تصميمى براى  نمايندگان آنه
ــد.  ــان مى گيرن ــت كشورش سرنوش
ــن به اين  ــه براى رفت ــر آنك جالب ت
ــالن هيچ مراقبت خاصى صورت  س
ــت  نمى گيرد و نزديكى تا حدى اس

كه مردم عادى مى توانند در راهرو ها 
ــته باشند.  با نمايندگان ارتباط داش
به تعبيرى هيچ نگهبان و پليسى از 

مجلس مراقبت نمى كند. 
ــفرنامه  ــاب س ــر در كت ــال ديگ مث
ــه دو جهانگرد  ــدوار ك ــرادران امي ب
ايرانى  در سال 1343 آن را به چاپ 
رسانده اند، اين گونه آمده است: «به 
يكى از كارمندان جزء كمپانى نفت 
(ايده ميتسو) گفتيم: قدرت احتراق 
ــما از بنزين هاى  ــن كمپانى ش بنزي
ديگر خيلى بيشتر است. از شنيدن 
آن حرف آن قدر به هيجان آمد كه 
ــحالى بال در  ــت از خوش انگار داش
ــد بار ما  ــس از آن چن ــى آورد و پ م
ــت هر  ــيد و گفت حاضر اس را بوس

خدمتى را براى ما انجام بدهد! 
ــود و زيان كمپانى (ايده  حال آنكه س
ــو) براى او هيچ اثر محسوسى  ميتس
ــادارى در تمام  ــت. اين گونه وف نداش
ــم  ــن به چش ــى ژاپ ــئون اجتماع ش
ــتر در مدارس  مى خورد و از همه بيش
(مشهود است) و آموزگاران، شاگردان 
ــت دارند و  خود را از صميم قلب دوس
ــبت به  حاضر به هر نوع فداكارى نس
آنها هستند.» از همين دو نمونه مثالى 
ــوان حدس زد علت  ــه آورديم مى ت ك
ــرفت اين كشورها چيست و اين  پيش
ــورها كه بزرگ ترين شركت هاى  كش
ــاى داده اند، چگونه  دنيا را در خود ج
تا اين حد رشد داشته اند. مسلما وقتى 
يك كارمند جزء تا اين حد خوشحال 

ــى كه  ــما از محصول ــه ش ــت ك اس
شركت شان توليد كرده رضايت داريد، 
ــركت حس همكارى  نمى  شود در ش
را تجربه نكرده باشد. نمى توان تصور 
كرد كه مدير و كارمند در اين شركت 

فاصله زيادى با هم داشته باشند. 

از پشت سنگرها بيرون بياييد
ــران ايرانى توصيه  ــن به همه مدي م
مى كنم از پشت ميزهاى بزرگى كه 
ــنگر و دژ آهنى  ــراى خود مثل س ب
ــرون بيايند و با  ــت كرده اند بي درس
كارمندان خود صميمى تر باشند. از 
باال به پايين نگاه و خيال نكنند يك 
مشت رعيت در شركت كار مى كنند. 
آنها بايد به تمام كارمندان اين تفكر 
ــتند  را القا كنند كه همه مدير هس
ــبرد اهداف  و همه مى توانند در پيش

شركت سهيم باشند. 
ــد بدانند كه هر  ــام كارمندان باي تم
ــد به مدير  ــت بخواهند مى توانن وق
ــند و  ــته باش ــى داش خود دسترس
ــود را به مدير  ــاى خالقانه خ ايده ه
ــد. مديران بدانند هر جا  انتقال دهن
ضعفى وجود دارد، نخستين كسانى 
ــتند و  كه مى فهمند، كارمندان هس
ــن ضعف را انتقال ندهند  اگر آنها اي
ــد. مديران  ــركت نابود خواهد ش ش
ــتند  خيال نكنند كه فقط آنها هس
ــردازى كنند  ــد ايده پ ــه مى توانن ك
ــركت را  ــاى ش ــا و قوت ه و ضعف ه

مى فهمند. 
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براى داشتن جامعه اى 
مدرن بايد هزينه هايى 

نيز پرداخت. براى 
مديران و مسئوالن 
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ابزار به روز و همچنين 
انجام هزينه هايى در 

جهت آموزش كاركنان 
است
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هارلى ديويدسون
كسب اعتماد و وفادارى مشتريان

فروش و تاثيرگذارى، هر دو از اين تصور اشتباه كه موفقيت 
ــمندانه آن  ــديد يا هوش يك محصول نيازمند حمايت ش
ــت، رنج مى برند. اين سوءتفاهم  محصول يا ايده در بازار اس
به رفتارهاى نامناسبى منجر مى شود. به  عنوان مثال، مردم 
ــوند يا احساس كنند كه  ــگر ش مى توانند گريزان و پرخاش
ــود و در عين  حال مى توانند  ــزى به آنها تحميل مى ش چي
بسيار پرحرف و دلپسند باشند. فروش و تاثيرگذارى بسته 
ــطه تعديل  ــت. به واس به در پيش گرفتن رفتار صحيح اس
ــردن آن با  ــترده و جايگزين ك ــگى و گس ــور هميش حض
حضورى متعادل و كافى توام با ارائه يك محصول فوق العاده 
به بازار، مسير طوالنى موفقيت در كسب اعتماد و وفادارى 

مشتريان پيموده خواهد شد. 

ايده
هارلى ديويدسون به واسطه كسب اعتماد و وفادارى مشتريان 
به عنوان يكى از دارايى هاى ارزشمندش توانست از بحرانى كه 
در گذشته براى اين شركت ايجاد شده بود، به سالمت عبور 
كند. اين شركت به  عنوان بهترين سازنده موتورسيكلت در 
ــه 80 و با ورود محصوالت ژاپنى كه از  اياالت متحده در ده
كيفيت و قيمت مناسبى برخوردار بودند، افت شديدى را در 
فروش محصوالتش تجربه كرد. پس از استفاده از تكنيك هاى 
ــگ در جهت افزايش كيفيت محصوالت  دكتر ادوارد دمين
چالش بعدى هارلى ديويدسون بازگرداندن سهمش از بازار 
ــتريان هارلى  ــود (هم اكنون نرخ وفادارى مش ــظ آن ب و حف
ديويدسون 90 درصد برآورد مى شود).آگاهى از نياز مشتريان 
ــون براى برقرارى  و توجه به توقعات آنها به هارلى ديويدس
رابطه اى مبتنى بر اعتماد متقابل با مشتريانش كمك شايانى 
ــابقات يعنى جايى  ــركت دائما در مس ــرد. مديران اين ش ك
ــه نمايش گذارده  ــون ب كه مدل هاى جديد هارلى ديويدس
مى شوند حضور داشته و با مشتريانشان در ارتباط هستند. 
تبليغات نيز در اين ميان در بهبود تصوير اين برند و ارتقاى 
حس همبستگى مشتريان نقشى بسزا دارد. باشگاه مالكان 
ــگاه با قابليت عضوگيرى است  ــون يك باش هارلى ديويدس
ــتگى و وفادارى مشتريان را تثبيت مى كند.  كه فرآيند وابس
ــگاه عضويت شان  ــوم از اعضاى اين باش درحال حاضر دو س
ــون اهميت خاصى براى  را تمديد مى كنند. هارلى ديويدس
مشتريانش قائل است و همواره مى خواهد مطمئن شود كه 
آنها آنچه را كه موردنظرشان است، دريافت كنند. نتيجه اين 
سياست آن است كه مشتريان به هارلى ديويدسون اعتماد 
مى كنند. از اين اعتماد همواره براى مستحكم كردن رابطه 
با مشتريان و همچنين كسب سود بيشتر به خوبى استفاده 
شده است. ريچ تيرلينك، مدير سابق هارلى اظهار مى دارد: 
ــايد مهم ترين گام ايجاد باشگاه مالكان هارلى ديويدسون  ش
ــان را نسبت به  ــت. خرده فروشان مجددا اعتمادش بوده اس
ــون به عنوان يك شريك قابل اتكا به دست  هارلى ديويدس
آوردند. استفاده از نظرات و پيشنهادهاى كسانى كه به نوعى 
با هارلى همراهى مى كنند، بدون شك در موفقيت ما بسيار 

تاثيرگذار بوده است. 

آنچه بايد در عمل انجام دهيم
ــه آنها با  ــتريان هر بار ك ــان به مش ــه اى يكس ــه تجرب ارائ

كسب و كار شما وارد معامله مى شوند. 
ــتريان ارائه  ــذارى محصولى كه به مش ــگام ارزش گ در هن

مى كنيد كامال شفاف و روشن عمل كنيد. 
ــوق هايى را براى مشتريان جديد در نظربگيريد تا آنها  مش

مجددا محصوالت شما را خريدارى كنند. 
همواره پاداشى را براى مشتريان ثابت و هميشگى درنظر بگيريد.
 رقابت پذير باشيد. گاه آنچه براى شما معامله خوبى به نظر 
مى رسد ممكن است براى رقباى شما مناسب نباشد و آنها 

توان مطابقت با آن را نداشته باشند. 
ــه يادماندنى از خريد  ــه اى دلپذير و ب ــا حد ممكن تجرب ت

محصوالت تان را به مشتريان عرضه كنيد. 
ــتريان اطمينان خاطر دهيد كه همواره محصوالت  به مش

و خدمات متنوع و قابل اعتمادى را به آنها ارائه مى دهيد. 
ــنهادها و انتقادهاى مشتريان  ــتفاده از نظرات و پيش با اس
همواره در پى بهبود فرآيند تعامل با آنها و توليد محصول 
باشيد. با سرمايه گذارى در حوزه منابع و همكارى با شركاى 

ديگر موجبات جلب اعتماد مشترى را فراهم كنيد. 

تبعيض
پرسش: كسب و كارى دارم با حدود 50  كارمند. اخيرا 
چند تن از كارمندانم به من مراجعه و ادعا كردند كه 
ميان آنها و ساير كارمندان چه از نظر دستمزد و چه از 
لحاظ مسئوليت هاى محول شده و مزايا تبعيض قائل 
مى شـوم. اين در حالى است كه خودم گمان مى كنم 
برخـى از كارمندانـم قابليت هاى بيشـترى دارند و 
مستحق دريافت دستمزد و مزاياى بيشترى هستند. 

چطور مى توانم اين معضل را در سازمان حل كنم؟ 
پاسخ كارشناس: قبل از هر گونه قضاوت يك بار به صورت 
ــى كنيد. شايد نكاتى وجود داشته  عادالنه موضوع را بررس
باشد كه شما از آن غافل بوده ايد و بايد در تصميمات خود 
ــى موضوع  ــر كنيد. در صورتى كه بعد از بررس تجديد نظ
ــبت به عادالنه بودن پرداخت هاى خود اطمينان  بازهم نس
داشتيد، داليل تان را براى اين تفاوت در پرداخت و تقسيم 
مسئوليت مكتوب كنيد. در اين مستندسازى جزييات الزم 
ــاعات كار يا مهارت افراد يا  را درج كنيد. براى مثال، اگر س
مسئوليتى كه بر عهده دارند، در اين تفاوت دستمزد مهم 
ــت، آن را در گزارش مربوطه با جزييات تمام بنويسيد.  اس
چند نسخه از اين گزارش را تهيه كنيد و كارمندان مربوطه 

را براى حضور در جلسه اى دعوت كنيد. 
در ابتداى جلسه به كارمندان بگوييد كه به خاطر مراجعه 
ــكيل  ــى كرده ايد. همين تش ــا موضوع را مجددا بررس آنه
ــما را حل  ــكل ش ــوع 50 درصد مش ــه و ذكر موض جلس
ــه به گفته آنها اهميت  ــد، چرا كه كارمندان از اينك مى كن
داده شده، بسيار خرسند مى شوند و بيشتر به شما اعتماد 
ــار آنها قرار  ــده را در اختي ــد. گزارش هاى تهيه ش مى كنن
ــن تفاوت حقوق و  ــتدالل هاى خود را براى اي بدهيد و اس
ــپس از تك تك كارمندان  ــفافيت بيان كنيد. س مزايا با ش
ناراضى نظرشان را درباره اين گزارش، جزييات ارائه شده و 
استدالل ها جويا شويد. به طور قطع اگر استدالل ها عادالنه 
و كارشناسى شده باشد، همه افراد آن را قبول كرده و بدون 

مشكل به كار خود ادامه خواهند داد. 
اگر شـما هم د  ر كسـب و كار خود   با چالشـى روبه رو 
هسـتيد  ، د  ر صورت تمايل مشـكل خود   را از طريق 
ايميـل business@forsatnet.ir بـا مـا د  ر ميان 
بگذاريـد   و پاسـخ خود   را د  ر هميـن بخش پيگيرى 

كنيد  .

مديرمحترم عامل 

مديرعامل شركت مان عوض شده. قبلى تخصصش  مثل 
ــته شروع كرده  ــطوح پايين همين رش خود ما بود. از س
ــطح مديريت محترم عامل! رفته بود. اين يكى  بود و تا س
ــت، اما رشته تحصيلى اش  ــن و سال دار و جاافتاده اس س
ــريع گفت وگوهاى اينجايى  چيز ديگرى است. خيلى س
شروع مى شود و افسانه ها از اشتباهات فاحش فنى اش در 
جلسات نقل مى شود. قطعات را كال با هم اشتباه مى گيرد. 
نوع اتصاالت و ارتباطات را با سيم كشى و لوله كشى منزل 
ــه هاى فنى و تخصصى را  مسكونى اش مى سنجد و نقش
ــى خطاب مى كند! البته طبعا مى توان يك ضريب  نقاش
كاهش در حد بيست و پنج هزارم در تعداد اين افسانه ها 
ــت و پنج هزارم؟ خب يك كالغ در  اعمال كرد. چرا بيس
ــود چهل كالغ. يك تناسب ساده  گردش بين افواه مى ش
ــيم بر  ــه ببنديم ضريبمان مى كند به عبارت يك تقس ك
ــزارم اما از طرفى هم  ــت و پنج ه چهل كه مى دهد بيس
ــت بند اين  ــردم نگويند چيزها. پش ــد چيزكى م تا نباش
حرافى ها رفتارهاى ديگر هم شروع مى شود كه همگى از 
عواقب كارنابلدى مدير جديد هستند. همينطور بهانه هاى 
واهى به ظاهر فنى است كه در توجيه تاخير يا نرسيدن 
ــر هم  ــوب تحويل او مى دهند. پشت س ــه كيفيت مطل ب
ــت  ــاى خرج تراش و نان و آب دار براى بعضى هاس طرح ه
كه در لباس فنى مطرح مى شود و انتظار دارند كه مجوز 
ــد و قس عليهذا. اينجانب و بعضى ديگر از مديران  بگيرن
ــركت هم همينطور زانوى غم  ــناس ش خدوم و وظيفه ش
ــع به همين منوال پيش برود  ــل گرفته ايم كه اگر وض بغ
ــطح ما مديران  ــركت بلند است. در س بوى الرحمان ش
زحمتكش هم صحبت هايى در جريان است در باب لزوم 
ــش فنى مديران رده باال و اينكه مدير قبلى چطور مو  دان
ــت هاى مهندسى و فنى مى كشيد و عمرا كاله  را از ماس
ــتان هم دانشگاهى كه  ــرش نمى رفت و... يكى از دوس س
آنجاها مشغول به كار هستند نقل مى كند كه در مديريت 
ــر بها مى دهند كه  ــه قدرى به دانش فنى مدي آنجايى ب
ــكلى بزرگ تر  ــه در بخش فنى و تكنيكى كار مش هرچ
ــت به دامن رده هاى  ــد براى حل كردن آن بايد دس باش
مديريتى باالتر شد. تا جايى كه براى حل بعضى مشكالت 
خيلى خاص و خيلى جدى فقط شخص مديرعامل است 
ــتين ها را باال مى زند و وارد  كه پاچه ها را ورمى مالد و آس
ــود. آن يكى چپ و راست اسم شركت هايى را  گود مى ش
مى آورد كه چه ها نمى كرده اند و چه آالف و الوفى به هم 
نزده بودند كه با يك اشتباه و گماردن يك مدير كارنابلد 
ــياه نشسته اند. يكى ديگر غصه  در رأس آنها، به خاك س
ــت يك آدم  ــته را مى خورد كه زيردس دوران خوب گذش
ــته اند و حاال  ــرده و قدرش را نمى دانس كاربلد كار مى ك

روزگار بدى شده و...
در همين گفت وگوها هستيم كه خبر مى رسد مديرعامل 
جديد يك گروه مشاوران تخصصى براى خودش تشكيل 
ــات كسانى كه صحبت هاى فنى  داده و من بعد در جلس
ــدادى  ــاوران غالظ و ش مى كنند با آنها طرفند. گروه مش
ــراه روحيه  ــه و مهارت به هم ــال ها تجرب كه هركدام س
ــى و يك اعصاب درب و داغان دارند كه ژاژخايى  كارآگاه
ــته اى را تحمل نمى كنند.  هيچ مدير خاطى گردن شكس
ــكيل گروه مشاوران، اخبار ديگرى مبنى  بعد از خبر تش
بر تغيير گسترده در نحوه تعامالت شركت با كارفرمايان، 
ــاختار ادارى شركت، به روز شدن سيستم  تغييرات در س
ــر هم به گوش  ــى و خيلى اخبار ديگر پشت س انبارگردان

مى رسد. 
با رسيدن هركدام از اين اخبار در همه سطوح گفت وگوها 
ــطح خاله زنك ها و غيبت كن ها تا  ــود. از س شروع مى ش
ــوختگان و كاركنان شريف. اين بار صحبت  سطح دل س
ــت. كار فنى بلد نيست، اما  از مهارت هاى مدير جديد اس
ــد، كار با منابع انسانى را بلد  ــتم را خوب مى شناس سيس
ــام مى دهد و...  ــت. مذاكره و البى كردن را خوب انج اس
افسانه هاى جديد هم ساخته و پرداخته و منتشر مى شوند 
ــره.  ــى و غي ــاى ادارى و مال ــدى اش در زمينه ه از كاربل
ــتند كه نمونه مى آورند از مديران  اين بار باز ديگرانى هس
ــوابق كارى شان از مديريت توليدى هاى  آنجايى كه در س
كوچك پوشاك هست تا گرداندن شركت هاى چندمليتى 

كامپيوترى يا خودروسازى. 
ــه اخالقى مى گيرم؛  ــات فوق يك نتيج ــوع اتفاق از مجم
ــيار مهم است، اما اگر نباشد مى توان  توان فنى مدير بس
به روش هايى آن را جبران كرد. توان مديريتى مدير است 

كه اگر كم باشد قابل جبران نيست. 

مديريت ريسك
ــناخت انواع ريسك هايى كه  ــتيد براى ش آيا مى دانس
ــرار دارد، مى توان با  ــا ق ــرض آنه ــه در مع هر موسس
ــازمان و  ــخص در ميان منابع درون س روش هايى مش
ــت؟  از ديدگاه مديريت  ــت وجو پرداخ برون آن به جس
ــازمان همه چيزهايى است كه  ــك منابع درون س ريس
در هر موسسه موجود است و امكان بهره بردارى از آنها 

وجود دارد.
ــه، بايد ميزان  ــناخت ريسك هاى هر موسس پس از ش
ــارت را بر تمام موسسه بررسى كرد  تاثير وقوع هر خس
ــت كه مشخص شود، اوال هر  و اين كار نيازمند آن اس
ــال روى دادنى روبه رو  ــارت ها با چه احتم يك از خس
است و ثانيا در صورت وقوع چه مبالغى را دربرمى گيرد 
و اين مبالغ چه تاثيرى بر ساختار مالى موسسه خواهد 
گذاشت. به بيان ديگر اقدام هاى مرحله اول (شناسايى 
ــك ها) مجموعه اى از داده ها (اطالعات خام) را در  ريس
مورد ريسك هايى كه موسسه در معرض آنها قرار دارد 
ــت مى دهد و در مرحله بعد يافته هاى به دست  به دس
آمده (داده هاى ياد شده)، بر پايه شالوده نظام مديريت 
ــك در موسسه، طبقه بندى و پردازش مى شود كه  ريس
ــر و اولويت بندى  ــنجيده، معتب به فرآورى اطالعات س

شده مى انجامد.

چرك نويس هاى يك مدير اينجايى

آيا مى دانستيد

الگوهاى طاليى

كلينيك كسب و كار

على معروفى
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بازخورد

حامد شايگان
باخبر شديم كه وضع عوارض 
بر صادرات سنگ آهن لغو شده 
ــد خبرى  ــت. اين مى توان اس
ــانى باشد كه  خوب براى كس
ــد در اين زمينه  ــت دارن دوس
ــايد  ــرمايه گذارى كنند. ش س
ــال گذشته  باور نكنيد، اما س
ــنگ آهن با حجم صادراتى  س
ــون تن،  ــه 32ميلي نزديك ب
اول صادرات محصوالت  مقام 
غيرنفتى را به خود احتصاص 
ــد كه  داد. همين امر باعث ش
دولت براى صادرات سنگ آهن 
ــوارض بيفتد.  به فكر وضع ع
زيرا از طرفى قرار است كه در 
ــم انداز سال 1404 توليد  چش
فوالد كشور به 55ميليون تن 
برسد و از اين جهت الزم است 
كه مواداوليه توليد اين مقدار 
ــنگ آهن) از  ــوالد (يعنى س ف
ــود، اما  منابع داخلى تامين ش
ــوى ديگر، فعاالن حوزه  از س
ــد كه در  ــنگ آهن معتقدن س
ــا تمام نياز  حال حاضر نه تنه
ــى تامين  ــاى داخل كارخانه ه
توليدكنندگان  بلكه  مى شود، 
ــازاد توليد خود  ــد م مجبورن
ــى  ــورهاى خارج ــه كش را ب
ــادر كنند.  ــه چين ص از جمل
خالصه سنگ آهنى ها در اين 
ــدند و اكنون  مبارزه پيروز ش
ــد كه  ــع كرده ان ــت را قان دول
ــنگ آهن  ــر عوارض س از خي
ــا اقدامات  ــذرد، بنابراين ب بگ
ــت  ــم و حماي ــت يازده دول
ــار ديگر  ــدگان ب از توليدكنن
شاهد رونق سرمايه گذارى به 
ــژه در بخش هاى صنعت و   وي
معدن خواهيم بود. به طورى 
ــده  ــه در برنامه هاى ارائه ش ك
ــتگى به  ــروج از وابس براى خ
نفت، سرمايه گذارى در بخش 
اولويت هاست. در  معدن جزو 
واقع ايران با در اختيار داشتن 
ــى دنيا  ــد منابع معدن 7درص
ــت.  جزو غنى ترين كشورهاس
ــعه  از طرف ديگر زمزمه توس
ــرح  ط ــت  هف ــدازى  راه ان و 
ــرايط  ش ــران،  اي ــوالدى  ف
ــادن  مع در  ــرمايه گذارى  س
سنگ آهن را كه خوراك اوليه 
اين كارخانه هاست منطقى و 
ــت. گرچه  عاقالنه تر كرده اس
در شرايط كنونى، بازار جهانى 
ــوب  خ ــى  خيل ــنگ آهن  س
ــا توجه به نقش  ــت، اما ب نيس
ــى در توليد  ــاده معدن اين م
فوالدى كه اقتصاد قدرت هاى 
ــى را به چرخش  بزرگ جهان
ــاهد  ش به زودى  ــى آورد،  در م
ــت رونق به كسب و كار  بازگش

اين معادن هستيم. 

سرمايه گذارى با كشف 
يك محدوده

ــمايى كه قصد داريد  شايد ش
معدن دار شويد تصور مى كنيد 
ــا خريد يك  ــا ب ــن راه تنه اي

ــنگ آهن امكان پذير  معدن س
است، در حالى كه با ثبت يك 
ــاف  محدوده و اقدام به اكتش
ــادگى  ــه س ــى ب ــاده معدن م
ــده و در  ــد توليدكنن مى تواني
نتيجه تاجر سنگ آهن شويد. 
ــتيابى به اين هدف  براى دس
ــت از جمله  مقدماتى نياز اس
اينكه به گفته يك كارشناس 
ــت گوش  ــه دق ــنگ آهن ب س
ــت پروانه  ــراى درياف كنيد. ب
ــاف مى توان به دو  حق اكتش
گونه عمل كرد؛ نخست اينكه 
مشخص  ــواهدى  ش براساس 
ــك محدوده داراى  كنيد كه ي
ــت كه با اعالم  سنگ آهن اس
اين موضوع به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان مربوطه 
ــه  پروان ــت  درياف ــتار  خواس

اكتشاف محدوده مى شويد. 
ــد: «براى  ــد لك مى گوي وحي
كسب مجوز محدود براساس 
ــاحت آن  ــاده معدنى و مس م
بايد حق االرض پرداخت كنيد 
ــراى معادن  ــن مبلغ ب ــه اي ك
ــر كيلومتر  ــنگ آهن در ه س
ــون و 400 هزار  مربع 2 ميلي

تومان است.»
ــنگ آهن راه  اين معدن دار س
ــه را  ــن حرف ــه اي دوم ورود ب
شركت در مزايده و خريد يك 
محدوده اكتشافى مى داند. اين 
ــده ممكن  محدوده واگذار ش
است هم  اكنون بلوكه و تحت 
اختيار دولت قرار داشته باشد، 
ــك و ثبت كننده  ــه مال چراك
نتوانسته طبق  اوليه محدوده 
طرح پيشنهادى اكتشاف كه 
ــازمان صنعت، معدن و  به س
ــده عمليات را  تجارت ارائه ش
ــد، به همين دليل  اجرايى كن
مجوز اكتشاف از او سلب شده 

است. 

ــازمان  س ــافات  اكتش معاون 
زمين شناسى درباره طرح هاى 
اكتشافى مى گويد: «در طرح 
ــام مراحل  ــده بايد تم ارائه ش
ــخص  با ميزان هزينه كرد مش
شود تا در صورتى كه فرد قادر 
به اكتشاف نشد و محدوده به 
ــد پس  فرد ديگرى واگذار ش
ــك جديد  ــردارى مال از بهره ب
ــه ارائه دهنده  ــه ب هزينه اولي

طرح پرداخت شود.»
بهروز برنا با اشاره به هزينه هاى 

ــه داد: «ابتدا ميزان  اوليه ادام
ــه به نظر  ــق االرض با توج ح
كارشناسان بر مبناى نوع ماده 
ــر كيلومتر مربع  معدنى در ه
تعيين مى شود و ساير هزينه ها 
مربوط به تجهيزات اكتشاف و 

حفارى است.»

كسب مجوز بهره بردارى 
معادن

ــاف،  پس از اينكه طرح اكتش
تاييديه سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و كميته بررسى نظام 
را دريافت  معادن  ــى  مهندس
ــه بهربردارى صادر  كرد، پروان
ــن رو معدن دار  ــود. از اي مى ش

ــب تجهيزات  ــد و نص با خري
استخراج كه به گفته لك بين 
3 تا 30 ميليارد تومان هزينه 
ــردارى را  دارد عمليات بهره ب
آغاز مى كند. گرچه با توجه به 
عمق و روش هاى حفارى نياز 
ــزات متفاوت خواهد  به تجهي
بود، با اين حال نمى توان گفت 
ــدن دار براى خريد  كه يك مع
ماشين  آالت بايد چقدر هزينه 
ــت  ــرا كه ممكن اس كند، چ
ــا تجهيزات  ــدن دار ب يك مع
ــاى ويژه به  ــاده، اما روش ه س
از دستگاه هاى  اندازه استفاده 
پيشرفته مواد معدنى استخراج 

كند. 
بهروز برنا در رابطه با هزينه هاى 
ــتخراج نيز  ــاز اس ــس از آغ پ
مى گويد: «هر معدن بر مبناى 
ــاله  ــزان بهره بردارى هر س مي
پرداخت  ــى  دولت بايد حقوق 
ــن مبلغ نيز با نظر  كند كه اي
كارشناسان و با توجه به ميزان 

برداشت ماده معدنى است.»
ــران  اي در  ــر  حال حاض در 
ــنگ آهن  س تن  ــون  15ميلي
ــود كه  ــادر مى ش ــد و ص تولي
ــت طرح  ــى كه هف در صورت
ــا  ــرا ب ــال اج ــوالدى در ح ف
ــزار كيلوگرم  ظرفيت 800 ه
ــال راه اندازى شوند و به  در س
ــند، ميزان  مرحله توليد برس
تقاضا براى سنگ آهن داخلى 
ــت. دبير  ــش خواهد ياف افزاي
ــن توليدكنندگان فوالد  انجم
ــوص مى گويد:  ــن خص در اي
ــاف سنگ آهن  اكتش «ميزان 
ــال توليد  ما تنها براى 12 س
فوالد پاسخگوست، به همين 
ــاف اين  ــزان اكتش ــل مي دلي
ماده معدنى بايد افزايش يابد 
كه بخش خصوصى با حمايت 
ــعه  ــد در توس ــت مى توان دول

اثربخش آن فعال شود.»
ــلطان  ــول خليفه س سيدرس
ــد فوالد  ــان اينكه تولي ــا بي ب
ــور در آينده اى نه چندان  كش
ــد يافت،  ــش خواه افزاي دور 
ــت توليد 55  افزود: «قرار اس
ــور  ــون تن فوالد در كش ميلي
ــن منابع  ــد، بنابراي تحقق ياب
به جاى  ــور  ــنگ آهن كش س
ــن صاحب  ــه چي ــادرات ب ص
ــد،  ــازارى داخلى خواهد ش ب
ــوع نبايد با  هرچند اين موض
اعمال محدوديت در صادرات 

سنگ آهن همراه شود.»

شرايط پيش روى معادن 
سنگ آهن

در حال حاضر گرچه با كاهش 
ــنگ آهن  س جهانى  ــت  قيم
ــول رو به  ــن محص ــازار اي ب
كسادى است، اما اين موضوع 
ادامه دار  ــدان  ــد چن نمى توان
اقتصاد كشورهاى  زيرا  باشد، 
ــادى به  ــتگى زي بزرگ وابس
صنعت فوالد دارد، به همين 
ــعه طرح هاى  ــا توس ــل ب دلي
ــوالدى و افزايش توليد، بار  ف
ــاهد افزايش قيمت  ــر ش ديگ
ــاى  بازاره در  ــنگ آهن  س
ــوى  جهانى خواهيم بود. از س
ديگر تعليق عوارض صادراتى 
سنگ آهن ايران تا پايان سال 
ــه از  ــى همه جانب 93 حمايت

توليد است. 
ــاز  ــا آغ ــك، ب ــه ل ــه گفت ب
بهره بردارى از معادن مى توان 
بيمه  از حمايت هاى صندوق 
ــعه معادن نيز برخوردار  توس
شد، گرچه اين صندوق تنها 
ــش قرار  معادنى را تحت پوش
مى دهد كه از نظر كارشناسان 
ــت. با  داراى ارزش معدنى اس
ــاس  ــا براس ــال، آنه ــن ح اي
ــزان ذخاير ماده  ــن مي تخمي
تخصيصى  وام  ميزان  معدنى 
به معادن را تعيين مى كنند. 
ــه كاهش  ــد ك ــه نمان ناگفت
ــنگ آهن از چين و  واردات س
ورود هند به جمع كشورهاى 
صادركننده، از جمله مواردى 
ــادى بازار  ــر كس ــت كه ب اس
جهانى دامن زده است. البته 
بايد در نظر داشت كه كشور 
ــر يك  ما در حال حاضر در س
ــت،  ــى قرار گرفته اس دوراه
ــده  زيرا از يك طرف مقرر ش
ــد فوالد چندين برابر  كه تولي
شود و در اين صنعت عالوه بر 
ــى به صادراتى قابل  خودكفاي
ــت يابيم و از طرف  توجه دس
ديگر توليد فوالد نياز به حجم 
آب زيادى دارد. اين در حالى 
است كه كارشناسان معتقدند 
كمتر از 31سال به آغاز بحران 
آب در كشور باقى مانده است. 
ــال بايد ديد كه تدبير الزم  ح
ــكل و عبور  براى حل اين مش
ــور از اين دوراهى  اقتصاد كش

چه خواهد بود؟ 

شايد شمايى كه قصد 
داريد معدن دار شويد 
تصور مى كنيد اين راه 

تنها با خريد يك معدن 
سنگ آهن امكان پذير 
است، در حالى كه با 
ثبت يك محدوده و 

اقدام به اكتشاف ماده 
معدنى به سادگى 

مى توانيد توليدكننده 
و در نتيجه تاجر 
سنگ آهن شويد

سرمايه گذارى در معادن سنگ آهن

اگر چند ميليارد تومان
پول داريد...

ــتونى را  ــما س ــى در روزنامه ش وقت
ــدم كه مربوط به تعريف خاطرات  دي
سرمايه گذارى است، تشويق شدم كه 
ــمتى از اشتباهات خود  بنده هم قس
ــراى مخاطبان بازگو كنم تا بلكه  را ب
تكرار اين مسائل در بين مردم كمتر 

اتفاق بيفتد. 
ــال پيش  ــزى حدود 20س بنده چي
ــرم كه نقطه  ــتم مغازه اى بخ توانس
عطفى در زندگى ام محسوب مى شد. 
اين ملك تجارى، به داليل مختلف، 
ــب وكار  ــن موقعيت براى كس بهتري
ــال، نزديكى  ــود. به عنوان مث بنده ب
ــل كار و از همه مهم تر  منزل به مح
نبودن رقيب در آن حوالى، مرا براى 

ــرمايه گذارى در اين شغل مجاب  س
كرده بود. 

ــل كار همه چيز خوب پيش  در اواي
مى رفت. بگذريم از اينكه گاهى اوقات 
ــد مى شد يا  برخى از مواد غذايى فاس
مزاحمت هايى از جانب افراد معدودى 
ــل ايجاد مى كرد،   ــده تداخ در كار بن
ــت  اما روى هم رفته اين كار را دوس
ــق مى ورزيدم.  ــتم و به آن عش داش
ديگر از كارمندى و حقوق ناچيزش 
ــودم و در دلم خودم  ــده ب خالص ش
ــتكار  ــين مى كردم كه با پش را تحس
فراوان توانسته ام مغازه را بخرم، زيرا 
براى تهيه پول مورد نظر (4ميليون 
ــون دل خوردم و رنج هاى  تومان) خ

بسيارى را تحمل كردم. 

اما نمى دانم چرا آنطور كه انتظارش 
ــد  ــراى خري ــترى ب ــتم، مش را داش
ــن  ــگار اي ــد و ان ــازه نمى آم ــه مغ ب
ــوپرماركت، جذابيت خاصى براى  س
ــال به همين  ــت. دو س ــردم نداش م
ــم كج دار و  ــت و من ه منوال گذش
مريز پيش مى رفتم تا بلكه معجزه اى 

اتفاق بيفتد. اما هرچه تالش مى كردم 
ــكل از كجاست. به  نمى دانستم مش
ــيدم كه عالقه ام به نفرت  جايى رس
ــت داشتم هرچه  تبديل شد و دوس

زودتر از اين شغل فرار كنم. 
ــيد،  در اين حين فكرى به ذهنم رس
تصميم گرفتم كه ملك را بفروشم و 
ــك اتومبيل بخرم. توجيه بنده اين  ي
بود كه مى توانم با مسافركشى درآمد 
ــته باشم و در عين حال،  بهترى داش
ــت.  ــترى نيز خواهم داش تنوع بيش
خالصه مغازه را با يك ميليون تومان 
ــتر فروختم و يك پيكان دست  بيش
ــه ناگفته نماند كه  دوم خريدم. البت
ــول برايم باقى ماند كه در  مقدارى پ
ــان با ولخرجى هاى بى مورد  طول زم

از بين رفت. 
ــان از كار من تعجب  ــايد مخاطب ش
ــود كه در  ــا اين حقيقتى ب كنند ام
ــتباهات  واقع يكى از بزرگ ترين اش

زندگى ام محسوب مى شود. 
ــازه را از من  ــه مغ ــى ك خالصه كس
خريد، با كمى تزئين ويترين و نصب 
ــه مى كرد به  ــى كه جلب توج تابلوي
ــت يافت كه از  آنچنان درآمدى دس
كنار آن توانست مغازه ديگرى بخرد. 
ــين قراضه  ــا من هنوز با يك ماش ام

مشغول مسافركشى هستم! 
شـما هـم مى توانيـد خاطرات 
سرمايه گذارى خود را به آدرس 

زير ارسال كنيد. 
forsat.tajrobe@Gmail.com

سرمايه گذارى اشتباه

رييس سازمان جهادكشاورزى آذربايجان شرقى گفت: بخش كشاورزى زمانى موفق است 
ــاورزى  ــرمايه گذارى در بخش كش ــود و بايد گفت س ــرمايه گذارى در آن تقويت ش كه س
ــنا، كريم مهرى بر رعايت نكات فنى در توليدات  مديريت جهادى مى طلبد.به گزارش ايس
محصوالت زراعى، باغى و دامى و ارتقاى بهره ورى تاكيد كرد و با اشاره به ضرورت جذب 
ــيون  ــب خاك ورزى حفاظتى جهت افزايش ضريب مكانيزاس ــين آالت و ادوات مناس ماش
ــت به دور از اهميت دادن به هرگونه  ــاورزى گفت: همكاران در شهرستان ها الزم اس كش
ــفره  ــاورزى جامعه از جمله مايحتاج س ــت محصوالت كش ــد باكيفي ــيه  كارى، تولي حاش

شهروندان مدنظرشان باشد.
 رييس سازمان جهادكشاورزى اين استان با بيان اينكه 
تقويت كلينيك هاى گياه پزشكى و در راستاى آن حفظ 
ــعى كنيد تا  ــد، ادامه داد: س نباتات بايد در اولويت باش
كشاورزان موفق و سرشناس را در قالب تورهاى ترويجى 
ــتان هاى موفق ببريد تا ضمن آشنايى با رمز  به شهرس
ــاورز شهر مقصد،  ــط كش موفقيت صورت پذيرفته توس

نحوه پيشرفت آن را در الگوى كارى خود قرار دهد. 

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس گفت: گروه هايى از كشورهاى آلمان و قطر 
ضمن بازديد از منطقه، عالقه مندى خود را براى سرمايه گذارى در اين بخش اعالم كرده اند. به 
ــفى با اشاره به ديدار گروه هاى خارجى از منطقه ويژه اقتصادى انرژى  گزارش ايرنا، مهدى يوس
پارس، گفت: اتاق بازرگانى تركيه (ازمير) نيز به تازگى از منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس بازديد 
ــرمايه گذارى براى آنها تشريح شده است. وى همچنين گفت: تمهيدات  كرده و فرصت هاى س
خاصى براى دريافت ويزاى نيروهاى خارجى و آسان شدن قوانين كار اتخاذ شده تا ويزاى كار 

براى خارجى ها به سرعت اعطا شود.  
ــرمايه گذاران و تسهيل حضور آنان  ــويق س ــازمان منطقه ويژه اقتصادى پارس به منظور تش س

ــرمايه گذارى  ــته هاى جديد س ــه، بس ــن منطق در اي
ــازمان منطقه ويژه  ــت. به گزارش س ــف كرده اس تعري
ــته هاى جديد سرمايه گذارى تنها  اقتصادى انرژى، بس
ــت و شامل فرصت هاى  شامل پروژه هاى صنعتى نيس
سرمايه گذارى جديد در حوزه هاى  گردشگرى، احداث 
ــاورزى، گلخانه، حوزه انرژى، انرژى هاى نو و  هتل، كش

بهينه سازى مصرف نيز مى شود.

 آمادگى آلمانى  ها براى سرمايه گذارى در پارس جنوبىسرمايه گذارى در كشاورزى مديريت جهادى مى طلبد

هوشيار بش زاده

توصيه كارشناسى 
به سرمايه گذاران و خريداران مسكن

تا زمانى كه قيمت ها به همين روال پيش رود و به تثبيت 
نرسد،  وضعيت ركود در بخش مسكن ادامه خواهد داشت و 
مالكان تمايلى به فروش واحدهاى خود ندارند، لذا قيمت ها 
شكسته نمى شود اما طوالنى شدن اين روند آنها را مجاب 
ــوند، بدين ترتيب رشد  مى كند به فروش ارزان تر راضى ش

قيمت ها در بازار مسكن پايدار نخواهد بود. 
كيوان شادمان - كارشناس مسكن- در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه كسانى كه با هدف سرمايه گذارى تصميم به 
ــود،  خريد دارند خريد در اين مقطع به آنها توصيه نمى ش
ادامه داد: كسانى كه قصد اختصاص سرمايه  براى ساخت 
دارند شايد بتوانند به سودهاى مثبتى دست يابند اما با در 
نظر گرفتن اين موضوع كه كجا و چگونه آن واحد ساخته 
ــاخت آن واحد با  ــود، به طورى كه بايد هدف از س مى ش
مطالعه مشخص شود. وى ادامه داد: تا امروز شايد اين تصور 
بود كه هر ساختمانى هر گونه كه ساخته شود، به فروش 
مى رسد اما بازار در حال حاضر به گونه اى است كه هر چه 
ساخته شود به فروش نمى رود و مردم ديگر هر ساختمانى 

را با هر ويژگى ساخت و هر جايى نمى خرند. 
اين كارشناس مسكن تاكيد كرد: كسانى كه نياز مصرفى 
ــان را انجام دهند،  دارند بايد تالش كنند تا زودتر خريدش

چون بازار اجاره، افزايش نرخ اجاره بها را تجربه مى كند. 
ــكن اظهار كرد: درحال حاضر  وى درباره وضعيت بازار مس
ــته را ادامه خواهد داد و اتفاق  ــرايط گذش بازار مسكن ش

تازه اى براى آن پيش بينى نمى شود. 
ــادمان افزود: تا زمانى كه قيمت ها به همين روال پيش  ش
رود و به تثبيت نرسد وضعيت ركودى در اين بخش ادامه 
ــت، به طورى كه دارندگان ملك تمايلى براى  خواهد داش
فروش واحدهاى خود ندارند و ترجيح مى دهند ملك شان 
را نگه دارند، به همين دليل قيمت ها شكسته نمى شود. اين 
كارشناس با بيان اينكه طوالنى شدن اين روند آنها را مجاب 
ــراى فروش واحدهاى خود تخفيف دهند يا  خواهد كرد ب
راضى به ارزان فروشى شوند، تصريح كرد: بدين ترتيب رشد 
ــكن پايدار نخواهد بود، چراكه مردم  قيمت ها در بازار مس
قدرت خريد ندارند و تعداد واحدهايى كه براى عرضه وجود 

دارد زياد است. 
ــب عرضه كنندگان مجبور به  ــد كرد: بدين ترتي وى تاكي

رقابت خواهند شد و قيمت ها افزايش نمى يابد. 

 جذب سرمايه گذار خارجى به معناى 
متكى بودن به خارج از كشور نباشد

استاندار آذربايجان غربى گفت: تحقق اقتصاد مقاومتى 
زمينه توسعه اقتصادى استان را فراهم مى كند.

ــنا، قربانعلى سعادت اظهار كرد: مديران  به گزارش ايس
ــى را بنا به  ــاد مقاومت ــتگاه ها بايد اقتص ــى دس اجراي
ــتحفاضى  ــم رهبرى در حوزه اس ــش مقام معظ فرماي
ــرد: تحقق  ــان ك ــى كنند. وى خاطر نش ــود عمليات خ
ــتان  ــاد مقاومتى در جامعه به خصوص در اين اس اقتص
ــكالت اقتصادى متعددى است مى تواند  كه داراى مش
ــتقالل اقتصادى فراهم  ــيدن به اس ــه را براى رس زمين
ــه اضافه كرد: از آنجا كه  ــعادت با بيان اين نكت كند. س
ــتقالل اقتصادى بيانگر توليد در زمينه هاى مختلف  اس
ــدات مى توانيم در برابر  ــت با بهره گيرى از اين تولي اس

تحريم هاى اقتصادى دشمنان پيروز باشيم.
ــذب  ج ــرورت  ض ــر  ب ــى  آذربايجان غرب ــتاندار  اس  
ــتان تاكيد كرد و گفت:  ــرمايه گذارى خارجى در اس س
ــى براى  ــرمايه گذارى خارج ــه س ــا درحال حاضر ب م
ــه آن معنا  ــى اين ب ــادى نيازمنديم ول ــعه اقتص توس
ــى، اقتصاد  ــرمايه گذار خارج ــذب س ــت كه با ج نيس
ــى بدانيم؛  ــرمايه گذاران خارج ــتان را متكى به س اس
ــرمايه گذاران  اگر  ما بتوانيم زمينه هايى براى جذب س
ــم مى توانيم گامى  ــه وجود آوري ــورهاى خارجى ب كش
موثر درخصوص اقتصاد استان برداريم. سعادت تصريح 
ــتگاه هاى اجرايى مختلف  ــرد: كارگروهى از بين دس ك
ــت مى كنند   ــرمايه گذارى فعالي ــه در امر س ــتان ك اس
ــتاندار آذربايجان غربى از  ــود.  همچنين اس تشكيل ش
ــرمايه گذارى خواست تا ميزان  اعضاى اين كارگروه س
اعتبارى  را كه براى جذب سرمايه گذاران خارجى الزم 

است تامين كرده و تا پايان هفته اعالم كنند.

حقايقى تلخ درباره سرمايه گذارى 
(قسمت آخر)

ــه در خدمت  ــت ك ــن روزى اس ــروز آخري ــه ام از اينك
ــيار ناراحتيم! اما از يك جهت بسيار  ــتيم بس ــما هس ش
ــتيم تعداد معدودى از هزاران باور  خوشحاليم كه توانس
ــرمايه گذار را درگير كند،  غلطى كه ممكن است يك س
ــم. حال خوب دقت كنيد و آخرين  برايتان معرفى كردي
ــمت را به خاطر بسپاريد. شايد ديگر  توصيه هاى اين قس
فرصتى براى آموختن چنين نكات كليدى و در عين حال 
ــاز هم تكرار  ــود. ب ــما فراهم نش ــش  پا افتاده  براى ش پي
ــاور كنيد تا يك  ــما نبايد اين موارد را ب ــم كه ش مى كني

سرمايه گذار موفق باشيد.
ــگاهى در زمينه سرمايه گذارى  ــيارى از دروس دانش 1- بس
ــتند. اين نوع دروس به كار فضاى واقعى  فقط تئوريك هس
ــورى هست كه همزمان با پروفسور  نمى آيند. كمتر پروفس

بودن ثروتمند هم باشد. 
2- براى بازار مهم نيست كه چقدر در بورس سرمايه گذارى 
كرده ايد يا خانه تان چقدر مى ارزد يا قيمت منصفانه چيست؟ 

بازار راه خودش را مى رود. 
ــيارى از خبرهاى بازار سرمايه نه تنها مفيد و راهگشا  3- بس

نيستند كه بدتر باعث گم شدن مسير اصلى مى شوند. 
4- سرمايه گذارهاى حرفه اى اطالعات بهتر و كامپيوترهاى 
دقيق ترى دارند. سعى نكنيد سرشان كاله بگذاريد. خودتان 

ضرر مى كنيد. 
ــيب قيمت هاى تجارى يكى از بدترين اتفاق ها براى  5- ش
سرمايه گذاران است. هزينه هاى معامالتى باال تصميم گيرى 

را بسيار سخت مى كند. 

لباس بافتنى و آموزش آشپزى

كالف اول:
ــال حاضر  ــه در ح اگرچ
ــال  س روزهاى  گرم ترين 
اما  ــم  ــپرى مى كني را س
اين دليل نمى شود كه از 
سرمايه گذارى مان  اهداف 
ــر  فك و  ــم  بماني دور 
ــايد تاكنون حدس زده باشيد كه  ــتان نباشيم. ش زمس
ــردم به فكر خريد  ــم بگويم. االن تمام م چه مى خواه
ــتان كمترين  ــتند كه در گرماى تابس لباس هايى هس
ــان منتقل كند و هيچ  كس به دنبال  حرارت را به بدنش
ــت. اما ما توصيه مى كنيم كه شما  لباس هاى گرم نيس
جزو نخستين كسانى باشيد كه در پى لباس هاى گرم 

است!
اگر هنر بافتن جوراب، پيرهن و غيره را داريد، سرى به 
ــواع رنگ هاى كالف بافتنى را با قيمتى  بازار بزنيد و ان
ــال تهيه كنيد و از همين  ــرد س ارزان تر از روزهاى س
ــويد. مطمئن باشيد به محض  امروز مشغول به كار ش
ــمت شما  ــتريان به س كاهش دماى هوا، موجى از مش
سرازير خواهد شد؛ مخصوصا اگر در يكى از روزنامه ها 
ــود را به چاپ  ــروش خ ــى، آگهى ف ــريات محل يا نش

برسانيد. 

كالف دوم:
ــوص  مخص كالف  ــن  اي
است!  محترمه  خانم هاى 
به ويژه آنهايى كه در ميان 
ــر فاميل، به  زن هاى ديگ
ــتن دست پخت عالى  داش
ــر  ب و  ــتند  ــهور هس مش
ــا به حال به  ــود مى بالند. اما آيا ت ــاس به خ همين اس
اين فكر كرده ايد كه چرا از هنر خود در راستاى كسب 

درآمد استفاده نكرده ايد؟ 
فرض كنيد كه كل فاميل با به به و چه چه، دست پخت 
ــد را به نهايت  ــد و تعريف و تمجي ــما را ميل كردن ش
ــر نمى كنيد  ــه چه؟!آيا فك ــب آخرش ك ــاندند؛ خ رس
ــب  ــپزى خود كس ــه از هنر آش ــيده ك ــت آن رس وق
ــزل، زمان هايى  ــد؟ مى توانيد در داخل من درآمد كني
ــت، به كالس هاى آموزش  ــوهرتان سركار اس را كه ش
ــبك خودتان اختصاص دهيد يا اگر اين  ــپزى به س آش
ــت، اطالعات شخصى تان را در  كار برايتان ممكن نيس
يك كتاب جمع آورى كنيد و آنها را به فروش برسانيد. 
ــمزه  ــما اين كار از پختن غذاهاى خوش ــا به نظر ش آي

سخت تر است؟ 

كالف سوم:
ــا در ميان مخاطبان  قطع
ــتند  هس ــه  روزنام ــن  اي
ــه دغدغه فضا  ــانى ك كس
داشته باشند؛ همان هايى 
كه حاضرند چندين هزار 
ــا تنها  ــان بپردازند ت توم
ــتاره هاى آسمان از روزنه  براى چند دقيقه به ماه يا س
ــى  ــد. بايد قبول كنيم كه هركس ــكوپ بنگرن يك تلس
ــن موضوع  ــدارد اما اي ــكوپ را ن ــد تلس ــى خري تواناي
ــق وى به فضا و زواياى پنهان آن كم  نمى تواند از عش

كند. 
ــما مى توانيد از اين فرصت استفاده كنيد و  بنابراين ش
پول خوبى به جيب بزنيد ! البته به شرطى كه اطالعات 
ــياره ها و ستاره ها گسترش  عمومى خود را در مورد س
ــراى خريد يك  ــرمايه الزم ب ــد و در عين حال س دهي
ــيد. اين كار به يك فضاى باز  ــكوپ را داشته باش تلس
ــبختانه  ــمان هم نياز دارد كه خوش ــاى آس براى تماش
ــن فضايى در  ــينى، تقريبا چني ــد آپارتمان نش ــا رش ب
ــت بام آپارتمان، محل  ــترس تمام مردم است. پش دس
ــكوپ خواهد شد. مى توانيد  ــما از طريق تلس درآمد ش
ــا به چاپ  ــه در محله ه ــى ك ــورهاى تبليغات در بروش
ــا پرداخت  ــدان دعوت كنيد تا ب ــد از عالقه من مى رس
ــمان  ــز در طول چند دقيقه، نظاره گر آس مبلغى ناچي
شب باشند، اما بايد بى خوابى هاى شبانه را نيز به جان 
بخريد زيرا هيچ آدم عاقلى صبح ها به تماشاى آسمان 

نمى پردازد!

كالف چهارم:
آيا تا به حال به سرگرمى 
كرده ايد؟  ــر  فك ــازى  ب و 
ــه  هم ــن  اي ــانى  چه كس
بازى هاى جالب و جذاب 
ــردم طراحى  م ــراى  ب را 
در  ــا  مطمئن ــد؟  مى كنن
ــق خالقيت،  ــود دارند كه عاش ــما افرادى وج ميان ش

چيستان و معما هستند. 
ــد از عالقه  ــى مى توانن ــردم، به راحت ــته از م اين دس
ــايد تا به  ــب درآمد كنند، اما ش ــتعداد خود كس و اس
ــد.  ــان خطور نكرده باش ــه فكرش ــئله ب حال اين مس
ــغل در بين  ــروز به عنوان يك ش ــازى ام آرى! بازى س
ــت؛ چه بازى هاى كامپيوترى  ــده اس مردم پذيرفته ش
ــاختن اسباب بازى هايى كه ذهن  و انيميشنى و چه س
ــى دارد. پس چرا  ــش وا م ــه تكاپو و پرس ــودك را ب ك

معطليد؟!

كالف پنجم:
ــوزش فنى و  ــركل آم مدي
ــد  ــور معتق ــه اى كش حرف
ــت كه فارغ التحصيالن  اس
و جويندگان كار در صورت 
ــاى  آموزش ه ــرى  فراگي
ــر  ــى ديگ ــغلى و مهارت ش
دغدغه شغل نخواهند داشت. وى گفته كه آموزش هاى 
ــطوح  ــتغال در س ــى ايجاد اش ــه اى متول ــى و حرف فن
ــاى  ظرفيت ه ــد  مى توان ــا  ام ــت  نيس ــغلى  ش كالن 
ــى و ايجاد  ــاغل خانگ ــعه مش ــت توس ــادى در جه زي
ــط و زودبازده  ــك و متوس ــاى كوچ ــغل در بنگاه ه ش

به وجود آورد. 
ــن كالف را مطالعه  ــون اي ــه هم اكن ــمايى ك ــايد ش ش
ــى و  ــال كارآفرين ــه دنب ــه ب ــت ك ــد مدت هاس كردي
ــب وكار باشيد. به نظر مى رسد شركت در  راه اندازى كس
ــت بلكه يك  دوره هاى فنى وحرفه اى نه تنها هزينه نيس
سرمايه گذارى درست و به جا قلمداد مى شود. پس الزم 
ــرمايه گذارى عوض  ــت طرز فكرتان را نسبت به س اس

كنيد!

اخبار

نقطه شروع

سرنخ

مترجم: سارا گلچين



ــه را تازگى ها  ــايد اين جمل ش
ــنيده باشيد كه «همه  بارها ش
ــدن  چينى ش ــال  ح در  ــز  چي
ــاى بى دوام و  ــت». از كااله اس
بادوام ريز و درشت دوروبرمان 
از  ــى  برخ ــم،  بگذري ــه  ك
خوردنى ها نيز اخيرا با برچسب 
چينى وارد كشورمان مى شوند 
ــاس را در ما تقويت  و اين احس
ــدن در  ــه چينى ش ــد ك مى كن
وجود ما هم رخنه كرده است. 
در چنين فضايى حتى كسانى 
ــه در مقابل خريد محصوالت  ك
ــاوم بودند، اكنون كه  چينى مق
ــه محصوالت  ــل هجم در مقاب
ــرار مى گيرند،  ــى ق ارزان چين
ــدن و  ــليم ش ــاره اى جز تس چ

خريد ندارند. 
اين روند البته مختص به كشور 
ما نيست. ورود كاالهاى چينى 
ــورهاى مختلف جهان و  به كش
ــب بازارها در جاى جاى  تصاح
ــط اين كاالها، اكنون  دنيا توس
ــى انكارناپذير تبديل  به حقيقت
حتى  تاجايى كه  ــت  اس ــده  ش
ــا اقدام به  ــاى بزرگ دني برنده
ــعبه بزرگى در يكى  احداث ش
ــرده و به  ــهرهاى چين ك از ش
جاى مقابله با جريان پرتالطم 
ــا آن همراه  ــازى» ب «چينى س
ــده اند تا از اين رود خروشان  ش

ماهى خود را صيد كنند. 
ــد ندارم كه  ــن مجال قص در اي
ــا عدم مقابله  به بحث مقابله ي
ــردازم، بلكه  ــده بپ ــا اين پدي ب
مى خواهم از خالل اين واقعيت 
ــه چندان مورد  به موضوعى ك
ــرار نگرفته  ــه ق ــه و مداق توج
است، اشاره كنم. بگذاريد بحث 
را با اين سوال شروع كنم كه تا 
چه حد با برندهاى چينى آشنا 
ــاى چينى  ــتيد؟ آيا برنده هس
ــما جذابيت دارند؟ آيا  براى ش
ــه همان  ــركت هاى چينى ب ش
ــت در حال  ــدازه كه در كمي ان
ــتند،  ــازى در بازارها هس يكه ت
ــه اى  رتب ــز  ني ــازى  برندس در 
ــد؟ تصوير رايج  ــب كرده ان كس
از محصوالت چينى نزد جامعه 
ــيارى ديگر از بازارهاى  ما و بس
ــن آنها  ــى، كيفيت پايي خارج
ــت، آيا اين تصوير در آينده  اس

تغيير خواهد كرد؟ 

پا جاى پاى ژاپنى ها
ــى  كنون ــت  وضعي ــى  برخ
محصوالت چينى را با وضعيت 
ــى در نيم قرن  ــاى ژاپن كااله
در  مى كنند.  ــه  مقايس گذشته 
ــان محصوالت ژاپنى نيز  آن زم
ــتند و  ــن وضعيت را داش همي
بنجل بودن را در اذهان تداعى 
ــا اين وضعيت به  مى كردند. ام
تدريج تغيير كرد و محصوالت 
ــاد كيفيت تبديل  ژاپنى به نم
ــدند و برندهايى نظير هوندا  ش
ــى زود بازارهاى  ــونى خيل و س
ــه  ب را  ــرب  غ ــت نيافتنى  دس
ــد. كره  ــيطره خود درآوردن س
ــا جاى  ــت پ ــى هم درس جنوب

ــت و حاال به  ــاى ژاپن گذاش پ
ــد كه چين نيز دير  نظر مى رس
ــير را طى  ــن مس ــا زود همي ي

خواهد كرد. 
ــان  ــا آن زم ــان ت ــن زم از اي
فاصله اى وجود دارد كه فرآيند 
چينى  برندهاى  ارزش  افزايش 
ــر كنند. برندهايى  بايد آن را پ
كه اكنون با وجود كيفيت باال، 
ــازار ارزش خود را  ــوز در ب هن
نيافته اند و صاحبان اين برندها 
ــا آن زمان بايد به دنبال خلق  ت
ــند كه برندشان را  هويتى باش
ــز و ماندگار  ــا متماي در ذهن ه

كند. 
ــن در اين  ــى روش ــال خيل مث
ــى هاى تلفن  ــه بازار گوش زمين
ــت. مثال اگر شما به  همراه اس
ــى آيفون يا  دنبال خريد گوش
ــتيد، حتى اگر  سامسونگ هس
ــه محصوالت  ــويد ك متوجه ش
ــه  ــن تهي ــا در چي ــن برنده اي
ــد، در تصميم گيرى  ــده باش ش
ــى تاثير نخواهد  خريدتان خيل
ــى  ــا اگر يك گوش ــت. ام داش
ــا قيمتى  ــان تجهيزات ب با هم
ــام چينى را  ــا ن ــا ب ــر ام ارزانت
گزينه هاى  ــوان  به عن ــد،  ببيني
آخرتان آن را مورد بررسى قرار 
ــون امروزه  ــد. چرا؟ چ مى دهي
ــزات، قيمت و  ــر از تجهي به غي
ــاير فاكتورها، برند و ارزشى  س
ــت، براى ما  كه خلق كرده اس

اهميت دارد. 
ــا زندگى  ــاى برنده ــا در دني م
ــته  ــم و چينى ها خواس مى كني
ــر از تبعيت  ــته ناگزي يا ناخواس
ــى در اين دنيا  ــد زندگ از قواع
هستند وگرنه هميشه مجبورند 
جنس ارزان توليد كنند و تنها 
ــق براى محصوالت  از اين طري
ــاد كنند.  ــت ايج ــود جذابي خ
ــت  ــن صورت ممكن اس در اي
ــود را از  ــريع بازار خ خيلى س
ــه  ــد، زيرا هميش ــت بدهن دس
ــيار  ــت بس ــاالى دس ــت ب دس
ــهم  ــاى چينى س ــت و رقب اس

ــريع از  ــى س ــان را خيل بازارش
ــارج مى كنند. در  ــان خ كف ش
واقع اين چشم انداز كوتاه مدت 
ــاى خود را  ــودمحور، بايد ج س
ــم انداز بلندمدت  ــك چش به ي

ارزش محور بدهد. 
چينى ها  بى توجى  ــارز  ب نمونه 
ــور ما  ــازى در كش ــه برندس ب
ــت كه با  ــران، برند چرى اس اي
نام ام وى ام (كوتاه شده شركت 
مديران خودرو) محصوالت خود 
ــد. باوجودى كه  را توليد مى كن
ــتريان مى دانند محصوالت  مش
ــت، در  ــى اس ــد چين ــن برن اي
ــوالت،  ــى محص ــد معرف فرآين

ــاره اى به برند  كوچك ترين اش
اصلى نمى شود. 

شركت هاى چينى براى رسيدن 
به يك چشم انداز بلندمدت در 
ــاد ارزش  ــود و ايج ــب س كس
افزوده براى برند خود چاره اى 
ــى  ــود را معرف ــه خ ــد ك ندارن
ــاى ديگر  ــت نام ه كنند و پش
ــركت ها  ــوند. اين ش پنهان نش
ــترى را از خود  ــد درك مش باي
ــه  ــد. همان طورك ــر دهن تغيي
ــترك  مش درك  ــد  ش ــه  گفت
ــدگان  مصرف كنن از  ــيارى  بس
ــم ارزش و  ــاى چينى، ك كااله
ــا  ــن كااله ــودن اي بى كيفيت ب
اعتماد  دلبستگى،  ايجاد  است. 
ــتريان اصلى ترين  و هويت مش
استراتژى براى تغيير اين درك 
ــتا ابتدا بايد  است. در اين راس

ــند  موردپس ــاى  جنبه ه روى 
ــوالت خود  ــتريان از محص مش
(دلبستگى) كار كرده و سپس 
ــت در خدمات  ــه ضمان ــا ارائ ب
ــتريان  ــس از فروش نظر مش پ
ــود جلب كرده  ــتر به خ را بيش
ــاد) و در نهايت از طريق  (اعتم
ــبت به  ــانه هاى مختلف نس رس
ــى ايجاد كنند  برند خود آگاه

(هويت). 

تحرك جديد
اين روندى نيست كه بتوان در 
ــاه آن را طى  ــدت زمانى كوت م
ــه ايجاد  ــت ك كرد. بديهى اس
ــك برند موفق و دركى جديد  ي
ــا به طول  ــال ها، بلكه دهه ه س
خواهد انجاميد. به نظر مى رسد 
ــتم مالى شركت هاى  كه سيس
ــم انداز  ــر چش براب در  ــى  چين
ــيار ضعيف بوده  ــدت بس بلند م
ــب سود  ــكيبايى كس و تاب ش
تضمين شده در آينده دورتر را 
ــركت هاى  ندارد. با اين حال ش
ــرواز  بلندپ ــيار  بس ــى  چين
ــيارى از آنها  هستند. براى بس
مشتريان  توسط  پذيرفته شدن 
در بازارهاى توسعه يافته و رشد 
ــى در آن يك افتخار ملى  و ترق

تلقى مى شود. 
ــفه  فلس ــل  دلي ــن  همي ــه  ب
برندسازى و مهارت هاى آن در 
حال نفوذ به شركت هاى چينى 
ــركت ها  ــرا اين ش ــت. اخي اس
در  را  ــدى  جدي ــاى  فعاليت ه
ــازى  ــه تبليغات و برندس زمين
ــال برند  هاير  ــاز كرده اند. مث آغ
(Haier) چندى پيش توانست 
ــكتبال آمريكا  ــا ليگ برتر بس ب
ــتفاده  (NBA) درخصوص اس
ــد  برن ــن  اي ــگرهاى  نمايش از 
ــابقات به توافق  ــالن مس در س
 (Lenovo) ــد. برند لنووو برس
ــم تبديل كنندگان3  نيز در فيل
Transformers) حضور   3)
ــم يكى از  ــت. در اين فيل داش
ــك  ــود را از ي ــخصيت ها خ ش

ــه يك ربات  ــر لنووو ب كامپيوت
ــز (Brains) تغيير  به نام برين

شكل مى دهد. 
ــى اكنون تالش  برندهاى چين
ــه جديدى  ــد كه رابط مى كنن
ــان برقرار كنند  را با مشتريانش
ــت خوب توجه  ــط به قيم و فق
نكرده و كيفيت و خواسته هاى 
را در  ــان  آن ــر  تغيي ــال  در ح
ــد مورد توجه  محصوالت جدي
قرار دهند. يكى از بازارهاى در 
ــد، بازار تبلت است. با  حال رش
توجه به رشد قيمت ها در بازار 
ــاى روزافزونى كه براى  و تقاض
تبلت وجود دارد تا لپ تاپ، در 
بازار شاهد رشد عرضه برندهاى 
ــتيم. جالب  ــنا هس چينى ناآش
ــركت هايى  ــت كه ش اينجا اس
ــه عرضه  ــون در زمين كه تاكن
برندهاى معروف و شناخته شده 
ــى عنوان  ــد و حت ــال بودن فع
ــمى را در ايران  نمايندگى رس
ــركت هاى  از جانب برخى از ش
كره اى و تايوانى داشتند اينك 
ــاى بى نام و  ــه تبلت ه به عرض
ــان يا با نام هايى كه تاكنون  نش
شنيده نشده است، پرداخته اند. 
ــن معموال  ــاى اين چني تبلت ه
ــدود 500 تا 800  ــى ح قيمت
ــه  ب و  ــد  دارن ــان  توم ــزار  ه
ــتم عامل  اندوريد مجهزند  سيس
ــجويان و  ــه مورد توجه دانش ك

دانش آموزان قرار مى گيرند. 
روى  چينى ها  ــرمايه گذارى  س
ــى در  ــج خوب ــازى نتاي برندس
ــت. مثال شركت  پى داشته اس
ــه در  ــوآوى (Huawei) ك ه
ــمند  هوش ــى هاى  گوش حوزه 
ــال 2012  ــت، در س فعال اس
ــت به فروش 32 ميليون  توانس
دستگاه از محصوالتش در دنيا 
ــال  ــت يابد. اين برند در س دس
ــون را نيز  2013 رقم 50 ميلي
ــود به ثبت  ــروش براى خ در ف
ــد به  ــال جدي ــاند و در س برس
ــم دوخته  قله 80 ميليونى چش

است. 
برندسازى زمانبر است و ممكن 
ــل به  ــت كه حتى چندنس اس
ــن فرآيند  ــا اي ــد، ام درازا بكش
تاكنون در چين بسيار پرشتاب 
ــايد دور نباشد  ــت. ش بوده اس
ــى نظير  ــه برندهاي آن روزى ك
ــووو از برندهايى  ــوآوى يا لن ه
نظير اپل، آديداس يا كوكاكوال 

معروف تر و محبوب تر شوند. 
ــان  اشتياقش وجود  با  چينى ها 
ــان  آس و  ــريع  س ــود  س ــه  ب
ــل  مقاب در  ــان  مقاومتش و 
برندسازى، در مقابل اين پديده 
ــربلند  زانو زدند تا در آينده س
باشند و زمينه بقاى خود را در 
ــى فراهم كنند.  بازارهاى جهان
اين راهى است كه هر اقتصادى 
ــور ما براى  از جمله اقتصاد كش
رهايى يافتن از چنگال اقتصاد 
ــق برندهاى مطرح  نفتى و خل
ــر به پيمودن آن  جهانى، ناگزي

است. 
 *كارشناس ارشد تبليغات 
بازرگانى و محقق حوزه 
برندسازى

بايدها و نبايدهاى برندسازى چينى ها

سركوب اشتياق
به سوددهى سريع

حسن بنانج*

چينى ها با وجود 
اشتياقشان به سود 

سريع و آسان و 
مقاومتشان در مقابل 
برندسازى، در مقابل 

اين پديده زانو زدند تا 
در آينده سربلند باشند 
و زمينه بقاى خود را 
در بازارهاى جهانى 

فراهم كنند

ــدن با زيبايى هاى  ساده است اغواش
ــاى خويش فرمايى،  كارآفرينى و روي
ــد  ــه مى خواه ــى ك ــراى كس ــا ب ام
ــم در اين باره  ــود تصمي كارآفرين ش
ــى را به  ــول يا خدمت ــه چه محص ك
ــانى  ــه كند كار چندان آس ــازار ارائ ب
ــت. كارآفرين بايد عوامل زيادى  نيس
ــراى ايده  ــيل بازار ب از جمله: پتانس
موردنظر، رقابت، منابع مالى، عاليق 
ــر  ــخصى را درنظ ــاى ش و مهارت ه
ــوال را  بگيرد و پس از آن بايد اين س
از خود بپرسد كه: چرا مشتريان بايد 
محصول يا خدمت اين شركت جديد 

را انتخاب كنند؟ 
يكى از فاكتورهاى مهم، منحصربه فرد 
ــت. منحصربه فرد  ــودن ايده شماس ب
ــب وكار  ــودن با ايجاد تمايز در كس ب
ــاير رقبا مى تواند  ــبت به س شما نس
ورود محصول يا خدمت جديدتان را 

به بازار تسهيل كند. 
ــتراتژى ورود كه  ــت از اس ــر اس بهت
ــد  ــط برمبناى كاهش قيمت باش فق
خوددارى كنيد. زيرا كسب وكارهاى 
ــد و كاهش  ــب كوچك ان جديد اغل
ــت كه معموال  ــتراتژى اس قيمت اس
شركت هاى بزرگ كه از حجم توليد 
ــد از طريق آن به  ــى برخوردارن باالي

سود مى رسند. 
ــب وكار  كارآفرينان موفق اغلب كس
ــاوت،  ــاد تف ــق ايج ــود را از طري خ
ــازار و نوآورى  ــى از ب تخصيص بخش

متمايز مى كنند. 

-تفاوت: يعنى سعى در متمايزكردن 
ــركت جديد از  ــت ش محصول/خدم
ــا. چنانچه اين  ــاير رقب ــول س محص
ــد، حساسيت  ــتراتژى موفق باش اس
ــبت به  محصول يا خدمت جديد نس
نوسانات قيمت كمتر خواهد بود زيرا 
ــتريان به كيفيت محصول شما  مش
كه وجه تمايز آن از ساير محصوالت 

است ارزش مى نهند. 
به عنوان مثال، يك محصول مى تواند 
از نظر كاربرد مشابه محصول ساير رقبا 
باشد اما داراى ويژگى ها و مشخصاتى 
ــود عملكرد آن  ــد كه باعث بهب باش
ــت اين محصول از  ــود. ممكن اس ش
نظر اندازه كوچك تر يا بزرگ تر بوده، 
ــتفاده يا نصب آسان ترى  يا اينكه اس
ــته باشد و غيره. در سال 1982،  داش
شركت Compaq شروع به رقابت 

با شركت هاى Apple  و IBM كرد 
ــه آن يك كامپيوتر  كه محصول اولي
ــود. مى توان  ــخصى قابل حمل ب ش
گفت ايده اين شركت، جديد و بسيار 

موفقيت آميز بود. 
-تخصيص بازار: يعنى سعى در ارائه 
محصول/خدمتى كه نيازهاى بخش 
ــتريان را پوشش  دهد.  خاصى از مش
ــبتا كوچكى از  با تمركز بر بخش نس
ــب وكار  ــت يك كس بازار، ممكن اس
جديد بتواند نيازهاى مشتريان را بهتر 

از رقباى بزرگ تر خود برآورده كند. 
تغيير در ويژگى هاى جمعيتى ممكن 
است فرصت هايى را براى خدمت به 
ــى از بازار فراهم كند. به عنوان  بخش
مثال يكى از بخش هاى در حال رشد 
ــورهاى توسعه يافته افراد  بازار در كش
باالى 65 سال اند. از ديگر بخش هاى 

ــى كه  ــه گروه هاي ــوان ب ــازار مى ت ب
براساس عاليق يا سبك زندگى شان 
ــرد،  ــاره ك ــوند اش ــايى مى ش شناس
ــب اندام،  ــد عالقه مندان به تناس مانن
عالقه مندان به سفرهاى ماجراجويانه 
ــوان مثال،  ــاغل. به عن ــن ش و والدي
ــى از كارآفرينان در زمينه توليد  برخ
«غذاهاى خانگى » براى والدين شاغل 

كسب وكار ايجاد كرده اند. 
-نوآورى: شايد بتوان گفت مهم ترين 
مشخصه  كارآفرينى است. پيتر دراكر 
ــوآورى را اين گونه توضيح مى دهد:  ن
ــه بعد جديدى از عملكرد  تغييرى ك
را به وجود مى آورد. به طوركلى دو نوع 
اصلى نوآورى در محصول را مى توان 
ــرو  ــام برد. نوآورى راديكالى يا پيش ن
ــت  كه به معناى ارائه محصوالتى اس
كه براى نخستين بار در جهان توليد 

ــوآورى تدريجى كه به  ــوند و ن مى ش
معناى ايجاد تغييرات يا اصالحات در 

محصوالت موجود است. 
ــوآورى مى تواند  ــا بايد بدانيد كه ن ام
ــب وكار  كس ــاى  جنبه ه ــام  تم در 
ــد، از فرآيند توليد گرفته  اتفاق بيفت
ــذارى.  قيمت گ ــت هاى  سياس ــا  ت
ــاگان در اواخر  ــم تام ُمن مثال تصمي
ــد پيتزا  ــالدى در تولي ــه 60 مي ده
ــاى  برمبن  (Domino’s Pizza)
ــزا درب منزل و تصميم  تحويل پيت
جف بِزو در سال 1995 در راه اندازى 
 Amazon. com ــايت  وب س
ــگاه كتاب كامال  به عنوان يك فروش
ــتراتژى هاى  آنالين نمونه هايى از اس
ــازار را  ــتند كه ب توزيع نوآورانه هس
متحول كرده اند. در كشورهاى كمتر  
توسعه يافته كارآفرينان اغلب با تقليد 
ــازى محصوالت توليدشده  و بومى س
ــورهاى توسعه يافته دست به  در كش
ــن كار را  ــوآورى مى زنند. دراكر اي ن
«تقليد خالق » مى نامد. تقليد خالق 
زمانى اتفاق مى افتد كه مقلد به اين 
ــه چگونه يك  ــوع پى مى برد ك موض
ــورش  ــوآورى مى تواند در بازار كش ن
ــه توليدكنندگان  ــه ك ــر از آنچ بهت
اصلى انجام مى دهند اجرا، استفاده يا 

فروخته شود. 
ــوآورى، تمايز و تخصيص  بنابراين ن
بازار استراتژى هاى موثرى هستند كه 
به كسب وكار جديد در جلب مشترى 
و شروع به فروش محصول/خدمتشان 

كمك مى كنند. 
*كارشناس ارشد كارآفرينى

كافه بازاريابى

استراتژى هاى ورود به بازار براى كسب وكارهاى جديد
نستوه نوچيان*
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تكنيك هاى  راهيابى به نتايج 
موتورهاى جست وجو

ــد، لينك هاى  ــاره ش ــش از اين اش ــور كه پي همان ط
ــوگل يا ديگر  ــت گ ــى كه در صفحه نخس غيرتبليغات
ــت وجو ظاهر مى شوند، به عنوان  موتورهاى اصلى جس

نتايج سازمانى ناميده مى شوند. 
ــايت شما در ميان اين لينك هاى   اگر صفحات وب س
ــما  ــايت ش ــازمانى اندك قرار گيرند، ترافيك وب س س
ــمگيرى افزايش مى يابد. درست است كه  به طور چش
برخى از مديران در مورد كسب و كار خود يا كسب و كار 
ــان، به چنين جايگاهى اعتماد ندارند، اما  كارمندان ش
ــت آمده براى قرار  ــتفاده از فرصت به دس ــلما اس مس
ــتراتژى هاى  ــن جايگاهى از طريق اس گرفتن در چني

قانونى مزاياى بسيارى در بر خواهد داشت. 
ــه قانونى براى  ــد روش خالقانه و البت ــا به چن در اينج

بهبود رتبه سايت در  گوگل اشاره مى كنيم: 
• در وبالگ هاى مشهور كه با حوزه كارى شما مرتبط 
هستند، با استفاده از روش هاى قانونى كامنت بگذاريد. 
ــما  براى اينكه اين كامنت ايجاد ارتباط كند و براى ش
ــود، در آن لينكى به سايت خود ارائه  سودمند واقع ش
ــمت تنظيمات  ــالگ در قس ــر صاحبان وب ــد. اكث دهي
ــخاصى كه   ــرار داده اند كه اش ــمتى را ق كامنت ها قس
ــايت خود را  ــد، مى توانند آدرس س ــت مى گذارن كامن
ــن موضوع به طور طبيعى زمانى  در آنجا قرار دهند. اي
ــما به وبالگ ديگر كارشناسان يا وب سايت هاى  كه ش
ــد، اتفاق  ــان مراجعه مى كني ــه حوزه كارى ت مرتبط ب

مى افتد. 
ــمندى  ــه مى توانيد مطلب ارزش ــايت هايى ك • در س
ــوان يك  ــه به عن ــورت داوطلبان ــد، به ص ــه دهي را ارائ
وبالگ نويس مهمان شركت كنيد. در پايان مقاله خود 

لينك هاى مرتبط به سايت خود را قرار دهيد. 
ــته  • يك صفحه طرفدارى در فيس بوك يا توئيتر داش
باشيد و در پست ها و بيوگرافى خود، لينك هاى مرتبط 

به سايت خود را قرار دهيد. 
ــهور يا  ــايت هاى مقاله اى مش • مقاله هاى خود را به س
ــايت هاى انتشار مطبوعات، ارائه دهيد. جهت كسب  س
ــار  ــتر تحقيقى در گوگل در زمينه انتش اطالعات بيش

مقاله يا انتشار مطبوعات انجام دهيد. 
ــايت هاى مرتبط با حوزه كارى خود كه  ــاير س • به س
ــه و لينك هاى  ــابهى در گوگل دارند، مراجع رتبه مش
ــود  ــا آنها معاوضه كنيد. اين كار باعث مى ش خود را ب
ــن فرآيند را اتوماتيك  ــما بهبود يابد. اي رتبه هر دو ش
نكنيد و همچنين مبلغى براى لينك ها پرداخت نكنيد، 
ــما به همراه خواهد  ــايندى براى ش زيرا عواقب ناخوش
ــا را معاوضه  ــايتى كه با آن لينك ه ــت. هر چه س داش
ــرى در اختيار  ــد و رتبه بهت ــر باش ــد قديمى ت مى كني
داشته باشد، نتيجه بهترى حاصل مى شود. فهرستى از 
سايت هاى مورد نظر خود را كه مى خواهيد لينك ها را 
ــپس براى هر يك  با آنها معاوضه كنيد، تهيه كنيد، س
ــد و از اين طريق با  ــك نفر را مامور كني ــايت ها ي از س
اين سايت ها ارتباط برقرار سازيد. شراكت با سايت هاى 
ــيار زيادى براى هر دو طرف به ارمغان  برتر مزاياى بس

مى آورد. 
ــرويس هاى آنالين  • رضايتنامه هاى صميمانه را به س
ــايت  ــال كنيد و نام دامنه وب س مورد عالقه خود ارس
ــد. همزمان با  ــمت پايانى آن قرار دهي ــود را در قس خ
ــازى، همواره  ــود در فضاى مج ــت روزافزون خ موفقي
ــودمند و معتبر را به وب سايت هايى  رضايتنامه هاى س
ــال كنيد.  ــما ارائه مى دهند، ارس ــه خدماتى را به ش ك
ــايت هاى  ــن رضايتنامه ها به اين وب س اغلب اوقات اي
با كيفيت و رتبه باال افزوده مى شود و آنها لينكى را در 
ــال كرده ايد،  رضايتنامه ها و تصويرى كه براى آنها ارس

قرار مى دهند. 
بار ديگر توصيه مهم خود را در مورد بهينه سازى موتور 
ــت وجو بيان مى كنيم. اگر قصد داريد مبلغى را به  جس
ــخصى پرداخت كنيد تا كارى را به نفع شما در اين  ش
عرصه انجام دهد، در مورد دانش آنها راجع به الگوريتم 
گوگل با آنها گفت وگو كنيد. فراموش نكنيد كه شخص 
ــما بايد در مقابل سيستمى قرار گيرد كه  مورد نظر ش

عمال امكان دستكارى آن در  درازمدت وجود ندارد. 

در شماره بعدى بخوانيد: 
مزاياى گوگل پليسز و گوگل مپز

بازاريابى گردشگرى

ــور هاى  امروزه توجه به صنعت جهانگردى در اغلب كش
ــرفته به عنوان يك اصل مهم تلقى مى شود و درآمد  پيش
ــور ها را به خود  حاصل از آن، بخش مهمى از بودجه كش
اختصاص داده است. با اين حال، كشور ما هنوز نتوانسته 
از پتانسيل هاى موجود در بخش هاى مختلف گردشگرى 
ــتفاده و آن را به جاذبه تبديل كند. در واقع بر خالف  اس
نظر بيشتر مردم، كشور ما جاذبه هاى فراوان ندارد، بلكه 
پتانسيل هاى زيادى دارد. هرگاه در پتانسيل ها تغييراتى 
ــرار دهيم، آنگاه  ــتفاده ق ــم و آنها را مورد اس ايجاد كني

مى توانيم بگوييم جاذبه داريم. 
يكى از راه هاى ايجاد جاذبه، توجه به سرمايه گذارى در اين 
بخش و نحوه برنامه ريزى و سياست گذارى براى رسيدن 
به آن است. سياست گذارى توسط دولت ها انجام مى شود؛ 
اين بخش با توجه به عوامل مختلف و مهمى مثل عوامل 
ــمى  ــادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه و اصول رس اقتص
ــى كشور شكل مى گيرد. به زبان  حكومتى و نظام سياس
ــاده تر مى توان گفت كه دولت ها تصميم مى گيرند چه  س
كارى را انجام بدهند و چه كارى انجام ندهند. اما مهم تر 
ــگرى  از اين موضوع، بحث بازاريابى براى محصول گردش
است. گردشگرى جزو خدمات محسوب مى شود. تقريبا 
ــل دهه 1970 بود كه توجه به اهميت خدمات در  در اواي
ــتر شد. در بازاريابى خدمات چند  اقتصاد و بازرگانى بيش

ويژگى وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره مى شود. 
1- ناملموس بودن 

ــل از خريد قابل لمس، رويت يا  يعنى محصوالتى كه قب
ــتند و شما تا خدمتى را دريافت نكنيد  حس كردن نيس

نتيجه را نمى بينيد. 
2- تفكيك ناپذيرى

خدمات ابتدا فروخته شده و سپس به طور همزمان توليد 
ــوند؛ از اين رو، خدمت از ارائه كننده خود  و مصرف مى ش

تفكيك ناپذير است. 
3- تغييرپذيرى

ــك زمان توليد و  ــتند كه در ي خدمات محصوالتى هس
مصرف مى شوند و بستگى به شخص ارائه دهنده و زمان و 

مكان و شيوه ارائه خدمت دارند. 
4- غير قابل ذخيره بودن

ــات را نمى توان براى فروش يا مصرف بعدى ذخيره  خدم
كرد. 

بايد توجه كرد كه اين ويژگى ها نسبى بوده و ممكن است 
در درازمدت با پيشرفت هاى فناورى كالن يا جزئى تغيير 

كنند. 
ــت. يكى از اين  در بازاريابى بايد به نكته هايى توجه داش
ــت كه در ابتدا هدف گذارى شود و براى آن  نكات اين اس
ــور ما  معرفى و تبليغات صورت بگيرد. به عنوان مثال كش
ــتر مى تواند روى گردشگرى  همان طور كه مى دانيد بيش
فرهنگى تمركز كند و با وجود مكان هاى زياد فرهنگى و 

تاريخى اين امر ميسر مى شود. 
ــدى در صنعت  ــيار قدرتمن ــات نيروى بس ــون تبليغ چ
ــت و از آنجا كه تبليغات باعث شكست يا  گردشگرى اس
موفقيت در اين امر است، مديريت آن بسيار اهميت دارد 

و بايد به اين سه نكته توجه كرد: 
براى چه كسانى تبليغ شود؟ 

ــروه هدف ، برنامه ريزى خود را روى آن  با انتخاب يك گ
گروه انجام دهيم؛ اينكه گروه ما چه ويژگى هايى دارد و به 

چه چيزهايى عالقه دارد و اهميت مى دهد. 
مخاطبان هدف كجا زندگى مى كنند؟ 

يكى از مهم ترين انگيزه هاى مردم براى سفر اين است كه 
محيطى غير از محيط زندگى خود را تجربه كنند، چه از 
لحاظ محيطى چه از لحاظ اقليمى و تغييرى در شرايط 

زندگى خود ايجاد كنند. 
از چه رسانه اى استفاده شود؟ 

اينكه چه روشى براى تبليغ و معرفى انتخاب شود بسيار 
ــرفت  اهميت دارد. يكى از روش هايى كه در زمان ما پيش
ــت. با  ــر زيادى دارد تبليغات در فضاى مجازى اس و تاثي
ــبكه هاى اجتماعى اين تاثير روز به روز  به وجود آمدن ش

بيشتر هم مى شود. 
ــت، اينكه گروه  با اين حال، توجه به گروه هدف مهم اس
هدف ما تا چه حد به اين رسانه (اينترنت) دسترسى دارد. 
شايد گروه ما بيشتر به تلويزيون دسترسى داشته باشد،در 
ــت كه نوع تبليغ هم تغيير مى كند و البته  اين زمان اس
تلويزيون نسبت به رسانه هاى ديگر محدودتر است، ولى 
از لحاظ تعدد بيننده هنوز هم نسبت به ديگر روش ها از 

جمله روزنامه، مجله و راديو برترى دارد. 
*كارشناس گردشگرى

عرضه آپديت اندرويد 
4/4 ال جى به بازار

اگر يادتان باشد شركت ال جى گوشى هوشمند اپتيموس 
جى را كه حاال همه آن را به  عنوان آغازگر سرى قدرتمند 
ــه سال پيش به بازار عرضه كرد.  جى مى شناسند، دو س
ــى به عنوان هم رده نكسوس 4 گوگل شناخته  اين گوش
ــوس 4 به اندرويد كيت كت  ــود و حاال وقتى نكس مى ش
آپديت شده، عرضه آپديت اپتيموس جى ال جى چندان 
ــت. به گزارش فارنت، نكته جالب اينكه  دور از ذهن نيس
اپتيموس جى ال جى حاال با پرش از روى اندرويد 4/2 و 
ــن به اندرويد 4/4  ــتقيما از اندرويد 4/1 جلى بي 4/3 مس
كيت كت رسيده است. البته مطمئنا مى دانيد كه چندين 
ماه از عرضه اين آپديت براى اپتيموس جى در سرزمين 
ــى مى گذرد و حاال ال جى  مادرى ال جى يعنى كره جنوب
ــاير  همان طور كه در خرداد ماه وعده داده بود آن را در س
ــى از عرضه اين  ــان عرضه مى كند. گزارش هاي نقاط جه
ــر شده و اين آپديت  ــاير نقاط جهان منتش آپديت در س
در ايران نيز در دسترس قرار گرفته و عالوه بر استفاده از 
برنامه ويژه رايانه به طور مستقيم و از طريق واى فاى نيز 
مى توانيد اين آپديت را دريافت و گوشى خود را به اندرويد 

كيت كت به روز كنيد. 

بازاريابى مجانى

از ميان خبرها

ديدگاه

نوبرانه

مترجم: حامد تقوى

پروانه مسجل*

رقابت دانش آموزان 
براى ايجاد گوگل دودل

ــال  گوگل در حال دعوت دانش آموزان بين 6 تا 17 س
ــوگل دودل از «روياهاى من  ــرح گ براى ايجاد يك ش
ــت. مدارس و افراد مى توانند با  در آفريقاى جنوبى» اس

ثبت نام، بخشى از اين برنامه شوند. 
ــط هيات  ــدگان اين برنامه توس ــارا، برن به گزارش ش
ــر و تحصيل داورى  ــوزه هن ــى كه در رقابت ح داوران
ــت ها در  ــود. جوايز به فيناليس ــدا مى ش ــد، اه مى كنن
ــود. گروه هاى 6 تا 8 ساله،  ــنى اهدا مى ش چهار رده س
ــاله،  ــاله، گروه هاى 12 تا 14 س گروه هاى 9 تا 11 س
ــه رده بندى  ــاله در اين برنام ــاى 15 تا 17 س گروه ه

شده اند. 
ــت كه براى  ــت كرده اس گوگل از عموم مردم درخواس
ــنى گروهى را  دودل هاى مورد عالقه خود از هر رده س
ــى كنند و اگر پيش بينى آنها  به  عنوان برنده پيش بين
ــزى را دريافت مى كنند. اين  ــه واقعيت بپيوندد جواي ب
جوايز شامل تبلت، گوگل پلى وانكر و جايزه اى به مبلغ 
ــد تكنولوژى  ــزار دالر براى كمك هزينه خري 100 ه
ــده است.  براى برندگان مدارس ملى در نظر گرفته ش
كاربران گوگل دودل برنده نهايى را از ميان آنهايى كه 
ــان  براى يك روز از ميان ميليون ها آفريقاى جنوبى نش

داده مى شوند، انتخاب مى كنند.
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نگاهى به آگهى هاى ضد سيگار تلويزيون

جان مادرتان سيگار نكشيد

First آگهى شركت بيمه
شعار: در بهشت هم هنوز اتفاقات بد مى افتد!

Vince Soliven :اياالت متحده امريكا- كارگردان خالقيت اجرايى ,MVNP, Honolulu :آژانس تبليغاتى
Sudipto Piku Ghosh :كپى رايتر - Darell Castro :مدير هنرى

تبليغات خالق

نرگس فرجى

ــيگار نكش» هر  «جان مادرت س
ــار اين جمله را  كدام از ما هزار ب
به كسانى كه در اطرافمان سيگار 
ــه اى  ــم؛ جمل ــند گفته اي مى كش
ــوردى تكرارى تر  تكرارى با بازخ
از طرف كسانى كه هميشه بدون 
ــت حقوق  ــر گرفتن رعاي در نظ
ــط پيرامون خود را  ديگران محي
با دود سيگارشان آلوده مى كنند. 
ــه در اين زمينه تبليغات  هميش
ــده؛ تبليغاتى كه  ــترده اى ش گس
ــه از معايب سيگار  ــايد هميش ش
ــا ديدن  ــر بيننده اى ب گفته و ه
ــال تلويزيون را  آن به راحتى كان
ــدون اينكه توجه  ــوض كرده، ب ع
ــد. اما  ــته باش چندانى به آن داش
ــئوالن اين حوزه متوجه  حاال مس
ــيوه هاى قديمى  ــده اند كه ش ش
ــراغ شيوه  جواب نمى دهد و به س

بهترى رفته اند. 
ــش چند  ــاهد پخ ــن روزها ش اي
ــيگار از  ــى تبليغاتى ضد س آگه
ــتيم؛ آگهى هايى  رسانه ملى هس
ــى آگهى هايى  ــاوت از تمام متف
ــه حال درباره اين موضوع  كه تا ب
آگهى ها  اين  ــاهده كرده ايم.  مش
ــتندگونه دارند  حال وهوايى مس
ــاى  ــى از چهره ه ــا برخ و در آنه
مشهور ورزشى گپى خودمانى با 
بينندگان مى زنند. به نظر مى رسد 
ــى متفاوت از اين  فعال چهار آگه
سرى آگهى ها ساخته شده كه در 
هر چهار آگهى مخاطب با شروع 
آگهى متوجه نمى شود كه هدف 

آن چيست. 

مواظب حوصله بيننده باشيد
ــدادى نوجوان  ــى اول، تع در آگه
ــى را به كار مى برند كه  جمله هاي
بايد تا انتها با آگهى همراه باشيد 
و با حوصله موضوع را دنبال كنيد 
ــى آگهى  ــه مفهوم اصل تا متوج
شويد؛ مسئله اى كه براى مخاطب 
ــوار است.  بى حوصله امروزى دش
ــه به قول  ــت ك اين در حالى اس
ــيارى از متخصصان تبليغات،  بس
ــرايطى قرار  بايد مخاطب را در ش
ــرارى از  ــه راحتى راه ف داد كه ب
ــد. در نتيجه  ــما پيدا نكن پيام ش
ــاد كرد كه  ــرايطى را ايج بايد ش
ــاى  ــت و فض ــده در موقعي بينن
ــراى مثال،  ــرد. ب ــى قرار گي آگه
ــوو، در مورد  ــركت ول ــى ش آگه
ــتفاده از موبايل  جلوگيرى از اس
ــى آنقدر تاثيرگذار  هنگام رانندگ
ــود كه هر بيننده اى با ديدن آن  ب

ــر فرومى رفت كه  لحظه اى به فك
ــتفاده از موبايل چه  در نتيجه اس
ــت از  لحظه زيبايى را ممكن اس

دست بدهد. 

همراهى با بيننده از طريق 
آگهى هاى بهداشتى 

ــى  تلويزيون ــيگار  ــى ضدس آگه
رفته رفته جلوه محتوايى بهترى 
ــاى  ــد. در آگهى ه ــدا مى كن پي
ــدا صحبتى  ــوم نيز ابت دوم و س
ــيگار نمى شود، ولى  از معايب س
ــدر جذابيت  ــر اوليه آن ق تصاوي

ــه بيننده را تا  دارد ك
ــى با خود  ميانه آگه
ــد. به طورى  مى كش
همان  در  بيننده  كه 
ــدا با بى حوصلگى  ابت
ــون را  ــال تلويزي كان
ــر نمى دهد. در  تغيي
ــروع اين آگهى ها  ش
ــيگار  هم حرفى از س
زده  آن  ــب  معاي و 

ــر بيننده اى با  ــود، ولى ه نمى ش
ديدن چهر ه هاى مشهور ورزشى 
اين  ــذب  ــود ج خ ــه  موردعالق
ــود. هر بيننده اى با  آگهى مى ش
ديدن اين تصاوير در ابتدا خيال 
ــه فعاليت  ــت صحن مى كند، پش
تماشا  را  ورزشى  فدراسيون هاى 
ــه يكى از  ــئله اى ك مى كند؛ مس
ــورد عالقه همه ما  موضوعات م
ايرانى هاست. ما ايرانى ها هميشه 
خيال مى كنيم، حرف اصلى به ما 
ــده و اگر پشت صحنه  گفته نش
ــت مخفى  ــم، به حقيق را ببيني
ماجرا پى خواهيم برد. اين همان 
اتفاقى است كه درباره تصاويرى 
مى افتد كه معموال بعد از هرسرى 
از مسابقات جام جهانى و المپيك 
توسط تلويزيون ساخته مى شود 
ــراى مطلع  ــتياق ب و مردم با اش

شدن از ناگفته ها به تماشاى آن 
مى نشينند. 

حضور تكواندوكارها درآگهى 
تلويزيونى 

ــى  ــاى ورزش ــر آگهى ه  تصاوي
ــه نظر  ــون ب ــيگار تلويزي ضدس
ــت. در اين  ــاده و حرفه اى اس س
دو آگهى، از ورزشكاران دو حوزه 
ــده، يكى از  ــتفاده ش مختلف اس
و  تكواندو  ــكاران حرفه اى  ورزش
ــن حرفه  ــال، اي ــرى از فوتب ديگ
ــى پرطرفدار. آگهى اى كه  ورزش

ــد،  حاضرن درآن  ــا  تكواندوكاره
سياه وسفيد است. تكواندوكارها 
يكى پس از ديگرى درباره سيگار 
ــان مى آورند.  ــه اى را به زب جمل
ــه اينكه در اين  نكته جالب توج
ــكاران جمله اى يا  ــى ورزش آگه
ــه  ــد ك ــناريويى را نخوانده ان س
ــاس آن نوشته كلمات ادبى  براس
ــه كار ببرند،  ــا نصحيت گونه ب ي
ــده كه  ــته ش بلكه از آنها خواس
ــى و عاميانه  با همان زبان ورزش
ــود با مخاطبان صحبت كنند.  خ
ــرف  ــه اى ح ــكاران به گون ورزش
مى زنند كه انگار بهترين دوست 
ــواده آنها  ــى از اعضاى خان و يك
ــه و با زبان  ــان قرار گرفت مقابلش
خواهش از بيننده مى خواهند كه 
ــه به ضرر خود  از انجام كارى ك

آنها است جلوگيرى كنند. 

گپى خودمانى در يك آگهى 
بهداشتى 

ــدر صميمى  ــاى آگهى آن ق فض
ــى در ميانه آگهى  ــت كه حت اس
ــكاران با بى حوصلگى بلند  ورزش
ــوند يا جمله اى را با خنده  مى ش
ــن آگهى در بيننده  مى گويند. اي
احساس صميميت ايجاد مى كند. 
آگهى با جمله «يك راه طوالنى را 
ــود با يك قدم كوتاه شروع  مى ش
كرد» آغاز مى شود. بعد تصويرى 
از يوسف كرمى قهرمان المپيك 
و جهان در حال مبارزه نشان داده 
مى شود كه بالفاصله 
ــى  حرف ــد،  مى گوي
قهرمانان  و  ــدارى؟  ن
ــس  ــى پ ــدى يك بع
جمله هايى  ازديگرى 
از اين قبيل مى گويند. 
ــپس بدون مقدمه  س
ــف كرمى  دوباره يوس
ــرا  «چ ــد:  مى پرس
مى كشى؟»  ــيگار  س
هر بيننده اى با ديدن اين صحنه 
احساس مى كند كه مخاطب فيلم 
خود اوست و با جمله هايى مانند 
ــش ولى درد  ــيگار بك «خوب س
ــش، مادرت  ــدى آن را هم بك بع
ــيگار را  ــه وقتى س ناراحت مى ش
ــه» و غيره  ــتت مى بين توى دس
تحت تاثير قرار مى گيرد. در ادامه 
مخاطب فيلم كسانى مى شوند كه 
دائم قول فردا را براى ترك سيگار 
مى دهند و باز جمالت خودمانى 
ــد تا انتهاى  قبل به گوش مى رس
آگهى كه با شعار سيگار هر شش 
ثانيه يك نفر را مى كشد، به پايان 
ــد. آگهى دائم واژه سيگار  مى رس
ــد، ولى لحظه اى  را تكرار نمى كن
ــده اى را  ــاه هر بينن هرچند كوت
ــه به نوعى درگير با اين معضل  ك

است، به فكر فرومى برد. 

ــردان از  ــدى كارگ ــى بع در آگه
ــرده؛  ــتفاده ك ــت ها اس فوتباليس
ــياه و سفيد نيست،  اين آگهى س
دود  از  ــى  المان از  آن  در  ــى  ول
ــده و وقتى  ــتفاده ش ــيگار اس س
ــت ها جمله هاى خود را  فوتباليس
ــيگار  مى گويند، هاله اى از دود س
ــه تصوير ديده  ــز در پس زمين ني
مى شود. دراين آگهى ديگر حتى 
يك بار هم از واژه سيگار استفاده 
ــود؛ ولى المان ها به گفتار  نمى ش
ــك مى كنند تا مخاطب  متن كم

پيام را راحت تر درك كند. 

با سيگار چه كار مى كنيد؟ 
ــيگار  درميانه آگهى جمله« با س
ــط  ــد؟» توس ــى كار مى كني چ
ــتى با پس زمينه سياه  فوتباليس
ــود و پس  و دودآلود گفته مى ش
ــردار  ــدرى، س ــرو حي از آن خس
ــك تيموريان و  ــون، آندراني آزم
ــجاعى از خردكردن و  مسعود ش
ــيگار مى گويند.  تكه تكه كردن س
ــت  نقطه قوت اين آگهى آنجا اس
ــت ها  ــه برخى از اين فوتباليس ك
ــان  صادقانه مى گويند كه پدرش
ــد و در اين زمينه  سيگار مى كش
ــى وهمدردى  ــده همدل ــا بينن ب
مى كنند؛ كارى كه براساس علم 
ــيوه براى  ــات، بهترين ش ارتباط
برقرارى ارتباط با مخاطب است. 
قاسم حدادى فر و هاشم بيگ زاده 
ــان مى خواهند  صادقانه از پدرش
كه ديگر سيگار نكشند. آگهى با 
ــواد نكونام و  جمله هاى پايانى ج
عليرضا شهاب فيزيوتراپيست تيم 
ــد و در انتها  ملى به پايان مى رس
ــد، دخانيات  ــك نكني جمله «ش
تلويزيون  مى كشد» روى صفحه 
ــن مجموعه  ــدد.  اي نقش مى بن
ــتند كه  آگهى هاى تبليغاتى هس
ــوان از كنار آنها  به راحتى نمى ت
ــى ادعا  ــى اگر كس ــت. حت گذش
ــخه هاى  كند اين آگهى ها از نس
ــده اند، باز هم  ــى  ش خارجى كپ
ــر و شكل آن به دل مى نشيند  س
و به خوبى بومى سازى شده است؛ 
ــى را كه  ــارت ديگر، پيام ــه عب ب
ــه مخاطب بدهد، به خوبى  بايد ب
اصلى  مى رساند. شايد مخاطبان 
ــيگارى باشند  اين آگهى افراد س
ــه راحتى از كنار اين  و آنها هم ب
ــى به يقين  ــا بگذرند، ول آگهى ه
ــيگارى هايى كه با  ــان س اطرافي
ــوع درگيرند، به راحتى  اين موض
ــى نمى گذرند  ــار اين آگه از كن
ــران  ــه ديگ ــاى آن را ب و تماش

پيشنهاد مى كنند. 

تخفيف سرويس چدن

زيرچانه ام مى چسبد به گلويم. درجه حرارت بين سطح 
ــود. عرق مى كند و لزج  چانه و گلو به تدريج زياد مى ش
ــود. ضريب اصطكاك بين اين دوسطح به سمت  مى ش
ــرمى خورد. هى  ــر ميل مى كند و چانه روى گلو س صف
ــه خود باعث  ــايش به نوب ــورى، هى آنورى. اين س اين
ــى از عرق سوز  ــدن زيرچانه، و دلواپس هرچه گرم تر ش
ــه از  ــود. از طرفى حركت قطرى يك پش ــدن مى ش ش
ــانيت بى خبر، از يك جناح سوراخ گوش به جناح  انس
ــخت شدن خواب است. با هر  ديگر هم مزيد برعلت س
ــت، از مرحله عرق سوختگى و ويز ويز پشه  بدبختى اس
ــبك و لغزان خواب  ــره مى گذرم. كم كم امواج س و غي
ــى اهميت  ــن كالبد فان ــغال مى كند و اي ــزم را اش مغ
ــانى كه  ــت مى دهد. مثل قرص جوش خودش را از دس
ــته از  به ماليمت حباب بدهد و كف كند، آهسته آهس
ــوم و پا به دنياى غريب  ــب اين جهانى خارج مى ش قال
آشناى خواب هايم مى گذارم. شهرهاى فيروزه اى رويا. 
قطعه هاى طاليى بنا شده بر صخره هايى كه زير شالق 
ــبز لجنى تيره  آب الجوردى رنگ اقيانوس به رنگ س
درآمده اند. من هفتمين پادشاه اقليم جابلقا امروز سوار 

بر اسب تك شاخ به سراغ نامزد. . . 
ناگهان زررررر

نامزد طاليى، تك شاخ سبز فيروزه اى. . . 
زرررررر

ــه، ليز  ــان، ويز ويز پش ــف كردن قرص جوش وز وز ك
خوردن و عرق 

زرررررر
ــا رفت.  ــه باد فن ــم ب ــه تالش هاي ــى! هم ــام ه اى باب
ــرم و به طور كامل وارد  ــم  اجمعين از خواب مى پ كله

ابتذال دنياى فانى مى شوم. 
ــه برم دار،  ــازى درمى آورد ك ــام قوا كولى ب تلفن با تم
ــى دارم، درحالى كه  ــرص برم ــى را با ح برم دار. گوش
حرف هاى مثبت هجده صادره از ذهنم را فرو مى دهم. 

 - الو، مادر، خودتى؟ 
 - الو، مادربزرگ شمايين؟ 

- آره مادرجون، خوبى؟ وقتت به خير مادر. 
ــما هم به خير، چه خبرا مادربزرگ؟ چيزى  - شب ش

شده اين وقت شبى؟ مشكلى دارين خداى نكرده؟ 
- نه مادرجون، نه دل ناگرون نشو. فكر كنم برنده شدم 
ــك در چشم  ــادى و ابتهاج؛ حدس مى زنم اش مادر (ش

مادربزرگ جمع شده)
ــدين به  ــه مادرجون، چى برنده ش - به به، مبارك باش

سالمتى؟ 
ــده كه به  ظاهر  ــن االن يه پيامك برام اوم - واال همي
ــدم. اونم  ــرويس چدن ش ــده 40 درصد تخفيف س برن

خارجى. 
- سرويس چدن؟ كى؟ بانك برنده تون كرده؟ 

- بانك؟ فكر نكنم مادرجون. نوشته تبريك و احسنت 
و آفرين و اين حرفا، شما سرويس كامل چدن قزميت 
ــدين. زنگ بزنين به اين شماره و با كارمندان  برنده ش

ما تماس بگيرين و اينا. 
- شما جايى تو قرعه كشى شركت كرده بودين؟ (دارم 
سعى مى كنم يك جورى قضيه را مهم تر از يك پيامك 

تبليغاتى كنم، براى التيام اعصاب خودم البته!)
- نه مادرجون، گمون نكنم. 

مانده ام به مادربزرگ از همه جا بى خبرم چه بگويم كه 
ــت  چندان توى ذوقش نخورد. با بدبختى قضيه را راس
ــرم پريده.  و ريس مى كنم، اما خواب ديگر به كلى از س
ــئول مربوطه تبليغ  آخر برادر عزيز، خواهرگرامى، مس
ــدرت خوب، مادرت  ــب، آخر پ ــى بعد از نيمه ش پيامك
ــات مردم بازى مى كنيد؟ گفته اند  خوب، چرا با احساس
ــانى  تبليغ، گفته اند خودتان را به مصرف كننده بشناس
ــم مصرف كننده فرو  د، نگفته اند كه خودتان را در چش
ــت.  ــد. بابا يك كمى مالحظه هم خوب چيزى اس كني
حداقل يك جورى برنامه ريزى كنيد شب و نصفه شب 
ــت، نه  ــد. واهللا اين نه اخالقى اس ــردم را زابراه نكني م
ــت همخوانى دارد.  ــه حتى با اصول مديري منصفانه، ن
ــه اى  ــوزى زيرگلو و ويز ويز پش حاال من با اين عرق س
كه از بيدار شدن من خوشحال شده و اين خواب پريده 

چه گلى به سرم بگيرم؟ 

تحمل مسيرهاى سخت براى 
دسترسى به نمونه هاى رايگان

ــگان از يك خوراكى  ــراى دريافت يك نمونه راي مردم ب
ــى و روانى حاضر به تحمل و صبر  چقدر از لحاظ فيزيك
ــتند؟ آژانس تبليغاتى استراليايى BBDO با دشوار  هس
ساختن راه رسيدن به نمونه ها براى مصرف كنندگان، به 
دنبال پاسخ به اين سوال رفت. اين نمونه ها نيم وعده هاى 
ــته  برنجى Fantastic Delties  بودند و از مردم خواس
مى شد براى مدت طوالنى و به طرق نامعقولى مثال بدون 
ــد، صبر كنند تا  ــى جلوتر از آنها در صف باش اينكه كس
ــى دريافت كنند. بعد از  ــته از اين خوراك بتوانند يك بس
ــدت طوالنى منتظر  ــردم كه م ــت ها از م ــن درخواس اي
ــيدن به  ــيرهاى پيچ در پيچ براى رس بمانند و ايجاد مس
ــد و  ــته ش باجه خوراكى، حتى پا از اين هم فراتر گذاش
ــرايط مشابه روى زمين يخ قرار گرفت.  اين بار باجه با ش
ــتريان براى دريافت خوراكى حاضر شدند كه  باز هم مش
ــكى كنند و زمين بخورند. در ادامه حتى  صبر كنند، اس
ــوى آب قرار گرفت و مسير رسيدن به  باجه اى در آن س
ــت اما باز هم به نظر مى رسد  باجه از درون آب مى گذش
مردم از اينكه براى رسيدن به اين خواركى تن به آِب يك 
ــتند. قيمت اين خوراكى تنها 2  درياچه بزنند ابايى نداش
دالر است و نام اين كمپين «چقدر حاضريد پيش برويد» 

يا «How  Far Would You Go » است. 
ــت كه راه اندازى شده و چند  ــال اس اين كمپين چند س
ــت، شايد  ــته اس ويدئوى پربيننده تاكنون به همراه داش
ــيدن به  ــختى براى رس ــى از اين افراد كه به هر س برخ

خوراكى تن دادند از اين موضوع آگاهى داشتند. 

پرنده هاى اوريگامى 
وسيله عذرخواهى جانسون

ــبت  ــو Johnson’s Baby پيام به نس ــك ويدئ در ي
ــانده و روى تعهد  ــه مصرف كنندگان رس ــى را ب عجيب
ــت  برند Johnson & Johnson به تضمين بهداش
ــون  ــود تاكيد مى كند. جانس ــالمت محصوالت خ و س
ــى جديد براى  ــتفاده از فرمول ــا وجود اعالم خبر اس ب
ــتباه را در كار خود  ــوالت خود بروز هر گونه اش محص

رد مى كند. 
ــت و  ــن آگهى تبليغاتى با عنوان «تعهد ما به بهداش اي
ــالمت» توضيح مى دهد كه جانسون شكاياتى مبنى  س
ــار در محصوالت خود  ــيميايى زيانب ــر وجود مواد ش ب
ــب اطمينان از  ــرده و در ادامه با وجود كس دريافت ك
سالم بودن آنها، به خاطر آرام كردن ذهن افراد، آنها را 

از مجموعه محصوالت خود حذف مى كند. 
ــد، اما جمله «ما اين كار  ــن باش ــايد روش  اين پيام ش
ــما انجام مى دهيم» كمى  ــراى آرام كردن ذهن ش را ب
ــت. به احتمال استفاده از  مهربانانه و دلجويانه نيز هس
ــت حس بهترى را در  ــب تر مى توانس كلمه هايى مناس

مصرف كننده به وجود آورد. 
اين برند سپس با اجبار كارمندان خود به ساخت هزار 
ــا خوش قلبى فراوان  ــده اوريگامى تصميم گرفت ت پرن
ــد. اين پرنده ها به ظاهر  ــان ده خود را به مخاطبان نش

نشانه اميد و عمل اين برند به تعهدات خود هستند. 
اين آگهى تبليغاتى چندان مصرف كننده را هدف قرار 
نداده و آشكارا قصد ابراز مهربانى و اثبات خوش  قلبى 
ــكل اينجاست كه پس از مشاهده  برند را دارد، اما مش
ــيميايى بحث  ــود مواد ش ــايد درباره وج ــى ش آن حت

برانگيز در محصوالت اين برند كنجكاوتر شويد. 
ــد در حوزه  ــدام جدي ــك اق ــى از ي ــن آگهى بخش اي
رسانه هاى اجتماعى است كه پخش 40 ويدئوى ديگر 
ــود. كارشناسان تبليغات  ــال را شامل مى ش تا پايان س
اظهار اميدوارى كرده اند كه آگهى هاى تبليغاتى بعدى 

اين برند چنين ناشيانه طراحى نشده باشد. 

تبليغات گوگلى
ــن باورند كه  ــان بر اي ــتيد اكثر كارشناس آيا مى دانس
ــوگل انجام  ــى را گ ــات اينترنت ــيارانه ترين تبليغ هوش
ــواى خاصى را  ــب كاربران محت ــد؟ معموال اغل مى ده
ــى را براى فرد  ــه مى كنند و آن گاه گوگل تبليغ مبادل
ــاى مبادله  ــب با محتواه ــد كه متناس ــش مى ده نماي
ــى و  ــت. اين نوع تبليغات به  گونه اى سفارش ــده اس ش
ــرار مى گيرد كه براى  ــده در اختيار كاربر ق پااليش ش
ــد و كاربر آن  ــاس مزاحمت ايجاد نمى كن ــر احس كارب
ــايبر بايد  را به راحتى مى پذيرد. تبليغات در فضاى س
ــاليق  از حالت مزاحمت خارج و باتوجه به عاليق و س
ــود. همچنين رسانه سايبر نيز  افراد براى آنها تبليغ ش
ــود را دارد. خيلى از افراد معتقدند  مخاطبان خاص خ
ــكاف طبقاتى بين  ــانه هاى ديجيتال موجب ش كه رس
ــى به اينترنت  ــار دسترس ــود زيرا همه اقش افراد مى ش
ــال، تبليغ برخى از  ــات آنالين ندارند. با اين ح و تبليغ
ــى و تبليغات  ــا و خدمات مانند تبليغات آموزش كااله
مرتبط با خدمات آنالين و الكترونيك در محيط سايبر 
بهتر از تبليغ در سطح شهر و   روى بدنه اتوبوس  است. 

اضافه وزن بطرى هاى كوكاكوال
ــش  ــته به بلومبرگ براى پوش مجله بيزينس ويك وابس
ــوع اين هفته خود يعنى «برخورد كوكاكوال با  دادن موض
ــد پوند به وزن بطرى  ــكل بزرگى به نام چاقى»، چن مش

منحصر به فرد كوكاكوال افزوده است. 
ــط «كلر  ــتان اين طرح توس به گزارش  ام بى اى نيوز، داس
ــكل جديد اين  ــده و به بررسى مش ــودات» نوشته ش س
ــل چاق كنندگى محصوالت خود  برند در مقابله با معض
ــاره مى شود كه فروش نوشابه هاى  مى پردازد. در ادامه اش
ــيوع چاقى با  ــد نگرانى ها از ش ــوال همزمان با رش كوكا ك
ــراى خلق تصويرى  ــت. ب ــوردن آنها كاهش يافته اس خ
ــه بيزينس ويك اين  ــد از كوكاكوال روى جلد مجل جدي
مجله با همكارى يك تصويرگر به نام جاستين متز، به كار 
ــده توسط عكاسى به نام «جيسون  روى عكس گرفته ش
ــرگ در بخش «توضيحات  ــردازد. بلومب فالچوك» مى پ
پشت جلد» جست وجو ميان دو گزينه براى تصوير روى 
جلد را شرح داده بود كه يكى بطرى چاق نوشابه و ديگرى 
پروار شدن يكى از معروف ترين نمايندگان كوكاكوال يعنى 
ــد. تيم بيزينس ويك روى  ــا نوئل را به تصوير مى كش باب
گزينه اول تمركز كرد زيرا به ظاهر در راستاى انتقال پيام، 
مسير مستقيم ترى را بر مى گزيد و با بى احترامى به چهره 

محبوب دوران كودكى يعنى بابانوئل همراه نيست. 

داستانك

از ميان خبرها

كافه تبليغات

آيا مى دانستيد

ايستگاه تبليغات

آزاده ميرطاهرى
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يكى از بزرگ ترين نهادهاى بين المللى كه با فقر جهانى مبارزه مى كند، بنياد اوكسـفام اسـت كه از 17 سـازمان تشكيل 
مى شـود. اين نهاد ابتداى سال جارى، گزارش تكان دهنده اى از توزيع ناعادالنه ثروت در جهان منتشر كرد و نگرانى هاى 

جدى اى را در اين باره مطرح كرد. 

                    يك درصد از ثروتمندترين انسان هاى دنيا 110 تريليون دالر ثروت دارند. 65 برابر نيمه فقير جمعيت دنيا.
                    1200 بيليونر در دنيا وجود دارد.

                    درآمد يك درصد باالى جمعيت جهانى در 20 سال گذشته 60 درصد بيشتر شده است.
                    از سال 1970 تا 2012، ماليات ثروتمندان در 29 كشور از 30 كشور كاهش يافته است.

                    70درصد مردم دنيا در كشورهايى زندگى مى كنند كه نابرابرى آنها از سال 1980 افزايش يافته است.
                    يك درصد خانواده ها در سراسر دنيا، 46 درصد ثروت جهانى را در اختيار دارند.

افزايش بى ثباتى سياسى

افزايش تنش هاى اجتماعى:
خشونت، بيمارى هاى روانى، افزايش جرم و جنايت

افزايش حس حقارت در جامعه

باقى ماندن گرسنگى در جهان

شكاف جنسيتى

مانع رشد اقتصادى

تخريب محيط زيست:
CO2  .يك درصد باالى جامعه، 10 هزار بار بيشتر از ميانگين مصرف كربن در امريكا كربن مصرف مى كنند

پيامدها

در سياسـت ها ى كلى اقتصاد مقاومتى كه توسـط مقـام معظم رهبرى 
ابالغ شـده، بر «ارتقاى شـاخص هاى عدالت اجتماعى» و «سـهم برى 

عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف» تاكيد شده است. 
مضمون كلى اين بخش از سياسـت هاى كلـى اقتصاد مقاومتى، مفهوم 
توزيـع عادالنـه ثروت را هم در بـر مى گيرد، معضلى كه سـازمان هاى 
بين المللى هشدار داده اند كه يكى از بزرگ ترين چالش هاى پيش روى 

بشر است. 
شـكافى كه ميان درآمد تنها بخش بسـيار كوچكى از ثروتمندان دنيا 
و ديگر سـاكنان كـره زمين ايجاد شـده، در آينده  اى بسـيار نزديك 

مى توانـد چهـره زندگـى در كـره زمين را بـه صورتى بنيـادى تغيير 
دهـد. بنياد بين المللى اوكسـفام كه در زمينه از بيـن بردن فقر تالش 
مى كند، هشـدار داده كـه اين وضعيـت حتى مى توانـد باعث انقالب 
اقشـار فرودسـت جامعه عليه دهك هاى باالى جوامع در سراسر دنيا 
شـود.  با اينكه آمارهاى دقيقى از توزيع ثـروت در ايران وجود ندارد، 
صحبت هاى عزت اهللا يوسـفيان عضو سـتاد مبارزه با مفاسد اقتصادى 
كشور درباره توزيع يك چهارم نقدينگى كشور در دست تنها 600 نفر، 
نشـان مى دهد كه شرايط در كشـور براى بيشترشـدن شكاف توزيع 

ثروت در ايران كامال مهياست. 

دنيا به كام
85 نفر

ضريب جينى در ايران براساس گزارش توسعه سازمان ملل

يك چهارم نقدينگى كشور سه چهارم نقدينگى كشور

كل نقدينگى كشور

600 ايرانى

400 هزار ميليارد تومان

100 هزار ميليارد

70 ميليون ايرانى

300 هزار ميليارد 
در اختياردر اختيار بيش از 

ايرانقطرچينروسيهمكزيكشيلىبرزيل تركيه

رتبه ايران: 68 بين 136 كشور

نروژسوئدايرلند
39/738/3 51/741/1 52/141/5 53/942/334/333/725/8

ضريب جينى ارقامى بين 0 تا 100 را در برمى گيرد كه هر چه اين رقم بيشتر باشد داللت بر شكاف و نابرابرى درآمدى بيشتر در يك كشور است

67 درصد
ثروتمندان  معتقدنـد،  مـردم 
جامعه، كشـور را به سمتى كه 
دوست دارند، حركت مى دهند. 

10 درصد باالى جامعه،
 60 درصد ثروت كشور

را در اختيار دارند. 
نابرابرى اين كشور بيشتر 
از آفريقاى جنوبى دوره 

آپارتايد است.

چين

انگليس

افريقاى جنوبى

امريكا

سهم يك درصد باالى جامعه از 
درآمدهاى ملى نسبت به سال 
1980 دو برابر شده و از 10 

درصد به 20 درصد رسيده است.

در سال 2020 
يك ميليون نفر

از خط فقر خواهند گذشت.

85 نفر در جهان يك تريليون پوند ثروت دارند
يعنى برابر 3/5 ميليارد انسان (هر پوند 1/69 دالر)

راهكارها به سفارش اوكسفام

افزايش داوطلبانه ماليات

استفاده از ثروت

در جهت ترويج دموكراسى

استفاده از ماليات ها

براى بهبود سالمت جهانى

يك كاسه سوپ بيشتر
وضعيت نابرابرى در اين كشور به دوران 

چارلز ديكنز رسيده است.

يك كاسه سوپ بيشتر
وضعيت نابرابرى در اين كشور به دوران 

چارلز ديكنز رسيده است.

خشونت، بيمارى هاى روانى، افزايش جرم و جنايتخشونت، بيمارى هاى روانى، افزايش جرم و جنايت

CO2  .هزار بار بيشتر از ميانگين مصرف كربن در امريكا كربن مصرف مى كنند 

ــعه انسانى خود  ــازمان ملل در جديدترين گزارش توس س
ــال  ــالم كرد، رتبه ايران از نظر نابرابرى درآمدى در س اع
ــور جهان 68 و باالتر از كشورهايى  2013 ميان 136 كش

نظير امريكا، قطر، روسيه و تركيه قرار دارد. 
ــازمان ملل در  به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس، س
ــعه  ــله گزارش هاى توس جديدترين گزارش خود از سلس
انسانى 2014، نمره ايران به لحاظ ضريب جينى را همانند 
ــال گذشته 3. 38 درصد اعالم كرد و رتبه آن را از نظر  س
ــان 68 و باالتر از  ــور جه نابرابرى درآمدى بين 136 كش

كشورهايى نظير امريكا، قطر، روسيه و تركيه قرار داد. 
ــازمان ملل نمره  ــته، گزارش توسعه انسانى س سال گذش
ــى 2000 تا 2010 برآورد  ــن نظر را در بازه زمان ايران اي

كرده بود. 
ــازمان ملل در سال 2014،  ــعه انسانى س در گزارش توس
متوسط ضريب جينى ايران بين سال هاى 2003 تا 2012 
ــزارش قبلى اين  ــبت به گ ــى قرار گرفته و نس مورد بررس
ــر شد، تغييرى نداشته  ــازمان كه در سال 2013 منتش س

است. 
در عين حال ايران ميان 136 كشورى كه در اين گزارش 
مورد بررسى قرار گرفته اند، از نظر ميزان ضريب جينى در 
ــكاف درآمدى  ــه 68 قرار گرفته كه به اين ترتيب، ش رتب
ــور مورد بررسى در اين گزارش  در ايران كمتر از 68 كش

بوده است. 
در ميان كشورهاى جهان سوئد كمترين نابرابرى درآمد را 
ــور 25 اعالم شده است.  دارد و نمره ضريب جينى اين كش
ــن با نمره 25.6 در جايگاه دوم و نروژ با نمره 25.8  اوكراي

در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته اند. 
ــورهاى صنعتى و  ــى از كش ــزارش، برخ ــاس اين گ براس
ــبت به ايران  ــكاف درآمدى بيشترى نس ــعه يافته، ش توس
ــرب جينى امريكا  ــت. ض ــد كه از جمله آنها امريكاس دارن
ــان مى دهد نابرابرى درآمدى در  40.8 اعالم شده كه نش

اين كشور بسيار بيشتر از ايران است. 
برخى ديگر از كشورها كه شكاف درآمدى بيشترى نسبت 
به ايران دارند، عبارتند از: قطر با نمره 41.1، شيلى با نمره 
52.1، آرژانتين با نمره 44.5، روسيه با نمره 40.1، مالزى 
ــره 54.7، تركيه با نمره 40 و  ــا نمره 46.2، برزيل با نم ب

چين با نمره 42.1. 

ضريب جينى (cient�Gini coe) چيست؟ 
يكى از مهم ترين نشانه هاى رشد اجتماعى و وضعيت رفاه 
ــوازن توزيع درآمد يا ثروت در  ــك جامعه، تعادل و ت در ي

آن جامعه است. 
ــنجش ضريب يا  ــاخص هاى اين س ــه مهم ترين ش از جمل

شاخص جينى (cient�Gini coe)  است. 
ضريب جينى يك واحد اندازه گيرى پراكندگى آمارى است 
كه معموال براى سنجش ميزان نابرابرى در توزيع درآمد يا 
ــتفاده مى شود. اين ضريب  ثروت در يك جامعه آمارى اس
ــبتى تعريف مى شود كه ارزشى بين صفر و يك دارد  با نس
كه براى سهولت بين صفر تا صد هم نشان داده مى شود. 
ــد، برابرى  هر چقدر ضريب جينى نزديك به عدد صفر باش
ــد و بالعكس هر  ــان مى ده ــتر در توزيع درآمد را نش بيش
چقدر ضريب جينى نزديك به عدد يك باشد، توزيع نابرابر 

درآمد را مشخص مى كند. 
ــد، يعنى همه  ــاوى با عدد صفر باش اگر ضريب جينى مس
درآمد و ثروت يكسان دارند (برابرى مطلق) و اگر مساوى 
با عدد يك باشد، يعنى نابرابرى مطلق به گونه اى كه ثروت 
تنها در دست يك نفر است و مابقى هيچ درآمدى ندارد. 
ــت كه براى فهم  ــاخص جينى همان ضريب جينى اس ش

بهتر، آن را به صورت درصد بيان مى كنند. 

در تازه ترين گزارش سازمان ملل اعالم شد

وضعيت شكاف طبقاتى در ايران 
بهتر از امريكا، روسيه و تركيه

 معايب ضريب جينى 
را  درآمــد  نابرابـرى  ضريب جينـى   
اندازه گيرى مى كند، اما نابرابرى هاى فرصت 

را اندازه گيرى نمى كند. 

 اگــر دو كشــور ضريب جينى يكسـان 
داشـته باشند، ممكن اســت يـك كشور 
ثروتمنـد باشـد و ديگــرى فقير، مى توان 
نتيجـه گرفت اندازه گيرى ضريب جينى در 

دو كشور متفاوت است. 

 ضريب جينـى نقطه بـرآورد در يك زمان 
خاص اسـت. از اين رو، تغييرات درآمدى را 

در طول زمان ناديده مى گيرند. 

مزاياى ضريب جينى 
 براى مقايسه توزيع درآمدى در بخش هاى 
مختلف جامعه و همچنين در كشـورها مورد 
استفاده قرار مى گيرد. براى مثال، ضريب جينى 
براى مناطق شـهرى با مناطق روسـتايى در 

بسيارى از كشورها متفاوت است. 
 ضريب جينـى را بـه راحتـى مى توان با 
سراسر كشـور مقايسـه كرد و تفسير آن 

نيز آسان است. 
 از ضريب جينى مى توان براى نشان دادن 
چگونگى توزيع درآمد در داخل كشور طى 
يك دوره از زمان استفاده كرد. در نتيجه اين 
امكان وجود دارد تا ببينيد كه آيا نابرابرى در 

حال افزايش است يا كاهش. 
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ــت محمود  در ابتداى اين نشس
ــه اينكه  ــاره ب ــا اش ــى ب نوراي
ــر  ــمى به خاط ــاى تجس هنره
ــش خصوصى  ــودن بخ فعال ب
در اين عرصه پيشروتر از ساير 
ــرى همچون  هن ــاى  گرايش ه
ــيقى  موس و  ــر  تئات ــينما،  س
اقتصادى  راهكارهاى  ــته  توانس
خود را بيابد، به نقش گالرى ها 
ــت: در بخش  ــاره كرد و گف اش
گالرى ها  ــمى  تجس ــاى  هنره
ــوان فعاالن خصوصى هنر  به عن
ــى طى  ــش دولت ــار بخ در كن
ــتند  ــته توانس ــك دهه گذش ي
ــرايطى تقريبا  زمينه رشد و ش
ــه اقتصاد  ــه اى را در زمين حرف
هنر ايجاد كنند. همين مسئله 
ــور هنر  ــه حض ــد ك ــث ش باع
ــران را در ماركت هاى هنرى  اي
ــى زمانى  ــيم و حت ــاهد باش ش
ــه ماركت ها به تهديدى براى  ك
ــدند، همين  ــدل ش ــا ب هنر م
ــريع  بخش خصوصى خيلى س
ادارى  ــى هاى  بروكراس ــدون  ب
ــريعى  ــت واكنش هاى س توانس
ــد و از هجمه هايى  ــته باش داش
ــت به هنر آسيب  كه مى توانس
ــد كه  ــرى كن ــاند جلوگي برس
ــه حراج  ــق آن س ــه موف نمون

هنرى تهران است. 
سپس مرادخانى در اين بخش 
ــت در مقدمه اى گفت:  از نشس
اينكه چرا در مورد اقتصاد هنر 
ــوال  ــود س ــخن گفته مى ش س
ــت. گويى اين  قابل توجهى اس
ــول  ــت مغف ــش مدت هاس بخ
ــال بايد در مورد آن  مانده و ح
بيشتر صحبت كرد. ما به عنوان 
كشورى اسالمى كه هنر در آن 
ــال وجود داشته  ــال هاى س س
ــاد به كار  ــت در حوزه اقتص اس
ــترى نياز داريم. در زمينه  بيش
ــت  هنر اين نكته قابل توجه اس
ــور ما همواره از  كه هنر در كش
زاويه ديد حاكميت ديده شده 
ــدا كند  ــراى آنكه رونق پي و ب
هميشه بخش حاكميتى از آن 
ــت. در واقع  ــت كرده اس حماي
ــتقيمى ميان  هميشه خط مس
ــا ايجاد اثر  ــكان يعنى پول ب ام

هنرى وجود داشته است. 
وى با بيان اينكه امروز بسيارى 
ــود عالقه به هنر  از افراد با وج
ــت پول براى  تمايلى به پرداخ
ــرد: اين  ــار ك ــد، اظه آن ندارن
ــان مى دهد مسائل  موضوع نش
ــور ما  ــه هنر در كش ــوط ب مرب
پنهان و پيچيده است. از سوى 
ديگر اينكه عدم رعايت عدالت 
ميان هنرمندان مطرح مى شود 
ــمه  سرچش ــى  نگرانى هاي از 
ــه در زمينه اقتصاد  مى گيرد ك
ــود دارد. بايد مراقبت  هنر وج
ــرايطى پيش آيد كه  ــرد تا ش ك
ــد  ــمت رش ــر به س ــير هن مس

حركت كرده و تثبيت شود. 
ــر فرهنگ  ــرى وزي ــاون هن مع
ــاره به  ــالمى با اش ــاد اس و ارش
ــه در حاكميت  ــه ك ــن نكت اي
ــده و حمايتى  دو نقش بازدارن
ــزود: در بخش  ــود دارد، اف وج
ــائلى  ــارت گاه مى توان مس نظ
ــرد و حتى گاه نوع  را اصالح ك
ــش نظارتى  ــى كه در بخ نگاه
ــئله  مس مى تواند  دارد  ــود  وج
ــر را به  ــه هن ــت در زمين فعالي
ــا تبديل كند. در  اقتصادى پوي
ــب و كار هنر  ــه رونق كس زمين
ــالش  ــت ت ــش حاكمي در بخ
ــاد  ايج را  ــى  فضاي ــم  مى كني
ــش خريد  ــه بازار كش كنيم ك
ــته باشد. به  آثار هنرى را داش
ــالش مى كنيم موضوع  عالوه ت
ــد بودجه  ــاص يك درص اختص
ــازمان ها به خريد آثار هنرى  س
ــال آينده تصويب شود. به  تا س
عالوه موضوعاتى مانند افزايش 
بهره مندى آحاد جامعه از هنر، 
ــش نقش اقتصاد ملى هنر  افزاي
ــى هنر و  ــاد جهان ــا در اقتص م

بخش هاى  ــاركت  مش ــت  تقوي
ــعه اقتصادى  غير دولتى در توس
از ديگر موضوعاتى است كه ما 

به آن توجه داريم. 
مرادخانى درباره سرمايه گذارى 
ــرى  ــاى هن ــش فضاه در افزاي
ــذب  ج ــرد:  ك ــار  اظه ــز  ني
و  ــى  خارج ــرمايه گذارى  س
ــر بانك ها  ــن جلب نظ همچني
ــرى يكى از  ــراى كارهاى هن ب
مسائلى است كه امكان فعاليت 
ــت.  ــراوان اس ــيار ف در آن بس
ــار موزه  ــوان مثال در كن به عن
ــر فضاى بزرگى  هنرهاى معاص
ــت به  وجود دارد كه سال هاس
شكل يك بازارچه خوداشتغالى 
ــن فضا هيچ  ــت. اي درآمده اس
ــدارد، در  ــه موزه ن ــى ب ارتباط
ــه با جابه جا كردن اين  حالى ك
ــه در اين زمين بزرگ و  بازارچ
ــوزه هنرهاى معاصر  در كنار م
ــنال گالرى  نش ــك  ي ــوان  مى ت

تاسيس كرد. 
وى همچنين با اشاره به بعضى 
بخش  در  ــى  مال ــاى  فعاليت ه
دولتى درباره سود رسان نبودن 
ــى پول خرج  ــا گفت:  گاه آنه
ــترى در  ــردن مزاحمت بيش ك
ــى آورد، به عنوان  ــور پديد م ام
از  ــت  حماي ــدوق  صن ــال  مث
ــل پرداخت  ــدان به دلي هنرمن
ــائلى از اين  وام هاى مكرر و مس
ــارد تومان  ــا 35 ميلي ــت ب دس
ــده است  ــت ش بدهى ورشكس
ــد به كار خود  و ديگر نمى توان

ادامه دهد. 
مرادخانى با اشاره به حراج هاى 
ــال هاى  هنرى نيز افزود: در س
اخير پديده اى به نام حراج هاى 
ــيار  هنرى به وجود آمد كه بس
ــه گفته  اينك ــه بود.  قابل توج
خارجى  ــاى  حراج ه ــود  مى ش
ــدان ما را  ــى هنرمن ــط مش خ

ــخص مى كند دقيقا همان  مش
ــت كه موجب ايجاد  دليلى اس
يك حراج داخلى شد. حراجى 
كه در آن قيمت آثار هنرمندان 
با وجود نبودن خريدار خارجى 
ــورها  ــر كش ــاى ديگ از حراج ه
ــت در حالى كه خود  ــر رف باالت
ــن موضوع را باور  هنرمندان اي
ــاق داليل  ــد. اين اتف نمى كردن
ــدى كه  ــود را دارد و هنرمن خ
ــن اقبالى مواجه  آثارش با چني
مى شود در كارهاى خود داراى 

فرآيند خاصى است. 
ــرى وزير  ــاون هن ــس از مع پ

ــالمى،  اس ــاد  ارش و  ــگ  فرهن
ــاره جريان  ــا نامى درب غالمرض
ــاى  هنره در  ــر  هن ــاد  اقتص
ــمى گفت:  اقتصاد شامل  تجس
ــه و  ــد، عرض ــه تولي ــه مقول س
ــت. در زمينه هنرهاى  تقاضاس
خوبى  ــدات  تولي ما  ــمى  تجس
ــوان  ج ــدان  هنرمن و  ــم  داري
ــر از هنرمندان  ــى بهت ــا حت م
ــته مشغول كار  نسل هاى گذش
ــه ما نيز  ــتند. بخش عرض هس
به گالرى ها اختصاص دارد. در 
ــايد بد نباشد كه  اين بخش ش
ــاد با دقت بيشترى  وزارت ارش
عمل كند و به كسانى كه سواد 
گالرى  مجوز  ندارند  ــمى  تجس
ندهد. اما بخش سوم به تقاضا و 

ــت مصرف تعلق دارد،  در حقيق
ــكالتى  ــا در اين بخش با مش م
مواجه هستيم كه البته در پديد 
آمدن آنها مردم مقصر نيستند. 
متاسفانه اين مشكل در گذشته 
ريشه دارد زيرا براى درك هنر 
ــازى نشده  در جامعه ما بسترس
ــل آثار  ــه همين دلي ــت و ب اس
هنرى در سبد خانوار ما جايى 
ــاى هنرى  ــا كاره ــدارد. تنه ن
ــود خط و  ــه خريدارى مى ش ك
ــت كه در فرهنگ ما  فرش اس
ــيار دارد. اثر هنرى  ــابقه بس س
ــى آن چيزى  ــاى واقع ــه معن ب
ــات غير ضرورى  ــد تزيين در ح
همان  هرچند  ــود،  مى ش ديده 
ــپرين در كاهش  ــه آس ــدر ك ق
درد جسم تاثير دارد اثر هنرى 
ــز در كاهش دردهاى روح ما  ني

مى تواند موثر باشد. 
ــروز  ــفانه ام ــزود:  متاس وى اف
ــوزش هنر  ــا آم ــدارس م در م
ــر  ــگ هن ــدارد و زن ن ــى  جاي
تفريح  ــگ  زن به عنوان  ــتر  بيش
ــود. بودجه  در نظر گرفته مى ش
ــتباه صرف  هنرى ما نيز به اش
ــترين بخش اين  مى شود، بيش
ــتقيم به  ــه به صورت مس بودج
ــود  ــدان پرداخت مى ش هنرمن
ــورها  در حالى كه در ديگر كش
ــت در بخش هنر  ــه دول بودج
ــازى در زمينه  صرف فرهنگ س
ــازى  فرهنگ س ــود.  مى ش هنر 
ــيار مهم است، زيرا ما هنوز  بس
ــه در گالرى ها  ــم ك نياموخته اي
ــرى نيز مى توان  و فضاهاى هن
ــت گذراند.  ــرد و وق ــح ك تفري
ــه اقتصادى  ــن كار در زمين اي
ــت، زيرا وقتى  ــيار موثر اس بس
ــرى را ببينند  ــار هن ــردم آث م
ــز عالقه مند  ــتن آنها ني به داش
مى گيرند  تصميم  و  ــوند  مى ش
ــدارى كنند. نكته  ــا را خري آنه

ــه نظر من  ــم اقتصاد هنر ب مه
ــر  اگ و  ــت  اس ــازى  فرهنگ س
ــا بدانند كه اثر هنرى  خانواده ه
ــزوده نيز  اف ــان ارزش  براى آن
ــش از پيش  ــت بي خواهد داش
ــر هنرى  ــمت خريدن اث به س

خواهند رفت. 
اين كارشناس امور هنرى ادامه 
ــت  ــن دليل اس ــه همي داد:  ب
ــت دولتى از  ــد از حماي كه باي
ــرف نظر كنيم و  هنرمندان ص
ــم كه بودجه  ــت بخواهي از دول
ــاخت و  ــرف س ــترى را ص بيش
ــه موزه هاى  ــز و توجه ب تجهي
ــور  ــهرهاى كش معاصر همه ش
ــاى  ــوزه هنره ــروز م ــد. ام كن
ــان  اصفه و  ــواز  اه ــر  معاص
نيمه تعطيل است، در حالى كه 
ــوند به  اگر اين موزه ها فعال ش
ــد، آثارى  ــار هنرى نياز دارن آث
كه بايد از هنرمندان خريدارى 
ــود و جنبه اقتصادى خوبى  ش

نيز براى هنرمندان دارد. 
ــه خريداران  ــى با بيان اينك نام
ــد انتخاب هاى  ــرى باي آثار هن
ــند،  باش ــته  داش ــه اى  آگاهان
ــت يكى  اظهار كرد: خريد درس
ــائل مهم در اقتصاد هنر  از مس
ــه  ــى ناآگاهان ــر كس ــت. اگ اس
ــى را بخرد  ــر هنرى كم ارزش اث
ــد. به  ــد آن را بفروش نمى توان
ــت كه كسانى  همين دليل اس
ــار هنرى عالقه  كه به خريد آث
دارند بايد از حضور يك مشاور 
آگاه بهره ببرند تا اثرى درست 

و با ارزش خريدارى كنند. 
ــان اينكه  ــا بي ــن ب وى همچني
ــد از حراج ها انتظار خاصى  نباي
ــا  حراجى ه ــت:   گف ــت،  داش
ــتند  هس اقتصادى  ــاى  بنگاه ه
ــروش آثار  ــا خريدوف و كار آنه
ــه همين دليل  ــت، ب هنرى اس
نبايد از آنها انتظار كار فرهنگى 
داشت. البته توجه بيش از حد 
ــب توجه  ــا موج ــه حراجى ه ب
و  ــدگان  برگزاركنن ــليقه  به س
ــده  ــژه خريداران عرب ش به وي
است، زيرا آنها به خوشنويسى 
عالقه خاصى دارند و به همين 
ــيارى از هنرمندان با  دليل بس
ــف و ب در  ــك ال ــرار دادن ي ق
ــعى در جلب توجه  كار خود س
ــپس  خريدار خارجى دارند. س
ــاد در  ــرى وزير ارش ــاون هن مع
ــوال على فرامرزى،  ــخ به س پاس
ــرى درباره  هنرمند و منتقد هن
ــور در  اينكه جريان هايى در كش
حال حركت به سمت مهندسى 
ــى در زمينه هنر و  ــكار عموم اف
ــه گاه افراد  ــردن گاه ب مطرح ك
ــتند، اظهار  ــواه خود هس دل  خ
ــايد  ــرد: در زمينه حراج ها ش ك
ــكالتى  ــراى اينكه چنين مش ب
ــد حراج با  ــش نيايد بايد چن پي
ــت.  داش ــليقه مختلف  س چند 
ــاد كند  ــد راهى ايج ــت باي دول
ــدان فضاى كار  كه همه هنرمن
داشته باشند تا در نهايت سره از 
ناسره جدا شود. ديگر اينكه بايد 
ــه در زمينه هنر  ــن موضوع ك اي
سليقه ها ساخته مى شوند، مورد 
آسيب شناسى قرار گيرد و به آن 
ــود زيرا  از منظر پژوهش نگاه ش
ــود دارد كه افرادى  اين ديد وج
ــتباه به جايى رسيدند  كه به اش
ــوند و پس از  مدام فربه تر مى ش
ــا را از پيش  مدتى نمى توان آنه
ــين  ــت. غالمحس رفتن باز داش
ــش  ــخ به پرس نامى نيز در پاس
ــرد: ممكن  ــرزى اظهار ك فرام
ــازى هاى  ــه جريان س ــت ك اس
اشتباه منجر به فروش كارهاى 
ــا قيمت هاى  ــد ب ــك هنرمن ي
گزاف شود، اما اين روند پايدار 
نيست و با گذشت زمان متوقف 
ــه حراجى ها  ــد. البت خواهد ش
ــراى هنر  ــيارى نيز ب ــود بس س
ــته اند و موجب معرفى  ما داش
ــيارى از هنرمندان برجسته  بس

به جامعه هنرى شده اند. 

آسيب شناسى حراج آثار هنرى تجسمى

هنرمندانى كه اشتباهى فربه تر مى شوند
هنر ما در وضعيت پيچيده اى به سر مى برد. ما عالقه  مند 
به هنر زياد داريم، اما همين افراد نمى خواهند براى هنر 
هزينه كنند، اين موضوع نشـانگر آن است كه موضوع 
اقتصاد هنـر همـواره در ايـران مغفول مانده اسـت.  
موضوع اقتصاد هنر در دنيا سـابقه بسيارى ندارد. اين 
موضوع با طرح مسئله مدرنيست پا به عرصه گذاشت 
و از دهـه 50 ميالدى پـس از پايان جنـگ جهانى دوم 
شـكلى جدى به خود گرفت. اينكه آثار هنرى طى دو 
جنگ جهانى تخريب يا سرقت شدند باعث شد توجه 
به حفظ آنها معطوف شود و ارزشـى كه اين آثار يافته 
بودند راه را براى جريان اقتصادى هنر باز كرد.  نگاهى 
به تجربيات به دسـت آمده طى هفت دهه اخير نشان 
مى دهد اقتصاد هنر توانسته نقشى بى بديل در شرايط 
اجتماعى، سياسى و فرهنگى جوامع ايفا كند و همين 

نگـره اقتصادى به هنـر بوده كه شـكل گيرى فرهنگ 
معاصر را در دنيا رقم زده است.  اما اقتصاد هنر در ايران 
سابقه بسـيارى ندارد. نگره درست در اين زمينه كمتر 
از يك دهه سابقه دارد و مى توان مبناى آن را نخستين 
اكسپو هنرى تهران كه توسـط عليرضا سميع آذر و در 
زمان معاونت هنرى مرتضى كاظمى برگزار شد، دانست. 
حضور ايران در حراجى هـاى بين المللى همچون حراج 
كريستى، بونامز و ساتبى بعدا توانست ارزش هنر ايران 
را در جوامع مختلف اثبات و روند رشد اقتصادى هنر را 
هموارتر كند. در اين ميان نقش نمايشـگاه هاى فروش 
آثار هنرى كه اتفاقا به شـكل خصوصى برپا شـدند در 
تسـهيل اين جريان بسـيار حائز اهميت بود كه «هفت 
نگاه» و در سال هاى اخير سه «حراج تهران» كه برگزار 
شده اسـت در اين زمينه فعاليت مثمر ثمرى داشته اند. 

حال با گذشت يك دهه فرصت آن فرا رسيده تا به نقد و 
بررسى اين جريان كه به هنر معاصر معنا بخشيده است، 
بپردازيم.روز سه شـنبه 14 مـرداد  در خانه هنرمندان 
نشستى با موضوع اقتصاد هنر، با حضور على مرادخانى 
معاون هنرى وزير فرهنگ و ارشـاد اسالمى، غالمرضا 
نامى هنرمنـد و كارشـناس هنـرى، با هدف بررسـى 
جريانات اخير اقتصادى هنرهاى تجسمى ايران برگزار 
شـد.  در اين نشسـت اين فرصت فراهم شـد تا بخش 
دولتى و خصوصى در كنار هم بتوانند به موضوع اقتصاد 
هنر بپردازند.  آنچـه در ادامه مى خوانيـد گزارش اين 
نشسـت به همراه نظرات مديرعامل خانـه هنرمندان، 
مجيد سرسنگى، ليلى گلسـتان، مديرگالرى گلستان، 
آرش سـلطانعلى، مدير مدرسـه هنرى ايده و مرتضى 

كاظمى مشاور اقتصاد فرهنگ و هنر وزير ا رشاد است.

فصل شكوفايى اقتصاد هنر ايران

ــه مى توانيم حراج  ــدون مقدم ب
ــل  ــوان «فص ــه  عن ــران را ب ته
ــاى  هنره ــاد  اقتص ــكوفايى  ش
ــمى» قلمداد كنيم. البته  تجس
ــمى، پيش از اين  هنرهاى تجس
نيز داراى ظرفيت اقتصادى بوده 
است و به طور حتم بعد از اين هم خواهد بود. دليل آن هم 
مشخص است؛ هنرهاى تجسمى تنها هنرى است كه با متن 
زندگى مردم، ارتباطى كامال تنگاتنگ دارد، از لباس تا فضاى 
ــب. عالوه بر آن فضاهاى شهرى و همه  زندگى و كار و كس
ــئون زندگى نيز دربرگيرنده نقشى از هنرهاى  پديده ها و ش
تجسمى هستند، اگر چه شايد مردم چندان هزينه اى براى 
آن نكنند  يا نفعش به هنرمندان نرسد، اما هنرهاى تجسمى، 

گسترده ترين نقش اقتصادى را ميان هنر ها دارد. 
 طى چند سالى كه حراج كريستى و ساتبى و حاال حراج 
تهران برگزار مى شود، مى توان گفت شاهد نوعى شكوفايى 
در اقتصاد هنرهاى تجسمى ايران هستيم. اميدوارم اين 
ــن اقبالى كه جامعه  ــكارى دولت و همچني اتفاق با هم
نشان مى دهد، هر روز بهتر شود و بتواند سهم بيشترى از 
اقتصاد ملى و اقتصاد فرهنگ و هنر را به خود اختصاص 
ــيار خوش بين هستم و فكر  ــئله بس دهد. من به اين مس
ــانه هايى در اين ارتباط وجود دارد كه به آن  مى كنم نش
اشاره خواهم كرد، اما تاكيد مى كنم دولت صرفا بايد نقش 
ــاخت ها را برعهده داشته  ــت گذارى و تامين زيرس سياس
ــتر. حمايت ها را هم بايد تعريف و تعيين  باشد و نه بيش
كرد. براى مثال همين كه دولت يك محيط قانونى ايجاد 
كند تا داد و ستد هنرى به راحتى و با سالمت كامل انجام 

بگيرد، حمايتى جدى كرده است. 
ــت، من اين  ــت حراج يك بازى دلپذير اس بايد توجه داش
ــى مى كنم و مى گويم اگر  نكته را از منظر اقتصادى بررس
جريان داد و ستد اقتصاد هنرهاى تجسمى را به يك قطار 
تشبيه كنيم، حراج تنها يك ايستگاه با امكانات و ويترين 
ــت كه قطار در آن توقفى كوتاه دارد  شيك و حرفه اى اس
ــبب  و دوباره به حركت خودش ادامه مى دهد. به همين س
حراج معيار نيست. احتمال دارد كه در آن ايستگاه اتفاقاتى 
بيفتد و برخى معيار ها تغييرات مقطعى كنند، اما آنچه به  
ــود به آن استناد كرد، روندى است كه  عنوان معيار مى ش
در طول عمر يك هنرمند و در فرآيند توسعه اقتصاد هنر 
كشور شكل مى گيرد. البته نظر من اين نيست كه حراج ها 
اصال تعيين كننده نيستند، اتفاقا حراج ها مهر تاييدى بر آن 
معيار ها مى زنند. البته معيار ها در يك حراج خاص خيلى 
ــد مى خورند و برخى در  تغيير نمى كنند. برخى مهر تايي
يك دوره زمانى كوتاه يا ميان مدت باال و پايين مى شوند، 
ــتگاه بزرگ در روند داد  اما حراج را بايد به عنوان يك ايس
ــتد آثار هنرى ديد. هرچه عمر برگزارى حراج  بيشتر  و س
شود و هر چه تنوع موضوعى و تخصصى پيدا كند، ايرادات 
كمترى خواهد داشت.  نكته اى كه امروز جريان اقتصادى 
هنر به مدد برگزارى حراج تهران رقم زد اين موضوع است 
ــان داد تمام هنرمندان، حتى آنانى كه در خارج از  كه نش
كشور مقيم هستند، بايد از مسير ايران وارد عرصه ماركت 
هنر شوند. اين گروه از هنرمندان سال ها در خارج از كشور 
فعاليت داشتند و آثارشان عرضه شده بود، اما وقتى از مسير 
ــور وارد شدند، به آن سطحى كه استحقاقش را  داخل كش

داشتند، رسيدند و اين نكته قابل تاملى است. 
ــان مى دهد جريانى در اقتصاد هنرهاى  اين وضعيت نش
ــمى شروع شده و حراج هم يك نقطه از نمودار آن  تجس
است. شايد نقطه عطف آن باشد يا نباشد، اما اين جريان 
دارد آرام آرام به سمت تعادل و تثبيت معيار ها مى رود و به 
جايى خواهد رسيد كه دوستان كمترين دغدغه كيفيت 
را داشته باشند. اين را هم اضافه كنم كه اين حراج نقاط 
ضعف، قوت و دستاوردهايى داشت. شايد تبعات منفى هم 
ــد، اما وزن آثار و دستاوردهاى مثبتش بسيار  داشته باش
بيشتر است. يكى از ويژگى هاى حراج تهران اين بود كه 
تعدادى خريدار جديد وارد اين عرصه شدند. گويى بيش 
ــد، اين يكى از  ــداران آثار، جديد بودن ــد خري از 30 درص
عواملى است كه اندك اندك كيفيت حراج را باال مى برد، 

به شرط آنكه مديريت شود. 
ــور به دليل  ــرمايه گذارى در كش ــاد و س ــه نظرم اقتص ب
محدوديت هاى ناشى از تحريم ها در حال رسيدن به بلوغ 
ــرمايه گذاران به اين مسئله توجه  عقالنى است، يعنى س
ــان  ــرمايه گذارى كنند كه هم برايش ــد كه جايى س دارن
ــته باشد و هم ريسكش كمتر باشد.  اعتبار و منزلت داش
در حال حاضر متوجه شده اند كه پديده اى به نام فرهنگ 
و هنر وجود دارد كه ظرفيت هاى اقتصادى دارد و امكان 
ــت. ضمن  ــكش پايين تر اس رقابت در آن راحت تر و ريس
آنكه يك سوى افق آن به سمت جهان است و مى توانند 
ــيله آن در بازارهاى جهانى هم حضور پيدا كنند.  به وس
تاكيد مى كنم نوعى عقالنيت در حوزه سرمايه گذارى به 
ــايد بخشى از آن، حاصل همين  وجود آمده است كه ش
ــد كه تحريم ها و محدوديت هاى  ــالى باش سه- چهار س
ــر آن در دولت جديد،  ــت. عالوه ب ــدت گرف اقتصادى ش
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، از اقتصاد فرهنگ صحبت 
ــت و از جمله  مى كند و حمايتش را بار ها اعالم كرده اس
در افتتاح حراج تهران حضور پيدا مى كند، همين مسئله 
نوعى اطمينان و آرامش به سرمايه گذاران مى دهد و آنان 
ــه ترغيب مى كند. يك  ــتر در اين عرص را به حضور بيش
ــالمى  ــاد اس ــش از اين حراج، وزير فرهنگ و ارش روز پي
ــت كه در آن  ــه اى با تعدادى از مجموعه داران داش جلس
ــى و اجرايى و برخى از نگرانى ها  مباحث گوناگون حقوق
مطرح شد و طبيعى است كه وقتى مجموعه داران ببينند 
دست اندركاران دولتى نيز نسبت به اين امور دغدغه  دارند، 
اطمينان شان بيشتر مى شود. اينها عواملى بودند كه باعث 
ــبت به دو دوره  گذشته رشد دو  ــدند حراج تهران نس ش
برابرى داشته باشد، وقتى 160 نفر متقاضى خريد هستند 
ــانه هاى خوبى  ــت، نش و رقابت براى خريد آثار فراوان اس

است كه در كنار نقاط ضعف بايد به آنها توجه داشت. 
ــت كه  ــاره كنم اين اس ــا نكته پايانى كه بايد به آن اش ام
ــب با ظرفيت هنر تجسمى  ــرمايه نيز متناس بايد بازار س
ــد كند. چاره كار اين است كه بخش خصوصى  كشور رش
ــده است،  ــود. امروزه تعداد مجموعه داران زياد ش وارد ش
ــر آن تعدادى  ــه داران جوان. عالوه ب ــوص مجموع به خص
ــاوران  ــده اند. البته مش از بانك هاى خصوصى هم وارد ش
ــب صالحيتى نيز بايد در كنار بانك ها قرار گيرند تا  صاح
ــمندانه و مطمئن حضور پيدا كنند. در اينجا تاكيد  هوش
ــوان ركن اصلى ايفا  ــى كه گالرى ها به عن مى كنم بر نقش
مى كنند و در تثبيت و تقويت و سالمت جريان داد و ستد 
آثار هنرى اثر بخشى بسزايى دارند و جا دارد كه هم دستگاه 
اجرايى مرتبط و هم هنرمندان و هم مجموعه داران به اين 

نقش توجه داشته باشند و از آن حمايت كنند. 

حراج آثار هنرى اتفاق است
نه مبناى هنر 

ــتى  ــراج كريس ــتين ح نخس
خاورميانه كه در دوبى برگزار 
ــد، من تنها به  عنوان يك  ش
ــتم كه  ــاگر حضور داش تماش
ــين بود و  ــيار دلنش برايم بس
ــت، به خصوص  ــان داش هيج
ــيار  ــار ايرانى با قيمت هاى بس ــه در آن حراج، آث اينك
ــد، به عليرضا  ــى فروش رفت. وقتى حراج تمام ش باالي
ــران مى افتاد.  ــميع آذر گفتم: كاش اين اتفاق در اي س
ــان گفتند: «اگر بشود!» اين عبارتى بود كه ايشان  ايش
ــبختانه حاال شده است و آرزوى  استفاده كردند. خوش
ــميع آذر جامه عمل  ــاى س ــه همت آق ــان ب هردوى م
ــت اندركاران حوزه تجسمى  پوشيد و فكر مى كنم دس
ــكاالتش را  ــران، بايد از حراج تهران حمايت و اش در اي
ــت، به مجريان گوشزد كنند تا برطرف  كه كم هم نيس

و حراج به بهترين شكل ممكن برگزار شود. 
بايد به اين نكته واقف باشيم كه حراج اصال معيارى براى 
ــت و تنها يك اتفاق است. يك  قيمت كار هنرمندان نيس
اتفاق بسيار دلنشين هم هست. به نظر من فروش در هر 
ــگاهى كه در گالرى  برگزار مى شود هم يك اتفاق  نمايش
ــال گالرى دارى، هنوز نمى توانم  ــت. من بعد از 27 س اس
ــگاه فروش مى رود يا  ــدس بزنم كه آيا آثار اين نمايش ح
ــه هم حدسم اشتباه از كار درمى آيد. هر وقت  نه؟ هميش
فكر مى كنم آثار اين نمايشگاه حتما فروش مى رود، تنها 
دو كار آن مى فروشد و زمانى كه فكر مى كنم فروش اين 
ــت و اين مسئله را به خود هنرمند هم  نمايشگاه كم اس
مى گويم، اتفاقا آن نمايشگاه فروش بسيار خوبى مى كند. 
بنابراين فروش يك اتفاق است. گاهى مجموعه دارانى كه 
ــده اند به نمايشگاه مى آيند و آثار آن هنرمند را  دعوت ش
ــته اند يا اتفاقا سفر  مى خرند. گاهى اوقات هم وقت نداش
بوده اند و نمى آيند. به همين سادگى. بنابراين فروش آثار 
ــگاه اصال قابل پيش بينى نيست.  يك هنرمند در نمايش
ــند، اصال  قيمت  آثارى هم كه در حراج به فروش مى رس
ــوند. برخى  ــتند كه بعد ها هم تكرار ش قيمت هايى نيس
عقيده دارند حراج باعث مى شود تا هنرمندان تثبيت شده 
بيشتر اثبات شوند. به نظرم در سومين حراج تهران، كمتر 
اين اتفاق افتاده است. هنرمندانى كه در اين دوره آخر در 
ــدند، تثبيت شده نبودند كه هيچ،  حراج شركت داده ش
حتى شناخته شده هم نبودند، بنابراين كيفيت حراج را 

پايين آوردند. به نظرم اين اتفاق نبايد بيفتد. 
ــت كه اصوال هر پديده اى كه تازه وارد  نكته بعدى اين اس
ايران مى شود، بايد درباره آن فرهنگ سازى كنيم. در مورد 
حراج هم همين طور است كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاده 
ــت اندركاران حراج جامعه  ــت. فكر مى كنم، بايد دس اس
هنرى را توجيه كنند كه آن طور كه فكر مى كنيد، نيست. 
من به نوبه خودم در گالرى در اين زمينه فعاليت مى كنم، 

اما فكر مى كنم بايد اقدامات بيشترى انجام شود. 
ــرمايه گذارانى كه اصال  ــوى ديگر در حال حاضر س از س
ــنا  ــتند و با آن آش ــته اى نداش از هنر و فرهنگ سررش
ــار هنرى يعنى  ــده اند كه خريد آث ــد،  متوجه ش نبودن
ــيار خوبى است. اينجاست كه  پس انداز و اين اتفاق بس
ــش به اين ماجرا  من مى گويم حراج تهران بايد حواس
ــد كه اين خريداران تازه بايد ماندگار شوند و حاال  باش
كه مجموعه دارشان كرده ايد، مجموعه دار باقى بمانند. 

حراج هنرى؛ يك بازى اقتصادى دلپذير

ــابقه اى  حراج اگرچه براى ما تازگى دارد،  اما در دنيا س
ــى از حراج هاى  ــه طورى كه عمر برخ ــى دارد، ب طوالن
معروف به بيش از 200 سال مى رسد و به همين خاطر 
ــخص است. ما از  قالب ها و قوانين آن تا حد زيادى مش
سال 2006 كه آثار هنرمندان ايرانى در حراج هايى كه 
در حاشيه جنوبى خليج فارس برگزار شد، شركت داده 
شد، جدى تر با پديده حراج روبه رو شديم و اين تازگى 
ــكل  ــد تا نتوانيم جايگاه حقيقى  آن را به ش ــبب ش س
ــيار مهم تر از چيزى  كامل درك كنيم. گاهى حراج بس
ــم توقعاتى از آن رفت كه  ــد كه بود و در جاهايى ه ش

توان برآورده كردن آن را نداشت و ندارد. 
ــور قطع در طول  ــتان به ط ــه طور مثال امروز در انگلس ب
ــال بيش از 200 حراج هنرى در شهرهاى مختلف اين  س
كشور صورت مى گيرد كه بسيارى  از آنها شناخته شده اند 
و توقع از آنها هم مشخص است و اگر ما حدود اين توقع را 
مشخص كنيم، متوجه خواهيم شد كه حراج ها مهم ترين 
ــقف   ــت كه نوعى «س ــه انجام مى دهند، اين اس كارى ك
قيمت جديد» را مطرح مى كنند، همان طور كه موسسات 
ــت درجه بندى اقتصادى  ــادى مهمى در دنيا وضعي اقتص
كشور ها را تعيين مى كنند، بنابراين حراج مهم ترين كارى 
ــت. حراج  ــد انجام بدهد و مى دهد، همين اس كه مى توان
ــتعدادهاى جديد و نه جايى است كه  ــف اس نه جاى كش
ــد. حراج يك بازى  ــت هنرى را تعيين و تثبيت كن كيفي
ــه احتماال در جاهايى،  ــت، يك بازى دلپذير و مفيد ك اس
ــترده ترى را نشانه مى گيرد. اگر به اين شكل به  منافع گس
حراج ها نگاه كنيم، متوجه خواهيم شد حراجى هايى كه از 
ــال 2006 در منطقه خاورميانه برگزار شده اند براى ما  س
بسيار مفيد بوده اند، اما در عين حال بايد متوجه اين مسئله 
ــاى گزاف در حراج ها  ــيم كه آثارى كه به قيمت ه هم باش
ــار مهم ترى از حيث فرهنگى  ــه فروش مى روند، الزاما آث ب
و هنرى نيستند. يكى از مهم ترين كارهاى حراج، اين است 
كه آثار هنرمندان شناخته شده را تثبيت و سقف جديدى 
براى آنها تعيين  كند، در نتيجه ممكن است در يك حراج 
آثار يك هنرمند بسيار كمتر از حراج قبلى به فروش برسد 
كه در اين صورت هم هنرمند فكر نمى كند قيمت كارش 
شكسته شده است. همان طور كه از اسم «حراج» مشخص 
ــان دهنده قيمت قطعى آثار عرضه شده  ــت، حراج نش اس
ــود دارد و در يك حراج  ــت، چون در حراج رقابت وج نيس
خاص ممكن است پنج نفر خريدار براى تصاحب يك اثر با 
همديگر رقابت كنند و اثر با قيمت حيرت انگيزى به فروش 
برود كه ديگر هم قابل تجديد نباشد. بنابراين بايد بپذيريم 
ــت.  حراج يك بازى اقتصادى دلپذير و بازاريابى مهمى اس
ــد حراج تهران، حراج بسيار  با تمام اينها، بايد يادمان باش
ــت و در كنار آن آثار هنرمندان ايرانى بايد در  مفيدى اس
حراج هاى ديگرى از جمله كريستى و بونامز و ساتبى هم 
ــته باشد. اين حراجى ها نه تنها هيچ كدام مانع  حضور داش
يكديگر نيستند، بلكه زمينه اى براى هر چه بيشتر مطرح 

شدن مسائل فرهنگى و هنرى به وجود مى آورند. 

مرتضى كاظمى | مشاور اقتصاد فرهنگ و هنر وزير ارشاد |
ليلى گلستان | مدير گالرى گلستان|

آرش سلطانعلى  |مدير مدرسه هنرى ايده |

 اقتصاد هنر مانند بسيارى بحث هاى ديگر حاصل فاصله گرفتن ديدگاه سنتى ما نسبت به هنر 
ــم هرچه از عمرش مى گذرد نيازهاى  ــت. آنچه ما هنر مى نامي ــه به ديدگاه هاى مدرن اس و توج
ــتند.  ما در اقتصاد  ــازى و اقتصاد هنر دو نمونه از آنها هس تازه اى پيدا مى كند كه خصوصى س
ــران چالش برانگيزتر از آن  ــم. موضوع اقتصاد هنر در اي ــا دو گزاره اقتصاد و هنر مواجهي ــر ب هن
ــت، اما  ــوار اس ــت كه ما با آن مواجهيم. در حقيقت تعريف اقتصاد هنر در ايران دش چيزى اس
ــت ما به  ــى ما در مورد موضوعى مانند اقتصاد هنر صحبت مى كنيم ارجاع نخس ــت وقت در نهاي
ــه به عنوان يك  ــت.  چه از زاويه ديد هنرمندان و چه از نگاه دولت، هنر در ايران هميش هنر اس
مسئله مطرح شده است. در همه دنيا هنر راهكارى است كه مى توان با آن مشكالت مختلف را 
ــتى براى هنر نداريم و نمى دانيم هنر با دين،  ــفانه ما در ايران مبانى نظرى درس حل كرد. متاس
جامعه، حكمت و انديشه ايرانى ما چه نسبتى دارد. حال و در شرايطى كه اصل هنر با مشكالتى 
ــى مانند اقتصاد هنر جاى چندانى ندارد.   ــت صحبت كردن راجع به يك موضوع فرع مواجه اس

ــت. در زمينه اقتصاد  ــتيم اقتصاد اس گزاره دومى كه ما با آن مواجه هس
ــور با مشكالتى روبه رو هستيم  ــطوح و بخش هاى كش نيز ما در همه س
ــال از انقالب هنوز نتوانسته ايم الگوى مناسبى  ــت 30 س و پس از گذش
ــالمى پيدا كنيم.  اقتصاد هنر در ايران زمينه هاى فكرى  براى اقتصاد اس
ــالمى به آن نگاه  ــا از درون جامعه ايرانى- اس ــخصى ندارد. آنچه م مش
ــورهايى ديگر شكل گرفته است  ــت كه در كش مى كنيم ديدگاه هايى اس
ــت داريم از  ــى قرار دهيم دوس و ما بدون آنكه آنها را مورد نقد و بررس

آنها استفاده كنيم. 

حقيقت تعريف اقتصاد هنر
مجيد سرسنگى | مديرعامل خانه هنرمندان |



 مادامى كه مدير با استراتژى خود كارى را آغاز كند به نظر مى رسد همه چيز سد راه اوست. 

 رالف والدو امرسون

براسـاس آمار انجمن جراحان زيبايى جهان، ايران جزو 10 كشـورى است كه بيشترين جراحى زيبايى در سال 
2013 در آن صورت گرفته اسـت. از بين 23 ميليون عمل انجام شـده در جهان، امريكا با 4 ميليون و برزيل با 
2 ميليون در صدر جدول قرار دارند و ايران با 118 هزار و 79 مورد دسـتكارى در بدن، مقام دهم را در جهان 

اتخاذ كرده است. 
بوتاكس محبوب ترين عمل زيبايى است و افزايش حجم با 1/7ميليون مورد بيشترين جراحى هاى زيبايى انجام 
شـده را به خود اختصاص داده اسـت. 90 درصد اسـتفاده كنندگان از خدمات پزشـكى زيبايى، زن ها هستند. 
كره جنوبـى باالترين سـهم را به ازاى هر 1000 نفر از جمعيت داراسـت و امريكاى التيـن به  عنوان يك منطقه 
بيشـترين اسـتقبال را از جراحى زيبايى كرده اسـت. اعالم اين ارقام در حالى است كه هزينه عمل زيبايى در 

كشور ما به دليل استقبال و احساس نياز فراوان به شدت باال رفته است. 
نزديك 25 درصد اعمال جراحى زيبايى بينى ضرورى اسـت و مى تـوان گفت بيش از 50 درصد اين اعمال جراحى 
هيچ ضرورتى ندارد. اعمال جراحى زيبايى  بينى در كشـور ما با قيمت هاى متفاوت 500 هزار تا 25 ميليون تومان 
انجام مى شود كه درصد كمى از آن توسط بيمه پرداخت مى شود. بسيارى از خانواده ها با توجه به اينكه درآمد بااليى 

ندارند، اما به دليل احساس نياز هزينه هاى بااليى را براى انجام عمل جراحى زيبايى متحمل مى شوند. 

سود    وكو

سرپرست امور روشنايى شمير ان

عملكرد اقتصادى امريكا
ــتريت ژورنال،  ــزارش وال اس به گ
ــنجى  ــن نظرس ــج جديدتري نتاي
ــط شبكه خبرى  انجام شده توس
ــى» و كالج «ماريست»  «ان بى س
ــه  ــت كه تنها س حاكى از آن اس
ــكا عملكرد  ــردم امري درصد از م
ــازنده  ــور را س ــذاران كنگره در اقتصاد اين كش قانونگ
ــاى امريكايى تمايل  ــه دموكرات ه مى دانند. درحالى ك
ــيزدهمين  ــادى دارند كه اعالم كنند بازدهى صد و س زي
ــور در طول تاريخ مدرن امريكا كمترين  كنگره اين كش
ميزان بوده است، نتايج نظرسنجى ها نيز نشان مى دهد 
ــاس،  كه اكثريت مردم امريكا بر همين باورند. بر اين اس
ــه چهارم و به عبارتى 74 درصد از امريكايى ها  تقريبا س
ــال  ــور در س اعالم كرده اند كه عملكرد كنگره اين كش
ــت، در اين بين  ــيار بى ثمر بوده اس ــارى ميالدى بس ج
تنها 19 درصد عملكرد قانونگذاران امريكايى را تا حدى 
ــازنده و تنها 3 درصد آن را سازنده توصيف كرده اند.  س
ــدم محبوبيت كنگره در  ــان دهنده ميزان ع اين آمار نش

ميان مردم امريكاست.  

فرصتى براى كلود
ــزارش  گــــ ــه  بـــــ
لس آنجلس تايمــــــز،  
گــــروه  يافته هــــاى 
ــد درآمد  اى بى ام از  ــان مى ده تحقيقاتى Synergy نش
محل خدمات كلود در سه ماهه دوم سال 2014 ميالدى 
ــابقه اى داشته است.  با افزايش 164 درصدى رشد بى س
ــركت اى بى ام هم 86 درصد افزايش  اين رقم در مورد ش
نشان مى دهد، البته رتبه اول در اين زمينه هنوز متعلق 
ــركت در مدت ياد  ــت. درآمد كلود اين ش به آمازون اس
ــافت و  اى بى ام  ــده 962 ميليون دالر بوده و مايكروس ش
ــون دالر درآمد در رتبه هاى دوم و  ــا 370 و 259 ميلي ب
سوم بوده اند. البته رشد درآمد كلود آمازون تنها 4درصد 
بوده كه در مقايسه با مايكروسافت و  اى بى ام كمتر است.  

حذف بازى غيرانسانى از فروشگاه گوگل
ــوگل علت حذف  ــخنگوى گ ــن، س ــزارش گاردي به گ
ــزه  «غ ــن  اپليكيش
ــن»  ك ــاران  بمب را 
ــا  ب ــرت  «مغاي را 
ــرد. در اين بازى كه  ــت هاى گوگل پلى» اعالم ك سياس
ــوان «BombGaza» روى گوگل پلى قرار  ــت عن تح
ــراييلى را به  ــده، نقش خلبان اس ــه بود، بازى كنن گرفت
ــزه را بمباران كند،  ــعى مى كند غ ــده مى گيرد و س عه
ــد و اين همان  ــه غيرنظاميان بزن ــيبى ب بدون آنكه آس
ــت كه رژيم صهيونيستى مطرح كرده است،  ادعايى اس
ــته  ــته ها، اعم از كودكان و زنان، پش اما تاكنون، از كش
ــت، اما معرفى اين بازى روى گوگل پلى، نه  ساخته اس
ــتار كودكان غزه را توجيه كند، بلكه  تنها نتوانست كش
ــم كاربران گوگل را برانگيخت، تا جايى كه شركت  خش
ــبب قرار دادن اين اپليكيشن روى گوگل  گوگل را به س
ــدت مورد انتقاد قرار دادند. روزنامه «گاردين»  پلى به ش
ــاپ انگليس تاكيد كرد، با وجود آنكه اين بازى، بيش  چ
ــگاه گوگل پلى قرار گرفته بود،  از يك هفته روى فروش
ــر  ــد و تنها 1000 نفر در سراس ــتقبال مواجه نش با اس
جهان، آن را بارگذارى كردند. اين بازى، توسط شركت 
ــده و گرداننده اين  ــزى ش «PLAYFTW» برنامه ري
شركت، يك صهيونيست به نام «رومن شاپيرو» است. 

ــيارى از كارشناسان مشكل  به گفته بس
ــت كه  ــى از مديران اين اس ــادى خيل ع
ــمى كه تعريف  ــريفات رس برخالف تش
ــنى دارد، هيچ وقت نحوه  ــل و روش كام
پوشيدن يك لباس عادى درست تعريف 
ــال همان گونه كه  ــر ح ــود. به ه نمى ش
ــت يك مدير در برهه اى از زمان  الزم اس
لباس شيك و به خصوص بپوشد، بعضى 
وقت ها الزم است يك لباس عادى و در 
عين حال مبتنى بر استاندارد مخصوص 

به خود داشته باشد. 
ــاس عادى  ــراد فكر مى كنند لب ــر اف اكث
يعنى اينكه شما به آنچه بر تن مى كنيد 

ــيدن  اهميت ندهيد، اما بايد گفت، پوش
ــبت  ــادى يعنى اينكه تنها  نس لباس ع
ــش از لباس هاى مخصوص  ــه چند بخ ب
ــما تفاوت ايجاد شود. مى توان  تجارت ش
ــاره كرد، كسى  به يك رييس جمهور اش
كه تعريف وى از لباس عادى، نپوشيدن 
ــتين هايش  كت و كروات و باال زدن آس

است. 
ــر رفته و  ــما مى توانيد يك پله جلوت ش
ــلوار كار يك جين شيك نيز  به جاى ش
بپوشيد، اما بيش از حد از لباس معمول 

كار خود دور نشويد. 
ــاس عادى اين  ــى از قوانين براى لب يك

ــيد.  ــريع آن را پوش ــت كه بتوان س اس
ــز هيچ وقت نبايد  عطرى كه مى زنيد ني
آن قدر قوى باشد كه حواس طرف مقابل 
ــما را از حرف تان پرت كند. لحظه اى  ش
ــر خود را  ــم بوى عط ــما ه ــه خود ش ك
ــد نتيجه  ــد، مى تواني ــاس مى كني احس
ــد عطر زده ايد يا  ــد كه بيش از ح بگيري
ــه اين حرف هر جايى هم به كار  نه. البت

شما نخواهد آمد. 
ــورهايى مثل فرانسه و ايتاليا اين  در كش
ــدر بخواهيد به  ــت كه هر چق عادى اس
ــم ترجيح با  ــر بزنيد، اما باز ه خود عط

در سال 1315 سرپرستى امور روشنايى شميران به من ماليم عطر زدن است. 
پيشنهاد شد، من هم پذيرفتم. كارى كه سخت و سنگين 
ــانى قصر  ــى از اين نظر كه برق رس ــترده نبود، ول و گس
ــت مشكل و وحشتناك  ــاه را در حيطه عمل داش رضاش
ــى حتى بسيار كوتاه مدت  مى نمود. چرا كه يك خاموش
ــفته مى كرد و عكس العمل  ــكاك رضاشاه را آش ذهن ش
ــبى موتور كارخانه برق  ــان مى داد. در همان سال ش نش
ــاه در خاموشى  ــد و قصر رضاش ــكال ش دربند دچار اش
ــيد، فورا دست به كار رفع نقص  فرو رفت. خبر به من رس
شدم. سرتيپ هوشمند رئيس بلديه (شهردارى) وقت را 
ــرتيپ شتابان سراغ من را  از اين فاجعه! باخبر كردم. س
ــاعتى گذشت كه من موفق  گرفت و پيدايم نكرد. يك س
ــتفاده از چند قطعه يدكى، موتور برق را راه  ــدم با اس  ش
بيندازم و تاريكى برطرف شد. سرتيپ از رييس دفترش، 
ياور آقاخانى مى خواهد كه من حتما به دفترش مراجعه 
ــونت و بى ادبى من را مورد مواخذه  كنم و در نهايت خش
ــرزنش قرار داد. بدون هيچ پاسخ يا توضيحى اتاق را  و س
ــدم.  ــر كار حاضر نش ــرك كردم و فرداى آن روز هم س ت
ــرتيپ كه مى دانست در غيبت من به آسانى نمى تواند  س
ــى مى خواهد كه  ــن كند از ياور آقاخان ــى را جايگزي كس
هر طور شده مرا راضى به مالقاتى با او بكند. من مخالفت 
ــى آقاخانى، ترتيب  ــا اصرار و پادرميان ــردم و باالخره ب ك
ديدارى ديگر داده شد كه سرتيپ هوشمند اين بار بسيار 
ــين قرار داد و  محترمانه و مؤدبانه مرا مورد تقدير و تحس

سعى كرد از من دلجويى مناسبى به عمل آورد.
ــال پيشنهاد كارى ديگر در بلديه  در ضمن من در همان س
(شهردارى) را نيز پذيرفته بودم و به سمت كمك مهندس و 
ــروع كرده بودم. از من  متخصص برق، كار را در اداره برق ش
ــده بود تا كار نصب وسايل الكتريكى مهمانخانه  خواسته ش
ــيار مورد عالقه رضاشاه بود به عهده بگيرم.  آبعلى را كه بس
اين جا بود كه ناچار به خريد اتومبيل شدم تا بتوانم به راحتى 
ــى داشته  به انجام تمام كارهايى كه در تعهدم بود دسترس
باشم.در همين اوان هتل مجللى در منطقه چالوس كه بسيار 
ــاخته شد. در روز افتتاح ناگهان  مورد عالقه رضاشاه بود س
متوجه شده بودند كه براى روشنايى هتل اقدامى نكرده اند 
ــت به دامن من شدند. من هم فورا دست به  و متوحش دس
ــم و به اين ترتيب  ــد ديزل ماك برق گرفت ــدم.از چن كار ش
مهمانخانه غرق در نور و روشنايى  شد و آماده بازديد و افتتاح 
ــاه. هوش و ذكاوت من جلوى انفجار خشم  به دست رضاش
ــس و كارمندان حتى  ــت و از اين بابت ريي ــاه را گرف رضاش
ــحال و سپاسگزار من بودند و پس از آن  كارگران هتل خوش
كفالت برق هم به من داده شد. چهار ماه بعد از من خواستند 
ــركت يخ را هم بپذيريم. با  ــين ش تا عضويت هيات موسس
اين همه كارهاى گوناگون و مشغله هاى بسيار و تالش هاى 

بى وقفه در انجام امور، به ندرت خانواده را مى ديدم.
ادامه دارد...

لباس عادى يعنى چه؟ 

بررسى چند نرخ اقتصادى

ــر از يارانه بگيران  ــون نف ــذف 10ميلي درخصوص ح
ــى قرار  ــد اين امر مهم مورد بررس ــه اول باي در درج
ــه از جمعيت  ــرى ك ــا 10ميليون نف ــه آي ــرد ك بگي
ــوند، به  ــه نقدى حذف مى ش ــدگان ياران دريافت كنن
ــد؟ اين 10 ميليون نفر با  ــتى حذف خواهند ش درس
در نظر گرفتن حد متوسط اعضاى خانوار تبعات مالى 
ــى از حذف شدن از ليست يارانه بگيران را متوجه  ناش

40ميليون نفر خواهند كرد.
ــن 40 ميليون  ــود و ديد كه آيا اي ــى ش بايد بررس
ــادى و دارايى  ــدام وزارت امور اقتص ــا اق ــر كه ب نف
ــود، واقعا همگى از  ــان كاسته مى ش از درآمدهايش
ــوع ديگر اين  ــتند؟ موض جمعيت پولدار ايران هس
ــا خطاهاى نوع  ــن عده آي ــت كه در گزينش اي اس
ــه  ــوط ب ــادى مرب ــاى اقتص اول و دوم در نظريه ه
ــت يا خير. اين  ــده اس هدفمندى در نظر گرفته ش
ــه ميزانى از افراد  ــان مى دهد كه چ نوع خطاها نش
ــت حذف شوندگان  ــتحق دريافت يارانه در ليس مس
وجود دارند، يا برعكس چه تعداد افرادى كه نيازى 
ــه حذف ديده  ــه ندارند در مرحل ــت ياران ــه درياف ب
ــت يارانه بگيران باقى مى مانند.  نمى شوند و در ليس
ــت كه ميزان خطاى نوع اول و  به نظر من بعيد اس
ــخصه ابزارى نمى شناسم كه  ــد. به ش دوم پايين باش
ــط آن افراد ثروتمند را تشخيص داده و  دولت توس
ــتحق براى دريافت يارانه  آنها را از خانواده هاى مس

ــد. جدا كرده باش
ــه خطاى بزرگى اتفاق  ــت ك پس انتظار من اين اس
ــطح جامعه  ــث نارضايتى بزرگى در س ــد و باع بيفت

ــته  ــر اين امكان وجود داش ــگاه ديگر اگ ــود. از ن ش
ــد كه درحقيقت وجود ندارد، خانواده هاى واقعا  باش
ــايى شده و از ليست دريافت كنندگان  بى نياز شناس
ــنديده اى است. با  ــوند، اين امر پس يارانه حذف ش
ــراى دولت آزاد  ــدارى از منابع مالى ب ــن كار مق اي
ــود و بديهى است كه براساس اولويت ها با در  مى ش
ــن منابع در امور  ــن هزينه ها و فوايد، اي ــر گرفت نظ
مربوط به همه مردم صرف خواهد شد. امور مربوط 
ــى از زمينه هاى مطلوب براى  ــه بيمه و درمان يك ب
صرف اين منابع است. بحث آموزش هم كه بايد در 
حد رايگان در اختيار مردم قرار گيرد و اين موضوع 

نيز از ديگر حوزه هاى مناسب است.
ــد نبود تامين  ــيب مى بينن ــى كه مردم از آن آس جاي
ــتگى هزينه هاى مربوط به  ــى، حقوق بازنشس اجتماع
ــيارى از خانواده ها  ــت. بس درمان و ازكارافتادگى اس
ــت يارانه بگيران به دليل عدم  ــدن از ليس با حذف ش
ــيارى از نيازهاى خود صدمات  ــى در تامين بس تواناي
ــه درآمدهاى حاصل  ــدى مى بينند. در نتيجه اينك ج
ــود  ــرح چگونه و در چه حوزه اى مصرف ش ــن ط از اي
ــت. نمى توان  ــد مطالعات جدى و كاربردى اس نيازمن
ــت و براى يك جامعه تصميم گيرى  ــت ميز نشس پش

كرد. 
ــتباهى از طرف  ــاى اش ــع اظهارنظره ــى مواق در بعض
ــود كه اينها متاسفانه باعث  ــنيده مى ش برخى افراد ش
ــعه اقتصادى و به دنبال  ــير توس ايجاد انحراف در مس
ــود.  آن مباحث مربوط به تامين اجتماعى مردم مى ش
ــت كه در آوردن يارانه از جيب ثروتمندان  طبيعى اس
ــط و ضعيف امرى  ــه آن براى طبقه هاى متوس و هزين
ــت اما اين كار بايد با شناخت و مديريت  پسنديده اس

كامل انجام شود. 

ــى زيادى  ــت احتياج به تحليل و بررس حرفه وكال
ــبت به وكال  ــناخت بهترى نس دارد. جامعه بايد ش
ــفانه جامعه ما  ــه يك وكيل پيدا كند. متأس و حرف
ــيار ناآگاه است. تبليغات  از لحاظ اين شناخت بس
ــته است بيان  نيز همواره عكس آنچه را وجود داش
ــت امرى مربوط به دفاع و از نظر من  مى كند. وكال
ــت. همين طور كه امر دفاع يك  ــغلى مقدس اس ش
ــت، در جامعه ما هم اينچنين است.  امر مقدس اس
ــغول است كه در تعاليم  وكيل به كارى مقدس مش
دينى ما نيز ارزش زيادى براى آن قائل شده اند. در 
ــى ما نيز بهاى بااليى به دفاع از حقوق  قانون اساس
ديگران داده شده است. در تمام دنيا نيز همين طور 
ــى كه  ــز در قانون اساس ــل از انقالب ني ــت، قب اس
ــت جايگاه خاصى براى امر دفاع در نظر  وجود داش
ــده بود. منتهاى مراتب شناخت جامعه از  گرفته ش
ــت و  ــاى گوناگون حرفه وكالت صحيح نيس وجه ه
ــاع مانند تمام  ــت. امر دف ــد كامل نيس اگر هم باش
ــغل هاى ديگر حرفه اى است كه احتياج به منبع  ش
ــود  ــى كه به اين حرفه وارد مى ش درآمد دارد. كس

مانند تمام انسان ها نيازهايى دارد كه بايد از طريق 
ــازد. برخالف آنچه  ــب درآمد آنها را برطرف س كس
ــت، وكال درآمدى را كه عده اى به غلط  ــايع اس ش
ــق قوانين ما مكلف  ــوند، ندارند؛ طب ــور مى ش متص
ــتيم درصد تعريف شده اى را از طرفين خود به  هس

عنوان حق الوكاله دريافت كنيم.
در اين ميان ممكن است چند نفر درصدهاى باالترى 
ــا از طريق بعضى  ــر بگيرند و ي ــراى خود در نظ را ب
ــگردها دست به ثروت اندوزى بزنند. البته اين عده  ش
ــتند. بيشتر وكال  تعداد واقعا معدود و محدودى هس
ــتثنى هستند. من در سابقه 24 ساله   از اين عده مس
ــه يك كارمند  ــه اى جز اندوخت ــت خود اندوخت وكال
عادى نداشته ام. تمام سود و خوشحالى كه اين حرفه  
ــته است به نتيجه رساندن پرونده هايى  براى من داش

بوده كه اهميت خاصى براى من داشته اند.
ــبت به وكالت وجود دارد  ــفانه تصورى كه نس متأس
ــى  ــد در اين زمينه آگاهى بخش ــت و باي صحيح نيس
شود. عده اى از وكال وجود دارند كه به علت احساس 
ــاال پرونده هاى خاصى را به عهده مى گيرند.  وظيفه ب
ــتان به  ــفانه با ديد غلطى كه در مورد اين دوس متأس
ــت راه كسب درآمد آنها دچار مشكل  وجود آمده اس
ــت. اين نيز از همان تصورات غلط در مورد  ــده اس ش

وكال نشأت  مى گيرد.

ــى از لوله هاى  ــى وارد يك ــدون هيچ دليل ــروز صبح ب ام
فاضالب شهرى شدم. بعد از دو، سه ساعت گشت و گذار 
ــرم را بيرون  در لوله هاى فاضالب از يكى از خروجى ها س
ــتم. اول فكر  ــناخته هس آوردم و ديدم در منطقه اى ناش
ــيلى  ــواب مى بينم، به همين خاطر يكى دو س كردم خ
ــودم زدم و از خواب پريدم و فهميدم فكرم  ــم به خ محك
ــت است. بگذريم، خواب عجيبى بود. خالصه اينكه  درس
ــكار فاضالبى خود غوطه ور بودم كه به خيابان آمدم  در اف
و به سمت خودپرداز هميشگى رفتم. جلوى خودپرداز دو 
ــدت و حدت خاصى مشغول  ــتاده بودند كه با ش نفر ايس
صحبت بودند. نزديك شدم و سالم و احوالپرسى و تقاضا 
كردم كه اگر امكانش باشد به صحبتشان گوش دهم، آنها 

نيز با آغوش باز پذيرفتند. 
مرد1: آقا تورُم چى كارش كنيم؟ 

ــم مى كنه، نمى دونم  مـرد2: نمى دونم ديگه داره اذيت
بايد چى كار كنم. 

ــرى پيش يه  ــش اينه كه ب ــه نظرم تنها راه مـرد1: ب
متخصص. 

مرد2: نمى دونم. كالفه كالفه ام. 
از اينجا به بعد، من نيز وارد بحثشان شدم. 

ــش كنه كه تا حاال  ــت حل من: اگر متخصص مى تونس
حلش كرده بود. 

مـرد1: بايد بره پيش متخصص كه حلش كنه. اين آقا 
كه تا حاال پيش متخصص نرفته. 

ــونو متخصص  من: خب آخه بحث اينه كه همه خودش
مى دونن. 

مرد2: نه بابا كجاش اينجوريه؟! من چند تا متخصص 
مى شناسم كه خيلى خوبن. 

مرد1: منم مى شناسم. 
ــت كه  هزار تا راه حل مى دن، ولى  من: مشكل اونجاس

هيچ كدومشون عملى نيست. 

ــه متخصص خوب پيدا كنى. اگر  مرد1: بايد بگردى ي
متخصصت واقعا متخصص باشه، راه حلشم بلده. 

مرد2: شما مگه مشكل تورمى دارى؟ 
ــكل دارن  مـن: كى نداره؟ همه يه جورايى با اين مش

دست و پنجه نرم مى كنن. 
مرد1: مشكلتون تو كدوم قسمته؟ 

من: كدوم قسمته؟ بگو تو كدوم قسمت نيست؟! 
مرد2: در هر صورت من چند تا متخصص مى شناسم 

كه مى تونن به سرعت مشكلتون رو حل كنن. 
مرد1: آره اينهايى كه آقا فريبرز مى گه، واقعا كارشون 

درسته. 
ــراى انتخابات  ــد دارن ب ــب اينهايى كه ميگي مـن: خ

مجلس فعاليت مى كنن يا اينكه جاى ديگه؟ 
مرد2: مگه حتما قراره يه همچين جاهايى باشن؟ 

من: پس چى؟ از تو فيس بوك نميشه كه تورُم كنترل 
ــه ديگه. شما تا حاال  ــئوليت داشته باش كرد. بايد مس

رفتيد؟ چى ميگن؟ 
ــرا  ــدى. اكث ــش ب ــد آزماي ــتگى داره. باي مـرد2: بس
ــدن كه اگه  ــك كن مي ــيكام با يك چرك خش پيروكس

عفونت كرده باشه، خشكش كنه.
مرد1: من كه واسه تورم پاهام مى خوام برم پيش دكتر 

چرختاب، حاال نمى دونم شما مشكلت چه جوريه! 
ــما بحثتون راجع به تورم اقتصادى  من: پات؟! مگه ش

نبود؟ 
ــع به تورم بدنى  ــادى چيه؟ ما داريم راج مرد1: اقتص

حرف مى زنيم. 
من:  اى بابا مارو سر كار گذاشتينا؟ 

ــتن كه  مـرد2: البته اين رو هم بگم كه چند نفر هس
براى تورم اقتصادى هم، همين پيروكسيكام رو تجويز 
كردن. ولى خب فايده نداشت. تورم اقتصادى هم مثل 
همون دردناك و ملتهبه. البته براى اون يه قرص بهتر 
ــمش قرص برنجه! بخورى ديگه درد  هم هست كه اس

تورمى ندارى، خالص! 
ــه با اين صحبت ها  ــده بودم ك اين دفعه تو افق گم ش

دوباره پيدا شدم. 
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براى يك مدير موفق ويژگى هاى گوناگونى شـناخته 
شـده اسـت و هريـك از صاحب نظـران رشـته هاى 
مديريت و علوم رفتارى نيز نسبت به دسته خاصى از 

اين ويژگى ها توجه بيشترى نشان داده اند. 
در علوم مديريت نسبت به سبك هاى خاص مديريتى 
در زمينـه برنامه ريـزى شـخصى و سـازمانى تاكيد 
فراوانـى مى شـود و در زمينه روان شناسـى مديريت 

ابعاد فى ما بين انسان ها مورد توجه قرار مى گيرد. 

مديرى را در نظر بگيريد كه از لحاظ رعايت ويژگى هاى 
رفتـارى و ظاهرى بـه همه وظايف خـود عمل كرده، 
به حتم كاركنان سـازمان و شـركاى طرف قراردادش 
از همكارى با او بسـيار راضى و خشنود خواهند بود. 
در اين قسمت به بيان آداب متعارف در سبك رفتار و 
ظاهر يك مدير موفق خواهيم پرداخت. در بخش هايى 
نيز چگونگى كنترل كيفيت در رفتارهاى سـازمانى را 

بررسى مى كنيم. 
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