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آقاى وزير، حاال من از شما مى پرسم 

چند روزى است كه وزير محترم بهداشت خبرى اعالم كرده اند كه به سرعت صفحه 
رسانه هاى كشور را پر كرده و دستمايه خبر و تحليل رسانه هاى بيگانه نيز شده است. 
خبر استفاده از پالم در شيرهاى پرچرب چنان به سرعت عالمگير شد. كه همه يادشان 
ــير كشور، چند سوال را از  رفته قبل از محاكمه و محكوميت غيابى صنعت مظلوم ش

آقاى وزير بپرسند. 

آقاى وزير، حاال من از شما مى پرسم: 
1- براساس آمار منتشرشده رسمى، سال گذشته بيش از 50 درصد روغن خوراكى 
ــت. به نظر شما چه كسى 760 هزارتن  وارداتى كشور را روغن پالم تشكيل داده اس
ــهم صنعت لبنيات در اين واردات چقدر است؟  روغن پالم وارد كشور كرده است؟ س
ــانى ارز دولتى براى آن به عنوان كاالى اساسى تامين شده است؟  به توصيه چه كس

و اينكه آيا اين روغن ها بدون مجوز وزارت بهداشت از گمرك ترخيص شده است؟ 
2- آيا بهتر نبود قبل از آنكه استفاده از روغن پالم را از جمله گناهان نابخشودنى اعالم 
كنيد براى مردم توضيح مى داديد كه روغن پالم چيست؟ در كدام كشورهاى دنيا و 
به چه مصارفى مى رسد؟ چرا و چگونه در 10سال گذشته واردات آن به كشور بيش از 
10 يا 15 برابر شده است؟ و اينكه كدام وزارت خانه بيشترين نقش را در تغيير تركيب 
روغن خوراكى كشور داشته است؟ شايد خواندن تاريخچه و داليل تسهيل ورود اين 
ــما خطرناك - در البه الى صورت جلسات تشكيل شده در وزارت  روغن - به زعم ش

متبوع شما خالى از لطف نباشد. 
3- به نظر شما سهم صنعت لبنيات در مصرف روغن پالم در ميان بقيه صنايع كشور 
ــس ها و ...  ــكالت، غذاهاى آماده، س ــيرينى و ش از جمله صنعت روغن خوراكى، ش
ــت كه اطرافتان را نديده باشيد كه اگر به همت دستگاه  چقدر است؟ از شما بعيد اس
مسئول سالمت مردم سرانه مصرف شير در كشور يك سوم توصيه متخصصان تغذيه 
ــنى 50 درصد پالم بيش از نياز مردم است  ــرانه مصرف روغن نباتى با چاش باشد، س
البته سياست برخورد با صنعت لبنيات و سكوت در برابر مصرف باالى روغن در ساير 
بخش ها قابل درك است. كمبود مصرف شير در كشور، هزينه هاى سرسام آور درمان 
در بخش پوكى استخوان، بيمارى هاى دندان و زمينگيرى را به كشور و نظام سالمت 
ــداد عروق و  ــا اضافه مصرف روغن به راحتى مردم را به دليل انس تحميل مى كند، ام

سكته قلبى نمى كشد و هزينه بر نيست!! 
4- جناب وزير، همكاران من از ميان بيش از 700 فرآورده شيرى تنها هشت محصول 
ــتاندارد توليد و عرضه مى كنند.  را آن هم با مجوز وزارت بهداشت و سازمان ملى اس
ــما هفته پيش متوجه خطر بزرگ روغن پالم شده ايد، گناه اين مردم و صنايع  اگر ش
تبديلى چيست كه با طناب همكاران شما به چاه توليد و عرضه اين محصوالت وارد 

شده اند؟ خودكرده را تدبير چيست؟ 
5- نتيجه زلزله هشت ريشترى ايجاد شده توسط شما پس از يك هفته اين بود كه با 
تشديد نظارت ها، سازمان ملى استاندارد اعالم كند كه تنها يك شركت لبنى استفاده 
غير مجاز از چربى گياهى داشته و به عنوان متخلف تحت پيگرد قرار گرفته است. آيا 
عجيب است در كشورى كه دو ميليون دامدار و 1070 شركت فعال لبنى را در خود 
دارد و در انبارهاى بخش خصوصى و دولتى اش 760 هزارتن روغن پالم ارزان قيمت 
ــد؟ آيا شما سازوكار  ــته باش داراى مجوز وجود دارد يك يا چند متخلف وجود داش
نظارتى و مجوز قانونى براى برخورد با چند متخلف را در اختيار نداشتيد كه به روشى 
ــما وزير بهداشت  ــديد؟ به گمانم فراموش كرده بوديد كه ش غير معمول متوسل ش

هستيد و اداره نظارت بر مواد غذايى زير نظر شماست! 
ــما با صنعت لبنيات در سال اقتصاد و فرهنگ  6- به قول خبرنگار عزيزى برخورد ش

دو نتيجه داشت: 
اقتصاد صنعت بزرگ لبنيات كشور را با چالشى بزرگ مواجه و ميلياردها تومان زيان به 
آن وارد كرد. فرهنگ مصرف شير را به صورت عام و به ويژه در بخش سالم و بهداشتى 
آن به شدت كاهش داد و بازار كسانى كه در غياب نظارت مجموعه تحت مديريت شما 

تب مالت به مردم هديه مى كنند را سكه كرد... 
باالخره طاعت از دست نيايد گنهى بايد كرد... 

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
رونق بدون رضايت مردم حاصل نمى شود

ــكالت  ــت نظام گفت: ضرورى ترين كار حل مش ــخيص مصلح رييس مجمع تش
صنايع كوچك است. اگر سياست هاى رهبرى كه ابالغ شده و در مجمع تشخيص 
ــت هاى اعالمى كه امروز بيان  ــيده، درست اجرا شود و سياس نيز به تصويب رس
شد، اجرا شوند و بانك ها دريابند كه ضرورت امروز انقالب و كشور خروج از ركود 

است، حل مشكالت و خروج از آنها دور از دسترس نيست. 
ــته و افزود:  ــنجانى، رضايت خاطر مردم را اصل دانس ــت اهللا اكبر هاشمى رفس آي
ــتن ركود بستگى دارد و در صورت  ــيارى به شكس رضايت اكنون مردم تا حد بس

جلب رضايت مردم مشكالت حل مى شود. 
ــازمان  ــال تالش س ــه گزارش خبرنگار ايلنا، وى ديروز صبح در همايش 50 س ب
صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى خروج از ركود را اولويت اول كشور دانست 
ــود و براى گام هاى  ــته مى ش ــم ركود شكس ــد: با اين تصميم ها طلس و يادآور ش

بزرگ تر و از جمله كارهاى زير بنايى گام هايى برداشته مى شود. 
ــنجانى: با تاكيد بر اينكه ما در شرايط خوبى نيستيم، يادآور  آيت اهللا هاشمى رفس
ــد: شهرك هاى صنعتى كوچك ما يا تعطيل يا نيمه تعطيل هستند، گروه هايى  ش
ــف آور بود. وضعيت  ــه گزارش هاى آنها تاس ــتادم ك ــراى بازديد به آنجا فرس را ب

سرمايه  هاى ما اين گونه است. 
ــكل بزرگى براى ملت و به خصوص جوانان و نيروهاى  وى بيكارى كنونى را مش
ــوزى كنيم و با  ــتر دلس ــت و افزود: ما بايد براى جوانان بيش تحصيل كرده دانس

مالحظه كارى نبايد مانع از ديده نشدن اين واقعيت ها شويم. 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: ما در زمان جنگ 16 درصد بيكارى 
داشتيم كه در كنار آنها بيكارى هاى حاصل از جنگ هم بود و ما شعار اول خود 
ــاره مى كرديم و امروز هم  ــم و در همه تريبون ها به آن اش ــد اعالم كردي را تولي
ــعار اول خود را توليد اعالم كرده و از موجودى هاى فعلى  ــت و بايد ش همان اس
ــاورزى اكنون همانند زمان بعد از  ــتفاده كنيم. وى با بيان اينكه وضعيت كش اس
ــال طول كشيد تا تورم  ــال ها يكى دو س ــت، عنوان كرد: ما در آن س جنگ نيس
ــم و بازار را با توليد و  ــرعت بيكارى را مهار كني ــر 10درصد بياوريم و به س را زي
ــخيص مصلحت  ــباع كرديم.  رييس مجمع تش وارداتى كه آن را آزاد كرديم، اش
نظام تاكيد كرد: اگر اكنون هم ميدان باز شود و بخش خصوصى با سياست هاى 
درست وارد شود، مى توانيم مشكالت را حل كنيم. هر چند طرح هاى بزرگ االن 
نيمه تمام و تورم زا است و براى مطلوب شدن وضع و كم شدن از بيكارى و ركود 
كه بزرگ ترين خطر است بايد اين مسائل حل شود. ما سرمايه اى را كه در جنگ 
داشتيم االن نداريم و نيازمند تصميمى هستيم و آن همراهى و همدلى ماست. 
به گفته وى اگر فضاى بعد از انتخابات خراب نشود و دولت آن را حفظ كند، اين 
فضايى كه از خارج به ما تحميل شده و مشكالتى كه كم نيستند، حل مى شود. 
ــكالت كم نمى آورند. اين حركت شروع شده و  هر چند مردم ما در برابر اين مش
ــرفت هستيم و با تجربه كامل آقاى نعمت زاده مى توانيم اين مرحله  در حال پيش

را زود به پايان برسانيم. 
ــنجانى نقش بانك ها را مهم دانست و تاكيد كرد: وقتى وزير اقتصاد  هاشمى رفس
ــر عدم حمايت بانك ها  ــد، 28 درصد نقدينگى را جذب كرديم، دليلى ب مى گوي
ــته تر بود و االن هم بايد بانك ها همكارى  ــت، زيرا دست ما بعد از جنگ بس نيس

كنند هر چند مالحظاتى براى دادن اعتبارات بى حساب وجود دارد. 

خبريادداشت

رييس جمهور گفت: يكى از برنامه هاى 
ــى دولت خروج از ركود و حركت  اساس

به سمت رونق توليد ملى است.
ــت  ــن روحانى در پايان نشس دكتر حس
ــه قوه با بيان اين نكته اعالم  ــران س س
ــور  كرد كه اليحه يك فوريتى خروج كش
از ركود به مجلس شوراى اسالمى تقديم 
شده است. اين اليحه توسط دولت تهيه 
و تقديم مجلس شده و روز سه شنبه در 

ــود كه  صحن علنى مجلس مطرح مى ش
ــور و دولت  ــه اقتصاد كش تصويب آن ب
كمك خواهد كرد. رييس جمهور تصريح 
ــد مثبت در پايان  كرد: تالش دولت، رش
ــور بايد از ركود خارج و  ــال است. كش س
ــمت رونق توليد ملى برود و در اين  به س
زمينه به همكارى مجلس و قوه قضاييه و 
حركت آنها در اين خصوص نياز داريم تا 
اقتصاد در مسير درست خود قرار گرفته 

و با فساد و رانت مبارزه شود و همچنين 
ــوق هاى الزم براى سرمايه گذارى در  مش
ــود. روحانى  ــى فراهم ش بخش خصوص
گفت: در سال آغاز فعاليت دولت يازدهم 
رشد منفى ركود نسبت به سال 91 كمتر 
ــد.بانك مركزى اعالم كرد رشد منفى  ش
سال 92 حدود منفى 1,1 بوده، بنابراين 
حركت خوبى در سال 93 نسبت به سال 

گذشته انجام گرفته است.

ــات پرچرب مضر  ــد و فروش لبني تولي
ــا كارخانه هاى  ــده و ب به بازارممنوع ش
ــده  متخلف نيز برخورد قانونى انجام ش

است. 
ــتاندارد و سازمان غذا  سازمان ملى اس
ــار اين خبر  ــه اى با انتش و دارو در بياني
ــه بابت  ــان داده اند ك ــردم اطمين به م
ــته باشند، اما  ــير نگرانى نداش خريد ش
ــى هفته هاى  ــت كه ط ــئله اين اس مس
گذشته سالمت و عدم سالمت لبنيات 
ــوى مسئوالن در رسانه ها  پرچرب از س
ــت  ــرار گرفت. وزير بهداش مورد نقد ق
به عنوان باالترين مقام دولتى اين ماجرا 
ــرده بود كه برخى  ــه صراحت اعالم ك ب
ــرب موجود  ــى پرچ ــوالت لبن از محص
ــم روغن پالم  ــازار از روغنى به اس در ب
ــت. اين روغن براى  ــده اس استفاده ش
سالمتى مضر است و حتى فراتر از اين 
حسن هاشمى، وزير بهداشت گفت كه 
ــت و تاكيد كرد  اين روغن سرطان زاس
ــاز نتايج آزمايش هايى  كه در صورت ني
ــوالت موجود در بازار  را كه روى محص
انجام شده منتشر خواهد كرد. انگشت 
اتهام پيش از آنكه متوجه كارخانه هاى 
ــوى دامداران  ــود به س توليد لبنيات ش
ــائبه پيش آمد  ــن ش ــانه رفت و اي نش
ــير به  ــه روغن پالم قبل از تحويل ش ك
ــت.  ــده اس كارخانه ها به آنها افزوده ش
ــى در پى اين بودند كه  اما افكار عموم
ــف مرتكب  ــدام كارخانه تخل بدانند ك
شده تا از خريد محصوالتش خوددارى 
ــش افكار عمومى بدون  كنند. اين پرس
ــبت  ــخ ماند و در نتيجه مردم نس پاس
ــرب موجود  ــات پرچ ــى لبني ــه تمام ب
ــن ديوار  ــدند، اي ــازار بى اعتماد ش در ب
ــر رفت تا  ــه روز باالت ــادى روزب بى اعتم
ــن واقعيت  ــندگان به اي آنجا كه فروش
ــان به شدت  اعتراف كردند كه فروشش
ــت. باالخره ديوار  كاهش پيدا كرده اس

بى اعتمادى مردم بازار را خراب كرد. 
ــردم به عنوان  ــت دادن اعتماد م از دس

ــى از معضالت  ــات يك ــداران لبني خري
دامنه دارى شد كه روز به روز گسترده تر 
شده است و به اين راحتى بازنمى گردد 
و اثرات آن معموال ماندگار و درازمدت 
است. حاال صنايع لبنى با چالش جدى 
جلب دوباره اعتماد مشتريانشان روبه رو 
ــى كه به نظر مى رسد  ــتند. چالش هس

فائق آمدن بر آن كار دشوارى باشد. 
ــازمان ملى استاندارد  ــئوالن س اگر مس
ــت توانايى و تدبير اين  و وزارت بهداش
ــانى را در اين  ــتند كه اطالع رس را داش
ــئله اى به نام  ــه كنترل كنند، مس زمين
جلب دوباره اعتماد مردم در ميان نبود 
ــالش مضاعف  ــن روزها ناچار به ت و اي
ــين  ــت تصميم هاى پيش ــراى مديري ب

نبودند. 
ــم پور، مشاور رييس سازمان  مجيد قاس
استاندارد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
ــلوغى  ــه اينكه در چند هفته اخير ش ب
ــتفاده از روغن پالم در  زيادى درباره اس
ــده كه متاسفانه  توليد لبنيات مطرح ش
ــاى  ــاهد اظهارنظره ــن ش ــن بي در اي
غيركارشناسى و غيرعلمى هم بوده ايم، 
ــعى ما بر اين است كه در اين  گفت: س
فضا يا اظهارنظر نكنيم يا اينكه براساس 
مباحث علمى بحث كنيم. بايد بپذيريم 
كه رژيم غذايى موجود در روستا با شهر 
ــتا الزم است  تفاوت دارد و اگر در روس
براى كار سنگين تر غذاهاى با كالرى و 
چربى باال مصرف كرد اما در شهر قضيه 
ــت و به همين دليل  كامال متفاوت اس
ــى از اين قبيل  ــاره موضوعات نبايد درب

حكم كلى صادر كنيم. 
ــش تقاضا  ــى كاه ــرايط فعل ــا در ش ام
ــده كه از  ــبب ش براى خريد لبنيات س
يك سو دامداران براى فروش شيرخام 
ــوى ديگر  ــوند و از س ــكل ش دچار مش
ــراى فروش  ــا لبنيات ب ــم كارخانه ه ه
ــور  ــگاه هاى كش ــوالت به فروش محص
ــوند و در  ــا روبه رو ش ــش تقاض با كاه
ــگاه هايى كه لبنيات  نهايت تمام فروش

ــمگير  ــز با كاهش چش ــند ني مى فروش
ــوند. حاال اين غائله  خريداران روبه رو ش
دامن گروه هاى زيادى را گرفته و تاثير 
ــاى متفاوت  ــاد گروه ه ــى بر اقتص منف
ــه اين  ــرى كه ب ــت تاثي ــته اس گذاش

زودى ها از بين نخواهد رفت. 
ــروز در بيانيه اى  ــره دي ــه باالخ اگرچ
ــازمان ملى استاندارد  ــوى س كه از س
ــر شده به  ــازمان غذا و دارو منتش و س
ــده كه «در  ــردم توضيحاتى داده ش م
ــان و ماموران  ــر بازرس ــاى اخي روزه
ــوزش  ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
پزشكى، سازمان ملى استاندارد ايران، 
ــا واحد  ــذا و دارو از صده ــازمان غ س
ــير و لبنيات و همچنين از  توليدى ش
سطح بازار، بازرسى و نمونه بردارى هاى 
ــترده اى را به عمل آورده اند. نتايج  گس
بررسى ها در اين خصوص نشان دهنده 
ــدادى از واحدهاى  ــروز تخلف در تع ب
پرچرب  ــى  لبن فرآورده هاى  ــدى  تولي
ــت و نظارت  ــه با مديري ــت ك بوده اس
ــازمان ملى استاندارد ايران، سازمان  س
ــه آنها به  ــد و عرض ــذا و دارو، تولي غ
ــا اينكه  ــت. كم ــده اس بازار ممنوع ش
ــازمان با  ــز هر دو س ــل ني ــام قب در اي
ــده برخورد قانونى به  تخلفات انجام ش
ــد. در تمامى مواردى كه  عمل آورده ان
ــاى تكميلى  ــروز تخلف در آزمايش ه ب
ــود، متخلفان به دستگاه هاى  احراز ش
ــاى  ــده و پروانه ه ــى ش ــى معرف قضاي
ــتاندارد و پروانه هاى  كاربرد عالمت اس
بهداشتى توليد و ساخت فرآورده هاى 
ــود. اين دو سازمان  مذكورباطل مى ش
ــه  ــد ك ــد كرده ان ــان تاكي در بيانيه ش
ــت، درمان  ــاى وزارت بهداش نظارت ه
ــازمان ملى  ــكى و س ــوزش پزش و آم
استاندارد ايران براى جلوگيرى از بروز 
هرگونه تخلف، با شدت و جديت ادامه 
ــن تاريخ مصرف  ــت و از اي خواهد داش
ــمى به  ــى كه با مجوز رس فرآورده هاي

ــت.  ــوند، بالمانع اس بازار عرضه مى ش

رييس جمهور: برنامه دولت حركت به سمت رونق توليد ملى است

سازمان هاى استاندارد و غذا و دارو خبر از حذف پالم از لبنيات دادند

چالش جديد صنايع لبنى: بازيابى اعتماد بازار
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محمدعلى وكيلى: اگر كسى 
دغدغه فرهنگى داشته باشد...

بيژن مقدم: هميشه ظرفيت 
جديد وجود دارد

على اكبر فرهنگى: سازمان هاى 
رسانه اى و نظام اقتصادى 

بيژن مقدم: هميشه ظرفيت 

حسين چمنى
كارشناس صنعت شير

صفحه كافه مديران «فرصت امروز» بررسى مى كند
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ــغلى كه  ــف و هر ش در هر صن
ــون بايد  ــاس قان ــيم براس باش
ــم اما  ــت كني ــات پرداخ مالي
ــن ماليات در برخى  پرداخت اي
از مشاغل تهديدكننده اى براى 
حيات آن شده است زيرا ميزان 
ــود  ــا ميزان س ــى آن ب پرداخت
ــود در كار برابرى مى كند.  موج
اتحاديه رنگ فروشان اين روزها 
ــان اين  ــن دغدغه ش بزرگ تري
ــازمان امور  مسئله است و از س
ــان تجديدنظر  ــى خواه ماليات
جدى در ميزان درصد پرداختى 

ماليات هستند. 
ــان قادر نيستند كه  رنگ فروش
ــات را پرداخت  اين ميزان مالي
ــود كارى اين  ــرا س ــد زي كنن
ــت و هر  ــد اس ــغل 10 درص ش
ــال دغدغه پرداخت ماليات  س
دارند. كاظم كاليى، نايب رييس 
ــان تهران با  اتحاديه رنگ فروش
ــه «فرصت  ــد اين مطلب ب تايي
امروز» مى گويد: بارها از طريق 
نامه و  تماس تلفنى از مسئوالن 
مربوطه درخواست كرده ايم كه 
ــيدگى كنند  به اين مسئله رس
اما تاكنون پاسخ قانع كننده اى 
دريافت نكرده ايم و اين معضل 
اصلى اعضاى صنف شده است. 

ــان تهران  ــه رنگ فروش اتحادي
750 عضو دارد كه پروانه كسب 
ــداد واحدهاى اين  دارند اما تع
صنف بيش از چندين هزار است 
ــئله موجب مشكالت  و اين مس
ــاى واقعى آن  زيادى براى اعض

شده است. 
ــف از  ــم كاليى با ابراز تاس كاظ
ــدرى در  ــكالت به ق اينكه مش
ــت كه ديگر  اين صنف زياد اس
ــدارد عضو آن  ــى تمايل ن كس
ــود، مى گويد: ماليات بخشى  ش

از دغدغه  اعضاى اتحاديه است 
ــر از آن كارخانه هاى  ــا مهم ت ام
توليد رنگ هستند كه همكارى 
ــه ندارند. بارها  خوبى با اتحادي
ــئوالن كارخانه ها تماس  با مس
ــع و پخش  ــم كه توزي گرفته اي
رنگ را به اتحاديه واگذار كنند 
تا دست واسطه   ها از اين موضوع 
ــى كار  ــود اما خروج ــاه ش كوت

بيانگر عدم تعامل است. 
ــطه ها و  ــا وجود واس در واقع ب
افراد ذى نفع، مصرف كنندگان 
ــاز خود را  ــوالت مورد ني محص
ــده  ــر از قيمت تمام ش گران ت
دريافت مى كنند و حتى اعضاى 
ــود پرداخت  ــا وج ــه ب اتحادي

ماليات سود واقعى نمى برند. 
ــود  ــات موج ــاس اطالع براس
ــد توليدات  ــر از 50 درص كمت
ــا از  ــط كارخانه ه ــگ توس رن
ــى اتحاديه  ــى يعن ــال اصل كان
ــان توزيع مى شود  رنگ فروش
ــد و مابقى  ــروش مى رس و به ف
توسط واسطه ها به مغازه داران 

ــود و  براى فروش عرضه مى ش
ــئله گواه اين است كه  اين مس
ــهم قابل توجهى از  واسطه ها س
ــود رنگ دارند. بيش از يك  س
ــطه ها نقش  دهه است كه واس
پررنگ ترى نسبت به اتحاديه در 
توزيع رنگ به واحدهاى صنفى 
دارند. فعاليت بيش از چند هزار 
واحد صنفى بدون مجوز فعاليت 
ــت تا واسطه ها  موجب شده اس
ــه بدوانند و  در اين صنف ريش
ــه درگير پرداخت  اتحاديه اى ك

ماليات است توانى براى مقابله 
با اين افراد ندارد. 

ــگ 10 تا 12  ــود قانونى رن س
درصد است و اگر مديران فروش 
رنگ و كارخانه هاى فروش رنگ 
ــكارى كنند اين  با اتحاديه هم
ــاى صنفى  ــود عايد واحده س
ــد و مصرف كننده  ــد ش خواه
ــب ترى رنگ  نيز با قيمت مناس
ــود را تهيه مى كند  مورد نياز خ
ــود در بازار  ــت موج ــا واقعي ام
ــت.  ــد امر ديگرى اس رنگ موي
يكى از فروشندگان رنگ در اين 
ــروز مى گويد:  باره به فرصت ام
ــتر از  ــاى مغازه من بيش رنگ ه
ــع و پخش  ــبكه توزي طريق ش
ــوند زيرا  ــه تامين مى ش اتحادي
ــا توجه به  ــتم و ب عضو آن هس
ــردم از درآمد  ميزان مصرف م
هم راضى هستم. درست است 
كه ميزان پرداخت ماليات زياد 
ــب و كار خود  ــا از كس ــت ام اس

راضى هستم. 
ــت در نقطه مقابل فردى  درس

كه مغازه  كوچكى دارد و پروانه 
ــب نيز ندارد در اين باره به  كس
ــروز» مى گويد: من  «فرصت ام
ــطه توزيع  ــى واس خود به نوع
رنگ هستم و از اين محل درآمد 
ــى كه از  ــى دارم. رنگ هاي خوب
ــه مى كنم انبار  كارخانه ها تهي
كرده و براساس ارتباط با اصنافى 
كه رنگ مى خواهند، جنس خود 
ــانم، درواقع  را به فروش مى رس
هم توزيع كننده ام هم فروشنده. 
وقتى از وى مى پرسيم كه تمايل 
ــود، پاسخ  دارد عضو اتحاديه ش
ــراى رفتن به  مى دهد: دليلى ب
ــدن ندارم،  ــه و عضو ش اتحادي
هستند كسانى كه دكان و مجوز 
ــان  ــد اما درآمدش ــب دارن كس
نصف درآمد من نيست. در اين 
شغل داشتن رابطه هاى خوب با 
عوامل فروش كارخانه و اصناف 
ــده.  نايب رييس  يعنى برگ برن
ــان درباره  ــه رنگ فروش اتحادي
اين اظهار نظر مى گويد: من به 
ــطه ها و تاثير آنها در  نقش واس
بازار اشاره كرده ام. وقتى حاشيه 
ــود كار براى اعضاى اتحاديه  س
بسيار پايين است دليلى وجود 
ــود را ملزم به  ــه فرد خ ندارد ك
همكارى با اتحاديه و قانون كند. 
تنها راه حل معضل اين است كه 
به فروشندگان كارخانه ها اعالم 
ــود كه تنها بايد در چارجوب  ش
ــه محصوالت  ــه اتحادي قانون ب
فروخته شود و توزيع آن نيز بايد 
ــد، شايد با  تحت نظارت آن باش
اين كار بتوانيم اتحاديه را احيا 

كنيم. 
ــن روزها كر كره   با اين وجود اي
ــى يكى  ــاى رنگ فروش مغازه ه
پس از ديگرى براى هميشه به 

پايين كشيده مى شود. 

ــارت گفت:  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزي
ــنهاد جديد ارائه شده قرار  ــاس پيش براس
ــت برند هاى معتبر خارجى كه در بازار  اس
ايران حضور دارند، بخشى از توليد خود را 

به ايران منتقل كنند. 
ــم  مراس در  ــت زاده،  نعم ــا  محمدرض
ــع كوچك و  ــالگرد صناي ــن س پنجاهمي
ــرط  ــهرك هاى صنعتى ايران افزود: ش ش
ــى در ايران  ــاى معتبر خارج توليد برنده
ــت كه بايد حداقل 30 درصد توليد  اين اس
ــنهاد، به  ــادر كنند و با اين پيش خود را ص
ــردن برندهاى صنعتى  دنبال قانون مند ك

و توليدى خارجى فعال در ايران هستيم. 
وى با اشاره به ارائه اليحه خروج از ركود به 
ــنا توضيح داد: اميدواريم از  مجلس به ايس

يك فوريت اين اليحه به سرعت دفاع شده 
و اين اليحه بعد از تصويب به اجرا برسد. 

ــاده در دولت  ــروز نيز 20 م وى افزود: دي
ــع موانع  ــت از توليد و رف ــت حماي در جه

كسب و كار به تصويب رسيد. 
ــه دولت براى ارتقاى  وى همچنين از برنام
توان مالى و پولى بانك ها و حمايت از صنايع 
رقابت پذير خبر داد و گفت: تنها از صنايع 
و توليداتى حمايت مى كنيم كه رقابت پذير 
باشند و بتوانند با صادرات زمينه جايگزينى 
واردات را فراهم كنند. وزير صنعت، معدن و 
تجارت همچنين از برنامه دولت براى تهاتر 
بدهى دولت به بخش خصوصى و برعكس 
ــاس بخشى از اليحه  خبر داد و گفت: براس
خروج از ركود دولت قرار است تا 50 درصد 
ــى به  ــت در زمينه بودجه هاى پژوهش دول
ــك كند. نعمت زاده  بنگاه هاى صنعتى كم
ــع عوارض  ــدن وض همچنين از ممنوع ش
ــوالت توليدى خبر داد و  بر صادرات محص
گفت: اگر هم در صادرات موادخام عوارضى 
ــد آن در جهت صادرات  ــود، درآم وضع ش
محصوالت با ارزش افزوده بيشتر و فناورى 
صرف خواهد شد. وى اظهار كرد: همچنين 
ــده ممنوعيت واگذارى زمين  پيشنهاد ش
ــود و با اين  در شهرك هاى صنعتى لغو ش
كار سرمايه گذارى در شهرك هاى صنعتى

 تشويق شود. 

معاون تعاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى 
گفت: در حال حاضر،  درصد غير قابل قبولى 
از تعاونى هاى كشور (بالغ بر 40 درصد آنها) 
غيرفعال هستند. حميد كالنترى افزود:  درصد 
كمى از اين ميزان امكان ادامه فعاليت ندارند و 
ساير تعاونى هاى غير فعال نيز مشكالتى دارند 
ــى از موانع تعاون  ــود. يك كه بايد برطرف ش
ــور روحيه ضعيف كار جمعى است كه  كش
ــازى تعاونى ها بايد در  با آموزش و توانمندس

جهت بهبود وضعيت آنها گام برداشت. 
ــاره به اينكه تعاون يكى از سه  كالنترى با اش
ــت، به ايسنا گفت:  بخش اساسى اقتصاد اس
در برنامه پنجم توسعه پيش بينى شده تا در 
ــهم بخش تعاون از توليد  پايان اين برنامه س
ناخالص ملى به 25 درصد برسد، اما متاسفانه 
در حال حاضر با اين رقم فاصله زيادى داريم. 
همچنين براساس اصل 44 خصوصى سازى 
بايد 30 درصد درآمد خصوصى سازى به بخش 
تعاون اختصاص يابد كه هم اكنون اين رقم نيز 

محقق نشده است. 
كالنترى در خصوص تاثير تعاونى ها در اقتصاد 
ــعه عدالت، كاهش  ــور اظهار كرد: توس كش
فاصله طبقاتى، حذف واسطه ها نزديك  كردن 
ــه يكديگر،  ــده و مصرف كننده ب توليد كنن
كاهش فقر، كاهش بيكارى و رشد اشتغال از 
جمله مزيت ها و تاثيرات تعاونى ها در اقتصاد 
كشور هستند. گفتنى است: مجموعا 91 هزار 

ــود دارد  ــور وج تعاونى در بخش توليد كش
ــامل 43 هزار واحد بخش كشاورزى،  كه ش
34 هزار واحد صنعتى، 2590 واحد معدنى، 
4200 واحد تعاونى عمرانى و 3200 تعاونى 
ــت. همچنين در بخش  ــتباف اس فرش دس
تعاونى هاى خدماتى 4000 واحد تعاونى در 
بخش حمل و نقل، 430 تعاونى دانش بنيان، 
ــى، 670 تعاونى  ــر و مل 150 تعاونى فراگي
ــته هاى  ــاران و 46000 تعاونى در رش دهي
ــود دارد. در بخش  مختلف در اين بخش وج
ــكن،  تعاونى هاى توزيعى 26000 واحد مس
ــر، 11000 واحد  ــكن مه 7600 واحد مس
ــرف و 2000 واحد تعاونى اعتبار  تعاونى مص
وجود دارد و در مجموع 56 هزار تعاونى توزيع 

در كشور فعاليت مى كنند. 

اتحاديه رنگ فروشان در آستانه  فروپاشى 

ورود برندهاى خارجى 
به عرصه توليد در ايران

40 درصد تعاونى ها
غير فعال هستند

راه اندازى پااليشگاه قطران مجتمع 
كك سازى زرند توسط مهندسان ايرانى

ــگاه قطران مجتمع كك سازى زرند در  فاز نخست پااليش
ــتان كرمان با هدف راه اندازى واحد تقطير و توليد قير  اس
به دست مهندسان ايرانى راه اندازى شد. به گزارش روابط 
عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى 
ايران (ايميدرو)، محصوالت توليدى فاز نخست (قسمت 
اول و دوم) شامل روغن سبك، روغن آنتراسن نوع 1 و 2 
ــت. در فازهاى بعدى  و همچنين قير پايه زغال سنگ اس
ــده كه پس از تثبيت  توليد نفتالين و فنل برنامه ريزى ش
ــتور كار  توليد در فاز اول، راه اندازى فازهاى بعدى در دس

قرار دارد. 
ــظ و داراى  ــياه رنگ غلي ــع س ــنگ ماي ــران زغال س قط
ــبندگى) باال و داراى وزن مخصوص  ــكوزيته (چس ويس
1/13 و 1/22 گرم بر سانتى متر مكعب در دماى 20 درجه 
سانتى گراد است. قطران توليد شده در واحد ميعان سازى 
ــوان خوراك اين  ــات آبگيرى، به عن ــس از اجراى عملي پ

پااليشگاه مورد مصرف قرار مى گيرد. 

واكنش يك شركت لبنياتى به ماجراى استفاده از 
روغن پالم در شير

متخلفان را معرفى كنيد

شركت لبنياتى دامداران در واكنش به انتشار اخبار اخير 
ــير پرچرب توسط  ــتفاده از روغن پالم در ش در مورد اس
برخى از شركت هاى متخلف خواستار شناسايى و معرفى 

متخلفان در اسرع وقت شد. 
در پى انتشار اخبارى مبنى بر استفاده از مواد غير مجاز از 
ــير پرچرب و متهم شدن برخى از   جمله روغن پالم در ش
شركت ها، شركت دامداران به عنوان يكى از شركت هاى 

لبنياتى كشور بيانيه اى در اين زمينه صادر كرد: 
ــاى اخير،  ــار روزه ــار اخب ــا، پيرو انتش ــزارش ايلن به گ
ــن و برترين  ــى از بزرگ تري ــوان يك ــركت به عن ــن ش اي
ــطح  ــدگان فرآورده هاى لبنى در عالى ترين س توليدكنن
كيفى، رعايت استانداردهاى ملى و الزامى مربوط از جمله 
عدم استفاده از تركيبات ممنوع در محصوالت لبنى را با 
ــاله خود تضمين و تصديق مى كند  اصالت و سابقه سى س
ــايى و معرفى متخلفان اين امر در اسرع  و متقاضى شناس

وقت است. 
ــرم مردم و مراجع ذى صالح،  انتظار ما از نمايندگان محت
ــادى و حيثيت  ــئوالنه تر با حقوق م ــار و برخورد مس رفت
ــدگان و  ــه مصرف كنن ــار از جمل ــى اقش ــوى تمام معن
توليدكنندگان است. زيرا برخوردارى از امنيت و سالمت 
ــاميدنى از حقوق  ــى، غذايى و آش كيفى محصوالت لبن
ــرزمينى  ــانى در هر س ــره هر انس ــلم و بديهى روزم مس
ــگيرانه موثر و  ــت اقدامات پيش ــت. بنابراين بهتر اس اس
به موقع، قبل از ايجاد تشويش افكار عمومى و محروميت 
آحاد مردم از مصرف سرانه محصوالت مورد نياز و ضرورى 
ــط متوليان و متصديان انجام شود، از  سالمت بخش توس
جمله نظارت و كنترل به موقع بر حسن اجراى الزامات و 
استانداردهاى ملى، همچون جلوگيرى از واردات، تهيه، 
ــتفاده از هر نوع مواد و اقالم غيرمجاز و  توليد، توزيع و اس
ــان در كوتاه ترين  ــايى و حذف فعاليت هاى متخلف شناس
ــالمت حق  ــالم و س زمان ممكن. بهره مندى از تغذيه س

طبيعى و بديهى هر فردى است. 

جايزه ملى مديريت بحران 
اهدا مى شود

ــاس  ــا و صنايع براس ــازمان ها، كارخانه ه ــركت ها، س ش
استاندارد، تنديس ملى دريافت مى كنند.

به گزارش «فرصت امروز»، موسسه مقاوم سازى و بهسازى 
ــت  ــازمان حفاظت از محيط زيس ــا همكارى س لرزه اى ب
كشور و سازمان مديريت بحران به شركت ها، سازمان ها، 
كارخانه ها و صنايعى كه باالترين استانداردهاى HSE و 
شاخص هاى مديريت بحران را كسب كنند، تنديس ملى 

اهدا مى كند.
ــد به آدرس  ــتر مى توانن ــراى اطالعات بيش متقاضيان ب

IR.WWW.HSEC1 مراجعه كنند.

تحول سبد انرژى در آينده نزديك 
وزير نيرو گفت: تحول سبد انرژى كشور در آينده نزديك 
در فعاليت دولت يازدهم با قرارداد ايجاد 944/5مگاوات 

انرژى تجديد پذير بسته شده است. 
ــه توضيح داد: وزارت  حميد چيت چيان با اعالم اين نكت
ــعه انرژى هاى تجديدپذير به دنبال تحول در  نيرو با توس
ــت. انرژى هاى تجديدپذير جزو  ــور اس ــبد انرژى كش س
انرژى هاى پاك است كه با مشوق هاى در نظر گرفته شده 
كامال توجيه پذيرى اقتصادى دارد. با سازوكارهاى تعيين 
ــده از طريق  ــده هم اكنون هر كيلووات انرژى توليد ش ش
انرژى هاى تجديدپذير 443 تومان خريدارى مى شود كه 

اين نرخ بسيار خوبى است و توجيه اقتصادى دارد. 
وى ادامه داد: كسانى كه در بخش انرژى هاى تجديدپذير 
سرمايه گذارى كنند عالوه بر خريد تضمينى برق از آنان 
ــوخت صرفه جويى  به نرخ 443 تومان، معادل هزينه س
ــده از طريق ايجاد نيروگاه هاى تجديدپذير به مدت دو  ش
سال به آنان پرداخت مى شود.  وى با اشاره به مشوق هاى 
در نظرگرفته شده براى مشتركانى كه به نصب پنل هاى 
ــته از  ــت: دولت به اين دس ــيدى اقدام كنند، گف خورش

مشتركان 50 درصد وام بالعوض مى دهد. 
وى خاطرنشان كرد: وزارت نيرو به منظور پايدارى شبكه 
ــاى بزرگ احداث كند كه در  برق بايد همچنان نيروگاه ه
اين خصوص برنامه هاى خوبى براى احداث واحدهاى بخار 

ديده شده است. 
وى همچنين در واكنش به قطع آب مشتركان پرمصرف، 
گفت: محدوديت منابع آبى يك موضوع انكارناپذير است 
كه برخى از مشتركان با استفاده بيش از حد از منابع آبى 
در يك نقطه براى ديگران محدوديت ايجاد مى كردند كه 
درصورت دريافت مجوزهاى الزم، ابتدا به صورت موقت و 
سپس در صورت عدم رعايت الگوى مصرف به صورت دائم 

اشتراك آنان قطع خواهد شد. 

سانحه احتماال علت اصلى و فرعى دارد؛ 
اشكال فنى موتور هواپيماى سقوط 

كرده در حين صعود
ــاره به  با اش ــور،  ــازمان هواپيمايى كش ــس س ريي
ــى و علل فرعى ديگر  ــال وجود يك علت اصل احتم
ــقوط هواپيما، گفت: طراحى هواپيما  ــانحه س در س
ــور هم امكان پرواز  ــت كه با يك موت به گونه اى اس

يا فرود دارد. 
ــان در جمع  ــا جهانگيري ــر، عليرض ــزارش مه ــه گ ب
ــان مى دهد كه يكى از  خبرنگاران گفت: اطالعات نش
ــاى هواپيما درحين صعود و در ارتفاع پايين  موتوره
ــى هواپيماها  ــت، البته طراح ــكال پيدا كرده اس اش
ــت دادن يك  ــود كه از دس ــام مى ش ــه اى انج به گون
ــتن هواپيما  موتور، مانع ادامه پرواز يا بر زمين نشس

ــود.  نمى ش
ــر طراحى قاعدتا اين  ــا بيان اينكه از اين رو از نظ وى ب
هواپيما هم بايد مى توانسته به پرواز ادامه دهد يا فرود 
ــت: بايد بررسى كنيم كه چه شرايط  بيايد، اظهار داش
خاصى وجود داشته كه هواپيما با ايجاد مشكل در يك 
ــيند، البته ارتفاع كم  ــته روى زمين بنش موتور نتوانس
ــى  ــد ولى به بررس هواپيما مى تواند يكى از داليل باش

بيشترى نياز دارد. 
ــاره به  ــورى با اش ــازمان هواپيمايى كش ــس س ريي
ــبختانه جعبه سياه هواپيما مقارن ظهر  اينكه خوش
ــده و هم اكنون در سازمان هواپيمايى  امروز پيدا ش
ــور كار استخراج اطالعات در حال انجام است،  كش
ــخصاتى كه در  ــاس اطالعات و مش بيان كرد: براس
ــته، مى توان علت سقوط  ــقوط وجود داش لحظه س

ــرد.  ــى ك را ارزياب
ــود كه احتماال يك  جهانگيريان افزود: پيش بينى مى ش
علت اصلى و علل فرعى ديگرى عامل سانحه باشند كه 
ــه اى كه طبق قانون  ــه آنها در كارگروه هاى 11گان هم
تشكيل شده است، چه از جهت ابعاد انسانى و چه ابعاد 

فنى بررسى خواهد شد. 
ــه مردم  ــان را ب ــن اطمين ــه اي ــان اينك ــا بي وى ب
ــرع وقت بتوانيم علت  مى دهيم كه با دقت و در اس
سقوط را اعالم و سعى كنيم با رعايت استانداردها 
ــيم، گفت: در  ــاهد چنين مصائبى نباش در آينده ش
ــتور  ــات دولت، رييس جمهور دس ــه امروز هي جلس
ــد و  ــر موضوع باش ــت پيگي ــر بهداش ــه وزي داد ك
ــئوليت ها به  ــط مس ــررات و ضواب ــق مق ــا طب قطع
ــى حامل بوده و هيات  ــركت هاى هواپيماي عهده ش
ــور روى موضوع  ــتور رييس جمه ــت هم با دس دول
ــت كه در  ــا نخواهيم گذاش ــت و ما قطع ــال اس فع
ــكى مصدومان از بابت كمبود امكانات و  روند پزش

ــود.  ــتيبانى ها هيچ وقفه اى ايجاد ش پش
ــاره زمان اعالم  ــور درب ــازمان هواپيمايى كش رييس س
ــياه  ــانحه، گفت: اگر جعبه س ــى علل س ــه بررس نتيج
هواپيما صدمه قابل توجهى نديده باشد با امكاناتى كه 
ــكان بازيابى اطالعات  ــور وجود دارد، ام در داخل كش
ــات پياده  ــد روز آينده اطالع ــرف چن ــت و ظ آن هس
ــد، بايد از  ــد ولى اگر صدمه جدى ديده باش خواهد ش
متخصصان اوكراينى دعوت شود كه اين كار هم صورت 

گرفته است.
ــازنده  ــراح هواپيما و س ــركت ط ــزود: از ش وى اف
ــوت كرديم كه  ــى دع ــه طراح ــده گواهينام و دارن
ــى  ــد، هم براى بررس ــزام كنن ــى را اع نماينده هاي
ــى  ــن موجود و هم براى بررس ــانحه طبق قواني س
ــياه هواپيما كه  ــناد و مدارك از جمله جعبه س اس
ــد آمد و اگر الزم  ــوازى به ايران خواهن ــه طور م ب
ــى اطالعات به كشور  ــد جعبه سياه براى بررس باش

ــد.  ــال خواهد ش مربوط ارس
ــودن خلبان، اظهار  ــان با تاكيد بر ايرانى ب جهانگيري
ــته و نزديك به  ــتادى داش ــت: خلبان درجه اس داش
ــابقه خلبانى  ــاعت هم روى اين هواپيما س 2000 س

داشته است.
اين هواپيما در سال 2008 ساخته شده و صبح ديروز 
ــكلى  ــان به تهران بدون گزارش هيچ مش هم از اصفه

پرواز كرده بود. 
ــورى تصريح كرد:  ــى كش ــازمان هواپيماي رييس س
ــته و تحت  ــته هم پرواز داش ــا روزهاى گذش هواپيم
ــت، البته مدارك و شواهد را بررسى  نظارت بوده اس
ــت نمى كنيم،  خواهيم كرد و از هيچ كوتاهى اى گذش
ــى كه روى  ــد، عمليات ــان مى ده ــواهد نش اگرچه ش
ــكال در  ــده، طبق ضوابط بوده و اش هواپيما انجام ش

ــد.  ــانحه منجر مى ش يك موتور نبايد به س

دولت رونق فضاى كسب و كار را 
هدف گرفته است

ــدن و تجارت  ــت، مع ــزى وزارت صنع ــاون برنامه ري مع
ــروج از ركود  ــت براى خ ــده دول گفت: اليحه تنظيم ش
ــق مى دهد  ــور رون ــب و كار كش ــادى به فضاى كس اقتص
ــر گرفته  ــز در نظ ــكاران ارزى ني ــكالت بده و رفع مش

شده است.  
ــين ابويى مهريزى گفت: در اليحه خروج غيرتورمى  حس
از ركود تدابيرى براى رفع معضل زمين هاى شهرك هاى 
ــدات الزم  ــتگى، تمهي ــاد صندوق بازنشس صنعتى، ايج
براى رقابت پذيرى بانك ها و توانمند كردن صندوق هاى 
ــكالت بدهكاران ارزى در نظر گرفته  حمايتى و رفع مش
ــت. وى افزود: ركود از نوع تورمى، بيمارى بسيار  شده اس
مهلكى براى اقتصاد دولت هاست كه در چرخه اقتصادى، 
برنامه هايى براى خروج از آن تدوين مى شود. در كشور ما 
نيز تيم اقتصادى دولت يازدهم براى مقابله با ركود تورمى 
سياست هايى در پيش گرفته كه براساس مقتضيات كشور 

تنظيم شده است. 
معاون برنامه ريزى وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصريح 
ــديد تحريم هاى  ــدى يارانه ها و تش ــرات هدفمن كرد: اث
ــد و چون سياست هاى  بين المللى باعث تعميق ركود ش
ــم به صورتى  ــاطى مالى و پولى در دولت نهم و ده انبس
ــكالت بسيارى براى  ــيخته انجام شده بود مش لجام گس

كشور به وجود آورد. 
ــم، كاهش  ــت يازده ــت هاى دول ــت: در سياس وى گف
ــبى  ــاد اطمينان نس ــده و با ايج ــذارى ش ــورم هدف گ ت
ــا حدى  ــورم ت ــازار، ت ــبى در ب ــش نس ــردم و آرام در م

مهار شد. 

دليلى براى رفتن به 
اتحاديه و عضو شدن 
ندارم، هستند كسانى 

كه دكان و مجوز كسب 
دارند اما درآمدشان 

نصف درآمد من نيست. 
در اين شغل داشتن 
رابطه هاى خوب با 

عوامل فروش كارخانه و 
اصناف يعنى برگ برنده

گزارش

خبر

خبر
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انتقال گاز فاز 18 پارس جنوبى به 
خشكى تا 2 ماه آينده آغاز مى شود

ــاى 17 و 18 پارس جنوبى  ــعه فازه مجرى طرح توس
ــدان  ــاز 18 مي ــى از ف ــدى بخش ــت: گاز تولي گف
ــه 500  ــزان روزان ــه مي ــى ب ــترك پارس جنوب مش
ــاه آينده  ــر از دو م ــب گاز تا كمت ــوت مكع ميليون ف
ــال  ــات پارس جنوبى ارس ــكى تاسيس به بخش خش

مى شود.
ــا اتمام عمليات  ــن بويرى گفت: ب به گزارش ايرنا حس
ــت طرح  ــاه توليدى بخش نخس حفارى 22 حلقه چ
ــركت ملى حفارى  توسعه فازهاى 17 و 18 توسط ش
ــه كارفرما و نيز پايان موفقيت آميز  ايران و تحويل آن ب
ــكوهاى A17 و A 18، عمليات پيش  مراحل نصب س
ــتور كار  ــدازى اين پروژه مطابق دس راه اندازى و راه ان

اجرايى با سرعت مطلوب در حال انجام است.
ــذارى  ــه اولويت گ ــاره ب ــا اش وى ب
ــعه  ــژه كارفرما در توس و تمركز وي
ــريع در اجراى  بخش دريايى و تس
ــتقرار 600 نفر از  ــروژه، از اس اين پ
كارشناسان و متخصصان راه اندازى 
ــوزه  ــف ح ــاى مختل در بخش ه

فراساحل اين طرح خبر داد.

 در حوزه بندرى و دريايى 1300 ميليارد 
تومان سرمايه گذارى جذب شده است

ــوردى گفت: وظيفه  ــازمان بنادر و دريان مديرعامل س
ــت در دريا و ايجاد  ــازمان اعمال حاكميت دول اين س
زمينه هاى سالم رقابت براى انجام سرمايه گذارى هاى 
داخلى و خارجى در حوزه دريا و دريانوردى از مهم ترين 
ــته  ــت. وى ادامه داد: طى چهار ماه گذش وظايف ماس
ــدرى و دريايى  ــوزه بن ــان در ح ــارد توم 1300 ميلي

سرمايه گذارى جذب شده است. 
ــنبه در  ــعيدنژاد، روز دوش ــزارش ايرنا، محمد س به گ
سمينار معرفى فرصت هاى جديد پايانه هاى كانتينرى 
ــال 92، 700  ــزود: تا پايان س ــهيد رجايى، اف بندر ش
ــره و كم بهره از محل وجوه   ميليارد تومان وام بدون به
ــرمايه گذارى در پروژه هاى  اداره شده به متقاضيان س
مختلف دريايى پرداخت شد.  وى با بيان اينكه تاكنون 

ــازمان بنادر و دريانوردى  توسط س
ــاى دريايى و  ــام پروژه ه ــراى انج ب
ــده  ــرمايه گذارى ش دريانوردى س
ــت، گفت: در پايان سال گذشته  اس
موفق شديم ميزان سرمايه گذارى ها 
در حوزه دريا و بندر به دو هزار و 700 

ميليارد تومان برسد. 

تشكيل كارگروه بررسى 
هزينه هاى مسكن مهر

ــكن مهر  ــازى در امور مس قائم مقام وزير راه و شهرس
ــكن مهر و برآورد هزينه هاى  ــكيل كارگروه مس از تش
موردنياز آن خبر داد و گفت: تامين هزينه هاى مسكن 
مهر با حضور معاون اول رييس جمهور بررسى مى شود. 
احمد اصغرى مهرآبادى، در حاشيه بازديد از پروژه هاى 
ــكن مهر جهرم بر لزوم همراهى  در دست ساخت مس
ــئول براى تامين زيرساخت ها و  همه دستگاه هاى مس
تسريع در روند تكميل پروژه مسكن مهر در شهرستان 

جهرم استان فارس تاكيد كرد. 
وى گفت: بايد تمام دستگاه هاى مرتبط تالش كنند تا 
انشعابات آب و گاز اين پروژه ها تامين و هرچه سريع تر 

به بهره بردارى برسد. 
مهرآبادى با اشاره به مشكل تامين و پرداخت تسهيالت 

ــكن مهر توسط بانك ها و  ويژه مس
ــزود: ميزان پرداخت  متقاضيان اف
ــا به متقاضيان 25  وام اين پروژه ه
ميليون تومان بوده و اين آمادگى 
را داريم كه در صورت عدم دريافت 
آن توسط افراد مشمول اين مشكل 

را برطرف كنيم. 
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عسل داداشلو
نوزدهم مرداد ماه، روزى بود كه 
ــور را  بحران حمل و نقل در كش
بار ديگر به رخ مسئوالن كشيد. 
ايران-140  هواپيماى  ــقوط  س
ــپاهان و خروج  ــى س هواپيماي
ــافربرى مشهد-  يك قطار مس
ــد كه  تهران از ريل، موجب ش
ــكاف هاى موجود در صنعت  ش
ــاز هم جان  حمل و نقل ايران ب

افراد را بگيرد. 
 حادثه سقوط هواپيماى «ايران 
ــا تلفات جانى و خروج  140» ب
ــافربرى بدون  از ريل قطار مس
ــى و همچنين آمار  تلفات جان
ــدن 34  ــته ش تكان دهنده كش
نفر در ميان صدنفر در حوادث 
ــد كه  ــان مى ده ــاده اى، نش ج
ــران نه در  اوضاع حمل و نقل اي
هوا و نه در زمين خوب نيست. 

اطالعاتى كه اوكراينى ها 
به ايران ندادند

ــاى  هــواپـيـم ـــاخــت  س
«ايران140» كه از سال1375 
با همكارى كشور اوكراين آغاز 
ــد، پروژه اى بود كه به گفته  ش
ــهبازى،  ــنگ ش ــان هوش خلب
ــان  ــدا كارشناس ــان ابت از هم
هواپيمايى كشور با آن مخالف 
بودند اما بدون در نظر گرفتن 
با  ــرارداد  ــا ق ــن مخالفت ه اي

شركت اوكراينى بسته شد. 
ــكالت  ــاره مش ــهبازى درب ش
ــه  ب ــا  هواپيم ــن  اي ــاخت  س
ــد:  ــروز» مى گوي ــت ام «فرص
زمانى كه اطالعات ساختن اين 
ــد،  هواپيما به ايران منتقل ش
ناقص بود و قطعات با نقشه ها 
هماهنگى نداشت. اين هواپيما 
ــان  ــد و در زم ــان تولي در زم
چكاپ ها با مشكل روبه رو بود 
ــاى دوره اى نيز  و در چكاپ ه
ــكالت پابرجا بود. اين  اين مش
ــقوط  ــه س هواپيما تاكنون س
ــبيه يكديگر داشته است. از  ش
نظر كارشناسان متخصص اين 
هواپيمايى ساخت اين هواپيما 

از ابتدا به نفع كشور نبود. 
ــم صنايع  ــاره به تحري او با اش
ــى ايران اظهار  هوايى غيرنظام
ــورهاى غربى،  ــرد: وقتى كش ك
ــى  غيرنظام ــى  هواي ــع  صناي
ــم مى كنند و به  ــران را تحري اي
ــر از 15  ــاى جوان ت ما هواپيم
نمى دهند، طبيعتا كشور  سال 
نمى تواند هواپيما نداشته باشد. 
ــور  از همين رو در آن زمان كش

ــركت  ــرارداد با ش ــتن ق به بس
ــرد. در ابتدا  ــى اقدام ك اوكراين
قرار بود ساالنه 12 فروند از اين 
ــود اما از آنجا  هواپيما توليد ش
 كه شركت اوكراينى پشتيبانى 
تاكنون هشت  ــت  نداش خوبى 
ــوع در ايران  ــا از اين ن هواپيم
ــده كه چهار فروند  ــاخته ش س
آن دچار سانحه شده است البته 
بايد بگويم شركت اوكراينى نيز 
به علت سوانحى كه اين هواپيما 
به دنبال داشته، ديگر از اين نوع 

هواپيما نساخت. 

وقتى بهبهانى خودش سوار 
«ايران 140» نمى شود! 

ــى،  الهوت ــوج  بائ ــرداد  مه
ــيون عمران  سخنگوى كميس
مجلس از ساخت اين هواپيما 
ــرى نقل مى كند.  حكايت ديگ
ــاخت يك  او مى گويد: براى س
ــدا قرار  ــاى داخلى ابت هواپيم
ــركت هواپيمايى  بود با يك ش
ــود  ــته ش مكزيكى قرارداد بس
ــپس  اما امريكا اجازه نداد، س
گزينه شركت اوكراينى مطرح 
ايران  شد و ساخت هواپيماى 
140 آغاز شد. روز افتتاح خط 
توليد اين هواپيما، كارشناسان 
ــتند با  اوكراينى كه قصد داش
ــن هواپيما به ايران بيايند با  اي
سقوط اين هواپيما جان خود 

را از دست دادند. 
ــاخت هواپيماى ايران 140  س
ــت از  ــخص اس آنگونه كه مش

ــديدى داشته  ابتدا مخالفان ش
ــن هواپيما  ــا اينكه چگونه اي ام
توانسته با وجود اين مخالفت ها 
ــازمان هواپيمايى كشورى  از س
ــد، خودش جاى  مجوز اخذ كن
ــوال دارد. وقتى از هواپيماى  س
ــرف مى زنيم، از  ــران 140 ح اي
ــخن مى گوييم كه  وسيله اى س
به گفته الهوتى بهبهانى، وزير 
راه دولت دهم نيز حاضر نشده 
كه سوار اين هواپيما شود و سفر 
نمايندگان مجلس به مشهد را 
كه قرار بوده توسط اين هواپيما 

انجام شود، لغو كرده است. 
طبق اطالعات موجود و اعالم 
سازمان مديريت و برنامه ريزى 
ــال 83 بيش از  ــل از س تا قب
ــراى  ــار ب ــارد اعتب 200 ميلي
صرف  ــا  هواپيم اين  ــاخت  س
ــت در  ــخص نيس ــده و مش ش
ــال چه مقدار  طول اين 10 س
ديگر بودجه صرف ساخت اين 
ــده، هواپيمايى  نوع هواپيما ش
ــت فروند آن، چهار  كه از هش
ــده اند،  ــانحه ش فروند دچار س
ــار  اختي در  آن  ــد  فرون ــك  ي
نيروى انتظامى است و از يك 
فروند ديگر آن براى گشت زنى 

دريايى استفاده مى شود. 

فشار بر شركت هاى 
هواپيمايى براى خريد 

«ايران 140»
ــاره  درب ــرى  ديگ ــوع  موض
وجود   140 ــران  اي هواپيماى 

دارد كه آنقدر آدم را به تعجب 
وا مى دارد كه انگشت به دهان 
ــت.  اس كم  ــش  براي ــدن  گزي
ايرانى  هواپيمايى  شركت هاى 
نمى توانند  ــا  به علت تحريم ه
 15 از  ــر  جوان ت ــى  هواپيماي
ــاوگان هوايى خود  ــال در ن س
اگر  بنابراين  ــند.  باش ــته  داش
ــران 140 از نظر  هواپيماى اي
بود،  تاييد  مورد  ــان  كارشناس
ــركت هاى هواپيمايى  قطعا ش
ترجيح مى دادند كه هواپيماى 

جوان داشته باشند. 
اكنون كه اين سانحه رخ داده 
ــى به گوش  ــت، زمزمه هاي اس
ــركت هاى  ــد كه به ش مى رس
ــراى خريد اين  ــى ب هواپيماي
هواپيما فشار وارد شده است. 
ــن موضوع  ــى درباره اي الهوت
ــت  مى گويد: بعد از توليد هش
فروند از هواپيماى ايران 140، 
هرچه تالش شد، شركت هاى 
هواپيمايى حاضر به خريد اين 
ــدند، بنابراين  نوع هواپيما نش
هواپيمايى  ــركت  ش ــا»  «هس
«سپاهان اير» را تاسيس كرد 
تا بتواند از اين هواپيماها براى 

مسافربرى استفاده كند. 

صنايع ريلى
 قربانى صنايع هوايى

بازمى گرديم  ــرا  ابتداى ماج به 
ــه  ــه را با هم مقايس و دو حادث
مى كنيم، يك حادثه ريلى بدون 
ــانحه هوايى  ــانحه و يك س س

وسط شهر با تلفات جانى آنگونه 
ــان مى دهد تلفات  كه آمار نش
ــى در ايران  ــوادث ريل جانى ح
بسيار كمتر از سوانح جاده اى و 
هوايى است، اما آنچه در نتيجه 
مى بينيم سرمايه گذارى خاصى 
ــبرد حمل و نقل ريلى  براى پيش
در طول سال هاى گذشته انجام 

نشده است. 
ــد  ــه نظر مى رس ــه كه ب آنگون
ــته  ــال هاى گذش ــول س در ط
ــرمايه گذارى در بخش ريلى  س
ــته تا  ــتر جنبه زبانى داش بيش
جنبه عملى. در سند چشم انداز 
ــق 1404  ــده كه تا اف ديده ش
ــران بايد 26 هزار كيلومتر  در اي
ــيده شده باشد. اكنون  ريل كش
12 هزار كيلومتر ريل در كشور 
ــزار و 500  ــه ه ــود دارد ك وج
ــال  ــت س كيلومتر آن در هش
ــته و مابقى در دولت هاى  گذش
ــيده شده است.  قبل از آن كش
اين موضوع نشان مى دهد كه به 
موضوع توسعه حمل و نقل ريلى 
ــده و به جاى  توجه كمترى ش
آن روى پروژه اى سرمايه گذارى 
شده كه از ابتدا شكست خورده 

بوده است. 
ــن موضوع  ــى درباره اي الهوت
ــد: اين مجلس  توضيح مى ده
ــه بودجه را براى پروژه  نبود ك
ــاند،  ايران 140 به تصويب رس
ــت و در واقع  ــود دول بلكه خ
ــاع از بودجه داخلى  وزارت دف
ــه انعقاد اين  ــودش اقدام ب خ
ــت. ما در  ــرده اس ــرارداد ك ق
ــه الزم را براى  ــته بودج گذش
تصويب  ريلى  صنايع  ــعه  توس
ــعه  كرديم و اينكه بايد به توس
ــر كنيم  ــل ريلى فك حمل و نق
ــت كه نبايد  ــه اين معنا نيس ب
ــى  هواي ــل  ــعه حمل و نق توس

داشته باشيم. 
ــرمايه گذارى  س ــوع  موضـــ
ــروژه اى  ــراى پ ــى ب اين چنين
ــت خوردنش  كه از ابتدا شكس
ــوش  فرام و  ــود  ب ــخص  مش
ــل  حمل و نق ــعه  توس ــردن  ك
ــه از امن ترين  ــور ك ريلى كش
ــافران  ــايل حمل و نقل مس وس
ــت، گواه بحران در صنعت  اس
حمل و نقل ايران است؛ بحرانى 
كه از همين امروز بايد به فكر 
ــيم. همه چيز  ــش باش مديريت
ــه حال  ــد كه ن ــان مى ده نش
ــران خوب  اي ــوط هوايى  خط
است نه حال جاده ها و نه حال 

ريل ها. 

تشديد بحران در صنعت حمل و نقل كشور «ايران 140» بهتر از هواپيماى فوكر
ــوراى اسالمى  ــيون عمران مجلس ش  يك عضو كميس
ــران 140 گفت: وقتى براى  ــاره توليد هواپيماى اي درب
ــور تصميم گيرى مى شد،  ــاخت اين هواپيما در كش س
ــر راه وقت ادعا مى كردند، من امضا  آقاى بهبهانى، وزي

مى كنم اين هواپيما بهتر از هواپيماى فوكر است. 
محمد دامادى در گفت وگو با خبرنگار «فرصت امروز» 
با بيان اينكه اگر ما بخواهيم در صنعتى پيشرفت كنيم 
ــد بتوانيم به توانمندى  ــت، اظهار كرد: ما باي خوب اس
ــان اتفاق مى افتد،  ــيم و اين توانمندى به مرور زم برس
ــد جايگاه  ــيد. ما باي ــبه به جايى رس نمى توان يك ش
ــپس تصميم گيرى كنيم كه در  خودمان را بدانيم و س
اين بين رعايت نكته هاى ايمنى مهم ترين مطلب است. 
ــاره به حادثه اخير هواپيماى ايران 140، بيان  او با اش
ــد، امنيت يك  ــقوط مى كن ــرد: وقتى يك پروازى س ك
ــوى ديگر، اين گونه  ــوال مى برد و از س ناوگان را زير س
ــرد كه در  ــان عزيز ما را مى گي ــوادث جان هموطن ح

حافظه تاريخى مردم باقى مى ماند. 
ــش كه چرا  ــخ به اين پرس اين نماينده مجلس در پاس
ــراى چنين پروژه اى بودجه تصويب كرده، اما  مجلس ب
ــار نياورده است؟  ــعه صنايع ريلى به دولت فش در توس
ــته گرفته  اظهار كرد: اين تصميم در مجلس هاى گذش
ــوى دولت به مجلس مى آيد و  شده است. بودجه از س
ــد؛ در چنين طرحى  ــده دولت از آن دفاع مى كن نماين
ــس را براى بودجه  ــم دولت از آن دفاع كرده و مجل ه

قانع كرده است. 

حمايت مستقيم دولت در خريد تضمينى 
محصوالت كشاورزى ضرورى است

ــكل هاى كشاورزى  رييس هيات مديره مجمع ملى تش
ــور گفت: با توجه به شرايط فعلى بخش كشاورزى  كش
ــد تضمينى  ــت از خري ــتقيم دول ــور، حمايت مس كش
محصوالت كشاورزى يك ضرورت اجتناب ناپذير است.

ــدى درباره انتقاد برخى مسئوالن مبنى بر  ــعود اس مس
ــاورزى بايد  ــه نرخ خريد تضمينى محصوالت كش اينك
مبتنى بر نرخ هاى جهانى باشد نه بيش از آن، افزود: با 
توجه به شرايط فعلى و باال بودن هزينه هاى تمام شده 
ــاس مى شود كه  ــاورزى اين نياز احس توليد بخش كش
ــداوم و پايدارى توليدات  ــكل جدى براى ت دولت به ش

كشاورزى اين بخش را مورد حمايت قرار دهد.
ــز براى  ــال ني ــت امس ــم دول ــار داري ــت: انتظ وى گف
ــرخ خريد  ــاورزى ن ــدات بخش كش ــزى تولي برنامه ري
ــه هزينه هاى تمام  ــا توجه ب ــى محصوالت را ب تضمين
شده توليد، همگام با نرخ جهانى محصوالت و به موقع 

تعيين و اعالم كند.
ــته نرخ خريد تضمينى  ــدى اظهار كرد: سال گذش اس
ــط  ــاورزى براى برنامه ريزى توليد توس محصوالت كش
ــه موقع اعالم  ــاورزى دولت يازدهم ب ــر جهاد كش وزي
ــاورزان و افزايش  ــد كه اين نرخ براى حمايت از كش ش

راندمان توليد بسيار موثر بوده است.
ــور،  وى تصريح كرد: با وجود محدوديت منابع آبى كش
ــت هاى  ــرا اگر در كش ــت، زي ــن انتقادى بجا اس چني
ــود، همين  پرمصرف منابع آبى جذابيت هايى ايجاد ش
ــاورزان و افزايش سطح  ــتر كش باعث ايجاد انگيزه بيش
ــد. در واقع چنين اقداماتى صدمه  زيركشت خواهد ش

هولناكى به منابع آبى كشور به شمار مى رود.
ــور احساس  وى گفت: برخى منتقدان از آينده آبى كش
ــت كه كشاورزان  نگرانى مى كنند و اين بدان معنا نيس
ــه انتظار مى رود دولت  ــورد حمايت قرار نگيرند، بلك م
كمك هاى زيرساختى از بخش كشاورزى داشته باشد.

ــكل هاى كشاورزى  رييس هيات مديره مجمع ملى تش
ــور افزود: معتقدم دولت بايد زيرساخت هاى بخش  كش
كشاورزى را از لحاظ مدرن سازى اراضى، مكانيزاسيون 
ــار، ارائه  ــبكه هاى آبيارى تحت فش ــعه ش مزارع، توس
تسهيالت مناسب، تخصيص امكانات و تجهيزات مدرن 
فراهم كند تا هزينه هاى توليد كاهش يابد و با افزايش 
ــطح كشاورزان به سودآورى  راندمان توليد در واحد س

برسند.
ــاخت هاى الزم در  ــرد: تا زمانى كه زيرس وى تاكيد ك
ــدار حمايت و  ــود كماكان طرف ــش فراهم نش اين بخ
ــت از توليدات  ــتقيم دول ــاى حداكثرى و مس كمك ه
بخش كشاورزى هستيم، به طورى كه دولت بايد براى 
ــاخت هاى بخش كشاورزى در يك  ــازى زيرس فراهم س

برنامه مدون يارانه و سوبسيدهاى مناسبى ارائه دهد.
ــدان نگران بحران آب  ــدى گفت: به طور قطع منتق اس
ــور هستند و به طور جدى اين مشكل مى تواند در  كش
آينده ايران را با چالش هاى جدى مواجه كند، بنابراين، 
ــريعا در جهت رفع اين  ــت منابع آبى س ــد با مديري باي
ــدون همكارى  ــن مهم ب ــرد كه اي ــكالت اقدام ك مش
ــاورزى و مردم در  ــرداران بخش كش ــئوالن، بهره ب مس

كاهش مصرف آب صورت نخواهد گرفت.

كاريابى هاى غيرمجاز نبايد حمايت شوند
ــه هاى كاريابى  رييس انجمن صنفى كارفرمايان موسس
ــران گفت:  ــتان ته ــى اس ــغلى غيردولت ــاوره ش و مش
ــته با  ــال گذش ــى كه در چند س ــاى متخلف كاريابى ه
ــه دنبال مجوز  ــده اند و ب ــرى از رانت فعال ش بهره گي

قانونى هستند، نبايد مورد حمايت قرار گيرند. 
داود عسگرى در گفت و گو با ايرنا  افزود: عدم واگذارى 
ــده كه  ــن صنفى باعث ش ــه كانون و انجم ــررات ب مق
ــاز و مجاز زيادى خارج از مقررات  كاريابى هاى غيرمج
ــر، كاريابى ها  ــود بيايند. درحال حاض آيين نامه به وج
براى افزايش فعاليت، حمايت همه جانبه وزارت تعاون، 

كار و رفاه اجتماعى را مى طلبند. 
ــفانه فعاليت كاريابى ها  ــه داد: از آنجا كه متاس وى ادام
اكنون با افت شديد درآمدى مواجه شده اند بسيارى از 
اين موسسات كه داراى مجوز قانونى هستند  يا تعطيل 

شده اند يا در ركود به سر مى برند. 

وزير ارتباطات اعالم كرد: 
اعطاى مجوز ارائه خدمات نسل 3 و4 

به همه اپراتورهاى ارتباطى
ــاى مجوز بدون  ــات از آمادگى براى اعط ــر ارتباط وزي
تاخير نسل هاى باالتر تلفن همراه به اپراتورهاى موجود 

خبر داد. 
ــى وزير  ــروز»، محمود واعظ ــت ام ــزارش «فرص به گ
ارتباطات و فناورى اطالعات، با اشاره به تصميم وزارت 
ــررات مبنى بر ارائه  ــيون تنظيم مق ارتباطات و كميس
ــاى موجود در پايان  ــل هاى باالتر به اپراتوره مجوز نس
مردادماه اظهار كرد: تصميم گرفتيم كه بدون يك روز 
ــود كه نسل هاى باالتر  تاخير به اپراتورها اجازه داده ش

را كليد بزنند. 
ــامل نسل هاى 3 و 4  واعظى با بيان اينكه اين مجوز ش
ــود، گفت: ديگر نگفتيم اين بار نسل 3 مى دهيم  مى ش
ــال ديگر نسل 4 بلكه در شهريور  ــش ماه يا يك س و ش
ــته  ــل 4 (LTE) داش ــل 3 و هم نس مى توانيم هم نس

باشيم. 
ــل  ــرات با دو اپراتورى كه بايد به نس ــزود: مذاك وى اف
ــر بروند با قوت ادامه دارد، حتى طبق گزارش هاى  باالت
ما مذاكرات خيلى خوب پيش رفته و اميدواريم پروانه 

هر دو اپراتور به صورت همزمان صادر شود. 
ــت  ــاورى اطالعات با گراميداش ــات و فن ــر ارتباط وزي
ــه ايران  ــراه ب ــن هم ــوژى تلف ــالگى ورود تكنول 20س
ــت برگزارى اين  ــى از همراه اول باب ــكر و قدردان و تش
ــته، مديران عامل  ــه وزراى گذش ــم گفت: از هم مراس
ــراه اول، مخابرات ايران و  ــركت هاى هم و كاركنان ش
ــته براى فناورى  ــال هاى گذش وزارت ارتباطات كه س

تلفن همراه زحمت كشيده اند، قدردانى مى كنم. 
ــرعت تغيير در فناورى  ــاره به س واعظى در ادامه با اش
ــى از عرصه ها تغيير  ــار كرد: در برخ ــن همراه اظه تلف
ــه، چهار حتى10 سال طول مى كشد؛  تكنولوژى هر س
ــت اين تغيير  ولى در تكنولوژى تلفن همراه ممكن اس
ــد، دليلش اين است كه امروزه  ــال باش كمتر از يك س
تلفن همراه فقط براى صوت نيست، بلكه يك دفتر كار 
ــتر نيازهاى افراد را در هر بخشى كه باشد  است و بيش

مرتفع مى كند. 
ــورها با تلفن هوشمند يعنى  وى افزود: در برخى از كش
با نسل 3 و 4 بيش از 80 سرويس ارائه مى شود و  بايد 

ياد بگيريم از اين امكانات حداكثر استفاده را ببريم. 
ــتار ايجاد نهضت  ــخنان خود خواس واعظى در پايان س
توليد محتوى و اپليكيشن نويسى در كشور شد و گفت: 
ــيون تنظيم مقررات  ــاس تصميمى كه در كميس براس
ــانى  كه  ــادى و معنوى براى كس ــم، حقوق م گرفته اي

اپليكيشن مى نويسند در نظر گرفته مى شود. 

احتكار ميگو در بوشهر و قحطى كاذب

ــهر گفت: برخى  ــتان بوش ــس اتحاديه صيادان اس ريي
ــكار اين ماده  ــل آورى ميگو به احت ــركت هاى عم از ش
غذايى ارزشمند اقدام كرده اند. اين شركت ها با ذخيره 
ــى كاذب و افزايش بى رويه  ــكار ميگو باعث قحط و احت

قيمت آن شده اند. 
محمد كارگر در گفت وگو با ايرنا افزود: برخى از صيادنماها 
ــزى و تكثير  ــه هنگام تخم ري ــوع صيد ك ــل ممن در فص
ــت، اقدام به صيد غيرمجاز مى كنند و ميگوهاى  ميگو اس
ــركت هاى عمل آورى مى فروشند. وى  ــده را به ش صيدش
ــاى مولد آن را  ــركت ها با خريدارى ميگوه گفت: اين ش
ــازى مى كنند تا پس از فصل صيد به  احتكار و ذخيره س
ــتان هاى ديگر به فروش برسانند.  چند برابر قيمت در اس
ــركت هاى  ــودآورى باال براى ش ــر بيان كرد: اين س كارگ
ــر ميگو در دريا  ــيب و كاهش ذخاي عمل آورى باعث آس
ــدن صيد ميگو  ــه صيادان با آزاد ش ــود و در نتيج مى ش
ــتند. وى با اشاره به نبود تعادل  قادر به صيد زيادى نيس
ــه و تقاضاى ميگو در بازار گفت: صيادان ناچارند  در عرض
براى تامين هزينه هاى باالى صيادى ميگو كه براى آنان 
مقرون به صرفه نيست، آن را با قيمت باال بفروشند و با اين 

وجود بازهم هزينه هاى صيادى جبران نمى شود. 
رييس اتحاديه صيادان استان بوشهر افزود: شركت هاى 
ــه احتكار و ذخيره  ــده ب عمل آورى به صورت هدايت ش
ــى كاذب ميگو در  ــا ايجاد قحط ــو مى پردازند و ب ميگ

استان از حاصل دسترنج صيادان سود مى برند. 
كارگر گفت: 25 درصد از مردم استان بوشهر از طريق صيد 
ــادى و صنايع مرتبط با آن امرار معاش مى كنند اما  و صي
ــى از جمله ميگو، احتكار و  ــه دليل كاهش ذخاير درياي ب
افزايش قيمت آن صيادان قادر به تامين هزينه هاى خود و 

بازپرداخت تسهيالت دريافتى از بانك ها نيستند. 
وى خاطرنشان كرد كه در اين ارتباط مشاهده شده برخى 
از صيادان به دليل بدهى هاى باال ورشكسته، بعضى روانه 
ــه صيادانى را كه توان  ــده اند يا اينكه بانك، خان زندان ش
بازپرداخت تسهيالت خود را نداشتند، مصادره كرده است. 
ــا محتكران كاال در  ــر افزود: بايد همان گونه كه ب كارگ
بخش هاى ديگر مبارزه مى شود با متخلفان و محتكران 
ــود. وى گفت:  ــش صيادى آبزيان نيز برخورد ش در بخ
ــخص نبوده و  از آنجا كه هزينه هاى صيد و صيادى مش
قابل محاسبه نيست و قيمت ها در اين بازار را عرضه و 
تقاضا و شرايط بازار تعيين مى كند، تعيين قيمت ماهى 

و ميگو مثل مرغ و گوشت قابل برنامه ريزى نيست. 
ــود،  ــه در بخش ماهى و ميگو س ــا بيان اينك ــر ب كارگ
درآمد و هزينه ها با هم منافات دارد، افزود: درخواست 
ــراى اتحاديه داده ايم كه با  ــارد ريال تنخواه ب 20 ميلي
تامين اين مبلغ ماهى و ميگوى موردنياز در طول سال 
ــتان قرار مى گيرد و در  دراختيار بخش هاى دولتى اس
كاهش قيمت  ماهى و ميگو بسيار تاثيرگذار خواهد بود. 
ــتان بوشهر با بيان اين نكته  رييس اتحاديه صيادان اس
ــر دريايى روبه رو  ــدى در بخش ذخاي ــه با بحران ج ك
ــاب هاى  ــت: ورود آالينده هاى نفتى، پس ــتيم، گف هس
ــيب جدى به  صنعتى و فاضالب هاى خانگى به دريا آس

ذخاير دريايى از جمله ميگو وارد كرده است. 

خبر ديدگاه
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تمديد گواهينامه شغلى كارگران 
شاغل در خارج

ــاه اجتماعى در  ــاون، كار و رف ــام وزير تع قائم مق
ــاغل  ــران ايرانى ش ــت: كارگ ــل گف ــور بين المل ام
ــا دريافت  ــبت به تمديد ي ــور نس در خارج از كش
ــغلى اقدام كنند. محمدتقى حسينى  گواهينامه ش
ــش ماه  افزود: گواهينامه هاى موجود براى مدت ش
ــدت گواهينامه هاى  ــود. پس از اين م تمديد مى ش
جديد صادر خواهد شد و سپس نسبت به تعويض 

و صدور  ــود  موج گواهينامه هاى 
ــدام  اق ــد  جدي ــاى  گواهينامه ه
خواهد شد. اين اقدام در راستاى 
ــت هاى دولت تدبير و اميد  سياس
ــت از نيروى كار  ــر حماي مبنى ب

ايرانى در خارج از كشور است.

فعاليت تخصصى خبرنگاران 
ــت  وزير صنعت، معدن و تجارت از خبرنگاران خواس
تا به صورت تخصصى و حرفه اى نسبت به تهيه اخبار 
ــاى دقيق بخش صنعت، معدن و تجارت  و گزارش ه
ــت زاده افزود: ما همه به  ــدام كنند. محمدرضا نعم اق
ــتيم و در اين راه نقش  ــور هس ــرفت كش دنبال پيش
مهم خبرنگارى براى اطالع رسانى صحيح و دقيق به 
ــى پوشيده نيست. او همچنين خواستار  مردم بر كس
طرح سواالت چالشى مرتبط با بخش صنعت، معدن 

ــد  ــانه ها ش ــوى رس و تجارت از س
ــه به دنبال  ــح كرد: ما هم و تصري
ــتيم و در اين  پيشرفت كشور هس
ــگارى براى  ــم خبرن ــش مه راه نق
ــح و دقيق به  ــانى صحي اطالع رس

مردم بر كسى پوشيده نيست. 

معضل خام فروشى مواد معدنى 
ــازمان صنعت، معدن و تجارت يزد گفت:  رييس س
معضل عمده ما در استان و كل كشور، خام فروشى 

مواد معدنى است. 
ــرى از  ــال ها بر جلوگي ــزود: س ــدى زارع اف محمدمه
ــى تاكيد كرديم، اما گوش شنوايى براى آن  خام فروش
ــى مواد معدنى در استان از  ــت. خام فروش وجود نداش
چالش  هاى حوزه اقتصاد در يزد است كه ضرر بزرگى به 
جامعه وارد مى  كند و كسى متوجه آن نيست. نبود آب 

در استان يكى از داليل عدم فرآورى 
ــت كه اميد است با  مواد معدنى اس
ــل آب از طريق خطوط  حل معض
آب رسانى خليج فارس و ديگر منابع 
آب هاى زيرزمينى غير معمول، بتوان 

در اين زمينه نيز اقدام كرد. 

رييس كانون انجمن هاى صنفى 
مسئوالن ايمنى و بهداشت كار 
ــتان تهران داشتن صالحيت  اس
ايمنى پيمانكاران را در كاهش 
ــطح  ــوادث كار و افزايش س ح
ــر  ــت كار موث ــى و بهداش ايمن

خواند. 
ــنا  ايس به  ــا  ــد گنجى كي محم
بيش  ــر  در حال حاض ــت:  گف
ــى از  از 48 درصد حوادث ناش
كار مربوط به بخش ساختمان 
ــت كه درصد باالى حوادث  اس
ــن  ــود. بنابراي ــامل مى ش را ش
چنانچه به سمت و سويى برويم 

از صالحيت  ــكاران  پيمان ــه  ك
ــند به  ــوردار باش ــى برخ ايمن
ــوادث كار و ارتقاى  كاهش ح
ــت  بهداش و  ــى  ايمن ــطح  س
ــى و  ــاى عمران كار در پروژه ه
ــى كمك  ــاختمانى و صنعت س

ــم.  كرده اي
ــانى را  وى صيانت از نيروى انس
از اهداف اصلى كانون ذكر كرد 
و گفت: با توجه به نيازى كه در 
ــانى  بحث صيانت از نيروى انس
ــال اين بوديم كه  ديديم به دنب
سطح مهارتى علمى اعضا را باال 
ــق ارائه آموزش  ببريم و از طري

ــطح علمى و  ــا س و بازآموزى ه
مهارتى اعضا را ارتقا بدهيم. 

ــرد  رويك ــت:  گف ــا  گنجى كي
ــت و يكى  ــون كارگرى اس كان
ــرد  ــات منحصربه ف از خصوصي
ــت  ــطح علمى افراد اس آن، س
ــاى هيات  ــا از اعض ــه عمدت ك
ــگاه عضو انجمن ها  علمى دانش
ــده تا از  ــالش ش ــتند و ت هس
ــه باال  ــى ب ــدارك كارشناس م

ــود.  ــتفاده ش اس
ــداف كانون را  ــر اه وى از ديگ
انجمن هاى  ــان  مي ــى  هماهنگ
صنفى عنوان كرد و افزود: هدف 

ــردن فرهنگ ايمنى در  ما باال ب
ــى و صنعتى  ــاى عمران پروژه ه
ــروى كار خوبى در  ــت تا ني اس
ــته باشيم و اين  شركت ها داش
ــدن  نهادينه ش موجب  ــا  نيروه
ــت كار  فرهنگ ايمنى و بهداش

در محيط كار شوند. 
ــاى  انجمن ه ــون  كان ــس  ريي
و  ــى  ايمن ــئوالن  مس ــى  صنف
ــران  ــتان ته ــت كار اس بهداش
ــدازى  ــال از راه ان ــن ح در عي
ــهر  انجمن هاى صنفى اسالمش
ــوه در آينده نزديك  و فيروزك
ــاره به ظرفيت  خبر داد و با اش

ــده در  ــى ش ــى پيش بين قانون
ــون كار گفت:  ــاده 131 قان م
ــى  صنف ــن  انجم ــتين  نخس
ــده، انجمن صنفى  ــكيل ش تش
ــت  ــئوالن ايمنى و بهداش مس
كار شهريار و شهر قدس بود و 
ــكيل انجمن هاى  بعد از آن تش
ــالرد،  م ــن،  ورامي و  ــك  قرچ
بهارستان و شرق  رباط  كريم و 
ــتور  ــران را در دس ــتان ته اس
ــه زودى  ــم و ب ــرار دادي كار ق
ــهر  انجمن هاى صنفى اسالمش
ــز راه اندازى  ــوه را ني و فيروزك

خواهيم كرد. 

رفاه جامعه عشاير بايد مورد توجه قرار گيرد
وزير جهاد كشـاورزى گفـت: برنامه راهبردى جامعه عشـايرى بايد به گونه اى 
طراحى شـود كه عشـاير به سـطح قابل قبولى از درآمد و خدمات دسترسى 
داشته باشند تا اين سبك و شيوه زندگى پايدار بماند.  محمود حجتى افزود: اين 
برنامه بايد جامع، بلند نظرانه و در برگيرنده ايده ها، روش هاى نو، متضمن كار و 
فعاليت جديد و اثربخش باشد. اين برنامه ضمن لحاظ كردن همه عوامل موثر در 
زندگى جامعه عشايرى بايد با نگاهى مبتكرانه و نه از موضع انفعالى و براساس 

پيش بينى هاى بلند مدت و دربرگيرنده فرصت هاى نهان در جامعه تدوين شود.

خريد شير خام از دامداران با قيمت سابق انجام مى شود
رييـس هيات مديره مركزى دامداران ايران، گفت: پس از 50 روز، مشـكل 
دامـداران در رابطـه با قيمت شـير خام و يارانـه اى كه بايد بـه دامداران 
تعلق بگيرد، حل نشـده اسـت.  به گزارش ايلنا، جمشيد سليمانى، رييس 
هيات مديره مركزى دامداران ايران، در رابطه با قيمت شيرخام 3. 2 چربى 
اظهار كرد: دامداران در ازاى فروش هر كيلو شـير 302 چربى به كارخانه ها 
بايـد مبلغ 1440 تومان دريافت كند كه اين مبلغ با احتسـاب هزينه حمل 

شير به درب كارخانه جمعا 1480 تومان است.

كاهش حوادث كار با داشتن صالحيت ايمنى
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ــتم مرداد شاهد  ــنبه بيس دوش
ــه  ب ــبى  ــق نس ــت رون بازگش
از  ــى  تعداد محسوس معامالت 
ــاى مختلف  ــا در گروه ه نماده
ــه از ميانه معامالت  بوديم. البت
رفته رفته جوى مبهم بر برخى 
ــم  ــرو حاك ــاى پيش از بخش ه
ــز روند  ــر ني ــن ام ــد و همي ش
ــدود  ــاخص ها را مح ــد ش رش
ــالت  معام ــن  اي در  ــاخت.  س
ــازى،  ــه گروه خودروس اقبال ب
ــته  ــاختمانى و صنايع وابس س
ــاختمان و برخى  ــروه س ــه گ ب
تك سهم ها در بخش هايى مانند 
چند رشته اى صنعتى و مخابرات 
ــر  تاثي ــاخص ها  ش ــد  رش در 
ــته  ــتند. روز گذش ويژه اى داش
ــران با  ــاخص كل بورس ته ش
ــى 148 واحدى به  ثبت افزايش
ــيد. شاخص  74547 واحد رس
ــت با  ــورس تهران توانس كل ب
شروع معامالت در روز دوشنبه 
ــبى شكل  تحت تاثير رونق نس
ــيارى از گروه ها و  گرفته در بس
انجام برخى معامالت بلوكى در 
درصدهاى مثبت روى برخى از 
نمادهاى بزرگ در مسير صعود 
ــن ميان گروه  قرار گيرد. در اي
تاثير  ــيمى  پتروش خودرويى و 
ــتند.  ــژه اى بر اين روند داش وي
ــا آرام تر  ــاعت ب ــس از نيم س پ
معامالت شاخص  فضاى  شدن 
با شيبى صعودى اما بسيار آرام 
به سير حركتى خود ادامه داد. 
پس از اين برهه بار ديگر ثبات 
نسبى بر سير حركتى شاخص 
پديد آمد و حتى در اواخر زمان 
معامالت نيز تحت تاثير منفى 
بانكى،  ــاى  نماده از  ــدادى  تع
پتروشيمى و غذايى و در نهايت 
ــنگ آهنى  ــاى س ــول نماده اف
ــى از ميزان رشد ساعات  بخش

پيشين اين نماگر خنثى شد.

جلسه مسئوالن وزارت نفت 
با مديران سازمان بورس

و  ــت  نف وزارت  ــئوالن  مس
ــگاه ها با مديران  مديران پااليش
سازمان بورس جلسه اى برگزار 
ــه  ــه از دل اين جلس كردند ك
ــم و اثر گذارى  تصميم هاى مه
ــد.  ــراى اين صنعت تعيين ش ب
در اين جلسه سه جانبه عالوه بر 
ابهامات،  برخى  كردن  ــن  روش
ــراى  ــدى ب ــاى جدي ظرفيت ه
صنعت پااليشى شناسايى شد. 
ــئوالن  وزارت نفت ميزبان مس
ــورس و  ــازمان ب ــران س و مدي
بخش  ــگاه هاى  پااليش مديران 
ــه  ــى بود. در اين جلس خصوص
ــد  ــرارداد خري ــد، ق ــرر ش مق

ــروش محصوالت  نفت خام و ف
ــركت ملى  ــى فى مابين ش اصل
پااليش و پخش و پااليشگاه ها 
ــگاه ها امضا شده  توسط پااليش
ــت  نف ــركت  ش ــن  همچني و 
ابالغ   توليدى  برنامه  ــاس  براس
ــده خود را موظف به تامين  ش
پااليشگاه ها مى داند.  نفت خام 
ــه  از ديگر نتايج مهم اين جلس
تصميم گيرى  ــدن  ش ــول  موك
ــدن فرمول  درخصوص نهايى ش
كيفى سازى پس از نظرخواهى 
بود  ــى  پااليش ــركت هاى  از ش
ــن فرمولى كه  ــن تعيي همچني
ــه فاكتورهاى  ــه ب ــن توج ضم
ــى فرآورده ها ، اثرات آن به  كيف
ــگاه ها نيز  وضعيت مالى پااليش
ــد. برنامه ريزى  ــده باش ديده ش
درخصوص پروژه هاى كيفى سازى 
باهمكارى  شركت هاى پااليشى 
ــركت ملى پااليش و پخش  ش
ــه  جلس اين  تصميم  ــومين  س
ــه  جانبه بود. مقرر شد طى  س
ــام پروژه هاى  ــاه آينده تم يكم
كيفى سازى فعلى و جديد قابل 
ــركت هاى  ــوى ش تعريف از س
ــركت ملى  ــگاهى به ش پااليش
ــده  ــال ش پااليش و پخش ارس
و پس از نهايى شدن آنها جهت 
ــوند.  ــدن پيگيرى ش اجرايى ش
ــد  عالوه بر موارد فوق، مقرر ش
در مواردى كه توليد محصولى 
اعالمى  ــاى  برنامه ه ــاس  براس
ــه افزايش هزينه  وزارت نفت ب
ــگاه ها منجر شده يا  در پااليش
ــودآورى منفى دارد، اين  اثر س
ــى شود تا راهكارى  موارد بررس
ــران هزينه هاى  ــراى جب الزم ب
ــن موارد  ــى از اي تحميلى ناش
انديشيده  شود. پنجمين محور 
ــى مسئوالن وزارت  مورد بررس
ــى به  ــران پااليش ــت و مدي نف
ــالح قيمت گذارى  ــوع اص موض

در  ــگاهى  پااليش ــوالت  محص
بورس هاى كااليى معطوف بود 
ــس از مطالعه  ــد پ كه مقرر ش
ــه هاى  آتى  ــى در جلس و بررس
نسبت به آن تصميم گيرى شود. 

زمان بازگشت شركت هاى 
پااليشى به بازار

ــا  ــالف نظره ــه اخت درحالى ك
ــى و  ــركت هاى پااليش ميان ش
ــركت ملى پااليش و پخش  ش
فرآورده هاى نفتى ايران پس از 
گذشت چهار ماه از سال برطرف 
ــد و اين شركت ها يكى پس  ش
ــار گزارش  ــرى به انتش از ديگ
ــرمايه  ــازار س ب ــه در  12 ماه
ــدام كردند اما هنوز نماد اين  اق
پيدا  بازگشايى  اجازه  شركت ها 
نكرده اند. اين در حالى است كه 
با برطرف شدن اختالف موجود 
ــى با  ــركت هاى پااليش ميان ش
ــركت ملى پااليش و پخش  ش
ــاى نفتى درخصوص  فرآورده ه
كيفى سازى محصوالت پااليشى 
ــد  ــاى جدي ــه گزارش ه ارائ و 
ــد نماد اين  ــركت ها، باي اين ش
ــركت هاى تاثيرگذار در بازار  ش
ــايى مى شدند،  ــرمايه بازگش س
زيرا بعد از چهار ماه بالتكليفى 
موفق  ــى  پااليش ــركت هاى  ش
ــول قيمت فوب  ــدند با فرم ش
ــى  حسابرس ــارس  ف ــج  خلي
صورت هاى مالى شركت خود را 
انجام داده و گزارش مالى سال 

1392 را اعالم كنند. 
ــل تاخير در  ــى از عوام ــا يك ام
ــركت ها  ــايى نماد اين ش بازگش
ــركت هاى  ــه ش ــت ك ــن اس اي
پااليشگاهى باتوجه به برگزارى 
ــال  ــاالنه س ــع عادى س مجام
ــال  ــد پيش بينى س باي  1392
ــز ارائه كرده  ــود را ني 1393 خ
ــازى را در  ــوع كيفى س و موض

لحاظ  ــال خود  امس پيش بينى 
ــت كه   ــن در حالى اس كنند اي
ــن گروه  ــركت هاى اي برخى ش
ــال خود را  هنوز پيش بينى امس
اعالم نكرده اند و بازگشايى نماد 
ــه ارائه بودجه هاى  آنها منوط ب
ــه همين دليل  ــت. ب اعالمى اس
تا شركت هاى پااليشى اطالعات 
ــود را در اين خصوص  جديد خ
اعالم نكنند نماد آنها بازگشايى 
ــد اين در حالى است  نخواهد ش
ــه گزارش هاى  ــه ب ــا توج كه ب
مطلوب اين شركت ها و تعديل 
مثبت اكثر آنها به نظر مى رسد با 
بازگشايى نمادهاى پااليشگاهى 
شاهد روند مثبت در اين گروه و 
تغيير در روند بازار سرمايه باشيم. 
بر اين اساس پيش بينى مى شود 
كه با توجه به گزارش هاى ارائه 
ــايى نمادهاى اين  ــده بازگش ش
ــهامداران  گروه بتواند با اقبال س
مواجه شده و اين گروه را با رشد 

قيمتى همراه كند.

حمايت از بورس براى تامين 
سرمايه بنگاه هاى توليدى

ــم پيرامون  ــع مه ــر وقاي از ديگ
ــاى محمدرضا  بورس صحبت ه
نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و 
تجارت بود كه با اعالم جزيياتى 
ــروج  ــاده اى خ ــه 30 م از اليح
ــه رييس جمهور به  ــود ك از رك
ــم كرد، از تصويب  مجلس تقدي
ــرايط جديد معافيت مالياتى  ش
ــر داد. وى  ــدگان خب توليدكنن
ــازمان  تاكيد كرد: حمايت از س
ــورس و اوراق بهادار در جهت  ب
ــاز  ــورد ني ــرمايه م ــن س تامي
ــهيل  ــاى توليدى و تس بنگاه ه
ــات از واحدهاى  ــت مالي درياف
ــدى از جمله ديگر مواردى  تولي
ــه ديده  ــت كه در اين اليح اس

شده است. 

اهداف هفت گانه سند 
راهبردى بازار سرمايه

ــنى، رييس كميته  قاسم محس
و  ــورس  ب ــازمان  س ــك  ريس
ــريح اهداف  اوراق بهادار با تش
ــند راهبردى بازار  هفت گانه س
سرمايه و پيش شرط هاى تحقق 
ــاير قوا  آن به لزوم همكارى س
ــعه  ــرد و گفت: توس ــاره ك اش
براى  بازار  فنى  زيرساخت هاى 
ــى مردم  ــهولت در دسترس س
ــرمايه از جمله اين  ــه بازار س ب
اهداف است. عضو هيات مديره 
ــازمان بورس و اوراق بهادار  س
ــند  ــه اينكه در س ــاره ب با اش
راهبردى سازمان بورس اوراق 
بهادار هفت اولويت وجود دارد، 
ــت به بانك  ــت: اتكاى دول گف
مركزى و استقراض از بانك ها 
بايد كاهش يابد و به دنبال آن 
بزرگ  بنگاه هاى  ــى  مال تامين 
خصوصى از طريق بازار سرمايه 

صورت گيرد.
ــرخ بازدهى  ــه داد: ن وى ادام
اين اوراق نيز بايد توسط بازار 
ــرمايه و متناسب با ريسك  س
ــود  و عرضه و تقاضا تعيين ش
ــتفاده  ــا اس ب ــال آن  و به دنب
ــدى  رتبه بن ــس هاى  موس از 
ــارى بازدهى اوراق ميان  اعتب
تحليل  مورد  ــرمايه گذاران  س
ــت: در  ــرد. وى گف ــرار گي ق
ــاى اطالعات  ــن زمينه افش اي
ــى،  بورس ــران  ناش ــط  توس
افزايش سرمايه گذاران خارجى، 
ــى مردم به  ــذب و دسترس ج
ــركت ها و ناشران  اطالعات ش
برخط  معامالت  ــن  همچني و 
ــتفاده از زيرساخت هاى  با اس
و  ــد  ش ــم  فراه ــى  الكترونيك

افزايش يافت.
ــنى با تاكيد بر اينكه در  محس
ــردى خدمات  ــند راهب اين س
ــرمايه گذاران از  ــژه اى به س وي
طريق ارسال پيامك يا رايانامه 
ــد، افزود: عالوه  ارائه خواهد ش
بر اين، تقسيم سود متمركز و 
براى  نيز  ــى  الكترونيك امضاى 
ــدارك  ــناد و م ــدارى اس نگه
به صورت الكترونيكى گسترش 
خواهد يافت. عضو هيات مديره 
ــان اينكه  ــازمان بورس با بي س
سيستم هاى معامالت و پس از 
معامالت نيز تكميل و يكپارچه 
ــت: در بازار  ــد، گف خواهند ش
عمومى  ــاى  بخش ه ــرمايه  س
ــركت هاى  داده ها در اختيار ش
ــات مالى قرار  ــردازش اطالع پ
آموزش هاى  و  ــت  گرف خواهد 
و  ــران  مدي ــراى  ب ــى  تخصص
پيگيرى  ــز  ني ــرمايه گذاران  س

خواهد شد.

ابهام در زمان بازگشايى نمادهاى پااليشى

يدك كشى شاخص كل با گروه خودرو  و  ساختمانى
ورود صندوق هاى سرمايه گذارى به 

اوراق تسهيالت مسكن
ــه اوراق  ــرمايه گذارى ب ــاى س ــوز ورود صندوق ه مج
ــهيالت مسكن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  تس
صادر شد. ايوب باقرتبار، مدير نظارت بر نهادهاى مالى 
سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه جديد 
ــه اينكه بيش از  ــالم كرد: با توجه ب ــازمان بورس اع س
ــرمايه به ارزشى بالغ بر چهار  120 صندوق در بازار س
ــود دارد و بخش قابل توجهى  ــزار  ميليارد تومان وج ه
ــه صندوق هاى با  ــن صندوق ها مخصوص ب از ارزش اي
ــرمايه گذارى  ــت، ورود صندوق هاى س درآمد ثابت اس
ــد. وى تاكيد كرد  ــكن آزاد ش ــهيالت مس به اوراق تس
ــهيالت  ــرمايه گذارى به اوراق تس ورود صندوق هاى س
ــازار و منابع صندوق ها  ــادى براى ب ــكن مزاياى زي مس
ــو زمينه  ــن ترتيب، كه از يك س ــت. به اي خواهد داش
تعادل در ميزان عرضه و تقاضا براى اين اوراق را فراهم 
ــوى ديگر، منابع صندوق به بازدهى  خواهد كرد و از س
ــيد، بنابراين، ورود صندوق هاى  ــبى خواهند رس مناس
سرمايه گذارى به اين بازار، يك رويكرد برد - برد براى 
ــتفاده از اوراق تسهيالت  صندوق ها و نيز متقاضيان اس

مسكن خواهد بود.

پذيره نويسى پنجمين
 ETF با نماد الماس

عليرضا توكلى، رييس اداره ابزارهاى نوين مالى از پذيره نويسى 
ــرمايه گذارى امين  490 ميليارد ريال واحد هاى صندوق س
ــر داد و گفت: اين  ــاد «الماس» خب ــران فردا با نم تدبيرگ
ــدوق قابل معامله در  ــى به عنوان پنجمين صن پذيره نويس
ــنبه 25مرداد به مدت 5 روز كارى انجام  فرابورس از روز ش
مى شود. صندوق سرمايه گذارى امين تدبيرگران فردا قصد 
ــار ، 49  ــرمايه گذارى قابل انتش دارد، از 50 ميليون واحد س
ــزار ريال را از  ــمى هر واحد 10ه ميليون واحد به مبلغ اس
طريق كارگزارى هاى عضو فرابورس پذيره نويسى كند. توكلى 
خريد واحد هاىETF را مستلزم داشتن كد معامالتى فعال 
در سيستم شركت سپرده گذارى مركزى اعالم كرد و گفت: 
محدوديت حجمى براى هر سفارش 100هزار واحد و حداكثر 
تعداد اوراق قابل خريدارى براى هر كد معامالتى حقيقى و 

حقوقى، دو ميليون و 500 هزار ورقه تعيين شده است. 

عرضه 111 هزار تن انواع كاال
ــاهد عرضه حدود  ــران ش ــورس كاالى اي ــته ب روز گذش
ــاالر  ــن روز و در ت ــود. در اي ــواع كاال ب ــن ان 111 هزار ت
ــواد پليمرى  ــيمى، انواع م ــاى نفتى و پتروش فرآورده ه
ــيمى قائد بصير، مهر، شازند، تبريز،  مجتمع هاى پتروش
ــيمى و پلى نار عرضه شد؛ از جمله  جم، مارون، نويد زرش
 ،ABSــن روز مى توان به ــده در اي مواد پليمرى عرضه ش
پلى استايرن و پلى پروپيلن اشاره كرد. همچنين 22 هزار تن 
ــواع لوب كات و 2650 تن انواع  وكيوم باتوم، 16 هزار تن ان
گوگرد در تاالر مذكور عرضه شد. تاالر محصوالت صنعتى 
ــس مفتول گروه  ــاهد عرضه 100 تن م ــى نيز ش و معدن
كابل سازى افق البرز بود. در اين روز و در تاالر محصوالت 
كشاورزى، 100 تن خرماى كبكاب بوشهر به قيمت پايه 

12 هزار ريال در هر كيلو عرضه شد.

ركورد ارزش معامالت در بورس انرژى

ــرژى در دو تابلوى فيزيكى و  ارزش معامالت بورس ان
برق به 17 ميليارد تومان بالغ شد. 186 هزار ليتر حالل 
ــه ميليارد و  ــت اصفهان به ارزش س ــش نف 410 پاالي
7456 ميليون ريال، 198 هزار ليتر حالل 400 پااليش 
ــارد و 427 ميليون  ــت اصفهان به ارزش چهار  ميلي نف
ــالل 406 پااليش نفت اصفهان  ــال، 60 هزار ليتر ح ري
ــارد و 209 ميليون ريال، دو ميليون  به ارزش دو  ميلي
ــالل 402 پااليش نفت اصفهان به  ــزار ليتر ح و 820 ه
ــد.  ــون ريال معامله ش ــارد و 284 ميلي ارزش 53 ميلي
ــاهد معامله، دو  همچنين بازار فيزيكى بورس انرژى ش
ــون و 232 ليتر حالل 402 پااليش نفت تبريز به  ميلي
ــارد و 173 ميليون ريال، 620 هزار ليتر  ارزش 42 ميلي
ــيراز به ارزش 11 ميليارد و  حالل 402 پااليش نفت ش
715 ميليون ريال، 20 تن آيزوفيد پااليش نفت شيراز 
ــايكل  ــه ارزش 371 ميليون ريال، 560 تن آيزوريس ب
پااليش نفت شيراز 500 تن 10 ميليارد و 158 ميليون 
ــكه ميعانات گازى پااليش گاز ايالم  ريال و 1700 بش
به ارزش سه  ميليارد و 728 ميليون ريال معامله شد.

بازار سرمايه

فرابورس

بورس كاال

بورس انرژى

نماگر بورس
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شاخص كل بورس به نيمه 74 هزار 
واحدى بازگشت

ــاخص كل بورس در جريان معامالت روز دوشنبه بازار  ش
ــهام با 148 واحد رشد در ارتفاع 74 هزار و 547 واحد  س
ايستاد. شاخص 30 شركت بزرگ 10 واحد، شاخص آزاد 
ــاخص بازار اول 95 واحد، شاخص  شناور 326 واحد، ش
بازار دوم 378 واحد و شاخص صنعت 129 واحد با رشد 
مواجه شده است. همچنين در روز گذشته 991 ميليون 
سهم و حق تقدم به ارزش 209 ميليارد تومان در 56 هزار 
ــتد شد. ارزش بازارى بورس بيش  نوبت معامالتى دادوس
ــاخت  ــت. گروه خودرو و س از 340 هزار ميليارد تومان اس
ــترين سهم را در ارزش  ــى بيش قطعات و نيز فلزات اساس

معامالت بازار سهام از خود بجاى گذاشتند.

بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

بيشترين افزايش

بيشترين كاهش

برترين تقاضا

برترين عرضه

 74,547,60شاخص كل
148,72ميزان تغيير
B 3,404,034,318ارزش بازار

56,424تعداد معامالت
B 2,113,342ارزش معامالت
M 991,193حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
8,18344,95پارسان
(28.67)6,036كچاد
2,67023,98خودرو
31,56121,72همراه
6,98421,5وغدير
1,40320,08خساپا
(12,9)5,473كگل

آخرين نام كامل شركت
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

5 .2,3781667 ح . لعابيران 

655447.2 ح . فنرسازي زر
 ح . الكتريك  
خودرو شرق

886597.13

4,9762735.8 ح . دام  پارس 
6,1182353.99 دام  پارس
11,1074263.99 داملران

4,4331703.99 نورد آلومينيوم 
 سرمايه  گذاري  

شاهد
2,035783.99

10,4484003.98 افست 

آخرين نام كامل شركت
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

(7.95)(525)6,075 ح . موتوژن
(5.83)(375)6,059 صنعتي  بهشهر
(3.63)(165)4,375 كاشي  حافظ
(3.5)(192)5,291 معادن  بافق 
(3.34)(185)5,360 قندپيرانشهر

(3.15)(106)3,260 درخشان  تهران 
 ماشين سازي 

(2.64)(55)2,029 نيرومحركه 

 نوسازي  و 
(2.59)(87)3,269ساختمان  تهران 

(2.43)(60)2,412 سرما آفرين
(1.95)(123)6,169 سيمان اروميه 

قيمت نام كامل شركت 
خريد

ارزش 
(ميليون ريال)

3,18512,325 س.  ساختمان

1,0005,830 بانك تجارت

2,2715,204 ليزينگ رايان  سايپا

2,0084,772لوله وماشين سازي ايران

1,4704,630 ايران  خودرو

2,5074,043 س. صنعت نفت  

1,9873,791 ليزينگ خودروغدير

3,6113,603 نسوز پارس

1,9593,588 قند ثابت  خراسان 

قيمت نام كامل شركت
فروش

ارزش 
(ميليون ريال)

13,2266,696 كاشي  سينا

6,7446,605 صنعتي  آما
27,2915,903 پارس  پامچال 
3,3924,997 پارس  الكتريك 
28,6274,287  كاغذسازي كاوه 
11,8853,152 فوالد اميركبير
6,9312,930 قطعات  فوالدي
13,1692,281 سيمان اصفهان 
3,7041,603 دارويي  لقمان

نگاه

ــورس  ــى ب ــس از دوران طالي پ
شاهدگذران سه مرحله در روند 
ــازار بوديم. ابتدا با  حركتى اين ب
ــاخص ها و خروج  افت شديد ش
ــرمايه گذاران، بازار سرمايه از  س
شرايط حبابى خارج و هيجانات 
خريد در آن خاموش شد و پس 
از آن موضوعات سياسى همچون 
ــد كه  ــته اى بودن ــرات هس مذاك
ــرل خود  ــت كنت ــورس را تح ب
ــت مرحله  ــد و در نهاي در آوردن
ــان  كنونى كه به گفته كارشناس
نشان از تالش بورس براى خروج 

از ركود دارد. 
ــد، در پنج  ــان مى ده آمارها نش
ــته ارزش  روز كارى هفته گذش
ــهام و حق تقدم  كل معامالت س
ــيده  ــه 6632 ميليارد ريال رس ب
ــه قبل (10)  ــبت به هفت كه نس
درصد كاهش داشته است. آنچه 

ــازار اهميت  ب ــراى فعاالن  كه ب
ــالت در بازار  ــم معام دارد، حج
سرمايه است، نه ميزان شاخص. 
شاخص بورس در هفته گذشته 
به ميزان نيم درصد منفى بوده، 
ــازار با  ــم معامالت در ب اما حج
كاهشى جدى مواجه بوده است. 
ــان بازار انتظار داشتند  كارشناس
ــاه مبارك رمضان  كه با پايان م
ــه ماهه  ــات س ــار اطالع و انتش
ــم معامالت در  ــركت ها، حج ش
ــفانه  بازار افزايش يابد، اما متاس

اين اتفاق نيافتاد.
ــت  ــاهد يك سياس ــر ش به ظاه
ــاهده توسط فعاالن  انتظار و مش
حقيقى و حقوقى بورس هستيم، 
ــازار اتفاق  ــه خريدى در ب زيرا ن
مى افتد و نه فروشى و همين امر 
ــده تا حجم معادالت  موجب ش
ــد. به عنوان  ــدت كاهش ياب به ش
ــالت  معام ــان  جري در  ــال،  مث
ــرمايه  تنها 439  ــازار س ديروز ب

ــق تقدم به  ــهم و ح ــون س ميلي
ــان در  ــارد توم ارزش 107 ميلي
42 هزار نوبت معامالتى دادوستد 
معامالت  ــم  حج ــت.  اس ــده  ش
ــق  ــادابى و عم ــان دهنده ش نش
بازار است و بايد به طور متوسط 
ــران و فرابورس، روزانه  بورس ته
ــان  توم ــارد  500ميلي ــل  حداق
معامله داشته باشند. در آن زمان 
ــت كه مى توانيم بگوييم بازار  اس
ــر رونق و پر گردش  ما بازارى پ
ــته  ــه گذش ــا در هفت ــت. ام اس
معامالت بسيار كمتر از اين رقم 
ــط تنها به  بوده و به صورت متوس
140 ميليارد تومان رسيده است.

ــت كه جلوى روند  ــت اس درس
ــاى  ــا در ماه ه ــى قيمت ه نزول
ــته گرفته شده و ما حتى  گذش
ــبى قيمت ها و  ــاهد رشد نس ش
ــاخص ها در يك ماه گذشته  ش
ــاظ حجم  ــا از لح ــم، ام بوده اي
ــت كه  ــوان گف ــالت مى ت معام

ــه حقيقى و  ــن مطرح، چ فعالي
ــر اجرايى  ــى، منتظ ــه حقوق چ
ــد  جدي ــت هاى  سياس ــدن  ش
ــد  جدي ــت  سياس ــوص  به خص
ــود و  ــى از رك ــروج غير تورم خ
ــته به  ــى كه در اين بس تكاليف
بازار سرمايه داده شده هستند. 
ــه جميع اخبار  ــا توجه به آنك ب
ــادى ما مثبت  ــى و اقتص سياس
بوده و همچنين اخبار دريافتى 
از صنايع و شركت ها در مجامع 
مثبتى  ــه  ماه ــه  اطالعات س و 
ــود اينچنين  ــتيم، رك ــز داش ني
ــوال  در حجم معامالت جاى س

دارد.
اتفاقات  ــن  اي ــوان گفت،  نمى ت
ــت،  اس غيرمنطقى  ــورس  ب در 
ــات بزرگى از لحاظ  ــه ابهام بلك
ــته  ــى و نحوه اجرايى بس سياس
خروج از ركود در ذهن فعاالن 
ــوان  ــود دارد و مى ت ــازار وج ب
ــخ  ــاالن منتظر پاس ــت، فع گف

ــتند. در كنار  ــن ابهامات هس اي
مذاكرات  ــار  اخب ــودن  ب مثبت 
ــته  ــراى اين بس ــته اى، اج هس
ــه بازار  ــيار بزرگى ب ــك بس كم
اميدواريم  ــرد.  بورس خواهد ك
ــته براى  در كنار وعده اين بس
ــروج اقتصاد از ركود در نيمه  خ
ــمت  ــال و حركت به س دوم س
اقتصادى، شاهد  ــد و رونق  رش
رونق در بازار بورس نيز باشيم. 
در اين بسته براى نخستين بار 
ــرمايه داده  بازار س به  تكاليفى 
ــن بازار را در  ــده كه نقش اي ش
ــان مى كند؛  ــاد ايران نماي اقتص
ــگ براى  ــيار پر رن ــى بس نقش
ــى بنگاه هاى بزرگ.  ــن مال تامي
بنابراين، اگر بازار سرمايه ما به 
ــمت  جاى يك بازار ثانوى به س
ــع بنگاه هاى  ــده مناب تامين كنن
ــاهد  ش ــرود،  ب ــش  پي ــزرگ  ب
ــد مناسب اين بازار  تحول و رش

خواهيم بود.

كاهش شديد حجم معامالت در بورس

سيدمحمد صدرالغروى

مجامع

حسين خزلى خرازى
كارشناس بازار سرمايه

فراز و فرودهاى بازارهاى عربى
ــاعات معامالتى با  ــورس ابوظبى، در آخرين س ب
ــد. شاخص  ــاخص ها همراه ش ــى ش روند افزايش
ــد 0,7 درصدى را از  ــورس ابوظبى رش ADX ب

آن خود كرد درحالى كه قيمت 
ــركت مخابرات امارات  سهام ش
ــا افزايش 0,9 درصدى همراه  ب
ــى بورس  ــاخص اصل ــد و ش ش
دوبى نيز رشد 0,3 درصدى را 

ــاند. به ثبت رس

شروع پرقدرت بازارهاى آسيايى
ــيايى در شروع نخستين روز كارى هفته با  بازارهاى آس
ــدند و شاخص هاى ژاپن در پى  روند افزايشى همراه ش
خبر تغيير منابع صندوق بازنشستگى كشور خود روند 

صعودى را در پيش گرفتند. شاخص 
آسيا پاسفيك با رشد 1,2 درصدى 
ــاخص  ــد در حالى كه ش ــه ش مواج
ــن 1,8 درصد افزايش  تاپيكس ژاپ
ــتراليا افزايش  يافت و اس اند پى اس

0,5 درصدى را به ثبت رساند.

رشد بازار تركيه
انتخاب رجب طيب اردوغان، به عنوان رييس جمهور 
ــور را با روند افزايشى شاخص ها  تركيه، بازار اين كش
ــت  ــد قيمت ليره همراه كرد. اين در حالى اس و رش

ــد  ــه قيمت ليره تركيه با رش ك
ــا  ــه ب ــدى در مقايس 0,4 درص
دالر رو به رو شد و شاخص100 
ــركت برتر بورس اين كشور  ش
ــا افزايش به معامالت خود  نيز ب

ادامه داد.

تصميمات شركت
مجمع عمومى عادى ساالنه

توسعه صنايع 
سيمان

سود قطعى هر سهم: 463 ريال
سود نقدى هر سهم: 256 ريال

درصد توزيع سود: ٪55

تاريخ برگزارى مجمعشركت

1393/05/30لوازم خانگى پارس

1393/06/06صنعتى آزمايش

1393/06/01بيمه حافظ

خالصه اى از تصميم هاى مجامع عمومى عادى ساالنه 
و مجامع پيش روى شركت ها
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ــزى، از 1304 تا  ــك مرك ــاس آمار بان براس
ــال، يك بانك در ايران  ــه س به اكنون هر س
احداث شده است، به طورى كه رييس بانك 
ــال 90 اعالم كرد، ديگر مجوز  مركزى در س
ــيس هيچ بانكى داده نخواهد شد. اما از  تاس
ــار به ويژه  آنجا كه بازار پول، براى تمامى اقش
ــرمايه جذابيت غير قابل  صاحبان ثروت و س
انكارى دارد، موسسات و صندوق هاى مالى و 
اعتبارى به اشكال گوناگون و با اهدافى متنوع 
ــر كشور متولد شدند، به طورى كه  در سراس
هم اكنون براى هرصد هزار ايرانى 28 شعبه 

در  وجود دارد. 

ارتقاى مشترى مدارى 
ــراى انجام كارهاى  ــن روزها ديگر مردم ب اي
ــتند و  ــكل خاصى رو به رو نيس بانكى با مش
اين به لطف حضور چشمگير شعب گوناگون 
ــهر است. اما اين حضور  بانك ها در سطح ش
ــران يك تهديد  ــراى اقتصاد اي ــمگير ب چش
ــمار مى رود كه نگرانى هاى  ــكال به ش و اش
ــك مركزى  به جهت افزايش غيرمنطقى  بان
ــراه آورده  ــاى غيردرآمدزا را به هم دارايى ه
ــت كه هادى حق  ــاس اس ــت. بر اين اس اس
شناس، كارشناس مسائل بانكى به «فرصت 
ــور  ــروز» گفت: هرچقدر اقتصاد يك كش ام
ــا اعم از  ــور بانك ه ــد؛ حض ــر باش رقابتى ت

خصوصى و دولتى پررنگ تر است. وى با اشاره 
به ايجاد رفاه عمومى در عمليات بانكى ادامه 
ــتيم كه تعداد شعب  ــاهد هس داد: امروزه ش
ــوپرماركت ها برابرى مى كند. اين  بانكى با س
كارشناس مسائل اقتصادى تاكيد كرد: تعداد 
بانك ها در ايران كم است اما آنچه به آسيب 

در صنعت بانكدارى منجر شده 
ــعب بانكى  را مى توان تعدد ش
دانست. حق شناس با اشاره به 
كاركرد بانك ها در ايران گفت: 
بانك كاركردى اقتصادى دارد 
ــى بايد در  ــاى واقع ــه معن و ب
ــع مالى بنگاه هاى  تجهيز مناب
فعاليت  ــدى  تولي و  اقتصادى 
ــرد: اما  ــح ك ــد. وى تصري كن
خصوصى،  ــاى  بانك ه امروزه 
ــات مالى و  ــى و موسس دولت
ــن كاركرد دور  ــارى از اي اعتب
ــرده و  ــگاه دارى ك ــده و بن ش
ــرف بخش  ــود را ص منابع خ

خصوصى نمى كنند. اين كارشناس بانكى با 
اشاره به سياست هاى بانك مركزى در جهت 
عدم ارائه مجوز تاسيس بانك و موسسه مالى 
ــى گذرا به دارايى بانك ها  اعالم كرد: با نگاه
ــت در خدمت  ــويم، اين صنع متوجه مى ش
صنايع و توليد نبوده بلكه جذب نقدينگى از 
سرمايه هاى مردمى، خريد زمين و ساختمان 

را در اولويت فعاليت خود قرار داده اند. 
ــدد  متع ــاى  بانك ه ــور  حض ــزود:  اف وى 
ــته، رويكرد  ــال گذش خصوصى در چند س
بانك هاى دولتى را در مشترى مدارى ارتقا 
ــأ يك  ــه مى تواند منش ــن نكت داده و همي

رقابت مثبت باشد. 

ناتوانى در عرضه 
فضاى رقابتى در صنعت بانكدارى منجر به 
آن مى شود كه بانك ها براى فروش ارزان تر 
خدمات خود به جامعه و باال بردن كيفيت 
خدمات از هزينه هاى مازاد بكاهند و ادغام 
ــات به عنوان يكى از بهترين راه حل ها  خدم

ــمار مى رود. به همين منظور است كه  به ش
ــيون اقتصادى  ــى، عضو كميس ايرج نديم
ــأ  ــه «فرصت امروز» گفت: منش مجلس ب
ــاى خصوصى،  ــا در تنوع بانك ه نگرانى ه
ــات مالى و اعتبارى ريشه  دولتى و موسس
ــان مى دهد كه  ــرد آنها دارد و نش در كارك
ــران و البته مردم  ــاد اي اقتص
ــك و  ــد بان ــان نيازمن همچن
جديد  ــارى  اعتب ــات  موسس
داد:  ــه  ادام وى  ــتند.  هس
برآورد  ــرى،  حداكث تقاضاى 
ــد.  نمى خواه را  ــى  حداقل
ــور ارزش پولى يا  ــردم كش م
ــى به بانك و  مشكل دسترس
ــند و اين را  پول را مى شناس
ــرد صنعت بانكدارى  در كارك
ــال  مث ــوان  به عن ــد.  مى دانن
100هزارميليارد تومان تقاضا 
ــم، اما امكان عرضه هزار  داري
ــان در بانك هاى  ميليارد توم
ــى نقصان در  ــود دارد و اين يعن ايران وج
وظايف بانك هاى ايران كه نمى توانند آنچه 

را كه نياز است مرتفع كنند. 
ــان در خانه ملت  ــردم الهيج ــده م نماين
ــكالت  ــرمايه و نقدينگى را از مش جذب س
ــت و تاكيد كرد: اگر در ايران  بانك ها دانس
ــترى وجود داشته باشد مى توان  بانك بيش

سرمايه هاى خارجى را نيز به خوبى جذب 
ــمگيرى از اختالس و  ــه طور چش كرد و ب

رشوه نيز جلوگيرى شود. 
ــر روش مديريت  ــا تاكيد بر تغيي نديمى ب
ــت هاى جذب  ــت: نبود سياس بانك ها گف
ــده  ــرمايه و تامين منابع منجر به آن ش س
ــويم و  ــاهد ش ــعب بانكى را ش تا تعدد ش
ــا چالش رقابتى غير اصولى  اين صنعت را ب

مواجه كند. 
وى يادآو شد: اكنون يك واحد بانك براى 
ــدرت تامين آن  ــت و ق 10 واحد تقاضا اس
ــدارد. از اين رو اگر  ــعب وجود ن ــط ش توس
ــه عرصه  ــازه اى را ب ــات ت ــك و موسس بان
ــيم  ــدارى وارد كنيم مى توان اين تقس بانك
ــترى و جذب به  وظايف را براى جلب مش

كار گرفت. 
ــارى دولتى،  ــال حاضر 29 بانك تج در ح
تخصصى دولتى، غير دولتى و قرض الحسنه 
ــت مى كنند كه در مجموع  در ايران فعالي
نيز 22 هزار و 818 شعبه در نقاط مختلف 
ــور دارند. اين ميزان بانك براى جذب  كش
ــق آن به فرآيند صنعت و  نقدينگى و تزري
ــت. از اين رو مى توان  ــيار كم اس توليد بس
ــازه و اصالح  ــن قوانين بانكدارى ت با تدوي
آنها در جهت تنوع بانك ها و كاهش شعب 
ــت بانكدارى  ــازى صنع ــى در سالم س بانك

قدم هاى موثرى برداشت. 

تعدد شعب، چالش صنعت بانكدارى است

نياز اقتصاد ايران به تاسيس بانك هاى جديد

تقدير بانك پاسارگاد 
از نفرات برتر كنكور

بانك پاسارگاد با همكارى دانشگاه خاتم كه وابسته به اين 
بانك است، براى هفتمين سال متوالى، نفرات برتر آزمون 

سراسرى سال 1393 را بورسيه خود خواهد كرد. 
ــرو رفيعى، مدير روابط  عمومى با تبريك و آرزوى  خس
ــرى گفت: بانك   موفقيت براى نفرات برتر كنكور سراس
ــتگى  ــارگاد به منظور ارج نهادن به تالش و شايس پاس
ــال  ــرى، براى هفتمين س ــون سراس ــرات برتر آزم نف
ــال 1393 تقدير  ــون س ــدگان آزم ــى، از برگزي متوال
ــن تقدير با  ــرد. اي ــود خواهد ك ــيه خ ــا را بورس و آنه
ــگاه خاتم كه با سرمايه گذارى و حمايت  همكارى دانش

بانك پاسارگاد تاسيس شده  انجام خواهد گرفت. 

آغاز جشنواره دارندگان پايانه هاى 
فروشگاهى بانك رفاه كارگران

ــگاهى و  ــنواره دارندگان پايانه هاى فروش دهمين جش
ــاه كارگران همراه با  ــت اينترنتى بانك رف درگاه پرداخ

جوايزى بزرگ آغاز شد. 
جوايز اين دوره كه از تاريخ 1393/5/1 آغاز مى شود و 
در تاريخ 1393/8/30 پايان خواهد يافت به دو صورت 
قرعه كشى براى تمامى پذيرندگان و بدون قرعه كشى 

براى مشتريان ممتاز اهدا خواهد شد. 
جوايز اين دوره به دو صورت برگزارى قرعه كشى شامل 
ــون ريالى خريد خودرو،  ــار كمك هزينه 400 ميلي چه
 iphon6  ــى تلفن همراه 20 كمك هزينه خريد گوش
ــه ارزش 40 ميليون ريال، 200 كمك هزينه  هركدام ب
ــت هركدام به ارزش 10 ميليون ريال و 700  خريد تبل

كارت هديه 1 ميليون ريالى خواهد بود. 
اين گزارش حاكى از آن است كه ميانگين حساب هاى 
ــگاهى و درگاه پرداخت  ــاى فروش ــه پايانه ه ــل ب متص
ــغ تراكنش مبناى  ــداد تراكنش ها و مبل ــى، تع اينترنت

امتيازدهى خواهد بود. 

آغاز  دوره  آموزشى
موسسه اعتبارى كوثر 

هفتادوهشتمين دوره بدو خدمت فراگيران ديروز با حضور 
آقايان گروه اى مدير امور استان ها، عباسى فر مدير روابط 

عمومى و شعبانى سرپرست امور آموزش آغاز شد. 
ــه اعتبارى  ــاى بدو خدمت موسس دوره 78 آموزش ه
ــتان هاى  ــدگان اس كوثر با حضور 30 نفر از پذيرفته ش
ــتان و جزيره كيش به مدت سه هفته  البرز، قم، خوزس
ــاعت آموزش با موضوعاتى نظير  و با برگزارى 174 س
ــترى مدارى،  مش تحويلدارى،  ــابدارى،  حس بانكدارى، 
ــى، بازاريابى، رفتار  ــى، حقوق بانك ــيميا، احكام دين س

سازمانى، بازرسى و غيره از ديروز آغاز شده است. 
وى تاكيد كرد: در اين دوره ها با هدف آموزش و توجيه 
ــه اعتبارى كوثر به  ــده در موسس نيروهاى پذيرفته ش
ــا بهره گيرى  ــانى و ب ــرمايه هاى انس همت مديريت س
ــوزه مركزى  ــاختمان ح ــاتيد مجرب در محل س از اس
ــون تاثير  ــود و به حمداهللا تاكن ــه برگزار مى ش موسس
ــركت كنندگان با اصول و قواعد  بسزايى در آشنايى ش
ــى ارتباط و ارائه  ــدارى، اخالق حرفه اى و چگونگ بانك

خدمت به مراجعان و مشتريان دارد. 

افت دالر و سكه در بازار آزاد
ــرخ هر دالر امريكا  ــكه ديروز ن صرافان بازار ارز و س
ــبت به يكشنبه گذشته  را با هشت تومان كاهش نس
3120 تومان و هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح 
ــش 953 هزارتومان  ــا 2500 تومان كاه ــد را ب جدي

تعيين كردند. 
ــزارش ايرنا نرخ هر يورو در بازار آزاد با 10 تومان  به گ
ــا 40 تومان افت  ــر پوند نيز ب ــت 4200 تومان و ه اف

5230 تومان قيمت خورد. 
ــكه تمام بهار آزادى طرح جديد با 2500  هر قطعه س
ــكه تمام  تومان كاهش 953 هزار تومان و هر قطعه س
ــه هزار تومان افت 953 هزار تومان به  طرح قديم با س

خريداران عرضه شد. 
ــزار تومان افت 477 هزار  ــكه نيز با دو ه بهاى هر نيم س
ــبت به  ــكه با يك هزار تومان افت نس تومان و هر ربع س
ــكه يك گرمى  ــروز 271 هزار تومان بود. قيمت هرس دي
ــا دو هزار تومان افت 173 هزار تومان بود و نرخ هر  نيز ب
گرم طالى 18 عيار در بازار 97 هزار و 600 تومان قيمت 
ــى نيز ديروز با دو دالر  ــورد. نرخ هر اونس طالى جهان خ

افت 1308 دالر بود. 

قيمت جهانى طال كاهش يافت
ــالم كرد، قيمت جهانى طال  پايگاه خبرى بلومبرگ اع
ــته به باالترين سطح خود در سه هفته  كه جمعه گذش
ــروع به كاهش كرد،  ــيده بود، روز دوشنبه ش اخير رس
ــهام در  ــاخص س ــاال رفتن ش ــرمايه گذاران ب ــرا س زي
ــه و اوكراين  ــش در خاورميان ــل تن ــكا را در مقاب امري
ــالى بزرگ ترين  ــرار دادند. دارايى ط ــنجش ق مورد س
ــتوانه  ــا پش ــادار ب ــرمايه گذارى اوراق به ــدوق س صن
ــدت كاهش يافت،  ــته به ش ــال در جهان هفته گذش ط
ــته  ــه ماه گذش ــى در س ــورى كه چنين كاهش ــه ط ب

بى سابقه بود.

دريچه

اخبار بانك

34

ندا فتاحى 

ــاى اقتصادى بانك مركزى  مديركل آماره
گفت: كاهش نرخ تورم در اقتصاد كشور را 

نبايد با ارزانى اشتباه كرد.
كاهش نرخ تورم نبايد با ارزانى اشتباه شود

ــا، عليرضا  ــنبه ايرن ــزارش روز دوش به گ
مقتدايى در جمع خبرنگاران در پاسخ به 

پرسشى در خصوص اينكه با 
وجود اعالم كاهش نرخ تورم 
ــك مركزى چرا  ــوى بان از س
ــد قيمت  ــه باز هم رش جامع
ــزود:  اف ــد،  مى كن ــس  لم را 
ــته 34,7  نرخ تورم در گذش
درصد بوده كه هم اكنون اين 
ــه 25,3 درصد كاهش  رقم ب
ــورم 25,3  ــه، اما نرخ ت يافت
ــت  درصدى به معناى آن اس

ــبت  ــبد مصرفى خانوار نس ــالم س كه اق
ــته 25,3  ــابه 12 ماهه گذش به دوره مش

ــت. درصد افزايش يافته اس
ــد 15 درصدى نرخ تورم  وى ادامه داد: رش
ــد قيمت ها  نقطه به نقطه نيز به معناى رش
ــبت به ماه مشابه  در دوره و ماه مذكور نس

سال قبل است.
ــاى اقتصادى بانك مركزى  مديركل آماره
ــه قيمت ها 25  ــود اينك ــه داد: با وج ادام
ــد كرده و نرخ ها ارزان نشده، اما  درصد رش
ــد قيمتى 25 درصد كمتر از رشد 34  رش

درصدى است.

مقتدايى تصريح كرد: اتفاقى كه در اقتصاد 
ــت كه تورم نقطه  ــور رخ داده اين اس كش
به نقطه 45 درصدى به 15 درصد كاهش 
ــد قيمت  ــاز هم 15 درصد رش ــه اما ب يافت

داشته ايم.
وى درباره تورم بسته خروج از ركود تورمى 
ــت: پيش بينى هايى در اين  گف
ــده، اما اين  خصوص انجام ش
ــبات  ــا محاس ــا ب پيش بينى ه
حوزه آمارهاى اقتصادى بانك 
مركزى متفاوت است، زيرا اين 
ــس از وقوع و  ــش آمار را پ بخ
ــبه  ــات محاس ــت اطالع درياف

مى كند.
ــورم  ــه، ت ــان اينك ــا بي وى ب
ــد  ــه 25,3 درص ــون ب هم اكن
رسيده است، اظهار كرد: با توجه به كاهش 
ــورم نيز  ــى انتظار تنزل ت ــارات تورم انتظ

وجود دارد.
ــاى اقتصادى بانك مركزى  مديركل آماره
ــاره كاهش اختالف نرخ تورمى اعالمى  درب
ــك مركزى، گفت:  ــط مركز آمار و بان توس
ــورم بانك مركزى و  ــه اختالف نرخ ت دامن
ــال پايه در  مركز آمار كاهش يافته، زيرا س

هر دو نهاد يكسان شده است.
وى درباره مرجع اعالم نرخ تورم نيز گفت: 
هم بانك مركزى و هم مركز آمار نرخ تورم 

را اعالم مى كنند.

ــاى تامين مالى خرد   راه اندازى صندوق ه
روستايى در دفاتر پست بانك ايران، تحول 
عظيم و انقالبى در سرمايه گذارى و آبادانى 

روستاها ايجاد خواهد كرد. 
البرز در  ــتاندار  اس ــيدحميد طهايى،  س
ــترك با رييس هيات مديره  ــت مش نشس
ــك در محل  ــئوالن اين بان ــر مس و ديگ
ــتاندارى با بيان مطلب فوق و تاكيد  اس
الكترونيك  ــت  ــترش خدمات دول برگس
ــم  مه ــل  عام ــوان  به عن ــتاها  روس در 
ــتاييان  روس ــرت  مهاج از  ــرى  جلوگي

ــاخت هاى  ــت: اگر زيرس ــهرها گف به ش
ــهرى  ارتباطى و نيازهاى يك زندگى ش
ــد كمتر شاهد  باش فراهم  ــتاها  در روس
ــهرهاى بزرگ  مهاجرت به پايتخت و ش

خواهيم بود. 
وى اظهار كرد: بخشنامه دولت در ايجاد و 
ــنه خرد  راه اندازى صندوق هاى قرض الحس
ــنديده  ــنت پس ــى، با هدف احياى س محل
ــتاهاى كشور اخيرا  ــنه در روس قرض الحس
ــده كه تحول و انقالبى در روستاها  ارائه ش

ايجاد خواهد كرد. 

با تصويب سهامداران بانك سامان، سرمايه 
ــزار و 412 ميليارد  ــن بانك با افزايش ه اي
ــارد ريال  ــت هزار ميلي ــى به رقم هش ريال

افزايش يافت. 
ــامان با  مجمع عمومى فوق العاده بانك س
ــهامداران  حضور بيش از  63 .71درصد س
حقيقى و حقوقى و نماينده سازمان بورس 
ــادار، 12 مرداد 93 در مجموعه  و اوراق به
فرهنگى- ورزشى تالش تهران برگزار شد. 
براساس اين گزارش در اين مجمع سرمايه 

ــامان از شش هزار و 588 ميليارد  بانك س
ــت هزار ميليارد ريال افزايش  ريال به هش

يافت. 
اين گزارش مى افزايد در مجمع فوق العاده 
ــد بانك و  ــنامه جدي ــامان، اساس بانك س
انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام 
ــا توجه به  ــى قرار گرفت كه ب مورد بررس
ــروط به  ــهامداران انجام آن مش نظرات س
ــى بيشتر اين امر از سوى سهامداران  بررس

شد. 

وصول بيش از 700 ميليارد تومان 
از معوقات بانكى

رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت: در سه 
ماهه نخست امسال هفت هزار و 122 ميليارد ريال از 
مطالبات معوق بانكى توسط ادارات اجراى سازمان ثبت 
ــد 12 درصدى به نسبت  ــناد و امالك كشور با رش اس

مدت مشابه سال قبل وصول شده است. 
احمد تويسركانى افزود: در سه ماهه نخست سال 

ــزار  ــون و 904 ه ــارى 11ميلي ج
ــازمان  و 727 خدمت ثبتى در س
ــور ارائه  ــناد و امالك كش ثبت اس
ــه با سه ماهه  ــده كه در مقايس ش
ــد  درص  44 ــته  گذش ــال  س اول 

افزايش داشته است. 

بانك مركزى برنامه اى براى 
كاهش شعبه  ندارد

ــت: بانك  مركزى  ــر نظارتى بانك مركزى گف مدي
ــعب بانك ها ندارد  برنامه اى براى كاهش تعداد ش
ــعبه هاى خود  اما بانك ها در حال كاهش تعداد ش

هستند. 
ــتند كه  ــى هس ــزود: بانك هاي ــر اف حميدتهرانف
درخواست تعطيلى دو شعبه خود را داده اند، اما 

ــع و قوانين دولتى  ــه دليل موان ب
ــت آنها مخالفت شده  با درخواس
بانك ها  ــر،  ــت. در حال حاض اس
ــك مركزى در  ــدون دخالت بان ب
ــعب خود  ــال كاهش تعداد ش ح

هستند. 

تالش براى پوشش
 نوسانات نرخ ديه

ــارت هاى بدنى  ــل صندوق تامين خس مديرعام
ــراى رفع دغدغه  ــنهاد صندوق ب ــا بيان پيش ب
ــث گفت: با  ــخص ثال ــه بيمه ش ــد الحاقي خري
ــه گروه يعنى بيمه گذاران،  اين اقدام منافع س
ــور تامين  ــت بيمه كش ــخاص ثالث و صنع اش

 مى شود. 
ــزود: بيمه نامه هاى  على جبارى اف
ــور عام به  ــئوليت مدنى به ط مس
ــن منافع  ــن و تضمي ــور تامي منظ
ــه گروه بيمه گذار، شخص ثالث  س
ــئوليت،  (زيان ديده) و بيمه گر مس

طراحى و ايجاد شده است. 

اليحه افزايش 12 هزار ميليارد 
تومانى سرمايه بانك ها در مجلس

رييس پژوهشكده پولى و بانكى گفت: در اليحه اى 
ــدود 12 هزار  ــود، ح ــه به مجلس تقديم مى ش ك
ــرمايه بانك ها در  ــارد تومان براى افزايش س ميلي

نظر گرفته شده است. 
ــى براى تامين  ــاد نيلى افزود: منابع مختلف فره
ــده  ــارد تومان پيش بينى ش ــن 12 هزار ميلي اي

ــهام و  ــه يكى از آنها فروش س ك
ــاال  ــا و احتم ــاى بانك ه دارايى ه
ــى  مل ــعه  توس ــدوق  صن ــع  مناب
خواهد بود. يكسان سازى نرخ ارز 
در سال 93، در دستور كار بانك 

مركزى نيست.

دفاع از حقوق
 بيمه شدگان 

ــازمان بيمه  ــالمت س ــات س ــه خدم ــاون بيم مع
ــا و عملكردهاى  ــالمت گفت: حاصل كاركرده س
سازمانى بايد در دفاع از حقوق بيمه شدگان باشد. 
ــواهد و  ــر محمدجواد كبير افزود: به دنبال ش دكت
ــتيم كه كاركردهاى سازمان را به  مستنداتى هس
ــاس به بهترين نحو از  ــانيم و براين اس اثبات برس

ــدگان دفاع كنيم.  حقوق بيمه ش
ــالمت بايد به  ــازمان بيمه س س
ــت كند كه  ــويى حرك سمت و س
ــاوره اى و نظارتى خود  نقش مش
را در حوزه سالمت به خوبى ايفا 

كند.

كاهش نرخ تورم نبايد با ارزانى اشتباه شود

پست بانك مهاجرت به شهرها را كاهش داد 

بانك سامان 8000 ميليارد ريالى شد 
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به عقيده ابوعلى سينا، عسل خوراكى است 
ــازد، حافظه را  كه جوانى را جاويدان مى س
ــته را در خاطر زنده  نيرو مى بخشد، گذش
ــازد، زبان  ــه را پاك مى س مى كند، انديش
ــه كن مى كند.  ــايد و درد را ريش را مى گش
بنابر نوشته ها و منابع مشخص مى شود در 
ــه از جنبه هاى غذايى و چه  دنياى قديم چ
ــار و برترى  ــث دارويى اين ماده اعتب از حي
ــبت به تمام معجون هاى  چشمگيرى نس
خوراكى داشته است، حتى امروزه هم عده 
زيادى معتقدند، عسل طبيعى يك غذاى 
كامل است كه خواص درمانى زيادى دارد و 
بى ترديد نه تنها از آن به  عنوان ماده قندى، 
ــيارى از بيمارى ها  بلكه به عنوان معالج بس

استفاده مى كنند. 

فوايد عسل
ــل طبيعى  طبق بعضى از منابع علمى عس
در بهبود بيمارى هاى قلبى، گوارشى وغيره 
كمك كرده و يك غذاى مفيد براى كودكان 
دو سال به باال به حساب مى آيد كه در رشد 
آنها تاثير به سزايى دارد، همچنين مصرف 
ــاالن به علت هضم  آن در كودكان و كهنس
ــت. عسل  ــريع حائز اهميت اس و جذب س
ــريع در داخل  ــذب س طبيعى به علت ج
ــى ايجاد  ــوارش، تخمير الكل ــتگاه گ دس
نمى كند و وجود اسيدهاى آزاد در آن سبب 
ــود آهن را  ــده و كمب جذب مواد چربى  ش
جبران مى كند. استفاده از آن به عنوان منبع 
ــنا،  انرژى در ورزش هايى چون: فوتبال، ش
دو، كشتى و دوچرخه سوارى بسيار معمول 
است. دانشمندان معتقدند كه عسل طبيعى 
ــواد معدنى و  ــتن قند زياد و م به علت داش
همچنين خاصيت باكترى كشى قوى براى 
ــش محل جراحى مورد استفاده قرار  پوش
گرفته است. آنها همچنين گزارش كرده اند 
ــل طبيعى براى معالجه زخم هاى  كه عس
سطحى و زخم معده و براى ساختن بسيارى 
ــينه به كار  ــربت س ــا خصوصا ش از داروه
ــل به  رغم  مى رود. قندهاى موجود در عس
ــيرينى زياد به دندان ها هيچ صدمه اى  ش
ــازد، بلكه آنها را سفيد و لثه را  وارد نمى س
محكم مى كند. پروفسور واسكور گسترف 
ــكر مدتى در دهان  عقيده دارد چنانچه ش
بماند، توسط باكترى تجزيه شده و موجب 
ــيدالكتيك در دهان مى شود كه  ايجاد اس
براى دندان مضر است، ولى عسل طبيعى 
ــون داراى آنتى بيوتيك  ــكر چ برخالف ش
طبيعى مى باشد هيچ گونه اسيدى در دهان 
توليد نكرده و دندان ها را ضد عفونى مى كند.

 
روش تشخيص عسل طبيعى از تقلبى

ــى كه در  ــد خوراكى و درمان اما تمام فواي
ــتر در مورد  ــد، بيش ــل گفته ش مورد عس
ــل هاى تقلبى  ــل طبيعى است نه عس عس
ــخير كرده اند.  ــل را تس كه نبض بازار عس
ــات زيادى كه در رابطه  با توجه به سفارش
ــده و اهميت زياد اين  ــل ش با خوردن عس
ــان  ــيارى از كارشناس ــاده خوراكى بس م
ــاده غذايى مفيد  ــوردن اين م تاكيد بر خ
ــى براى آن  ــد و از اين رو تقاضاى خوب دارن
وجود دارد، اما در ميان عسل ها با برندهاى 

ــود دارند و با وجود  مختلف كه در بازار وج
ــل تقلبى، چگونه مى توان  تكثر وجود عس
عسل طبيعى را از نوع تقلبى آن تشخيص 
ــرات مختلفى در  ــان مردم، نظ داد. در مي
ــل طبيعى وجود دارد.  مورد تشخيص عس
عسل زمانى تاثير حداكثرى خود را خواهد 
داشت كه از نوع مرغوب و اصل باشد. حال 
ــت آن هم در  ــخيص اين اصال راه هاى تش
بين توليدات فراوان و بى كيفيت كار بسيار 
ــت و نمى توان اين تشخيص  ــوارى اس دش
ــده در  ــدود به روش هاى ياد ش را تنها مح
محافل عمومى دانست. برخى به رنگ عسل 
ــى ديگر معتقدند  اهميت مى دهند و برخ
عسل طبيعى، عسلى است كه خوب كش 
مى آيد. عده اى بو كردن عسل، شكرك زدن، 
غلظت و مشخصه هاى ديگرى را پيشنهاد 
ــى علمى  ــن روش ها مبان ــد كه اي مى كنن
خاصى ندارند و نمى توانند براى تشخيص 
ــتفاده قرار گيرند.  ــل طبيعى مورد اس عس
يك فروشنده عسل در بازار تهران مى گويد: 
ــخيص، اندازه گيرى ميزان  بهترين راه تش
قند عسل توسط كارشناسان آزمايشگاهى و 
بعد از ارزيابى، استاندارد كردن محصوالت 

اينچنينى است. 
ــد بتوانند به  ــزود: مردم باي وى در ادامه اف
وزارت بهداشت و سازمان استاندارد اعتماد 
كنند و با رويت اين نشانه ها بر محصوالت از 
ــوند. وى درباره تفاوت  اصالت آنها باخبر ش
ــت:  ــل ها نيز ابراز داش رنگ در برخى عس
ــبى  تفاوت در رنگ نمى تواند مالك مناس
ــد. تفاوت در  ــخيص اصالت باش براى تش
رنگ عسل ها تنها ناشى از تفاوت در منبع 

تغذيه آنهاست. 
فروشنده عسل در خيابان ميرزاى شيرازى 
مى گويد: پس از سال ها فروش عسل هنوز 
ــت و برگه  ــه وزارت بهداش هم جز تاييدي
ــل راه ديگرى براى تشخيص  آزمايش عس

عسل طبيعى از تقلبى نمى شناسم. 

انگبين هاى تقلبى در بازار
ــتان دماوند  ــورداران شهرس ــى از زنب يك
ــده در بازار  درخصوص تقلب هاى انجام ش
عسل گفت: «در شرايطى كه عسل آويشن 
و گون بهترين نوع عسل توليدى شهرستان 
ــه خاطر  ــودجو ب ــت، افراد س ــد اس دماون
عدم شناخت و ناآگاهى مردم اقدام به توزيع 

برخى انواع عسل در بازار با قيمت هاى پايين 
ــاظ ظاهرى هيچ تفاوتى  كرده اند كه به لح
ــل مرغوب ندارند، اما در طعم و مزه  با عس
تفاوت چشمگيرى با عسل مرغوب داشته 
و عمدتا از تركيب چند نوع عسل نامرغوب 

توليد شده اند.» 
يكى از فروشندگان عسل نيز در اين رابطه 
گفت: «استقبال بااليى كه از عسل مى شود، 
ــده عده اى به فكر توليد و فروش  موجب ش

عسل هاى تقلبى در بازار باشند». 
ــت.  وى افزود: «تقلب در اين بازار زياد اس
عده اى سودجو از محلول آب و شكر يا شيره 
ــرده و به جاى  ــل تهيه ك انگور و توت، عس
عسل طبيعى مى فروشند كه خاصيتى ندارد 
و حتى موجب باال رفتن قند خون مى شود.» 
ــل تاكيد كرد: «نوعى  ــنده عس اين فروش
عسل تقلبى در بازار خريدوفروش مى شود 
ــيب زمينى تهيه شده است  كه از شيره س
و معموال 48ساعت پس از خريد در ظرف 

رسوب مى كند.» 
ــل هاى  او درخصوص افزايش عرضه عس

ــل تقلبى اشباع  تقلبى افزود: «بازار از عس
ــت. اين اقالم تقلبى به گونه اى  ــده اس ش
ــوند كه بعضا كارشناسان  ــاخته مى ش س
قديمى اين بازار هم قادر به تشخيص نوع 
مرغوب و طبيعى با محصول تقلبى نبوده 
و تنها در آزمايشگاه هاى مربوطه مى توان 
ــل طبيعى و عسل تقلبى  تفاوت بين عس

را فهميد.»

در عسل كارخانه اى زنبور
كاره اى نيست

«بنا به آنچه شنيده ام در عسل كارخانه اى 
ــت!» فروشنده  ــل كاره اى نيس زنبور عس
ــل با بيان اين مطلب مى گويد تقريبا  عس
ــه اى فرآيند  ــل هاى كارخان در تمام عس
ــت و عسل هاى  ساخت عسل يكسان اس
طبيعى بيشتر عسل هايى است كه توسط 
ــخصى توليد  ــدوداران و به صورت ش كن
ــل ها  ــود.  وى مى گويد: اين نوع عس مى ش
ــد و معموال از  ــت مجوز دارن از اداره بهداش

كيفيت باالترى برخوردار هستند. 

قيمت گذارى در بازار عسل 
«بسته به منطقه و پوشش گياهى آن و نيز 
ميزان تنوع گونه هاى شهدزا، قيمت گذارى 

صورت مى گيرد.» 
يكى از فعاالن و فروشندگان عسل، با بيان 
اين مطلب درخصوص نحوه قيمت گذارى 
ــت: «قيمت  ــه گف ــول در ادام اين محص
عسل در بازار متناسب با هزينه ها، شرايط 
اقتصادى، كيفيت عسل و عواملى مانند نوع 
بسته بندى، ميزان عرضه و تقاضا و واردات و 

صادرات تعيين مى شود.» 
وى در مورد نحوه تشخيص عسل مرغوب از 
انواع نامرغوب نيز اظهار كرد: «عسل مرغوب 
از گل هاى وحشى كوهستان ها تهيه مى شود 
و داراى مزه و طعم خاص گلى است كه زنبور 
از آن تغذيه كرده است، اما عسل غيرطبيعى 

ــت و مزه  ــتر فاقد طعم اس و ناخالص بيش
ــلى  ــكر مى دهد.» وى تاكيد كرد: «عس ش
ــكرك مى زند حتما ناخالص است».  كه ش
ــى توليدكنندگان  ــد: «برخ وى يادآور ش
ــته بندى و مستقيم  عسل را به صورت بس
ــرده و هزينه هاى  ــگاه ها عرضه ك به فروش
ــل اضافه  ــت عس ــه قيم ــل را ب حمل ونق
ــته بندى  ــنده به بس مى كنند.» اين فروش
ــاره و بيان كرد: «بهترين ظروف  عسل اش
ــه اى 250 و  بسته بندى، ظرف هاى شيش
ــكال  500 گرمى تا يك كيلوگرمى در اش
مختلف است چون هم براى ماندگارى عسل 
ــتريان مناسب  و هم براى جلب توجه مش
است.» وى افزود: «چون ظروف شيشه اى 
در كشور خودمان توليد مى شود، استفاده از 
آن هم براى توليدكننده و هم مصرف كننده 

مقرون به صرفه است.» 
ــنده ديگرى مى گويد: در حال حاضر  فروش
ــل موجود در بازار كيلويى  گران ترين عس
150 هزار تومان است، اما گران ترين عسل 
موجود در مغازه من عسل شهميرزاد است و 
كيلويى 45 هزار تومان به فروش مى رسد.» 
ــوال كه مردم معموال  او در پاسخ به اين س
ــل هزينه مى كنند،  چقدر بابت خريد عس
مى گويد: «اين مسئله بستگى به منطقه و 
ــردم آن منطقه دارد،  وضعيت اقتصادى م
اما در اين منطقه (خيابان ميرزاى شيرازى) 
ــل كيلويى 45 هزار  ــتريان ما عس اكثر مش
ــه گران ترين و  ــه مى كنند ك تومان را تهي
مرغوب ترين عسل موجود در مغازه است.» 
اين فروشنده عسل در مورد تغييرات قيمتى 
ــال اخير مى گويد:  ــل طى يكى دو س عس
ــال ها زياد تغيير  ــل در اين س «قيمت عس
ــت آن ناچيز و  ــت و افزايش قيم نكرده اس

نامحسوس بوده است.» 
ــل موجود  وى معروف ترين برندهاى عس
ــكلى، مهرام، خوانسار و  در بازار را الويج، ش
ــت مى داند. مديرعامل اتحاديه  دريان دس
ــتان  ــى زنبورداران اس ــركت هاى تعاون ش

ــده  ــان رضوى گفت: قيمت تمام ش خراس
عسل براى زنبورداران استان حدود 25 هزار 
تومان است و عسلى پايين تر از اين قيمت 
مسلما نمى تواند عسل اصلى باشد. جمشيد 
ــل پايين آمدن حجم  عليزاده، درباره دالي
توليد عسل در خراسان رضوى اظهار كرد: 
خراسان رضوى تنها در ماه برداشت عسل 
ــهريورماه، از هر كندو 7 كيلوگرم  يعنى ش
ــت مى كند كه اين ميزان با  ــل برداش عس
توجه به 220 هزار كندوى موجود در استان 
ــد. وى  اتحاديه  ــش از 1/5تن مى رس به بي
ــركت هاى تعاونى زنبورداران خراسان  ش
ــا مجوز  ــده ب ــا صادر كنن ــوى را تنه رض
ــور معرفى  ــاله زنبوردارى در كش يك س
ــد: زنبورداران فقط با اين  كرد و يادآور ش
ــتان ها دارند  ــاير اس مجوز حق كوچ به س
ــزاده اظهار  ــد وام بگيرند. علي و مى توانن
ــى نيمه بيابانى  ــت جغرافياي كرد: وضعي
ــتان تنها يك فصل  سبب مى شود در اس
برداشت داشته باشيم. كاهش رطوبت در 
ــتان به افزايش كيفيت عسل توليدى  اس
ــش از پيش كمك  ــتان بي زنبورداران اس
كرده است. مديرعامل اتحاديه شركت هاى 
تعاونى زنبورداران خراسان رضوى، صدور 
پروانه فعاليت زنبوردارى را به عنوان مجوز 
ــاورزى معرفى  ــكى و جهاد كش دامپزش
ــا اين پروانه  كرد و افزود: زنبورداران ما ب
ــره را به خارج  حق صادرات عسل يا حش
ــار  ــد.  وى اظه ــت مى كنن ــور درياف كش
ــگاه بين المللى دام  ــن نمايش كرد: دهمي
ــوردارى به عنوان  ــيالت و زنب و طيور، ش
ــى و تجارى در  ــازار فيزيك بزرگ ترين ب
ــى براى  ــگاه خوب ــت كه جاي ــتان اس اس
ــه مصرف كننده  ــتقيم كاال ب ــه مس عرض
ــترى براى  ــهيالت بيش ــر تس ــت. اگ اس
شركت كنندگان در نظر گرفته شود كاال 
با مبلغ پايين ترى به دست مصرف كننده 

خواهد رسيد.

گزارش «فرصت امروز» از بازار عسل 

تاييديه وزارت بهداشت تنها راه تشخيص عسل طبيعى است
مديرعامل اتحاديه توليدكنندگان عسل:

تركيه عسل ايران را به نام خود 
صادر مى كند

درحالى كه عسل ايرانى از مرغوب ترين عسل هاى توليدى 
ــتم پزشكى  ــده و مى تواند در سيس ــوب ش در دنيا محس
كاربردهاى درمانى فراوانى داشته باشد، به تركيه ترانزيت 
شده و به نام تركيه و امارات در بازارهاى بين المللى عرضه 

مى شود. 
ــه  اتحادي ــل  ــرحدى، مديرعام ــى س ــت رييس عف
ــه  ــب ب ــن مطل ــالم اي ــا اع ــل ب ــدگان عس توليدكنن
ــى از  ــل ايران ــه عس ــت: در حالى ك ــا گف ــگار ايان خبرن
ــا مازاد  ــت و ب ــل هاى توليدى دنياس ــن عس مرغوب تري
ــت، حجم  ــده اس ــور رو به رو ش ــى در كش ــزار تن 20 ه
ــور تركيه، به  ــس از ترانزيت به كش ــى از آن پ قابل توجه
ــه بازارهاى  ــور امارات ب ــور و با برندهاى كش نام اين كش

بين المللى صادر مى شود. 
ــت كه  ــران 600 گرم اس ــل در اي ــرف عس ــرانه مص س
ــز در ماه  ــى باارزش ني ــرآورده غذاي ــرف اين ف پيك مص
ــود، بيش  ــن وج ــا اي ــت. ب ــده اس ــزارش ش ــان گ رمض
ــور وجود  ــازاد در كش ــل م ــن عس ــزار ت ــا 20 ه از 18 ت
ــه صادراتى  ــد در چرخ ــهولت مى توان ــه س ــه ب دارد ك

قرار گيرد. 
درحالى كه عسل طبيعى با داشتن پيوند مولكولى مناسب 
ــاى غذايى براى صنايع  مى تواند يكى از بهترين مبدل ه
باشد، در سال هاى اخير شبه عسل در صنايع غذايى رونق 

گرفته است. 
ــيره  ــى و از گرفتن ش ــز صنعت ــه از گلوك ــل ك شبه عس
ــاخارين  ــده و با س ــت آم ــه دس ــيب زمينى ب ذرت و س
ــيرين كننده  ــود، هرچند 100 برابر عسل ش غنى مى ش
ــد مصرف كنندگان باقى  ــت، اما اثرات زيانبارى بر كب اس
ــور  ــل در كش ــذارد، بنابراين از آنجا كه قيمت عس مى گ
مناسب است، بايد عسل طبيعى كشور در صنايع تبديلى 

وارد شود.
 با وجود مازاد توليد عسل و پايين بودن قيمت آن، دليلى 
ــل و محصوالت فرآورى شده آن نيست.  براى واردات عس
ــاهد واردات انواع عسل هاى  با اين وجود سال گذشته ش

نامرغوب به كشور بوديم. 
ــت.  ــوده اس ــور فرس ــل در كش ــتم بهره ورى عس سيس
ــل در دنيا 20 كيلوگرم  ــت عس در حالى كه معدل برداش
ــده است،  ــورها حدود 70 گرم گزارش ش و در برخى كش
اين عدد در ايران در سال هاى مطلوب 12 كيلوگرم و در 
ــته كه كلنى ها با CCD دست و پنجه نرم  سال هاى گذش
مى كردند، به دو تا پنج كيلوگرم تقليل پيدا مى كند، اما با 
اين وجود، 20 كيلوگرم هنوز مازاد توليد عسل در كشور 

وجود دارد. 
ــل،  ــرورش عس ــراى پ ــكالت موجود ب ــود مش ــا وج ب
ــل  ــراى توليدكنندگان عس ــال خوبى ب ــال جارى س س
ــل در حال افزايش آيتم هاى  ــت. توليدكنندگان عس اس
ــه  ــتند، به طورى ك ــود هس ــوالت خ ــت محص كيفي
در  و  ــاص  خ ــاى  گل ه از  ــك  ارگاني ــل هاى  عس
ــت و  ــده در حال افزايش اس ــتان هاى كنترل ش زنبورس
ــت  ــود را در بازارهاى داخلى و خارجى به دس جايگاه خ

آورده است. 

بانك مركزى تغييرات قيمتى 11 گروه 
مواد غذايى را اعالم كرد

بانك مركزى متوسط قيمت خرده فروشى برخى از مواد 
خوراكى در تهران در هفته منتهى به 17 مردادماه 93 را 
ــاس آن نرخ 44 قلم مواد خوراكى، در  اعالم كرد كه براس
11 گروه  مشخص شده است. نرخ چهار گروه مواد غذايى 
ــار گروه كاهش  ــه گروه افزايش و چه ثابت مانده، نرخ س

يافته است.
ــاس نرخ لبنيات، برنج، چاى  به گزارش ايرنا، بر همين اس
ــور ثابت، نرخ  ــبت به هفته قبل از زمان مذك و روغن نس
ــت مرغ افزايش و قيمت  ــت قرمز و گوش تخم مرغ، گوش
ــكر  ــبزى هاى تازه و قند و ش ــاى تازه، س حبوب، ميوه ه

كاهش يافته است.
1 و 2- لبنيات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت تمام اقالم 
ــود. بهاى  ــل بدون تغيير ب ــبت به هفته قب اين گروه نس
ــت و شانه اى 74  تخم مرغ معادل 6,5 درصد افزايش داش

الى 95 هزار ريال فروش مى رفت.
3 و 4 - برنج و حبوبات

ــج، قيمت برنج داخله درجه يك  در اين هفته در گروه برن
ــفيد بدون  و دو ثابت بود. در گروه حبوبات، بهاى لوبيا س
تغيير بود و قيمت ساير اقالم اين گروه بين 0,1 درصد تا 

0,8 درصد كاهش يافت.
5 و 6 - ميوه ها و سبزى هاى تازه

در هفته مورد بررسى، در ميادين زير نظر شهردارى زردآلو 
و گيالس عرضه كمى داشت ولى ساير اقالم ميوه و سبزى 
تازه كه تعدادى از آنها از نظر كيفى در سطح پايينى قرار 
ــازمان ميادين ميوه و تره بار  ــتند، به نرخ مصوب س داش

عرضه مى شد.
ميوه فروشى هاى سطح شهر اقالم مرغوب ميوه و سبزى 
ــروه ميوه هاى تازه بهاى  تازه را عرضه مى كردند كه در گ
زردآلو معادل 5,8 درصد و گيالس 1,5 درصد افزايش ولى 
قيمت ساير اقالم اين گروه بين 4,4 درصد تا 35,8 درصد 

كاهش داشت.
ــبزى هاى تازه بهاى خيار معادل 5,0 درصد و  در گروه س
ــبز 1,2 درصد افزايش ولى قيمت ساير اقالم اين  لوبياس

گروه بين 0,9 درصد تا 4,6 درصد كاهش يافت.
7 و 8 - گوشت قرمز و گوشت مرغ 

در هفته مورد گزارش بهاى گوشت گوسفند معادل 0,1 
ــت. قيمت  ــت مرغ 1,6 درصد افزايش داش درصد و گوش

گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود.
9، 10 و 11- قند و شكر، چاى و روغن نباتى

ــادل 0,1 درصد كاهش يافت  ــه بهاى قند مع در اين هفت
ــواع روغن نباتى بدون  ــكر، چاى خارجى و ان و قيمت ش

تغيير بود.

جديدترين قيمت سيم كارت
مرورى بر آخرين قيمت هاى سيم كارت گوياى آن است كه 
طى يك ماه گذشته قيمت سيم كارت هاى دائمى همراه 
ــت. در حال حاضر، بنابر اعالم  تا حدى افزايش داشته اس
فعاالن بازار سيم كارت كد يك در بازار با قيمتى حدود دو 
ــده و باالى دو ميليون و 200  ميليون تومان خريدارى ش
ــد كه البته اين رقم به ميزان  هزار تومان به فروش مى رس
ــتگى دارد و هرقدر كد رند تر باشد،  ــماره بس رند بودن ش

قيمت آن باالتر مى رود.
ــود، قيمت خريد  ــراه اول گفته مى ش در كد هاى دو هم
900 هزار تومان و قيمت فروش باالى يك ميليون تومان 
است، البته اگر خط صفر كد دو پيدا شود، قيمت آن باالى 
ــزار تومان خواهد بود. گفته  يك ميليون و 600 تا 700 ه

مى شود كد دو صفر بسيار كم است.
ــزار  تومان  ــه هم با قيمت 800ه ــيم كارت هاى كد س س
ــه فروش  ــزار تومان ب ــاالى 900 ه ــده و ب خريدارى ش
ــته به  ــند كه در صورت صفر بودن قيمت آنها بس مى رس

رند بودن به بيش از يك ميليون تومان هم خواهد رسيد.
ــا قيمت 500 و 450  ــار و پنج به ترتيب ب اما كد هاى چه
ــده و هنگام فروش بالغ بر 600 و  هزارتومان خريدارى ش
500 هزار تومان قيمت دارند. كد شش همراه اول نيز در 
بازار حدود 370 هزار تومان خريدارى شده و بيش از 450 

هزار تومان به فروش مى رسد.
ــيم كارت هاى كد هفت در صورتى كه كاركرده باشند،  س
حدود 300 هزار تومان خريدارى شده و باالى 350 هزار 
ــند كه البته اگر اين خط  ها صفر  تومان به فروش مى رس
ــند، مبلغ خريدوفروش آنها به ترتيب به 400 و 500  باش

هزار تومان مى رسد.
ــت هم در صورتى كه صفر باشند  سيم كارت هاى كد هش
ــده و با قيمتى بالغ بر 330  250 هزار تومان خريدارى ش
هزار تومان به فروش مى رسند. همچنين سيم كارت هاى 
ــزار تومان  ــى حدود 200 ه ــت كاركرده با قيمت كد هش
ــه فروش  ــزار تومان ب ــدود 250 ه ــده و ح خريدارى ش
ــند. كد هاى 9 كه به تازگى وارد بازار شده اند، در  مى رس
صورتى كه صفر باشند حدود 200 هزار تومان خريدارى 
شده و حدود 250 هزار تومان به فروش مى رسند كه البته 
با توجه به مدت زمان كوتاهى كه از ارائه  اين سيم كارت در 
بازار مى گذرد، گفته مى شود سيم كارت كد 9 كاركرده در 

بازار بسيار بسيار كم است.

خبر

نرخنامه

خبر

34

قيمت (تومان)نام محصول

6800عسل 355گرمى مهرام

4500عسل طبيعى 250 گرمى دامداران

4800عسل طبيعى 390 گرمى يك و يك

8030عسل ممتاز گل گون 355 گرمى ورينا

7010عسل 500 گرمى با موم شش گوش نمونه خوانسار

23,100عسل 1000 گرمى هانزا مخصوص نمونه خوانسار

20,000عسل گشنيز (ارگانيك)500 گرمى هانيتا

7000عسل طبيعى دكتر نيك 330 گرمى

25,000عسل طبيعى 450 گرمى كندو

8100عسل 390گرمى پت اروم آرا

12,000عسل 650 گرمى پارس كندو

7800عسل طبيعى 390 گرمى يك ويك

سيم كارت 
همراه اول

قيمت فروش 
(تومان)

قيمت خريد 
(تومان)

2,200,0002,000,000كد 1

1,600,000كد 2 (صفر)
الى1,700,000

900,000

كد 3 
(صفر و كار كرده)

 900,000
الى1,200,000

800,000

600,000500,000كد 4

500,000450,000كد 5

370,000450,000كد 6

400,000500,000كد 7 (صفر)

300,000350,000كد 7 (كاركرده)

250,000200,0000كد 8 (كاركرده)

330,000250,000كد 8 (صفر)

250,000200,000كد 9

خسرو صادقى بروجنى
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ــدن فناورى با  ــان و آميخته ش با گذر زم
ــاران تبليغاتى  ــا و بمب ــى روزمره م زندگ
ــوى توليد كنندگان دستگاه هاى  كه از س
ــروش محصوالت جديد  ديجيتال براى ف
ــورت مى گيرد؛  ــى خارق العاده ص و گاه
ــد ثانيه به  ــراى چن ــى ب ــانى حت هر انس
ــن محصوالت  ــى از اي ــتن يك روياى داش
ــى رود به خصوص  ــتنى فرو م دوست داش
ــه كم وبيش با  ــاى امروزى ك با زندگى ه
تجمالت و چشم و هم چشمى ها آميخته 
ــده و ترس جاماندن از ديگران و دنياى  ش
تكنولوژى اين رويا ها را پررنگ و پررنگ تر 
مى كند.  يكى از دستگاه هايى كه به جرات 
مى توان گفت در بيشتر خانه ها، شركت ها 
ــوب  ــوى از آن محس ــازمان ها عض و س
مى شود، تلويزيون ها هستند كه روزبه روز 
ــكل  ــرفت كرده و با ش با تكنولوژى پيش
ــب و غريب  ــمايل و اندازه هاى عجي و ش
امروزى، چشم همگان را مجذوب رنگ ها 
و تصاوير خود مى كند و با توجه به اهميت 
ــور بازار  ــتان هاى كش ــا در اغلب اس آنه

جداگانه اى را به خود اختصاص داده اند. 
ــران بعد از گذر از  در خيابان جمهورى ته
ــط دست فروشان  انبوه جمعيتى كه توس
تلفن همراه شكل گرفته و حدود 100 متر 
باالتر از پاساژ عالءالدين، به چند فروشگاه 
ــيم كه يكى  و معدودى نمايندگى مى رس
ــر  ــاى اصلى تلويزيون در سراس از بازار ه
كشور به شماره مى آيد و اصطالح «بورس 
تلويزيون تهران» را يدك مى كشد و حتى 
ساير هموطنان از شهرها و استان ها براى 
خريد تلويزيون خانه يا محل كسب خود 
به اين خيابان كوچ مى كنند؛ با وجود اين 
ــو و جنب و جوش  امروز ديگر از آن هياه
چند سال پيش خبرى نيست و رفته رفته 
فروشندگان   به فروش دستگاه هاى جانبى 
مانند دوربين هاى عكاسى و حافظه هاى 
ــاال و پايين كردن  فلش رو آورده اند و با ب
ــا خيابان ولى عصر  حدفاصل پل حافظ ت
ــگاه كه اغلب  ــايد تنها 10 يا 15 فروش ش
نمايندگى هستند، چشم را نوازش كنند. 
ــا انواع  ــگاه ها ب ــن تعداد از فروش اما همي
ــف تلويزيون  ــا و اندازه هاى مختل مدل ه
ــت تا  ــروف دنيا كافى اس ــا برند هاى مع ب
ــران، گهگاهى  ــاى 40 درجه ته در گرم
ــذوب ويترين هاى پررنگ و  عابران را مج
ــى آنها را فقط براى  لعاب خود كند و گاه
قيمت گرفتن اين كاالى فريبنده، رهسپار 
ــتگاه هاى  ــد.  قيمت اين دس مغازه ها كن
لوكس در بازار از حدود 500 هزار تومان 
ــده  در اندازه كوچك و برند هاى مونتاژ ش
داخلى شروع شده و تا 80 ميليون تومان 
در ابعاد بزرگ ادامه مى يابد كه هر كدام با 
ــر منحصر به فرد،  فناورى و كيفيت تصوي
آماده ارائه خدمات به كاربران هستند و با 
پرس وجو در بازار دريافتيم كه قيمت هاى 
ــته تغيير  ــبت به سال گذش اين كاال نس
ــان  ــته و به گفته كارشناس چندانى نداش
بازار، اين امر بر بى رمقى بازار داللت دارد. 

پراقبال ترين ها 
ــورى عمدتا  ــازار جمه ــال حاضر ب در ح
ــونى، ال جى  ــه برند س روى انگشتان س
ــدام با  ــردد كه هر ك ــونگ مى گ و سامس
ــعى  ــى هاى ويژه س تخفيفات و قرعه كش
ــترى دارند تا  در جذب هرچه بيشتر مش
ــتر كنند. سونى  سهم خود را از بازار بيش
ــزار تومانى  ــا 350 ه ــف 300 ت با تخفي
ــود،  ــى خ ــاى 40 و 48 اينچ تلويزيون ه
ال جى و سامسونگ هم با ارائه يك دستگاه 
ــه ازاى خريد  ــينماى خانگى رايگان ب س
برخى مدل ها سعى مى كنند تا مشتريان 
را در اين بازار بى نفس از چنگال يكديگر 
ــند و به گفته فعاالن بازار اين  بيرون بكش
ــى از تشويق مردم به خريد  تخفيفات ناش
در بازار و البته به فروش رساندن كاالهاى 

قديمى تر مى شود. 
ــندگان  ــى از فروش ــهرابى، يك ــر س امي
تلويزيون درباره علت انگشت شمار بودن 
ــازار مى گويد: به دليل  برند هاى فعال در ب
ــال اخير شركت هاى  تحريم هاى چندس
ــت در بازار  ــه به فعالي مطرح كمتر عالق
ــده تا خيلى  ــد كه اين باعث ش ايران دارن

ــا، از بازار ما  از توليدكنندگان مطرح دني
خارج شوند و تنها چند برند خاص مشغول 
فعاليت باشند كه اين امر رقابت در بازار را 
كاهش مى دهد و باعث جلوگيرى از پايين 

آمدن قيمت ها مى شود. 
ــه تبليغات و نحوه تصاحب  وى افزود: البت
ــركت هاى توليدكننده از  سهم بيشتر ش
بازار نيز باعث شده تا چند برند مطرح دنيا 
ــيبا كه چند سال  مثل پاناسونيك و توش
گذشته توانستند سود خوبى از بازار ايران 
ــب كنند، امروز فعاليت بسيار اندكى  كس
ــتريان به ساير برندها  داشته باشند و مش

عالقه بيشترى نشان دهند. 

منحنى ها عروس ويترين ها
ــه ويترين هاى  با قدم زدن و نگاه كردن ب
ــازار مدل هاى  ــگاه ها و مغازه هاى ب فروش
ــك  ــاد باريك، بدون ش ــا ابع ــى ب منحن
ــن مدل هاى  ــا جلوه تري ــن و ب از زيباتري
ــت ويترين  ــه در پش ــتند ك موجود هس
ــم نوازى مى كنند.  ــتر مغازه ها چش بيش
ــا در اندازه هاى 55 اينچ به باال  اين مدل ه
ــه Curve معروف  ــوند و ب عرضه مى ش
ــتند و در بازار ايران فقط سامسونگ  هس
ــوده و گفته  و ال جى داراى اين مدل ها ب
ــونى هم به زودى به جمع آنها  مى شود س

ملحق خواهد شد. 
ــوژى روز  ــه آخرين تكنول اين مدل ها ك
ــاى داده اند، تصاويرى با  دنيا را در خود ج
ــان  كيفيت چهار K كه به گفته كارشناس
ــار برابر تلويزيون هاى فول  كيفيتى تا چه
اچ دى را به ارمغان مى آورند و نويد افزايش 
گستره ديد و صدايى بهتر را به مشتريان 
مى دهد؛ به گفته فعاالن بازار سه بعدى ها 
ــروز، از فروش  ــازار ام ــا در ب و منحنى ه
ــندگان  خوبى برخوردارند.  يكى از فروش
ــود افزايش قيمت  ــد: با وج بازار مى گوي
ــال اخير و باال رفتن قيمت  ارز طى دو س
ــردم هنوز  ــليقه م ــازار تلويزيون، س در ب
ــوق دارد و  ــاى روز دنيا س ــه مدل ه هم ب
ــا باتوجه به  ــعى مى كنند ت ــتريان س مش
بودجه خود جديدترين مدل را خريدارى 
ــاز آنها را  ــتر ني كنند، نه آنچه را كه بيش

برآورده مى كند. 
ــات روى انتخاب  وى در مورد تاثير تبليغ
ــفانه بيشتر مشتريان با  مردم گفت: متاس
ــى و تيزرها به  توجه به تبليغات تلويزيون
ــورد مدل ها  ــدام مى كنند و در م خريد اق
ــود تحقيقات كمى انجام  و برند هاى موج
ــود تا  ــد و همين امر باعث مى ش مى دهن
بعد از خريد محصول خود دچار پشيمانى 
شوند و مثال متوجه شوند كه تلويزيون 60 
ــدارى كرده اند با متراژ  اينچى را كه خري
خانه آنها هماهنگ نيست و براى تعويض 
آن دوباره به فروشگاهى كه كاالى خود را 

خريده اند، مراجعه كنند. 
اين فعال بازار گفت: در حال حاضر اولويت 
اول بيشتر مشتريان لوكس بودن تلويزيون 
ــتگاهى را  ــت و سعى مى كنند دس آنهاس
ــنايان خود  بخرند تا از تلويزيون هاى آش
ــد و بعد از آن به  ــيك تر باش جديدتر و ش
ــتگاه خود و  ــل ارائه روى دس فناورى قاب

كيفيت آن اهميت مى دهند. 

ايرانى ها از طبقه ارزان ترين ها
ــه برند «ايكس ويژن»، «تى سى ال» و  س
«صنام» كه به گفته فعاالن بازار در داخل 
ــوند، در حال حاضر، از  ايران مونتاژ مى ش
ــبت خوبى با توجه به قيمت  فروش به نس
پايين آنها نسبت به ساير برند هاى داخلى 

برخوردارند. 
ــاالن بازار  ــى از فع ــاهى، يك ــا ميرش رض
ــده داخلى  ــد: برند هاى مونتاژ ش مى گوي
نسبت به قيمت و كيفيتى كه دارند بسيار 
ارزنده تر از خارجى ها در رده خود هستند، 
ــن برند ها توجه زيادى  اما خريداران به اي
ــندگان نيز ترجيح  ــه فروش ندارند و البت
ــود را به  ــا اجناس خارجى خ مى دهند ت
مشتريان ارائه دهند، چون خارجى ها ثبات 
ــنده تا جايى كه  قيمت ندارند و هر فروش
ــترى  بتواند قيمت را باال مى برد و به مش

اعالم مى كند. 
ــر از علت هاى مورد  ــزود: يكى ديگ وى اف
استقبال قرار نگرفتن تلويزيون هاى مونتاژ 
ــده، به روز نبودن آنها با تكنولوژى روز  ش

ــت، به طورى كه برند هاى معتبر  دنيا اس
خارجى حدود 7 يا 8 سال پيش از فناورى 

به كار رفته شده در مدل هاى امروز داخلى 
استفاده مى كردند. 

گشتى در بازار تلويزيون

جعبه جادو؛ايرانى ها ارزان، خارجى ها پر فروش
كارشناس لوازم خنگى:

تلويزيون هاى پالسما 
بيشترين عمر را دارند

رشد روزافزون تكنولوژى در دنيا تلويزيون ها را نيز مستثنا 
قرار نداده و هر از چند گاهى مدلى توسط توليد كنندگان 
ــالوه بر كيفيت  ــود كه ع صاحب نام دنيا روانه بازار مى ش
ــا مثل صداى  ــاير فناورى ه تصاوير خيره كننده خود، س
دالبى و بلوتوث را نيز در خود جاى داده اند و بيشتر مردم 
ــه هنوز عمر زيادى از تلويزيون  را مجاب مى كند تا با اينك
ــتفاده كنند تا  ــت از مدلى جديدتر اس خانه آنها باقى اس
نسبت عمر اين دستگاه ها براى ما ايرانى ها كمتر از 5 سال 
به حساب آيد. از اين رو، بر آن شديم تا پاى صحبت هاى 
محمد دليرى، كارشناس لوازم صوتى و تصويرى بنشينيم 

و گفت وگويى كوتاه در اين زمينه با وى داشته باشيم.
به طور كلى عمر مفيد تلويزيون هاى امروزى چقدر 

است؟ 
ــده، عمر مفيد  برخالف ذهنيتى كه در جامعه فراگير ش
ــتگاه از كار بيفتد و ديگر  در تلويزيون اين نيست كه دس
ــود، بلكه عمر مفيد، يعنى ميزان روشنايى يك  روشن نش
تلويزيون  زيرا زمانى به نصف كاهش پيدا خواهد كرد كه 
ــتگاه هاى امروزى، در بيشتر  با توجه به كيفيت باالى دس
مواقع روشنايى تصاوير آنها ساليان زيادى طول مى كشد 

تا به نصف كاهش پيدا كند.
به طور كلى مى توان گفت، تلويزيون هاى امروز با توجه به نوع 
آنها چيزى حدود 16 سال عمر مى كنند يعنى 16 سال طول 
مى كشد تا ميزان روشنايى تصوير آنها نصف   شود، اما طبق 
اعالم توليدكنندگان تلويزيون هاى پالسما حدود 100000 
ساعت عمر مى كنند، در حالى كه LCD هاى مجهز به المپ 
فلورسنت براساس روشنايى و كيفيت بين 30000 تا 60000 
ساعت عمر مى كنند. در مورد طول عمر LED ها، اطالعات 
زيادى در دست نيست اما فرض بر اين است كه LED هاى 
ــفيد به كار رفته در تلويزيون ها نيز پس از گذشت مدتى  س
مشابه LCDها، يعنى حدودا 30 تا 60 هزار ساعت، روشنايى 
ــت مى دهند.اين درحالى  خود را به ميزان 50 درصد از دس
ــت كه LEDهاى آبى به كار رفته در OLEDها زودتر  اس
ــنايى خود را از دست مى دهند.  از دو رنگ قرمز و سبز، روش
ــد OLED هاى  ــدگان معتقدند، عمر مفي البته توليدكنن
جديد نسبت به مدل هاى قديمى افزايش يافته و در حالت 
كلى مى توانيم با يك حساب سرانگشتى متوجه شويم كه اگر 
روزانه پنج ساعت تلويزيون تماشا كنيد، تلويزيون پالسماى 
شما پس از چهار،پنج سال، نيمى از روشنايى خود را از دست 
مى دهد. در حالى كه LCD و LED ها در بدترين حالت پس 
از 16 سال (و در بهترين حالت 30 سال) بازنشسته مى شوند.

براى اينكه بيشترين عمر مفيد را در دستگاه شاهد 
باشيم چه كارهايى بايد انجام دهيم؟ 

ــتر  ــنايى تصوير را بيش در LED و LCD ها هرچه روش
ــض برقتان پربارتر  ــده و قب كنيد، عمر تلويزيون كمتر ش
ــنايى تصوير،  ــما، عالوه بر روش ــد. اما در پالس خواهد ش
كنتراست نيز در عمر مفيد تلويزيون ها موثر است. هر چه 
ــت در پالسما كمتر شود، عمر  روشنايى تصوير و كنتراس

مفيد تلويزيون بيشتر خواهد شد.
آيا مى توان روشنايى تلويزيون را دوباره زياد كرد؟ 
ــا تعويض المپ هاى  ــاى LCD مى توان ب در تلويزيون ه
ــنايى تصوير بخشيد. اما اين  CCFL جان تازه اى به روش
كار توصيه نمى شود. زيرا هزينه اين كار كم نيست.عالوه 
ــون، به يقين  ــدن عمر مفيد تلويزي بر اين پس از طى ش
دستگاه شما قديمى شده و ممكن است ساير قطعات آن 
نيز از كار بيفتند. بنابراين بهتر است براى خريد تلويزيون 

جديد اقدام كنيد.
قيمت ها در بازار به چه عواملى بستگى دارد؟ 

در بازار ايران نمى توان يك موضوع را عامل گرانى يا ارزانى 
اعالم كرد، اما در حالت كلى نرخ ارز در اولويت اول تعيين 
قيمت هاست و در رده بعدى مى توان ميزان استقبال مردم 

از مدل و برندى خاص را دليل تعيين قيمت اعالم كرد.

يك مقام مسئول در سازمان حمايت از مصرف كنندگان: 
برخورد با دالالن ميوه و تره بار 

تشديد شد
معاون بازرسى و رسيدگى به تخلفات سازمان حمايت از 
ــك نهادهاى ذى ربط  مصرف كنندگان تاكيد كرد: با كم
ــازمان تعزيرات حكومتى كميته اى براى  و با محوريت س

ساماندهى ميادين ميوه و تره بار تشكيل شد.
مجتبى فراهانى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه به زودى 
ــاماندهى مى شود، اظهار  ميدان مركزى ميوه و تره بار س
ــا دالالن ميادين  ــديد برخورد ب كرد: در طرح ويژه اى تش
ــده و تا اطالع  ــته آغاز ش ــوه و تره بار از چند روز گذش مي

ثانوى ادامه دارد.
ــاماندهى ميادين ميوه و تره بار  وى باتاكيد بر ضرورت س
ــت توليد كننده  ــال حاضر بين قيم و با بيان اينكه در ح
ــتا  ــده فاصله وجود دارد، گفت: در اين راس تا مصرف كنن
ــتاندارى  ــازمان تعزيرات حكومتى، پليس اماكن، اس س
تهران، مجامع امور صنفى، اتحاديه ميوه و تره بار، ميادين 
ــور همكارى هاى  ــهردارى و پليس راه ــوه و تره بار ش مي
ــوه وتره بار  ــا ميدان مركزى مي ــام مى دهند ت الزم را انج

ساماندهى شود.
ــت  فراهانى با تاكيد بر اينكه از زمانى كه محصول برداش
شده و به ميدان مركزى ميوه و تره بار وارد مى شود نظارت 
ــد: از زمانى كه  ــازمان نيست، يادآور ش بر آن به عهده س
محصول وارد ميدان مى شود كار نظارتى ما آغاز مى شود.

معاون بازرسى و رسيدگى به تخلفات سازمان حمايت با 
بيان اينكه با حذف واسطه ها قيمت ميوه ها منطقى خواهد 
ــد و توليد كننده و مصرف كننده متضرر نخواهند شد،  ش
ــاى ذى ربط براى  ــتركى با نهاده بيان كرد: در طرح مش
ــاماندهى ميادين ميوه و تره بار اقداماتى را آغاز كرديم  س
كه با اين كار شاهد بهبود در شبكه توليد، تامين ، توزيع و 

مصرف ميوه ها خواهيم بود.
ــران در اين باره گفت: در  همچنين رييس اتاق اصناف اي
رابطه با بحث دالالن ميادين ميوه و تره بار برنامه هايى را در 
دست داريم و در تالشيم كه اين موضوع را ريشه كن كنيم.

فاضلى با بيان اينكه كارگروهى در رابطه با بحث ميادين 
ــده، اظهار كرد: متاسفانه رشد  ــكيل ش ميوه و تره بار تش
ــيار زياد است كه در اين  داللى در بحث ميوه و تره بار بس
ــكيل داديم و كار را در اين زمينه به  زمينه كارگروهى تش
ــخص كرديم كه  ــپرديم و زمانى نيز مش خود اتحاديه س

اقدامات الزم صورت گيرد.

قيمت پرفروش ترين
 لپ تاپ هاى ايسوس

بدون شك يكى از بازار هايى كه با ورود تبلت ها و تلفن هاى 
هوشمند تحت تاثير قرار گرفت بازار لپ تاپ است؛ با اين وجود 
هنوز كاربران حرفه اى ترجيح مى دهند تا لپ تاپ ها را وارد 
زندگى خود كنند تا تبلت هاى تازه به دوران رسيده را. يكى از 
برند هايى كه اين روزها در جهان و به ويژه ايران نام و اعتبارى 
براى خود كسب كرده شركت تايوانى ايسوس است كه با ورود 
به بازار لپ تاپ، رقيب سرسختى براى ساير برند هاى پر نام و 
نشان شد. در جدول زير لپ تاپ هاى پرفروش اين شركت را 

همراه با قيمت روز و قيمت سال گذشته معرفى مى كنيم.

نرخنامه گفت و گو

خبر
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قيمت(تومان)مدل

Samsung 55HC8880 Curved TV8,490,000
Samsung PS51F49502,130,000

Samsung 32F45901,090,000
Samsung LED 55ES69805,180,000

Samsung 75F800024,290,000
LG Curved OLED TV 55EA980012,960,000

LG 42LA621002,430,000
LG LED 32LN5440B1,130,000

LG LED 3D Smart TV 42LA860003,540,000
LG Plasma 60PN650003,320,000

Sony KDL-32R400A1,170,000
Sony KDL-46W700A3,770,000

Sony KDL-46R4502,775,000
Sony KDL-70R550A12,800,000

قيمت روز مدل
(تومان)

قيمت سال 
گذشته (تومان)

K46CB-C2,190,0002210000

 X 4 5 1 C A
- A

1,020,0001135000

N550JK4,120,0004260000

X452 - B1,380,0001410000

A550 - A1,710,0001790000

 X 5 5 2 C L
- B

1,480,0001540000

 K 5 5 1 L B
- A

2,480,0002500000

 K 4 5 1 L B
- C

2,380,0002520000

 X 2 0 0 M A
- A

1,320,0001360000

N56JR - A3,289,0003300000

 K 4 5 1 L N
- A

2,645,0002800000

N56JN - A3,245,0003315000

 X 4 5 0 L D
- A

2,450,0002900000

 K 5 5 1 L N
- A

2,360,0002750000

X550 - M1,745,0002100000

 K 5 5 1 L N
- C

2,630,0002630000

محمد ممتازپور



ماجراى ادامه دار مجسمه هاى گم شده
ــد هنرمندان  ــاز مى گوي ــين عماد، هنرمند مجسمه س محمدحس
ــمه هاى مفقود  ــود را رها كنند، به دنبال مجس ــد كار خ نمى توانن
ــمه هاى مفقود  ــده بروند. پيگيرى اينكه چه اتفاقى براى مجس ش
ــده در جريان ناپديد شدن سريالى مجسمه هاى شهرى افتاد بر  ش

عهده نهادهايى مانند نيروى انتظامى است. 
ــمه هاى  ــيب ديدن مجس ــاره علت آس ــاد درب ــين عم محمدحس
ــدن موضوع  ــه اين موضوع در تعريف نش ــهرى اظهار كرد: ريش ش
ــازى» است. عالوه بر  ــهرى» و «هنر مجسمه س «مجسمه هاى ش
معرفى و آشنا كردن مردم با مجسمه هاى شهرى بايد براى ارزش 
ــمه ها هم فرهنگ سازى شود تا مردم  ــدن براى اين مجس قائل ش
ــت و  ــهر قرار مى گيرد براى آنهاس ــوند آثارى كه در ش متوجه ش
ــد راه ديگرى براى  ــد از آنها نگهدارى كنند. جز اينكه گفته ش باي
ــهرى وجود ندارد چون نمى شود براى  ــمه هاى ش نگهدارى مجس

مجسمه ها محافظ گذاشت و آنها را در فضاى بسته نگه داشت. 

بى سرانجامى «نظام جامع رسانه اى» 
طرح «نظام جامع رسانه اى» با پيگيرى  اين روزهاى دولت يازدهم 
و ضرب العجل مجلس براى مطرح شدن دوباره اين طرح در صحن 
ــانه تبديل  ــاز در عرصه رس ــى، بار ديگر به موضوعى جريان س علن
ــانه اى» كه معاون مطبوعاتى  ــت. طرح «نظام جامع رس ــده اس ش
ــوان «اصالحيه  قانون مطبوعات» ياد  ــاد عمال از آن به عن وزير ارش
مى كند، در برنامه  پنجم توسعه به عنوان تكليف دولت مطرح شد، 

ولى به سرانجام نرسيد. 
حسين انتظامى، معاون مطبوعاتى  وزير ارشاد، حق را به مجلسى ها 
مى دهد و مى گويد: به نظر من رييس كميسيون فرهنگى حق دارد، 
ــته و از سوى دولت بارها به كميسيون  ــال هاى گذش زيرا در طول س
ــت. در  ــده اس ــده، اما خلف وعده ش ــول تقديم اين اليحه داده ش ق
ــاد از اين طرح معتقدند، «در اين  ــانه ها با انتق اين بين عده اى از رس
پيش نويس، حقوق روزنامه نگاران و حقوق مردمى رعايت نشده و براى 

آنها تكليف هاى زيادى ديده شده است.» 

ناهنجارى صورت و آسپرين و داروهاى خواب 
رييس بخش جراحى جمجمه، فك و صورت بيمارستان 15 خرداد 
با اشاره به آمار قابل توجه ناهنجارى هاى فك و صورت در جامعه 
ــپرين و داروهاى خواب آور در دوران باردارى به  گفت: مصرف آس

تولد نوزادان با ناهنجارى هاى فك و صورت منجر مى شود. 
ــش ژنتيك در بروز  ــاره به نق ــر عبدالجليل كالنتر هرمزى با اش دكت
ناهنجارى هاى مادرزادى فك و صورت افزود: همچنين مصرف بيش 
از حد ويتامين ها، الكل و استعمال سيگار در دوران باردارى نيز منجر 
به بروز اين گونه ناهنجارى ها در نوزادان خواهد شد. وى با بيان اينكه 
ــمار  ــايع ترين ناهنجارى فك و صورت به ش ــكاف لب و كام » ش «ش
مى رود، ادامه داد: از هر 700 تولد زنده يك نفر مبتال به شكاف كام، 
از هر دو هزار تولد زنده يك نفر مبتال به ناهنجارى جمجمه و از هر 
دو هزار نفر يك نفر مبتال به عدم قرينگى در صورت متولد مى شود. 

وضعيت حوزه سالمت
رييس كل سازمان نظام پزشكى ايران با عنوان اين مطلب كه امسال را 
بايد سال سالمت نام نهاد، اظهار كرد: مجموعه ديالوگ هاى رييس جمهور 
در حوزه سالمت، از مجموع اقوال و اظهارنظرهاى روساى جمهور قبلى 
ــتر است. دكتر عليرضا زالى، ديروز در نشست خبرى كه در محل  بيش
ــد، از ابالغ سياست هاى كلى سالمت  ــازمان نظام پزشكى برگزار ش س
به عنوان مترقى ترين سياست ها در حوزه سالمت كشور نام برد و گفت: 
اعتبارات حوزه سالمت در بودجه امسال، سيماى متفاوتى به خود گرفته 
است. زالى با مطلوب خواندن شرايط حوزه سالمت كشور ادامه داد: وفاق 
و همدلى بين اركان نظام سالمت و پيگيرى هاى وزراى بهداشت و رفاه و 
همچنين همكارى و تعامل بيمه ها، باعث شده كه حوزه سالمت كشور 

به سوى شرايط مطلوب گام بردارد. 

زمان واگذارى استقالل و پرسپوليس
ــگاه  ــده تام االختيار وزير ورزش درباره واگذارى دو باش نماين
ــازمان خصوصى سازى براى  ــپوليس گفت: س استقالل و پرس
ــگاه در پاييز امسال اعالم آمادگى كرده  واگذارى اين دو باش
ــخ نامه  ــندى از پاس ــت. اميررضا خادم، ضمن اظهار خرس اس
ــازى به وزارت ورزش و جوانان در مورد  سازمان خصوصى س
ــازمان  ــگاه افزود: ما هم به س ــروش اين دو باش ــده و ف مزاي
ــوم امسال  ــه ماه س ــازى كمك مى كنيم تا در س خصوصى س

ــوند.  ــگاه واگذار ش اين دو باش
عبداهللا پورى حسينى، رييس سازمان خصوصى سازى روز يكشنبه 
ــت و وزارت ورزش و  ــر اعالم كرد: دول ــبكه خب در گفت و گو با ش
جوانان مصمم هستند، واگذارى دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
ــود و سازمان خصوصى سازى اين كار را در  هر چه زودتر انجام ش

سه ماه سوم امسال انجام مى دهد. 

كشتى آزاد طال گرفت
ــه مدال طال و سه برنز  ــتى آزاد جوانان ايران با كسب س تيم كش
پس از 19 سال قهرمان جهان شد و به اقتدار و سلطه روس ها در 

اين رقابت ها پايان داد. 
به گزارش ايرنا و به نقل از سايت فدراسيون كشتى، رقابت هاى 
ــاى 18 و 19  ــان جهان طى روزه ــى جوان ــتى آزاد قهرمان كش
ــى برگزار شد و در پايان تيم  ــهر زاگرب كرواس مرداد ماه در ش
ــط ايمان صادقى، حسن يزدانى و عليرضا كريمى در  ايران توس
اوزان 60، 66 و 84كيلوگرم صاحب مدال طال و صابر خانجانى، 
رضا مظفرى و امين طاهرى در اوزان 50، 74 و 120 كيلوگرم 
ــوان قهرمانى  ــب 64 امتياز عن ــد و با كس صاحب مدال برنز ش
ــم ايران، تيم هاى  ــال ها از آن خود كرد. پس از تي ــس از س را پ
ــب 58 و 49 امتياز دوم و  ــا كس ــيه به ترتيب ب ــكا و روس امري

سوم شدند. 

اصحاب رسانه واسطه بين مسـئوالن و مردم اند
ــخنگوى وزارت كشور گفت: پاسخگويى  قائم مقام وزير كشور و س
ــانه به عنوان يكى از شاخص هاى دموكراسى مورد  و اعتقاد به رس
ــينعلى اميرى در  ــت. حس ــور اس ــول و تاييد وزير محترم كش قب
ــردبيران و خبرنگاران  ــت صميمى وزير كشور با مديران، س نشس
ــه هاى  ــور در جلس ــان اين مطلب افزود: وزير كش ــانه ها با بي رس
مختلف همواره به من توصيه كرده اند كه در جهت توسعه فرهنگ 
نقد و بسترسازى پاسخگويى مسئوالن گام برداريم. اصحاب رسانه 
ــطه بين مسئوالن و مردم هستند و ما نيز هر جا كه به تنوير  واس
ــت، در  ــانه ها و مطبوعات نياز بوده اس افكار عمومى و تعامل با رس

اين راستا گام برداشته ايم. 

وجه ديگر سقوط هواپيماى آنتونوف 140
ــا بيان اينكه  ــالمى ب ــوراى اس نماينده مردم تهران در مجلس ش
ــاى باالى 40 درجه  ــوف 140 اجازه پرواز در دم ــاى آنتون هواپيم
ــى و وزير  ــازمان هواپيماي ــت كه رييس س ــت، گف ــته اس را نداش
ــراى پرواز اين  ــد در مورد دليل صدور مجوز ب ــازى باي راه و شهرس
ــخگو باشند. حسين طال، با اشاره به سقوط هواپيماى  هواپيما پاس
ــافربرى در تهران اظهار كرد: برابر صورت جلسات فنى سه ماه  مس
ــته مشكالت هواپيماى آنتونوف 140 اعالم شده بود و حتى  گذش
يك بار در تاريخ 12 اسفند 92 تذكرات الزم از سوى كارشناسان 
ــده بود  ــران مربوط داده ش ــورى و مدي ــازمان هواپيمايى كش س
ــدن آن در گزارش  ــته ش ــور و پوسته پوس و خوردگى در كمپرس

كارشناسى اعالم شده بود. 
ــازمان هواپيمايى  ــده بود، س وى افزود: همچنين در گزارش اعالم ش
ــدن عيوب و نوع  ــى كامل و مشخص ش ــور اعتقاد دارد تا بررس كش
آن  كه ايمنى هواپيما را جهت تداوم قابليت پرواز تضمين كند، امكان 

بهره بردارى از اين هواپيما در جنوب كشور وجود ندارد. 

رييس سـازمان سـينمايى وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمى گفت: 
مشكل سينماى ايران ساخت سـالن نيست؛ سينماى امروز ايران با 

چالش ها و كمبود زيرساختى در اين هنر مواجه است. 
 در پى برخى اعتراض ها نسـبت به اجراى نمايش«كوپل» (خراكتور) ، 
اجراى آن متوقف شد و گروه اجرايى اين نمايش و مدير اين تماشاخانه 
با نگارش دو بيانيه مستقل،از تماشاگران معترض عذرخواهى كردند.

تفاهـم نامـه همكارى سـازمان ميـراث فرهنگى، صنايع دسـتى و 
گردشگرى با دانشگاه فرهنگيان به امضا رسيد. 

ماموران پليس آگاهى اسـتان سيستان و بلوچسـتان فردى را كه با 
فـروش چند واحـد آپارتمانى با مدارك جعلى، سـه ميليارد ريال از 

شهروندان كالهبردارى كرده بود، دستگير كردند. 
عضو كميسـيون عمران مجلس با بيان اينكه متاسـفانه در كشـور 
اتوبوس هـاى با سـن باال اجـازه تردد دارنـد، افزود: عدم نوسـازى 
اتوبوس ها كاهش شديد ايمنى خودرو را به دنبال دارد و اگر متوسط 
سن اتوبوس ها به زير 10 سال نرسد همچنان شاهد بروز حوادث تلخ 

و مرگ و مير در جاده ها خواهيم بود. 
نايب رييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعى به خدشه دار شدن 
اعتبار و برند سـازمان تامين اجتماعى در هشت سال گذشته اشاره 
و اظهـار كرد: تحقيق و تفحص از تاميـن اجتماعى به دليل تخلفات 

گسترده اى كه در آن زمان شكل گرفت، انجام شده است. 

يوآخيم لوو و مانوئل نوئر بعد از عملكرد درخشان خود در جام جهانى 
2014 برزيل، به عنوان بهترين سرمربى و بازيكن سال آلمان شناخته 

شدند. 
تفاهم نامه همكارى ورزشى بين فدراسيون هاى فوتبال ايران و ژاپن 
سه شـنبه با حضـور نمايندگان ايـن دو فدراسـيون در تهران امضا 

مى شود. 
سـرمربى تيم ملى هندبال جوانان ايران گفـت: بازيكنانم از انگيزه 
بااليى بـراى مقابله با قطر برخوردارند و بـا برنامه خاصى مقابل اين 

تيم ظاهر خواهند شد. 

نخستين گردهمايى ساالنه سفرا و نمايندگى هاى جمهورى اسالمى 
در خارج از كشـور با حضور رييس جمهور در وزارت امورخارجه آغاز 

به كار كرد. 
سخنگوى هيات رييسه مجلس شوراى اسالمى گفت: على شمعخانى 
دبير شوراى عالى امنيت ملى و حسين دهقان، وزير دفاع و پشتيبانى 
نيروهاى مسـلح با حضـور در خانه ملـت درباره وضعيـت عراق به 

نمايندگان گزارش مى دهند. 
رييس مجلس شـوراى اسالمى در پيامى به نبيه برى، رييس مجلس 
نمايندگان جمهورى لبنان ضمن تبريك سالروز پيروزى مردم لبنان 
در جنـگ 33 روزه تاكيد كرد: بى ترديد آينـده متعلق به ملت هاى 

مسلمان و جوانان مومن و انقالبى خواهد بود.

عزت ا  هللا انتظامى در حمايت از مردم بى دفاع غزه و در اعتراض به 
رژيم صهيونيستى در دفتر سازمان ملل متحد در تهران حاضر شد

سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران، از مهار آتش سوزى گسترده 
در بازار تهران خبر داد و گفت: اين حادثه دو كشته و 10 مصدوم 

در پى داشته است

مسئوالن سازمان ليگ فوتبال سه شنبه در جمع خبرنگاران 
موضوعات مطرح شده در مورد سقف قراردادهاى بازيكنان و 

باشگاه ها را پاسخ مى دهند

نشست سران قوا به ميزبانى دكتر على الريجانى عصر روز دوشنبه 
با حضور رييس جمهور در مجلس شوراى اسالمى برگزار شد
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رييس جمهور روحانى:
برويد يك جاى گرم 
براى خود پيدا كنيد

رييس جمهور حسن روحانى، در همايش روساى نمايندگى هاى جمهورى 
ــديد از ترويج ايران هراسى،  ــور، با انتقاد ش ــالمى ايران در خارج از كش اس
ــور نيز برخى  ــى در دنيا، گفت: در داخل كش ــى و شيعه هراس اسالم هراس
به دنبال تعامل هراسى و مذاكره هراسى هستند و به محض اينكه صحبت از 
مذاكرات پيش مى آيد، مى گويند ما هراس داريم؛ درحالى كه بايد گفت ما در 
استدالل قوى هستيم. رييس جمهور با انتقاد شديد از كسانى كه به گفته 
ــى» را رواج مى دهند، اظهار كرد: يك عده به ظاهر شعار  وى «مذاكره هراس
مى دهند، ولى بزدل سياسى هستند و تا حرف مذاكره پيش مى آيد مى گويند 
ما مى لرزيم. به جهنم؛ برويد يك جاى گرم براى خود پيدا كنيد. خداوند شما 
را ترسو و لرزان آفريده است. وى در همين راستا تاكيد كرد: «تعامل هراسى»، 
«مذاكره هراسى» و «مفاهمه هراسى» غلط است. مقام معظم رهبرى از تعبير 
نرمش قهرمانانه استفاده كرده اند. «نرمش قهرمانانه  هراسى» هم غلط است. 
روحانى با بيان اينكه «پايه و اساس تصميم گيرى هاى جمهورى اسالمى ايران 
منطبق بر نظر و آراى مردم است»، گفت: مردم صاحبان كشور هستند و ما 
به عنوان وزير، سفير و رييس جمهور اين عناوين را از مردم به امانت گرفته ايم و 
جز امانت دار مردم نيستيم. جمهورى اسالمى ايران مشروعيت خود را از مردم 
ــاره به اينكه «مردم در انتخابات 24 خرداد 92 زيركانه و  مى گيرد. وى با اش
آگاهانه و با در نظر گرفتن شرايط داخلى و جهانى دولتى را انتخاب كردند 
و راهى را پيش پاى مسئوالن گذاشتند»، افزود: مردم به ما گفتند از افراط 
گريزانيم و به اعتدال پناه مى آوريم، تقابل را نمى پذيريم و در پى تعامل سازنده 
با جهان هستيم، اختالفات بى جهت و واهى داخلى را نمى پذيريم و در پى 
آشتى ملى و انسجام ملى هستيم. مردم به ما گفتند در برخورد با بيگانگان 
راه منطق و استدالل و مواضع شجاعانه و مدبرانه را با در نظر گرفتن منافع 
ملى مى خواهيم. روحانى با تاكيد بر اينكه «قانون اساسى، قوانين موضوعه و 
رهنمودهاى مقام معظم رهبرى پيش روى ماست»، خاطرنشان كرد: بايد 
ــت، چون اگر قدرت انسجام داخلى نباشد  بدانيم قدرت همه ما از مردم اس
ــت خارجى و در برابر بيگانگان از موضع  هيچ دولتى قادر نيست در سياس
قدرت سخن بگويد. وى خاطرنشان كرد: امروز در جمهورى اسالمى ايران، 
دولت تدبير و اميد در طول نزديك به 12 ماه گذشته، نشان داده كه گرچه 
ــور زياد و برخى از آنها عميق و ساختارى بوده است اما اين  ــكالت كش مش

مشكالت با تدبير و محاسبه دقيق قابل حل و فصل است. 

 بازگشت انصار 
به خيابان ها

ــت: «بازگشت گشت هاى موتورى»؛ اين خبرى  ايرنا نوش
بود كه چندى پيش انصار حزب اهللا آن را اعالم كرد؛ اين 
ــبت به هرگونه  ــت كه هم وزارت كشور نس در حالى اس
ــيارى از  ــدار داده و هم بس ــون هش ــت خالف قان حرك
ــبت به افزايش اقدام هاى خودسرانه  ــى نس فعاالن سياس
ــاى منفى آن ابراز نگرانى كرده اند. چندى قبل  و پيامده
انصار حزب اهللا با اعالم حضور موتور سوارهايش در سطح 
ــروف و نهى از منكر  ــهر براى اجراى فريضه امر به مع ش

خبرساز شد.
ــدم، فرمانده نيروى  ــماعيل احمدى مق ــن ميان اس در اي
انتظامى در اين خصوص اظهار بى اطالعى كرد و روح اهللا 
ــور در  ــانى وزارت كش ــه اى، رييس مركز اطالع رس جمع
ــش به اين موضوع گفت كه تا به حال مجوزى براى  واكن
ــت نشده  ــور درخواس اجراى چنين طرحى از وزارت كش

است.
وى تاكيد كرد دولت گرفتار عمليات روانى و فضاهايى 
ــاخته مى شوند، نمى شود و ما  كه براى ايجاد بحران س
ــدار مى دهيم  به انصار حزب اهللا و هر گروه ديگرى هش

ــد. ــت كنن ــون حرك ــوب قان ــد در چارچ ــه باي ك
ــاه نيامد و  ــود كوت ــزب اهللا از موضع خ ــار ح ــا انص ام
ــروه اعالم كرد،  ــم، دبيركل اين گ ــد محتش عبدالحمي

ــت هاى موتورى نيازى به مجوز ندارند.  گش
ــى از  ــروع يك ــاى مش ــاع از آزادى ه ــى و دف قانون گراي
ــن روحانى  ــت. حس ــاى دولت يازدهم بوده اس ويژگى ه
رييس جمهور ايران بارها بر ضرورت احترام به آزادى هاى 

مردم تاكيد كرده است.
وى در رقابت هاى انتخاباتى تاكيد كرد كه «نخواهم 
ــت مامورى بى نام و نشان از كسى سوال كند»  گذاش
ــا همين چندى پيش بود كه وى به صراحت گفت:  ي

ــت برد.» «نمى توان با زور مردم را به بهش
ــور  ــين وزارت كش ــى پيش ــى مبلغ، معاون سياس مرتض
ــرى ايرنا، ضمن  ــروه پژوهش هاى خب ــو با گ در گفت وگ
ــودن اين حركت ها اظهار كرد: اين  تاكيد بر غير قانونى ب
ــر را تداعى  ــان جريانات خودس ــا از طرفى هم حركت ه
ــور  ــه قوانين و مقررات كش ــدون توجه ب ــد كه ب مى كن
ــور  ــت به هر اقدامى كه مى خواهند مى زنند. در كش دس
نيروى هايى براى برقرارى نظم و امنيت داريم كه هر جا 
الزم باشد ورود مى كنند؛ بنابراين اين حركت ها برخالف 

نظم و قانون است.
ــود اجازه دهند  ــور مى توانند به خ ــن جريانات چط اي
ــائل  ــتگاه قضايى و انتظامى به اين مس كه با وجود دس
ــه هيچ وجه نبايد  ــئول ب ــتگاه هاى مس ورود كنند؟ دس
ــه جامعه وارد  ــه اين جريانات در عرص ــازه دهند ك اج
شوند؛ زيرا سكوت در اين زمينه نتيجه اى به ضرر اين 
ــت؛ زيرا پذيرش اين موضوع به  دستگاه ها خواهد داش
ــت كه دستگاه هاى مربوط كارايى، ندارند و  اين معناس
ــتند كه انجام كار را بر عهده  افراد ديگرى مجبور هس

گيرند. 

ــازمان تامين اجتماعى با اشاره  معاون اقتصادى س
ــك زنجانى انجام  ــچ معامله اى با باب ــه اينكه هي ب
نشده است، گفت: با مديريت درست هيچ سهامى 
از شركت هاى زيرمجموعه به زنجانى منتقل نشد 
و بدهى 30 هزار ميلياردى وى به تامين اجتماعى 
صحت ندارد. نجات امينى گفت: وى تفاهم نامه اى 
ــرى از شركت هاى  امضا كرد مبنى بر اينكه يك س
ــدارى كند، اما اين تفاهم نامه  زيرمجموعه را خري

اجرايى نشد. 
ــخ به اينكه آيا بدهى 30 هزار ميليارد  وى در پاس
ــازمان تامين اجتماعى  تومانى بابك زنجانى به س
ــت دارد، گفت: اين حرف صحت ندارد و وى  صح
ادعا كرده بود كه پولى را از طريق بانكى در مالزى 
ــاب سازمان واريز كرده و بانك مسكن نيز  به حس
تاييديه آن را انجام داده و سازمان نيز در ازاى آن 

يك چك تضمينى صادر كرده بود. 
امينى در پاسخ به اينكه آيا اين پول واريز شده است، 

ــازمان  ــن موضوع را بايد از معاون مالى س گفت: اي
ــهمى منتقل نشد و  ــيد، اما درمجموع هيچ س پرس
ــت. به گفته  ــده اس ــركتى نيز خريدارى نش هيچ ش
ــازمان تامين اجتماعى، قرار بود  معاون اقتصادى س
ــود كه نشد و در همين خصوص  معامله اى انجام ش
ــهام شركت هاى زيرمجموعه  نيز هيچ سهمى از س
تامين اجتماعى به بابك زنجانى منتقل نشده است. 

ــت چك تضمينى به سازمان  وى در مورد بازگش
ــم و بايد از معاونت  ــت: اين موضوع را نمى دان گف
ــهام بوديم و  ــود. ما مسئول س ــوال ش حقوقى س
ــت اما از  ــده اس ــهامى منتقل نش مى دانيم كه س
ــى  ــى نداريم. وى هيچ نقش ــى قضايا اطالع مابق
ــك از  ــه هيچ ي ــت، به طورى ك ــازمان نداش در س
ــت و چون  ــده اس ــركت هاى ما نيز واگذار نش ش
ــده طلبى نيز از بابك زنجانى  ــهمى منتقل نش س
ــبختانه بابك زنجانى مديريت شد و  نداريم. خوش
بزرگ ترين هنر مديريتى سازمان بود كه نگذاشت 

سهمى منتقل شود. 
ــر فردى مى تواند  ــخ به اينكه آيا ه امينى در پاس
ــازمان  ــهم در س ــروش س ــه خريدوف ــبت ب نس
ــت: براى ما فرقى  ــى اقدام كند، گف تامين اجتماع
ــن كار را انجام دهد و  ــى اي نمى كند كه چه كس
ــهم است و هر روز در بازار  كار ما خريدوفروش س
ــتيم اما بايد پول فرد مراجعه كننده  ــرمايه هس س
ــاز هم ما  ــورت ب ــه در اين ص ــد ك ــف نباش كثي
ــى بايد اين  ــم و نهادهاى نظارت ــه اى نداري وظيف

موضوع را كنترل كنند. 
ــازمان  س از  ــص  تفح و  ــق  تحقي ــورد  م در  او 
ــت،  تامين اجتماعى و اينكه با واقعيت منطبق اس
ــاى مختلف انجام  ــن تحقيق در حوزه ه گفت: اي
ــده و يك بعدى نبوده و برخى از مسائلى كه به  ش
ما منتقل كردند پذيرفتنى است مانند كنترل هاى 
داخلى كه در شركت ها وجود نداشته كه پذيرفتيم 

و درحال حاضر نيز آن را اصالح مى كنيم. 

سازمان تامين اجتماعى و 
بده بستان هاى بابك زنجانى 



سرمايه گذارى در تاسيس چاپخانه

چقدر پول براى چاپ نياز داريد؟
صفحه 11

مديريت جلسات كارى با ظاهرى برازنده

يك تيپ 10ميليون تومانى
ــته ام كه از راه مى رسد.  هنوز پشت ميز كافى شاپ ننشس
ــكى با كفشى براق به  ــروقت. كت و شلوار مش درست س
همان رنگ، رنگى ايده آل هم براى من و هم براى جلسات 
كارى اش. نگاه نافذش با گام هاى شق  و  رقى كه برمى  دارد، 
ــن مطابق معمول با قيافه اى  همخوانى عجيبى دارد. و م

حق به جانب و البته تحسين كننده نگاهش مى كنم. اشاره 
ــرى تكان  ــت دارى. س مى كند كه رنگ  هايى كه تو دوس
ــه مهم كارى  اش فكر مى  كنم.  مى دهم و بيشتر به جلس
كاش قرار نبود به اين زودى ها برود. يك هفته تمام تهران 
را زير و رو كرديم تا براى جلسات رسمى اش لباس مناسب 

تهيه كنيم. حرف هاى جلسه كارى اش را مانند يك بازيگر 
حرفه اى حفظ كرده و با حركات ماهرانه دست هايش براى 
من اجرا مى كند. هر از گاهى لبخند مليحى هم چاشنى 
ــتخوش نسيم  حرف هايش دارد و موهاى لختى كه دس
ماليم كولر شده اند. تا او به جلسه كارى اش برسد، دوست 

دارم هزينه و شيوه حضور در يك جلسه مهم مالى يا كارى 
را براى تان بنويسم. شايد شما هم يكى از مديرانى باشيد كه 
قرار مالى و كارى حساسى داريد و دوست داريد فردى مهم 

و داراى تمكن مالى باال جلوه كنيد. 
صفحه 14

كلينيك كسب و كار

كار  دو شيفت
10

سرنخ
پرورش ماهى در استان زنجان
11 و سرمايه اى به نام هنر نقاشى

كافه تبليغات
مخاطبان آگهى ها 

13فيلسوف و هنرمند نيستند 

داستان زندگى محمود خليلى

تجريش كم تحرك 
16

فوت و فن هاى مديريت كارگاه  خياطى

خياط ساده چگونه 
پرآوازه مى شود

خياطى يكى از مشاغل خدماتى است كه تعداد فعاالن آن روز 
به روز بيشتر مى شود. ..

خانه نو با 
3ميليون تومان

ديوار خانه ترك برداشـته، سـقف چكه مى كنـد، رنگ ديوار 
پوسته پوسته شده...

بايدها و نبايدهاى بسته بندى زعفران 

بسته بندى به داد 
فروش مى رسد؟

در  سال هاى اخير، بسيارى از محصوالت سنتى از جمله زعفران 
ايرانى به دليل بسته بندى نامناسب از دستيابى به ...

نگاهى به تبليغات نوين شبكه اى 

رسانه هاى تازه 
در راهند

بى صـدا آمد و از شـكل اسـتفاده تفريحى ناگهـان تبديل به 
رسانه اى شد كه...

گفت وگو با مهدى رحمانيان، مديرمسئول 
روزنامه شرق

االن شرايط بد نيست

صفحه كافه مديران قصد دارد با بررسى مديريت كسب و كار هاى 
گوناگون فرصت ها و تهديد هاى موجود در بازار...

10

14

12

13

15

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

به طور مستقل، وجود ندارد.

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

مى كنند.

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

هزينه و چگونگى اشتراك روزنامه 

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

تماس بگيريد.

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

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

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

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

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

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

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

مدت درخواست اشتراك:       سه ماهه      شش ماهه      يكساله

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

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

تلفن همراه:.........................................................
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فـرم اشــتراك
ويژه تهران

ــتين  ــى طال در نخس ــت جهان قيم
ــارى روند  ــه ج ــالت هفت روز معام
ــرگرفت اما  ــى جمعه را ازس كاهش
ــاالى 1300 دالر باقى  ــان ب همچن
ــراى تحويل  ــر اونس طال ب ماند.  ه
ــاعات ابتدايى معامالت  فورى در س
ــنگاپور 0,3 درصد كاهش  ــازار س ب
ــيد. در  ــه 1305 دالر رس يافت و ب
ــس طال براى  بازار نيويورك هر اون
ــا 0,1 درصد  ــامبر ب تحويل در دس
كاهش، 1308 دالر معامله شد. اين 
ــنبه گذشته پس  فلز گرانبها پنجش
ــا با حمالت  ــت باراك اوبام از موافق
هوايى به عراق، به 1322 دالر صعود 
ــود بازارهاى  ــه دنبال صع كرد اما ب
ــد در روز جمعه  ــهام، 0,2 درص س
ــاس گزارش  ــت. براس ــش ياف كاه
ــته با  ــال هفته گذش ــرگ، ط بلومب
ــديد تنش ها در خاورميانه 1,2  تش
درصد صعود و روند كاهش هفتگى 
ــته را متوقف كرد.  ــه هفته گذش س
اقدام رژيم صهيونيستى در شكستن 
آتش بس و ازسرگيرى حمله به غزه و 
از سوى ديگر مخالفت جدايى طلبان 
ــيه با آتش  ــى طرفدار روس اوكراين
ــالح، تقاضا براى طال  ــليم س و تس

ــرمايه گذارى مطمئن را  به عنوان س
تقويت و از قيمت اين فلز پشتيبانى 

كرد.
ــتمرار نگرانى هاى  انتظار مى رود اس
ژئوپليتيكى و مجموعه آمار اقتصادى 
ــر  كه در چين، اروپا و آمريكا منتش

ــارى تاثير  ــه ج ــد، هفت خواهد ش
بسزايى در جهت قيمت طال داشته 
باشد. قيمت هاى طال بيش از هفت 
درصد از ابتداى سال جارى ميالدى 
تاكنون رشد كرده اما بيشتر اين رشد 
در سه ماهه اول صورت گرفته است. 

ــاه ژوييه 3,4  ــز گرانبها در م اين فل
درصد كاهش يافت كه بزرگ ترين 
ــال 2014 بوده  كاهش ماهانه در س

است.
ــل اينكه  ــاى فيزيكى به دلي بازاره
ــتان سپرى  فصل آرامى را در تابس
ــى از  ــت چندان ــد، حماي مى كنن
ــته اند.به گفته  قيمت هاى طال نداش
معامله گران، تقاضاى خريد در چين 
ــن مصرف كننده طال  كه بزرگ تري
ــيار ضعيف تر از  در جهان است، بس
سال گذشته است.موجودى طالى 
صندوق هاى سرمايه گذارى طالى 
قابل معامله در بورس روز جمعه 0,2 
درصد كاهش يافت و به 795,86 تن 
رسيد.موجودى اين صندوق ها هفته 
گذشته 0,8 درصد كاهش يافت كه 
ــترين كاهش از دوم ماه مى به  بيش

اين طرف بود.
ــمند،  ــر فلزات ارزش ــازار ديگ در ب
ــراى تحويل فورى  هر اونس نقره ب
ــر  ــد. ه ــه ش 19,8841 دالر معامل
اونس پالتين با 0,1 درصد كاهش، 
ــيد در حالى كه  ــه 1473 دالر رس ب
ــت و  ــر چندانى نداش پاالديم تغيي

860,55 دالر معامله شد.

ــران و  ــترك اي ــركل اتاق مش دبي
ــه پيش بينى  ــوئد، با بيان اينك س
ــالدى،  ــال 2015 مي ــود س مى ش
ــارى ايران  ــال رونق روابط تج س
ــت: اگرچه  ــا خواهد بود، گف با دني
ــرايط  ــچ گاه در ش ــوئدى ها هي س
تحريم بازار ايران را ترك نكرده اند، 
ــا بهبود  ــد كه ب اما به نظر مى رس
ــراى ايران و  ــرايط بين المللى ب ش
ــوئدى ها  ــا، س ــتن تحريم ه برداش
دوباره در بازار ايران سرمايه گذارى 

كنند.
ــى در  ــا رضايى هنجن  عبدالرض
ــا تاكيد بر اينكه  گفت وگو با مهر، ب
ــم و  ــرايط تحري ــوئدى ها در ش س
ــال هاى  اوضاع خاص اقتصادى س
ــته، هيچ گاه ايرانى ها را تنها  گذش
ــرايط  ــت: در ش ــته اند، گف نگذاش
ــيارى از  ــه بس ــم ك ــخت تحري س
شركت هاى اروپايى، ادامه فعاليت 
ــف و حتى برخى  در ايران را متوق
ــى خود را  ــا، دفاتر نمايندگ از آنه
ــاختمان  ــل و تجهيزات و س تعطي
ــاندند،  ــروش رس ــه ف ــز ب آن را ني
ــران را تنها  ــوئدى ها هيچ گاه اي س

ــر  ــركت ها و دفات ــته و ش نگذاش
ــران را تعطيل  ــود در اي تجارى خ

نكردند.
ــران  ــترك اي ــاق مش ــركل ات  دبي
ــى برخى از  ــزود: حت ــوئد اف و س
ــوئدى براى كاهش  شركت هاى س
ــنل خارجى  هزينه هاى خود، پرس
ــد و  ــران فراخواندن ــود را از اي خ
ــانى ايرانى را همچنان  نيروى انس
ــه  ــود نگ ــدان خ ــوان كارمن به عن
ــا را پرداخت  ــته و حقوق آنه داش
ــن  ــى از اي ــه برخ ــد؛ البت كردن
ــاى خود  ــركت ها، نمايندگى ه ش
ــورهاى منطقه را نيز  در ساير كش
ــل كردند و از طريق  به ايران منتق
ــى كارهاى  غيرحضورى و اينترنت
ــام دادند،  ــا را انج ــا آنه مرتبط ب
ــه در ايران  ــد ك ــح دادن اما ترجي
ــود را تعطيل  ــر خ ــد و دفات بمانن

نكنند. 
ــوئدى ها  ــا بيان اينكه س هنجنى ب
ــه كار اقتصادى  ــا عالقه مند ب واقع
ــرد: از  ــتند، اظهار ك ــران هس با اي
ــوئد از  ــته تجارت ايران و س گذش
ــبى برخوردار بوده  وضعيت مناس

ــريك  ــت و همواره ايرانى ها، ش اس
ــوئدى ها  ــراى س ــابى ب خوش حس
ــمار مى آمده اند، اين در حالى  به ش
است كه هم اكنون به دليل شرايط 
ــه ايران و  ــم، تجارت دوجانب تحري
سوئد به 200 ميليون دالر رسيده 
است، درحالى كه در مقاطعى قبل 
از تحريم ها، حجم روابط دوجانبه 
ــرز دو ميليارد دالر  ــور از م دو كش

نيز عبور كرد. 
ــران و  ــترك اي ــركل اتاق مش دبي
سوئد خاطرنشان كرد: تالش داريم 
تا هياتى از سوئد با هماهنگى اتاق 
ــع و معادن ايران،  بازرگانى و صناي
ــران بيايد  ــال جارى به ته پاييز س
ــا بهبود  ــد كه ب ــر مى رس و به نظ
ــه نتيجه  ــا و ب ــت تحريم ه وضعي
ــا  ــرات، همكارى ه ــيدن مذاك رس

به شدت توسعه يابد.
ــون  ــت: هم اكن ــار داش  وى اظه
ــعاع  ــادى تحت الش مباحث اقتص
مشكالت سياسى قرار گرفته است 
ــوع، زمينه  و بنابراين همين موض
ــاى بى كيفيت  را براى ورود كااله
ــت، به نحوى كه  ــرده اس ــش ب پي

ــاى بى كيفيت چينى  برخى كااله
ــفارش تجار ايرانى وارد بازار  به س
ــه فروش  ــده و با قيمت نازل ب ش
ــت  ــن در حالى اس ــند، اي مى رس
ــى، براى  ــه توليدكنندگان چين ك
ــكا نيز توليد  بازارهاى اروپا و امري
ــت  ــفانه به درخواس دارند و متاس
ــت  ــى، كاالى كم كيفي ــار ايران تج
ــازار  ب ــه  ن ــرده و روا ــد ك تولي

مى كنند.
ــه  ــران ب ــادرات اي ــت: ص  وى گف
ــامل نفت، خاويار،  سوئد، عمدتا ش
ــت  ــكبار، تنقالت و فرش اس خش
ــرايط تحريم و  كه البته به دليل ش
ــكالت بانكى، بخش  مسائل و مش
ــى  ــاى صادرات ــده اى از كااله عم
ــاير  ــق بازارهاى س ــران، از طري اي
ــوئد  ــى وارد س ــورهاى اروپاي كش
ــوند، به اين معنا كه بخشى  مى ش
ــق بازار  ــى از طري ــار ايران از خاوي
ــكبار ايران از  لندن، يا فرش و خش
ــان، گل از طريق  ــازار آلم طريق ب
ــاختمانى  ــد و مصالح س بازار هلن
ــوئد  ــازار ايتاليا روانه س از طريق ب

مى شود.

قيمت جهانى طال باالى 1300 دالر ثابت ماند

زمزمه هاى بازگشت سرمايه هاى سوئدى به ايران
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هوندا، رويايى كه در قله 
به واقعيت پيوست 

ــيرو هوندا»  ــويى ش ــت وجوگر و خالق «س ــر جس فك
ــايد  ــتاهاى  ژاپن آنقدر عالى بود كه ش آهنگرزاده روس
ــد او دريابد كه پس از  ــت از همت بلن آدمى نمى توانس
ــال  ــتان بتواند طى مدت 12 س ــرك تحصيل دبيرس ت
ــان را  ــازى جه ــه موتورسيكلت س ــن كارخان بزرگ تري
ــايد خود او نيز از همان ابتدا به  ــد، اما ش ــته باش داش
ــور نمى كرد كه بتواند با ورود از دنياى  فكرش نيز خط
ــازى به عرصه تخصصى خودروسازى،  موتورسيكلت س
ــر برآورد و در  ــاز جهان س در ميان غول هاى خودروس

مقام هفتم سرفرازانه بايستد. 
ــيرو هوندا، جوان كارآفرين ژاپنى، يك سال  ــويى ش س
ــن در آتش  ــگ جهانى دوم، كه ژاپ ــس از پايان جن پ
ــق توليد دوچرخه اى كه موتور  آن سوخته بود، به عش
ــه تحقيقات فنى هوندا را تاسيس  داشته باشد، موسس
ــال بعد، در 1947، نخستين محصول اين  كرد. يك س
ــوعa» روانه بازار  ــه به نام «دوچرخه موتورى ن موسس
ــط خود  ــال بعد به منظور توليد موتورها توس ــد. س ش
ــركت هوندا موتورز تاسيس شد. همزمان با  شركت، ش
اين تغيير نام، هوندا براى توزيع و بازاريابى محصوالت 
ــى مجرب بود  ــه بازارياب ــاوا ك ــود با تاكيو فوجى س خ

قرارداد مشاركت بست. 
سال 1951 تعداد كاركنان به 150 نفر رسيد و 2380 
ــال 1955 هوندا در  ــيكلت فروخته شد. در س موتورس
ــابقه موتورسيكلت رانى جاده اى استقامت  نخستين مس
ــال 1959 نقطه عطفى براى شركت  ــركت كرد. س ش
ــوب مى شد. از يك سو موتورسيكلت مردم پسند  محس
ــتقبال عظيمى از آن  ــى عرضه شد كه اس 125 سى س
صورت گرفت و از سوى ديگر، هوندا نسبت به بازاريابى 
محصوالت خود در امريكا اقدام و شركت هوندا موتورز 
را با شش نفر از كاركنان صنعتى در لس آنجلس امريكا 

افتتاح كرد. 
كاواشيما به عنوان رييس شركت تازه تاسيس در امريكا 
ــا دو نفر ديگر براى  ــد. هنگامى كه او و تنه انتخاب ش
ــركت به كاليفرنيا رفتند، آپارتمانى ماهانه  ــيس ش تاس
ــت. از  ــد كه فقط يك تخت داش ــاره كردن 80 دالر اج
ــپس  اين رو دو نفر ناچار بودند روى زمين بخوابند. س
ــاره كردند و  ــهر اج ــمت كهنه ش ــك انبارى در قس ي
ــت، تخته  ــراى اينكه هزينه ها را پايين بياورند با دس ب
صندوق هاى حاوى موتورسيكلت را جابه جا مى كردند 
ــف انبار را هم  ــتند. ك ــه رديفه روى هم مى گذاش و س
ــز و جايى براى نگهدارى لوازم يدكى آماده كردند.  تمي
ــيكلت كاب  ــال پيش از آن، هوندا، در ژاپن موتورس س
ــتقبال عموم  ــى و عرضه كرد كه با اس 50cc را طراح
ــد، به طورى كه در سال 1959، از 285 هزار  مواجه ش
ــده، 168 هزار دستگاه متعلق به اين  موتور فروخته ش

مدل بود. 
ــيكلت  ــال 1960، هوندا از عرصه توليد موتورس در س
ــز قدم نهاد و خودروى مدل  ــه عرصه توليد خودرو ني ب
ــيكلتى با چهار چرخ و  ــتر موتورس s-360  را كه بيش
ــال  ــى و به بازار ارائه كرد. در س ــقف بود طراح يك س
1982، هونداى امريكا ضمن توليد 100 هزار دستگاه 
ــارك آكورد را  ــودرو با م ــتين خ ــيكلت، نخس موتورس
ــگاه اول خودروهاى ديزلى را در امريكا  ارائه داد و جاي

به دست آورد. 
فروش خودروى كيفى سيويك در 1975 در امريكا به 
ــيد. در سال 1998 توليد  ــتگاه در ماه رس 10 هزار دس
ــوخت CNG در امريكا آغاز  ــيويك با س خودروى س
ــال بعد، مدل آكورد هوندا بيشترين فروش را  ــد. س ش
ــا ادامه پيدا كرد.  ــت آورد و تا مدت ه در امريكا به دس
ــودروى هوندا در امريكا  ــال 2003، 10 ميليون خ تا س

ساخته شد. 
ــركت هوندا، 10 كارخانه مونتاژ خودرو در  هم اكنون ش
ــودروى هوندا عبارت  ــان هاى خ امريكا دارد. برخى نش
ــيويك، cr-7، المنت، فيت، پايلوت،  است از آكورد، س

 .s2000اوديسه، ريدجلين و
ــركت بزرگ خودروسازى  هوندا هم اكنون هفتمين ش
ــالدى  ــال 2005مي ــود. در س ــوب مى ش ــا محس دني
ــتگاه خودرو يعنى  ــون و 436 هزار و 164 دس 3 ميلي
5/3 درصد توليد كل جهانى به هوندا اختصاص داشت. 
ــلر،  هوندا، پس از جنرال موتورز، تويوتا، دايملر كرايس
فورد و فولكس واگن، هفتمين خودروساز جهانى است 
ــركت هاى نيسان، پژو، هيوندا، فيات، ب ام و، رنو،  كه ش
ــوزوكى را پشت سر خود دارد. هوندا با فروش  ولوو و س
ــص 5 ميليارد  ــود خال ــدود 95 ميليارد دالرى و س ح
ــى و يكم 500 برند برتر جهانى قرار  دالرى در رتبه س

گرفته است. 

حل مسئله
ــتيد يكى از راه هاى مديريت خشم، تالش  آيا مى دانس
در جهت حل مسئله در كوتاه ترين زمان ممكن است؟ 
ــود به هر حال  ــما ش ــم ش هر موضوعى كه باعث خش
ــما به عنوان مدير  ــكل است كه بايد توسط ش يك مش
ــاى دادوبيداد  ــود. به ج ــاماندهى و حل ش مجموعه س
ــئله بايد  ــد. براى حل مس ــئله ها را حل كني ــن مس اي
ــر راه حلى را كه به  ــكل را تعريف كنيد، بعد ه اول مش
ــد برايش مشخص كنيد، بعد براى هر  ذهن تان مى رس
راه حل امتياز بگذاريد. امتيازها را هم براساس خوبى ها 
و بدى هاى هر راه حل بدهيد. بعد راه حل ها را براساس 
ــتين راه حل  ــاز اولويت بندى كنيد و در عمل نخس امتي
ــراغ  ــواب نداد هم برويد س ــد. اگر ج ــش كني را آزماي

راه حل هاى اولويت هاى بعدى. 

 نام برندهاى مشهور و محبوب 
از كجا آمده است؟ 

ــاده براى  برند يا عالمت تجارى تنها يك نام و لوگوى س
ــان دادن و معرفى يك شركت خاص نيست. برندها  نش
عالوه بر معرفى نام تجارى شركت اطالعات زيادى را در 
ــورد نوع فعاليت، نحوه فعاليت و طرز فكر گردانندگان  م
ــازند  ــكار مى س ــوارد ديگر آش ــيارى م ــركت و بس ش
ــان  ــن مخاطبان ش ــد در ذه ــژه اى از برن ــر وي و تصوي
ــازند. شايد براى شما هم پيش آمده باشد كه  حك مى س
ــان تجارى خاص به اين مسئله فكر  با ديدن نام يك نش
كرده باشيد كه منشأ و دليل نام گذارى آن چه بوده است 

و چه رازى در پشت اين نام نهفته است. 
ــى از برندهاى محبوب و  ــه دليل نام گذارى برخ در ادام
مشهور را كه شايد بارها و بارها نام آنها را شنيده باشيد 

بررسى مى كنيم. 

پپسى
نام پپسى برگرفته از يك آنزيم 
ــتگاه گوارش با نام پپسين  دس

است. 

سونى
ــن  التي واژه  از  ــونى  س ــام  ن
ــى «صدا و  ــونوس» به معن «س
ــت. دليل  ــده اس آوا» گرفته ش
ــيارى از  ــونى در بس اين نام گذارى تلفظ راحت واژه س

زبان هاى رايج دنيا است.

فولكس واگن
ــه معنى  ــن در آلمانى ب ــس واگ فولك

«خودروى مردم» است.

استارباكس
ــخصيت هاى  ــه از نام يكى از ش برگرفت

كتاب موبى ديك است.

شارپ
ــه از Sharp Pencil  (مداد  برگرفت
نوك تيز) نخستين محصول توليدى 

اين شركت است.

سگا
 Serviceــارت عب مخفف 
 .Games of Japan
ــركت  فعاليت اوليه اين ش
ــال براى پايگاه هاى  ــتگاه هاى پين ب توليد و عرضه دس

نظامى بود. 

ريباك
ــام  ــه واژه Rhebok ن تغييريافت

يك بز كوهى آفريقايى است. 

نينتندو
     «Nintendou» ــى از لغت ژاپن
گرفته شده.Nin به معنى حركت 
ــير درست و ten-dou به معنى بهشت  در امتداد مس

است. 

لگو
ــى دانمارك ــت  لغ از  ــه  برگرفت
ــه معنى خوب بازى   leg godt ب

كردن است. 

كيا
ــان  ــى آن در زب ــه مفهوم ترجم
ــته از  ــه معنى «برخاس ــره اى ب ك

آسيا» است. 

IBM
ــون شركت  بعد از اينكه تام واتس
  National Cash Register
ــت  ــم گرف ــرد تصمي ــرك ك را ت
ــا عنوان  ــركتى ب ــود را تغيير دهد و ش ــم كارى خ تي
 International Business Machines ــد  جدي
ــيس كندكه اين  ــين هاى تجارى بين المللى) تاس (ماش

نام انتخاب شد. 

eBay
از  ــى  بخش ــع  واق در   ebay
 Echo Bay ــارى  تج ــروه  گ
ــگام  ــا هن ــود. ام Technolog ب
ــط  ــايت echobay. com توس ــاب آدرس وب س انتخ
ــده بود از اين رو آدرس  ــركت معدن تصاحب ش يك ش

وب سايت به eBay تبديل شد. 

كوكا كوال
ــركت كوكاكوال برگرفته از  نام ش
ــوكا و دانه كوال  ــاى ك نام برگ ه
ــواد جزء  ــر دوى اين م ــت. ه اس
طعم دهنده هاى اصلى نوشابه هاى 

كوكاكوال در زمان تاسيس بودند. 

بريجستون
ــه از نام  ــركت برگرفت ــام اين ش ن
ــوجيرو ايشيباشى  ــس آن ش موس
است. ايشيباشى در لغت به معنى 
 bridge of stone پل سنگى است

ادوبى
در پشت خانه جان وورناك موسس 
اين شركت رودخانه كوچكى با نام 

ادوبى در جريان بود. 

وريزون
برگرفته از واژه التين وريتوس به 
معنى «حقيقت» و واژه انگليسى 

Horizon به معنى افق است.
vivannews.com :منبع
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ــاغل  مش از  ــى  يك ــى  خياط
خدماتى است كه تعداد فعاالن 
آن روز به روز بيشتر مى شود. 
ــر فعاالن اين  ــد كه اكث هرچن
حوزه از وضعيت خود ناراضى 
ــتند و مى گويند كه سود  هس
نمى شود،  ــان  عايدش چندانى 
ــتمر آنها نشان  اما حضور مس
ــغل آن قدرها  ــد اين ش مى ده
ــد بد و بدون  هم كه مى گوين
ــت. درست است كه  سود نيس
خياطان زحمت  زيادى را براى 
ــاس متحمل  لب ــك  ي دوخت 
ــان اندازه  ــوند اما به هم مى ش
ــت مى كنند.  درياف ــتمزد  دس
ــتن خالقيت و مهارت در  داش
ــغل الزم  طراحى براى اين ش
است. در كنار همه اينها شايد 
بتوان مهم ترين عامل موفقيت 
ــتن  ــغل خياطى را داش در ش
ــت. مديريت زمان  تجربه دانس
ــغل مى تواند براى  ــن ش در اي
ــكوى پرتابى باشد. اگر  شما س
اين  در خصوص  ــد  مى خواهي
ــترى به  ــغل اطالعات بيش ش
دست آوريد، ادامه اين گزارش 

را بخوانيد. 
ــاى زنانه، مردانه  انواع لباس ه
ــغل  ش ــط  توس ــه  بچگان و 
خياطى توليد و به بازار عرضه 
بسيار  مى شود. خياطان شغل 
پردردسرى دارند. پردردسر از 
اين منظر كه بايد روى دوخت 
ــته  ــر لباس دقت كافى داش ه
ــغل نبايد  ــن ش ــند. در اي باش
كم حوصله و كم طاقت باشيد 
ــل كه خروجى كار  به اين دلي
شما همان لباسى است كه به 
ــترى مى رسد. اگر  ــت مش دس
ــترى را راضى نگه  بتوانيد مش
ــد مى توانيد از طريق اين  داري
ــويد. در حال  ــغل پولدار ش ش
ــبت  حاضر تعداد خياطان نس
ــت،از  به قبل افزايش يافته اس
ــوان دريافت كه  ــن رو مى ت اي
ــان خانگى روند  ــداد خياط تع
ــت و اين  ــته اس ــى داش نزول
به عنوان يك كسب و كار  شغل 
ــده  ــدزا درنظر گرفته ش درآم
است. شايد در گذشته لباسى 
ــد،  ــكل مى ش ــار مش كه دچ
ــود  ــور ب ــواده مجب ــادر خان م
ــود را به راه  ــرخ خياطى خ چ
ــاس فرزند خود  ــدازد تا لب بين
ــاال ديگر اين  ــدوزد، اما ح را ب
گونه نيست. برخى افراد حتى 
ــت لباس هاى ميهمانى و  دوخ
فرزندان  و  پيراهن هاى همسر 

خود را هم برعهده مى گرفتند 
ــوع  موض ــن  اي ــون  اكن ــا  ام
ــود و براى  ــر ديده مى ش كمت
ــكلى افراد به  كوچك ترين مش

خياطى ها مراجعه مى كنند. 
اين شغل ديگر
خانگى نيست

درست است كه شغل خياطى 
در گذشته به عنوان يك شغل 
ــاب مى آمد اما  خانگى به حس
ــته خارج  ــن دس ــون از اي اكن
ــود اتحاديه  ــراى خ ــده و ب ش
ــق آمارهاى به  مجزا دارد. طب
دست آمده 60 درصد افرادى 
ــف فعاليت  ــن صن ــه در اي ك
ــود راضى  ــغل خ ــد از ش دارن
ــته اند از اين  ــتند و توانس هس
ــوند اما برخى از  راه پولدار ش
آنها كه اكنون مشغول فعاليت 
هستند معتقدند كه شغل شان 
نسبت به ساير مشاغل سخت 
و زيان آور است و بعد از مدتى 
ــان  چشم هايش و  ــت ها  انگش
ــا اين حال  ــود. ب ضعيف مى ش
ــن صنف فعاليت خود  در همي
را ادامه مى دهند. به اين دليل 
كه سال ها عمر كارى خودشان 
ــن صنف گذرانده اند و  را در اي
ــود را از  ــهم خ اكنون بايد س
ــازار بگيرند. خياط ها اگر  اين ب

ــند، باز  ــم باش مدير ه
ــازوى خود را  هم نان ب
جمله  اين  ــد.  مى خورن
ــت كه  ــه اين معنا اس ب
ــغل ها به چند دسته  ش
خدماتى، خدماتى فنى، 
ادارى و تجارى تقسيم 
مى شوند و در هر كدام 
ــك عضو بدن  از آنها ي
بيشتر بايد فعاليت كند. 

ــاغلى  از معدود مش ــى  خياط
ــن را درگير  ــت كه هم ذه اس
مى كند و هم بايد كل اعضاى 
ــت يك لباس  بدن براى دوخ
حتى ساده به كار گرفته شود. 
ــن گرفته تا  ــمان ريزبي از چش
دستان بايد بدون خطا پارچه 
را زير سوزن خياطى بفرستد. 

زير و بم فعاليت
ــغل  ــراى فعاليت در اين ش ب
ــبى  ــد محل مناس ــا باي حتم
ــد. محلى كه  ــاب كني را انتخ
ــد در آن كار كنيد،  قصد داري
ــد،  نبايد در خيابان اصلى باش
ــما در يكى از  ــر انتخاب ش اگ
ــر مى تواند  ــد بهت محله ها باش

كسب و كارتان  نياز  پاسخگوى 
كارتان حدود  ــروع  ــد. ش باش
ــه  ــان هزين ــون توم 10 ميلي
و  ــذارد  مى گ ــتتان  دس روى 
ــت به منظور خريد  اين پرداخ
ــاى خياطى مخصوص  چرخ ه
و  ــز  مي ــه  تهي ــن  همچني و 
ــت.  ــورد نياز اوليه اس لوازم م
ــدى بايد چند  ــه بع در مرحل
ــتخدام كنيد  خياط ماهر را اس
ــراى مدت طوالنى در  تا كار ب
ــن نماند.  ــان روى زمي مغازه ت
اگر بخواهيد به تنهايى فعاليت 
كنيد شايد نتوانيد زمان بندى 
تحويل لباس هاى مشتريان را 

مديريت كنيد. 

زمان را مديريت كنيد
ممكن است گاهى اوقات يك 
ــترى كار عجله اى از شما  مش
بخواهد. يعنى از شما بخواهد 
ــى يك تا  ــش را ط ــه لباس ك
تحويل دهيد.  آينده  دوساعت 
ــود دارد از  اگر اين امكان وج
ــت نكنيد، به اين  اين كار غفل
ــه همين فرد مى تواند  دليل ك
ــادى را روانه  ــترى هاى زي مش
ــد. مديريت  ــما كن ــازه ش مغ
زمان در اين شغل بسيار حائز 
ــت. به طور معمول  اهميت اس
ــه  ــان ب ــف خياط صن
ــان  سرش اينكه  دليل 
ــت در زمان  شلوغ اس
ــاس  لب ــده  ش ــرر  مق
ــل  تحوي را  ــترى  مش
ــن  ــد و همي نمى دهن
ــود  مى ش باعث  ــر  ام
ــراى  ــتريان ب ــا مش ت
ــما  تحويل لباس به ش
ــد. در اين  ترديد كنن

صورت تنها كار شما مى تواند 
ــما  ــه مغازه ش ــتريان را ب مش
بكشاند. به هر حال اگر بتوانيد 
ــول و همچنين داراى  خوش ق
ــيد،  باش ــرد  منحصربه ف كار 
ــى خواهيد  ــترى هاى ثابت مش
ــادى را  ــت كه درآمد زي داش

عايدتان خواهد كرد. 

فوت هاى كوزه گرى
ــه يك  ــهولت كار، ب ــراى س ب
ــن 90 تا  ــاع بي ــه ارتف ــز ب مي
ــاز داريد  ني ــانتى متر  110 س
ــد صاف و  ــطح آن باي ــه س ك
ــد و طول و عرض  محكم باش
ــتگى به فضاى اتاق يا  آن بس
ــعى كنيد تمام  سالن دارد. س
ــد مداد  ــات كار را مانن ملزوم
ــم الگو، مل يا صابون  براى رس
ــم خطوط  ــى براى رس خياط
اطراف الگو روى پارچه، رولت 
ــرح الگو روى  ــراى انتقال ط ب
گونيا،  ساده،  پارچه، خط كش 
براى  ــتوله  پيس تى،  خط كش 
ــم خطوط منحنى، سوزن  رس
ــتانه، قيچى در  ــن، انگش نخ ك
ــكاف،  بش مختلف،  اندازه هاى 
ــوزن هاى گوناگون و  ــخ و س ن
ــه حركت  ــى ك ــن خياط كارب
ــى رولت را به قسمت  چرخش
ــن پارچه منتقل مى كند،  زيري
ــراد فراهم كنيد تا  به تعداد اف
ــود را به  ــى كندى كار خ كس
گردن نبود تجهيزات نيندازد. 
ــورد نياز حدود  ــه لوازم م تهي
يك تا دو ميليون تومان هزينه 

دارد. 
ــد از يك  ــغل مى توان ــن ش اي
ــا درآمد  ــب و كار خانگى ب كس
بزرگ  كارگاه هاى  ــا  ت محدود 
ــاز  و مزون هاى معتبر و پول س
ــما  را دربربگيرد. آنچه براى ش
ــز ايجاد  ــغل تماي ــن ش در اي
ــت كه به روز  مى كند، اين اس
طرح هاى  خودتان  يا  ــيد.  باش
ــا از  ــد ي ــرى كني روز را پيگي
ــب و كار  ــان بنام در كس طراح
مى توانيد  كنيد.  استفاده  خود 
ــود در زمينه  ــتريان خ به مش
ــفارش،  ــاس و س ــاب لب انتخ

مشاوره بدهيد. 
ــما را  ــى كه ش ــى از نكات يك
ــاده به يك  ــاط س ــك خي از ي
ــرآوازه تبديل مى كند،  طراح پ
ــت.  خالقيت و به روز بودن اس
هميشه  كنيد  سعى  همچنين 
ــته باشيد  خوش لباس و آراس
كه مشتريان تان به سليقه شما 
و تميزى كارتان اطمينان پيدا 

كنند. 

نوستالژى مديريت كارگاه  خياطى

خياط ساده چگونه پرآوازه مى شود

خياطى مى تواند از 
يك كسب و كار خانگى 

با درآمد محدود تا 
كارگاه هاى بزرگ و 
مزون هاى معتبر و 

پول ساز را دربربگيرد. 
آنچه براى شما در 

اين شغل تمايز ايجاد 
مى كند، اين است كه 

به روز باشيد

سهراب على اكبرى

كارگاه برندينگ

بايد  ابتدا  كارشـناس:  پاسخ 
ــه اگر  ــيد ك ــته باش توجه داش
سازمانى از همه جهات درست 
ــد، حضور  ــده باش ــى ش طراح
ــركت  يا عدم حضور رييس ش
ــره ورى افراد و  ــرى در به تاثي
ــب  ــام امور در زمان مناس انج

نخواهد داشت.
ــن حقوق و  ــيوه تعيي  وقتى ش
ــتمزد افراد نتيجه گرا باشد  دس
ــره ورى  به ــاس  براس ــراد  اف و 
ــام  انج ــه  ــت كارى ك و كيفي

ــاداش  ــوق و پ ــد، حق مى دهن
ــاس حضورشان  بگيرند نه براس
ــركت، در اين شرايط چه  در ش
ــما به  ــيفت صبح كه ش در ش
ــه،  ــل مختلف مانند جلس دالي
ــره  غي و  ــارى  بيم ــى،  مرخص
ــيفت  حضور نداريد و چه در ش
ــب، كارها به خوبى  عصر يا ش
ــت. بنابراين  ــد رف پيش خواه
ــت ما اين است  پيشنهاد نخس
ــورت يك كارشناس  كه با مش
يك شيوه نامه حقوق و دستمزد 

ــرده و به  ــدرن را طراحى ك م
اجرا دربياوريد و در اسرع وقت 
كارمندان را از آن مطلع كنيد 
تا انگيزه هاى كارى آنها افزايش 

پيدا كند. 
ــراى  ــد ب ــد باي ــه بع در مرحل
ــتر و حل  ــاى بيش هماهنگى ه
ــكالت و تصميم گيرى هاى  مش
قابل  ــام  قائم مق ــك  ي ضرورى 
ــود  ــراى خ ــق ب ــاد و الي اعتم
ــما  انتخاب كنيد كه در نبود ش
ــورى را كه برعهده تان  تمام ام

است، انجام بدهد.
 به اين ترتيب وقتى از شركت 
هيچ  ــر  ديگ ــويد،  خارج مى ش
ــور جارى  ــت ام ــى از باب نگران

شركت نخواهيد داشت.
 در انتخاب قائم مقام دقت الزم 
ــد تا فردى كه  را به خرج دهي
ــى  ــود، تواناي ــتخدام مى ش اس
ــرى در  ــت و تصميم گي مديري
مواقع ضرورى را داشته باشد و 
وابستگى به حضور شخص شما 

در شركت به حداقل برسد. 

كـار 
دو شيفت

پرسـش: كسـب و كارى دارم كه بـراى انجام آن ناچـارم براى كارمندان دو شـيفت كارى تعريف كنـم. از آنجا كه 
نمى توانم در همه ساعات در شركت حضور داشته باشم، برخى از كارها مطابق ميل من پيش نمى رود. براى كنترل 

كارمندان در ساعت هايى كه خودم در شركت حضور ندارم، چه روشى را پيشنهاد مى كنيد؟ 

اگر شـما هـم د  ر كسـب و كار 
روبـه رو  چالشـى  بـا  خـود   
تمايـل  د  ر صـورت  هسـتيد  ، 
مشـكل خود   را از طريق ايميل 
 business@forsatnet.ir 
با ما د  ر ميان بگذاريد   و پاسـخ 
خود   را د  ر همين بخش پيگيرى 

كنيد  .

كلينيك كسب و كار(34)

جام جهانى 7 ميليارد دالر 
به درآمدهاى توييتر افزود

ــام جهانى فوتبال  ــابقات ج در طول برگزارى «مس
ــتركان توييتر 24 درصد  2014 برزيل» تعداد مش
ــد تا ارزش  ــت و همين امر موجب ش ــش ياف افزاي
سهام اين شبكه اجتماعى 35 درصد بيشتر شود. 

ــتركان توييتر در  ــداد مش ــورز، تع ــه گزارش راي ب
ــرمايه گذاران اين  ــه س ــرايطى افزايش يافت ك ش
ــتند  ــاى فراوانى داش ــى نگرانى ه ــبكه اجتماع ش
ــد در پى افزايش  ــاق در نهايت باعث ش ــن اتف و اي
ــه درآمدهاى توييتر  ــود، 7 ميليارد دالر ب ارزش س
ــا پيش از  ــت كه ت ــود. الزم به ذكر اس ــزوده ش اف
ــا واگذار كرده بود  ــن اتفاق توييتر بازار را به رقب اي

ــه تا  ــاى ژانوي ــن ماه ه و بي
ــش از 40  ــن 2014 بي ژوئ
ــهام آن  ــد از ارزش س درص

كاسته شد. 

فروش بيش از يك ميليون 
BMW در 6 ماه

ــش ماهه اول سال 2014  ــركت BMW در ش ش
ــودرو فروخت. به  ــتگاه خ بيش از يك ميليون دس
ــه نقل از گاردين، يكى  ــزارش ماركتينگ نيوز و ب گ
ــاز  ــد اين خودروس از داليل اين فروش كه باعث ش
ــر بگذارد،  ــت س ــى هدف فروش خود را پش آلمان
ــاد خريداران  ــتند. تعداد زي ــداران چينى هس خري
چينى خودروهاى BMW  باعث شد كه سود اين 
ــركت 20 درصد افزايش يابد. اين در حالى است  ش
كه BMW پيش از اين اعالم كرده بود بازار چين 

براى اين شركت يك بازار چالشى است. 
ــه ماهه دوم سال جارى  ــودآورى BMW در س س

ــد افزايش  ميالدى11/7درص
يافت. نزديك ترين رقيب اين 
شركت، شركت مرسدس بنز 
با 7/9درصد سودآورى است. 

توقف دعاوى حقوقى 
اپل و سامسونگ

ــونگ براى متوقف كردن  ــركت هاى اپل و سامس ش
دعاوى حقوقى عليه يكديگر به ويژه بر سر نقض حق 
اختراع به توافق رسيدند. براساس اين توافق طرفين 
ــارج از اياالت  ــن زمينه را كه خ ــكايات خود در اي ش
ــف مى كنند. با اين  ــده متوق متحده امريكا مطرح ش
وجود پرونده هاى دعاوى طرح شده در اياالت متحده 
كماكان در دادگاه ها رسيدگى خواهد شد. اين توافق 
زمانى مطرح مى شود كه دو غول دنياى تكنولوژى و 
توليدكننده تلفن هاى همراه هوشمند مدل هاى جديد 
تلفن هاى خود را تا چند هفته ديگر روانه بازار مى كنند. 
ــب 25/5درصد بازار  ــونگ صاح با وجود اينكه سامس

فروش تلفن هاى همراه سلطه 
ــبت  خود را در اين بخش نس
ــال 2013 اندكى دچار  به س

افت مى بيند.

احسان صفاپور
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سرمايه گذارى در تاسيس چاپخانه

چقدر پول براى چاپ نياز داريد؟

سـرمايه گذاران بخوانند
آيا بازارها سـامان پيدا مى كنند؟

ــان مى دهد ركود حاكم برصنايع كشور به  بررسى ها نش
بازارهاى مالى نيز كشيده شده است به طورى كه بورس 
با افت شاخص مواجه شده و بازارهاى سكه و دالر نيز با 

ركود روبه رو شده اند. 
ــت هاى خروج  ــد دارد از طريق اجراى سياس دولت قص
ــاره بازارها به  ــت دوب ــرايطى را براى بازگش از ركود، ش
ــر همچنان  ــد ولى در حال حاض ــق ايجاد كن دوران رون
ــرمايه گذاران خرد  ــراى س ــاى مالى ب ــت بازاره وضعي

جذاب نيست. 
ــته خروج غيرتورمى اقتصاد از ركود با سياست هاى  بس
اقتصاد كالن آغاز شده است تا اهميت اين بخش بيشتر 

نمايان شود. 
ــت هاى اين بخش را به نفع رونق  دولت قصد دارد سياس
اقتصادى اصالح كند تا بستر الزم براى خروج بخش هاى 

ديگر اقتصاد از ركود فراهم شود. 
نكته مهم در اين سند 177  بندى اين است كه نخستين 
ــتين بخش اين بسته به سياست هاى پولى  فصل از نخس
اختصاص دارد. برنامه ريزان ترجيح داده اند سياست هاى 
ــا اهميت  ــرار دهند ت ــن برنامه ق ــدر اي ــى را در ص پول
ــورد تاكيد قرار  ــمول آن را م ــره ش ــن موضوع و داي اي

داده باشند. 
ــرايط  ــى و اصالح آن در ش ــت هاى پول ــه به سياس توج
ــد، چراكه  ــترى پيدا مى كن ــى اهميت بيش ــود تورم رك
ــامان يافتن در اين بخش هم در مهار تورم موثر است  س
ــراى بنگاه هاى  ــت رونق را ب ــير بازگش هم مى تواند مس

اقتصادى هموار سازد. 
ــته خروج از ركود ذكر شده  همان طور كه در ابتداى بس
ــط  ــت ها در حال حاضر توس ــت، برخى از اين سياس اس
ــى از  ــت كه بخش ــتگاه هاى مرتبط در حال اجراس دس
سرفصل سياست هاى پولى نيز جزو همين سياست هاى 
ــت  ــرار دارد، چراكه دولت با اين سياس ــال اجرا ق در ح
موفق شده است نرخ تورم را در مسير نزولى قرار دهد و 

از 40 درصد به 25 درصد برساند. 
ــا كمبود نقدينگى  ــر بنگاه هاى اقتصادى ب در حال حاض
ــرمايه  ــتند و حتى در تامين س ــراى توليد مواجه هس ب
ــده اند. بانك ها نيز  ــكل ش در گردش خود نيز دچار مش
ــال هاى اخير گريبان شان  ــرايطى كه طى س به دليل ش
ــراى تامين مالى  ــاعدى ب ــت، وضعيت مس را گرفته اس

بخش هاى توليدى نداشته اند. 
فضاى سفته بازى و داللى در بازار طال و ارز كه در سال 
ــيده بود، موجب خروج سپرده ها از  91 به اوج خود رس

بانك شده بود. 
ــته در ارائه  ــت هاى دولت گذش ــر، سياس ــوى ديگ از س
ــتورى و تكليفى موجب افزايش بى سابقه  تسهيالت دس
ــا بخش قابل  ــت ت ــده اس رقم مطالبات معوق بانكى ش

توجهى از منابع بانك ها، قفل شود. 
ــش  ــا افزاي ــرايط ب ــن ش ــن، اي ــزارش خبرآنالي ــه گ ب
ــيده  ــاى مالى دولت قبل به اوج خود رس بى انضباطى ه
ــتقراض دولت از بانك مركزى هم موجب رشد  بود و اس

نقدينگى و افزايش تورم شده بود.
 اين رويه از ابتداى فعاليت دولت جديد در مسير اصالح 
ــى در دولت،  ــا ايجاد انضباط پول ــت تا ب قرار گرفته اس
ــرد، اما همچنان  ــى قرار گي ــير كاهش نرخ تورم در مس
ــت هاى پولى در اين بسته مورد توجه قرار گرفته  سياس
است تا اهميت اين بخش در اقتصاد ايران كه مهم ترين 
ــاب مى آيد، تاثير مثبت بيشترى  راه تامين مالى به حس

بر خروج از ركود داشته باشد. 
ــه  ــش بى ضابط افزاي از  ــرى  ــا جلوگي ب ــر  در حال حاض
ــرى پيدا  ــاخص روند بهت ــور، اين ش ــى در كش نقدينگ
ــد 29 درصدى  ــا وجود رش ــا نقدينگى ب ــت ت كرده اس
ــته باشد، چراكه  ــته، رشد سالمى را داش در سال گذش
ــد  ــهم كمترى از رش ــال س ــد پايه پولى در اين س رش

نقدينگى داشت.
ــد 30 درصدى  ــد از رش ــزان 27 درص ــال 91 مي  در س
ــال  ــد پايه پولى بود، اما در س ــى مربوط به رش نقدينگ
ــش ماه دوم آن،  92 با وجود فعاليت دولت جديد در ش
ــد پايه پولى  ــد نقدينگى مربوط به رش 18 درصد از رش
ــى يا همان گردش  ــى به ضريب فزاينده پول بود و مابق
ــانه مثبتى  پول در اقتصاد مربوط بود كه اين موضوع نش

محسوب مى شود. 
ــد ضريب فزاينده  ــتى جديد هم به رش ــته سياس در بس
ــى در  ــردش نقدينگ ــده و گ ــى ش ــگاه مثبت ــى ن پول
ــود عنوان  ــذار بر خروج از رك ــوارد تاثيرگ ــاد از م اقتص

شده است. 
طبق آنچه در بخش سياست هاى پولى ذكر شده دولت 
ضمن افزايش تسهيالت دهى بانك ها و رشد نقدينگى در 
جهت تزريق به بخش هاى واقعى اقتصاد به دنبال حفظ 

روند نزولى نرخ تورم است. 
ــاس ترين و ظريف ترين بخش  ــايد حس ــش ش ــن بخ اي
ــر دولت براى خارج كردن اقتصاد از ركود بدون  مورد نظ
ــراى خروج از  ــه از طرفى ب ــد، چراك تحريك تورم باش
ركود نياز به تزريق نقدينگى و افزايش تسهيالت بانكى 
ــود دارد و از طرف ديگر عدم چرخش دقيق و بجاى  وج
ــيب بزند،  نقدينگى مى تواند به روند نزولى نرخ تورم آس
 به همين دليل در اين بسته سياست هايى گنجانده شده 
تا با اجراى دقيق آن هر دو هدف به طور همزمان محقق 

شود. 
ــروج از ركود را  ــاد ايران دوران خ ــى كه اقتص در صورت
ــى نيز بهبود  ــت بازارهاى مال ــر بگذارد، وضعي پشت س
ــرمايه گذارى  ــرايط امكان س ــد. در اين ش ــدا مى كن پي
ــرمايه گذاران خرد  ــراى س ــاى مالى ب ــاره در بازاره دوب

ايجاد مى شود. 

كالف اول: 
ــيالت استان  مدير امور ش
ــرد: زنجان،  زنجان اظهار ك
استان سالمى در خصوص 

پرورش ماهى است .
ــه آبزيان دچار  وى گفته ك
ــى،  ويروس ــاى  بيمارى ه
ــراى  ــون ب ــه تاكن ــوند ك ــى مى ش ــى و باكترياي انگل
ــناخته نشده است،  ــى، درمانى ش بيمارى هاى ويروس
ــالمى درخصوص پرورش  ــتان زنجان، استان س اما اس

ماهى است. 
ــى و احداث  ــت، طراح ــئول معتقد اس ــن مقام مس اي
ــتفاده از منابع  ــده، اس مزارع پرورش ماهى مهندسى ش
ــعى در  ــرى كنار زنجانرود و س ــاحت قش آب هاى مس
ــده و سريع الرشد كه  ــتفاده از ماهى هاى اصالح ش اس
ــاه پرورش مى يابند و همين طور ارتقاى ضريب  در 6 م
ــتان در  ــيون مزارع باعث افزايش عملكرد اس مكانيزاس

خصوص پرورش ماهى شده است. 
ــتقبال خوبى از  اين روزها پرورش ماهى در ايران با اس
طرف مسئوالن مواجه مى شود به طورى كه تسهيالت 
ــرمايه گذاران  ــه س ــاى توجيهى ب ــراى طرح ه ــژه ب وي
ــراى كارآفرينى و  ــد ب ــويقى باش ــود تا تش داده مى ش
ــرمايه گذارى. پس اگر امكاناتش را در اختيار داريد،  س
فرصت را از دست ندهيد، چراكه استان زنجان بهترين 

موقعيت را دارد. 

كالف دوم: 
ــنايان مان كسى  در بين آش
را مى شناسم كه چند سالى 
است در كالس هاى نقاشى 
ــد و انصافا  ــركت مى كن ش
توجهى  درخور  نقاشى هاى 
ــد، اما حقيقت اين  مى كش
ــى هاى او در حدى نيست كه بتوان آن  ــت كه نقاش اس
را در يك گالرى به نمايش گذاشت و به فروش رساند، 
ولى اين فرد خوش ذوق، فكر ديگرى براى كسب درآمد 

كرده است. 
ــى  ــن هنر نقاش ــرمايه او همي ــن س ــه بزرگ تري اگرچ
ــود را نيز براى خريد  ــت، اما مقدارى از پس انداز خ اس
ــفالى و بى رنگ و لعاب هزينه كرد تا روى  كوزه هاى س
ــد. بعد از چند هفته وى  ــى هاى جذاب بكش آنها نقاش
ــراى كوزه ها خرج كرده  ــت 3 برابر پولى را كه ب توانس

بود، به دست آورد. 
ــما هم مى توانيد  اين يعنى يـك  فكر بكر و  ايده نو. ش
ــى يا طرح هاى جذاب بكشيد. اين  ــنگ، نقاش روى س
ــيار  ــنگ هاى كوچك و بزرگ مى توانند يادگارى بس س
ــراى كادو  ــنهادى عالى ب ــراى ديگران و پيش خوبى ب
دادن باشند. چندان فرقى نمى كند طرح تان چه باشد، 
ــم اندازهاى طبيعى  ــنتى يا چش ــاى انتزاعى، س طرح ه
ــنهاد ما به شماست. پس فكر مى كنيد آدم چگونه  پيش

سرمايه دار مى شود؟ ! 

كالف سوم: 
امروزوب سايت هاى بى شمارى 
ــوالت  ــروش محص ــراى ف ب
مختلف وجود دارد كه اكثرا 
تخصصى نيستند و اگر هم 
ــول خاصى را  فقط محصــ
ــند كه مربوط به  مى فروش
يك زمينه است، رقباى زيادى دارند. حال ما مى خواهيم 
ــچ كس به  ــايد هي ــنهادى بدهيم كه ش ــما پيش به ش
ــد. آيا تا به حال دقت كرده ايد كه  ــيده باش فكرش نرس
در جوامع امروزى مشكالت كم خوابى بيشترين دغدغه 

مردم است؟ 
ــايتى كه محصوالت  ــان راجع به راه اندازى وب س نظرت
مربوط به خواب را عرضه مى كند، چيست؟ از كتاب ها 
ــواب گرفته تا لباس هاى  ــيقى هاى مربوط به خ و موس
ــود را آغاز  ــن امروز تحقيقات خ ــى. پس از همي راحت
ــازيد كه از هيچ چيزى در رابطه  ــايتى بس كنيد. وب س

با خواب فروگذار نكند. 
ــش هم كه مثل  ــيقى هاى آرام ش بخ پيدا كردن موس
ــن مورد با  ــال مى توانيد در اي ــت. اص ــوردن اس آب خ
ــا دل تان  ــورت كنيد. ت ــناس معتمد مش ــك روان ش ي
ــازار  ــز در ب ــى ني ــاى طب ــك و بالش ه ــد، تش بخواه

موجود است. 

كالف چهارم:
ــد، طرح  ــان باش ــر يادت اگ
ى  ر ــا هكــت ا ر هز  5 5 0
جمـــله  از ن  ـــتا زس خو
و  ــت  پراهمي ــاى  طرح ه
ــت كه مى تواند  ويژه اى اس
ــرى در توليد و  ــش موث نق
ــته باشد. اما  ــاورزى داش ــتغال در زمينه كش ايجاد اش
ــايد در گذشته به اين پروژه توجهى  آنطور كه بايد و ش
ــت، اين در حالى  ــده و همچنان مسكوت مانده اس نش
ــت كه به تازگى مسئوالن به فكر بهره بردارى از اين  اس

اراضى افتاده اند. 
ــر  ــه همين اراضى منتش ــى كه راجع ب ــن مطلب آخري
ــل  ــال از مح ــارد ري ــزار ميلي ــاص 7ه ــد، از اختص ش
ــروژه  ــن پ ــه اي ــى ب ــعه مل ــدوق توس ــارات صن اعتب

خبر مى دهد. 
ــن طرح باعث  ــئوالن، اجراى اي ــه يكى از مس ــه گفت ب
ــاورزى، ايجاد  افزايش قابل توجه توليد محصوالت كش
ــتفاده بهينه از منابع آب و خاك، استفاده  اشتغال، اس
ــده، جلوگيرى از  ــرمايه گذارى هاى انجام ش بهينه از س
ــوس، افزايش  ــاد مهاجرت معك ــرت و حتى ايج مهاج
ضريب امنيت اجتماعى و زمينه ساز توسعه فعاليت هاى 
ــاورزى  كش ــش  بخ ــى  تكميل و  ــرآورى  ف ــى  تكميل

خواهد شد. 
و  ــدان  ــده، عالقه من ــم ش فراه ــت  فرص ــه  ك ــال  ح
ــفر  ــتان س اس ــن  اي ــه  ب ــد  ــرمايه گذاران مى توانن س
ــى موثر  ــور گام ــعه اقتصادى كش ــد و براى توس كنن
ــا  ــتيبان آنه ــت پش ــن راه، دول ــه در اي ــد. البت بردارن

خواهد بود. 

 امروزه اهميت 
بسته بندى در جلب 
مشترى يك اصل 
بنيادين در بازار 
به شمار مى رود، 
بنابراين چاپ و 

بسته بندى كاالها 
آينده بسيار روشن و 
خوبى دارد، چراكه از 
سود آن كم نمى شود 
و پيوسته رو به رشد 

است
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ــوى كهنه  ــد مركب، ب  بوى تن
و  ــفيد  س و  ــياه  س ــاى  كاغذه
ــاى مداومى  ــداى چرخش ه ص
ــا بى اعتنايى خاصى  ــگار ب كه ان
ــود حمل  ــر دوش خ ــان را ب زم
ــفيدى هايى كه رو  مى كنند. س
ــد و از دل  ــى مى رون ــه تاريك ب
حفره هاى دستگاه هاى غول پيكر 
ــه موقع به  ــد تا ب ــور مى كنن عب
ــه ها برسند.  پيشخوان ها و قفس
ــت. شغلى كه  اينجا چاپخانه اس
ــت. سرمايه  ــى نيس كار هر كس
ــى الزم دارد و البته حوصله  باالي
ــق و عالقه. روزنامه اى كه  و عش
ــتيد،  ــال خواندن آن هس در ح
كتاب هايى كه مى خوانيد، بسته 
ــتمال كاغذى كه روى ميز  دس
شماست و هزاران مورد ديگر به 
ــغلى به وجود آمده اند  واسطه ش
ــه معرفى و  ــزارش ب ــه اين گ ك
ــرمايه گذارى در آن  ــت س فرص

مى پردازد. 

روش كار چاپى ها
چاپخانه، سوپرماركت نيست كه 
ــوان آن را  ــر هر چهارراهى بت س
ــت كه  پيدا كرد. كارى خاص اس
ــاحت باال  ــى با مس در مكان هاي
ــيوه و روش  ــود و ش انجام مى ش
ــاص خود را دارد. به طور كلى  خ
ــوع  ــا دو ن روش كار چاپخانه ه
است؛ چاپخانه هايى كه چاپ رل 
ــيت دارند و روزنامه و مجله  و ش
و نشريات را چاپ مى كنند. نوع 
ديگرى از چاپخانه ها هم هستند 
كه به اصطالح چاپ افست دارند. 
كتاب ها، كاتالوگ ها، پوسترها و 
آگهى هاى تبليغاتى محصول كار 

چاپخانه هاى افست است. 

هزينه خريد 
دستگاه هاى مورد  نياز

ــر كارى به ويژه  اما براى انجام ه
ــايل  وس و  ــتگاه ها  دس ــاپ،  چ
خاصى مورد نياز است كه هزينه 
ــم براى خريد آنها الزم  زيادى ه
ــت. تقريبا تمام دستگاه هاى  اس
ــت و از  ــا وارداتى اس چاپخانه ه
ــان كه مادر  ــورى مانند آلم كش
صنعت چاپ است، وارد مى شود. 
ــتگاه خاص  ــوع چاپى دس هر ن
ــد  خود را الزم دارد. اگر قرار باش
چاپخانه شما چاپ شيت داشته 
باشد و آن هم چهار رنگ يا پنج 
ــتگاه  ــگ، براى خريد هر دس رن
حدود يك ميليارد تومان سرمايه 
الزم است. چاپ رول پرهزينه تر 
ــن 5 تا  ــتگاه بي ــت و هر دس اس
ــت دارد.  ــارد تومان قيم 6 ميلي
ــوط به  ــن هزينه ها مرب ــازه اي ت
ــت كه حداقل  دستگاه هايى اس
ــد و هزينه  ــال كار كرده ان 10 س
ــر و كارنكرده  ــتگاه هاى صف دس

بسيار بيش از اينهاست. 

نيروى كار براى كارى 
بدون تعطيلى

شلوغى يك چاپخانه تنها منحصر 
به سر و صداى دستگاه ها نيست 
ــران چاپخانه  ــد كارگ و رفت و آم
ــما را  ــم بيش از هر چيزى ش ه
ــتمزدهاى ماهانه  ــه ياد دس به ب
ــه اى كه  ــدازد؛ هزين ــا مى ان آنه
ــگام ورود به اين صنعت  بايد هن
ــد. براى هر  حواس تان به آن باش
دستگاه چاپ افرادى نياز داريد. 
ــتگاه  ــور اصلى كه روى دس اپرات
ــد و نفرات كمكى كه  كار مى كن
ــب را تنظيم مى كنند.  مثال مرك
حدودا هر  چاپخانه بسته به تعداد 
دستگاه هاى چاپ، به نيروى كار 
ــتگاه  متعددى نياز دارد. هر دس
شيت براى شيفت كارى سه نفر 
ــيفت ها 24 ساعته  نياز دارد. ش
ــت، يعنى كار چاپخانه دارى،  اس
ــت و  ــبانه روزى اس ــك كار ش ي
ــدارد. حقوق اين افراد  تعطيلى ن
هم حداقل حقوق اداره كار است. 
ــراى هر  ــن چاپ رول ب همچني
شيفت حداقل هشت نفر نيروى 
ــى  ــال خروج كار الزم دارد، مث
ــتگاه، اپراتور و غيره. خالصه  دس
هر بخش نيروى كار خاص خود 

را نياز دارد. 

مجوز و فضاى موردنياز 
براى چاپخانه

ــوز خود را از  ــه دارها مج چاپخان
اتحاديه صنعت چاپ مى گيرند. 
ــرايط مكانى خاصى هم براى  ش
ــت. مثال  ــوز الزم اس صدور مج
ــيت معموال در فضايى  چاپ ش
ــر انجام  ــا هزار مت ــن 800 ت بي
ــود، اما چاپ رول با توجه  مى ش
ــتگاه و حجم باالى كاغذ،  به دس
ــترى نياز  ــيار بيش به فضاى بس
ــراى انباردارى كاغذ  دارد. مثال ب
ــت،  ــاى خاص الزم اس يك فض
ــر و مركب و  ــى براى جوه فضاي
ــروع اين  غيره. بنابراين براى ش
ــزار تا 5 هزار  ــد بين 3 ه كار باي

ــيد. هزينه  ــته باش متر فضا داش
ــتگاه ها و متراژ  باالى خريد دس
باالى فضاى موردنياز براى شروع 
ــان دهنده اين  كار، به خوبى نش
مسئله است كه اين كار، از عهده 

هر كسى بر نمى آيد. 

هزينه هاى چاپخانه دارى
ــر راست 40 تا  به طور كلى و س
ــان براى خريد  50 ميليارد توم
مكان و دستگاه هاى چاپ سرمايه 
ــن  ــع كمتري ــت. در واق الزم اس
ــتگاه هاى  هزينه براى خريد دس
ــه 12 ميليارد  ــك ب ــاپ نزدي چ
ــت. هزينه حامل هاى انرژى،  اس
دستمزد كارگر، بيمه و ماليات و 
غيره را هم كه حساب كنيد، به 
راحتى متوجه مى شويد كه بايد 
با حساب و كتاب و با سنجيدن 
همه جوانب كار، وارد اين ميدان 
ــاى زياد  ــويد. همچنين فض ش
موردنياز، بيشترين هزينه را الزم 
دارد. مطابق گفته هاى حسينى، 
ــفارش هاى چاپخانه  مسئول س
ــبز، حداقل  ــرزمين س ــر س هن
سرمايه براى شروع اين كار، 50 

ميليارد تومان است. 

تهديدهاى اين حوزه
ــر كارى دل نگرانى هايى در  در ه
مورد برگشت سرمايه وجود دارد، 
به ويژه وقتى پاى چند ده ميليارد 
تومان پول وسط باشد. از طرفى 
ــانات اقتصادى در كشورى  نوس
ــه يك تهديد  مانند ايران هميش

ــرمايه گذاران به  ــراى س جدى ب
ــمار مى رود. مثال تحريم هاى  ش
ــورى  ــر بدج ــال اخي ــد س چن
ــب وكارها را گرفت و  ــن كس دام
ــوز هم بر  ــاى آن هن پس لرزه ه
ــت. از آنجايى كه  جاى مانده اس
چاپخانه دارى و وسايل موردنياز 
ــه مواد  ــدود زيادى ب ــا ح آن ت
وارداتى وابسته است، در اين مورد 
نيز بايد حواس تان را جمع كنيد 
ــرص وارد اين ميدان  و با دلى ق
ــك ها و تهديدها به  شويد. ريس
همين جا ختم نمى شود. چنانكه 
شايد شما حتى اگر براى خريد 
ــيد به  يك كتاب اقدام كرده باش
ــده ايد كه در  ــى متوجه ش راحت
ــه خريد  ــال اخير هزين چند س
ــده است و  ــيار زياد ش كاغذ بس
اين را مى توان از قيمت كتاب ها 
ــه خاطر  ــد. مركب هم ب فهمي
ــن وضع را  ــى بودن همي واردات
ــاى  ــد دني ــى رش دارد. از طرف
مجازى و رواج اينترنت در بين 
مردم حتى در شهرهاى كوچك 
ــتاها موجب شده است  و روس
ــانه هاى  ــبت به رس رغبت نس
كاغذى مانند مجالت و نشريات 
فوكوس  بنابراين  ــود.  ش كمتر 
ــد تنها بر  ــه داران نباي چاپخان
ــد، زيرا مجالت  ــريات باش نش
ــد دارند.  ــادى و گاه كن روال ع
حسينى در اين مورد مى گويد: 
ــراژ روزنامه ها كاهش يافته  «تي
ــال براى  ــت. تا همين پارس اس
ــزار تيراژ  ــر 15 ه ــالت زي مج
نداشتيم ولى االن به 3 تا 5هزار 
ــت. همچنين اوضاع  رسيده اس
كتاب هم خيلى خوب نيست. 
ــه 600 عدد  ــا ب ــراژ كتاب ه تي
رسيده است.» بنابراين به نظر 
ــد كه كار چاپخانه دارى  مى رس
ــريات  بايد از حوزه كتاب و نش
ــر وارد  ــاى جديدت ــه حوزه ه ب
ــاى يك  ــرا اصوال بق ــود، زي ش
ــودن و توجه  ــغل بر به روز ب ش
ــان ها بنيان  به نيازهاى روز انس

نهاده شده است. 

آينده روشن بسته بندى 
ــه نااميدى هايى كه  در كنار هم
ــل نصيب تان  ــان تيتر قب در مي
ــم از افق  ــد كمى ه ــردم، باي ك
ــه دارى براى تان  ــن چاپخان روش
ــاپ فقط چاپ  ــم. كار چ بنويس
ــت. امروز اهميت  ــريات نيس نش
ــترى  ــته بندى در جلب مش بس
ــازار به  ــل بنيادين در ب يك اص
ــمار مى رود، بنابراين چاپ و  ش
ــته بندى كاالها، آينده بسيار  بس
ــى دارد، چراكه از  ــن و خوب روش
سود آن كم نمى شود و پيوسته 
ــما تصور  ــت. ش ــد اس رو به رش
ــاى يك  ــه همه كااله ــد ك كني
ــل روى آنها گرفته  مغازه از ليب
ــتار آنها و بسته بندى آنها  تا نوش
ــوند. در واقع همه  ــد چاپ ش باي
ــان ها كه  كاالهاى مورد نياز انس
ــم در حال افزايش  روز به روز ه
هستند، از مدخل صنعت چاپ 
ــد و اين  ــته بندى مى گذرن و بس
يعنى رونق چاپ در حوزه كاالها. 
حسينى در ادامه اضافه مى كند: 
ــته بندى  «از طرفى در حوزه بس
ــت و  ــت  كم اس به اصطالح دس
در حال حاضر تنها چند چاپخانه 
در سراسر ايران چاپ بسته بندى 
و  ــد  ــام دهن انج ــد  را مى توانن
ــتگاه آن را دارند. اين حوزه  دس
براى سرمايه گذارى بسيار بكر و 
مناسب بوده و روز به روز هم در 
حال گسترش است و خريداران 
ــته بندى مواد و  هم امروز به بس

وسايل توجه ويژه اى دارند.» 
وى در مورد قيمت دستگاه هاى 
ــته بندى  ــاپ بس ــراى چ الزم ب
مى گويد: «قيمت اين دستگاه ها 
كمتر از دستگاه هاى چاپ مجالت 
و نشريات است. مثال براى خريد 
ــتگاه بين 2 تا 3 ميليارد  هر دس

تومان بايد هزينه كنيد.»

سرمايه هايى كه برمى گردد
ــت كه  اين ميزان فعاليت افراد اس
ــان را به دنبال  رونق يا ركود كارش
ــى منتظر مشترى  دارد. ديگر كس
ــيند و به دليل تنوع باالى  نمى نش
خدمات ارائه شده در سطح جامعه، 
ــنده و ارائه دهنده  حاال ديگر فروش
ــال  ــه دنب ــد ب ــات باي كاال و خدم
مشترى بدود. در كار چاپخانه دارى 
هم هرچه بيشتر بتوانيد سفارش 
ــترى خواهيد  بگيريد، درآمد بيش
ــرمايه شما  ــت و در نتيجه س داش
ــاب  در مدت زمان كمترى به حس
ــما عودت داده مى شود.  بانكى ش
ــرمايه بسته  ــت س بنابراين برگش
ــه انجام  ــت ك به ميزان كارى اس
مى دهيد. مطابق اظهارات حسينى، 
ــوزه چاپ و  ــرمايه گذارى در ح س
بسته بندى بعد از دو سال برگشت 
داده مى شود ، زيرا اين صنعت هر روز 

رو به رشد است. 

ويتنام، بهشت مالياتى سرمايه گذاران
ــت مالياتى سرمايه گذاران است و  ــور ويتنام گفت: ويتنام بهش رايزن منتخب كش
اين كشور دروازه هاى ورود به چين است، به همين دليل امكان رقابت و صادرات 

محصوالت شركت هاى بزرگ اقتصادى ايران به ويتنام فراهم است. 
ــى در تحقق  ــنا، درخصوص نقش بخش خصوص ــو با ايس ــور در گفت و گ رضايى پ
ــات رهبرى پيرامون اقتصاد مقاومتى، توليد ملى، جهاد اقتصادى و... تصريح  منوي
ــكالت كمتر  ــبكبار بودن و انعطاف اين واحدها و همچنين مش ــرد: به دليل س ك
ــروه صنعتى انتخاب  ــتراتژى ها، بخش هاى خصوصى مانند گ ــا در تعيين اس آنه
ــعار عمل كنند.  همچنين انور  ــيار كارآمدتر و بهتر مى توانند در تحقق اين ش بس
حبيب زاده، رايزن منتخب اقليم كردستان عراق گفت: اقليم كردستان عراق بازار 
ــت و تاكنون استقبال خوبى از كاالهاى  ــيار خوبى براى محصوالت ايرانى اس بس

ــده است. وى با بيان اينكه  ايرانى در اين منطقه ش
بايد تالش كنيم بازار اين منطقه را به دست آوريم، 
ــورهاى همسايه در تالش هستند تا  اظهار كرد: كش
ــه  صورت كامل در اختيار  ــتان را ب بازار اقليم كردس
بگيرند. رايزن منتخب اقليم كردستان تصريح كرد: 
ــرايط،  ــم با فراهم كردن ش ــر درصددي در حال حاض
ــراى افزايش همكارى هاى  ــاى مثبت ترى را ب گام ه

اقتصادى با اين منطقه برداريم. 

سرمايه گذارى بانك جهانى براى توليد برق 
ــت. بر اين اساس  گويا بانك جهانى براى توليد برق در افريقا به صرافت افتاده اس
ــعه انرژى در  رييس بانك جهانى اعالم كرد: اين بانك پنج ميليارد دالر براى توس

شش كشور افريقايى و برق دار كردن 600 ميليون نفر سرمايه گذارى مى كند. 
ــت: پنج  به گزارش فارس، به نقل از بانك جهانى، رييس بانك جهانى اظهار داش
ــش كشور اتيوپى، غنا، كنيا، ليبريا، نيجريه و  ــعه انرژى ش ميليارد دالر براى توس

تانزانيا مى پردازد. 
ــش توليد برق  ــراى افزاي ــن مبلغ ب ــى گفت: اي ــس بانك جهان ــر جيم، ريي دكت
ــى به برق ندارند استفاده مى شود اين در حالى  600 ميليون افريقايى كه دسترس
است كه افريقا خود بزرگ ترين منبع تامين كننده برق آبى كشورهاى ديگر است. 
ــرژى گرمايى و باد در اين  ــى، نفت و ظرفيت هاى زياد ان ــع عظيم گاز طبيع منب

كشورها وجود دارد. 
ــاس اعالم بانك جهانى، بحران انرژى در افريقا  براس
باعث شده است كه خانواده هاى افريقايى به استفاده 
از سوخت ناسالم كه براى سالمتى آنها مضر است 

ــل  حمل و نق ــراى  ب ــى  ديزل ــوخت  س ــه  جمل از 
و  ــد  بياورن روى  ــز  پ و  ــت  پخ ــراى  ب ــزم  هي و 
ــن بخش   ــود را به اي ــد خ ــادى از درآم ــش زي بخ

 اختصاص دهند. 

ــازمان  به گزارش روابط عمومى س
ــاى  ــرمايه گــذارى و كمــك ه س
ــران، مديرعامل  اقتصادى و فنى اي
سازمان منطقه ويژه اقتصادى انرژى 
ــعه  پارس بر لزوم تالش براى توس
سرمايه گذارى در اين منطقه تاكيد 
ــرمايه گذارى  كرد و گفت: جذب س
ــى در اين منطقه  ــى و خارج داخل
ــتور كار  ــوان اولويت در دس به  عن
ــازمان منطقه  است. مديرعامل س
ويژه اقتصادى انرژى پارس بر لزوم 

ــعه سرمايه گذارى  تالش براى توس
ــه تاكيد كرد و گفت:  در اين منطق
ــى و  ــرمايه گذارى داخل ــذب س ج
ــه به عنوان  ــى در اين منطق خارج
اولويت در دستور كار است. مهدى 
ــر اينكه عمده  ــفى، با تاكيد ب يوس
ــده در اين  برنامه هاى پيش بينى ش
منطقه بر مبناى توسعه اقتصادى با 
محوريت جذب سرمايه است، گفت: 
ــازمان منطقه ويژه  ــاى س برنامه ه
ــرژى پارس براى جذب  اقتصادى ان

ــرمايه، روى صنايع پايين دست  س
متمركز شده، با اين حال براى جذب 
سرمايه تنها به صنايع پايين دست 
اكتفا نمى شود و برنامه هايى نيز براى 
جذب سرمايه در صنايع سنگين و 
نيمه سنگين پيش بينى شده است. 
ــر گاز موجود در  ــزان ذخاي وى مي
من طقه ويژه اقتصادى انرژى پارس 
ــن مزيت هاى  ــه مهم تري را از جمل
سرمايه گذارى دانست و اظهار كرد: 
ــاظ جغرافيايى  ــه از لح اين منطق

ــبى قرار گرفته و به  در جاى مناس
ــى و داخلى نزديك  بازارهاى جهان
ــت و امكان انتقال محصوالت از  اس
اين منطقه به بازارهاى آسياى ميانه 
نيز وجود دارد. به گفته مديرعامل 
سازمان منطقه ويژه اقتصادى انرژى 
ــى از  پارس، جلوگيرى از خام فروش
مهم ترين اهداف احداث واحدهاى 
پااليشگاهى مايعات گازى و صنايع 
ــتى پتروشيمى است كه  پايين دس
تالش داريم با جذب سرمايه گذارى 

ــورت پذيرد. مديرعامل  خارجى ص
ــارس ادامه  ــازمان منطقه ويژه پ س
داد: در پنجره واحد سرمايه گذارى،  
ــدگان و مديريت هاى مرتبط  نماين
در امر رسيدگى به درخواست هاى 
ــرمايه گذاران و صدور مجوزهاى  س
ــرمايه گذارى حضور  ــراى س الزم ب
ــن امر عالوه  ــت كه اي خواهند داش
بر تكريم سرمايه گذاران در كاهش 
ــى در اين زمينه نيز بسيار  بروكراس

موثر خواهد بود. 

جذب سرمايه گذارى خارجى در منطقه ويژه اقتصادى

پرورش ماهى در استان زنجان
 و سرمايه اى به نام هنر نقاشى



ــى وارد يك  ــت پيش وقت چند وق
كفش فروشى شدم، مدير فروشگاه 
ــد و گفت  ــك آم ــد نزدي ــا لبخن ب

مى توانم در خدمت تان باشم؟ 
گفتم: حتما، اما اجازه بدهيد نگاهى 

به كفش هايتان بيندازم بعد.  
ــاز از من  ــته بود كه ب كمى نگذش
ــى را مدنظر  ــز خاص ــيد، چي پرس

داريد؟ 
ــط مى خواهم نگاهى  گفتم: نه فق

بيندازم.
 اما هنوز زمانى نگذشته بود كه باز 
ــد از كارهاى  آمد گفت: مى خواهي
جديدمان هم ديدن كنيد؟ نگاهش 
ــرض كردم  ــم ع ــاز گفت كردم و ب
ــدازم. پس از  مى خواهم نگاهى بين
اندك زمانى نزديك تر آمد و كفشى 
را پيشنهاد داد و گفت فكر مى كنم 

اين كفش مناسب شما باشد. 
ــزم  ــم عزي ــردم و گفت ــش ك نگاه
خواستم نگاهى بيندازم و بعد گفتم 
وقت شما به خير و از فروشگاه بيرون 
ــراى خيلى از ما  آمدم.  اين اتفاق ب
افتاده و با دلخورى به خاطر به اصالح 
ــنده از دستش  ــدن فروش پاپيچ ش
ناراحت شده ايم و فروشگاه را ترك 

كرده ايم. 
مدت ها بعد يك بار ديگر به فروشگاه 
كفش فروشى رفتم، وارد مغازه كه 

ــدم پيرمردى كه مدير فروشگاه  ش
ــالم و عليكى  ــد و س ــد ش بود بلن
ــوردن بود،  ــال چاى خ كرد. در ح
ــرد  ــاى مى خوريد؟ هوا س گفت چ
ــبد. از او تشكر كردم.  است مى چس
ــت، تنهايتان  او با همان لبخند گف
مى گذارم، هر وقت به كمكم احتياج 

داشتيد هستم در خدمتتان. 
در حال نگاه كردن به كفش ها بودم 
ــى توجهم را به خود جلب  كه كفش
ــش چطور  ــيدم اين كف كرد. پرس
ــت؟ او هم بى درنگ از  ــى اس كفش
ــى  ــيد دنبال چطور كفش من پرس
ــتش راحت  ــم راس ــتيد؟ گفت هس
ــت. گفت  بودن برايم در اولويت اس
مى توانم پايتان را ببينم؟ پايم را از 
كفش بيرون آوردم. پيرمرد نشست 

ــرد و گفت  ــت پايم را نگاه ك و با دق
ــب  ــى مناس فكر مى كنم هر كفش
ــد. آن كفشى كه انتخاب  شما نباش
ــت، اما  ــش خوبى اس كرده ايد كف
ــت. پيشنهاد من  مناسب شما نيس
اين كفش است و كفشى را از قفسه 
بيرون كشيد و نشانم داد و در حالى 
ــت كفش را از جعبه خارج  كه داش
مى كرد، گفت: پنجه پاى شما پهن 
ــر همين  ــت و مى دانم به خاط اس
ــاى پنجه باريك  ــوع كفش ه موض
ــابى اذيت مى كند.  پاى شما را حس
ــپس كفش را در  اينطور نيست؟ س
اختيارم قرار داد و گفت اين كفش 
ــكل و شمايل  ضمن راحت بودن ش
ــه اينكه من  ــم دارد. نتيج خوبى ه
ــحالى از  كفش را خريدم و با خوش

مغازه بيرون آمدم. 
در مثال باال دو نوع برخورد را شاهد 
بوديم كه هر دو فروشنده سواالتى 

را از مشترى پرسيدند. 
 در مديريت، سوال كردن بسيار حائز 
ــت هرجا  ــت و قرار نيس اهميت اس
ــت سوال  و هرطورى دلمان خواس
كنيم اما آنچه مى خواهم بر آن تاكيد 
كنم اين است كه سوال هايمان بايد 
طورى باشد كه احساسات مشترى 

را هم در نظر بگيرد. 
ــت كه  ــق مديرى نيس ــر موف مدي
ــد و كاالى  ــواالت زيادى بپرس س
ــواالتى كه  ــترى با س خود را به مش
احساسات را ناديده گرفته تحميل 
ــت كه  ــق آن اس ــد، مدير موف كن
ــواالت هدفمند  ضمن پرسيدن س

ــترى را هم در نظر  احساسات مش
ــال باال آن  بگيرد. مثال در مورد مث
ــردن چاى به  ــارف ك پيرمرد با تع
مشترى ارتباط برقرار كرد و بعد به 
مشترى فرصت داد تا بتواند در زمان 
مناسب سوال خود را مطرح كند و در 
سواالت خود با مشترى هم احساس 
ــد يعنى به پاى او و اذيت شدنش  ش
اشاره كرد «كفش هاى پنجه باريك 
ــابى اذيت مى كند  پاى شما را حس
ــد  ــت؟»يادمان باش اين طور نيس
قصدمان فقط فروختن نباشد. بايد 
ــر قرار  ــترى را تحت تاثي روح مش
ــترى هاى خود  ــا براى مش دهيم ت
تعهد ايجاد كنيم. اين كارى است كه 
ــركت هاى بزرگى مثل شورولت  ش
ــما اگر از هر امريكايى  مى كنند. ش
ــيد متوجه خواهيد شد كه به  بپرس
شورولت فقط به عنوان يك ماشين 
ــاس  نگاه نمى كند بلكه به آن احس
ــى كار  ــز دارد. ايجاد چنين حس ني
مديران شركت هاست كه متاسفانه 
اين موضوع در بازار كسب و كار ايران 
ــده و مشترى  كامال مغفول واقع ش
حسى نسبت به يك برند و كاال ندارد 
ــود كه مشترى ها  و اين گونه مى ش
نسبت به يك برند، فروشگاه و غيره 
متعهد نمى مانند. واقعيت آن است 
كه تا زمانى كه نتوانيم چنين حسى 
را منتقل كنيم، نمى توانيم نام خود 

را فروشنده بگذاريم. 
hamnava29@yahoo.com

دو ورزشكار
 اعتبار را به پوما بازمى گردانند

ــد بازاريابى خود  ــن جدي ــر دارد با كمپي ــا در نظ پوم
ــار  ــى، اعتب ــو بالوتل ــت و ماري ــين بول ــت اوس و حماي
ــزارش ماركتينگ  ــه گ ــود بازگرداند. ب ــد خ ــه برن را ب
ــازها   دردسرس ــه  هم ــى  «فراخوان ــوى  ويدئ ــوز،  ني
(Calling All Troublemakers) روز 7 آگوست 
ــر شد و پيام آن به طرفداران اين است كه كمى  منتش
ــد و از محدوديت ها عبور كرده  ــارت به خرج دهن جس
ــدام كمپين جديد  ــتين اق ــك كنند. اين نخس و ريس
ــت كه قصد دارد دوباره  «ForeverFaster» پوما اس

شور و هيجان را به برند بازگرداند. 
ــان در اين  ــكاران جه ــيه ترين ورزش دو تن از پرحاش
ــين بولت، قهرمان  ويدئوى تبليغاتى حضور دارند. اوس
ــكلى  ــن ويدئو به ش ــى در اي ــو بالوتل ــك و ماري المپي
جسورانه و در شرايطى كه براى شهرتشان مخاطره آميز 
ــده اند. پوما با انتخاب ورزشكاران  ــت، نشان داده ش اس
سريع سعى در اثبات ادعاى خود در انتخاب نام كمپين 
ــكاران حاضر در اين ويدئو مى توان  دارد. از ديگر ورزش
ــى  ــيلوا، ريكى فولر و لكس ــرگيو آگرو، مارتا دا س به س

تامپسون اشاره كرد. 
ــت.  ــار بازاريابى پوما تا به امروز اس اين بزرگ ترين فش
ــن پيراهن جديد  ــراردادى براى تامي پوما همچنين ق
ــنال عقد كرده و مى خواهد در اواخر ماه  ــگاه آرس باش
جارى، به فعال سازى امضاى ديجيتال ورزشكاران اقدام 
ــخص  ــس از تجربه كاهش فروش به دليل مش كند. پ
ــبك زندگى، پوما  نكردن حوزه فعاليت در ورزش يا س
ورزش و به خصوص فوتبال را عامل مهمى در موفقيت 

و افزايش فروش خود مى داند. 
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ــيارى  ــال هاى اخير، بس در  س
از  ــنتى  س ــوالت  محص از 
ــه  ــى ب ــران ايران ــه زعف جمل
ــته بندى نامناسب از  دليل بس
ــتيابى به بازارهاى جهانى  دس
ــد؛ محصوالتى  مانده ان محروم 
كه قابليت رقابت با محصوالت 
ــى را دارند، ولى به دليل  جهان
روى  ــرمايه گذارى  س ــدم  ع
ــان توجه جهانى  بسته بندى ش
ــا جلب  ــى به آنه ــى مل و حت
ــود. اين در حالى است  نمى ش
ــت و خالقيت  ــه با كمى دق ك
ــوان هم بازار بهترى را به  مى ت
دست آورد و هم سود بيشترى 

را ايجاد كرد. 
بسته بندى هاى  انبوه  ميان  در 
ــت  خالقي ــدون  ب و  ــنتى  س
ــته بندى  ــه بس ــى متوج ايران
ــى از زعفران توليد يك  متفاوت
ــم  ــديم و فهميدي ــركت ش ش
ــران آبتين براى  ــركت زعف ش
ــود  خ ــى  صادرات ــول  محص
ــته بندى  ــدام به طراحى بس اق
ــت. منصوره  متفاوتى كرده اس
كاظمى، طراح بسته بندى اين 
بايدها و  ــورد  ــول در م محص
ــته بندى زعفران  نبايدهاى بس
ــروز» مى گويد:  به «فرصت ام
ــــته بندى  بس ــوزه  «در حــ
محصوالت صادراتى بايد روى 
ــورمان  كش از  ــى  جذابيت هاي
ــويم كه تا به حال  متمركز ش
ــت؛  ــده اس به آن توجهى نش
ــخصه هايى از ايران  يعنى مش
ــه  ــته بندى ب ــق بس را از طري
ــه تا به  ــى كنيم ك دنيا معرف
ــده  ــه ش ــده گرفت ــال نادي ح
ــى  محصول ــران  زعف ــت.  اس
ــورمان  كش ــراى  ب ــمند  ارزش
ــت. محصولى كه اگر روى  اس
ــود،  ش ــرمايه گذارى  س آن 
ــد ارزآورى خوبى براى  مى توان
ــد. همگى  باش ــور داشته  كش
شنيده ايم كه ايران بزرگ ترين 
ــده  صادركنن و  ــده  توليدكنن
ــت. زعفرانى  زعفران جهان اس
ــته بندى  ــل بس ــه دلي ب ــه  ك
ــران به  ــام اي ــه ن ــب ب نامناس
ــود و  ــى نمى ش ــان معرف جه
ــورهاى ديگر  ــيارى از كش بس
ــود بيشترى را  دراين ميان س
ــى كه زحمت  از توليدكنندگان
ــن محصول  ــراى اي ــادى ب زي
ــه  ــند، مى برند. هميش مى كش
ــى در  ــود كه كس عنوان مى ش
ــران را به نام ايران  جهان زعف
ــن محصول  ــد و اي نمى شناس
ارزشمند در دنيا به نام كشور 
ــى  ــان معرف ــه جه ــپانيا ب اس

ــود. اين موضوع به اين  مى ش
ــه  ــت كه ما هميش ــل اس دلي
بسته بندى يكنواخت و سنتى 
ــران  زعف ــول  محص ــورد  درم
ــته ايم. معموال بسته بندى  داش
ــنتى ايرانى از  ــوالت س محص
ــان و  ــاظ بصرى، فرم يكس لح

تكرارى دارد.»
ترغيب مصرف كنندگان به 

خريد طرح هاى زيبا
ــب  ــاره ترغي ــراح درب ــن ط اي
ــد  خري ــه  ب ــده  مصرف كنن
ــراى خريدار مهم  مى گويد: «ب
است محصولى را كه مى خرد، 
ــرى فرم زيبايى  از لحاظ ظاه
ــد. وقتى محصولى  داشته باش
بسته بندى خوبى داشته باشد، 
ناخودآگاه مشترى براى خريد 

ــاب  مج ــول  محص
حال  بازار  مى شود. 
است  رقابتى  حاضر 
ــدگان  و مصرف كنن
با گزينه هاى زيادى 
براى انتخاب مواجه 
ــتند. در نتيجه  هس
در اين حالت، بحث 
و  ــى  زيبايى شناس
ــاى  ــت طرح ه رقاب
مطرح  ــته بندى  بس

ــى  ــراى طراحــ ب ــود.  مى ش
ــه  ك ــى  محصول ــته بندى  بس
معرف هويت ايرانى است، بايد 
طرح به گونه اى باشد كه كشور 
ــى كند. هر  ــران را نيز معرف اي
ــده اى بعد از آنكه  مصرف كنن
ــراغ  ــول را خريد، به س محص
ــد رفت كه محصول  اين خواه
ــور و متعلق به  براى كدام كش
ــت. هميشه قرار  چه مكانى اس
ــت يك سرى المان سنتى  نيس
و تكرارى را مورد استفاده قرار 
ــراى اينكه طراحى از  دهيم. ب
ــا و خوب  ــرى زيب ــاظ بص لح
ــر و  ــم تصاوي ــد، مى تواني باش

رنگ هاى زيادى را در طراحى 
بسته بندى به كار بگيريم.»

طرحى الهام گرفته 
از گل زعفران 

ــته بندى  بس ــراح  ط كاظمى، 

ــاره تجربه  ــران آبتين درب زعف
ــته بندى زعفران  ــود در بس خ
ــفارش دهنده  «س ــد:  مى گوي
ــران  زعف ــته بندى  بس ــرح  ط
ــن از ما طرحى  صادراتى آبتي
ــت كه بتواند خريدار  مى خواس
ــذب  ج را  ــور  كش از  ــارج  خ
اين  ــد.  كن زعفران  ــول  محص
ــو در  ــال ن ــراى س ــى ب طراح
ــده بود. درنتيجه  نظرگرفته ش
و مصرف كننده  ــدف  ــازار ه ب
ــى  ــخص و داخل ــران مش زعف
ــخصى  ــود و براى زمان مش نب
بود.  ــده  ش درنظرگرفته  ــز  ني
ــت  درخواس ــفارش دهنده،  س

ــرد،  ــد گل را ك ــى مانن طرح
هرچند براى طراحى اختيار را 
ــده خود طراح قرار داده  به عه
ــته بندى،  ــود. براى طرح بس ب
ــران را مبناى طراحى  گل زعف
ــرار دادم. چندين طرح زده  ق
ــا اين طرح  ــد كه ميان آنه ش
ــى كه از  ــد؛ طرح ــاب ش انتخ
ــن  اي ــزارع  م و  ــران  زعف گل 
محصول گرفته شده است. در 
ــام اجزاى اين گل  طراحى تم
ــه تا پرچم  ــا گرفت از گلبرگ ه
ــورد  ــران م ــاقه گل زعف و س
همين  ــت.  قرارگرف ــتفاده  اس
ــه طرح  ــده ك ــل باعث ش عام
ــى به نظر  انتزاع ــدودى  تا ح

بيايد.» 

تغيير بسته بندى 
براساس رنگ گل 

زعفران 
كاظمى،  ــه  گفت به 
ــول در  ــن محص اي
ــازار  ــه وزن در ب س
و  ــت  اس ــود  موج
سه  همين  براساس 
ــه طرح نيز  وزن، س
است.  طراحى شده 
مى دهد:  توضيح  او 
ــر گل زعفران را در مزارع  «اگ
ــيد، مى دانيد كه اين  ديده باش
ــش كمرنگ  ــدا بنف گل در ابت
ــه پررنگ تر  ــت و رفته رفت اس
ــوع  موض ــن  همي ــود.  مى ش
قرار  ــته بندى  بس مبناى رنگ 
ــا وزن  ــته هاى ب ــت و بس گرف
ــر و  ــگ كمت ــا رن ــر ب پايين ت
پررنگ تر  سنگين تر  بسته هاى 
ــن هدفى كه  ــدند. البته اي ش
در  ــى  ــزى طراح رنگ آمي در 
ــاپ  ــم در چ ــه بودي نظرگرفت
ــكلى كه  ــوب درنيامد؛ مش خ
ــش  پي ــا  طراحى ه ــر  اكث در 
ــا آن چيزى  ــد و طرح ب مى آي

كه بعد از چاپ بيرون مى آيد، 
متفاوت است. محصول در اين 
ــى مانند گل زعفران در  طراح
ــيده شد  ميان گلبرگ ها پوش
ــاى گل نيز در باالى  و پرچم ه
بسته زعفران قرار گرفت. اين 
ــك تلق قرار  ــته بندى در ي بس
ــر مبناى  ــت. البته اين ب گرف
ــفارش دهنده  نظر من نبود. س
ــراى حمل راحت تر و ديزاين  ب
شيك تر براى خريد اين شيوه 
ــا اين  ــن ب ــرد. م ــاده ك را پي
ــل موافق  ــه دو دلي ب موضوع 
ــته  نبودم، چون تلق از آن دس
ــت كه بازيافت آن  وسايلى اس
سخت است و از لحاظ مسايل 
محيط زيستى مناسب نيست؛ 
موضوعى كه درخارج از ايران 
به آن اهميت مى دهند. دليل 
ــق باعث  ــن بود كه تل دوم اي
ــته بندى  بس ــردن  ك خش دار 
ــرور زيبايى  ــه م ــود و ب مى ش

طرح را پايين مى آورد.»
ــه مى كند:  ــراح اضاف ــن ط اي
«به طور كلى بازخوردها نسبت 
ــت بود و در  ــه اين طرح مثب ب
اين  كه  ــگاهى  نمايش چندين 
ــد، برخى از  ــران ش ــرح اك ط
ــانى كه خود در اين حرفه  كس
افراد باسابقه اى هستند نسبت 
ــان  ــه آن واكنش مثبتى نش ب
دادند، اما چون اين بسته بندى 
از  ــده،  نش ــع  توزي ــران  اي در 
ــدگان  مصرف كنن ــورد  بازخ

اطالع چندانى ندارم.»

عرضه زعفران ايرانى با 
برند خارجى در دنيا 

يكى از موارد ديگرى كه بازار 
زعفران ايرانى را در كشورهاى 
خارجى كساد كرده، اين است 
كه محصوالت باكيفيت ايرانى 
با نام هاى خارجى در بازارهاى 
ــود و اين  ــه مى ش ــا عرض دني
ــهل انگارى  موضوع به دليل س
توليدكنندگان اين محصوالت 
اتفاق مى افتد. كاشت و توليد 
ــر و  ــيار پردردس ــران بس زعف
ــت، اما كسانى كه  ــكل اس مش
ــود اصلى را از اين همه  بايد س
ــد، از آن محروم  ــت ببرن زحم
ــركت هاى  ش ــر  اگ ــتند.  هس
ــترى  بيش هزينه هاى  توليدى 
ــن زمينه صرف كنند،  را در اي
ــت  ــاى ازدس ــا بازاره مطمئن
ــمند  ــه اين محصول ارزش رفت
ــت مى آورند.  را دوباره به دس
ــه هزينه  ــم ك ــوش نكني فرام
ــته بندى  بس ــى  طراح ــراى  ب
ــت، اما سود حاصل  موقتى اس
ــدگار  مان و  ــى  دائم آن  از 

خواهد بود. 

بايدها و نبايدهاى بسته بندى زعفران 

بسته بندى به داد فروش مى رسد؟
انتخاب نام خوب براى كسب و كار

آيا تا به حال نام كسب و كارى را در يك شبكه راديويى 
ــر انتخاب نام بد  ــنيده ايد كه به خاط ــا تلويزيونى ش ي
ــف بخوريد؟ اگر  ــب آن، به حال او تاس ــوى صاح از س
مجبوريد نامى  را سه بار هجى كنيد، به منزله آن است 
ــب و كار خود  ــايت و كس كه نام بدى براى دامنه وب س

انتخاب كرده ايد.
 امروز كسب و كارها بيش از پيش به دنبال اسامى الهام 
بخش براى شغل يا دامنه وب سايت خود هستند؛ زيرا 
كلمات كليدى و با هجى آسان به عنوان بخش الينفك 

كسب و كار محسوب مى شوند.
ــاب نام  ــه خاطر انتخ ــز ب ــت وجو ني ــاى جس  موتوره
وب سايت و كسب و كارى كه دربرگيرنده كلمات كليدى 
مناسب و قابل جست وجو باشد، رتبه بهترى را به شما 

مى دهند.
ــه بايد كرد؟ اگر  ــيد، چ ــت داده باش اگر زمان را از دس
ــما به عنوان بخشى از نام كسب و كار  پيش از اين نام ش
ــد، چه راه حلى وجود دارد؟ يا  ــده باش ــما معرفى ش ش
ــامل هيچ كلمه كليدى در  ــب و كار شما ش اگر نام كس
موتور جست وجو نيست، آيا مى توان اين موضوع را حل 
كرد؟ اگر نام فعلى دامنه وب سايت شما حروف نامرتب، 
ــت كه هيچ كس نمى تواند آن را  ــكل و طوالنى اس بدش

حفظ كند، چه بايد كرد؟ 

راه حل هاى ساده اى وجود دارد و نيازى به 
ساخت دوباره وب سايت نيست 

ــود دارد كه  ــورد اين موضوع وج ــند محكمى در م  س
ــهر يا  ــتن نام دامنه اى كه مرتبط با ش ــار داش در اختي
ــارت كليدى  ــد، همچون كلمه يا عب ــما باش منطقه ش
تاثيرگذار به طور چشمگيرى رتبه شما را در موتورهاى 
ــت وجو و نيز درGoogle Places  ارتقا مى دهد. جس

ــراى چنين نام دامنه اى  ــى اگر ايده هاى جديدى ب حت
ــيده است كه  ــيد، اكنون زمان آن فرا رس ــته باش نداش
ــود محفوظ نگه  ــاى دامنه ها را براى خ ــن نوع نام ه اي
ــيار  ــد؛ زيرا به نظر من آنها در آينده اى نزديك بس داري
ــمند خواهند شد. به عنوان مثال اگر شما در شهر  ارزش
ــازى داريد،  ــركت بام س ــى مى كنيد و ش ــران زندگ ته
ــا اين عنوان انتخاب  ــد بالفاصله نام دامنه خود را ب باي
كنيد: «ng.com�TehranRoo» در اختيار داشتن 
ــى دارد، اما  ــال هزينه كم ــن نام دامنه براى يك س اي
ــمارى براى شما خواهد داشت. در برخى  مزاياى بى ش
ــت تمام وب سايت خود را به نام دامنه  مواقع ممكن اس
ــزار بازاريابى  ــمگيرى اب ــال و به طور چش ــد انتق جدي
ــورت صرف نظر  ــترش دهيد، اما در هر ص ــود را گس خ
ــما در وب سايت فعلى خود، اين  از تالش هاى فراوان ش
سايت مى تواند منبع ارزشمندى ازlead  ها براى شما 
ــد.هنگامى كه نام دامنه اى كه پر از كلمات كليدى  باش
ــت مانند (ng.com�TehranRoo) شاخص گذارى  اس
ــت وجو براى شما  ــود، امتياز ديگرى در موتور جس ش

محسوب مى شود.

در شماره بعدى بخوانيد: 
تصحيح نام دامنه وب سايت

بسته بندى متفاوت 
براى القاى مطلوبيت كاال

شما به هنگام خريد يك محصول يا كاال بر چه اساسى 
ــرار مى دهيد، كيفيت كاال، نماى  آن را مورد قضاوت ق

ظاهرى و بسته بندى يا برند آن؟ 
ــرايطى كه تشخيص كيفيت كاال قبل از استفاده  در ش
امكان پذير نباشد قطعا بسته بندى آن نخستين چيزى 
ــته بندى محصول كه  ــم مى آيد. بس ــت كه به چش اس
ــره، انتقال و توزيع،  ــه منظور نگهدارى، ذخي معموال ب
ــتفاده قرار مى گيرد  ــتفاده از آن مورد اس ــروش و اس ف
ــت كه  ــر و فناورى اس ــم، هن ــى از عل ــع تلفيق در واق
ــته ها  ــى و توليد بس ــى، ارزياب ــل طراح ــامل مراح ش

مى شود. 
محصوالت مصرفى آشپزخانه از جمله كاالهايى هستند 
ــول تعامل چندانى با  ــترى در طول عمر محص كه مش
ــترى محصول را خريدارى  ــته بندى آن ندارد؛ مش بس
ــتفاده قرار  ــاز مى كند و مورد اس ــته بندى آن را ب و بس
ــا انتخاب آن  ــدن ت ــد. از اين رو مرحله ديده ش مى ده
ــيارى دارد كه به صورت  ــترى اهميت بس ــط مش توس
محسوسى به بسته بندى آن مربوط مى شود و بنابراين 
ــته بندى در  ــاى متفاوتى را بايد در طراحى بس جنبه ه

نظر گرفت. 
يكى از اين محصوالت كه اخيرا بسته بندى آن طراحى 
ــد و عرضه قرار  ــى تولي ــت و در مراحل نهاي ــده اس ش
ــط شركت  ــت كه به زودى توس دارد يك زيرديگى اس

زيباسازان به بازار عرضه مى شود. 
ــاره  ــته بندى اين كار با اش ــتمى، طراح بس ــام رس رس
ــودن كاالهاى  ــه بى كيفيت ب ــه هنوز جامعه ب به اينك
ــاور دارد، در اين  ــاخت داخل ب ــپزخانه س مصرفى آش
ــن محصول با  ــروز» مى گويد: اي ــت ام ــاره به «فرص ب
ــازار را تجربه  ــتين بار حضور در ب ــن برند براى نخس اي
ــته بندى آن با هدف  ــن طراحى بس ــد و بنابراي مى كن
ــب  ــوب كاال و قيمت مناس ــس كيفيت مطل ــاى ح الق

انجام شد. 
ــته بندى محصوالتى از  ــتن بس ــاوت دانس ــا متف وى ب
ــه  ــته بندى كاالهايى نظير شيش ــا بس ــت ب ــن دس اي
ــب مدام در  ــه اى كه مخاط ــا جعبه چاى كيس عطر ي
ــد: محصوالت  ــت، ادامه مى ده ــل با آنهاس ــال تعام ح
ــتند كه  ــى هس ــزو محصوالت ــران ج ــپزخانه در اي آش
ــه وفادارى  ــه اين معنا ك ــوند ب كمتر خريدارى مى ش
ــدارد و بعضا در  ــود ن ــه يك برند وج ــبت ب زيادى نس
ــوند و خريد از پيش تعيين  ــه خريد انتخاب مى ش نقط

شده نيست.

ــاختارهاى كليشه اى،   از اين رو اين طرح با دورى از س
ليبل هاى ساده و قرار دادن محصول در پالستيك هاى 
منگنه شده رايج، سعى در ايجاد تمايز با محصوالت هم 
رده خود دارد تا از اين طريق در نخستين نگاه توجه را 
به خودش جلب كند. اين بسته بندى شامل يك صفحه 
ــت كه با بست هاى پالستيكى  ــده اس مقواى لمينت ش
ــده و در نهايت در ميله هاى آويز  رايج به كاال متصل ش
ــتريان عرض اندام مى كند تا  ــگاهى در مقابل مش فروش
ــابه هم كه كنار هم چيده  از ميان انواع محصوالت مش

شده اند انتخاب شود. 
ــته بندى حفاظت از  ــن كار بس ــه اصلى تري ــا ك از آنج
ــد توليد كننده  ــت و از طرفى محصول و نيز برن كاالس
ــى  ــتمى در طراح ــذا رس ــد، ل ــى مى كن آن را معرف
ــگ و قابلمه در  ــام از فرم دي ــاختار اين طرح با اله س
ــده طراحى گرافيكى  ــاختار منظم و حساب ش كنار س
ــبات غيرقابل درك  ــعى كرده از هرج و مرج و تناس س
ــول هر چه واضح تر خود را معرفى  دورى كند تا محص
ــد و در ذهن مخاطب قابل فهم و قابل اعتماد به نظر  كن

برسد. 
ــان اصلى ارتباط اين  ــتمى، هر چند كه زب به گفته رس
ــت و نياز چندانى  ــب زبان تصويرى اس ــرح با مخاط ط
ــته نيست، اما با توجه به  به خواندن متن هاى روى بس
ــوالت به خارج از  ــى از محص ــدن بخش برنامه صادر ش
كشور، توليدكنندگان تصميم گرفتند روى بسته بندى 

از تايپ انگليسى استفاده شود. 
ــركت  ــت اگر فكر كنيم ش ــراه نيس ــن همه پُربي ــا اي ب
ــابقه تاريخى ذهن  ــم نگاهى هم به س ــده ني توليدكنن
ــترى ايرانى درباره اعتماد بيشتر به كاالى خارجى  مش
ــتريان بيشترى  ــته و از اين طريق قصد جلب مش داش

را دارد. 
ــتفاده از فرم  از جمله نكات حايز اهميت اين طرح، اس
ــباهت آن با  ــول روى زمينه كار و ش ــكل محص ُگل ش
ــه خانم هاى  ــت ك ــفره هايى اس ــاى پارچه و س طرح ه
ــورت  ــد و به ص ــتفاده مى كنن ــزل اس ــه دار در من خان
ــد. نيز  ــه خريد مى كن ــب ب ــان را ترغي ــودآگاه آن ناخ
ــتفاده از پالت رنگى محدود – دو رنگ مكمل سبز  اس
ــترى هاى متفاوت  و قرمز- در كنار طيف رنگى خاكس
ــت محصول باكيفيت تر – اما  ــبب شده اس و سفيد س
ــئله مى تواند  نه چندان قيمتى- جلوه كند كه اين مس
ــن محصول  ــد ايرانى را به اي ــاى مقتص ــال خانم ه اقب

بيشتر كند. 

كسادى بازار زعفران 
ايرانى در كشورهاى 
خارجى، به خاطر اين 
است كه محصوالت 

باكيفيت ايرانى با 
نام هاى خارجى در 
بازارهاى دنيا عرضه 

مى شود و اين موضوع 
به دليل سهل انگارى 
توليدكنندگان اين 

محصوالت اتفاق مى افتد

كافه بازاريابى بازاريابى مجانى

ايستگاه بازاريابى
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فرشته طاهرى نيا

روان شناسى فروش

فقط به فروش فكر نكنيد

رموز پرسيدن سواالت هدفمند از مشترى
محمد تماشا

روان شناس صنعتى 
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تبليغ اجناس بى كيفيت 
روى آنتن تلويزيون

ــاور رييس جمهور در امور فرهنگى با اشاره به حجم  مش
زياد تبليغات و مغاير بودن اين رويكرد با اقتصاد مقاومتى 
ــت كه اجازه دهند بعضى  ــئوالن رسانه ملى خواس از مس
شبكه هاى صداوسيما از زنجير تبليغات تجارى آزاد شوند.

حسام الدين آشنا درباره آسيب شناسى تبليغات تلويزيونى 
به مهر گفت: اتفاقى كه در سال هاى اخير به ويژه دو سال 
ــته در صداوسيما در حوزه تبليغات تجارى رخ داده  گذش
است يكى از فجايع فرهنگى در كشور ما است كه با نبود 
ــت دخل وخرج يك بنگاه  ــب در مورد مديري تدبير مناس

مديريتى رخ مى دهد.
ــفانه صداوسيما بدون اينكه با مانعى  وى ادامه داد: متاس
ــروع به فروختن آنتن به ارزان ترين  جدى مواجه شود ش
ــت. ديده مى شود كه  قيمت و نازل ترين كيفيت كرده اس
محصوالتى در مناسب ترين ساعات پخش رسانه اى ترويج 
ــتند و  ــوند كه از حداقل كيفيت هم برخوردار نيس مى ش
ــته اند حجم  ــركت ها به صورت انحصارى توانس بعضى ش

زيادى از آنتن را به خود اختصاص دهند.
مشاور رييس جمهور با بيان اينكه ارزان فروشى آنتن تنها 
يك پديده اقتصادى نيست، تاكيد كرد: اين امر نشان دادن 
وجهه پايين رسانه است كه به اين ارزان فروشى دست پيدا 
كرده. متاسفانه امروزه بسيارى از مسئوالن رسانه مدعى 
ــارى به معناى توجه  ــتند كه افزايش آگهى هاى تج هس
شركت ها به ميزان باالى مخاطبان رسانه است، حال آنكه 
ــرايط وجود بازار رقابتى اين ادعا درست است و در  در ش
ــارى افزايش آگهى و تبليغات تجارى صرفا به  بازار انحص

معناى افزايش سود از طريق فروش آنتن است.
آشنا با اظهار اميدوارى از كاهش تبليغات بازرگانى عنوان 
ــم در دوره جديد اصالحات بنيادى در اين  كرد: اميدواري
ــود. من به عنوان يك دانشجوى ارتباطات  زمينه انجام ش
ــيما تقاضا مى كنم حداقل اجازه دهند  از مديران صداوس
ــبكه ها از زنجير تبليغات تجارى درون برنامه ها  بعضى ش
ــن برنامه هاى ضعيف  ــردم بتوانند همي ــوند تا م آزاد ش

صداوسيما را روان ببينند.
اين مسئول فرهنگى با بيان اينكه اميدواريم نهاد مستقلى 
ــد كه اين تبليغات را ارزيابى كند، در  ــته باش وجود داش
ــات را در جهت توليد  ــش به اينكه بعضى اين تبليغ واكن
مى دانند، تصريح كرد: كسانى كه اين تبليغات تجارى را 
ــانه ها به عرضه مى رسانند به اميد فروش  اين طور در رس
ــتند اما نتيجه نهايى اين اقدامات اين  كاالهاى خود هس
ــت كه اتفاقا به توليد داخل ضربه مى زند، چون اينها  اس

كاالهايى نيستند كه نياز اساسى جامعه باشند.
او در پايان بيان كرد: كاالهاى تبليغ شده معموال كاالهايى 
هستند كه بدون تبليغ تلويزيونى فروش نمى روند و اين 
نشان مى دهد كه اينها نيازهاى كاذب هستند و عالوه بر 
ــاد مقاومتى، اصالح  ــعارها و اصول ما مثل اقتص آن با ش
ــى اقتصادى چندان همخوانى  الگوى مصرف و خودكفاي

ندارند

تبليغات بنرى
ــيار زيادى در  ــات بنرى نقش بس ــتيد تبليغ آيا مى دانس
شهرت نام هاى تجارى دارد؟ اين روش يك روش مطمئن 
ــت كه بودجه اى را به تبليغات اينترنتى  براى افرادى اس
ــتفاده از بنر در سايت هاى پربيننده  اختصاص داده اند. اس
ــب و كار بسيار موثر باشد. يكى از  مى تواند در معرفى كس
ــه آگهى دهندگان در حوزه وب بايد به آن توجه  نكاتى ك
داشته باشند اين است كه بازخورد تبليغات اينترنتى در 
ــود و براى ارزيابى نتايج بايد  ــخص مى ش طول زمان مش
ــزار براى  ــاى تبليغاتى بهترين اب ــور بود. بنره كمى صب
ــمار مى آيند و با كمترين  افزايش ميانگين كليك ها به ش
جزييات، بيننده را ترغيب مى كنند تا روى آگهى كليك 
ــد، طراحى زيبا  كند. حجم بنر بايد تا حد ممكن كم باش
ــه بازديد از  ــد تا بيننده را ب ــته باش و منحصربه فرد داش

سايت ترغيب كند. 

وقتى بستنى در تاريكى 
زبان تان را روشن مى كند

ــتوديو ديزاين غذاى Bompas and Parr يك نوع  اس
ــب  ــتنى مبتكرانه را روانه بازار كرده كه در تاريكى ش بس
ــد. خوردن اين بستنى به افراد در سينما براى  مى درخش
ــفارش  ــدن ديگران كمك مى كند. اين محصول به س دي
يك برند توليدكننده بستنى به نام Cornetto ساخته 
ــركت از جنس شكالت روى  ــده كه عالمت تجارى ش ش
نان بستنى موجود است. قسمت فوقانى اين بستنى قيفى 
خاص از يك ماده زردرنگ پر مى شود. يك تيم خالق به 
 B2 تزريق كرده كه به ويتامين ribo�avin اين بستنى
نيز معروف است. اين بستنى زير طول موج اشعه UV از 
خود نور مى تاباند. از آن جايى كه اين ماده شيميايى كمى 
تلخ است، طراحان براى نزديك كردن طعم آن به بستنى 
ــعه UV همچنين  كمى قند و چربى به آن افزوده اند. اش
براى روشن كردن غذايى كه مى خوريم، در سينما ها توليد 
مى شود. آنزيم هاى اضافه شده به اين بستنى را مى توان در 
ماهى ژله اى كاواكان و كرم هاى شب تاب يافت. همچنين 
اين شركت برنامه اى براى توليد يك سرى سس هاى دسر 
در نظر دارد كه در تاريكى شب مى درخشند. اين سس ها 
ــاخته مى شوند.  به طور ژنتيكى از باكترى اصالح يافته س
بهترين قسمت اين نوآورى آن است كه هنگام ليس زدن 
ــده و در عين حال روشن نيز  به بستنى زبانتان خنك ش

مى شود. 
شما چه فكر مى كنيد؟ آيا اين آينده صنعت غذا است؟ 

مخاطبان آگهى ها 
فيلسوف و هنرمند نيستند 

ــويد  ــش نكنيد، امكان ندارد متوجه ش ــر تا آخر نگاه اگ
ــت. سازنده آگهى انگار قصد  كه آگهى كدام محصول اس
ــازد، اما چون موفق به راهيابى به  داشته فيلم هنرى بس
هيچ جشنواره اى نشده، آن را به شركت محصوالت غذايى 
ــرى از آگهى هاى  ــت. به تازگى يك س ميعاد فروخته اس
ــت؛  ــركت ميعاد از تلويزيون درحال پخش اس جديد ش
آگهى هايى كه آنچنان فرقى با كارهاى قبلى اين شركت 
نكرده است. فقط يك نكته به آگهى ها اضافه شده، اينكه 
ــاى خود را  ــازندگان تالش مى كنند تم هنرى تيزره س
ــدگان اين آگهى ها مردم  ــر ببرند. غافل ازاينكه بينن باالت
ــتند. مگر چند صدرصد افراد جامعه از  عادى جامعه هس
تكنيك هاى سينمايى اطالع دارند كه سازندگان آگهى ها 
به تازگى به سمت ساخت آگهى هاى ماورايى گرايش پيدا 
كرده اند؟ آگهى هايى كه بينندگان بايد حتما تا انتهاى آن 
ــوند مربوط به كدام  ــند كه باالخره متوجه ش منتظر باش
شركت است. نكته ديگرى كه بيشتر شركت هاى تبليغاتى 
هنگام ساختن تيزرها به آن تعصب دارند، استفاده از نام 
شركت به عنوان محور اصلى آگهى ها است. آنها اين نام را 
ــكل هاى مختلف در آگهى استفاده مى كنند، با آن  به ش
ــعر مى سازند، با آن آهنگ مى سازند و با آن شخصيت  ش

خلق مى كنند. 

بازيگران با چاى ميعاد به ميعادگاه مى روند
ــركت موادغذايى ميعاد شروع به  چند وقتى است كه ش
ــت. در اين آگهى نيز يادآورى  پخش آگهى خود كرده اس
نام اين شركت در ذهن مصرف كننده محور كار قرار گرفته 
است. البته اين آگهى يك امتياز دارد؛ اينكه در انتهاى آن 
ــكه و غيره نيست، ولى درك آگهى  خبرى از ماشين، س
سخت است و بايد تا انتها با آن همراهى كنيد كه باالخره 
متوجه شويد بازيگران قرار است با اين چاى به ميعادگاه 
ــت بروند. آگهى آنقدر  ــركت اس كه برگرفته از نام اين ش
رمانتيك شده كه انتهاى آن فقط يك موسيقى هندى و 
يك درخت كم دارد كه آن هم به ميمنت تخيل قوى ما 
ايرانى ها در ذهن هر بيننده اى تداعى خواهد شد و كار را 

براى سازنده آگهى آسان مى كند. 

بازيگرى يوزارسيف نما در آگهى 
ــن آگهى با بازيگرى درآتش و صداى پس زمينه اى كه  اي
ــود. بعد بازيگرى  ــعله درشد» شروع مى ش مى گويد: «ش
ــيف در سريال يوسف پيامبر گريم شده  كه مانند يوزارس
ــود. گوينده متن  ــاليزار ظاهر مى ش به يكباره در يك ش
ــاليزار.» بعد از آن  ــبز ش اين بار مى گويد: «در خنكاى س
ــنتى است كه  ــاهد دويدن بازيگرى با لباس س بيننده ش
ــت دارد. بازيگر  ــال صورتى در دس برگ چاى را با يك ش
ــتد و نگاهش به يك نقطه خيره مى شود.  ناگهان مى ايس
ــت  ــت كه قرار اس هنوز در اين جا هيچ كس متوجه نيس
ــى از آن دريافت كند كه ناگهان خانمى  درانتها چه پيام
ــيف از يك دروازه  ــريال يوزارس ــا لباس خاص همان س ب
ــفالى آب به  ــه س دودآلود بيرون مى آيد. خانم يك كاس
ــيف نما مى رود.  ــتقبال مرد يوزراس ــت دارد و به اس دس
ــت كه  ــن جا اگر بيننده از قبل با اطمينان مى دانس در اي
شاهد فيلمى رمانتيك نيست، حتما در اين صحنه اشك 
ــد، چون لحظه وصال دوعاشق  از چشمش سرازير مى ش
ــود. مرد به سمت زن مى رود و  به نمايش گذاشته مى ش
ــه زن مى اندازد.  ــت دارد دركاس برگ چاى را كه در دس
ــه آب جوش بوده و  ــويد كه كاس تازه اينجا متوجه مى ش
قرار است اين نخستين چاى زندگى اين دو عاشق باشد. 
دراين لحظه گوينده متن با صداى حزن آلودى مى گويد: 
ــت و بعد دودى از كاسه بلند مى شود و  ميعادمان اينجاس
ــركت درمى آيد. درانتها گوينده  ــكل لوگوى اين ش به ش
مى گويد: ميعاد؛ حكايت عطر و طعم. شعارى كه بيننده را 
به ياد شعار «حرفه اى در طعم» شركت گلستان مى اندازد؛ 
شعارى كه گلستان براى كمپين جديد چاى هاى تى بگ 
ــه واژه طعم و عطر ميان  ــت. البت خود در نظر گرفته اس
تمامى شركت هاى توليدكننده چاى و برنج مى چرخد و 
هركدام با آن يك شعار مى سازند و در انتهاى آگهى ها يا 

كمپين هاى خود به كار مى برند. 

تا لحظه تغيير كانال وقت زيادى نداريد
ــازندگان آگهى درخواست شود  ــايد در انتها بايد از س ش
ــد و درباره  ــت بگذارن ــا يك نشس ــد تمامى فيلم ه مانن
ــتفاده كرده اند،  ــاى مختلفى كه در اين آگهى اس المان ه
ــال هاى رنگارنگ  صحبت كنند. براى مثال، منظور از ش
ــت بازيگر مرد چيست؟ منظور از كاسه سفالى در  در دس
ــت؟ منظور از دودآلودكردن چيست و  دست خانم چيس
ــيوه در دنيا رسم نيست، بياييد در ايران  غيره. اگر اين ش
ــت خبرى-تحليلى  ــاب كنيم و براى آگهى ها نيز نشس ب
بگذاريم و مصرف كنندگان را از محتواى آگهى مطلع كنيم 
تا آنها نيز درجريان پيام آگهى باشند، مگر آنها هدف اصلى 
ــى نبوده اند، پس حق دارند بدانند جريان از چه قرار  آگه
است. سازندگان آگهى گاهى از جزيياتى صحبت مى كنند 
ــا حوصله 10 بار هم آگهى را ببينند،  كه اگر بينندگان ب
ــوند. بياييد مخاطب سنجى بهترى داشته  متوجه آن نش

باشيم تا آگهى هاى بهترى بسازيم. 
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بى صدا آمد و از شكل استفاده 
ــل به  ــان تبدي ــى ناگه تفريح
ــد كه اگرچه هنوز  رسانه اى ش
ــاى ديگران در  نمى تواند همپ
ــد، اما  عرصه تبليغات بدرخش
ــا بعضى از كاربرانش  اين روزه
ــز از آن  ــتفاده تبليغاتى ني اس
مى كنند. صحبت از شبكه هاى 
ــخصا «وايبر»  اجتماعى و مش
ــا باال  ــت ب ــت. چندى اس اس
ــن  اي ــرى  عضوپذي ــن  گرفت
ــبكه هاى مجازى  ــبكه و ش ش
ــن، وى چت،  نظير الي ديگرى 
ــن  ــو و... اي ــتاگرام، تانگ اينس
ــبكه ها كاربرد تبليغاتى نيز  ش
ــايد باورپذير  ــدا كرده اند. ش پي
ــد، اما ذهن خالق بعضى  نباش
ــوان  ــى به عن ــران ايران از كارب
ــاخته تا  مثال از وايبر راهى س
با حذف هزينه هايى كه مى بايد 
براى چاپ آگهى در پيك ها يا 
ــاى تبليغاتى بپردازد،  تراكت ه
ــتفاده كند  از اين شبكه ها اس
ــش  ــا محصوالت ــات ي و خدم
ــاند. ناگفته  ــروش برس را به ف
يا شبكه هايى  وايبر  ــت  پيداس
مشابه، نمى توانند رقيبى جدى  
باشند،  ــانه ها  رس ــاير  س براى 
ــبكه هنوز يك  چرا كه اين ش
ــخصى است كه  راه ارتباطى ش
ــتان  به محيط خانواده و دوس
ــن  ــا اي ــود. ام ــدود مى ش مح
ــندگان  ــا بعضى از فروش روزه
ــرمايه اند و  كه اغلب نيز كم س
ترجيح مى دهند رو به مشاغل 
ــكيل  خانوادگى بياورند، با تش
گروه ها و دعوت از دوستان شان 
محصوالت شان  عضويت،  براى 
ــن  ــد و از اي ــغ مى كنن را تبلي
طريق هزينه هاى جارى خود را 
نيز كاهش مى دهند. اما اينكه 
ــبكه ها بر فروش  چقدر اين ش
آنها تاثير دارند سوالى است كه 
بايد درباره اش پرس وجو كرد. 

محدوديت هاى 
تبليغات وايبرى

ــى كه از  ــى از بانوان تهران يك
ــاس  ــايه لب ــورهاى همس كش
مى گويد:  ــد،  مى كن وارد  زنانه 
ــتم پيامك  ــر از سيس «پيش ت
و  ــردم  مى ك ــتفاده  اس ــوه  انب
ــا آگهى  ــز به پيك ه مدتى ني
ــا حاال  ــى دادم، ام ــفارش م س

ــم و  ــتفاده مى كن ــر اس از وايب
ــه ايرادهايى  ــى ام.» او البت راض
ــبكه وارد مى داند  هم به اين ش
ــغ  تبلي ــراى  «ب ــد:  مى گوي و 
ــاخت، مثال گروه  بايد گروه س
همكاران،  خانواده،  ــتان،  دوس
ــى ها و... كه مشكل از  همكالس
همين جا شروع مى شود و اين 
ــت مى توانند  ــا در نهاي گروه ه
ــد كه  ــرش كنن ــد نفر پذي ص
ــدد گروه ها  اين خود باعث تع
ــن حال،  ــود.» با اي ــز مى ش ني
ــنده مى گويد از اين  اين فروش
فضاى مجازى راضى است. اما 
چه محصوالتى در اين شبكه ها 

تبليغ مى شوند؟ 

 رسانه اى مناسب براى 
تبليغ تجارت هاى چمدانى

به نظر مى رسد در حال حاضر 
بيش از همه محصوالت متنوع 
ــتر از نوع  مصرفى و البته بيش
ــارت چمدانى» در فضاى  «تج
ــبكه هاى  ش ــاير  س و  ــر  وايب
ــوند.  ــه مى ش ــى عرض اجتماع
محصوالتى نظير لوازم تزيينى، 
ــن، لوازم  ــر و ادكل لباس، عط
ــندگان  فروش كه  و...  ــش  آراي
وارد مى كنند  به صورت مسافر 

ــى-كه  تك فروش ــق  طري از  و 
اغلب براى خريدار نيز به صرفه 

است- به فروش مى رسانند. 
ــوى ديگرى  بان ــف»  ال «گلى. 
است كه از شبكه هاى اجتماعى 
ــش  محصوالت ــروش  ف ــراى  ب
ــتفاده مى كند. او مى گويد:  اس
«اينستاگرام رابيشتر مى پسندم. 

ــكان بارگذارى عكس خوبى  ام
ــم در پروفايلى  دارد و مى تواني
ــازيم عكس هايمان را  كه مى س
بارگذارى كنيم. من محصوالتم 
ــه نمايش  ــبكه ب ــن ش را در اي

مى گذارم و راضى ام.»
ــا اينكه در  ــا ب ــن. م» ام «رامي
ــل تجارى  ــتاگرام پروفاي اينس

راه اندازى كرده است، مى گويد: 
ــتاگرام پيج تبليغاتى  «در اينس
ــه تحقيق  ــى ك ــا جاي دارم، ت
به صورت  ــم  ه اينجا  ــرده ام  ك
از  و  ــود  مى ش اداره  ــى  مافياي
ــول كالنى  پ تبليغات  ــق  طري
ــرازير  ــن مافيا س ــه جيب اي ب

مى شود.» 
ــتر خوددارى  او از توضيح بيش
ــبكه هاى  مى كند، اما درباره ش
ــا تبليغ در  ــابه و اينكه آي مش
ــش فروش  افزاي ــث  باع ــا  آنه
ــت:  ــود يا نه، معتقد اس مى ش
ــش  افزاي ــوارد  م ــب  اغل «در 
ــد،  نمى افت ــاق  اتف ــروش  ف
ــاى  ــغ در چت روم ه ــا تبلي ام
ــن  الي و  ــس آپ  وات ــر،  وايب
ــورت خصوصى تاحدودى  به ص

جوابگوست.» 
البته نظر اين فعال اقتصادى را 
ــوان تعميم داد و با ديگر  نمى ت
ــرار گرفته در  افراد مخاطب ق
كفه ترازو قرار داد. او كه مدير 
ــركت هاى  ش از  ــى  يك فروش 
بين المللى است، يقينا راه هاى 
تبليغ بهترى را نيز سراغ دارد 
ــندگان خرده پا  كه قطعا فروش
ــده هزينه هاى آن  هرگز از عه

بر نخواهند آمد. 

چالش احترام به حريم 
شخصى كاربران

ــبكه هاى اجتماعى  ــه ش اگرچ
ــش در ايران  ــداى پيداي از ابت
مورد هجمه قرار گرفته اند، اما 
كم لطفى است اگر بخواهيم به 
ــنات آن بى توجه باشيم.  محس
ــبكه هايى-  ــن ش ــود چني وج
ــه  ك ــكالتى  مش از  ــداى  ج
مى تواند  ــد-  مى آي ــد  پدي گاه 
كوچك  رهاى  ــب و كا به كــس
ــا اين به  ــد، ام ــى ببخش رونق
منزله بى نقص بودن آن نيست. 
به عنوان مثال از ديگر كاالهايى 
ــبكه ها تبليغ  ــن ش ــه در اي ك
ــود و به فروش مى رسد،  مى ش
ــه مكمل هاى غذايى  مى توان ب
يا همان «ساپليمنت» ها اشاره 
ــته از كاالها به  ــن دس كرد. اي
دليل تاثير مستقيم بر سالمت 
افراد،  بايد حتما از فروشگاه هاى 
ــود. فارغ از  ــتى تهيه ش بهداش
اينكه نمى توان براى «ترديد در 
سالمت» چنين مواردى حكم 
ــايد  ــادر كرد، اما ش قطعى ص
ــد براى اقالم خوراكى  بهتر باش
ــگاه هاى  به داروخانه ها و فروش
ــم.  يكى  ــر مراجعه كني معتب
ــه براى  ــكالتى ك ديگر از مش
ــمرده  ــرى برش ــات وايب تبليغ
مى شود، نوعى تجاوز به حريم 
ــت. يكى از  ــخصى افراد اس ش
كاربران وايبر مى گويد: «دوست 
دارم زمانى كه با گوشى موبايلم 
پيغام هايى  وايبر مى شوم،  وارد 
ــتانم دريافت  از خانواده و دوس
ــفانه پيام هاى  ــا متاس كنم، ام
ــه وايبر هم راه پيدا  تبليغاتى ب
كرده است. من شخصا به هيچ 
ــات را جدى  ــوان اين تبليغ عن
نمى گيرم، حتى اگر موضوع آن 

مورد عالقه ام باشد.»
با اين همه در تكنولوژى زدگى 
در  ــه  جامع ــاى  روزه ــن  اي
ــبكه هاى  ش ايران،  ــذار  حال گ
اجتماعى امكان مناسبى براى 
ــدرن  ــات م ــى و تبليغ بازارياب
هستند. رسانه هايى كه عده اى 
ــهروندان آنها را آزموده و  از ش
ــم گرفته اند.  ــج مثبتى ه نتاي
ــع موانع قانونى  ــوان با رف مى ت
ــاى وارده، به بهترين  و نقص ه
ــبكه ها  ــو از امكانات اين ش نح
ــب و كارهاى  ــق كس ــراى رون ب
خصوصا خانگى استفاده كرد. 

نگاهى به تبليغات نوين شبكه اى 

رسانه هاى تازه در راهند

در تكنولوژى زدگى 
اين روزهاى جامعه 
در حال گذار ايران، 
شبكه هاى اجتماعى 
امكان مناسبى براى 
بازاريابى و تبليغات 

مدرن هستند. 
رسانه هايى كه عده اى 
از شهروندان آنها را 
آزموده و نتايج مثبتى 

هم گرفته اند

افشين معشورى

تبليغات خالق

آيا مى دانستيد

ايستگاه تبليغات
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مديريت جلسات كارى با ظاهرى برازنده

يك تيپ 10 ميليون تومانى
تغذيه سالم با ارزان ترين خوردنى ها

وقت آن رسيده اين باور غلط را كه خوردن غذاى سالم 
ــپاريم زيرا همه  ــيار پرهزينه است به فراموشى بس بس

غذاهاى سالم گران قيمت نيستند. 
ــالم به كنترل وزن،  ــنا، خوراكى هاى س به گزارش ايس
ــرى از ابتال به بيمارى ها، بهبود عملكرد گوارش  جلوگي
ــى بهبود خلق و خو كمك مى كنند. پس هيچ چيز  و حت
ــالمت بدن نيست و عدم تمايل  مهم تر از مراقبت از س
ــالم و هزينه كردن  ــه تغذيه س ــت دادن ب ــراى اهمي ب
ــه خوبى براى  ــالم، توجي ــراى خريد خوردنى هاى س ب
ــت.  ــه و خوراكى هاى بى خاصيت نيس ــد هله هول خري
ــم غذايى و مصرف  ــه رعايت رژي ــر فكر مى كنيد ك اگ
ــما همخوانى ندارد بايد  ــالم با جيب ش خوراكى هاى س
در اين تفكر تجديدنظر كنيد زيرا در واقع تعداد زيادى 
ــالم وجود  ــاى كم هزينه و در عين حال س از خوردنى ه
ــه اى آنها را خريدارى  ــه مى توانيد با هر بودج دارند ك

كنيد. 
در اين گزارش به نقل از پايگاه اينترنتى استريت به 10 
خوراكى ارزان قيمت كه به جاى بزرگ كردن سايز كمر 
ــاب بانكى تان كمك مى كنند،  شما به چاق كردن حس

اشاره مى كنيم: 
لبو: اين ريشه خوراكى عالوه بر پاكسازى بدن در عين 
ــون عمل مى كند.  ــوان يك فيلتر تصفيه خ حال به عن
ــالمت  ــد همچنين ضمن بهبود س ــن خوردنى مفي اي
ــرژى نيز عمل  ــوان يك منبع غنى ان ــما به عن روانى ش
ــيارى ويتامين ها  ــار از بس مى كند. لبو همچنين سرش
ــش كوچكى از آنها  ــت كه تنها بخ و امالح معدنى اس
ــيم، منگنز، ويتامين ب، فيبر خوراكى و  ــامل پتاس ش
ــوند. اين ماده مغذى سالمت روده  ــيدفوليك مى ش اس

بزرگ را نيز بهبود مى بخشد. 
ــه  ــت ك ــول و فالوونوئيدهاس ــار از پلى فن ــاز: سرش پي
ــترس و خطر ابتال به  ــن مواد در كاهش اس هردوى اي
ــردى موجود  ــتند. تركيبات گوگ ــد هس ــرطان مفي س
ــت از بدن در  ــت و محافظ ــرل دياب ــه كنت ــاز ب در پي
ــد. همچنين  ــاى قلبى كمك مى كن ــال به بيمارى ه ابت
ــم قندخون  ــه تنظي ــود در پياز ب ــروم موج ــر ك عنص

كمك مى كند. 
ــيار مقوى است.  ــده بس ــبزى فراموش ش كلم: اين س
ــت كه  ــراوان و ويتامين ث اس ــرد ف ــم، داراى گوگ كل
ــدن را تقويت و بدن  ــتم ايمنى ب ــن ويتامين سيس اي
ــبزى همچنين سرشار از  ــم زدايى مى كند. اين س را س
ــت. اين تركيبات به نوبه  ــيانين اس ويتامين كا و آنتوس
ــش تمركز كمك مى كنند.  ــود به تقويت مغز و افزاي خ
ــم نيز جداره عروق  ــيم موجود در كل حجم باالى پتاس
را باز كرده و فشارخون را در سطح نرمال نگه مى دارد. 
ــت.  ــيار مغذى براى قلب مفيد اس ــوز: اين ميوه بس م
ــيم، منيزيم، فيبر خوراكى،  موز به ويژه سرشار از پتاس
ــت. خوردن اين ميوه به  ويتامين ث و ويتامين ب6 اس
ــه ترش كردن معده كمك  تنظيم مزاج و بهبود عارض
ــمن سرسخت افسردگى است و  مى كند. اين ميوه دش
ــرطان كليه، ديابت و پوكى استخوان را  خطر ابتال به س

نيز كاهش مى دهد. 
ــيدان هاى  آنتى اكس از  ــار  سرش ذرت  ــوداده:  ب ذرت 
ــه بيمارى هاى قلبى و  ــه از ابتال ب ــت ك ضدالتهابى اس

افسردگى جلوگيرى مى كند. 
ــن ماده  ــت. اي ــلنيوم اس ــار از س ــج قهوه اى: سرش برن
ــم طبيعى هورمون هاى تيروئيد،  معدنى براى متابوليس
ــاختار مولكول هاى وراثتى دى ان اى  و  ــكل گيرى س ش
ــتم ايمنى بدن حياتى است. برنج قهوه اى  تقويت سيس
ــين است كه  ــى از منگنز و نياس همچنين منبع باارزش
ــب و مغز ضرورى  ــالمت قل ــر دوى اين مواد براى س ه

هستند. 
ــت كه اين  ــار از ليكوپن اس ــه: اين ميوه سرش هندوان
ــالمت  ــى كاروتنوئيد مغذى و مفيد براى س ــاده نوع م
ــت.  ــالمت استخوان هاس ــب و عروق و همچنين س قل
ــار از ويتامين هاى آ، ث، ب5  ــه همچنين سرش هندوان
ــيم  ــون مس و پتاس ــى چ ــيدپانتوتنيك) و امالح (اس
ــت. اين ميوه همچنين دردهاى عضالنى را تسكين  اس

مى دهد. 
ــترول بااليى است، اما با اين حال  تخم مرغ: داراى كلس
ــراى بدن ضررى  ــك عدد تخم مرغ ب ــوردن روزانه ي خ
ــار از ويتامين ها، امالح  ندارد. در عوض تخم مرغ سرش
و چربى خوب است. همچنين سفيده تخم مرغ محتوى 

پروتئين است. 
ــار از ده ها  ــك: اين حبوبات كم چرب سرش لوبياى خش
ــيم و منيزيم  ــيم، پتاس ــاده مغذى حياتى نظير كلس م
ــى به كاهش  ــا در رژيم غذاي ــتند. گنجاندن لوبي هس
ــارخون باال  خطر بيمارى هاى قلبى، ديابت نوع 2، فش
ــزرگ كمك  ــتان و روده ب ــرطان هاى پس و كاهش س

مى كند. 
جو: به كاهش اشتها و كلسترول خون و تنظيم اجابت 
مزاج كمك كرده و با سرطان مى جنگد. اين غله مفيد 
همچنين سرشار از آنتى اكسيدان  هايى است كه به طور 
ــرطان هاى روده بزرگ  ويژه در كاهش خطر ابتال به س

مفيد هستند. 

بانك مركزى اعالم كرد
پرداخت 11هزار وام ازدواج در سه روز 

ــعيد فطر همزمان با 11 مردادماه سال جارى  از عيد س
ــورخ 14 مردادماه بالغ بر 11  ــنبه م تا پايان روز سه ش
ــهيالت از سوى بانك هاى فعال در  هزارو 525 فقره تس

سامانه ازدواج به متقاضيان پرداخت شده است. 
ــنا)، بانك مركزى  ــجويان ايران (ايس ــه گزارش دانش ب
ــق پيگيرى هاى به  ــرد كه طب ــه اى اعالم ك در اطالعي
ــريع در اعطاى  عمل آمده از بانك هاى عامل جهت تس
ــنه ازدواج، تفاهم شد بانك هاى  ــهيالت قرض الحس تس
ــن رابطه انجام  ــور حداكثر همكارى الزم را در اي مذك

دهند. 
ــامانه  ــاس، از متقاضيان ثبت نام كننده در س بر اين اس
ــود ضمن مراجعه به سامانه  ــت مى ش ازدواج درخواس
ــورت تعيين  ــرى مربوطه) درص ــده (با كد رهگي يادش
شعبه، حداكثر ظرف 12 روز كارى به شعبه مراجعه و 

نسبت به تكميل مدارك خود اقدام كنند. 
ــه متقاضيان به  ــت كثرت مراجع ــن حال به عل در عي
ــامانه با تاخير در  ــامانه ازدواج بعضا ممكن است س س
پاسخگويى مواجه شود كه متقاضيان بايد در زمان هاى 
ــبت به ثبت نام يا بررسى آخرين وضعيت  متفاوت، نس

خود در سامانه اقدام كنند. 

كت وشلوارهاى گران دنيا
ــه افراد  ــاب مى كند ك ــمى ايج ــم رس حضور در مراس
ــند و در جشن  ها و  ــلوار آراسته و مرتبى بپوش كت و ش
مراسمى مانند ازدواج، فارغ التحصيلى و غيره پوشيدن 
ــب، دغدغه بسيارى  ــلوار خوش دوخت و مناس كت و ش
ــت كه  ــت. با آنكه باور عمومى بر اين اس ــان اس از آقاي
ــت، ولى  ــب خانم ها گران اس لباس عروس يا لباس ش
ــت. بعضى  ــان هم ارزان نيس ــلوار دامادى آقاي كت و ش
ــى كت و شلوار تهيه مى كنند،  برندها كه به طور سفارش
ــوارى  ــك خودروى س ــى در حد ي ــاد، گاه ــه زي هزين
برمى دارند. گران ترين برندهاى كت و شلوار دنيا در اين 

گزارش آمده است. 

(Kiton) 1- كيتون
50000 دالر

ــك زوج ايتاليايى  ي
ــاى چيرو  ــه نام ه ب
ــو  آنتوني و  ــه  پائون
ــط دهه پنجاه، اين برند پوشاك مردانه  كاروال، در اواس
ــه يك آنها  ــلوارهاى درج ــيس كردند و كت و ش را تاس
ــت دوز  ــلوار دس 50هزار دالر قيمت دارند. اگر كت و ش
ــد، بايد قيمت  ــتانداردى از اين خياط ها مى خواهي اس

نجومى 20 هزار دالرى را پرداخت كنيد. 
(Brioni) 2- بريونى 

48000 دالر
صحبت از قيمت كت و شلوارهاى 
بريونى صحبت داغ و نفس گيرى 
ــت  دس ــك  ي ــت  قيم ــت.  اس
ــر مجموع قيمت هاى  ــلوار بريونى حدودا دوبراب كت و ش
ــلوارها كه  ــت. اين كت و ش ــى اس ــلوارهاى قبل كت و ش
ــال 1945  ــهورند، در س ــت دوز بودن مش به خاطر دس
ــط نازارنو فونتيكولى و گائتانو ساوينى  توليدشان توس
ــد. در حال حاضر اين برند 25000 مشترى  ــروع ش ش
ــم ناياب ويكونيا تهيه  ــلوارهاى آن از پش دارد. كت وش
ــود. اگر هم  ــفيد دوخته مى ش ــود و با طالى س مى ش
ــه اى از اين برند  ــرون به صرف ــاده و مق ــلوار س كت وش
خواستيد، مى توانيد به قيمت 6500 دالر آن را بخريد. 
ــتاره  هايى  ــتريان اين برند معروف مى توان به س از مش
ــو، آنتونى كوئين، لوچيانو پاواروتى،  همچون آل پاچين
دنيل كرگ، پيرس برازنان و كالرك گيبل اشاره كرد. 

 (Canali) 3- كنلى 
4200 دالر

ــى از دهه 30  ــركت ايتالياي اين ش
ــد  ــلوارها را تولي ــن كت و ش بهتري
ــرا اين  ــت. البته اخي ــرده اس مى ك
ــگ گروپ  ــه نام كرين ــروه بزرگ ترى ب ــركت به گ ش
ــت، ولى هنوز پوشاك مردانه كنلى، نامش  پيوسته اس

براى كت و شلوار پوشان شناخته شده است. 
(Bottega Veneta) 4-  بوتگا ونتا

3800 دالر

ــركت كه در ايتاليا مستقر است شايد برايتان زياد  اين ش
آشنا نباشد، مگر آنكه در حوزه چرم تخصص داشته باشيد. 
اين شركت در سال 2006 وارد بازار پوشاك مردانه شد و 
هيچ كدام از پوشاكش برچسب قيمت ندارند. بوتيك هاى 

كوچك اين برند در سراسر دنيا وجود دارند. 
(Giorgio Armani) 5- جورجيو آرمانى 

3595 دالر

ــلوارهاى رسمى جورجيو آرمانى خطوط راست  كت و ش
و تيز و خوش دوختى دارند. سبك او از يك كيلومترى 
شناخته مى شود و هر فرد بى اطالعى از مد مى تواند در 
خيابان كت و شلوار آرمانى را تشخيص دهد. اين شهرت 
ــه در آنها از  ــت ك ــتر به خاطر تعدد فيلم  هايى اس بيش

كت و شلوارهاى آرمانى استفاده شده است. 
(Ralph Lauren) 6- رالف لورن 

3295 دالر
از  ــتى  ليس ــچ  هي
ــه  مردان ــاك  پوش
ــور رالف  بدون حض
نيست.  كامل  لورن 
ــانى  ــد مردانه نام و نش ــاى م ــودش در دني ــراى خ او ب
ــر كارهايش به  ــت و پا كرده و جوايز زيادى به خاط دس
ــلوارهاى رسمى او، خطوط  دست آورده است. كت و ش
ــا و موتيف هاى آن  ــت دارند، ولى طرح ه ــاده و راس س

بسيار شيك هستند. 
 7- اندرسون و شپارد 

 (Anderson & Sheppard)
3100 دالر

ــال  ــون در س اندرس
در  ــى  تحول  1906
ــه به  ــاك مردان پوش
وجود آورد. او «برش لندنى» را معرفى كرد كه سبكى 
از كت مردانه است كه در قسمت بازوها آزادى بيشترى 
به فرد مى دهد. از آن پس اين سبك در ميان مشتريان 
ــد و افرادى مانند فرد استير، رالف فاينس و  محبوب ش
تام فورد آن را براى كت و شلوارهايشان انتخاب كردند. 

(Oxxford Clothes) 8- پوشاك آكسفورد 
3000 دالر

ــركت در  مقر اين ش
ــت.  نيس ــفورد  آكس
ــيكاگو،  ــه در ش بلك
ــش در  ــركت از زمان تاسيس ايلينويز قرار دارد. اين ش
ــال 1916، جوايز زيادى براى كت و شلوارهايش برده  س
ــركت را «بهترين دوزنده  ــت. مجله فوربس، اين ش اس

كت و شلوار امريكايى» نام برده است. 
(Issey Miyake) 10- ايسى مياكه 

2800 دالر

ــود،  ــن محبوب ش ــه، قبل از آنكه در دنياى فش مياك
ــئوليت لباس  ــود. او بعدها مس ــت ب ــد گرافيس هنرمن
ــت و  ــده گرف ــه عه ــز را ب ــتيو جاب ــه اس ــاندن ب پوش
در حال حاضر خريد هر دست از كت و شلوارهايش حدود 

3000 دالر آب مى خورد. 
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هنوز پشـت ميز كافى شاپ ننشسـته ام كه از راه مى رسد. درست سروقت. 
كت و شلوار مشكى با كفشى براق به همان رنگ، رنگى ايده آل هم براى من 
و هم براى جلسات كارى اش. نگاه نافذش با گام هاى شق  و  رقى كه برمى  دارد، 
همخوانـى عجيبى دارد. من مطابق معمول با قيافـه اى حق به جانب و البته 
تحسـين كننده نگاهش مى كنم. اشـاره مى كند كه رنگ  هايى كه تو دوست 
دارى. سرى تكان مى دهم و بيشتر به جلسه مهم كارى  اش فكر مى  كنم. كاش 

قرار نبود به اين زودى ها برود. يك هفته تمام تهران را زير و رو كرديم تا براى 
جلسات رسمى اش لباس مناسـب تهيه كنيم. حرف هاى جلسه كارى اش را 
مانند يك بازيگر حرفه اى حفظ كرده و با حركات ماهرانه دسـت هايش براى 
من اجرا مى كند. هر از گاهى لبخند مليحى هم چاشـنى حرف هايش دارد و 
موهاى لختى كه دستخوش نسيم ماليم كولر شده اند. تا او به جلسه كارى اش 
برسد، دوست دارم هزينه و شيوه حضور در يك جلسه مهم مالى يا كارى را 
برايتان بنويسـم. شايد شما هم يكى از مديرانى باشيد كه قرار مالى و كارى 
حساسى داريد و دوست داريد فردى مهم و داراى تمكن مالى باال جلوه كنيد. 

هميشه بهترين باشيد
ــه، ابزارهاى مختلفى الزم  ــودن و مديريت كردن يك مجموع ــراى مدير ب ب
ــت. از تمكن مالى گرفته تا ظاهر دفتر كار و تعداد كارمندان و مهم تر از  اس
ــش يك مدير موفق. پس ديگر روزگار خاكى بودن و با لباس  هاى  همه پوش
ــته است. هرچه  ــتى وار وارد جلسات كارى شدن، گذش ــاد و مش گل و گش
ــيد، به همان ميزان براى ديگران  ــته باش ــيك ترى داش ــش ش ظاهر و پوش
اهميت خواهيد داشت. بسيارى از ايرانيان لباس هاى خود را از فروشگاه هاى 
برندهاى مطرح دنيا در كشور هايى مانند امارات و تركيه خريدارى مى كنند، 
ــهور داخلى و خارجى پيدا  ــم تا دلتان بخواهد برندهاى مش ــا در ايران ه ام

ــه زدن برندهاى برتر  ــهر جايى براى خيم ــگاه هاى باالى ش مى كنيد. فروش
ــده است. ميدان  هايى مانند ونك، تجريش و مراكز خريد در محدوده  دنيا ش
ــدى چون جام جم  ــراژه، همچنين مراكز خري ــهرك غرب، ميالد نور، تي ش
ــه در محدوده تجريش  ــاژ هايى چون تنديس و الهي ــاس ايرانيان، پاس و الم
مكان هاى مناسبى براى خريد شما محسوب مى شوند. اصال هم نگران پيدا 
كردن لباس مناسب نباشيد. تنها بايد كمى تا قسمتى دست به جيب شويد. 
چون يك تيپ مديريتى برازنده كه قرار است شما را فردى مهم جلوه دهد، 

حداقل 10 ميليون تومان براى تان آب مى خورد. 

كفش ها و كيف  هايى براى برازندگى
ــما را يك فرد مهم و داراى قدرت  كفش  هايى كه ش
ــوالت برندهاى  ــان مى دهند، معموال محص مالى نش
ــتند. برندهاى خارجى  ــى و خارجى هس ــر داخل برت
ــترده اى در  ــت و حضور گس ــان كم نيس كه تعدادش
ــران دارند، قيمت هاى متنوعى  ايران و به ويژه در ته
ــد  ــه كرده اند. برندهاى ايرانى هم اين روزها رش ارائ
خوبى دارند و معموال كفش هاى باكيفيتى روانه بازار 
ــيما، چرم مارال و بسيارى از  مى كنند. نوين چرم، ش
ــى در بازار حضور خوبى دارند و  ديگر برندهاى ايران
ــتانداردهاى جهانى توليد مى كنند.  كفش هايى با اس
ــزار تا  ــا بين 200ه ــن برنده ــت كفش هاى اي قيم
ــت و مى تواند گزينه خوبى براى  800هزار تومان اس
ــد.  اگر چه ويژگى مهم كفش هاى  ــما باش انتخاب ش
ــن برند مدل هاى  ــت، اما اي ــى آنهاس GEOX راحت
ــمى ويژه آقايان طراحى كرده است. چرم  كامال رس
بودن اين كفش يعنى در همه فصل ها مى توان آن را 
ــت با كت و شلوار هم پوشيده شود  پوشيد. بهتر اس
ــايد به چشم  ــمى بودنش آن طور كه بايد و ش تا رس
ــت. برند  ــد. قيمتش 400 تا 600هزار تومان اس بياي
ــازار ايران طرفداران زيادى  خارجى ديگرى كه در ب
ــت. كفش هاى هشت ترك اين  دارد، اكو (ecco) اس

ــمى هاى بازار محسوب مى شوند و  برند از جمله رس
بين 500 هزار تا يك ميليون تومان قيمت دارند. اين 
ــتانداردهاى  ــا تمام چرم و كامال مطابق با اس كفش ه
ــمى بازار  ــت. ديگر برند رس اين برند خوش آوازه اس
ــد كالركس  ــت كفش هاى برن ــت. قيم كالركس اس
ــروع مى شود.  ــط از 300 هزار تومان ش به طور متوس
ــيار مناسبى براى  ــيك بس اين برند كفش هاى كالس

مواقع رسمى توليد مى كند. 
تصور خانم ها بدون كيف غيرممكن است، اما آقايان 
ــتگى دارد به موقعيتى كه  چه كار كنند؟ باز هم بس
ــد پرونده  ــت الزم باش ــرار داريد. ممكن اس در آن ق
ــتن يك  ــت داش كارى تان را همراه تان ببريد. در دس
ــبز يا صورتى است،  ــه س پرونده كه داخل يك پوش
ــته باشد. حتما به  ــايندى داش نمى تواند حالت خوش
ــت يك  ــه ها هم دقت كنيد. پس بهتر اس رنگ پوش
ــته باشيد. الزم  ــيك به همراه داش كيف مرتب و ش
ــكل  ــد، حتى مى تواند ش ــى بزرگ باش ــت خيل نيس
ــت كه نظم و  ــته باشد. مهم اين اس ــورى داش كالس
ــدارك و خودكار جاى  ــاط را القا كند و براى م انضب
ــد. براى خريد  اين كيف ها هم بايد  كافى داشته باش

بين 200 هزار تا 800 هزار تومان هزينه كنيد. 

ساعت شما
ــايندى  ــاعت، اصال تصور خوش ــيك و خوش پوش بدون س تصور يك مدير ش
ــالم زمان به كار  ــاعت براى اع ــن يكى دو دهه پيش س ــت. اگر تا همي نيس
ــاعت بيشتر  ــدن آنها س مى رفت، امروزه با ورود موبايل ها به بازار و فراگير ش

جنبه تجمالتى دارد. بنابراين برند ساعت شما، رنگ و 
ــما دارد.  جنس آن اهميت زيادى در تيپ مديريتى ش
رنگ پيشنهادى ما به شما براى انتخاب ساعت، مشكى 
ــى منتقل كننده  ــكى به لحاظ روان شناس ــت. مش اس
ــر مهم تر از اين  ــت و هيچ چيزى براى مدي قدرت اس
ــودش قدرتمند جلوه  ــت كه در جمع همكاران خ نيس
ــبى  ــر رنگى نمى تواند گزينه مناس ــد. پس بند راب كن
براى شما باشد. بنابراين رابرهاى مشكى و بند استيل 
ــوب  ــيك با رنگ نقره اى گزينه اى ايده آل محس كالس
ــاعت هم بايد مستقيما به  ــوند. براى انتخاب س مى ش

ــازى ندارد. از  برندهاى خارجى مراجعه كنيد. چون ايران هيچ گونه ساعت س
ــما يك مدير موفق باشيد بايد برندهاى نخست دنيا  آنجايى كه قرار است ش
ــهور است، بهترين گزينه است.  را انتخاب كنيد. رولكس كه برند مديران مش
ــاعت هاى برند از 500دالر شروع مى شود و تا  ــت كه قيمت اين س سال هاس

ــاعت هاى 100ميليونى  ــد. در بازار ايران س ــد 10 هزار دالرى هم مى رس چن
ــى خريدارى و وارد  ــود كه به صورت كامال سفارش با نگين طال هم پيدا مى ش
ــيكى است كه طرفداران زيادى  ــوند. برند سواچ ديگر برند كالس ايران مى ش
ــد از 450دالر  ــوالت اين برن ــه محص ــت پاي دارد. قيم
ــود.  اما برندهاى مشهورى هم هستند كه  شروع مى ش
قيمت هاى معتدل ترى دارند و براى مديران هم مناسب 
هستند. مثال برند كاندينو قيمت محصوالتش بين 500 
ــت و به  هزار تومان تا دو ميليون و 500هزار تومان اس
نسبت برند ارزان قيمتى محسوب مى شود. بنابراين شما 
طيف وسيعى از قيمت ها را پيش روى خود داريد. البته 
ــاعت ها  از آنجايى كه طرح ها و رنگ ها و كيفيت اين س
ــت پايينى را  ــت كه قيم ــى دارند، بهتر اس ــاوت كل تف
ــنهاد ما به شما به عنوان يك مدير  انتخاب نكنيد. پيش
ــت. برند كاور هم قيمت  هايى بين  موفق، حداقل قيمت دو ميليون تومان اس
400 هزار تومان تا چهار ميليون تومان دارند. اين ساعت در رده ساعت هاى 

كالسيك قرار مى گيرد و انتخاب بسيار مناسبى براى شماست. 

كت وشلوار و پيراهن مردانه
مهم ترين پوشش براى يك مدير آراسته كه توجه ها را به 
خودش جلب مى كند، لباس اوست. سال ها از زمانى كه 
كت وشلوار شده لباس رسمى قرارهاى كارى و جلسات 
ــى مالى و قدرت  ــلوار تواناي ــران مى گذرد. كت وش مدي
درونى افراد را هم نشان مى دهد، اما امروزه تنها پوشيدن 
ــت، بلكه برند و مدل آن هم مهم  كت وشلوار كافى نيس
است. در زمينه كت و شلوار برندهاى ايرانى موفقيت هاى 
زيادى داشته اند و محصوالت خوبى راهى بازار كرده اند. 
ــهورترين  ــيم و ايكات از مش ــراد، ماكس ــان، گ هاكوپي
ــان هم كم  ــه طرفداران ش ــتند ك ــاى ايرانى هس برنده
ــت. برندهاى خارجى هم هستند كه مى توانيد آنها  نيس
را خريدارى كنيد. قيمت كت و شلوار برندهاى ايرانى بين 
ــت. هاكوپيان  ــون تومان تا 10 ميليون تومان اس 3ميلي
ــوال كيفيت باالى  ــت و معم ــن برند داخلى اس گران تري
ــد. رنگ هاى  ــتريان را ترغيب مى كن ــش مش محصوالت
سرمه اى، مشكى و توسى از بهترين رنگ  هايى است كه 
ــت. اگر براى  ــوال برازنده مديران بزرگ و موفق اس معم
مديريت جلسات كارى خود دنبال يك دست كت و شلوار 

ــگاه هاى اين برندها  ــتيد، حتما به فروش ــب هس مناس
مراجعه كنيد.  هوگوبوس، جورجيو آرمانى، كالوين كلين، 
ايزايا، كنلى، رالف لورن بهترين برندهاى كت وشلوار دنيا 
محسوب مى شوند. جنس عالى محصوالت اين برندها و 
ــده تا در رده بندى  ــت باالى دوخت آنها موجب ش كيفي
جهانى در زمره بهترين ها قرار بگيرند. قيمت اين برندها 
ــد. قيمت كت وشلوارهاى  گاه تا 50 هزار دالر هم مى رس
ــود.  ــروع مى ش ــود در ايران از دوميليون تومان ش موج
ــگاه هاى داخلى گاه  ــلوار از فروش ــه خريد كت و ش هزين
ــما بهتر است  ــد، اما ش تا 30 ميليون تومان هم مى رس
هزينه اى بين دو تا 10ميليون تومان  بپردازيد. بنابراين 
ــاب سرانگشتى مى فهميم كه هزينه پوشش  با يك حس
ــت.  ــك مدير برازنده مرد حداقل 10 ميليون تومان اس ي
ــاب كرده ايم.  ــط حس همه قيمت ها را هم به طور متوس
مثال براى كت و شلوار پنج ميليون تومان، پيراهن مردانه 
ــاعت سه  يك ميليون تومان، كفش 500 هزار تومان، س
ــزار تومان در نظر  ــراى كيف 500ه ــون تومان و ب ميلي

گرفته ايم.

ــته،  برداش ــرك  ت ــه  ــوار خان دي
ــگ  رن ــد،  ــه مى كن ــقف چك س
ــده، ديوار  ــته ش ديوار پوسته پوس
ــر چربى و دوده  آشپزخانه سراس
ــه ديگر رغبت  ــده به نحوى ك ش
ــپزى كنيد؟  نمى كنيد در آن آش
ــكل  ــت هزار مش البته ممكن اس
ــما  ــم در محيط خانه ش ديگر ه
ــد. چه كار بايد  ــده باش ايجاد ش
بكنيد. خانه جديد بخريد؟! خريد 
ــال باطلى بيش  ــه جديد خي خان

نيست. 
ــوارى، ديواركوب و رنگ،  كاغذ  دي
ــيار مناسبى براى  گزينه هاى بس
صرفه جويى در هزينه ها و مديريت 
ــوب مى شوند.  زندگى شما محس
ــته به متراژ خانه اى كه داريد  بس

ــگاه هايى كه  ــد به فروش مى تواني
مواد مذكور را مى فروشند، مراجعه 
ــراژ خانه خود را بگوييد  كنيد. مت
تا فروشنده به شما بگويد كه مثال 
چند متر كاغذ ديوارى الزم داريد. 
ــوازم خيابان  ــورس اين ل مركز ب
سهروردى شمالى است. البته در 
ميدان حسن آباد هم فروشگاه هاى 
ــبت به  اين مواد قرار دارند كه نس
سهروردى قيمت مناسب ترى ارائه 
ــاس موجود  ــد. البته اجن مى كنن
ــته خيابان  ــگاه هاى راس در فروش
سهروردى بيشتر خارجى هستند 
و برندهاى روز دنيا را مى توانيد در 
آنجا پيدا كنيد. مثال كاغذ ديوارى 

ــى 30 هزار تومان در ميدان  از رول
ــود و تا  ــروع مى ش ــن آباد ش حس
ــزار تومان در خيابان  رولى 600 ه

سهروردى هم مى رسد. 
كيفيت اين مواد تفاوت كلى با هم 

دارند. رول هاى 600 هزار تومانى 
با تصاوير سه بعدى ارائه مى شوند و 
تصاوير بسيار دلپذيرى به شما ارائه 
مى كنند.  ديواركوب ها هم از مترى 
25 هزار تومان شروع مى شوند. اگر 
ــمت  هايى از ديوار  مى خواهيد قس
ــد، بايد طى  ــگ كني ــه را رن خان
ــگاه هاى رنگ  با فروش ــورت  مش
ــود را  ــگ مورد نياز خ ــزان رن مي
بخريد. رنگ ها هم با كيفيت هاى 
ــوند كه بهتر  ــف ارائه مى ش مختل
است كيفيت خوب آنها را بخريد 
ــويد بعد از چند ماه  تا مجبور نش
ــاهد پوسته پوسته شدن مجدد  ش
ديوار خانه خود باشيد. قوطى هاى 

پنج كيلويى رنگ باكيفيت كمتر 
ــت. البته  از 100 هزار تومان نيس
ــت تنها گوشه اى از  ــما قرار اس ش
ــمت آن را  خانه مثال ديوار يك س
رنگ كنيد و حتما اين نكته را به 
ــنده بگوييد تا هزينه اضافه  فروش
پرداخت نكنيد. هزينه  هايى را هم 
ــراد نقاش،  ــتمزد اف بايد بابت دس
ــوارى و ديواركوب  نصاب كاغذدي
ــد. هرنقاش حداقل  در نظر بگيري
ــتمزد  ــزار تومان دس روزى 30 ه
مى گيرد. دستمزد نصاب هم كمتر 
از روزى 25 هزار تومان نيست. به 
هر حال با احتساب همه هزينه ها 
شما مى توانيد با كمتر از 3 ميليون 
تومان خانه اى نو و آراسته داشته 

باشيد. 

صرفه

خانه نو با 3 ميليون تومان

اميد سعادت
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آیا مدیریت رسانه در ایران توجیه 
اقتصادی دارد؟ 

ه��ر حرف��ه ای در عالم اگ��ر مبتنی بر 
اقتص��اد نباش��د، الج��رم محک��وم به 
شکست است. بنابراین رسانه هم حتما 
ب��ه عنوان یک بن��گاه فرهنگی باید در 
حقیقت امکانات اقتصادی را برای خود 
فراهم کند. بن��گاه فرهنگی باید بنگاه 
اقتصادی هم باش��د تا بتواند براس��اس 
فعالیت ه��ای اقتصادی به امور فرهنگی 
خ��ود هم ادام��ه دهد. اگر غی��ر از این 
برنامه ریزی ش��ده باش��د، بدون ش��ک 
این چرخه به پای��ان عمر خود نزدیک 

می شود و نابود خواهد شد.
روزنام�ه ش�رق چه مدل�ی را برای 
انتخاب  اقتص�ادی خ�ود  فعالی�ت 

کرده است؟
ی��ک روزنام��ه دو راهکار مهم کس��ب 
درآم��د دارد. اولین و مهم ترین راهکار، 
فروش تک نس��خه است. روزنامه شرق 
هم به عنوان یک راه کس��ب درآمد به 
فروش تک نسخه اهمیت ویژه ای داده 
و تالش کرده اس��ت براس��اس فروش 
تک نس��خه هزینه های خود را پوشش 
دهد. راه��کار دوم آگهی اس��ت. یعنی 
یک رس��انه وقت��ی در بی��ن مخاطبان 
خود جایگاهش را پیدا کند، بنگاه های 
اقتصاد می آین��د و آگهی های تبلیغاتی 
خود را به رس��انه محول می کنند. این 
باعث می ش��ود که روزنام��ه از رهگذر 
آگهی هم درآمد الزم را به دست آورد. 
روزنام��ه ش��رق نیز منب��ع دوم درآمد 
خود را بر پایه آگهی گذاش��ته اس��ت. 
در س��ال های گذش��ته هم چ��ه دولت 
اصالح طل��ب ب��ود و چ��ه اصولگ��را، با 
روزنام��ه م��ا مهرب��ان نبودن��د و ما از 
یارانه ه��ای مربوط به مطبوعات س��هم 
ناچیزی داش��تیم. بدیهی است که باید 
روی پای خودمان می ایس��تادیم و این 
باعث ش��د ما بخش ج��ذب مخاطب، 
فروش تک نس��خه و جذب آگهی را که 
در حقیقت از طرف بنگاه های خصوصی 
اقتصادی می رسد جدی تر بگیریم و به 
همین ترتیب توانستیم هزینه هایمان را 
سروس��امان بدهیم و تا حاال هم سر پا 

ایستاده ایم. 
راه هایی  به  بین المللی  رس�انه های 
روی  اینترنت�ی  ف�روش  مث�ل 
می آورند. این فضا در بس�تر ایران 

مهیا خواهد شد؟
متاس��فانه خی��ر، م��ا از طریق س��ایت 
خودم��ان به دنب��ال درآمدزایی رفتیم. 
درآم��د اندک��ی از طری��ق آگهی های 
س��ایت به دس��ت می آوری��م. ما قصد 
داش��تیم که نس��خه دیجیتالی روزنامه 
را به فروش برس��انیم، ام��ا به هر حال 

بخش��ی از خری��داران م��ا بین المللی 
هس��تند. ما امکان اینک��ه بتوانیم پول 
آنه��ا را دریافت کنیم نداریم، به همین 
خاطر امکان پذیر نشد. ما مشکل بانکی 
داریم. نمی توانیم حساب موردنیاز برای 
چنی��ن تراکنش های��ی را افتتاح کنیم. 
راه های��ی وجود دارد که ما می توانیم از 
طریق آنها افزایش درآمد داشته باشیم، 
اما باید مشکالت موجود برطرف شود. 
تع�داد روزنامه ن�گاران و نیروهای 
اجرایی شما در مجموع شرق چند 

نفر است؟
ما االن 100 نفر هستیم.

امرار معاش این 100 نفر بدون هیچ 
مشکلی انجام می شود؟

اگر بگویم مش��کلی وجود ندارد، سخن 
دقیقی نیست اما ما تالش مان این بوده 
است که هزینه های روزنامه را خودمان 
به دس��ت بیاوریم. یکی از این هزینه ها 
ه��م حق��وق بوده اس��ت. ش��ما اگر از 
خبرنگاران ما بپرس��ید به شما خواهند 
گف��ت که حقوق را هی��چ وقت دومین 
روز م��اه دریاف��ت نکرده اند. همیش��ه 
حق��وق در ابتدای ماه پرداخت ش��ده 
اس��ت. تالش کرده ایم از درآمدها یا از 
طریق قرض کردن این اصل را همیشه 

رعای��ت کنی��م. حدی��ث از معصوم)ع( 
وجود دارد که حقوق کارگر را باید سر 
موقع داد. من هم به این اعتقاد دارم. 

بهتری�ن و بدترین تجربه اقتصادی 
ش�ما در حوزه مدیریت رسانه چه 

بوده است؟
م��ا در زم��ان توقی��ف خیلی آس��یب 
اقتص��ادی دیدی��م. در آخری��ن تجربه 
توقی��ف در س��ال 91 درآم��د ما صفر 
ش��د و هزینه هایمان که بخش��ی از آن 
س��ر جایش بود و بخشی هم به عنوان 
50درصد حقوق پرسنل بود که باید به 
آنها پرداخت می کردیم چون همکاران 
ما منب��ع درآمدی نداش��تند و منتظر 
بودند که تکلیف روزنامه مشخص شود. 
ما احس��اس کردیم ک��ه اخالق مدارانه 
نیس��ت اگر نیروهای وفادار به رسانه را 
دست خالی رها کنیم. به همین خاطر 
س��عی کردیم تا 50درص��د  حقوق را 

پرداخت کنیم و خدا را ش��کر بچه های 
روزنامه هم رضایت داشتند. 

در زمان توقی�ف قراردادهای مالی 
ش�ما با بنگاه ه�ای اقتص�ادی چه 

تکلیفی خواهد داشت. 
ما پول پیش برای قراردادهای تبلیغاتی 
نمی گیریم. این است که چنین اتفاقی 
نظیر باز پ��س دادن پول نداریم. فرض 
کنید مجموعه ای مثل ما با درآمد 400 
تا 500 میلیون تومان در ماه، یکباره به 
صفر می رسد. به هر حال ضرر ناشی از 

توقیف جبران ناپذیر است.
در روزنامه ما 100 نفر مش��غول به کار 
هس��تند. بعضی از این نفرات به صورت 
مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم 
ب��ا ما در ارتباط هس��تند. ارت��زاق این 
ع��ده ب��ه دنب��ال توقیف مش��کل پیدا 
خواهد کرد. مس��ائل اشتراک، چاپخانه 
و توزی��ع نی��ز وجود دارد ک��ه آنها هم 
آس��یب می بینند. این است که طبیعتا 
این فش��ارها خیلی به مجموعه آسیب 

می رساند.
و اما بهترین تجربه؟

خوشبختانه پارس��ال در سه ماهه پاییز 
روزنام��ه رون��ق خوبی از لح��اظ فروش 
و آگه��ی داش��ت و این باعث ش��د تا ما 

بخش��ی از مشکالت از گذش��ته به ارث 
رس��یده را از رهگذر همی��ن درآمد حل 
کنیم. خوش ترین تجربه من این اس��ت 
که با وجود همه مشکالت بتوانیم حقوق 
مجموع��ه را اول ه��ر ماه بدون مش��کل 
پرداخ��ت کنیم. اینکه بچه های ما ش��اد 
هستند و حقوق شان عقب نمی افتد برای 
من خاطره خوش��ی است. نیروی انسانی 
که با مجموعه ما کار می کند باید رضایت 

خاطر  داشته باشد.
با ش�رایط موجود در حوزه رس�انه 
آیا می توان به عن�وان یک فرصت 
کس�ب و کار به آن نگاه کرد؟ و آیا 
می ت�وان به تربیت نیروی انس�انی 

پرداخت؟
قطع��ا می ش��ود. چون ای��ن دیگر یک 
تجربه ش��ده. بنگاه فرهنگی به صورت 
خ��ود به خ��ود ی��ک بن��گاه اقتصادی 
ه��م هس��ت. بنگاه ه��ای رس��انه ای از 

بنگاه ه��ای قوی اقتصادی هس��تند که 
اتفاق��ا اقتصادی ترین حوزه ه��ا با آنان 
در رقاب��ت هس��تند. وقتی ی��ک بنگاه 
رس��انه ای برای خودش در اقصی نقاط 
جهان ش��عبه دارد، حرف می زند و در 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی حض��ور دارد، 
طبیعت��ا در ایران ه��م می تواند چنین 
اتفاق��ی بیفتد. چرا که نه؟ وقتی ش��ما 
می توانی��د رس��انه ای را تولید کنید که 
این رس��انه مخاطبان خودش را داشته 
باش��د و مخاطب آن حاضر باشد هزینه 
پرداخ��ت کند، طبیعت��ا درآمد به جود 
می آی��د. رس��انه می تواند خ��ودش را 
توس��عه دهد و نمایان کند. در کش��ور 
م��ا در بحث رس��انه جدیت��ی نبوده و 
ن��گاه ی��ک مزاحم ب��ه جریان رس��انه 
وجود داش��ته است. همیش��ه با ناامنی 
مواج��ه بوده ایم. هیچ وقت یک رس��انه، 
به خصوص در بخش دولتی، نتوانس��ته 
اس��ت انباش��ت تجربه و اقتصاد داشته 
باش��د. اگر فضا مهیا ش��ود رسانه قطعا 
می تواند حرف ه��ای خوبی برای گفتن 

داشته باشد.
در عرص��ه  رس��انه ای می توان��د مرجع 
منطقه ای و بین المللی باش��د که همه 
به آن رجوع کنند و در عرصه اقتصادی 
هم می تواند ده ها زیر ش��اخه داش��ته 
باش��د که ای��ن زیرش��اخه ها می توانند 
نیروه��ای متع��ددی را ب��ه کار گیرند 
ک��ه در حقیق��ت درآمدزایی خوبی نیز 

خواهد داشت.
هزین�ه تولید یک خبر برای ش�ما 

چقدر است؟
بس��تگی دارد که داخل شهر یا بیرون 
شهر باشد. برای مثال خبری مثل حمله 
موش ها به فیروزآباد مش��هد را باالی 2 
میلی��ون تومان برای��ش هزینه کردیم. 
خبرن��گار اع��زام و هزینه ه��ای جانبی 
س��فرش را روزنامه متقبل شد. بستگی 
کام��ل به موقعی��ت و ارزش خبر دارد. 
پوش��ش خبر حض��ور مذاکره کنندگان 
هس��ته ای در نشس��ت وین هر سفرش 
ک��ه خبرنگار را اع��زام می کنیم 4 تا 5 
میلیون تومان هزینه دارد. هزینه هایی 

مثل بلیت، هتل، اینترنت و غیره.
 مهم تری�ن موانع در برابر توس�عه 

اقتصادی در کار رسانه چیست؟
خبرن��گاری و رس��انه مهم ت��ر از آنک��ه 
اقتص��ادی باش��د کار دل اس��ت. یعنی 
آدم بای��د با تمام وجود عالقه مند به این 
حوزه باشد. اگر شرایط پایدار باشد اتفاقا 
توس��عه اقتصادی صورت می گیرد. االن 
هم شرایط بد نیست. اینطور نیست که 
دائما در برابر بی پولی قرار داشته باشیم. 
باید حداقل هایی وجود داشته باشد. باید 
بیش��تر تالش کرد تا با توجه به شرایط 
جامع��ه و تورمی که وجود دارد در ابتدا 
درآمد کفاف زندگی را بدهد و پس از آن 

به توسعه اقتصادی در رسانه بپردازیم.

گفت وگو با مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق

رسانه داری، مدیریت و اقتصاد با چاشنی سیاست

االن شرایط بد نیست

اگر کسی دغدغه فرهنگی 
داشته باشد...

بررس��ی مفاهیم در دنیای مطبوعات به خصوص در ایران 
نس��بی اس��ت. باید دید که توجیه اقتص��ادی را در کدام 
مقیاس ارزیابی می کنیم. می توانیم بگوییم توجیه اقتصادی 
برای فعالیت در حوزه رسانه وجود دارد و می توانیم بگوییم 
وجود ن��دارد. اگر با مقیاس هزینه هایی که این صنف در 
ح��ال حاضر پرداخت می کند، به خص��وص اگر از لحاظ 
معنوی بس��نجیم، به هیچ وجه توجی��ه اقتصادی ندارد. 
اگر هم با مقی��اس درآمدزایی و داللی نگاه کنیم به نظر 
معقول نمی آید. بخش خصوصی و س��رمایه داران ترجیح 
می دهند که سرمایه شان را جایی ببرند که برایشان درآمد 
و توجیه منطقی از لحاظ اقتصادی داشته باشد. به همین 
دلیل نمی توان توجیه اقتصادی ای برای فعالیت رسانه در 
ای��ران یافت، اما از جهتی دیگر و با عینکی دیگر می توان 
مقی��اس دیگ��ری را در نظر گرف��ت. در مقیاس فعالیت 
فرهنگی می ت��وان گفت کار در رس��انه توجیه اقتصادی 
دارد. اگ��ر قواع��د ب��ازی را در این حرفه به درس��تی ایفا 
کنند و هزینه های معقول را بپردازند، همچنین اگر اصول 
حرف��ه ای را رعایت کنند و دغدغه فرهنگی خود را حفظ 
کنند می توانند به مرور هزینه های رسانه خود را بپردازند. 
دغدغه فرهنگی اگر وجود داش��ته باشد و فعالیت اگر در 
این راستا باشد، اقتصاد رسانه نیز به سطح مناسبی خواهد 
رسید. رس��انه در مقیاس های مختلف وضعیت اقتصادی 
گوناگون��ی دارد. در یک مقی��اس وضعیت اقتصادی قابل 
توجیه نیست، اما در مقیاس دیگر وضعیت بهتری وجود 
دارد، اما در یک قاعده کلی نمی توان رای داد. در مقیاس 
یک صنف با هزینه های نانوشته و نوشته ای که دارد و در 
مقیاس هزینه هایی که باید پرداخت شود، توجیه اقتصادی 
وجود ندارد، اما در بسته فعالیت های فرهنگی توجیه پذیر 
خواهد بود. اگر کسی دغدغه فرهنگی داشته و عالقه مند 
باش��د تا خروجی زحمات او نتیجه فاخری داش��ته باشد 
می تواند فعالیت کند و توجهی به مس��ائل مادی نداشته 
باش��د، زیرا با شاخصه های اقتصادی چیزی از ارزش اثر و 
محصول او کم نخواهد شد. بزرگ ترین ضرری که اقتصاد 
رس��انه و مدیریت رس��انه را تهدید می کند، این است که 
س��رمایه گذار حاضر نباش��د، در این حوزه سرمایه گذاری 
کن��د. همه مردم دنیا ترجیح می دهند پول خود را جایی 
سرمایه گذاری کنند که امنیت داشته باشد، در حالی که 
اولین عالئم ناامنی در حوزه رس��انه احس��اس می ش��ود. 
سرمایه گذار ترجیح می دهد جای دیگری سرمایه گذاری 
کند و البته این اتفاق خوشایندی برای حوزه رسانه نیست. 

 سازمان های رسانه ای
و نظام اقتصادی

سازمان هاي رسانه اي )media organizations( در 
نظام اقتصادي، هم براي تأمین نیازها و خواس��ته هاي 
عمومي و هم براي تأمین نیازها و خواسته هاي خصوصي 
فعالیت مي کنند. رس��انه ها، نیازها و خواسته هاي چهار 

گروه متمایز را برآورده مي کنند:
1- صاحبان رس��انه ها، افراد یا سهامداراني که مالکیت 

رسانه ها را در اختیار دارند.
2- مخاطبان، کس��اني که محتواي رسانه ها را مشاهده 

و مطالعه مي کنند یا آن را مي شنوند.
3- آگهي دهندگان، کساني که زمان یا فضاي رسانه ها را 
براي انتقال پیام هاي خود به مخاطبان خریداري مي کنند.
4- کارکنان رسانه ها، کساني که براي رسانه ها کار مي کنند.

تع��داد تولیدکنندگان موجود در یک بازار خاص عامل 
مهمي اس��ت، زیرا شاخصي قدرت بازاري که شرکت ها 
در اختی��ار دارن��د و نیز میزان توانای��ي آنها براي تأثیر 
گذاردن و کنترل کردن عملیات اقتصادي در این بازار 
اس��ت. الگوي س��ازمان صنعتي، روش مورد نیاز براي 
بررسي بازارها را براساس چهار ساختار عمده بازار ارائه 
مي دهد: رقاب��ت کامل، رقابت انحصاري، انحصار ناقص 
و انحصار. این الگو نش��ان مي دهد ساختار بازار به چند 
عامل مختلف ازجمله تعداد خریداران و فروش��ندگان، 
تف��اوت میان تولیدات و موانع موجود بر س��ر راه ورود 

رقباي جدید به بازار بستگي دارد.
مشخص کردن این موضوع که چه ساختاري براي بازار 
یک رس��انه خاص مناسب است، بستگي به تعیین یک 
بازار خاص، بررس��ي تعداد ش��رکت هاي فعال در آن و 
ارزیابي کنترل آنها ب��ر عملکردهاي اقتصادي و تعیین 

موقعیت آن در زنجیره قدرت بازار دارد.
هیچ یک از صنایع رس��انه اي در ش��رایط رقابت کامل 
فعالی��ت نمي کنن��د، چ��ون اکثر رس��انه ها ب��ه عرضه 
کااله��اي متفاوت��ي اش��تغال دارند و ت��الش مي کنند 
تا مخاطبان خاصي داش��ته باش��ند. صنعت مجالت با 
شدیدترین نوع رقابت روبه رو است، اما رقابت در درون 

این صنعت حالت انحصارگونه دارد.
مسأله بس��یار مهم دیگري که مدیران و توزیع کنندگان 
محص��والت و خدم��ات صنع��ت رس��انه اي بای��د به آن 
بیندیش��ند، این اس��ت که چگونه مارک تج��اري خود و 
محصوالت و خدماتشان را در یک جهان مجازي معرفي 
کرده و گسترش دهند. در اینجا منظور ما از واژه مجازي، 
»اینترنت« در معناي عمومي آن یا وب سایت ها نیست، ما 
به صورت تحت الفظي اش��اره به جهان مجازي دیجیتالي 
داری��م که در آن هر مصرف کنن��ده و خریدار محصوالت 
رسانه اي مي تواند دست به خرید بزند یا با دوست خود در 
یک رستوران شلوغ به گفت وگو بپردازد و یا یک کنسرت 

زنده را تماشا کند.
در می��ان مواردي ک��ه به آن اش��اره کردیم، مدل هاي 
کس��ب وکار نوآورانه از اهمیت بسزایي برخوردار است، 
زی��را اقدام��ات و تجارب رس��انه هاي جدید، مس��تلزم 
مدل ه��اي کس��ب وکار جدی��د اس��ت. همان ط��ور که 
شرکت هاي رس��انه اي به سمت اس��تفاده از مدل هاي 
جدی��د کس��ب وکار روي مي آورند، بای��د از روش هاي 
سنتي کسب وکار خود چشم پوش��ي کنند. نمونه اي از 
این مطلب، صنعت رسانه اي چاپي و روزنامه ها است که 

به سمت آنالین شدن در حال حرکت هستند.

 همیشه ظرفیت جدید
وجود دارد

نش��انه هایی در زمین��ه مطبوع��ات وج��ود دارد از 
قبیل وابس��تگی روزنامه ها ب��ه یارانه های پرداختی 
توس��ط دولت و این نش��انه ها حاکی از آن است که 
در نوس��انات اقتص��ادی موجود، فعالی��ت در زمینه 
مطبوع��ات س��ودآوری اقتص��ادی نخواهد داش��ت. 
در کش��ور ما دو م��دل روزنامه وج��ود دارد که در 
آین��ده هم براس��اس همین دو م��دل، روزنامه ها را 
طبقه بن��دی خواهیم کرد. گروه اول، کامال فرهنگی 
هس��تند و تمام فعالیت هایش��ان معط��وف به حوزه 
فرهنگ اس��ت. گ��روه دوم، تلفیق��ی از گرایش های 
اقتص��ادی، فرهنگی، سیاس��ی و غیره اس��ت. گروه 
اول ش��اید زیاد به دنبال س��ود و زیان نباش��د و با 
یارانه و اسپانس��ر چرخه اقتصادی اش کامل ش��ود. 
اگ��ر هم که از لح��اظ اقتصادی با شکس��ت روبه رو 
ش��د، روزنام��ه اش را تعطیل و از دنی��ای مطبوعات 
خداحافظی می کند. گروه دوم که ترکیبی از اقتصاد 
و فرهنگ است، از ابتدا مسیر خود را طوری تنظیم 
می  کنند ک��ه بتوانند ب��ه هدف  برس��ند. نمونه های 
موف��ق و ناموفق از هر مدل در کش��ور وجود دارد. 
بیش��تر نگاه صاحبان رس��انه تعیین کننده است که 
درآمد و س��ودآوری تا چه می��زان هدف اصلی یک 

روزنامه می تواند باش��د.
موض��وع دیگ��ر مربوط به قدرت و نفوذ رس��انه هر 
کش��ور اس��ت. بحث ق��درت و نفوذ رس��انه عوامل 
موثر در س��ودآوری آن رس��انه را تعیی��ن می کند. 
اگر بخش��ی از درآمدهای رس��انه را از آگهی ها در 
 2 نظر بگیریم، صاحبان مش��اغل به روزنامه ای که 
هزار نس��خه تیراژ داشته باش��د به چشم یک بولتن 
ن��گاه می کنند. از طرف دیگر، هرچه رس��انه دایره 
نف��وذ و اعتب��ارش گس��ترش پیدا کن��د، باعث می 
ش��ود که صاحبان مشاغل و س��رمایه گذاران بیشتر 
به س��راغ آن بروند. بخش دیگر ای��ن بحث مربوط 
ب��ه ش��رایط اقتصادی کش��ور اس��ت. ای��ن فاکتور 
به ش��دت روی همه مطبوع��ات تاثیر می گذارد. اگر 
کش��ور از لحاظ رونق اقتصادی و گرایش بازار کار 
در موقعیت مناس��بی باش��د، حتم��ا مطبوعات هم 
ب��ا فراغ ب��ال بیش��تری فعالیت می کنن��د. بالعکس 
در ش��رایطی ک��ه وضعیت ب��ازار و اقتص��اد منفی 
باش��د، ویژگی های کس��ب درآمد ب��رای مطبوعات 
نی��ز منف��ی خواهد بود. باز در این بخ��ش نیز نگاه 
مدیری��ت رس��انه تاثیرگ��ذار اس��ت. اگ��ر مدیریت 
یک رس��انه روش مش��خصی را برای کسب درآمد 
رس��انه اش تعیین می کند باید ملزومات آن را تهیه 

و بس��ته مورد نیاز را هم فراهم  کند.

در طول س��الیان گذش��ته به یاد دارم زمانی را که 
قیمت کاغذ به یکباره و به دلیل تحریم ها باال رفت. 
ف��رض کنید ک��ه تا قب��ل از آن کاغذ را ب��ا قیمتی 
مش��خص می خریدیم اما از یک برهه خاصی به بعد 
کاغ��ذ ب��ا چند قیم��ت متفاوت و حداقل س��ه برابر 
قیمت قبلی در دسترس است. در این شرایط عالوه 
ب��ر آنکه باید هزینه بیش��تری ب��رای کنترل خرج و 
دخل رس��انه انج��ام داد، کنترلی ه��م روی مخارج 
نمی توان داش��ت. شرایط باید به تعادل برسد تا اگر 
قیمت ها باال هم باش��د بت��وان کنترل انجام داد. در 
حال حاضر اگرچه قیمت ها باالس��ت، ام��ا به تعادل 
نسبی رسیده ایم. لذا می توان برنامه ریزی انجام داد 

و کاره��ا را راحت ت��ر پی��ش ب��رد.
رس��انه ها در کش��ور م��ا به عن��وان فرصت��ی ب��رای 
کس��ب و کار موقعیت مناس��بی تلقی می ش��وند. هر 
ک��دام از روزنامه ه��ا با اه��داف سیاس��ی، اقتصادی 
و فرهنگ��ی خ��ود فرصتی ب��رای رونق کس��ب و کار 
محسوب می ش��وند. در این میان البته برخی نیز به 
دنب��ال فرصت طلبی هس��تند که موض��وع ما به آنها 
برنمی گردد. اگ��ر بخواهیم کس��ب و کار جدیدی در 
فضای مطبوع��ات ایجاد کنیم، باید ب��ا برنامه ریزی 
دقیق و ش��ناخت کامل وارد عمل شویم. برای مثال 
در حال حاضر روزنامه های ورزش��ی بس��یار زیادی 
داریم، همین طور خبرگزاری های پرش��ماری وجود 
دارد. آیا با این ش��رایط ظرفیتی برای اضافه ش��دن 
ی��ک روزنامه یا خبرگ��زاری جدید وجود دارد؟ من 
می گوی��م اگ��ر ب��ه اول ش��دن در هر ح��وزه ای که 
تخصص ما اس��ت فک��ر کنیم امکان پذیر می ش��ود. 
زمان��ی ک��ه خبرگزاری فارس ش��روع ب��ه کار کرد 
م��ا دو خبرگزاری ق��وی با نام ه��ای ایرنا و ایس��نا 
داش��تیم. اما فارس آمد و توانست با تالش به سطح 
پایداری برس��د. همین طور در ادامه آمد و در سطح 
باالترین ها قرار گرفت. باید ش��ناخت دقیق داش��ته 
باش��یم ت��ا بتوانی��م از موقعیت ه��ا اس��تفاده کنیم، 
رس��انه هایی را به وج��ود آوریم و از آنه��ا به عنوان 

فرصت کس��ب و کار اس��تفاده کنیم. 
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محمد علی وکیلی
مدیرمسئول روزنامه ابتکار

بیژن مقدم
مدیرمسئول روزنامه جام جم

صفح�ه کافه مدیران قص�د دارد با بررس�ی مدیریت 
کسب و کار های گوناگون فرصت ها و تهدید های موجود 
در بازار اقتصاد کش�ور را م�ورد تجزیه و تحلیل قرار 
ده�د. در این صفح�ه گفت و گوهایی با مدی�ران برتر 
در صنایع گوناگون بخش خصوص�ی و دولتی صورت 
می گی�رد. از رهگذر این گفت و گو ها نق�اط تاریک در 
اقتصاد حوزه های مختلف کاری روشن و اطالع رسانی 
در ارتباط با چگونگی فعالیت در اصناف گوناگون انجام 

خواهد شد. از اقتصاد رس�انه به عنوان یک واژه برای 
بررسی شرایط اقتصادی رس�انه استفاده شده است، 
چراک�ه س�ازمان های رس�انه ای همانند هر س�ازمان 
دیگ�ری باید بتوانند چهار وظیفه اقتص�ادی را انجام 
دهن�د؛ منابع را تخصیص دهند، در م�ورد نوع تولید 
خود تصمیم بگیرند، چگونگی توزیع محصول را مورد 
توجه قرار دهند و در نهایت امکان رشد خود را فراهم 
کنند. در کش�ور ما مطبوعات به عنوان محل درآمد و 

فعالی�ت اهل قلم همواره با مش�کالت عدیده ای برای 
دستیابی به جایگاه یک کسب و کار پایدار رو به رو بوده 
است. در گفت و گویی با مهدی رحمانیان، مدیرمسئول 
روزنامه ش�رق به بررس�ی تجربیات اقتص�ادی در آن 
روزنامه پرداخته ای�م. در یادداش�ت هایی جداگانه از 
بیژن مقدم، مدیرمسئول روزنامه جام جم و محمد علی 
وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار نیز ابعاد دیگری از 

اقتصاد رسانه مورد بررسی قرار گرفته است. 

صدف صمیمی
خبرنگار

 ما در زمان توقیف خیلی آسیب اقتصادی دیدیم. در آخرین 
 تجربه توقیف در سال 91 درآمد ما صفر شد اما 

 بخشی از هزینه هایمان سر جایش بود و بخشی هم 
 به عنوان 50درصد حقوق پرسنل بود که باید به آنها 

پرداخت می کردیم

در طول سالیان گذشته به یاد دارم 
زمانی را که قیمت کاغذ به یکباره و به 
دلیل تحریم ها باال رفت. فرض کنید که 
تا قبل از آن کاغذ را با قیمتی مشخص 

می خریدیم اما از یک برهه خاصی به بعد 
کاغذ با چند قیمت متفاوت و حداقل سه 

برابر قیمت قبلی در دسترس است

علی اکبر فرهنگی
استاد دانشگاه 



هدف بزرگ زندگی، دانش نیست، عمل است. 

توماس هنری هاکسلی

بررسی ها نشان می دهد در سال های گذش�ته رشد س�رمایه گذاری در بخش صنعت نیز روند نزولی را در 
پیش گرفته است. این موضوع را در کنار مشکالت بیرونی پیش آمده برای تولید، می توان به عنوان یکی از 
عوامل افت سال های اخیر صنعت به شمار آورد، به طوری که مطابق آمارهایی که اخیرا منتشر شده، میزان 
سرمایه گذاری صنعتی در س�ال 1391 حتی از مقدار آن در س�ال 1385 نیز کمتر بوده است. این در حالی 
اس�ت که در این مدت، روند تورمی ایجاب می کرد برای اینکه ارزش »واقعی« این سرمایه گذاری ها حفظ 
شود و حداقل ثابت بماند، میزان »اسمی« این سرمایه گذاری ها )یعنی رقمی که اعالم می شود( حداقل 3/3 
برابر )معادل افزایش متوسط قیمت ها از سال 1384 تا 1391( شود. براساس گزارش های منتشر  شده، در 
بازه زمانی سال های 1384 تا 1391 مجموعا حدود 96 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش صنعت 
اقتصاد ایران صورت گرفته است. این در حالی اس�ت که پیش بینی سرمایه گذاری بر اساس جواز تاسیس 
صادره در این دوره، به میزان 823 هزار میلیارد تومان بوده است، موضوعی که نشان می دهد تنها کمتر از 12 
درصد از سرمایه گذاری های پیش بینی شده برای بخش صنعت کشور در این هشت سال، محقق شده است. 
به عبارت دیگر، در این سال ها نزدیک به 90 درصد ظرفیت س�رمایه گذاری صنعتی کشور بدون استفاده 
مانده است. نکته قابل توجه در این آمارها این است که در سال های اخیر، عالوه بر اینکه تحقق و عملکرد 
سرمایه گذاری ها کم ش�ده و پایین بوده، پیش بینی س�رمایه گذاری ها نیز به تدریج کاسته شده است. به 
عبارت دیگر، در سال های اول مقادیر باالیی سرمایه گذاری در جوازهای صادرشده پیش بینی می شد ولی 
در پروانه های بهره برداری، سرمایه گذاری های به مراتب کمتری وارد می شد، اما در سال های بعدی، حجم 
سرمایه گذاری های پیش بینی شده نیز با کاهشی قابل مالحظه در جوازهای تاسیس، رو به نزول گذاشت. 

سودوکو

نمودار مبادی عمده واردات ایران/دالر

به دنبال اظهارات وزیر بهداش�ت، درمان و آموزش پزش�کی درباره استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی 
کشور، این صنعت دچار زیان میلیاردی شده است. 

عکس

خودپرداز

کیوسک

نمودارامروز همیشه پای یک ناشناس در میان است 

امروز پس از کش و قوس های فراوان باالخره توانس��تم 
س��اعت 9 صب��ح از خواب بیدار ش��وم. پ��س از صرف 
صبحانه مفصل که متش��کل از چای و ش��کر و قاش��ق 
چایخوری بود، از خانه بیرون آمدم و س��مت خودپرداز 
حرکت کردم. هنگامی که رسیدم دیدم لهراسب هم در 
صف خودپرداز ایس��تاده اس��ت. به غیر  از لهراسب پنج، 
ش��ش نفر دیگر هم در صف ایس��تاده بودند، به س��مت 

لهراسب رفتم. 
گفتم: »بادمجون، ت��و اینجا چیکار می کنی؟ مگه کار و 

زندگی نداری؟«
گف��ت: »چرا رییس! ول��ی به من نمیاد بخ��وام از بانک 

پول بکشم؟«
ضمنا باید عارض ش��وم که لهراسب تنها کسی است که 
می توانم با فراغ بال، تمام عقده های مدیریتی و ریاس��تی 

خودم را رو سرش خالی کنم. 
گفتم: »چرا خب! خبر مبر چی  داری بچه جون؟«

گف��ت: »خبر اینکه ی��ک نفر حاضر ش��ده بدهی بابک 
زنجانی رو به صورت تمام و کمال پرداخت کنه!«

گفتم: »جدی میگی؟ کی هست حاال طرف؟«
گفت: »خودش��و معرفی نک��رده، فقط گفت��ه پرداخت 

می کنم.«
گفت��م: »عجب بابا! چه جالب! خ��ب بذا همینو از اهالی 

خودپرداز بپرسم.«
خطاب به دوستان خودپردازی گفتم: »دوستان یک نفر 
می خواهد بدهی آقای زنجانی را پرداخت کند. نظر شما 

راجع به این موضوع چیست؟«
یکه��و از پنج نفر حاضر در صف، چهار نفر جدا ش��ده و 

دور شدند و تنها یک نفر باقی ماند. 
گفتم: »آقا حال شما خوبه؟ قبل از هر چیز خودتون رو 

معرفی کنید؟«
گفت: »نخواست نامش فاش شود.«

گفتم: »اس��م ش��ریفتون نخواس��ت نامش فاش ش��ود 
هست؟«

گفت: »بله دیگه!«
گفتم: »تو خونه چی صداتون می کنن؟«

گفت: »نخواست.«

گفتم: »خب نخواست جان! شما بدهی آقای زنجانی رو 
می خوای پرداخت کنی؟«

گفت: »بله! اگه ایشون قبول کنن.«
گفتم: »خب! آقا ش��ما با ای��ن اوضاع و احوال مالی االن 

اومدی اینجا چکار؟«
گفت: »اومدم بدهیشو پرداخت کنم دیگه!«

گفتم: »از خودپرداز؟!«
گفت: »بله دقیقا!«

گفتم: »خب! چه جوری آخه؟«
گف��ت: »هیچی دیگه از دیروز ش��روع کردم دویس��ت 
تومان، دویس��ت تومان از بانک می کش��م که برس��ه به 
مبلغ بدهی ایش��ون، ب��ه محض اینکه به مبلغ ایش��ون 

برسه می رم پرداخت می کنم.«
گفتم: »خب! اینج��وری بخواهید پیش برید که 1200 

قرن طول می کشه.«
گفت: »خب! ما ایس��تاده ایم که این قضیه رو حل کنیم. 

اگر عمرمون کفاف داد در خدمتشون هستیم.«
گفتم: »خب! نخواست جان سیستم چه جوریه؟ شما تو 

خیریه کار می کنید؟«
گفت: »بله! اف��رادی که به خاطر چندرغاز تو زندانن رو 

کمک می کنیم آزاد شن.«
گفتم: »این غاز ش��ما فکر کنم غاز نیستا! بدهی ایشون 
چندرغ��ازه؟ خ��ب! االن ما هم بدهی داش��ته باش��یم، 

پرداخت می کنید؟«
گف��ت: »مدارکت��ون رو بفرس��تید برای م��ا، می رید تو 

نوبت.«
گفتم: »کی نوبتم میشه؟«

گفت: »چون شما از افراد فرهنگی هستید و اینجا با هم 
آش��نا شدیم، ش��ما رو می گذارم نوبت بعدی. به محض 
اینکه پرداخت نفر بعدی تموم شه، شما نوبتتون میشه.«

گفتم: »نفر بعدی کی هست؟«
گفت: »بابک زنجانی«

گفتم: »خب! یعن��ی 1200 قرن دیگه؟! من کال بدهیم 
600 هزار تومانه، نمی تونید کاریش بکنید؟«

گفت: »دیگه ما نمی تونیم از قوانین تخطی کنیم. ش��ما 
همون زمان تشریف بیارید، بگید که در قرن 14 هجری 
بنده س��فارش تون رو کردم. اونجا نوادگان بنده هستند 
کارت��ون رو انج��ام میدن. نگران نباش��ید. امروز یکی از 

بزرگ ترین روزهای زندگی شماست.«
بعد از این صحبت من ماندم و افق و محو و باقی ماجرا! 

سعید هوشیار | طنز نویس |

ضریب هوش��ی یک مدیر نسبتا در طول 
زمان ثابت اس��ت، بنابراین به رغم کسب 
علم و دانش بدون محدودیت، نمی تواند 
ضریب هوش خود را باال ببرد. خبر خوب 
اینک��ه می توان بر تقویت مه��ارت روابط 
اجتماعی خوش بین بود. برای دستیابی به 
اوج موفقیت، به مدیریت عالی، ارتباطات و 
مهارت های اجتماعی نیاز است. هر فردی 
می توان��د روابط اجتماعی را از هر طریق، 
ش��کل یا فرم بهبود ببخشد. به کار بردن 
اس��تراتژی های زیر به شما کمک خواهد 
کرد روابط اجتماعی خود را بهبود بخشید. 

1-  آگاهی از نقاط قوت و ضعف 
به شناسایی موارد قابل اصالح بپردازید و 
فقط کافی است نگاه صادقانه ای به خود 

بیندازید. به ج��ای پنهان کردن معایب 
یا احساس ش��رمندگی، به فکر برطرف 
کردن آنها و ارتقای رفتار خود باش��ید. 
داشتن ذهن باز و پذیرفتن نقاط ضعف 
مانند نداشتن روابط اجتماعی مناسب، 
نخستین گام در جهت پیشرفت شما به 

حساب می آید. 
2-  تاثیر محیط بر روابط 

لزوما مهارت هایی که س��بب می شود در 
منزل روابط خوبی داشته باشید، در محل 
کار کارای��ی ندارند. عواملی نظیر پویایی 
گ��روه و فرهنگ س��ازمانی، بر روش ها و 
استراتژی های ارتباطات تاثیر می گذارد. به 
بررسی چگونگی ارتباط خود با همکاران، 
رؤس��ا، مرئوس��ان و هم��کاران حرفه ای 

بپردازید و در پی یافتن روش هایی برای 
پیشرفت تکنیک های ارتباطی باشید. 

3-  تاثیر مسائل پیرامونی بر عملکرد 
گاهی اوقات، استرس یا نامالیمات زندگی 
و کار، در زندگی اجتماعی ش��ما دخالت 
می کن��د. گاهی نیز پیش��ینه مربوط به 
بهداشت روانی مشکل ساز است. داشتن 
رفتار دوس��تانه و معاش��رتی زمانی که از 
اضطراب اجتماعی رنج می برید دش��وار 
است و تقریبا به هنگام افسردگی، شاد و 
مهربان بودن غیرممکن به نظر می رسد. 
تا زمانی که با این مش��کالت دس��ت و 
پنجه ن��رم می کنید، دس��تیابی به یک 
رفتار اجتماعی مناسب، بسیار دشوار به 

نظر می رسد. 

سه نکته  تأثیرگذار
سبک

نفت کردستان
ب��ه گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان 
عراق ش��نبه )18 مرداد ماه( اعالم 
ک��رد: ب��ا وج��ود پیش��روی گروه 
تروریستی داعش که منجر به توقف 
عملیات برخی شرکت های نفتی در 
منطقه کردستان عراق شده، اما تولید در این منطقه بی تاثیر از 
این اقدام ها باقی مانده است. شرکت های نفتی خروج نیروهای 
خ��ود و توقف عملیات در برخی از میدان های هیدروکربوری 
کردستان را پس از حمله هوایی امریکا که به منظور جلوگیری 
از پیش��روی گروه داعش به س��مت ش��هر اربی��ل، پایتخت 
کردس��تان انجام ش��د، آغاز کردند. این وزارتخانه اعالم کرد: 
دش��من نتوانسته است عملیات های نفتی را مورد هدف قرار 
دهد و تولید نفت در این منطقه بی تاثیر از این ناآرامی ها بوده 

و نفت در حال تحویل به بازارهای داخلی و صادراتی است. 

زنان پولدار
به گزارش فورب��س، زنان ثروتمند 
دنیا نس��بت نزدیکی با بنیانگذاران 
صنایع معتبر جهانی دارند. فهرستی 
از این زنان در ادامه آورده شده است. 
کریستی والتون، ۵9 ساله با ثروتی 
بالغ بر ۳6 میلیارد و ۷00 میلیون دالر ثروتمندترین زن جهان 
به ش��مار می رود. این زن امریکایی مالک س��وپرمارکت های 
زنجیره ای »وال مارت« است. لیلیان بتانکور، مالک »لورئال« 
بزرگ ترین ش��رکت تولید لوازم آرایشی در جهان است. این 
بانوی 91 ساله فرانسوی با ثروتی به میزان ۳4 میلیارد و ۵00 
میلیون دالر در جایگاه دوم فهرست نشریه فوربس قرار گرفته 
است. آلیس والتون، دختر سم والتون، بنیانگذار شرکت »وال 
مارت« است. ثروت او ۳4 میلیارد و ۳00 میلیون دالر تخمین 
زده می ش��ود. ژاکلین مارس ثروت 20 میلی��ارد دالری اش را 
از راه تولید ش��کالت به دس��ت آورده است. او نوه فرانک سی 
مارس، بنیانگذار شرکت شیرینی و شکالت سازی مارس است.  

پرچم داران سپتامبر
ب��ه گ��زارش لس آنجلس 
تایم��ز، سامس��ونگ قرار 
است گلکسی نوت 4 را در 
تاریخ 12 شهریور ماه در جریان یک مراسم اختصاصی معرفی 
کند. این تاریخ یک روز زودتر از موعدی است که سال گذشته 
نوت ۳ در آن معرفی ش��د. براساس این خبر، سامسونگ در 
حال آماده سازی دعوت نامه های مربوط به به این مراسم برای 
مدعوین است. عالوه بر سامسونگ، سونی و اپل نیز پرچم داران 
جدید خود را در شهریور ماه معرفی خواهند کرد، از همین رو 
کمپانی کره ای قصد دارد کمی زودتر نوت 4 را معرفی کند تا 
بتواند در مقابل پرچم دارهای 4/۷ و ۵/۵ اپل شانس بیشتری 

در کسب بازارهای مختلف جهانی داشته باشد. 

تجریش کم تحرک 

با تعویض فضای زندگی و رفتن به شمیران همه چیز عوض 
شد. دیگر از همسایه های فراوان خیابان عالئی خبری نبود. 
تنها دو س��اختمان در نزدیکی خانه ما قرار داشت، آن هم 
خانه هایی س��وت و کور که گویا کسی در آنجا ساکن نبود. 
غروب که می ش��د س��کوت همه جا را فرامی گرفت. دیگر، 
مانند خیابان عالئی صدای بازی بچه ها را نمی ش��نیدیم و 
از مهمانان وقت و بی وقت هم خبری نبود. ش��نیدن صدای 
می��راب آن هم هفته ای یک بار قطع ش��ده بود. تلفن های 
شمیران برخالف تهران، مغناطیسی بودند. باید دسته تلفن 
را چند بار می گرداندیم تا با مرکز تلفنی که در محلی نزدیک 
محل فعلی بیمارستان شهدای تجریش قرار داشت تماس 
بگیریم. اسکندرخان رییس این مرکز بود. از او می خواستیم، 
مثال با منزل دکتر نامدار صحب��ت کنیم. می گفت: »آقای 
نامدار منزل نیس��تند رفته اند منزل آق��ای فرود.« و به این 
ترتیب به نظر می رسید مسئول این دستگاه از کلیه مکالمات 
مطلع بود. بازار تجریش زمستان ها کم رفت وآمد و سرد بود، 
ولی در تابس��تان با آمدن مردمی ک��ه از گرمای تهران فرار 
می کردند و به آنجا پناه می آوردند، شلوغ می شد. فروشنده ها 
ه��م مهمان نوازی را فراموش نمی کردند و تا می توانس��تند 
قیمت اجناس را باال می بردند. ایام تاس��وعا و عاش��ورا، بازار 
مرکز تجمع عزاداران بود. یک دسته از غرب به شرق و دسته 
دیگر از ش��رق به غ��رب در تکیه )محلی که غیر از روزهای 
عزاداری مرکز فروش بود( به هم می رسیدند. چنانچه یکی از 
این دسته های عزادار مراتب ادب خود را به دسته  دیگر احیانا 
دیر ابراز می ک��رد، نزاعی درمی گرفت که غالبا با پادرمیانی 
ریش س��فیدهای محل پایان می یافت. مردم غالبا از این سو 
به آن س��وی تجریش پیاده می رفتند. گاهی هم درشکه ای 
کهنه چند سرنشین را به مقصد می رساند. چند اتوبوس با 
فواصل زمانی زیاد از شمیران به طرف تهران یا برعکس در 
رفت و آمد بودند. البته باید آنقدر صبر می کردیم تا اتوبوس 
پر شود و راه بیفتد.  ماشین های دیگری هم بود که به آنها 
قوطی کبریتی می گفتند با کرایه بیشتر مسافر کمتری را به 
تهران می رساندند. در تقاطع خیابان دربند و خیابان نیاوران 
داروخانه ای وجود داش��ت که م��رد خوش برخوردی به نام 
پایاربان آن را اداره می کرد. به همین مناسبت قناتی هم که 
درست مقابل داروخانه، سر از زیرزمین بیرون می آورد، به نام 
قنات پایاربان ش��ناخته می شد. آنجا را ایستگاه پایاربان هم 
می گفتند و همیش��ه در آنجا چند االغی در انتظار مشتری 
پارک ش��ده بودند و صاحب آنها با صدای رس��ا مسیرهای 
خ��ود را اعالن می ک��رد و می گف��ت: گالب دره – امام زاده 
قاس��م- دربند و البته بچه هایی که تابستان را در تجریش 
می گذراندند، از این وسیله بیشتر استقبال می کردند.مدرسه 
9 کالسه مجلل ش��اهپور تجریش که در محل باغ فردوس 
قرار داش��ت در گذش��ته محل ییالق ش��اهان قاجار بود و 
اینک پذیرای ش��اگردان مختلف. بچه هایی که در تابستان 
خرک چ��ی بودند یا بالل می فروختن��د و دانش آموزانی که 
متعل��ق به خانواده های متعین بودن��د. این محل متعلق به 
محمدحسین خان سپهساالر بود که نتوانسته بود مالیاتش را 
به موقع بپردازد، وزارت دارایی هم آن محل را بابت مالیات 
از او گرفت��ه و به وزارت فرهنگ واگذار ک��رده بود.در تمام 
طول تابس��تان خانه ما ش��لوغ و پررفت و آمد بود. فقط در 
این فصل بود که خویشان و دوستان وقت و بی وقت یادمان 
می کردند. پس از مراجعت مهمانان تابستانی که معموال از 
بیستم ش��هریورماه آغاز می شد باز تجریش همان تجریش 

کم تحرک می شد و خانه ما هم، همان خانه بی مهمان.
ادامه دارد...

پاورقی 12

محمود خلیلی | بنیانگذار صنایع بوتان |

نگاهآخر

توسعه متوازن منطقه ای

استان چهارمحال و بختیاری از استان های بسیار مستعد و 
رو به رونق کشور است که دارای توانایی ها و پتانسیل های 
زیادی از لحاظ کش��اورزی، صنعت، خدمات و گردشگری 
است. در بخش کش��اورزی به دلیل وجود شرایط مساعد 
زمینه برای فعالیت دامداری، باغداری و ش��یالت بس��یار 
مس��تعد و مناسب تش��خیص داده شده اس��ت. در زمینه 
صنعتی بخش صنایع کوچک نیز استعداد خوبی برای رشد 
و سودآوری دارد. در بخش فوالد نیز اقدامات موثری توسط 
دول��ت و بخش خصوصی صورت گرفته اس��ت. در عرصه 
خدمات بهترین فرصت در این اس��تان بحث گردش��گری 
اس��ت که با توجه به آن، چهارمح��ال و بختیاری می تواند 
تابلوی گردشگری کشور باشد. تاالب ها، غارها، دشت الله ها 
و بس��یاری از مناظر طبیعی همچ��ون رودخانه ها و کوه ها 
به عنوان مناطق گردش��گری زمستانه و تابستانه می تواند 
محل درآمد خوبی برای مردم این اس��تان باشد البته این 
مهم منوط به گس��ترش زیرس��اخت های مناس��ب است. 

چهارمحال و بختیاری دارای تاریخ و تمدن غنی و بس��یار 
پرافتخاری است. به ش��کلی که مردم این استان در طول 
تاریخ خدمات زیادی به کشور ارائه داده اند. بختیاری ها در 
تاری��خ ایران زمین جایگاه ویژه ای دارند. در جنگ تحمیلی 
هم جوانان این استان از خودگذشتگی زیادی انجام دادند. 
مردمان فعال و غیوری در چهارمحال وبختیاری هس��تند. 
دولت روحانی در شش��مین اولویت خود برای س��فرهای 
اس��تانی اش در چهار بخش س��رمایه گذاری را قبول کرده 
که مهم ترین آنه��ا در حوزه فوالد، گردش��گری و راه آهن 
است. همچنین س��رمایه گذاری در مهار آب های سطحی، 
طرح های آبرس��انی، احیای کش��اورزی، بخ��ش  باغداری، 
ش��یالت و دامداری که از فعالیت های بومی اس��تان بوده 
اس��ت نیز در دست اقدام اس��ت.  با استفاده از مزیت های 
طبیعی و مردمی این استان انجام پروژه هایی که دولت در 
سفر استانی اش به این استان مصوب کرده است، می تواند 
به اشتغال زایی بیشتر منجر شود. به این ترتیب این استان 
به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر حرکت خواهد 
کرد که در پی آن توس��عه متوازن منطقه ای نیز در کشور 

شکل خواهد گرفت.

علی قنبری   | اقتصاد دان|

منطقهآزاد

لبخند مخاطب ثروت است 

در هر سیس��تمی وقتی ش��ما شناخته ش��ده نباشی هر 
طرح جذاب و وسوس��ه انگیزی با احتیاط بیش��تر بررسی 
خواهد ش��د. تصویب محتاطانه و بررس��ی زیاد یک طرح 
در این ش��رایط کامال طبیعی اس��ت، ام��ا کار غیرممکن 
وجود ندارد. موضوع ورود به تلویزیون از منظر کسب وکار 
کمی متفاوت است. کسی که در حوزه مهندسی تحصیل 
کرده است تقریبا باید منتظر بماند تا کسی یا کارخانه ای 
فراخوان اس��تخدام بده��د تا به آنجا مراجع��ه کند و در 
فرآیند اس��تخدام قرار گی��رد، ام��ا در تلویزیون هیچ گاه 
فراخوانی داده نمی ش��ود چون فرآیند جذب و تولید باید 
در محیط تلویزیون ش��کل بگیرد. فعالیت در رشته های 
هنری چه در تلویزیون و چه در س��ینما خیلی مبتنی بر 
تحصیالت نیست. برنامه س��از صرفا به واسطه تحصیالت 
نمی توان��د در تلویزیون فعالیت کند. برای س��اختن این 
برنامه باید تحصیالت، تجربه و نگاه هنرمندانه تلفیق  شود 

تا نتیجه موردنظر حاصل شود.
در برنامه ای مثل رادیو ۷ ماهانه حدود 60 نفر با ما همکاری 
می کنند و دس��تمزد می گیرند. این آمار به جز مهمانانی 
است که به آنها هدایایی داده شده یا با آنها صحبت مالی 
برای تولید بخشی از محتوا انجام می شود. از 60 نفری که 
با ما همکاری می کنند عده ای همکاری مس��تقیم دارند، 
مانند تصویربرداران، نورپردازان، تدوین گران، مجری ها و 
غیره. عده ای نیز همکاری غیرمستقیم یا از راه دور دارند. 
بعضی ه��ا که به طور تمام وقت در خدمت گروه هس��تند 
طبیعتا حقوق نس��بتا خوبی دریاف��ت می کنند. حقوقی 
ک��ه تا حدی زندگی را تأمین می کند، اما نمی توان گفت 

حقوق کافی است. برخی هم که وقت کمتری می گذارند 
ب��ه دلیل اینک��ه وقت مرده خودش��ان را در اختیار گروه 
می گذارند، حقوق کافی دریافت نمی کنند. البته این نوع 
نگاه که بخواهیم برنامه س��ازی سودآور باشد و بتوانیم به 
عنوان یک کسب وکار به آن نگاه کنیم ممکن است برای 
من به عنوان برنامه س��از گمراه کننده باشد. پول درآوردن 
هدف اصلی نیست. وقتی فکر می کنم می توانم با ساخت 
برنام��ه رادیو۷ چیزهای دیگری به غیر از پول به دس��ت 

آورم، حال بهتری دارم. 
نمی توان لبخند و دس��ت تکان دادن یک نفر در خیابان 
یا خوش��حالی یک بیننده از تماش��ای برنامه را از لحاظ 
اقتصادی توجیه کرد. روی همی��ن اصل باید نوع نگاه را 
بررسی کرد. اگر نگاه مالی مطرح باشد، می شود مثل دیگر 
برنامه های تلویزیون که برای کس��ب درآمد وارد هر نوع 
ارتباطی می ش��وند و همین ها باعث می شود سطح برنامه 
پایی��ن بیاید و عمر آن کوتاه ش��ود. اگر نگاه اقتصادی در 
اولویت س��اخت یک برنامه باش��د، اول مردم و پس از آن 
سیس��تم متوجه این رابطه خالف می شوند. متأسفانه در 
تلویزی��ون به یک نکته بدیهی توجه نمی ش��ود. آنچه به 
ش��بکه های تلویزیونی هویت می بخشد س��ریال نیست، 

هویت یک شبکه به برنامه آن است. 
در تلویزیون بیشتر بودجه صرف ساختن سریال می شود 
و در آخ��ر اگ��ر چیزی مانده باش��د صرف برنامه س��ازی 
می شود. به همین دلیل س��طح برنامه ها پایین می آید و 
تهیه کننده مجبور می ش��ود به ج��ای تمرکز روی بحث 
هن��ری برنامه به دنبال کار اقتص��ادی و پرداخت حقوق 
عوامل باشد. به این نکته گاهی توجه نمی شود. این عدم 
توجه به سیاست های کالن مربوط نیست، اما وقتی کار به 
مدیران میانی می رسد، این بی توجهی دوباره رخ می دهد.

منصور ضابطیان  | کارگردان|

ب�رای یک مدیر موف�ق ویژگی های گوناگونی ش�ناخته 
شده است و هریک از صاحب نظران رشته های مدیریت 
و علوم رفتاری نیز نسبت به دسته خاصی از این ویژگی ها 
توجه بیشتری نشان داده اند. در علوم مدیریت نسبت به 
سبک های خاص مدیریتی در زمینه برنامه ریزی شخصی 
و سازمانی تاکید فراوانی می شود و در زمینه روان شناسی 
مدیریت ابعاد فی ما بین انسان ها مورد توجه قرار می گیرد. 

مدیری را در نظر بگیرید که از لحاظ رعایت ویژگی های 
رفتاری و ظاهری به همه وظایف خود عمل کرده، به حتم 
کارکنان س�ازمان و شرکای طرف قراردادش از همکاری 
با او بس�یار راضی و خشنود خواهند بود. در این قسمت 
به بیان آداب متعارف در س�بک رفتار و ظاهر یک مدیر 
موفق خواهی�م پرداخت. در بخش های�ی نیز چگونگی 
کنترل کیفیت در رفتارهای سازمانی را بررسی می کنیم. 
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