
رهبر معظم انقالب اسالمى 
ايران با پايدارى و تحمل هزينه،
منطق خود را پيروز كرده است

جام جهانى 2014 چگونه وضعيت اقتصادى
برزيل را تحت تاثير قرار مى دهد؟ 
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حلول ماه رمضان مبارك باد
از امروز ماه مبارك رمضان،  ماه مهمانى خداوند آغاز مى شود.  پيش بينى 
ــت كه احتماالً امسال اين ماه  ــان رويت  و نجوم حاكى از آن اس كارشناس
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ــد روز مانده به آغاز دور جديد  چن
مذاكرات هسته اى، بازار هاى مالى 
در سكوت فرورفته اند. بررسى هاى 
ــد، طى يك  ــان مى ده آمارى نش
هفته گذشته تقريبا سرمايه گذارى 
ــاى مالى با زيان  در تمامى بازاره

همراه بوده است. 
ــاس، بازدهى بورس يك  براين اس
درصد منفى بوده است. اين اتفاق 
ــا  ــه تقريب ــرايطى رخ داد ك در ش
ــرمايه بر  ــران بازار س تمامى مدي
ــت رو به جلوى بورس تاكيد  حرك

داشته اند. 
ــن،  آنالي ــر  خب ــزارش  گ ــه  ب
مى كند،  تاييد  آمارى  بررسى هاى 
شاخص كل طى دو هفته بيش از 
يك هزار و 700 واحد افت داشته 
است. براين  اساس شاخص بورس 
ــته يك  ــالت هفته گذش در معام

ــش را تجربه كرد و به  درصد كاه
پايين ترين سطح رسيد.

براين اساس از ابتداى سال تاكنون 
ــهامداران بورس  ــن زيان س ميانگي
ــيده  تهران به محدوده 9درصد رس
و بيشتر صنايع بورسى زيانى بيشتر 
ــهامداران  از اين مقدار را نصيب س
خود كرده اند؛ به طورى كه شاخص 
ــال تاكنون  ــورس تهران از اول س ب
حدود 8 هزار واحد كاهش را تجربه 
ــزار واحد به  ــرده و از كانال 79ه ك
ــيده است، يعنى  71 هزار واحد رس
بورس تهران برخالف سنت گذشته 
ــده و  در فصل بهار، گرفتار ركود ش
بازدهى منفى بااليى را تجربه كرده 

است. 
ــكه نيز وضع به همين  در بازار س
ــت و هر سكه تمام بهار  منوال اس
ــنبه  روز ش آزاد  ــازار  ب در  آزادى 

معادل 967 هزار و 200 تومان به 
فروش رفت. 

در حالى كه قيمت طال در بازارهاى 
جهانى اندكى پيشروى كرده است، 
ــكه در بازار داخلى نسبت  قيمت س
ــزار تومان  ــته 12 ه به هفته گذش
ارزان شد.  در همين حال بيزينس 
مانيتور پيش بينى كرده كه اقتصاد 
ايران مى تواند به انتظار رشد باشد. 

ــته بيزينس مانيتور، رشد   به نوش
ــص داخلى  ــد ناخال ــى تولي حقيق
ــال هاى آتى به خاطر  ايران طى س
ــى، تورم باال  تحريم هاى بين الملل
ــيب ديده  و كاهش توليد نفت آس
ــن وضعيت با  ــود. هرچند كه اي ب
حضور دولت حسن روحانى قدرى 
تغيير كرد و به سمت بهبود رفت. 
انتظار مى رود كه اقتصاد ايران در 
ــال مالى 2014 رشد مثبتى را  س

ــا بازار هاى مالى  تجربه كند.  گوي
در انتظار نتيجه مذاكرات مانده اند 
ــان  ــم بگيرند.  كارشناس تا تصمي
مذاكرات  ــد،  مى كنن ــى  پيش بين
ــدود 14  ــروه1+5 ح و گ ــران  اي
ــد.  اين دور از  ــه طول انجام روز ب
ــران و گروه 1+5 از 2  مذاكرات اي
تا 15 ژوئيه در جريان خواهد بود. 
اين زمان بى سابقه موضوعى است 
ــر امور  ــف، وزي ــه پيش تر ظري ك
ــران در پايان وين 5 به   خارجه اي
ــاره كرده و اظهار كرد: «در  آن اش
دور آينده به هر ميزان نياز باشد، 

مذاكره مى كنيم.» 
ــارات طرف هاى غربى و ايران  اظه
نشانه هايى براى اميدوارى به دور 
جديد را نشان مى دهد، اما به ظاهر 
اين نشانه ها از نظر بازار هاى مالى 

قطعى نيست. 

ــور آب و  ــر نيرو در ام ــاون وزي مع
ــن وزارتخانه براى  آبفا از برنامه اي
ــع آبى  از مناب ــتفاده  ــش اس كاه
تجديدپذير به 50درصد خبر داد. 
ــانى  ــزارش پايگاه اطالع رس ــه گ ب
ــم ميدانى افزود:  وزارت نيرو، رحي
«در برنامه ششم توسعه كه اكنون 
ــتيم، قصد  در حال تدوين آن هس
ــاله  داريم در يك افق 10 تا 20 س
مصرف آب از منابع تجديدپذير را 

به 50درصد برسانيم.» 
وى ادامه داد: «بايد به برنامه هاى 
ــده به خوبى عمل كرده و  تهيه ش
ــت تامين ، توزيع، تقاضا  در مديري
ــه كالن  ــك برنام ــرف آب ي و مص
داشته باشيم كه اين امر، مستلزم 
ــيع و  ــى به اطالعات وس دسترس
ــت است و بايد موجودى هاى  درس

خود را بشناسيم.» 
ــت:  ــرو اظهار داش ــاون وزير ني مع
«بايد دانش مربوط به مديريت آب 
را داشته باشيم و تالش شود كشور 
ــب يك برنامه كالن در بخش  صاح
ــده و براى اجراى آن برنامه  آب ش

تمهيدهاى الزم اتخاذ شود.» 
ــه بازنگرى در  ــى با بيان آنك ميدان
طرح هاى بخش آب از فعاليت هاى 
ــا جديت  ــه بايد ب ــت ك مهمى اس
ــود، گفت: «ساخت هر  پيگيرى ش
ــبكه آبيارى و  ــزار هكتار ش يك ه
ــى 50 ميليارد تومان هزينه  زهكش

ــت،  دارد و وقتى آبى موجود نيس
بايد در طرح هايمان بازنگرى انجام 

دهيم.» 
ــود كه  ــت: «بايد تالش ش وى گف
بازنگرى در  ــريع تر روند  هرچه س
طرح هاى آبى راه بيفتد و اين كار 
بايد روان تر پيش رود، زيرا اكنون 
ــلح نيز  ــم هاى غيرمس ــر چش ديگ
ــدها از آب پر  گواه مى دهند كه س

نمى شوند.» 
ــور آب و  ــر نيرو در ام ــاون وزي مع
ــاره به بحران آب، گفت:  آبفا با اش
ــور به موقع  ــران آب كش اگر مدي
ــاى الزم را اتخاذ نكنند  تصميم ه
ــبى  و در اين خصوص اقدام مناس
انجام ندهند، كشور در بحران آب 

بيشتر آسيب پذير مى شود. 
ــاره به توانمندى هاى  ميدانى با اش
ــان ها، گفت: انسان ها  ــيع انس وس
ــوب پـديده هاى طبيعى  مــغــلـ
نخواهند شد و بر اين محدوديت ها 

غالب مى شوند.» 
ــورهايى  ــزود: «موضوع كش وى اف
ــت  ــران مديريت اس ــد ما بح مانن
ــرار داريم  ــرايطى ق ــرا ما در ش زي
ــا نمى فهميم و  ــائل را عين كه مس

نمى توانيم مديريت كنيم.» 
ــح كرد:  ــرو تصري ــاون وزير ني مع
«مشكالت بخش آب كشور در 20 
سال اخير بررسى و جمع بندى شده 
و اگر بين 40 تا 60درصد از منابع 

ــتفاده شود، آسيبى  تجديدپذير اس
ــت وارد نمى شود.»   به محيط زيس
ــاره به بحران آب در  «ميدانى با اش
حوضه زاينده رود، گفت: مديريت 
ــده رود بدون  ــه زاين آب در حوض
ــيعى از مديران  همراهى طيف وس
ــس و  ــدگان مجل ــى، نماين سياس
ــى انجام  ــاير بخش هاى تخصص س

نمى پذيرد.» 
وى پايش حوضه هاى آبريز كشور 
ــاى  فعاليت ه از  ــر  ديگ ــى  يك را 
ضرورى مديريت بخش آب كشور 

عنوان كرد. 
چاه هاى فاقد پروانه

تعيين تكليف مى شوند
ــئول  ــن حال يك مقام مس در همي
ــران از وجود  ــه اى ته در آب منطق
ــاه آب خانگى در  16 هزار حلقه چ
شهر تهران خبر داد و گفت: «از اين 
تعداد تنها 6 هزار چاه مجاز و مابقى 

غيرمجاز شناخته مى شوند.» 
ــن زحمتكش با اعالم تعيين  حس
ــف بيش از 10 هزار چاه فاقد  تكلي
ــتان تهران گفت:  پروانه خانگى اس
«طرح تفاهم نامه همكارى شركت 
ــازمان  ــه اى تهران و س آب منطق
ــات  ارتباط و  ــات  اطالع ــاورى  فن
شهردارى شهر تهران، در راستاى 
ــب براى  ــاخت مناس ــاد زيرس ايج
تبادل اطالعات و حركت در مسير 
ايجاد دولت الكترونيك و همچنين 

ــتقيم  كاهش يا حذف مراجعه مس
مراجعان به شركت آب منطقه اى 

تهران انجام مى شود.» 
مجرى تفاهم نامه همكارى يادشده 
ــاره به اينكه استفاده از دفاتر  با اش
ــهردارى  ــك ش ــات الكتروني خدم
ــركت  به عنوان پل ارتباطى بين ش
آب منطقه اى تهران و ارباب رجوع 
ــت:  اظهارداش كرد  ــد  خواه عمل 
و  ــات  امكان از  ــدى  «بهره من
ــاخت هاى موجود و استفاده  زيرس
از بانك اطالعاتى شهردارى تهران 
ــك اطالعات منابع  براى بهبود بان
ــركت آب منطقه اى تهران،  آب ش
ــن تكليف  ــه در نهايت به تعيي ك
ــش از 10 هزار منبع آبى يا چاه  بي
ــهر تهران و  فاقد پروانه خانگى ش
ساماندهى رودخانه ها و مسيل هاى 
موردنظر  مى انجامد،  تهران  ــهر  ش

اين تفاهم نامه مهم قرار دارد.» 
ــرد: «در اين  زحمتكش تصريح ك
ــا تمامى  ــت ت ــه قرار اس تفاهم نام
اقدام هاى الزم در خصوص تشكيل 
ــدور مجوز  ــه منظور ص ــده ب پرون
ــخ گويى  ــن پاس ــا و همچني چاه ه
ــتعالمات، در دفاتر خدمات  به اس
ــهردارى و به صورت  الكترونيك ش
الكترونيكى انجام و پاسخ استعالم 
يا مجوز نهايى نيز از طريق سامانه 
اين دفاتر به متقاضى و شهردارى 

ابالغ شود.» 

سرمايه گذارى در بازارهاى مالى رونق مى گيرد؟ 

استفاده از منابع آبى تجديدپذير به 50 درصد كاهش مى يابد
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اليحه حمايت از توليد ملى 
اين هفته نهايى مى شود
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آيا رشد صنعت مثبت شده است؟
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فروشى خاطره انگيز با استفاده از روش هاى نوين جذب مشترى

با سمپلينگ،
نبض بازار را در دست بگيريد

تورم خردادماه
به 26/2 درصد كاهش يافت

2

 گزارش «فرصت امروز» 
از وضعيت كسب و كار مدرسه هاى فوتبال

كسب و كارى
كه بوى گل مى دهد
فرقى نمى كند جام جهانى باشد يا مسابقات فصلى باشگاه ها؛ 
در بيشتر كشورها به ويژه ايران، تب فوتبال هميشه باالست. 
در تمامى دوره ها هستند كسانى كه از كودكى با شور و اشتياق 
فوتبال را دنبال مى كنند و از بين آنها عده قليلى كه به تعداد 

انگشتان دست هم نمى رسند، وارد تيم ملى مى شوند. 
مدرسـه هاى فوتبال، جايگاهى هسـتند براى سـكوى پرش 
اسـتعدادهايى كه شايد يكى از آنها فرزند يا برادر كوچك ما 
باشـد. اگر در فصل تابستان و زمان فراغت از تحصيل بچه ها 
سـرى به مدارس فوتبال بزنيد، از ميزان اسـتقبال نونهاالن 
و نوجوانـان از اين ورزش هيجان انگيز متحير خواهيد شـد. 
هرچند كه عـده زيادى از آنها ابتداى پاييز، از مدرسـه هاى 
فوتبـال ترك تحصيل مى كنند و فكر و ذكرشـان تنها درس 

و مشق مى شود. 
در همين فصل گرما است كه بيشترين رونق كسب وكارهاى 
فوتبالـى اتفـاق مى افتد، مخصوصـا اگر اين زمـان مقارن با 

بازى هاى جام جهانى باشد. 
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اينفوگرافى اختصاصى «فرصت امروز»

معاون سازمان مالياتى خبر داد

اعالم شرايط پرداخت قسطى ماليات 
ــال 1391 آنها  ــازمان مالياتى گفت: «افرادى كه ماليات س معاون س
ــده مى توانند 40 درصد آن را تا 31 تير ماه پرداخت كرده و  قطعى ش
بقيه را تا دى ماه به مدت شش ماه تقسيط كنند و چك هاى تقسيط 

شش ماه بايد تا پايان مرداد ارائه شود.» 



اخبار كوتاهگزارش كوتاه

خودروهاى امدادى 
از پرداخت عوارض 

آزادراهى معاف شدند

ــاس ابالغ سرپرست معاونت  براس
ــزى و اقتصاد حمل و نقل  برنامه ري
ــيون ايمنى راه ها،  ــر كميس و دبي
ــدادى از پرداخت  ــاى ام خودروه

عوارض آزادراهى معاف شدند. 
محمود سالمى، در اين ابالغ خطاب 
به شركت هاى بهره بردار آزادراه هاى 
ــت: با  ــرده اس ــح ك ــور تصري كش
ــات امداد  ــه اهميت خدم توجه ب
ــور  ــبكه راه هاى كش و نجات در ش
ــانى در  ــهيل امدادرس ــزوم تس و ل
حوادث رانندگى، مقتضى است به 
ايستگاه هاى عوارضى ابالغ شود تا 
همه خودروهاى امدادى از پرداخت 

عوارض معاف شوند. 
ــام  تم ــالغ  اب ــن  اي ــاس  براس
آمبوالنس  ــژه  (به وي آمبوالنس ها 
خدمات پيش بيمارستانى 115) و 
مراكز خدماتى درمانى كه داراى 
ــت،  بهداش وزارت  ــوان  عن و  آرم 
ــا  ــكى ي ــوزش پزش ــان و آم درم
غيره  و  علوم پزشكى  دانشگاه هاى 
ــت  ــداد جمعي ــاى ام و خودروه
ــالمى، با  هالل احمر جمهورى اس
آرم و مشخصه هاى اين جمعيت، 
ــانى  ــاى آتش نش ــام خودروه تم
راهدارى  ــل  عوام ــاى  و خودروه
مستقر در راه ها شامل معافيت از 

پرداخت عوارض هستند. 

اعضاى كارگروه مبارزه با 
رشوه گمرك تغيير كردند

اعضاى كارگروه پيشگيرى و مبارزه 
ــرك جمهورى  ــوه در گم ــا رش ب

اسالمى ايران تغيير كردند. 
به گزارش خبرنگار «مهر»، اعضاى 
جديد كارگروه پيشگيرى و مبارزه با 
رشوه در گمرك جمهورى اسالمى 
ــيان،  ــعود كرباس ايران با حكم مس
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى 

منصوب شدند. 
ــه  ــاس آيين نام ــدام براس ــن اق اي
ــوه در  ــگيرى و مبارزه با رش پيش
ــى كه مصوب  ــتگاه هاى اجراي دس
ــوده، صورت گرفته  هيات وزيران ب
است و رييس كل گمرك ايران در 
احكام جداگانه اى، عليرضا مقدسى، 
ــى، مديريت  ــركل دفتر ارزياب مدي
عملكرد و پاسخگويى به شكايات، 
ــركل مركز  ــگرى مدي ــرود عس ف
ــق آزاد و ويژه  واردات و امور مناط
و بيژن عبدزاده، مديركل حراست 
ــور انتظامى را به عنوان اعضاى  و ام
جديد كارگروه پيشگيرى و مبارزه 

با رشوه در گمرك منصوب كرد. 

البرز پرترددترين استان 
در بهار 93 شد

پايانه هاى  مديركل حمل ونقل و 
استان البرز به ثبت تردد بيش از 
ــون و 760 هزار خودرو از  88 ميلي
البرز  استان  مواصالتى  محورهاى 
ــاره  ــال93 اش ــه ماه اول س در س
كرد و گفت: استان البرز در صدر 
جدول استان هاى پر تردد كشور 

قرار گرفته است. 
ــر  ــرد: ب ــار ك ــرى اظه ــم باق قاس
ــده از طريق  ــار اخذ ش ــب آم حس
ــمار هاى نصب شده در 30  ترددش
ــى  ــاى مواصالت ــع از محوره مقط
ــوع 88 ميليون و  ــتان، در مجم اس
ــتان  ــزار و 733 تردد از اس 760 ه
ــده كه بر حسب اين آمار،  انجام ش
در ايام مذكور استان البرز نخستين 
ــور بوده است و  استان پرتردد كش
پس از البرز، استان هاى مازندران، 
گيالن و تهران در رتبه هاى بعدى 
ــركل حمل ونقل  ــرار دارند.  مدي ق
ــاره  ــتان البرز با اش و پايانه هاى اس
ــتان البرز مسير عبور  به اينكه اس
ــيارى از مسافران به ساير نقاط  بس
ــردد و  ــت، نظارت بر ت ــور اس كش
مديريت ترافيك در استان را بسيار 
با اهميت عنوان كرد و افزود: در ايام 
مذكور بيشترين تردد در محور كرج 
– تهران و بالعكس با 21 ميليون و 
398 هزار و 207 تردد و پس از آن 
در محور كرج- قزوين و بالعكس با 
ــون و 373 هزار و 321 تردد  9 ميلي
انجام شده است. همچنين در محور 
كرج -چالوس و بالعكس نيز در اين 
مدت 2 ميليون و 687 هزار و 239 

تردد ثبت شده است. 
ــايل نقليه  ــردد وس ــهم ت وى، س
سنگين در استان البرز را 12درصد 
ــترين  اعالم كرد و اظهار كرد: بيش
تردد وسايل نقليه سنگين در محور 

كرج-ماهدشت بوده است. 
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رهبر معظم انقالب اسالمى 
ايران با پايدارى و تحمل هزينه
منطق خود را پيروز كرده است

ــته در  ــالمى روز گذش حضرت آيت اهللا خامنه اى، رهبر معظم انقالب اس
ــهيدان هفتم تير و جمعى از خانواده هاى  ديدار با خانواده هاى معظم ش
شهيدان و جانبازان شهر تهران، با تاكيد بر نياز جامعه و كشور به درك 
ــه راه نورانى و پرطراوت  ــهيدان، ادامه وفادارى ملت ب و پيگيرى پيام ش
ــت توطئه هاى سلطه گران خواندند  شهيدان را زمينه ساز استمرار شكس
ــراق افزودند:«آنچه در عراق  ــه ع ــوادث منطقه از جمل ــاره به ح و با اش
مى گذرد، جنگ «تروريسم و دلبستگان به غرب» با «مخالفان تروريسم 

و طرفداران استقالل ملت ها» است. 
ــانى دفتر مقام معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــتادگى ملت ايران در مقابل دشمنان افزودند:  خامنه اى با تجليل از ايس
ــود را در رويارويى با  ــل هزينه، منطق خ ــن ملت با پايدارى و تحم «اي
ــان منصفى، امروز،  ــت، به گونه اى كه هر انس ــمنان پيروز كرده اس دش
جمهورى اسالمى و ملت ايران را مظلوم اما «مقتدر، عزيز، مستقل و رو 
به پيشرفت» مى داند كه اين راه به فضل الهى و به بركت وفادارى مردم 

به راه شهيدان، با شتاب و قدرت بيشتر ادامه خواهد يافت.»
ايشان، ناكامى هاى سه دهه اخير دشمنان را باعث متراكم شدن كينه آنان 
نسبت به ملت ايران خواندند و افزودند: مستكبران جهان كه از امام و انقالب 
ــا و توطئه هاى خود بر نمى دارند، به  ــت از حيله ه و ملت ايران متنفرند دس

همين علت ملت و مسئوالن بايد كامال هوشيار و مراقب باشند.»
ــاره به حوادث منطقه تاكيد كردند: دشمنان  ــالمى با اش رهبر انقالب اس
ــرمايه گذارى  ــالم امروز روى ايجاد جنگ هاى داخلى ميان ملت ها س اس
كرده اند تا مردم را با عناوين قومى و مذهبى به جان يكديگر بيندازند. 

ــتكبران را درباره حوادث عراق و  حضرت آيت اهللا خامنه اى، تبليغات مس
برخى كشورها، نشان دهنده اميد بستن آنها به ايجاد جنگ شيعه و سنى 
ــراق، دنباله ها و تفاله هاى رژيم صدام به همراه  ــد و افزودند: در ع خواندن
ــت به  ــان هاى «غافل، جاهل و دور از فهم و معنويت»، دس ــده اى انس ع
ــمنان، اين حوادث را جنگ شيعه و سنى مى نامند  جنايت مى زنند و دش

اما اين فقط يك آرزوست. 
ايشان افزودند: ملت عزيز و شجاع ايران، به فضل الهى، تاكنون دشمن را با 
«وحدت و هوشيارى و بصيرت»، ناكام گذاشته و بدون ترديد از اين پس نيز، 
همه حمالت و توطئه هاى استكبار را بى نتيجه خواهد گذاشت و جبهه سلطه 

گران در نهايت در مقابله با بيدارى اسالمى، قطعا شكست خواهد خورد. 
ــردم به ويژه  ــان، آحاد م ــت اهللا خامنه اى در پايان سخنان ش ــرت آي حض
ــئوالن، نخبگان، هنرمندان، نويسندگان، دانشمندان و دانشجويان را  مس
ــهيدان سرافراز انقالب اسالمى و اداى وظيفه  به حفظ ميراث گرانقدر ش

در مقابل عظمت آنان توصيه كردند. 
در حاشيه اين ديدار، رهبر انقالب، جانبازان حاضر را مورد تفقد قرار دادند.

11 استان كشور از خط آهن محرومند

ــور تاكنون 20 استان به طور رسمى به شبكه  ــتان كش از مجموع 31 اس
ــران از وجود اين  ــتان اي ــده اند و اين يعنى هنوز 11 اس ريلى متصل ش
نعمت صنعتى كه در توسعه زيربنا اهميت بااليى دارد محروم هستند. 

ــنا، آذربايجان غربى، اردبيل، ايالم، بوشهر، چهار محال و  به گزارش ايس
بختيارى، خراسان جنوبى،  خراسان شمالى، كردستان، كرمانشاه، گيالن 
و همدان 11 استانى هستند كه هنوز خطوط ريلى به آنها نرسيده است. 
سابقه طوالنى راه آهن در ايران و حتى تاكيد هميشگى مسئوالن بر لزوم 
گسترش ايستگاه هاى قطار در كشور نيز باعث نشده ايران تحت پوشش 

سراسرى خطوط ريلى قرار گيرد. 
ــران از طريق راه آهن به يكديگر و با  ــهر اي با وجود اتصال بيش از 70 ش
ــور،  ــود برپايى 11هزار كيلومتر از خطوط ريلى در نقاط مختلف كش وج
همچنان مناطق بسيارى از ايران از چشم انداز ورود قطار به نزديكى شهر 

زندگى شان محروم هستند. 
ــن، زنجان،  ــان رضوى، البرز، قزوي ــمنان، خراس ــتان هاى تهران، س اس
ــزگان، مازندران، گرگان،  ــرقى، اصفهان، يزد، كرمان، هرم آذربايجان ش
فارس، قم، مركزى، كهكيلويه و بويراحمد، لرستان، خوزستان و سيستان 
ــتان 20 استانى هستند كه هر يك با سابقه و پوششى متفاوت  و بلوچس

در زمره استان هاى صاحب راه آهن به حساب مى آيند. 
ــهر  ــترين كاربرد در اين حوزه پرترددترين ش در اين ميان تهران با بيش
ريلى كشور است كه بسيارى از توابع آن نيز در حوزه خطوط ريلى خود 
ــابقه و قدمت  ــتان ها مانند فارس نيز از س ــاى داده اند. بعضى از اس را ج

كمترى در اين حوزه برخوردار هستند. 
اتصال مشهد به تهران و سپس تهران به خرمشهر، از سوى ديگر اتصال 
جلفا به پايتخت و تهران به زاهدان نشان مى دهد خطوط ريلى به شكلى 
ــده و در حال حاضر منتهى اليه شمال غرب  ضربدرى در ايران احداث ش
ــرق را به جنوب غرب متصل كرده است؛  ــرق و شمال ش را به جنوب ش
ــيارى نيز هستند كه در اين پوشش  ــتان هاى بس هر چند در اين بين اس

سراسرى راه آهن نقشى نداشته اند. 
آذربايجان غربى، اردبيل، ايالم، بوشهر، چهار محال و بختيارى، خراسان 
ــاه، گيالن و همدان 11  ــتان، كرمانش ــان شمالى، كردس جنوبى،  خراس
ــيده است؛ هر چند  ــتند كه هنوز خطوط ريلى به آنها نرس ــتانى هس اس
ــتان ها در دستور كار بوده و شركت  ــيارى از شهرهاى اين اس اتصال بس
ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور بسيارى از آنها را در مرحله 
ــرى، راه  ــش سراس ــيدن به پوش ــاخت يا مطالعه دارد، اما هنوز تا رس س
ــت. با توجه به كم هزينه بودن حمل و نقل ريلى نسبت  بسيارى باقى اس
ــئوالن اجرايى كشور بر لزوم اتصال  به ديگر حوزه ها و البته تاكيدات مس
ــايگان غربى، شرقى و شمالى به نظر مى رسد براى  راه آهن ايران به همس
ــاندن اين 11 استان باقيمانده به جمع ديگر مناطق بايد برنامه ريزى  رس
ــا در افق 1404  ــارات الزم صورت گيرد ت ــه همراه با اعتب ــق و البت دقي
راه آهن ايران حداقل در حوزه داخل كشور دسترسى كامل را ايجاد كرده 

و به هدف وجود 25 هزار كيلومتر خط آهن برسد. 

اليحه حمايت از توليد ملى اين هفته نهايى مى شود
ــت از توليد ملى  ــه حماي اليح
ــن هفته  ــال اي ــس از دو س پ

دوباره به مجلس مى رود.
ــس  لم ــا  ب ــينان  مجلس نش
ــه  ــى ك ــكالت و چالش هاي مش
ــور را مورد  ــت توليد كش صنع
ــت، چندى  هدف قرار داده اس
دو  ــدود  ح در  ــى  يعن ــش  پي
ــه تدوين  ــدام ب ــال پيش اق س
ــد ملى  ــت از تولي ــرح حماي ط
ــيون ويژه حمايت از  در كميس
ــارت بر اصل  ــد ملى و نظ تولي
ــا هدف  ــى، ب ــون اساس 44 قان
ــدات  ــت از تولي ــهيل حماي تس
ــا كليات اين طرح به  كردند. ام
دليل مغايرت با اصل 75 قانون 
ــخ دوم مرداد  ــى در تاري اساس
ــق،  ــا 98 رأى مواف ــال 92 ب س
رأى  و 10  ــف  مخال رأى   106
ــع از 231 نماينده حاضر  ممتن
ــيد  ــس به تصويب نرس در مجل
ــس خارج  ــتوركار مجل و از دس
ــس از  ــى رييس مجل ــد. ول ش
كميسيون ويژه حمايت از توليد 
ملى خواست تا دوباره روى اين 
ــرده و اين طرح را  ــرح كار ك ط
به شكل جامع ترى تنظيم كند 
تا مشكالت توليد مرتفع شود. 

ــتا كميسيون ويژه  در اين راس
حمايت از توليد ملى با رويكرد 
رفع موانع توليد طرح حمايت 
ــد ملى را اصالح و براى  از تولي
تصويب به صحن علنى مجلس 
ــخ اول  ــرد و در تاري ــه ك ارائ
ــن طرح در صحن  بهمن ماه اي
علنى مجلس اعالم وصول شد. 
ــرح پس از  ــن ط ــره اي  باالخ
به صورت  ــرر  مك ــى هاى  بررس
خالصه و با عنوان طرح اصالح 
برخى قوانين با هدف حمايت 
ازتوليد دركميسيون انرژى در 
ــال  ــخ 26 فروردين ماه س تاري
ــان و  جارى با حضور كارشناس
مسئوالن دولتى، نماينده مركز 
پژوهش هاى مجلس و معاونت 
برنامه ريزى و نظارت راهبردى 
تصويب  ــه  ب ــورى  رييس جمه

رسيد. 
ــع توليدى در  ــون صناي اما چ
رشد اقتصادى كشور حرف اول 

ــراى به گردش  ــد و ب را مى زنن
ــاد  اقتص ــاى  چرخ ه درآوردن 
ــالح برخى  ــق توليد اص و رون
ــخگوى  پاس تنهايى  به  قوانين 
ــور  ــع توليدى كش ــاز صناي ني
ــت  ــت، اين بار دولت دس نيس
ــد و تدوين اليحه اى  به كار ش
براى حمايت از توليد داخلى را 
ــتور كار وزارت صنعت،  در دس

معدن و تجارت قرار دارد. 
فوالدگر، نماينده مردم اصفهان 
در مجلس در اين خصوص به 
ــت: بعد از اينكه  خانه ملت گف
ــرح حمايت از توليد  كليات ط
ملى در صحن علنى مجلس به 
ــيد طرح ياد شده  تصويب نرس
ــار دولت قرار داديم  را در اختي
ــن بود كه  ــت ما اي و درخواس
ــع ايرادات اين  دولت ضمن رف
ــب اليحه  ــرح، آن را در قال ط
ــع مالى نيز  ــه دهد تا مناب ارائ
براى آن از سوى دولت در نظر 

گرفته شود. 
اينكه  ــه  ب باتوجه  ــزود:  اف وى 
ــات طرح «اصالح برخى از  كلي
ــتاى حمايت از  قوانين در راس
توليدملى» در كميسيون ويژه 
ــيده و ايرادهاى  به تصويب رس
طرح حمايت از توليد ملى نيز 
ــيون ويژه توليدملى  در كميس
ــت و همچنين  ــده اس رفع ش
ــال تدوين  ــز در ح ــت ني دول
اليحه اى براى حمايت از توليد 

ــد اين  ــه نظر مى رس ــت، ب اس
ــط تيرماه تهيه  ــه تا اواس اليح

شود. 
ــخنگوى  س ــادرى،  ق ــر  جعف
ــت از  ــژه حماي ــيون وي كميس
ــد ملى و نظارت بر اجراى  تولي
سياست هاى كلى اصل 44 نيز 
ــال  ــت ماه س در 29 ارديبهش
جارى از تهيه پيش نويس اين 
ــوى دولت خبر داد  اليحه از س
و خواستار عدم مخالفت دولت 
ــراى  ــدى، اج ــد تص در فرآين
ــتن  ــات مجلس و نداش مصوب
ــل 85 قانون  ــا اص ــرت ب مغاي

اساسى در اين اليحه شد. 
ــه  گفت ــق  طب ــزود:  اف وى 
ــدن وتجارت  ــت، مع وزيرصنع
ــراى  ب ــه  اليح ــس  پيش نوي
ــال  ــى به دولت ارس نظرخواه
شده و پس از دريافت، نظرات 
ــيون اقتصادى  ــا در كميس آنه
ــود كه  ــى مى ش ــت بررس دول
ــس از طرح  ــه پيش نوي در تهي
ــز بهره  ــس ني ــر مجل موردنظ

گرفته شده است. 
با اشاره  نماينده مردم شهريار 
به بخش هايى ازاليحه حمايت 
ــش  ــت: افزاي ــى گف ازتوليدمل
ملى  توسعه  ــرمايه صندوق  س
ــعه صادرات،  دربانك هاى توس
ــدوق  صن و  ــدن  صنعت ومع
ــت  ــادرات در دس ــت ص ضمان
اقدام است و مى توان با نهايى 

ــدن اليحه حمايت از توليد،  ش
مالى  حمايت هاى  داشت  اميد 
خوب از توليد، جنبه عملياتى 

پيدا كند. 
ــر  تهات ــى  گروس ــين  حس
ــه  ب ــت  دول ــاى  بدهى ه
بخش خصوصى ازطريق ماليات 
ــارى وصنعتى را  واحدهاى تج
ــاى اليحه  حمايت  از ويژگى ه
ــت و افزود:  از توليد ملى دانس
يقينا درصورت عملياتى شدن 
ــك خوبى  ــنهاد كم ــن پيش اي
ــى به بخش  ــر تامين مال از نظ

توليد و صنعت مى شود. 
ــيون صنايع و  اين عضو كميس
ــور افزود: در طرح  معادن كش
ــراى حمايت از توليد  مجلس ب
ــه اى  بيم ــاى  ــى حمايت ه مل
ــاى  حمايت ه ــان،  ازكارآفرين
ــدگان،  صادركنن از  ارزى 
بانكى  ارزان  قيمت  ــهيالت  تس
وحمايت هاى بيمه اى گنجانده 
ــده بود و اميدواريم تلفيقى  ش
ــه حمايت از  ــرح و اليح از ط
توليد ملى با جامعيت كامل به 

تصويب مجلس برسد. 
ــاون  مع ــدى،  محم ــاپور  ش
ــاد نيز از  ــادى وزير اقتص اقتص
نهايى شدن اين اليحه تا پايان 
ــر داد و گفت:  ــه خب اين هفت
ــبب  قطعا تصويب اين طرح س
ــد  ــد وافزايش رش ــق تولي رون

اقتصادى كشور مى شود. 

ــا در اين  ــد ديد واقع حال باي
ــه براى  ــى ك ــه نكات ــه ب اليح
ــى  مل ــدات  تولي از  ــت  حماي
ــده و  ــت توجه ش ضرورى اس
ــه واقعا  ــا تصويب اين اليح آي
ــرى براى حمايت از بخش  تاثي

توليدى كشور دارد. 
عضو  ــى،  داوران ــى  پورابراهيم
كميسيون اقتصادى مجلس در 
پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه 
ــد  ــت از تولي ــه حماي در اليح
ــه نكاتى توجه  ملى بايد به چ
ــود، گفت: بحث تامين مالى  ش
توليدى  ــاى  و طرح ه پروژه ها 
ــت،  ــيار مهم اس ــكات بس از ن
ــرمايه بانك ها براى  افزايش س
توليدى  مالى طرح هاى  تامين 
ــور و تقسيط تسهيالت  در كش
ــى  بخش ــودگى  بخش و  معوق 
ــهيالت  ــود و كارمزد تس از س
ــدى، دادن  ــى صنايع تولي بانك
به صورت  ــادى  م ــوق هاى  مش
ــوق هاى  مش و  ــهيالت  تس
ــوز ورود  ــادى مانند مج غيرم
ــاى داخلى و خارجى  به بازاره
ــا، توجه ويژه  به توليد كننده ه
كه  دانش بنيان  به شركت هاى 
تازه تاسيس هستند و تصويب 
ــكام جديد براى  ــن و اح قواني
ــركت ها از  ــت از اين ش حماي
نكاتى هستند كه بايد حتما در 
اين اليحه به آنها توجه شود. 

ــزود: در طرح حمايت از  وى اف
توليد كه از سوى مجلس ارائه 
ــده به همه اين نكات توجه  ش
ــده بود و اميدواريم در اين  ش
ــه اين موارد توجه  اليحه نيز ب

شود. 
در آخرين پيگيرى  انجام شده، 
پس از آنكه وزير صنعت اليحه 
42 ماده اى حمايت از توليد را 
روى ميز دولت گذاشته است، 
كارگروه منتخب اتاق بازرگانى 
ــى را روى اين  ــران اصالحات اي
ــاس  اليحه انجام داده كه براس
آن 11 بند از اين اليحه حذف 
ــده  ــد به آن اضافه ش و 16 بن
ــت تصميم گيرى در  و قرار اس
ــن اليحه در  ــورد تصويب اي م

اين هفته نهايى شود. 

ــازمان  مديركل مقررات صادرات و واردات س
ــام صادر كنندگان  ــعه تجارت گفت: تم توس
ــرط ارائه اظهار نامه  ــاى غيرنفتى به ش كااله
ــرر، از  ــاالنه در موعد مق ــد س ــات درآم مالي

پرداخت ماليات  بر درآمد معاف مى شوند. 
س  ــيد عبا س
در  ــينى  حس
ــا  ب ــو  گفت وگ
اين  به  ــارس»  «ف
كرد  ــاره  اش نكته 
ــاس ماده  كه براس
104 قانون برنامه 
اخذ  توسعه  پنجم 
ــات  ــه مالي هرگون

ــاى غيرنفتى ممنوع  از محل صادرات كااله
ــون اعطاى  ــاده 119 همين قان ــت، اما م اس
ــل اظهار نامه  ــوط به تكمي ــا را من معافيت ه

مالياتى كرده است. 
ــال اخير برخى  وى تصريح كرد: طى چند س
ــى كه در نقاط  ــدگان به ويژه آنهاي صادر كنن
ــد، به دليل عدم  ــاده فعاليت مى كنن دور افت

ــازمان  ــئله، اكنون با س ــه اين مس آگاهى ب
ــكل شده اند.  مديركل  امور مالياتى دچار مش
ــعه  ــازمان توس مقررات صادرات و واردات س
ــه صادر كنندگان كاالهاى غيرنفتى  تجارت ب
ــه الكترونيكى  ــه ب ــه با توج ــه كرد ك توصي
اظهار نامه هاى  شدن 
ــا مهلت  ت ــى  ماليات
ارائه  مقرر نسبت به 
اظهار نامه خود اقدام 
ــا بتوانند از  كنند، ت
ــى  ماليات ــت  معافي
ــوند.   ش ــوردار  برخ
ــاس  براس ــون  چ
قانون، اصل بر اظهار 
فعال اقتصادى در ماليات است، بنا بر اين هر 
گونه معافيت مالياتى از جمله معافيت درآمد 
ــرط  ــر از يك ميليون تومان در ماه به ش كمت
ــال 92 در  ارائه اظهارنامه ماليات عملكرد س
ــان تيرماه و ارائه  ــت قانونى از اول تا پاي مهل
ــر ارزش افزوده از اول تا  اظهارنامه ماليات ب

15 تيرماه است. 

  نرخ تورم خردادماه به 26/2درصد رسيده 
ــت ماه سال جارى  ــبت به ارديبهش كه نس
ــار ايران،  ــت.  مركز آم ــته اس كاهش داش
ــت كاالها و خدمات  ــاخص قيم گزارش ش
ــور در  ــهرى كش ــاى ش ــى خانواره مصرف

ــال 93  خردادماه س
را اعالم كرد.  بر اين 
ــاس در خردادماه  اس
شاخص  جارى  سال 
ــدد 185/1 را  كل ع
ــد كه  ــان مى ده نش
ــاه قبل  ــبت به م نس
افزايش  ــد  0/8 درص

ــبت به  ــاخص كل نس ــته، افزايش ش داش
ــت  ــال قبل 14/7درصد اس ــابه س ماه مش
ــالع در ماه قبل  ــه همين اط ــبت ب كه نس

17/2 درصد كاهش يافته است. 
ــاخص كل  ــرات ش تغيي ــد  همچنين درص
ــهرى) در 12 ماه منتهى به  ــرخ تورم ش (ن
ــابه  ــبت به دوره مش ــال 93 نس خرداد س
ــبت  ــت كه نس ــال قبل 26/2 درصد اس س

ــارى (28/4)  ــال ج ــت س به ماه ارديبهش
ــاخص گروه عمده  ــت.  ش كاهش يافته اس
خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات در اين 
ــبت به ماه  ــيد كه نس ماه به رقم 216 رس

قبل تغييرى نداشته است. 
شاخص اصلى گروه 
ــا در ماه  خوراكى ه
به  ــى  بررس ــورد  م
رسيد   213/3 عدد 
ــه ماه  ــبت ب كه نس
ــد  0/1 درص ــل  قب
ــان  نش ــش  كاه

مى دهد. 
ــاخص گروه اصلى خوراكى ها نسبت به  ش
ماه مشابه سال قبل 7درصد افزايش نشان 
ــه اين گروه  ــرخ تورم 12 ماه مى دهد و ن

31/2 درصد است. 
ــان مى دهد اين شاخص  تورم 12 ماهه نش
ــال جارى 28/4  ــت ماه س كل در ارديبهش
ــيده  ــه در خردادماه به 26/2 رس ــوده ك ب

است. 

تورم خردادماه به 26/2 درصد كاهش يافتارائه اظهار نامه مالياتى، شرط معافيت مالياتى صادر كنندگان

و  ــل  گازوئي ــرف  مص ــش  «افزاي
ــز وزارت  ــوخت مايع خط قرم س
ــى كه در  ــت». موضوع ــت اس نف
آخرين دستورات گازى وزير نفت 

بيشترين تاكيد روى آن است. 
ــتان و گرم  ــل تابس ــاز فص ــا آغ ب
ــورد نياز  ــدن هوا، حجم گاز م ش
ــيمى ها نيز افزايش مى يابد  پتروش
ــى افزايش مصرف  كه اين به معن
ــوره در اين  ــت ك ــل و نف گازوئي
واحدهاست. هرچند با اصرار وزير 
نفت اين مسئله در سال جارى تا 

حد زيادى كنترل شده است. 
ــتورهاى جديد خود  زنگنه در دس
ــتفاده از گازوئيل و نفت  افزايش اس
ــوره را ممنوع كرده و در چند ماه  ك
نخست امسال، گاز طبيعى جايگزين 

سوخت هاى مايع شده است. 
طبق اعالم مدير گازرسانى شركت 
ملى گاز ايران، در دو ماهه نخست 
ــزان تحويل گاز  ــارى مي ــال ج س
ــى به واحدهاى نيروگاهى با  طبيع

افزايش روبه رو شده است. 
ــال  به گفته ابراهيمى از ابتداى س
ــون حجم گاز طبيعى  جارى تاكن
ــه ميليارد  تحويلى به نيروگاه ها س
ــه و با توجه به  مترمكعب باال رفت
ــتان پيش بينى  ــل تابس ــاز فص آغ

مى شود اين حجم افزايش يابد. 
ــوان دارنده  ــران به عن ــد اي هرچن
ــطح از ذخاير گازى  ــترين س بيش

ــتفاده از  ــت و اس جهان مطرح اس
ــوان جايگزين  ــوخت به عن اين س
ــوخت هاى مايع مانند گازوئيل  س
ــراى ما  ــى ب ــبى باالي ــت نس مزي
ــن  تامي ــورت  ص در  ــا  ام دارد، 
ــدن مايحتاج انرژى نيروگاه ها،  نش
ــوخت، احتمال افزايش  كسرى س
ــى ها را افزايش داده است.  خاموش
ــت تالش كرده  هرچند وزارت نف
ــع گاز طبيعى  ــردن توزي ــا باال ب ب
ــوخت مايع را  ــكل كسرى س مش

كنترل كند. 
ــپچينگ شركت  ــت ديس سرپرس
ــاره اعالم كرده  ملى گاز در اين ب
ــاى انجام  ــاس برنامه ريزى ه براس
ــه  ــل گاز ب ــزان تحوي ــه، مي گرفت
ــش  ــتان افزاي ــا در تابس نيروگاه ه
مى يابد تا مصرف سوخت مايع در 
نيروگاه ها با هدف افزايش صادرات 

و ارزش افزوده آن، تقليل يابد. 
تربتى از افزايش بيش از 6ميليارد 
ــالى  ــم گاز ارس ــى حج مترمكعب
ــال  ــا پايان امس ــا ت ــه نيروگاه ه ب
ــته  ــال گذش خبر داده و گفته: س
ــه  ب گاز  ــب  مترمكع ــارد  36ميلي
ــد و درصورت  ــا داده ش نيروگاه ه

ــش ظرفيت توليد گاز  تحقق افزاي
ــتى، پيش بينى  ــش باالدس در بخ
شده است گازرسانى به نيروگاه ها 
ــال به 42ميليارد متر مكعب  امس

افزايش يابد. 
ــت قرار گرفتن  ــه دنبال در اولوي ب
ــوخت مايع به  ــه س كاهش عرض
ــره اين  ــزان ذخي ــا، مي نيروگاه ه
ــرق  ب ــاى  نيروگاه ه در  ــوخت  س
كشور شامل نفت كوره و گازوئيل 
ــزان ممكن در  ــن مي ــه كمتري ب
ــيده و  ــال اخير رس طول چند س
ــن رابطه  ــر در اي ــزارى مه خبرگ
ــره  ــدى ذخي ــش 25درص از كاه
ــل و 45درصدى نفت كوره  گازوئي
ــش عرضه  ــا كاه ــا ب در نيروگاه ه

ــابه سال  ــه با مدت مش در مقايس
گذشته خبر داده است. 

ــال حاضر موجودى گازوئيل  در ح
ــران حدود  ــرق اي ــاى ب نيروگاه ه
ــودى  موج و  ــر  ليت ــارد  1/2ميلي
ذخيره نفت كوره نيروگاه ها حدود 

1/3ميليارد ليتر است. 
ــه پيش از  ــت ك اين در حالى اس
اين نيز كاهش حجم گازوئيل هاى 
ــا، صداى  ــه نيروگاه ه ــى ب تحويل
ــئوالن وزارت نيرو را درآورده  مس
ــه  ــى كه حتى جلس ــا جاي ــود ت ب
ــترك چيت چيان و زنگنه نيز  مش
ــرد و كار به جايى  دردى را دوا نك
ــه صورت  ــر نفت ب ــيدكه وزي رس
ــاال بودن  ــه انتقاد از ب ــى ب تلويح
ميزان صادرات برق نيز پرداخت. 

ــال  ــت ماه س ــه در ارديبهش زنگن
ــيون  ــور در كميس ــارى با حض ج
ــوراى اسالمى با  انرژى مجلس ش
اشاره به ضرورت افزايش صادرات 
ــت: نبايد  ــى ايران، گف گاز طبيع
ــادرات برق،  ــم كه با ص كارى كني

رقيب خودمان شويم. 
ــال حاضر هر  ــه وى در ح به گفت
ــنت صادر  ــب گاز 45 س مترمكع

ــر متر  ــى كه ه ــود، در حال مى ش
مكعب گاز به 5/8كيلووات ساعت 
ــود و در اين  ــل مى ش ــرق تبدي ب
ــرايط به جاى درآمد 45 سنت،  ش
ــنت به  ــن گاز به قيمت 20 س اي

بخش برق داده مى شود. 
ــال هاى  ــالم زنگنه در س طبق اع
و  گاز  دالر  ــارد  3/5ميلي ــر  اخي
فرآورده نفتى در نيروگاه ها مصرف 
و تبديل به برق شده در حالى كه 
ــرق تنها 800  ــادرات ب درآمد ص

ميليون دالر بوده است. 
ــت گذارى هاى  ــه به سياس با توج
جديد وزارت نفت احتمال كاهش 
صادرات برق ايران قوت گرفته و با 
توجه به تعهدات بين المللى كشور 
ــت،  ــخص نيس در اين زمينه مش
وزارت نيرو چه طرح جايگزينى را 

مدنظر قرار خواهد داد. 
ــتان و باال رفتن  با آغاز فصل تابس
مصرف برق در كشور، وزارت نيرو 
ــى، بايد  ــار تعهدات خارج در كن
ــز فراهم  ــور را ني ــاز داخل كش ني
ــار جامعه  ــا توجه به فش ــد و ب كن
ــرى از قطعى برق و  ــراى جلوگي ب
جيره بندى آب، بايد ديد سرانجام 
طرح هاى توسعه  محور وزارت نفت 
براى جايگزين كردن سوخت هاى 
ــار  پاك نتيجه خواهد داد يا با فش
ــار ديگر به  ــه، وزارت نيرو ب جامع
سهم سوختى خود دست مى يابد. 

گاز طبيعى جايگزين سوخت هاى مايع مى شود؟ 

زنگنه افزايش مصرف گازوئيل را ممنوع كرد



اخبار كوتاه

مصرف آب شهروندان 
تهرانى 1/4 درصد 

افزايش يافت
ــهر تهران  حجم مصرف آب در ش
ــاه 93 در  ــم تير م روز جمعه شش
مقايسه با روز مشابه سال گذشته، 

1/4درصد افزايش يافت. 
ــه  ــون ب ـــال تـاكن ــاز امـس از آغـ
272 ميليون و 176 هزار مترمكعب 
ــت و روز گذشته ميزان  رسيده اس
ــهروندان تهرانى به  مصرف آب ش
ــه ميليون و 165 هزار مترمكعب  س
رسيدكه در مقايسه با روز پيش از 
آن (پنجشنبه)، 25 هزار مترمكعب 

كاهش داشته است. 
ــران از آغاز  ــرف آب ته جمع مص
ــال تاكنون به 272 ميليون و  امس
هر  ــيد.  رس مترمكعب  ــزار  176 ه
مترمكعب آب، 1000 ليتر است. 

تخفيف قيمت كاالهاى 
اساسى براى كارمندان 

دولت در ماه مبارك رمضان
تعاونى هاى  ــه  اتحادي ــل  مديرعام
مصرف كاركنان دولت از مشموالن 
بسته امنيت غذايى كه مى توانند از 
بين 10 كاال تا سقف مصوب دولت 
ــد و همچنين كاالهاى  خريد كنن
اساسى را با تخفيف از تعاونى هاى 
مصرف خريدارى كنند، خبر داد. 

ــانى  ــزارش پايگاه اطالع رس ــه گ ب
ــن  بهم ــزى،  مرك ــاون  تع ــاق  ات
ــته امنيت  ــى در مورد بس عبدالله
ــزود: دولت براى  ــى دولت اف غذاي
ــهميه بگير كميته امداد  ــار س اقش
ــازمان  س و  امــام خـمـيـنى (ره) 
ــتى اقالمى را درنظر گرفته  بهزيس
ــبكه هاى توزيع در  كه از طريق ش

اختيار آنها قرار مى گيرد. 
تعاونى هاى  ــه  اتحادي ــل  مديرعام
ــان دولت ادامه داد:  مصرف كاركن
ــت، به هر  ــه دول ــاس مصوب براس
ــمول، دو نفر اول خانوار  خانوار مش
ــزار تومان و  ــه ازاى هر نفر 30 ه ب
ــوم تا سقف 8 نفر) به ازاى  (نفر س
هر نفر 10 هزار تومان كاال به كارت 

بانكى يارانه آنها واريز مى شود. 
ــن مرحله  ــرد: در اي ــه ك وى اضاف
ــبد امنيت غذايى  ــار هدف س اقش
ــت  ــد و دول ــدا كرده ان ــش پي كاه
ــاى كاال به  ــراى اعط ــه اى ب برنام
ــتانه ماه  ــدان دولت در آس كارمن

مبارك رمضان ندارد. 
ــدود  ــرد: ح ــار ك ــى اظه عبدالله
ــمول دريافت  ــر مش ــون نف 7 ميلي
بسته امنيت غذايى دولت هستند 
ــبد كااليى وجود  و در اين دوره س
ندارد و مشموالن مى توانند از 10 
ــى تهيه شده در  قلم كاالى اساس
ــقف ارقام مصوب  فروشگاه ها تا س

دولت خريد كنند. 
ــموالن براى  وى با بيان اينكه مش
ــت غذايى 3 ماه  ــته امني خريد بس
فرصت دارند، گفت: بنابراين نيازى 
به عجله و شتاب براى دريافت آن 

وجود ندارد. 
ــاون درباره  ــش تع ــن فعال بخ اي
ــرف  ــاى مص تعاونى ه ــهيالت  تس
ــتانه ماه  ــت در آس ــان دول كاركن
ــت: كارمندان  مبارك رمضان، گف
ــالم پرمصرف  ــت مى توانند اق دول
ــت قرمز، مرغ و  ــد برنج، گوش مانن
روغن را با قيمت هاى مناسب تر از 
بازار از تعاونى هاى مصرف كاركنان 

دولت خريدارى كنند. 
ــته  ــت هفته گذش ــخنگوى دول س
ــه هيات دولت  اعالم كرد: در جلس
ــراى تحقق  ــد ب تصميم گرفته ش
ــه پيش تر گفته  حمايت غذايى ك
شده بود، توسط وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى انجام 187ميليارد 
ــن وزارتخانه تخصيص  تومان به اي
ــده بتواند  ــود، تا هفته آين داده ش
ــت حمايت غذايى از  مرحله نخس

اقشار كم درآمد را اجرا كند. 

واردات آناناس، نارگيل و 
انبه بدون مجوز وزارت 
جهاد كشاورزى آزاد شد

واردات  ــرك  گم ــنامه  بخش طبق 
ــاى نارگيل- آناناس- انبه و  ميوه ه
منگوتين- پاپايا بدون مجوز وزارت 

جهاد كشاورزى آزاد شد. 
ــورى  ــرك جمه ــزارش گم ــه گ ب
ــران، واردات ميوه هاى  ــالمى اي اس
نارگيل- آناناس- انبه و منگوتين- 
ــتفاده از ارز متقاضى و  پاپايا با اس
ــن در اولويت 9 (با يك  قرار گرفت
برابر مجموع حقوق گمركى و سود 
بازرگانى) بدون نياز به مجوز جهاد 
كشاورزى صرفا با رعايت مقررات و 
ــتى و قرنطينه اى از  موازين بهداش

تاريخ 93/3/11 اجرا مى شود.

ــاون معدنى  ــروز مع ــح دي صب
ــدن و تجارت؛ از  وزير صنعت مع
متوقف شدن رشد منفى بخش 
ــال  صنعت و معدن در انتهاى س
92 و رشد 9 درصدى اين بخش 
ــال   ــت امس ــه ماهه نخس در س
ــت كه  خبر داد. اين درحالى اس
نعمت زاده، وزير صنعت،  معدن 
ــتين حضور  ــارت در نخس و تج
ــه تلويزيونى  ــود در يك برنام خ
از رشد منفى 9/9 درصدى و بى 
سابقه صنعت به استناد گزارش 
مركز آمار در سال 91 خبر داده 
ــت نزديك به  ــاال با گذش بود. ح
يكسال از حضور او در مقام وزير 
صنعت، خبر از توقف رشد منفى 
و رشد مثبت اين بخش مى رسد.
حاال با شنيدن خبر كشيده شدن 
ــت، اين  ــد منفى صنع ترمز رش
ــش به وجود مى آيد كه چه  پرس
ــد اين چنين با  عواملى مى توانن
سرعت، قطارصنعت را روى ريل 
ــرعت بيندازند. طبيعتا وقتى  س
ــت صنعت  ــد مثب صحبت از رش
پيش مى آيد، نخستين موضوعى 
ــن حوزه  ــن اهالى اي ــه از ذه ك
مى گذرد؛ افزايش توليد ناخالص 
داخلى است. آيا در صنعت ما در 
ــال چنين اتفاقى  طول اين يكس

افتاده است؟

 نقش پر رنگ صنعت خودرو 
در رشد صنعت

ــار بانك  ــق آم ــه طب ــى ك  زمان
ــر صنعت،  ــزى و اعالم وزي مرك
رشد منفى صنعت، مثبت اعالم 
ــى مبنى بر  ــد. گمانه زنى هاي ش
ــت خودرو  حضور پر رنگ صنع
ــد مثبت مطرح شد.  در اين رش
ــه صنعت نيز  ــاال دبيركل خان ح
بر اين موضوع صحه مى گذارد. 
ــير  ــوى، س ــا مرتض محمدرض
صعودى توليدات خودرو را يكى 

از داليل مهم اين امر مى داند.
ــه چند عامل  ــاره به اينك او با اش
مختلف در اين رشد موثر بودند، 
ــدات خودرو كه  اظهار كرد: تولي
ــير نزولى را با توليد 50 هزار  س
ــتگاه در ماه در پيش گرفته  دس
ــا توليد  ــرايطش ب ــاال ش بود ح
ــتگاه در ماه  ــزار دس يك صد ه
ــت. از سوى  بهبود پيدا كرده اس
ديگر در صنعت سيمان و صنايع 
ــد خوبى به چشم  معدنى نيز رش

مى خورد.
ــرد : در بخش  مرتضوى اضافه ك

ــا كاهش  ــى نيز ب ــع غذاي صناي
مشكالت  روبه رو هستيم. در اين 
بخش مشكالت ناشى از تحريم ها 
كاهش يافته و وضعيت گشايش 
اعتبارات و امكان دسترسى صنعت 
به مواد اوليه بهبود پيدا كرده است. 
دبير كل خانه صنعت با تاييد رشد 
ــان كرد: بخش  بخش صنعت، بي
ــته رشد  ــبت به گذش صنعت نس
ــته و در حال  ــم گيرى داش چش
ــت اما  ــن از ركود اس فاصله گرفت

هنوز براى دادن آمار زود است.

مشكالتى كه حل شد، 
مشكالتى كه ادامه دارد

ــخص  ــوع كامال مش ــن موض اي
ــد يك بخش دليل  است كه رش
ــدن همه مشكالت آن  بر حل ش
بخش نيست. بخش صنعت نيز 
از چنين قاعده اى مستثنا نبوده 
ــى از مشكالتش  و با اينكه بخش
ــان اين حوزه  به گفته كارشناس
ــده اما مشكالتى هم  برطرف ش
ــتند كه همچنان به عنوان  هس
مانعى بر سر راه اهالى اين بخش 

پابرجا هستند.

علينقى سيد خاموشى- رييس 
بافندگى جامعه- صحبت كردن 
درباره صحت اين آمار را مستلزم 
تحقيقات آمارى دانست و درباره 
ــكالت بخش صنعت، گفت:  مش
ــرمايه گذارى و  ــاره س ــن درب م
ــدم كه بى برنامگى  صنعت معتق
در اين حوزه در اولويت مشكالت 
ــور  بخش صنعت قرار دارد. كش
ــوزه بايد به  ــن ح ــد اي براى رش
ــق  ــردد. طب ــزى برگ برنامه ري
ــر واحد  ــى صنعتى ه حسابرس
ــد  ــاالنه 10 درص ــدى س تولي
ــت  ــكاك دارد، اگر قرار اس اصح
كه اين واحد در سطح قبلى اش 
باقى بماند نياز است كه هر سال 
ــرمايه گذارى در  ــد س 10 درص
ــا آيا چنين  آن صورت بگيرد. ام

اتفاقى مى افتد؟
ــه صنعت اما نقش  دبير كل خان
دولت را در برطرف شدن برخى 
ــكالت پر رنگ مى داند.  از مش
ــان كرد: دولت  او در اينباره بي
ــت و پاگير  در رفع قوانين دس
ــادى را انجام  ــاى زي ــالش ه ت
ــت  ــا اراده دول ــت. ب داده اس

ــتورالعمل هاى  ــى از دس بخش
دست و پاگير كه موجب توقف 
ــود از بين  ــوع توليد ب در موض
ــر انظباط  ــوى ديگ رفت. از س
ــى از نقاط قوت  مالى دولت يك

آن است.
مرتضوى موضوع تامين نقدينگى 
و به وجود آمدن روش هاى جديد 
براى مهندسى مالى شركت ها را 
ــمرد و افزود: دولت در  مهم بر ش
اين زمينه موفق نبوده است البته 
اين گونه نيست كه اين مشكالت 
از چشم دولت پنهان مانده باشد 

بلكه مديريت شده است.
ــه تازگى  ــت ب ــه داد: دول او ادام
موفق به كنترل رشد تورم شده 
ــى از اين دكترين؛  ــت. بخش اس
ــى و منابع مالى  كنترل نقدينگ
ــى از اين منابع  ــت كه بخش اس
ــرف بهبود وضعيت  مالى بايد ص
واحدهاى توليدى شود. كنترل 
اين نقدينگى موجب مى شود كه 
ــركت ها به صورت تدريجى از  ش
ركود خارج شوند. بخشى از اين 
ــركت ها مانند خودرو سازان  ش
ــيمان كه دچار ركود  و صنايع س

كمترى بودند، از اين ركود خارج 
شده اند.

مرتضوى تاكيد كرد: با كم شدن 
تحريم ها و آزاد شدن دارايى هاى 
كشور، كشور با كنترل رشد تورم 
آماده مى شود كه موضوع ركود را 

در صنعت از بين ببرد.

چشم انداز صنعت چگونه 
است؟

ــد  ــرايط كه خبر از رش ــن ش با اي
صنعت آن هم در شرايطى كه اين 
رشد به بى سابقه ترين نقطه نزول 
پس از انقالب رسيده بود، بسيارى 
ــت اميدوارند و  به آينده اين صنع
بسيارى ديگر اين آمارها را قبول 
ــوى بهبود از  ندارند و همچنان ب

اوضاع بلند نمى شوند.
ــت از آن  ــه صنع ــركل خان دبي
ــه به  ــت ك ــته افرادى اس دس
ــد، او  ــت اميدوارن ــده صنع آين
ــده صنعت  ــت: آين ــد اس معتق
ــت.  باز شدن  كشور روشن اس
بازارهاى بين المللى و استمرار 
ــت انظباط مالى  دولت در رعاي
مى تواند آينده روشنى را براى 

اين صنعت رقم بزند.
مرتضوى افزود: من اين وعده را 
مى دهم كه چنانچه بار تحريم ها 
كم شود، نرخ ارز در كشور كاهش 
مى يابد و در شش ماهه دوم اين 
امكان وجود دارد كه پرو ژه هاى 
ــه اجرا  ــت به مرحل بخش صنع

برسد.
ــى، اما آينده بخش  سيد خاموش
صنعت را مشمول زمان دانست 
ــت: خرابى هاى دولت دهم  و گف
آنقدر زياد است كه براى جبران 

آن كار و زمان زيادى نياز است.
در حالى كه به گفته وزير صنعت، 
ــارت و معاون او نرخ  معدن و تج
ــش صنعت در  ــد بخ منفى رش
فروردين امسال به نرخى مثبت 
ــه هدف گذارى  ــده ك تبديل ش
ــن وزارتخانه  ــده در اي انجام ش
ــت كه نرخ رشد  حاكى از آن اس
ــال 1395 بايد  صنعت تا آخر س
به 10 تا 12 درصد برسد. با اين 
ــراى رقم زدن آينده اى  اوصاف ب
ــن براى اين بخش، ظرف  روش
ــد  ــال بايد نرخ رش تنها چهار س
ــور بين 19,9  بخش صنعت كش
ــش يابد تا  تا 21,9 درصد افزاي
عالوه بر جبران نرخ منفى، نرخ 
مثبت رشد بخش صنعت نيز تا 

سال يادشده محقق شود. 

تاملى در رشد صنعت
محمود جامساز، اقتصاددان

 اخيرا اعالم شده است كه رشد صنعت به مثبت 9 درصد رسيده است. 
البته رشد صنعت كه رشد توليد ناخالص داخلى را در پى دارد؛ مستلزم 
افزايش سرمايه گذارى، افزايش بهره ورى و اعمال مديريت بهينه توليدى 
است و ساير عوامل توليد نيز در رشد صنعت تاثير گذار خواهند بود اما 
افزايش رشد سرمايه گذارى مستلزم وجود حاكميت امنيت اقتصادى و 
كاهش ريسك سرمايه گذارى از يك سو و در دسترس بودن سرمايه هاى 

مولد از ديگر سو است. 
ناگفته پيداست كه اقتصاد دولتى طبق تجارب سال هاى گذشته نه تنها 
در ايران بلكه در ساير كشورها با حاكميت اقتصاد دولتى قادر به توفيق 
سطح  بهبود  و  ملى  رفاه  بازآور  كه  اقتصادى  رشد  و  كشور  اقتصاد  در 
رشد  افزايش  منظور  به  بنابراين  است.  نبوده  باشد،  مردم  آحاد  زندگى 
اقتصادى عالوه بر عوامل پيش گفته، نيازمند آن هستيم كه يك بخش 
بسيج كنيم.  را  اقتصاد  موتور محركه  به عنوان  و مستعد  كارآ  خصوصى 
اين امر تنها در صورتى امكان پذير است كه دولت تسلط عامره خود را 
بر اقتصاد و بازار كاهش دهد و از دخالت هاى نامطلوب در كليه بازارها 
بكاهد. در اين صورت اين امكان وجود دارد كه در سايه وجود سرمايه 
صنعت  رشد  و  توليد  عوامل  ساير  بهبود،  و  بهره ورى  افزايش  و  كافى 

تحقق يابند. 
آيا  است.  تعامل  نيازمند  رسيده  مثبت  9 درصد  به  صنعت  رشد  اينكه 
بانك ها كه  آيا  يافته است؟  افزايش  واقعا سرمايه گذارى در بخش مولد 
تامين  مردمى  سپرده هاى  جمع آورى  از  را  خود  منابع  تمامى  تقريبا 
براساس  به بخش هاى عمدتا غير مولد كه  اعطاى تسهيالت  و در  كرده 
نظر  تجديد  خود  روش هاى  در  كرده اند  تجهيز  شده  انجام  رانت جويى 
كرده و تسهيالت مورد لزوم بخش هاى صنعتى را در اختيار صنعت گران 
اعم از سرمايه در گردش و سرمايه الزم براى تعميرات و گسترش و ورود 

ماشين آالت به توليد كنندگان قرار داده اند؟ 
متاسفانه طبق آمارهاى رسمى موجود، منابع تسهيالتى بانك ها نه تنها 
به بخش صنعت و توليد به قدر نياز اختصاص نيافته بلكه به بخش هاى 
غير مولد اعطا شده و بدهى معوقات بانكى را به 80 هزار ميليارد تومان 
و همچنين 70 هزار ميليارد تومان بدهى استهمال شده رسانده و تقريبا 
بانك ها را از منابع تسهيالتى تهى ساخته است. بنابراين دولت نيازمند 
آن است كه در مرحله نخست مبارزه بى امان با فساد مالى و ادارى را 
كه اخيرا شروع كرده با قدرت و قوت ادامه دهد و دست هاى آلوده را از 
سيستم بانكى قطع كند و بانك مركزى با نظارت عاليه بر بانك ها سيستم 
مى توان  آنگاه  ببخشد.  بهبود  را  توليد  و  صنعت  بخش  به  اعتبار رسانى 
انتظار داشت كه با حمايت و پشتيبانى بانك مركزى و با عامليت بانك ها، 
اعتبارات و تسهيالت الزم در اختيار بخش مولد واقعى قرار گيرد و رشد 

صنعت محقق شود. 

شركت ملى گاز به پتروشيمى ها بدهكار شد

براى  اقتصادى  ويژه  تدابير  ستاد  مصوبه  لغو  دليل  به  گاز  ملى  شركت 
افزايش قيمت خوراك به 13 سنت، به شركت هاى پتروشيمى بدهكار 

شده است. 
قيمت   92 سال  ابتداى  در  دهم  دولت  اقتصادى  ويژه  تدابير  ستاد 
تومان   325 معادل  سنت   13 به  را  گازى  پتروشيمى هاى  خوراك 
مسئوالن  اصرار  با  اساس،  اين  بر  داد.  افزايش  مكعب  متر  هر  در 
سوخت  بهاى  از  خوراك  بهاى  تدابير  ستاد  مصوبه  در  پتروشيمى 
بهاى خوراك  تنها  به گونه اى كه پتروشيمى ها  پتروشيمى ها جدا شد، 
را با قيمت 13 سنت و بهاى گازى را كه به عنوان سوخت مى سوزانند 
متر  هر  در  تومان   70 يعنى  كشور  در  گاز  عمومى سوخت  قيمت  به 

بپردازند.  مكعب 
با وجود آنكه شركت ملى گاز براى پتروشيمى ها قبوض گاز را براساس 
مدت ها  تا  پتروشيمى ها  از  بسيارى  بود،  كرده  صادر  جديد  قيمت هاى 
از پرداخت قيمت هاى جديد استنكاف مى كردند تا اينكه باالخره ستاد 
تدابير ويژه اقتصادى دولت يازدهم اين مصوبه را به طور كلى لغو كرد. 
محاسبات شركت ملى پتروشيمى نشان مى داد مصوبه ياد شده 2 ميليارد 
نفع سهامداران  به  گاز  ارزان فروشى  از  و  ايجاد  دولت  براى  درآمد  دالر 

عمده اين شركت ها جلوگيرى مى كند. 
شركت ملى گاز به دليل لغو مصوبه ستاد تدابير، بدهكار شد

بر اين اساس، به دليل لغو مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادى، شركت ملى 
گاز به شركت هاى پتروشيمى بدهكار شده است. 

اتان  به تغيير نرخ  با اشاره  پيروز منجزى، مدير مالى شركت ملى گاز، 
در سال گذشته و بازگشت به نرخ پيشين گفت: براساس مصوبه دولت، 
نرخ اتان به نرخ هاى سابق بازگشت، بنابراين امسال ورودى نقدى در اين 

بخش تاكنون وارد مجموعه نشده است. 
وى افزود: براساس مصوبه مذكور در سال 1392،  قيمت اتان از 240 
به  سنت   13 از  نيز  پتروشيمى ها  خوراك  نرخ  و  دالر   140 به  دالر 
700 ريال بازگشت كه با احتساب عوارض اين ميزان به 800 ريال رسيد. 
مدير امور مالى شركت ملى گاز ايران تاكيد كرد: بر همين اساس به دليل 
اينكه شركت هاى پتروشيمى مبالغ بيشترى در سال 1392 به شركت 
ملى گاز پرداخت كرده بودند (با توجه به كاهش قيمت) اين شركت ها از 
اين محل طلبكار شده و به همين دليل بودجه نقدى سال 1393 شركت 

گاز دچار تغييرات شده است. 
جريانات  مى شود،  گرفته  زمينه  اين  در  كه  تصميماتى  افزود:  منجزى 
نقدى ورودى شركت ها را به يك باره كاهش مى دهد و امكان برنامه ريزى 

مالى را از ما سلب مى كند. 
وى تصريح كرد: در حال ترميم اين بخش هستيم و با توجه به برنامه ريزى 
مالى انجام گرفته، اين كمبود در نيمه نخست امسال با افزايش نرخ هاى 

مصوب در سال 1393 تا حدودى جبران مى شود. 

نامه الريجانى براى لغو مصوبه 1500 ميليارد تومانى هيات دولت
در ادامه فراز و نشيب  قيمت گذارى منطقى خوراك گاز، در جريان بررسى 
خصوص  در  پيشنهادى  دولت  اسالمى،  شوراى  مجلس  در   93 بودجه 
افزايش نرخ خوراك گاز ارائه كرد و با وجود مقاومت هاى شديد قيمت 

13 سنتى خوراك پتروشيمى ها به تصويب رسيد. 
را  خوراك  و  سوخت  قيمت  مصوبه  اين  اجراى  در  نفت  وزارت 
يكسان و 10 سنت در هر متر مكعب در نظر گرفت، اما مجلس اين 
دولت  از  مجلس  رييس  الريجانى،  على  و  نپذيرفت  را  يكسان سازى 
در نظر  سنت   13 مجلس  مصوبه  مطابق  را  خوراك  قيمت  خواست 
جداگانه  به صورت  دولت  هيات  مصوبه  در  سوخت  قيمت  و  بگيرد 
خوراك  و  قيمت سوخت  در  نفت  وزارت  محاسبه  شيوه  شود.  تعيين 
1500 ميليارد تومان به درآمدهاى وزارت نفت از محل تحويل گاز به 

مى كرد.  اضافه  پتروشيمى ها 

ــى گفت:  ــازمان ماليات ــاون س مع
ــال 1391  «افرادى كه ماليات س
ــد  مى توانن ــده،  ش ــى  قطع ــا  آنه
ــر ماه  ــا 31 تي ــد آن را ت 40 درص
پرداخت كرده و بقيه را تا دى ماه 
به مدت شش ماه تقسيط كنند و 
چك هاى تقسيط شش ماه بايد تا 

پايان مرداد ارائه شود.» 
ــان اينكه  ــا بي ــى ب ــين وكيل حس
ــات ابرازى  ــخاص حقوقى مالي اش
ــاه پرداخت  ــد تا تير م ــود را باي خ
كنند از صاحبان مشاغل خواست 
ــه اطالعات هويتى خود را كامل  ك

كرده و به سازمان ارائه كنند. 
ــتقيم  مس مـاليات هاى  ــاون  مـعـ
ــى از افزايش  ــازمان امور ماليات س
ــاى  الخروجى ه ــوع  ممن ــهم  س
ــر داد و گفت: طبق  ــى خب ماليات
قانون ماليات هاى مستقيم كسانى 
ــان بدهكار  ــون توم ــه يك ميلي ك
ــتند  نمى توانس ــد،  بودن ــى  ماليات
ــور خارج شوند، ولى با توجه  ازكش
ــقف  ــال 1392 اين س به قانون س
ــا 500 ميليون  ــراى توليدى ها ت ب
ــا و  ــراى غير توليدى ه ــان و ب توم
تا 100ميليون  ــخاص حقوقى  اش
ــخاص حقيقى تا  تومان و براى اش
ــان افزايش پيدا  ــون توم 10 ميلي

كرد. 
ــانى كه زير  ــه گفته وكيلى، كس ب
ــى دارند،  ــام بدهى ماليات اين ارق
مالياتى  ــازمان  ــه س ب ــد  مى توانن
ــرده و خود را از ممنوع  مراجعه ك

الخروجى خارج كنند. 
ــه به تكميل اظهارنامه  وى در ادام
ــا و دفاتر  ــى در كافى نت ه ماليات
پيشخوان دولت اشاره كرد و گفت: 
ــت كنند تا رقمى  ــردم بايد دق «م
ــط اتحاديه ها اعالم شده،  كه توس

ــخوان  در كافى نت ها و دفاتر پيش
ــدـه و جـدول هـاى  ــت ش رعـايـ
ــود تا اطالعات  اظهارنامه كامل ش

به صورت درست ارسال شوند. 
ــتقيم  ــاون مـالـيات هاى مس مـعـ
ــخ به  ــازمان امور مالياتى در پاس س
ــده اى از افراد  ــوال كه چرا ع اين س
ــده و  ــتم ش ــد وارد سيس نمى توانن
اظهارنامه خود را تكميل كنند، گفت: 
سال گذشته نزديك به پنج ميليون 
ــد  اظهارنامه الكترونيكى دريافت ش
كه در حال حاضر اين ميزان افزايش 
ــازمان  ــت. درحالى كه س ــه اس يافت
مالياتى در تيرماه پهناى باند خود را 

صد درصد افزايش داده است. 
تمديد مهلت 

اظهارنامه مالياتى
ــه از تمديد مهلت  ــى در ادام وكيل
ارائه فهرست هاى موضوع ماده 169 
مكرر خبر داد و گفت: «مهلت ارائه 
ــاده 169  ــت هاى موضوع م فهرس
مكرر مربوط به سال 1391، 1392 
ــه ماهه 1393 تا پايان شهريور  و س
ماه امسال و براى آخرين بار تمديد 
شد و بيش از اين سازمان نمى تواند 
آن را تمديد كند، زيرا سازمان عالقه 
ــوند و  ــدارد كه موديان جريمه ش ن
ــت دارد تمام موديان تكاليف  دوس

خود را انجام دهند.» 
ــازمان  ــه س وى به برگزارى جلس
ــاره كرد و  ــا اصناف اش ــى ب ماليات
ــا اصناف  ــى ب ــج خوب ــت: نتاي گف
ــت  ــال عدال ــد و امس ــل ش حاص
مالياتى را توسعه داديم، به طورى 
ــون تومان  ــغ يك ميلي كه تا مبل
ــات را 4 درصد افزايش داده و  مالي
ــه ميليون 9 درصد و  بين يك تا س
باالى سه ميليون تومان 14 درصد 

افزايش داديم. 

معاون سازمان مالياتى خبر داد

اعالم شرايط پرداخت قسطى ماليات 
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ديدگاه

خبر

آيا رشد صنعت مثبت شده است؟

گزارش 2نشست خبرى

ــمى از گران شدن بنزين  هرگاه اس
ــده، باوجود انتقادهايى  به ميان آم
ــه به اين  ــوى عامه جامع كه از س
ــم در روبه رو  ــده، نگاهى ه اقدام ش
وجود داشته كه شادمان از احتمال 
كاهش مصرف بنزين بوده است. اما 
ــاه كه از اجراى  ــون بعد از دو م اكن
فاز دوم هدفمندى يارانه ها بنزين به 
باالترين قيمت خود رسيد، آمارها نه 
تنها حاكى از توقف مصرف نيست، 

بلكه افزايش نيز داشته است. 
ــال گذشته بود كه   فروردين ماه س
مصرف بنزين ايران با ثبت يك ركورد 
ــوروز به مرز  تاريخى در تعطيالت ن
100 ميليون ليتر در روز رسيد اما پس 
ــط مصرف  از تعطيالت نوروز متوس
ــه 68 ميليون ليتر اعالم  بنزين روزان
شد. پس از اجراى فاز دوم هدفمندى 
يارانه ها اميدها به كاهش مصرف اين 
ــود كه با توجه به آمارهاى  فرآورده ب
اخير، گويا اين اميد نااميد شده است. 
ــيخته مصرف  اين جهش افسارگس
بنزين كشور در حالى ادامه دارد كه 
ــناريوى دولت شامل  تاكنون دو س
ــه بيش از  ــش قيمت بنزين ب افزاي
ــان و ابطال كارت بنزين  1000 توم
ــيكلت ها منجر  خودروها و موتورس
ــد مصرف بنزين نشده  به توقف رش
است. به گزارش مهر، سال گذشته 
ــه حدود  ــط روزان ــور متوس ــه ط ب
ــن در ايران  ــر بنزي ــون ليت 68 ميلي
ــد كه پيش بينى مى شد  مصرف ش
ــاز دوم قانون هدفمندى  با اجراى ف
ــش قيمت هر ليتر  ــا و افزاي يارانه ه
بنزين به هزار تومان جهش مصرف 
اين فرآورده استراتژيك نفتى متوقف 
ــت بيش  ــا اكنون با گذش ــود. ام ش
ــاز دوم قانون  ــاه از اجراى ف از دو م
هدفمندسازى يارانه ها رشد مصرف 
ــور در حالى متوقف  ــن در كش بنزي

نشد كه ركوردهاى تازه اى هم درباره 
جهش اين محصول پرطرفدار نفتى 
به ثبت رسيده است. طبق آمارهايى 
كه شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى به عنوان متولى توزيع و عرضه 
بنزين در كشور اعالم كرده است در 
ــت سال جارى  ــه ماه نخس طول س
ــد مصرف در  ــرف بنزين با رش مص
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
ــده است. بر اين اساس در  روبه رو ش

ــارى به طور  ــال ج فروردين ماه س
ــه 73/9 ميليون ليتر  ميانگين روزان
ــور مصرف شد كه در  بنزين در كش
مقايسه با مصرف فروردين ماه سال 
ــته (حدود 68/3 ميليون ليتر)  گذش
ــن فرآورده ميان تقطيرى  مصرف اي
پااليشگاه هاى نفت به جاى كاهش با 
8/2درصد افزايش همراه شده است. 
ــال جارى هم  ــت ماه س ارديبهش
ــط مصرف بنزين به روند رو  متوس
به رشد خود ادامه داد به طورى كه 
ــط مصرف اين فرآورده نفتى  متوس
از 4/66ميليون ليتر در ارديبهشت 
ــته با ثبت رشدى  ــال گذش ماه س
3/5درصدى به مرز 70 ميليون ليتر 
ــيده است. در خرداد ماه  در روز رس
ــط روزانه حدود  ــز به طور متوس ني

ــور  ــون ليتر بنزين در كش 70 ميلي
ــه با  ــه در مقايس ــده ك مصرف ش
ــال گذشته مصرف  مدت مشابه س
ــدى حدود  اين فرآورده نفتى با رش

4/3درصدى همراه شده است. 
ــت  ــتان چند روزى اس  فصل تابس
ــده و عرضه بنزين 1000  كه آغاز ش
تومانى در حالى ترمز جهش مصرف 
ــيده است كه  بنزين در ايران را نكش
ــونامى  ــئوالن وزارت نفت از س مس
جديد مصرف اين محصول پرطرفدار 
ــتان و به ويژه از  نفتى در فصل تابس
مرداد تا شهريور ماه سال جارى خبر 
مى دهند. به گفته مصطفى كشكولى، 
ــى پخش  ــركت مل ــل ش مديرعام
ايران، پيش بينى  فرآورده هاى نفتى 
ــه تعطيالت  ــه ب ــا توج ــود ب مى ش
ــن فراتر نيز  ــتانى، مصرف بنزي تابس
ــه روزانه بيش از 70 ميليون  برود و ب
ليتر برسد. از سوى ديگر اين افزايش 
مصرف بنزين در حالى به ثبت رسيده 
ــال جارى يا  ــت كه براى نوروز س اس
آغاز فصل تابستان هيچ گونه سهميه 
ــواران اختصاص  سفرى به خودروس
ــد افسارگسيخته  نيافته است.  رش
مصرف بنزين در ايران در حالى رقم 
ــت تدبير و  ــورد كه اخيرا دول مى خ
ــذارى ماموريت جديدى  اميد با واگ
به ستاد سوخت خواستار ابطال كارت 
هوشمند سوخت خودروهاى آژانس 
مسافربرى تحت عنوان اجراى طرح 
«ساماندهى كارت بنزين خودروهاى 
ــت. اين گونه كه  ــده اس عمومى» ش
ــت هيچ چيز، حتى باال بردن  پيداس
قيمت بنزين نمى تواند جلوى عالقه 
ــتفاده روز افزون اين محصول را  و اس
ــتفاده  بگيرد و اگر نيت بر كاهش اس
بنزين است، گويا سياست گذاران بايد 
راه ديگرى را به جز افزايش قيمت در 
پيش گرفته و به موضوع فراتر بنگرند. 

افزايش قيمت هم جلوى رشد مصرف بنزين را نگرفت 



فرابورسنماگر بورس

بورس انرژى

مهدى حاجى وند
ــتان ريزش هاى  ــا داس ــن روزه اي
ــورس و زيان  ــاخص ب ــى ش پياپ
ــده  ــهامداران تا حدى جدى ش س
است. برخى از كارشناسان بورسى 
ــورس اوراق بهادار اين  معتقدند ب
ــى خود را طى  ــا روند طبيع روزه
ــت براى  ــت دول ــد و دخال مى كن
ــه معامالت  ــق ب ــدن رون برگردان
كارساز نيست؛ چراكه بورس بازار 
ــت و در اين بازار  فروش سهام اس

عرضه و تقاضا حاكم است. 
ــكال كار را در اين  ــى هم اش برخ
ــت  برخالف سياس ــد كه  مى بينن
ــه در آن تمامى  ــى دولت ك خارج
در  ــده  مذاكره كنن ــم   تي ــراد  اف
ــرات  ــتند و مذاك ــى هس هماهنگ
ــش مى برند در بخش  ژنو را به پي
اقتصادى از معاونان وزير گرفته تا 
ــران كل و ديگر اعضاى بدنه،  مدي
ــين است و  همان بدنه دولت پيش
تفكر آنها پايبند به اقتصاد دولتى 

است. 
حال و روز  ــد  مى گوين هم  عده اى 

ــر از  ــورس متاث ــاى ب ــن روزه اي
مصاحبه هاى احساسى و غيرواقعى 
ــى ميان 10  ــر تريبون ــت و اگ اس
ــد  معاون وزير برود و از آنها بپرس
ــت اغلب  ــه ارزش بورس چيس ك
ــه كار من ربطى  آنها مى گويند ك

به بورس ندارد. 
ــال  ــى هم اعتقاد دارند كه س برخ
ــته وقتى نقدينگى مردم به  گذش
ــرمايه  ــمت بورس آمد بازار س س
ــوع الزم را  ــه تن ــرف عرض در ط
نداشت و هجوم مردم موجب شد 
ــكل حبابى در  ــه قيمت ها به ش ك
بورس افزايش پيدا كند و افت اين 
ــى از خالى  روزهاى بورس هم ناش
ــه ظاهر  ــاب روزهاى ب ــدن حب ش
پررونق بورس است.از آغاز ريزش 
ــور  ــرمايه كش ــن در بازار س بهم
ــته  ــال گذش در ماههاى پايانى س
ــقوط آن در هفته اول  ــه س و ادام
ــدام عملى و  ــال اق ــتان امس تابس

پيشگيرانه اى براى ريزش شاخص 
ــهامداران  بورس و ضرر و زيان س
ــت؛ هر چند كه  صورت نگرفته اس
براساس خبرهاى منتشر شده قرار 
ــت چتر اوراق بيمه سهام براى  اس
ــرمايه گذاران با بازده  حمايت از س
ــمار از  ــاالنه 20 درصدى روزش س
فردا باالى سر 29 شركت بورسى 

باز شود. 
ــده در  ــاس جزييات گفته ش براس
ــا كاهش  ــرح نيز، ب ــورد اين ط م
ــهام بيمه شده در بورس  قيمت س
درآمد خريداران اين اوراق كاهش 
ــا افزايش ارزش  ــد بلكه ب نمى ياب
سهام بيمه شده، سرمايه و درآمد 
ــن اوراق افزايش پيدا  خريداران اي

مى كند. 
ــار  ــن در دور جديد انتش همچني
ــده از  ــهام تالش ش اوراق بيمه س
ــود  ــتفاده ش اس قبلى  تجربه هاى 
ــل توجه  ــداد قاب ــار تع ــه انتش ك

ــدى  ــود 20 درص ــه، س اوراق بيم
بودن  ــمار، روشن  به صورت روزش
ــيد،  سررس ــا  ت ــه  عرض ــد  فرآين
ــدگان و تاثيرات  ــوع عرضه كنن تن
ــرمايه گذاران  بلند مدت بر رفتار س
در بورس از جمله موارد قابل بيان 
ــار  ــد انتش ــوص دور جدي در خص

اوراق بيمه سهام است. 
ــه به اينكه  ــوى ديگر با توج از س
ـــركـت هـا در  ـــهـام ش ارزش س
ــف قيمتى  ــى به ك ــرايط كنون ش
ــار اين اوراق  ــت، انتش رسيده اس
ــه بورس در  ــد ك باعث خواهد ش
قيمت هاى فعلى سهام شركت ها، 

كف قيمتى بسازد. 
همچنين اين اوراق تفاوت هايى با 
ــده با درآمد ثابت  اوراق منتشر ش
اوراق  در  ــال  مث ــوان  به عن دارد؛ 
ــرمايه گذاران  ــد ثابت، س ــا درآم ب
ــدى دارند و نه  ــش درآم نه افزاي
ــده  ــود تضمين ش ــش؛ و س كاه

ــد؛ اما  ــت مى كنن ــى را درياف ثابت
ــهام، با كاهش  ــه س در اوراق بيم
ــهام بيمه شده در بورس  قيمت س
درآمد خريداران اين اوراق كاهش 
ــا افزايش ارزش  ــد بلكه ب نمى ياب
سهام بيمه شده، سرمايه و درآمد 
ــن اوراق افزايش پيدا  خريداران اي

مى كند. 
ــد  ــاس به نظر مى رس ــر اين اس ب
اجراى اين طرح البته در بلندمدت 
ــهام روشى سودمند  براى بازار س
باشد و اعتماد دوباره را تا حدودى 
ــورس بازگرداند؛ اما  به معامالت ب
ــت كه  موضوع مورد توجه اين اس
ــى كشور پيش  چرا مديران بورس
ــقوط  ــه بورس به ورطه س از اينك
ــول ماه هاى  ــز در ط ــد و ني بيفت
ــراى افت هاى  ــته تدبيرى ب گذش
ــورس و زيان  ــاخص ب پى در پى ش
ــر چند  ــد. ه ــهامداران نكرده ان س
اميدواريم نوشداروى جديد بورس 
براى جبران افت 17 هزار واحدى 
ــاخص در ماه هاى گذشته مفيد  ش

واقع شود. 

نوشداروى بيمه سهام، پس از افت 17 هزار واحدى شاخص

تسهيالت مسكن
با اعتبار 4 ماهه 

محدوديت فروش ندارد
ــالم كرد كه  ــورس ايران اع فراب
ــهيالتى خريد  ــاز تس اوراق امتي
ــه مدت  ــاه ب ــه 4 م ــكنى ك مس
ــت،  اس ــده  باقى مان آن   ــار  اعتب
ــته، اما  ــت فروش نداش محدودي
ــا محدوديت  نماده ــاير  براى س
ــس از خريد  ــروش تا دو ماه پ ف

اعمال مى شود.
ــم  تيرماه  ــورخ هفت ــنبه م از ش
ــروش  ــدم ف ــت ع 93، محدودي
اوراق گواهى  ــط خريداران  توس
ــتفاده از تسهيالت  حق تقدم اس
ــس از تاريخ  ــكن تا 2 ماه پ مس
ــاى  ــى از نماده ــد در برخ خري
ــود.  ــوط به آن اعمال مى ش مرب
ــروش  ف ــدم  ع ــت  محدودي
ــا 2 ماه پس  ــداران اوراق ت خري
ــراى نمادهاى اوراق  ــد ب از خري
ــتفاده از  ــق تقدم اس ــى ح گواه
تسهيالت مسكن كه فقط 4 ماه 
ــالت آن در بازار  ــان معام تا پاي
فرابورس ايران باقى مانده است، 
اعمال نخواهد شد، لذا نمادهاى 
ــرح زير مشمول  معامالتى به ش

ــتند.  محدوديت مذكور نيس

نخستين محموله 
ميعانات گازى پارس جنوبى 

در بورس عرضه مى شود
ــر امور  ــرى، مدي ــن قمص محس
ــى نفت  ــركت مل ــل ش بين المل
ــتين  نخس ــه  عرض از  ــران  اي
پارس  گازى  ميعانات  ــه  محمول
ــورس در آينده اى  جنوبى در ب
ــن  محس داد.  ــر  خب ــك  نزدي
قمصرى، با اظهار اينكه مديريت 
امور بين الملل شركت ملى نفت 
ــرف داخلى،  ــراى مص ــران، ب اي
جنوبى  ــارس  پ گازى  ــات  ميعان
ــد،  ــه مى كن ــورس عرض را در ب
معامالت عرضه  ــاى  «مبن گفت: 
جنوبى  ــارس  پ گازى  ــات  ميعان

به صورت ريالى است.» 
ــه روش تعيين  ــا بيان اينك وى ب
قيمت پايه بر عهده امور بين الملل 
ــت،  ــى نفت ايران اس ــركت مل ش
عرضه كننده  ــى  عبارت «به  افزود: 
ــن مى كند و  ــت پايه را تعيي قيم
ــداران در  ــازار و خري ــران ب بازيگ
ــكان رقابت  ــت پايه ام مورد قيم
ــورس انرژى  ــن، ب ــد؛ بنابراي دارن
ــت پايه  ــى در تعيين قيم دخالت
ــاى رقابت  ــط بر مبن ــدارد و فق ن
بين خريداران كشف قيمت روى 

مى دهد.» 
ــورس  ــته، ب ــال گذش ــاه س آذرم
ــندگان  ميزبان خريداران و فروش
ــگاه ايالم  ــات گازى پااليش ميعان
ــتين بار درتاريخ  بود تا براى نخس
ــول در بورس  ــن محص ــور اي كش

كشف قيمت شود. 
ـــكه  بـش ــان، 3500  زم در آن 
گاز  ــگاه  پااليش گازى  ــات  ميعان
ايالم در بورس انرژى عرضه شد 
كه 3400 بشكه از آن به قيمت 
ــون و 209  ــكه دو ميلي ــر بش ه
ــه ارزش كلى هفت  هزار ريال ب
ــون ريال  ــارد و 510 ميلي ميلي
ــگاه هاى  از طرف يكى از پااليش
خريدارى  كشور  بخش خصوصى 
ــتين  ــد و به اين ترتيب، نخس ش
ــت و گاز  ــوالت نف ــه محص عرض
ــركت ملى ايران با موفقيت به  ش

انجام رسيد.

«على بابا» بورس
نزدك را دور زد

ــا تالش  ــس از ماه ه ــا، پ على باب
ــه در امريكا و  ــراى عرضه اولي ب
بورس  ــت  نهاي در  ــگ،  هنگ كن
واجد شرايط عرضه  را  نيويورك 
از  ــا پس  على باب ــت.  دانس اوليه 
اوليه  انتخاب امريكا براى عرضه 
ــزدك را بهترين  ــهام خود، ن س
ــه اوليه اعالم  ــورس براى عرض ب
ــى كه پس از  ــرده بود در حال ك
ــورس نيويورك ميزبان  چندى ب
ــن در حالى  ــد. اي ــهام ش اين س
ــا، بزرگ ترين  ــت كه، على باب اس
ــركت فعال در زمينه تجارت  ش
ــت در  ــن در چين ماه هاس آنالي
ــزدك، رقيب  ن با  ــره  حال مذاك
ــورك بود. بر  ــى بورس نيوي اصل
اين اساس، على بابا با سرمايه اى 
ــارد دالر، 80  ــدود 200 ميلي ح
ــالت آنالين در  درصد كل معام
ــود دارد  ــن را در اختيار خ چي
ــورس  ب ــازار  ب در  ــورش  حض و 
ــورد عرضه  ــكا مى تواند رك امري
ــازى چون  ــهام غول هاى مج س
ــم  چش ــك  ي در  را  ــوك  فيس ب

به هم زدن بشكند. 

بورس4

گمانه زنى ها در خصوص مذاكرات هسته اى ادامه دارد 

بازار سرمايه در فاز انتظار 
سيدمحمد صدرالغروى
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ــنبه هفتم تيرماه  در جريان معامالت ش
ــورس براى  ــاخص ب ــرمايه، ش بازار س
ــى روند منفى را در  پنجمين روز متوال
ــت 587 واحدى،  ــت و با اف پيش گرف
ــهام تا ارتفاع 71 هزار  دماسنج بازار س
ــت. تمامى  ــدى عقب نشس و 662 واح
ــرمايه نيز ديروز  نمادهاى اصلى بازار س
ــاخص هاى  منفى بودند، به طورى كه ش
ــركت فعال تر  صنعت 466 واحد، 50 ش
ــناور 841 واحد، 30  ــد، آزادش 24 واح
شركت بزرگ 28 واحد، بازار اول 511 
ــازار دوم 639 واحد  ــاخص ب واحد و ش

افت را به خود ديدند. 
ــهم و حق  ــن 291 ميليون س همچني
ــارد تومان در  ــدم به ارزش 96 ميلي تق
ــتد شد.  31 هزار نوبت معامالتى دادوس
ــروز حجم ارزها  ــداى معامالت دي از ابت
ــدت  ــروش در اكثر نمادها ش و صف ف
ــاى معامالتى  ــتر نماده ــت و بيش گرف
ــتين روز معامالتى  ــورس نيز در نخس ب
ــتان در جاده  دومين هفته از فصل تابس
ــالوه بر اين  ــتند. ع ــى قرار داش كاهش
ــه در دوران رونق تا  ــازار نيز ك ارزش ب
435 هزار ميليارد تومان فراتر رفته بود 
ــال  ــه 341 هزار ميليارد تومان در س ب
ــب بازدهى  ــيد. به اين ترتي جارى رس
ــد نزديك  ــه 10 درص ــورس ب منفى ب
ــاخص كل بورس نيز افت  مى شود و ش
ــدى را تجربه  ــك به 18 هزار واح نزدي
ــز كمتر از  ــد. ارزش معامالت ني مى كن
ــان بود به طورى كه  100 ميليارد توم
ــبز دادوستد شد.  291 ميليون برگ س
ــازار امروز  ــى نيز در ب ــه بلوك دو معامل
ــر و هلدينگ تاپيكو  ــاى غدي در نماده
ــارد تومان  ــا به ارزش 23 ميلي مجموع
ــان معامالت ديروز  ــد. در جري انجام ش
مديريت  ــاس،  بندرعب ــت  نف ــش  پاالي
ــان،  پروژه هاى نيروگاهى، تاپيكو، پارس
ــايپا، بانك  ــرات، س ــودرو، مخاب ايران خ
ــيان،  ــك صادرات، بانك پارس ملت، بان
ــرمايه گذارى غدير،  ــارگاد، س بانك پاس
ــرمايه گذارى  ملى صنايع مس ايران، س
ــعه  توس ــه،  مبارك ــوالد  ف ــى،  خوارزم
ــهر، سرمايه گذارى صندوق  صنايع بهش
ــتگى و بانك تجارت بيشترين  بازنشس

تاثير منفى را بر شاخص گذاشتند. 
ــاخص و صف فروش  ــود افت ش ــا وج ب
ــركت ها با اقبال  ــر نمادها برخى ش اكث
ــدند و  ــه ش ــهامداران مواج ــوب س خ
ــترين افزايش قيمت را رقم زدند؛  بيش
ــوز  نفت س ــاى  فرآورده ه ــرام،  پارس س
ــال،  ــاورزى و دامپرورى مگس آذر، كش
اميركبير  پلى اكريل، فوالد  نيرومحركه، 
ــرام،  ــى تك س ــدى كاش ــان، تولي كاش
ــيمان بهبهان  ــل، س ــيمان آرتااردبي س
ــترين افزايش  ــد بيش ــى دماون و معدن
ــل  ــد. در مقاب ــه كردن ــت را تجرب قيم
ــو پس از  ــم نماد گروه صنعتى پاكش ه
ــايى بيشترين كاهش قيمت و به  بازگش
ــازان  ــيمان خاش، موتورس دنبال آن س
ــازى، مهندسى نصير ماشين،  تراكتورس
ــاى  فرآورده ه ــن،  ايندامي ــر  كمك فن
ــوز پارس و سرمايه گذارى اعتبار  نفت س

ــترين كاهش قيمت را داشتند. در  بيش
فرابورس هم شاخص با افت 13 واحدى 
ــيمى  ــيدكه پتروش ــه 716 واحد رس ب
ــم، ذوب آهن  ــيمى ج ــرس، پتروش زاگ
ــش نفت الوان، هلدينگ  اصفهان، پاالي
صنايع معدنى خاورميانه، پااليش نفت 
شيراز و فوالد ارفع بيشترين تاثير منفى 

را داشتند. 
ــر، گمانه زنى ها  اخي مطابق چند هفته 
ـــته اى  هـس مــذاكـرات  ــوص  در خص
ــه وضعيت  ــت ك ــن عاملى اس مهم تري
بازارها را تعيين مى كند. موكول شدن 
ــان هفته  ــرات به پاي ــان اين مذاك زم
ــن بازارهاى  ــه فرورفت ــارى منجر ب ج
سرمايه گذارى به فاز انتظار شد. بر اين 
ــاس، پيش بينى مى شود با توجه به  اس
ــرگيرى دور تازه مذاكرات در روز  از س
ــنبه كه تقريبا مصادف با پايان  چهارش
ــت، در اين هفته نيز روند  معامالت اس
متعادلى را در بازارها شاهد باشيم. در 
عين حال خبر مربوط به اجرايى شدن 
طرح بيمه سهام از ديروز هم نتوانست 
ــى مثبتى  ــر روان ــهام تاثي ــر بازار س ب
ــازار همچنان با ريزش هاى  بگذارد و ب
ــه ارزش بازار  ــهام هايى ك فراوان در س
ــاد. مهم ترين  ــد اتفاق افت ــى دارن باالي
ــهام و  ــرح بيمه س ــه در ط ــى ك ابهام
ــود دارد و بر ديدگاه  ــى وج اوراق تبع
ــر منفى مى گذارد  ــرمايه گذاران تاثي س
ــرايطى است كه نماد سهام در زمان  ش
ــيد متوقف باشد. در اين صورت  سررس
ــاس دستورالعمل بايد 7 روز صبر  براس
ــرد و در صورتى كه نماد تا آن زمان  ك
بازگشايى نشود، تسويه براساس قيمت 
ــت روزى كه  ــهام يعنى قيم پايانى س
ــده است، تسويه نقدى شود.  متوقف ش

ــاد در بازار  ــه اينكه توقف نم با توجه ب
ــه داليل  ــت و ب ــول اس ــرمايه معم س
ــاق بيفتد، در اين  مختلف مى تواند، اتف
صورت درخصوص قيمت واقعى سهام با 
توجه به توقف ابهام وجود دارد. ممكن 
ــده يا تعديالتى  ــت، اخبار منتشر ش اس
ــود شركت و قيمت  صورت گرفته كه س
ــت تاثير قرار  ــايى تح را پس از بازگش
ــئله نمايندگى  ــر به مس ــد و اين ام ده
ميان سهامدار عمده و سهامداران خرد 

مى انجامد. 
در اين صورت با توجه به اينكه درمورد 
ــام وجود  ــهام ابه ــايى س قيمت بازگش
ــته باشند تا  دارد، افراد بايد اختيار داش
ــهام خود را واگذار و  در هر شرايطى س
ــده را دريافت كنند به  وجه تضمين ش
جاى آنكه تسويه نقدى نسبت به قيمت 

آخرين روز معامالتى صورت گيرد. 
ــد نزولى خود  ــهام در حالى رون بازار س
ــبت قيمت به  ــه مى دهد كه نس را ادام
ــط بازار به حدود 6  درآمد (P/E) متوس
مرتبه رسيده است كه نسبت به دوران 
اوج خود در اواسط دى ماه (حدود 8/3 
ــته  ــش قابل توجهى داش ــه) كاه مرتب
ــه ميانگين  ــبت ب ــت. گرچه اين نس اس
سال هاى گذشته نزديك شده است، اما 
ــوان ادعا كرد كه قيمت  همچنان نمى ت
سهام به كف خود رسيده و ديگر امكان 
ــدارد. در واقع، عدد  ريزش آنها وجود ن
ــبت قيمت به درآمد گرچه  6 براى نس
ــه ميزانى  ــت، اما ب ــداردهنده نيس هش
ــرايط فعلى با  ــه در ش ــت ك پايين نيس
توجه به عدم اميدوارى به تغيير ميزان 
سودآورى موجب جذابيت سهام موجود 
ــهامداران براى ورود  ــود. بنابراين، س ش
ــهام جديد نياز به اطمينان خاطر  به س

ــركت ها دارند.  ــترى به وضعيت ش بيش
ــود بايد گفت  ــرايط موج با توجه به ش
ــر اتمام اصالح و  ــوز عالمتى مبنى ب هن
ــت بازار مشاهده نمى شود.  شروع برگش
در اين حالت مثبت هاى چندروزه بازار 
(صف هاى خريد موقتى) يا كاهش هاى 
ــال  ــن اقب ــه حس ــد ب ــق را نباي كم رم

خريداران و اتمام اصالح تعبير كرد. 
ــه در معامالت  ــت ك اين در حالى اس
ــع با روند  ــته، عمده صناي هفته گذش
ــى كردند و روند  ــاخص كل همراه ش
ــد.  ــپرى كردن ــى را س ــى ماليم منف
ــاورزى  ــروه محصوالت كاغذى، كش گ
ــاخت محصوالت فلزى به ترتيب  و س
ــد  ــد رش ــا 4/8، 4/3 و 0/73 درص ب
ــترين بازدهى هفتگى  ــتند بيش توانس
ــى به ثبت  ــع بورس ــان صناي را در مي
ــار،  ــر، انتش ــوى ديگ ــانند. از س برس
ــوالت چوبى و  ــر، محص ــاپ و تكثي چ
ــازى به ترتيب با 11/7، 9/2 و  انبوه س
ــت، منفى ترين گروه هاى  7/2درصد اف
هفته گذشته شدند. مشاهده مى شود 
ــع (چه مثبت و  ــه تمامى اين صناي ك
ــيار كوچكى  چه منفى) ارزش بازار بس
داشته و با توجه به تعداد كم شركت ها 
ــا حجم مبناى پايينى دارند،  كه عموم
ــديدى را تجربه  مى توانند تغييرات ش
ــته،  ــد. همچنين، طى هفته گذش كنن
ــى  گروه خودرو، بانكى و فلزات اساس
ــترين حجم معامالت را در اختيار  بيش
ــترين  ــتند. روند 10 گروه با بيش داش
ــان مى دهد عمده  ــم معامالت نش حج
ــبت قابل  ــن صنايع افت هاى به نس اي
ــد، اما مثبت  ــى را تجربه كردن توجه
ــى  بودن گروه هايى نظير فلزات اساس
ــيميايى كه حدود 35  و محصوالت ش
درصد ارزش بازار را تشكيل مى دهند 
ــاخص كل جلوگيرى  از افت شديد ش
ــن دو گروه را  ــد اي كرده اند. علت رش
ــاى جهانى  ــوان افزايش قيمت ه مى ت
ــيمى طى  ــزات و محصوالت پتروش فل
ــت. اما نگاهى به  ــته دانس هفته گذش
ــه از ابتداى  ــر خودرو ك ــى نظي گروه
ــت، نشان  ــرو بازار بوده اس سال پيش
ــديد  ــبت ش ــه افت به نس ــد ك مى ده
ــاخص را تجربه كرده است. اين در  ش
ــت كه نرخ گذارى جديد  ــرايطى اس ش
ــده و با  ــى ش ــا نهاي ــا تقريب خودروه
ــش قيمت فعلى خودروها،  وجود افزاي
ــزان انتظارى  ــر از مي ــن ارقام كمت اي

خودروسازان بوده است. 
ــى  ــر كه برخى خوش بينى ها ناش اين ام
ــراى خودرويى ها  ــش قيمت را ب از افزاي
ــاخص گروه  كاهش داد منجر به افت ش
ــيمانى ها  ــد. درخصوص نرخ گذارى س ش
ــش قيمت به آنها  ــز گرچه مجوز افزاي ني
ــركت هاى اين  ــده ش ــد، اما عم داده ش
ــى خود ميزان  ــروه در گزارش هاى مال گ
سودآورى را خوش بينانه پيش بينى كرده 
ــه تنها اجازه تعديل مثبت به  بودند كه ن
ــود عمده  آنها نداد بلكه پيش بينى مى ش
ــودآورى  ــا مجبور به تعديل منفى س آنه
ــت هفتگى  ــتند. همين امر اف خود هس

شاخص اين گروه را رقم زد. 
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اخبار كوتاه

افزايش 4 دالرى
قيمت جهانى طال

در هفته اى كه گذشت
ــال در معامالت  ــت جهانى ط قيم
هفته گذشته 4 دالر افزايش يافت 
ــه 1318 دالر در هر اونس در  و ب

پايان معامالت هفته رسيد. 
ــاى فراتر از  ــى كه آماره در حال
اعتماد  ــاخص  ش از  ــار  انتظ حد 
امـريكا،  ــده در  مــصـرف كـنـنـ
ــال را كاهش  ــازار ط ــت ب جذابي
ــت فلز زرد در  ــت، قيم داده اس
ــا اندكى تغيير را  روز جمعه تنه

شاهد بود. 
ـــاكن  ــت تـقـريــبـا س وضـعـيـ
ــازار  ب در  ــهام  س ــاخص هاى  ش
ــى ارزش  ــش جزئ ــكا و كاه آمري
ــه  جمع روز  در  ــت  نتوانس دالر 
ــود.  ــد قيمت طال ش ــب رش موج
ــان داد كه  ــا همچنين نش آماره
ــده در آمريكا  ــاد مصرف كنن اعتم
ــه  يافت ــش  افزاي ــن  ــاه ژوئ م در 
ــان  همچن ــدگان  مصرف كنن و 
ــه وضعيت  ــتند ك ــبين هس خوش
ــب اقتصادى در سه ماهه  نامناس
ــى از سرماى  ــت امسال ناش نخس

هوا در فصل زمستان بوده است. 
ــك روز تا  ــا ي ــه تنه ــى ك در حال
ــه ماهه  ــان معامالت تجارى س پاي
ــال، زمان باقى مانده است،  دوم س
ــد  ــتانه ثبت رش قيمت طال در آس
ــه  حدودا 3 درصدى در دومين س
ــرار دارد، اما اين  ــى ق ــه متوال ماه
از  ــال، پايين تر  ــت ط افزايش قيم
ــازار ديگر فلزات  ــد قيمت در ب رش

گرانبها بوده است. 
ــك در اوكراين  ــاى ژئوپلتي تنش ه
ــازار طال را از  ــراق، جذابيت ب و ع
ــون افزايش  ــال تاكن ــداى امس ابت
ــا تحليل گران همچنان به  داده، ام
دليل تقويت احتمالى ارزش دالر، 
ــاخص ها در بازار بورس  افزايش ش
و تورم پايين، چشم اندازى كاهشى 

را براى طال پيش بينى مى كنند. 
ــر  تحليل گ ــى،  الن ــتوفر  كريس
ــز كپيتال  ــال در باركلي ــازار ط ب
تنش هاى  «اگر  گفت:  رويترز  به 
طال  ــد،  ياب ــش  كاه ــك  ژئوپلتي
ــا  قيمت ه ــالح  اص ــل  مقاب در 
اين  ــود.  ب ــد  خواه ــيب پذير  آس
ــه ما انتظار  ــت ك دليل اصلى اس

ــم.» ــال را داري كاهش قيمت ط
قيمت  ــزارش،  گ ــن  اي ــاس  براس
ــا 2 دالر  ــس طال ديروز ب هر اون
ــيد و  ــش به 1318 دالر رس افزاي
ــت از  ــن قيم ــى باالتري در نزديك
ــون (1325  تاكن آوريل  ــط  اواس
روز  در  ــه  ك ــنت)  س  90 و  دالر 
ــنبه به ثبت رسيده بود، در  سه ش
ــان بود. قيمت طال در هفته  نوس
ــوع 4 دالر  ــته نيز در مجم گذش

افزايش داشته است. 
در حالى كه آيت اهللا سيستانى روز 
ــت  ــه از رهبران عراق خواس جمع
ــبت به  ــا در طى 4 روز آينده نس ت
ــدام كنند،  ــت وزير اق انتخاب نخس
ــراق همچنان وخيم  وضعيت در ع
گزارش شده. اين وضعيت موجب 

تقويت قيمت طال شده است. 

كشورهاى طاليى و نقره اى 
جهان معرفى شدند

ــت در  ــه اقتصادى اكونوميس مجل
ــى از وضعيت توليد فلزات  گزارش
ــور چين  ــان، كش ــا در جه گرانبه
توليد كننده طالى  ــن  را بزرگ تري

جهان معرفى كرد. 
ــد  ــزارش تولي ــن گ ــاس اي براس
361 تن  ــاالنه طال در جهان  س
ــت كه باالترين رقم در سطح  اس
ــت. پس از اين كشور،  جهان اس
ــتراليا با 258 تن و امريكا با  اس
ــن به ترتيب در رتبه هاى  233 ت
ــر قرار  ــن نظ ــوم از اي دوم و س

ــد.  دارن
ــزرگ  ــدگان ب ــان توليدكنن در مي
نقره جهان مكزيك با توليد ساالنه 
ــت قرار  4700 تن در جايگاه نخس
گرفته است. كشورهاى پرو با توليد 
ــن و چين با 3200 تن به  3400 ت
ترتيب جايگاه هاى دوم و سوم را از 
اين نظر به خود اختصاص داده اند. 
ــوم، آفريقاى  از نظر توليد پالتيني
ــاالنه 151 تن  ــى با توليد س جنوب
باالترين ميزان توليد جهانى را در 
ــيه با توليد 26  اختيار دارد و روس
تن رتبه دوم و پس از آن امريكا و 
ــد نزديك به 11 تن  ــادا با تولي كان
ــوم را به  ــترك رتبه س به طور مش

دست آورده اند. 
ــان توليدكنندگان  ــيه در مي روس
ــاالنه 84 تن  ــوم با توليد س پاالدي
ــت را به خود اختصاص  رتبه نخس
ــى با حدود  ــاى جنوب داده و افريق
ــادا با توليد  ــن و امريكا و كان 80 ت
28 تن به ترتيب دومين و سومين 
ــدگان پاالديوم در جهان  توليدكنن

شناخته شده اند. 

ساعت كارى بانك هاى دولتى در ماه رمضان تغيير نمى كند
ــاعت كارى بانك هاى دولتى در ماه رمضان  بانك مركزى از عدم تغيير س

امسال خبر داد. 
در حالى كه در سال هاى گذشته در ايام ماه مبارك رمضان ساعت كارى 
اداره هاى دولتى تغيير كرده و نسبت به قبل تا حدودى محدود تر مى شد، 
با تغيير دولت، دولت يازدهم اعتقادى به اين موضوع نداشته و به استناد 
ــاعت  ــورى مبنى بر الزام كارمندان به 44 س قانون مديريت خدمات كش
ــال جارى امتناع كرده و روال  كارى ماهانه از اين تغيير در ماه رمضان س

قبل ادامه خواهد داشت. 
در پى اين تصميم دولت، بانك مركزى نيز اعالم كرد، ساعات كارى بانك هاى 

دولتى در ماه رمضان بدون تغيير نسبت به روزهاى قبل خواهد بود. 
ــت كه در ماه رمضان سال گذشته ساعت كارى بانك ها  اين در حالى اس
ــتادى بانك ها در تمام استان ها به  به روالى بود كه اداره ها و واحدهاى س
ــروع و  ــاعت تاخير ش ــتثناى تهران، فعاليت ادارى را صبح ها با يك س اس

بعدازظهر نيز يك ونيم ساعت زودتر تمام مى كردند. 
ــتان تهران،  ــتادى بانك هاى دولتى دراس ــن اداره ها و واحد هاى س همچني
فعاليت ادارى خود را ساعت 9 صبح شروع و ساعت 14:30 پايان مى دادند 
يا تمام شعب و واحد هاى اجرايى بانك هاى دولتى در تهران و ساير استان ها، 

نيم ساعت زودتر از اداره ها و واحدهاى ستادى شروع به كار مى كردند. 
اما با تصميم دولت به عدم تغيير ساعت كارى در ماه رمضان، بانك ها از 

ساعت 7:30 صبح به روال قبل آغاز به كار خواهند كرد. 

تسريع در اصالح قانون بيمه شخص ثالث
ــال هاى گذشته متناسب با افزايش نرخ  مديرعامل بيمه دانا گفت: در س
ديه، نرخ بيمه هاى شخص ثالث افزايش نداشته و از اين بابت شركت هاى 
ــت تا هرچه سريع تر قانون بيمه  ــده اند، بنابراين الزم اس بيمه متضرر ش

شخص ثالث اصالح شود. 
بيژن صادق در نشست مطبوعاتى خود اظهار كرد: براى افزايش نرخ ديه در 
ماه هاى حرام نيز رايزنى هايى با مجتهدان انجام شده و اين سوال مطرح است 
كه آيا از نظر شرعى براى فردى كه در ماه هاى حرام به صورت سهوى باعث 
فوت فردى مى شود، افزايش نرخ بيش از 30 درصد بايد صورت گيرد يا خير 

زيرا بيشتر تصادفات در شخص ثالث سهوى است نه عمدى. 
ــاره كرد و  ــه برگزارى مجمع بيمه دانا در 18 تيرماه اش ــن ب وى همچني
ــوع دارايى هاى بيمه دانا به 1200 ميليارد  ــزود: «در حال حاضر، مجم اف
ــد كه با رفع مشكالت مربوط به آزادسازى زمين متعلق به  تومان مى رس
ــركت در انتهاى بزرگراه بابايى به ميزان 392 هزار متر مربع، مى توان  ش
ــهامداران اين مژده را داد كه مبلغ زيادى به دارايى هايى بيمه دانا  به س

افزوده مى شود و مشكالت سال هاى گذشته از بين مى رود. 
وى افزود: حق بيمه توليدى در سال گذشته حدود 1080 ميليارد تومان بود 
كه نسبت به سال 1391 بيش از 40 درصد افزايش داشته است. همچنين 
ــركت به 285 ريال در سال  ــركت 60 درصد و با EPS ش ــارت اين ش خس
گذشته رسيد. وى پيش بينى كرد: حق بيمه سال جارى شركت بيمه متبوعش 
18 درصد افزايش داشته باشد و افزود: «البته متناسب با اين افزايش، خسارت ها 
نيز افزايش مى يابد؛ در عين حال سود عملياتى شركت 45 درصد و سود خالص 

آن در سال 1393 معادل 39 درصد افزايش خواهد يافت.» 
مديرعامل شركت بيمه دانا با اشاره به بهره بردارى سيستم يكپارچه سازى 
ــرد: «كميته بازاريابى  ــركت با دو هزار نمايندگى اظهار ك برنامه فنى ش
ــتريان گام  ــركت در جهت طراحى بيمه نامه هاى جديد بنا به نياز مش ش
ــامانه دانايار خدمات  ــى دارد. همچنين با توجه به تجهيزات جديد س برم

الكترونيكى در بخش درمان افزايش خواهد يافت.» 

ــت كه نهادهاى  ــالى اس چند س
ــان را به  ــى و مالى، وظايفش پول
ــوى  خوبى اجرا نمى كنند. از س
ــاخص هاى عملكرد  ديگر نيز ش
ــه  ــد ك ــان مى ده ــا نش بانك ه
عده اى به وام هاى بزرگ بانكى و 
فرصت هاى ويژه رانت دسترسى 
ــته اند و در نتيجه مطالبات  داش
ــزار ميليارد تومانى،  معوق 85 ه
قفل شدن منابع بانك ها و غيره 
ــب  ــرد نامناس ــول عملك محص
ــال هاى  ــور در س بانكدارى كش
اخير بوده است. به همين منظور 
است كه نمايندگان مجلس نهم 
با تاكيد بر رونق فضاى كسب و كار 
ــاى اقتصادى،   ــم روزنه ه و ترمي
طرح تحقيق و تفحص از بانك ها 
را در دستور كار خود قرار داده اند؛ 
به طورى كه هم اكنون اين طرح 
ــيون اقتصادى در  توسط كميس

15 محور بررسى مى شود. 
الزام به تغيير قوانين

و  ــق  تحقي ــرح  ط ــاس  براس
ــا، نمايندگان  تفحص از بانك ه
ــه دنبال  ــرى، ب ــش از مچ گي بي
ــردى  كارك ــى  آسيب شناس
ــتند.  ــاد هس ــا در اقتص بانك ه
ــده است تا در اين  البته تاكيد ش
ــات  ــور، وظايف موسس 15 مح
ــارى و بانك هاى خصوصى  اعتب
ــا بتوان از  ــود ت تعيين تكليف ش
اختالس ها و فسادهاى مالى در 
ــرد. از اين رو  آينده جلوگيرى ك
نايب رييس كميسيون اقتصادى 
ــرار دادن وضعيت  ــر ق با مد نظ
كنونى اقتصاد ايران و آسيب هاى 
پيش رو به «فرصت امروز » گفت: 
قطعا اقتصاد در كشور پهناورى 
ــاى  ــا چالش ه ــران ب ــد اي مانن
گوناگونى در سطح خرد و كالن 
ــت.  رو ح اهللا بيگى  ــه رو اس روب
ــا  ــال تحريم ه ــه داد: اعم ادام
به عنوان يكى از عوامل بيرونى در 
اقتصاد ايران، چالش هاى تازه اى 
ــانى  ــود آورد، اما كس ــه وج را ب
هستند كه بيشتر از تحريم هاى 
ــور  ــده به اقتصاد كش اعمال ش

آسيب وارد كردند. 
نماينده مردم مياندوآب در خانه 
ملت با تاكيد بر فرمايشات مقام 
معظم رهبرى يادآور شد:  اگر به 
ــال اخير توجه  ــن چند س عناوي
شود رفع مشكالت اقتصادى در 
ــردان قرار  اولويت كارى دولتم
ــى  ــت. از اين رو بررس گرفته اس
ــد اقتصادى  موانع و البته مفاس
ــعارها را  مى تواند اهداف اين ش

محقق سازد. 
ــن نكته را هم  وى افزود: بايد اي
ــكالت  ــرار داد؛ مش ــر ق مدنظ
ــور تنها  ــارى كش ــادى ج اقتص

ــوده و  ــا نب ــرات تحريم ه از اث
ــد  30 درص ــا  تنه ــا  تحريم ه
ــارى در  ــكالت اقتصادى ج مش
ــور را به وجود آورده اند؛ اما  كش
ــى و البته  ــتند عناصر داخل هس
ــوداگرى  ــب كه از س منفعت طل
در قوانين، 70 درصد بحران هاى 

اقتصادى را ايجاد كرده اند. 
ــق و تفحص از  ــراح تحقي اين ط
ــاره به چالش هاى  بانك ها با اش
اقتصادى درون كشورى ناشى از 
سوءمديريت ها اعالم كرد: نسبت 
ــت يا  ــتر اس معوقات بانكى بيش
پول هاى بلوكه شده توسط غرب؟  
ــوان اختالس هاى چند  آيا مى ت
ــتر دانست يا  ــال پيش را بيش س
طلب ايران را از برخى كشورهاى 
ــا؟ اين چند  ــده تحريم ه گردانن
ــده  ــد بازگو كنن ــال مى توان مث
ــد كه از درون،  چالش هايى باش
اقتصاد ايران را با مشكالت عديده 

روبه رو ساخته است. 
ــهيالت و  ــه تس ــت: ارائ وى گف
ــط بانك ها  ــا توس ــرل آنه كنت
ــتريان عام  سليقه اى بوده و مش
ــر نظارت  ــويى ديگ ندارد. از س
ــتى اعمال  ــه درس ــر بانك ها ب ب
ــه  ــزى ب ــود و قانون گري نمى ش

وضوح ديده مى شود. 
نايب رييس كميسيون اقتصادى 
مجلس ادامه داد: قوانين محكمى 
ــالمى تدوين  ــدارى اس در بانك
ــارت كافى  ــت اما نظ ــده اس ش

وجود ندارد. وى تدوين و اجراى 
ــق و تفحص از  ــور تحقي 14مح
ــور جلوگيرى  بانك ها را به منظ
ــتفاده هاى  از وقايع تلخ و سوءاس
ــاد برخى از  ــا ايج مالى آينده ب
ــه داد: 3  ــت و ادام رانت ها دانس
ــان اختالس و  هزار ميليارد توم
80 هزار ميليارد تومان معوقات 
ــبه به وجود نيامده  بانكى يك ش
ــارت بر  ــان از نبود نظ و اين نش

اجراى دقيق قوانين است. 
بيگى اعالم كرد: شايد با اجراى 
ــذ قوانين  اين طرح بتوان مناف
ــل به ابزار  را پيدا كرد و با توس
ــى را از  ــاد مال ــه، اين نه قهري
ــان محدود،  ــت برخى كس دس
خارج ساخت. اكنون اين سوال 
براى نمايندگان مطرح شده كه 
ــراى وام ازدواج  ــرا بانك ها ب چ
بودجه ندارند، اما وام هاى چند 
ميلياردى را مى توانند به راحتى 

پرداخت كنند؟ 
نماينده مردم مياندوآب با مدنظر 
ــص  ــاوت تخصي ــرار دادن تف ق
قوانين و شيوه نظارتى سازمان ها 
و نهادها با يكديگر گفت: قوانين 
ــا  ــا وزارتخانه ه ــزى ب بانك مرك
ــن رو بايد قوانين  فرق دارد. از اي
ــو با قوانين نهاد  نظارتى را همس
ــا به اصل  مربوطه تنظيم كرد ت
ــود و  ــه، لطمه اى وارد نش وظيف
ــت قوانين،  ــا حفظ كلي بتوان ب

منافذ را شناسايى كرد. 

وى تاكيد كرد: اين 15 محور نيز 
بر اين اساس تنظيم شده و قطعا 
ــاهد تغيير در برخى از قوانين  ش
ــود.  در اين  بانكدارى خواهيم ب
محورها بيشتر بر ارائه تسهيالتى 
ــود تا  ــام و فراگير تاكيد مى ش ع
ــرد و گاهى  ــهيالت خ ارائه تس

سفارشى. 
نايب رييس كميسيون اقتصادى 
ــر نوع و  ــن تغييرات ب ــزود: اي اف
ــهيالت، كيفيت و  شيوه ارائه تس
كميت خدمات ارائه شده توسط 
بانك ها، تاكيد مى كند كه البته بر 
بانك هاى خصوصى و موسسات 

مالى دقت بيشترى مى شود. 
سيستم بانكى هر روز

 بدتر از ديروز
ــايد يكى از داليل درخواست  ش
ــق و  ــراى تحقي ــدگان ب نماين
ــوان  ــا را بت ــص از بانك ه تفح
فسادهاى مالى رخ داده در چند 
سال اخير دانست. به طورى كه 
ــال  ــبت به س معوقات بانكى نس
ــارد  ــزار ميلي ــته از 50 ه گذش
تومان به 80 هزار ميليارد تومان 
رسيده و از سويى ديگر با قوانين، 
بانك هاى خصوصى و موسسات 
ــن را دارند كه  ــى اي مالى تواناي
قانون گريزى هاى بيشترى را به 
نفع خود داشته باشند. به همين 
منظور است كه يكى از طراحان 
ــص از بانك ها به  تحقيق و تفح
ــت: بانك ها  «فرصت امروز » گف

ــران كارآيى الزم  ــاد اي در اقتص
ــكالت  ــته و هر روزه مش را نداش
تازه اى را در سيستم پولى و مالى 

كشور ايجاد مى كنند. 
ــلمين  ــالم و المس ــت االس حج
ــى  ــوى الرگان ــيدناصر موس س
ــه مباحث  ــه داد: با توجه ب ادام
ــاد 3 هزار ميليارد  ــبيه به فس ش
ــد معوقات  ــى و البته رش تومان
ــى  ــن اقدامات ــى و همچني بانك
همچون قانون گريزى بانك هاى 
ــى، نمايندگان  خصوصى و دولت
مردم در خانه ملت بر آن شدند تا 
طرح تحقيق و تفحص از بانك ها، 

رسما پيگيرى و اجرا شود. 
 نماينده مردم فالورجان با اشاره 
ــر از داليل تعيين و  به يكى ديگ
تدوين اين محورها افزود: يكى از 
موارد مهم در نتايج اين محورها 
ــه  ــان ب ــوان ورود بازرس را مى ت
بانك هاى خصوصى و موسسات 
دانست، زيرا اين نهادهاى مالى، 
ــيارى  بس ــاى  قانون گريزى ه
ــى  ــته اند كه نيازمند بررس داش

دقيق است. 
ــرار دادن وظايف  وى با مدنظر ق
ــد:  ــا در اقتصاد يادآور ش بانك ه
ــكالتى كه  ــر از مش ــى ديگ يك
بانك ها در اقتصاد ايران به وجود 
آورده اند را مى توان تغيير وظايف 
ــاد  ــا در اقتص ــرد بانك ه و كارك
برشمرد. زيرا بانك ها براى كسب 
ــمت خريدوفروش  ــود به س س
روى  ــات  كارخانج و  ــن  زمي

آورده اند. 
ــت: بانك  ــوى الرگانى گف موس
ــد، صنعت  ــد در خدمت تولي باي
ــد؛ اما اين نهاد  و كشاورزى باش
مالى در چند سال اخير به رقيبى 
ــان ثروت و  يكه تاز براى صاحب
صنايع در بخش خصوصى تبديل 

شده است. 
 وى تاكيد كرد: زمان براى اجراى 
ــاى 15گانه، نزديك  اين محوره
ــل در ماه  ــوده و مى تواند حداق ب
آينده تحقيق و تفحص از بانك ها 

آغاز شود. 
ــزان و تعداد  ــه مي ــه ب ــا توج ب
ــال اخير  ــاى چند س اختالس ه
ــراى ارائه برخى  و نبود بودجه ب
تـسـهـيـالت، نـارضـايتى هاى 
ــده كه  ــود آم ــه وج ــيارى ب بس
ــرد بانك ها را در  نمى توان كارك
ــت هاى اقتصادى  ــت سياس جه
ــى، مطلوب  ــور و رفاه عموم كش
ــه همين منظور  ــى كرد. ب ارزياب
ــاى 15گانه  ــه محوره ــت ك اس
تحقيق و تفحص از بانك ها بر اين 
ــكالت تاكيد كرده و  نياز ها و مش
نمايندگان در روزهاى آتى آن را 
به منظور اجرا در دستور كار خود 

قرار خواهند داد. 

ــته ميزان  ــال گذش از تيرماه تا آذرماه س
ــزى حدود  ــه بانك مرك ــت ب ــى دول بده
ــان كاهش و رقم  2000هزار ميليارد توم
ــركت هاى دولتى به  بدهى موسسات و ش
ــه 300 ميليارد تومان  اين بانك نزديك ب
ــن آمار و ارقام  ــت. آخري افزايش يافته اس
بانك مركزى از تغييرات متغيرهاى پولى و 
اعتبارى نشان مى دهد كه رقم بدهى هاى 
ــدود 18 هزار  دولت به بانك مركزى از ح
ــان در تير ماه 1392  و 926 ميليارد توم
ــال قبل از آن  ــبت به ماه مشابه س كه نس
ــود، به حدود  ــش يافته ب 20 درصد افزاي
ــارد تومان با كاهش  16 هزار و 754 ميلي
ــبت به مدت مشابه سال  5/9درصدى نس

قبل رسيده است. 
ــت كه در شش ماهه ميانى  اين در حالى اس
ــاى دولت به  ــم بدهى ه ــته رق ــال گذش س
ــال هاى اخير به طور  بانك مركزى كه در س
قابل مالحظه اى افزايش يافته بود، همواره 
ــال هاى قبل  ــابه س ــبت به ماه هاى مش نس
گاهى با شيب كمتر يا گاهى با شيب بيشتر 
ــاس، ميزان  ــت. بر اين اس كاهشى بوده اس
بدهى هاى دولتى به بانك مركزى نسبت به 
ــال قبل به غير از تير ماه كه  ــابه س ماه مش
ــد همراه بود، در مرداد 5/4  با 20 درصد رش
درصد، شهريور11 درصد، مهر 21/2درصد، 
آبان 6/5درصد و آذر ماه 5/9درصد كاهش 

يافته است. 
اما مرورى بر ميزان بدهى هاى بانك ها به 
بانك مركزى در تابستان و پاييز 92 نشانى 
از كاهش ندارد و تنها شيب روند افزايشى 
كم يا زياد شده است، به گونه اى كه ميزان 
ــارد تومان در  آن از 62 هزار و 853 ميلي
ــزار و 610 ميليارد تومان  تيرماه به 68 ه
ــت. بنابر  در آذر ماه 92 افزايش يافته اس
ــزى بدهى بانك ها  گزارش هاى بانك مرك
ــاه 92، 36/7درصد،  به اين بانك در تيرم
مرداد 35/9درصد، شهريور 38/3درصد، 
ــان 36/2درصد و آذر  مهر 36/1درصد، آب
ــبت به ماه مشابه سال  ماه 34/7درصد نس

قبل افزايش يافته است. 
ــزان بدهى  ــى درصد تغييرات مي بررس
ــه  ب ــى  لت ــات دو ــركت ها و موسس ش
ــن آمارها  ــز در آخري ــزى ني بانك مرك
ــدى در آذرماه  ــر كاهش17 درص بيانگ
ز  ــال قبل ا به س ه مشا ــبت به ما 92 نس
ــت كه رقم  ــت. اين در حالى اس آن اس
ــات در  ــركت ها و موسس ــى اين ش بده
ر و  ه با رشد 40 درصد به 19 هزا تيرما
ــيده بود كه در  176 ميليارد تومان رس
ــد بر ميزان  ــتاب رش دامه با كاهش ش ا
ــد، به  ــرى اضافه ش ــبت كمت آن به نس
ين بخش  ــد تغييرات ا گونه اى كه درص
ــبت به  ــه بانك مركزى نس ز بدهى ها ب ا
ز 40 درصد  ــل، ا ــال قب به س ــا ماه مش
ــد در مرداد،  34درص ــاه به 9/ در تيرم
 17 20مهر، منفى 3/ 22شهريور، 5/ /9
ــى 17 درصد در آذر ماه  آبان و به منف

كاهش يافته است. 
بنابر اين گزارش، در آخرين محاسبات اعالم 
شده رقم بدهى بانك ها و موسسات دولتى به 
بانك مركزى 19 هزار و 463 ميليارد تومان 

در آذر ماه 92 بوده است.

3/1ميليارد دالر آزاد شده آماده هزينه شدبدهى بزرگ ترين بدهكار بانكى چقدر است؟ 
ــط از  ــمين قس ــز شش ــا واري ــى ب در حال
ــده مجموع دريافتى  دارايى هاى بلوكه ش
بانك مركزى به 3/1ميليارد دالر رسيد كه 
طبق اعالم قبلى رييس كل بانك مركزى، 
ــبت به  دولت بنابر اراده و نياز مى تواند نس

هزينه كرد آن اقدام كند. 
ــط ابتدايى  ــج قس ــه پن ــود اينك ــا وج ب
ــب اندك به  ــا تاخيرهاى اغل دارايى ها ب
ــده بود  ــزى واريز ش ــاب بانك مرك حس
قسط ششم با نزديك به 45 روز تاكنون 
ــت را به خود  ــرد درياف ــترين ديرك بيش

اختصاص داده است. 
قسط ششم در حالى در 26 ژوئن محقق 
ــط هفتم  ــان سرسيدقس ــه از زم ــد ك ش
ــته  ــدود 10 روز گذش ــن ح در 17 ژوئ
ــه زمان  ــر ب ــه 22 روز ديگ ــك ب و نزدي
پرداخت آخرين قسط در 20 ژوئيه باقى 

مانده است. 
ــر اعالم  ــه بناب ــت ك ــى اس ــن در حال اي
ــط  ــيد قس بانك مركزى با توجه به سررس
ــا، مراتب تحت اقدام  هفتم از اين بدهى ه

بوده و به زودى واريزمى شود. 
همچنين از 550 ميليون دالر قسط اول، 
450 ميليون دالر دوم، 550 ميليون دالر 
ــارم، 450  ــوم، 550 ميليون دالر چه س
ــم و 550 ميليون دالر  ــون دالر پنج ميلي
ــم تاكنون 3/1 ميليارد دالر از  قسط شش
ــده در  مجموع 4/2ميليارد دالر توافق ش
ــدن دارايى هاى  مذاكرات ژنو براى آزاد ش
ــار بانك مركزى قرار  ــده در اختي بلوكه ش
ــون دالرى  ــط 550 ميلي گرفته و دو قس
ــز طبق  ــتم ني ــم و هش ــده هفت باقى مان
ــال جارى  ــان تير ماه س ــده بايد تا پاي وع
ــود كه البته مسئوالن سياسى و  تسويه ش
اقتصادى معتقدند با اقدامات انجام شده، 
تمامى اقساط تا اتمام موعد مقرر به كشور 

وارد خواهد شد. 
***

منابع در كجا هزينه مى شـوند؟ 
ــم 3/1  ــه واريز رق ــه ب ــار توج ــا در كن ام
ــده اى نزديك به  ميليارد دالرى كه درآين
ــش خواهد يافت،  ــارد دالر افزاي 4/1ميلي
ــرد آن كه منبع  ــتفاده و هزينه ك نحوه اس
ــختى آزاد و در  ــى بوده و به س قابل توجه
ــز از اهميت  ــور قرار گرفته ني اختيار كش
ــه بارها مورد  ــت ك ــژه اى برخوردار اس وي

سوال قرار گرفته است. 
ــدف از انتقال  ــالم بانك مركزى ه بنابر اع
منابع با توجه به تفاهم هاى انجام شده در 
ژنو، بهره گيرى براى تامين بهاى كاالهاى 
اساسى و دارويى كشور است اين درحالى 
است كه براساس تفاهم ژنو، بانك مركزى 
ــع حاصل از  ــا ازمناب ــد بود ت مجاز خواه
ــدود براى  ــت به صورت نامح صادرات نف
ــى و دارو و واردات  واردات كاالهاى اساس

كاالهاى مورد نياز استفاده كند. 
ــس كل بانك مركزى نيز  در عين حال ريي
ــت و ما  اعالم كرد كه منابع، كامال آزاد اس
مى توانيم بنابر اراده و نياز نسبت به خريد 
كاال ازجمله كاالهاى اساسى اقدام كنيم. 
ــى از اين دارايى ها نيز  به گفته سيف بخش
براى تامين اسكناس مورد نياز بازارداخلى 

صرف خواهد شد. 

نمايندگان به «فرصت امروز» از تحقيق و تفحص بانك ها مى گويند 

تسهيالت رانتى، پيامد نبود نظارت بر نهادهاى مالى

اخبار

گزارش كوتاه خبر

5 يكشنبه 8 تير 1393  - شماره 05  بازار پولى

فروش / Sellخريد / Buyنوع ارز 

3150031600دالر امريكا

4310043200يورو

5369053830پوند انگليس

2987030020دالر كانادا

85708620درهم امارت

2970029820دالر استراليا

3530035530فرانك سوئيس

1490014990لير تركيه

56905790كرون دانمارك

46604740كرون سوئد

50705180كرون نروژ

84508550ريال عربستان

980010150رينگت مالزى

102000107000دينار كويت

51505300يوآن چين

450600روپيه هند

9001020بت تايلند

200400ين ژاپن

2528دينار عراق

قيمت خريد قيمت فروش  عنوان

1/750/000 1/830/000 سكه يك گرمى

2/650/000 2/750/000 سكه ربع

4/780/000 4/860/000 سكه نيم

9/610/000 9/660/000 سكه امامى

9/530/000 9/650/000 سكه بهار آزادى

2/380/000 2/480/000 سكه ربع ( زير 86) 

4/760/000 4/810/000 سكه نيم ( زير 86) 

9/530/000 9/600/000 سكه امامي ( زير 86)

964/600 984/900  1گرم طال

4/235/000 4/265/000  1مثقال طال

نماگر طال و سكه

نماگر ارز

 ندا فتاحى



نرخنامه

خبر

اخبار

ــت كه عملكرد  ــالى اس چند س
مسئوالن كشور در صنعت فرش 
دستباف، مورد انتقاد  قرار دارد. 
ــو صحبت از مشكالت  از يك س
ــود  فراوان در بخش توليد مى ش
و از سوى ديگر صحبت از بهبود 
آن در سطح جهانى  اين تناقض 

را چگونه پاسخ مى دهيد؟
ــدن دولت  ــس از روى كار آم پ
ــد، وزارت صنعت،  ــر و امي تدبي
ــتور  ــه دس ــارت ب ــدن و تج مع
ــخص رييس جمهور  مستقيم ش
ــكالت  ــن بردن مش ــراى از بي ب
صنايع دستى كه فرش دستباف 
ــت  ــر گروه اين بخش اس هم زي
ــا موانع  ــده ت ــه كارش ــت ب دس
ــعه اين صنعت بومى ارزآور  توس
ــد و كارگروهى به  را بر طرف كن
ــازمان توسعه و تجارت  اتفاق س
زير نظر دفتر رياست جمهورى 
ــران  ــرش اي ــى ف ــز مل و مرك
ــده تا در اين زمينه  ــكيل ش تش
هدف گذارى شود. در واقع دولت 
تمام تالش خود را به كار خواهد 
ــكوفا شود و  برد تا اين صنعت ش
برنامه حمايتى خوبى هم در اين 

زمينه در دستور كار خود دارد. 
*اين برنامه حمايتى شامل چه 

مواردى مى شود؟ 
ــى و فنى. مركز  حمايت هاى مال
ــران برنامه هاى  ــرش اي ــى ف مل
توسعه اى براى بافندگى در اين 
ــًال كار آفرينى  ــش دارد، مث بخ
براى بانوان و تقويت اين بخش، 
چرا كه از اين بخش در سال هاى 
ــى  ــده، ول ــت ش ــته غفل گذش
ــر برنامه ريزى هاى  درحال حاض
ــده كه قطعاً در آينده  خوبى ش
نزديك بازخورد مناسبى از اين 

برنامه ريزى ها خواهيم داشت.
ــران  اي ــالت  معض از  ــى  *يك
ــى در بخش توليد فرش  نقدينگ
ــما فرموديد  ــتباف است. ش دس
ــه اى حمايتى در  كه دولت برنام
ــى دارد. برنامه هاى  ــه مال زمين

دولت در اين زمينه چيست؟ 
ــران به اين  ــى فرش اي مركز مل
ــراى بهبود  ــيده كه ب نتيجه رس
ــتباف در ايران  اوضاع فرش دس
ــده اين كاال را  بايد بهاى تمام ش
ــده كاهش دهد  براى توليد كنن
ــعى دارد با كمك هاى فنى  و س

ــى اين كار را  و اعتبارى و آموزش
انجام دهد.

*چه برنامه هايى براى تخصيص 
اعتبار براى اين بخش داريد؟ 

ــهيالت با شرايط  سعى شده تس
ــد  ــت بلن ــب و بازپرداخ مناس
ــدگان متمركز و  ــه بافن مدت ب

غير متمركز اعطا شود. 
*در خصوص نيروى انسانى چه 

اقدامى انجام داده ايد؟ 
ــش هزينه  ــراى كاه ــون ب تاكن
ــانى در بخش فرش  نيروى انس
ــر  از فعاالن  عرصه  450هزار نف
فرش دستباف را بيمه كرديم و 
در حال افزايش اين آمار هستيم، 
ــردن نيروهاى  ــه ك ــرا با بيم زي
انسانى در اين بخش سعى داريم 
ــانى را  ــاى مادى و انس هزينه ه
ــش دهيم تا  ــن بخش كاه در اي
ــاس  فعاالن در اين بخش احس
ــه خالقيت  ــرده و ب ــت ك امني
ــد و دغدغه هاى ديگرى  بپردازن

غير از توليد نداشته باشند. 
*در زمينه آموزش چه اقداماتى 

انجام داده ايد؟ 
ــوزش  ــه آم ــوزش ب ــز آم مرك
ــرزى،  ــى، رنگ ــه زه باف در زمين
نقشه كشى، طراحى و بافندگى 
ــال بهبود  ــرده و در ح ــدام ك اق

بخشيدن به اين وضعيت است.

*ما مشكالت زيادى در مناطق 
ايران داريم استان هايى هستند 
ــاه مدت  ــا برنامه هاى كوت كه ب
ــد مانند  ــدا نمى كنن ــود پي بهب
ــتان كهكيلويه و بويراحمد و  اس

استان مركزى. براى اين مناطق 
چه اقداماتى انجام داده ايد؟ 

ــه در حال رصد كردن  ما هميش
وضعيت فرش دستباف هستيم 
ــتيم  ــل نيس ــكالت غاف و از مش
ــال  ــر صورت يك س ــى در ه ول
ــت كه دولت يازدهم شروع  هس
ــه احياى  ــرده و اقدام ب به كار ك
صنايع دستى شده با وجود اين 
ــكالت مرتفع شده و  كلى از مش
ــال 94 ثبات را  اميدواريم در س
به اين صنعت مهم و بومى كشور 

ــتان هاى  ــم. ما در اس بازگرداني
ــان،  ــى، اصفه ــان غرب آذربايج
ــتان ها  ــزى و ديگر اس قم، مرك
ــتيم و در حال اجراى  فعال هس
ــى دومين  ــگاه هاى بوم نمايش
ــتيم تا اين بازارها را  استان هس
ــى از كارهاى  ــت كنيم. يك تقوي
ــن زمينه اين  ــر در اي مهم ديگ
ــت كه مركز ملى فرش ايران  اس
ــتاندارى ها تفاهم نامه امضا  با اس
ــوص تقويت  ــا در خص ــرده ت ك
ــتباف فعال  ــرش دس صنعت ف
ــند و از منابع تخصيصى به  باش
ــتفاده كنند، در  ــتان اس هر اس
واقع هرچه استاندارى ها فعال تر 
باشند، اين صنعت پوياتر خواهد 
بود ولى در بعضى از استان ها كه 
ــتر نمود دارد ما  ــكالت بيش مش
ــتان ها عمل  ــر از بقيه اس فعال ت
كرديم، مثال در استان مركزى و 
كهكيلويه و بوير احمد به صورت 
ــكالت  ميدانى در حال رفع   مش
ــم بهتر از  ــتيم كه اميدواري هس

گذشته باشد. 
ــه در  ــى ك ــى از انتقادهاي *يك
ــرش به مركز  خصوص صنعت ف
ــت  ــت از دس ملى فرش وارد اس
ــت.  ــاى جهانى اس دادن بازاره
ــما در اين زمينه  برنامه هاى ش

چيست؟ 

ــته  ــال گذش ــى دو س در يك
ــل  ــه دلي ــب ب ــورهاى رقي كش
ــش طراحى و  ــكالت در بخ مش
ــه فرش و به روز نبودن در  نقش
ــر رغبتى به  ــن بخش ها، ديگ اي
ــن زمينه  ــرمايه گذارى در اي س
ــت دادن  ندارند و در حال ازدس
ــتند، ايران با  بازارهاى خود هس
ــن وضعيت درحال  آگاهى از اي
بازپس گرفتن بازارهاى جهانى 
ــور چين ديگر  ــت مثًال كش اس
ــن بخش  ــته در اي ــد گذش مانن
فعال نيست كشورهاى ديگرى 
همچون پاكستان نيز توان رقابت 
با ايران را ندارند. ما با اين ديدگاه 
ــور چين نمايشگاه هاى  در كش
ــن،  ــهرهاى پك ــادى در ش زي
شانگهاى و گوانجو برگزار كرديم 
و برگزار مى كنيم تا بتوانيم بازار 
چين را به دست آوريم و به دليل 
ــن ما نيز  ــاده چي ــازار فوق الع ب
همچون ديگر كشورهاى جهان 
در حال فعال شدن در بازار بزرگ 
ــور  ــتيم. البته در كش چين هس
ــاى جنوبى نيز  ــيه و آفريق روس
ــگاه هاى خوب و مفيدى  نمايش

برگزار كرديم 
ــترين تالش شما به  *چرا بيش
كشورهاى چين و روسيه مربوط 
است؟ در اروپا و آمريكاى شمالى 

چرا فعال نيستيد؟ 
ــورهاى اروپايى نيز  ــا در كش اتفاق
ــتيم از جمله  در حال فعاليت هس
ــال  ــش ماهه دوم س ــه در ش اينك
ــگاه هاى مفيدى در  1393 نمايش
وين اتريش و هانوفر آلمان برگزار 
ــن منظور  ــم كرد و به همي خواهي
ــازى پروژه هاى  ــال آماده س در ح
ــورهاى آلمانى  تبليغاتى براى كش
ــه بتواند  ــتيم ك زبان در اروپا هس
ــه اين  ــران را ب ــتباف اي فرش دس
ــا در زمان  ــورها معرفى كند ت كش
ــته  ــگاه عرضه خوبى داش نمايش
باشيم و بتوانيم يكى از قديمى ترين 
ــران يعنى  ــتباف اي بازار فرش دس
ــور آلمان را حفظ كنيم. براى  كش
ــفارت خانه جمهورى  اين كار با س
ــورها  ــران در اين كش ــالمى اي اس
ــت.  ــده اس هماهنگى هاى الزم ش
ــورهاى مالزى  در ضمن براى كش
ــتراليا نيز برنامه نمايشگاهى  و اس

خوبى در آينده نزديك داريم. 

سوپرماركت ها در ماه رمضان 
24 ساعته خواهند شد

 نايب رييس اول اتاق اصناف تهران 
ــال و  از ادغام اتحاديه ها تا پايان س
فعاليت 24 ساعته سوپرماركت ها 

در ماه رمضان خبر داد. 
نايب رييس اول اتاق اصناف كشور 
ــوپرماركت ها  ــه س ــورد برنام در م
ــان افزود: «به  در ماه مبارك رمض
ــردم در اين  ــال م ــور رفاه ح منظ
ــوپرماركت ها به صورت 24  ايام س
ساعته فعال خواهند بود، همچنين 
ــا  ــم ت ــت از پنج ــگاه ضياف نمايش
چهاردهم تير ماه با تخفيف هاى 5 
ــدى كاالهاى مورد نياز  تا 15 درص
ــران عرضه  ــردم را در 4 نقطه ته م

خواهند كرد. »

امنيت روانى بر بازار 
حاكم است 

مديركل هماهنگى امور استان هاى 
سازمان تعزيرات حكومتى كشور در 
گفت وگو با ايرنا گفت: «خوشبختانه 
ــور در بازار  ــى به وف كاالهاى اساس
يافت مى شود و امنيت روانى خوبى 

در بازار حاكم است.» 
ــدف از  ــيرى ه ــرز جوانش فريب
بازرسى ها را نظارت بيشتر عنوان 
كرد و ادامه داد: «بخشنامه اى به 
ــتان ها  ــن منظور به همه اس همي
ــعبه هاى سيار  ــده تا ش ارسال ش
ــگاه هاى طرح  فعال هم در نمايش
ــم در ميادين ميوه و  ضيافت و ه
تره وبار و فروشگاه ها حضور داشته 

باشند.» 
ــه  ينك ــان ا ــا بي ــيرى ب نش جوا
ــيار در  ــت و س ب ــت هاى ثا گش
فته، گفت:  ــش يا ي فزا يام ا ين ا ا
ــه روزه در  ــت ها هم ين گش «ا
ز آغاز  ــان ا ــارك رمض ه مب ــا م
رى و حتى  دا ــت ا ــان وق ي تا پا
رى در سطح  دا ساعت هاى غيرا
ــن ميوه و  دي ، ميا ه ها ــگا يش نما
ليت  ه ها فعا ــگا ر و فروش ــا تره ب
ــاى  ــت كااله ــد و قيم مى كنن
نه  ا ــورت روز ــى نيز به ص ساس ا
ــتان ها  ــطح اس ز س ــى ا و هفتگ

كنترل مى شود.» 
مديركل هماهنگى امور استان هاى 
ــى  حكومت ــرات  تعزي ــازمان  س
خاطرنشان كرد: «كنترل و نظارت 
ــت برعهده  ــازار در وهله نخس در ب
سازمان حمايت و سازمان بازرسى 
است و آنها مى توانند با شاخص هاى 
ــود، نظارت را انجام  اقتصادى موج

دهند.» 
وى ادامه داد: «اما اگر در اين ميان 
ــتفاده  عده اى فرصت طلب سوءاس
ــدند،  ــرده و تخلفى را مرتكب ش ك
ــراى حكم به  ــيدگى و اج براى رس
ــى ارجاع  ــعب تعزيرات حكومت ش

داده مى شوند.» 

غول خرده فروشى 
جهان در خدمت 

كسب و كارهاى كوچك 
ــركت خرده فروشى  بزرگ ترين ش
ــب و كارهاى  ــن جهان به كس آنالي

كوچك كمك مى كند. 
ــكارى يك  ــركت آمازون با هم ش
ــا  ــالش دارد ت ــدى ت ــركت هن ش
ــركت ها و  ــن به ش ــات آنالي خدم
كسب و كارهاى كوچك ارائه كرده 
ــا در فضاى مجازى  و از حضور آنه

حمايت كند. 
ــركت  ــودا، رييس ش آرجان رامگ
ــاران  ــدى كاتام ــرمايه گذار هن س
ــكارى ما با  در اين باره گفت: «هم
ــب و كارهاى  ــركت آمازون كس ش
كوچك و متوسط را هدف قرار داده 

است.» 
يك مقام شركت آمازون در هند كه 
ــت نامش فاش شود، اظهار  نخواس
ــد ندارد  ــركت قص كرد كه اين ش
جزئيات همكارى با شركت هندى 

را افشا كند. 
ــا  ــازون ب ــرد: «آم ــح ك وى تصري
ــا از  ــد دارد ت ــكارى قص ــن هم اي
ــوژى از  ــتيكى و تكنول ــر لجس نظ
ــط  ــركت هاى كوچك و متوس ش

هندى حمايت كند.»
ــزارى رويترز،  به گزارش خبرگ
ــتگاه هاى  دس ــه  ب ــى  دسترس
ــرعت  ــت پرس ينترن ــل و ا موباي
ــيار خوب صنعت  ــعه بس به توس
ــده و  ــر ش ــد منج ــن هن آنالي
آمازون قصد دارد تا با همكارى 
ــركت هاى محلى سهم خود از  ش

اين بازار را افزايش دهد. 
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ايران رقباى خود را  كنار زده است

برگزارى نمايشگاه هاى فرش دستباف ايران در اروپا

كارگروهى به 
اتفاق سازمان 

توسعه و تجارت 
زير نظر دفتر 

رياست جمهورى 
و مركز ملى فرش 
ايران جهت توليد 
و توسعه فرش 

دستباف تشكيل شد

فـرش دسـتباف ايـران از نمادهـاى فرهنگـى 
كشور مان  است كه به عنوان سفير فرهنگى ايران 
در جهان عرضه مى شـود . فرش، صنعتى است كه 
در صورت بهبود مى تواند براى كشور ما ارز آورى 
خوبى داشـته باشـد، اما در سـال هاى گذشته به  

داليل مختلف به اين صنعت  اهميت داده نشـد. از 
اين رو  توسعه و صادرات فرش دستباف در  شرايط 
بدى قـرار  گرفـت تا جايى كه سـبب شـد ايران،  
برخى از بازارهاى خود را بـه رقباى خود كه گاهى 
طرح ها و نقشه هايشان را از كشور ما كپى كرده اند، 

واگذار كند.  بررسـى اين مشـكالت و راه حل هاى 
دولت يازدهـم در زمينه فرش دسـتباف موضوع 
گفت وگوى روزنامه فرصت امـروز با مجتبى فيض 
الهى، معاون بازاريابى مركز ملى فرش ايران است 

كه در ادامه مى خوانيد. 

جدول مقايسه اى قيمت لوازم خانگى
قيمت لوازم خانگى در فروشگاه ها نسبت به سال گذشته به صورت ميانگين 
12درصد افزايش داشته كه با توجه به افزايش قيمت 200درصدى در سال 
91 اين افزايش دور از انتظار نبود، هرچند مسئوالن اتحاديه لوازم خانگى در 
خبرهاى رسمى اعالم كردند كه تا پايان تيرماه سال 1393 افزايش قيمت در 
بخش لوازم خانگى نخواهيم داشت. (كاالها به صورت نمونه اى انتخاب  شده 

و قيمت به تومان است.) 

قيمت لوازم خانگى در فروشگاه هاى زنجيره اى 
قيمت سال 93قيمت سال 92كاال

سايد ال جى 28فوت  
54/120/00061/500/000سفيد 

سايد ال جى 32 
64/662/40073/480/000فوت  س فيد 

سايد 32 سفيد 
47/745/00053/050/000اسنوا

11/528/00013/100/000يخچال فريزر دونا
23/927/20027/190/000ال اى دى ال جى 40
ال اى دى اى دى 

20/240/00023/000/000سامسونگ

اى اى دى سونى 
3211/140/80012/660/000 اينچ 

ال اى دى صنام 
4015/576/00017/700/000اينچ 

38/250/00042/500/000جاروبرقى دوو 
اجاق گاز 5شعله  

14/080/00016/000/000هاردستون 

11/264/00012/800/000اجاق اسنوا 5شعله
اجاق گاز 5شعله 

13/640/00015/500/000سينجر

ظرفشويى 14نفره 
17/221/60019/570/000پاكشوما

آبميوه گيرى سه كاره   
27/720/00031/500/000هاردستون 

آبميوه گيرى سه 
4/136/0004/700/000كاره مولينكس

لباسشويى 
123/003/4403/413/000كيلويى ال جى 

لباسشويى 5كيلويى 
12/628/00014/350/000پاكشوما

سرويس چدن 
6/512/0007/400/000دسينى

سرويس شش نفره 
5329/568/00033/600/000 پارچه مقصود

36/125/00042/500/000مبل 7نفره لنون
25/520/00029/000/000مبل راحتى 

كولر گازى 19هزار 
20/680/00023/500/000سامسونگ

كولرگازى 
2500024/376/00027/700/000سامسونگ 

6/715/0007/900/000كولر آبى 70000
4/454/0005/240/000كولر آبى 3500

ــق آزاد و ويژه  ــى مناط ــوراى عال ــر ش  دبي
ــوم خودروسازان  اقتصادى، گفت: قطب س
كشور در آينده نزديك در منطقه آزاد چابهار 
ــود و انحصار توليد خودرو از دو  ايجاد مى ش
ــايپا » و «ايران  ــازى «س شركت خودروس

خودرو » خارج مى شود. 
ــه يكى از  ــايتى ك ــه اكبرتركان، س به گفت
بزرگ ترين سايت هاى توليد خودرو در آسيا 
ــه آزاد چابهار احداث  خواهد بود، در منطق

خواهد شد. 
مشاور رييس جمهورى همچنين در زمينه 
كارآفرينى در اين مناطق گفت: در مناطق 
آزاد براى جوانان كارآفرين قطعه زمين هاى 
كوچك 200مترى پيش بينى شده تا توسعه 

مشاغل كوچك در مناطق آزاد آغاز شود. 
ــعه جوامع محلى  ــرد: توس تركان تاكيد ك
به ويژه توجه به جوانان بومى در مناطق آزاد 
از جمله اولويت ها و برنامه هاى مناطق آزاد 
كشور است چرا كه بها دادن به جوانان و در 
ــتن امكانات به آنان در آينده  اختيار گذاش
توسعه اقتصادى را به همراه خواهد داشت. 

به نقل از دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد، 
ــا روى كار آمدن  ــركان با بيان آنكه ب اكبر ت

ــد، به كارگيرى جوانان در  دولت تدبير و امي
ــه جدى قرار گرفت،  مناطق آزاد مورد توج
تاكيد كرد: به كارگيرى جوامع محلى و ايجاد 
اشتغال و كارآفرينى براى جوانان مناطق از 
اولويت ها و برنامه هاى مديريت كالن مناطق 
ــاد داريم بايد به  ــت زيرا اعتق آزاد و ويژه اس

جوانان در اين مناطق اعتماد كرد. 
ــه آزاد و  ــاره به وجود هفت منطق وى با اش
ــور، گفت:  63 منطقه ويژه اقتصادى در كش
ــاى خوبى براى رونق  اين مناطق ظرفيت ه
كسب و كار جوانان دارند و اميد است با حذف 
قوانين دست و پاگير ادارى، جوانان در تمام 

عرصه ها حضور داشته باشند. 
ــكاران خود در  ــرد: به هم تركان تصريح ك
ــور توصيه كرده ام، همواره  مناطق آزاد كش
شفافيت در فعاليت هاى خود را در رأس امور 
قرار دهند زيرا معتقديم بايد كارى كرد كه 

هيچ گاه از انتشار آن خجالت زده نشويم. 
مشاور رييس جمهورى ابراز اميدوارى كرد 
كه با گرفتن دست جوانان در مناطق آزاد و 
ايجاد فرصت براى بروز و ظهور فعاليت هاى 

آنان به توسعه جوامع محلى كمك كنيم. 
قابل ذكر است كه ايران داراى 7 منطقه آزاد 

و 63 منطقه ويژه اقتصادى است. 

ــوص  ــركان در خص ــر ت ــن اكب همچني
فرودگاه هاى مناطق آزاد گفت: در تالشيم 
ــق آزادى را كه فرودگاه هاى  برخى از مناط
خوبى داشته و قابليت هاى هوانوردى خوبى 
دارند، به عنوان «آسمان باز» معرفى كنيم. 

وى با بيان اينكه درصدديم تا ايده آسمان باز 
ــق آزاد راه اندازى  (open sky) را در مناط
ــان ترى براى برقرارى  ــرايط آس كنيم تا ش
ــار كرد: برخى از  پرواز ها به وجود  آيد، اظه
مناطق آزاد كه قابليت هاى هوانوردى خوبى 
ــتند كه آنجا را  ــى هس دارند در حال بررس

به عنوان آسمان باز معرفى كنيم. 
ــه مهم ترين ويژگى مناطق  وى با بيان اينك
آزاد اين است كه بتوانند به چرخه تجارت و 
صنعت جهانى اتصال پيدا كنند، گفت: براى 
اين اتصال نخستين اولويت آنها پورت است 
و در واقع پورت ها نقاطى هستند كه مناطق 

آزاد را به چرخه تجارت وصل مى كنند. 
وى گفت: هواپيماهاى خارجى در آسمان باز 
براى ورود و برداشتن مسافر به كسب مجوز 
ــاز ندارند و خطوط  و ارائه امتياز متقابل ني
ــد به آنجا آمده  هوانوردى مختلف مى توانن

و مسافر بردارند. 

ــهرك هاى  ــركت ش  مدير عامل ش
ــيه  حاش در  ــران  ته ــى  صنعت
ــهرك  ــگاران از ش ــد خبرن بازدي
ــران گفت:  ــى عباس آباد ته صنعت
ــاد،  ــى عباس آب ــهرك صنعت «ش
يكى از شهرك هاى صنعتى بزرگ 
ــهرك  ــن ش ــه و چهارمي خاورميان
بزرگ فعال صنعتى تهران محسوب 

مى شود.» 
ــركت  ــاى ش ــى از برنامه ه وى يك
ــاد  ــى را ايج ــهرك هاى صنعت ش
ــور ترغيب  ــهرك هايى به منظ ش

سرمايه گذاران خارجى اعالم كرد.
ــت: «در حال  ــن گف وى همچني
ــور  ــتان كش حاضر، حدود 21 اس
ــاالن اقتصادى خارجى  ميزبان فع
ــى صنعتى  ــهرك ها و نواح در ش
ــش از 11 هزار نفر  بوده و براى بي

اشتغال ايجاد كرده اند.» 
وى حضور سرمايه گذاران خارجى 
ــى صنعتى را  ــهرك ها و نواح در ش
ــى و تبادل  ــاى رقابت در ايجاد فض
ــت  ــوژى روز دنيا موثر دانس تكنول
ــداد 112  ــون تع ــزود: هم اكن و اف
سرمايه گذار خارجى در شهرك ها 
ــته كه  و نواحى صنعتى حضور داش
بخش عمده اى از آنها در استان هاى 
آذربايجان شرقى، خراسان رضوى و 

قزوين فعاليت مى كنند. 
ــرمايه گذارى  ــليمانى ميزان س س
ــهرك ها  ــاى صنعتى در ش واحده
ــر كشور تا  و نواحى صنعتى سراس
ــال 1392 را بيش از 442  پايان س

ــال اعالم  ــزار و 882 ميليارد ري ه
ــر  ــال حاض ــت: «در ح ــرد و گف ك
ــزار و 353 واحد در  ــدود 31 ه ح
ــهرك ها و نواحى صنعتى كشور  ش

به بهره بردارى رسيده اند.» 
وى افزود: «در استان تهران نيز 13 
شهرك صنعتى داريم كه سه هزار 
ــده در آنها  و 500 واحد توليدكنن
ــتند و پروانه بهره بردارى  فعال هس
ــزار و 500  ــد. در مجموع 8 ه دارن
واحد توليد در شهرك هاى صنعتى 

كشور مشغول فعاليت هستند. 
ــى  ــهرك صنعت ــزود: «ش وى اف
ــاحت 2500  ــه مس ــهريار» ب «ش
هكتار در جنوب غربى استان تهران 

ــال 94  در حال احداث بوده و تا س
ــيد و به  به بهره بردارى خواهد رس
مرور، به جذب واحدهاى صنعتى- 
ــهرك صنعتى  ــدى در اين ش تولي

اقدام خواهيم كرد.» 
ــدل  ــرد: «م ــد ك ــليمانى تاكي س
شهرك هاى صنعتى خوب در ايران 
ــت. در اين شهرك ها  جا افتاده اس
توليدكننده دغدغه توليد را نخواهد 
ــى مى تواند با  ــه راحت ــت و ب داش
امكانات زيربنايى به توليد بپردازد.» 
وى درخصوص شهرك هاى صنعتى 
نيمه فعال، گفت: «مشكل از توليد 
ــر نمى تواند با  ــت، زيرا صنعتگ اس
سودهاى باالى 28 درصد كار كند. 

ــه كنيم كه  ــه اى تهي ما بايد برنام
نقدينگى به سمت توليد برگردد.» 

ــاى  ــى از برنامه ه ــليمانى يك س
ــهرك هاى  ش ــركت  ش ــى  اصل
صنعتى را بازپس گيرى يك هزار 
ــه  ــن ب ــذارى زمي ــرارداد واگ ق
ــه زمين هاى  ــى ك توليدكنندگان
ند،  ــانده ا ــه ثمر نرس مربوط را ب
ــزود: «زمان ما  ــرد و اف عنوان ك
ــك واحد  ــردارى ي ــراى بهره ب ب
ــان بين  ــروع تا پاي صنعتى از ش

2/5 تا 5 سال است.» 
ــرد:  ك ــان  خاطرنش ــليمانى  س
«واحدهاى توليدى كه از داخل 
ــهرك ها منتقل  ــهر به اين ش ش
ــاس قانون براى  مى شوند، براس
5 سال از پرداخت ماليات معاف 

مى شوند. 

صادرات زعفران ايران در سردرگمى است 
ــرد: تغيير  ــنا تصريح ك ــوراى ملى زعفران در گفت وگو با ايس دبير ش
ــراى خريداران و  ــادرات زعفران بيش از آنكه ب مداوم تعرفه براى ص
ــدگان داخلى را با  ــد، صادر كنن ــته باش ــتريان خارجى ضرر داش مش
ــا تغيير  ــر جرات نمى كنند ب ــردرگمى مواجه مى كند زيرا آنها ديگ س
ــت گذارى هاى صادرات زعفران، قراردادهاى  يك شبه قوانين و سياس
ــد  ــن مجبورن ــد؛ بنابراي ــاء كنن ــود امض ــتريان خ ــا مش ــدت ب بلند م
ــن مى كنند هر روز  ــاط په ــار خيابان بس ــانى كه كن ــد دستفروش مانن

برنامه ريزى هاى خود را تغيير دهند. 
ــاى صادرات  ــت گذارى ها و تعرفه ه ــيد منوچهرى گفت: وقتى سياس فرش
ــبه تغيير مى كند، بيش از مشتريان خارجى، صادر كنندگان  زعفران يك ش
ــان خيابانى  ــد دست فروش ــت كه مانن ــوند و آن وقت اس ــردرگم مى ش س

برنامه ريزى مى كنند. 
ــت امسال تعرفه هاى  وى افزود: در حالى كه تا بيست و دوم ارديبهش
ــده بود و  ــرم حذف ش ــاالى 30 گ ــته بندى هاى ب ــراى بس زعفران ب
ــران از پرداخت  ــه صادر كنندگان زعف ــئوالن اعالم كرده بودند ك مس
ــال به صورت  ــت امس ــت و دوم ارديبهش ــتند، بيس عوارض معاف هس
ــراى صادرات  ــته ب ــاره تعرفه هاى گذش ــه دوب ــد ك ناگهانى اعالم ش
ــن تغييرات  ــود، اما اي ــن پس اعمال مى ش ــده و از اي زعفران وضع ش
ــادرات محصولى مانند  ــراى ص ــت گذارى هاى دولت ب مكرر در سياس
ــبت به دولت و  ــردرگم و بى اعتماد نس ــدگان را س زعفران، صادركنن

سياست گذارى هايش مى كند. 
منوچهرى اظهار كرد: براى حل مشكل صادرات زعفران و وضع دوباره تعرفه 
براى بسته بندى هاى باالى 30 گرم جلسه اى با رييس سازمان توسعه تجارت 
ــبه چنين قوانين  ــه تاكيد كرديم، وضع يك ش ــد كه در آن جلس برگزار ش
ــرايط كنونى به ويژه براى  ــران كه بايد آن را در ش و مقرراتى براى بازار زعف
صادر كنندگان مهيا كنيم، جز آسيب زدن به برنامه ريزى هاى صادر كنندگان 

و بازار اين محصول با ارزش و صادراتى حاصلى ندارد. 
دبير شوراى ملى زعفران با اشاره به ميانگين 11 تنى صادرات ماهانه زعفران 
در سال جارى اظهار كرد: از ابتداى امسال صادرات زعفران به 35 كشور دنيا 
صورت گرفته به گونه اى كه ماهانه 10 تا 12 تن از اين محصول به كشورهاى 

مختلف صادر شده است. 
ــپانيا، امارات، هنگ كنگ، كويت، عربستان و بسيارى ديگر  وى افزود: اس
از كشورهاى اروپايى از عمده خريداران زعفران ايرانى هستند و در حال 
ــود كه آن  ــتقيم زعفران به آمريكا انجام نمى ش حاضر تنها صادرات مس
ــاالنه 30 تا 35 تن زعفران ايرانى را البته از طريق صادرات دوباره  هم س

از اسپانيا مصرف مى كند. 
ــتريان جديد  ــوراى ملى زعفران ادامه داد: بازاريابى براى يافتن مش دبير ش
زعفران ايرانى نياز به اعتبار دارد زيرا بايد هياتى از ايران به اين كشورها اعزام 
شوند يا ايران در نمايشگاه هاى بين المللى شركت كند و اين در حالى است 
كه اين اعتبار در اختيار بخش خصوصى و شوراى ملى زعفران قرار نمى گيرد 

تا بتوانيم بازارهاى جديد زعفران را پيدا كنيم. 

قطب سوم خودروسازان كشور در منطقه آزاد چابهار احداث مى شود 

جذب سرمايه خارجى توسط شهرك هاى صنعتى 



ــور هاى جهان در  ــران در ميان كش  اي
رده هفتم مصرف كننده لوازم آرايشى 
ــاب مى آيد، اين اتفاق ناشى از  به حس
ــتفاده از لوازم آرايش به  آن است كه اس
افزايش زيبايى و باال بردن اعتماد به نفس 
كمك مى كند؛ ايرانى ها نيز به زيبايى و 
تاثير آن بر روابط اجتماعى شان بسيار 
ــى اين روزها گويا  اهميت مى دهند. ول
داشتن محصوالت آرايشى خاص نوعى 
سرمايه گذارى محسوب مى شود. لوازم 
آرايش گرانقيمتى كه قيمت باالى آنها 
ناشى از استفاده از سنگ هاى قيمتى و 
جواهراتى است كه به اين لوازم چسبانده 
شده است. جواهرات! اين لوازم آرايشى 
گران قيمت براى ثروتمندان طراحى و 
ساخته مى شود و فقط گروه كوچكى در 
دنيا هستند كه توانايى مالى خريد لوازم 
زير را دارند، اميدواريم كه اينطور نشود 
ولى  با توجه به استقبال بى رويه از لوازم 
آرايشى انتظار مى رود؛ پاى اين گونه مواد 
آرايشى به كشور باز شود و ايران به عنوان 
يكى از بازارهاى پرفروش اين محصوالت 
دربيايد.امرى كه تنها به رقابتى بى حاصل 
ــودآورى براى  ــاد ملى و س براى اقتص

شركت هاى خارجى بدل خواهد شد. 

 Kre-At مژه مصنوعى هاى
Beauty  از جنس طال و الماس، 

قيمت: 1350 دالر
اين برند كه در سال 2009 توسط تيلور 
چانگ-باباييان تاسيس شده است همه 
تالشش را وقف ارائه اين نوع مژه هاى 
ــتاره ها و  ــگران س مصنوعى به آرايش
چهره ها مى كند. چانگ معتقد است 
ــر خانم ها را  ــه تنها ظاه كه آرايش ن
ــاس آنها در  عوض مى كند، بلكه احس
ــان را نيز بهتر مى كند. او  مورد خودش
ــو ها، مراسم اهداى  در فضاى فشن ش
ــردارى براى  جوايز مختلف و عكس ب
ــده و مشاهده كرده  مجالت بزرگ ش
است كه چقدر مژه هاى مصنوعى در 
تكميل آرايش ستاره ها سهم دارد. او 
همه تالشش را براى ساخت مژه هايى 
ــى فرد را  ــته كه زيبايى طبيع گذاش

ــد. بعضى از مجالتى  افزايش مى دهن
 Kre-At Beauty كه از محصوالت
 Ebony: استفاده مى كنند عبارتند از
  Elle، In Style، Marie Claire
Prevention، Teen Prom و 

. US Weekly
ــر 22 مدل  ــگاه او در حال حاض فروش
ــى دارد. مژه هاى  مختلف مژه مصنوع
ــيم  ــه گروه تقس ــگاه به س ــن فروش اي
مى شوند: مژه هاى طبيعى براى استفاده 
روزانه يا براى آماتورها، مژه هاى دودى 
ــب، مژه هاى  براى مجالس و با لباس ش
كريستالى كه روى آنها كريستال هاى 
ــده و براى  ــبانده ش ــكى چس سواروس
تيپ هاى شيك و پر زرق وبرق طراحى 
ــال 2011، اين شركت  شده اند.  در س
ــار و الماس  ــى از طالى 18 عي مژه هاي
طراحى كرد. اين مژه ها اختصاصا براى 
بارنيز در نيويورك طراحى شده بودند. 
ــاى مقرون  ــركت مژه ه با آنكه اين ش
به صرفه اى به قيمت 16 دالر دارد، ولى 
مژه هاى طاليى و الماسى آن برچسب 

قيمت 1350 دالرى خورده اند. 

 ،Essie Cosmetics الك هاى
قيمت: 55000 دالر

ــام  ــع ن Essie Cosmetics در واق

ــت كه  ــالن خدمات ناخن اس يك س
در سال 1981 خانم اسى واينگارتن 
ــده او اين بود  ــيس كرد. اي آن را تاس
ــه رنگ هاى  ــازد ك كه الك هايى بس
منحصربه فرد و شادى داشته باشند. 
از همه مهم تر اينكه رنگ ها بايد بانمك 
ــد او خودش  و باكالس مى بودند. بع
ــروع به توليد اين محصوالت كرد  ش
ــو را  ــن و ش كه در نهايت دنياى فش
ــت تاثير  ــاى جديدش تح با رنگ ه
ــتا، مدل ها و  قرار داد. در همين راس
ستاره هاى مختلفى دوست داشتند 

كه محصوالت او را امتحان كنند. 
ــدى كه او  ــاى جدي ــى از رنگ ه يك
ــود. در  ــگ پالتينه ب ــرد، رن خلق ك
حالى كه يك الك نرمال او به قيمت 
ــد،  ــزاف 250 دالر فروخته مى ش گ
ــت  ــى قدمى فراتر برداش اين كمپان
ــكيل  ــه Allure تيمى تش و با مجل
 Platinum Guild ــا ــد و ب دادن
ــريك شدند.  International ش
اين كمپانى از كمك جانسون ماتى، 
عرضه كننده پالتين از بريتانيا نيز بهره 

گرفت. 
ــرى دانى  ــپس اين كمپانى از هن س
طراح كمك خواست تا يك الك ويژه 
به رنگ پالتينه توليد كند. در نتيجه 

محصولى ساخته شده كه قوطى آن از 
پالتين خالص بود و داخل آن با پودر 
ــده بود. در نهايت  پالتين الك پر ش
ــما به خاطر رنگ زيباى الك پول  ش
نمى پردازيد، بلكه براى قوطى زيباى 
ــن آن، 55000 دالر پرداخت  پالتي

مى كنيد. 

رژ لب Guerlain با تزيينات 
الماس، قيمت: 62000 دالر

گوئرلين در واقع كمپانى توليدكننده 
عطر است كه در سال 1828 در فرانسه 
تاسيس شده است. اين كمپانى و نام 
ــه در اين صنعت با احترام  آن هميش
ــاى آن  ــت. عطره ــده اس ياد مى ش
رايحه منحصربه فردى دارند كه با نام 
گوئرليناد شناخته مى شوند. گوئرلين 
از زمان تاسيس تابه حال، حدود 300 

عطر مختلف عرضه كرده است. 
گروه لوئى ويتون كه بعدا بر كالس و 
ــتيژ محصوالت گوئرلين تاكيد  پرس
مى كرد، حاال مالك اين كمپانى شده 
است. گوئرلين از زمان الحاق به لوئى 
ويتون تابه حال خط توليد خود را به 
ــتى  ــوازم آرايش و محصوالت پوس ل
ــت و 13 بوتيك  ــترش داده اس گس
زيبايى و اسپاى بين المللى دارد كه 5 

تا از آنها در فرانسه هستند. 
يكى از محصوالتى كه در اين بوتيك ها 
ــوند، رژ لب است. هر  فروخته مى ش
ــاى گوئرلين معموال  واحد از رژ لب ه
48 دالر است، ولى مدلى عرضه شده 
ــاخته شده و  كه از طالى 18 عيار س
ــت. حتى  ــده اس با الماس تزيين ش
ــه با ياقوت و  مدل هايى وجود دارد ك
ــده اند. كل تيوب آنها  زمرد تزيين ش

110 گرم وزن دارد. 

 Modelsالك ناخن طاليى
Own، قيمت: 130740 دالر

كمپانى اكسسوارهاى رنگى و فشن 
ــال 2008  Models Own در س
تاسيس شده است و خط توليد كاملى 
از لوازم آرايشى براى چشم، لب، ناخن 
و صورت دارد. بعضى از محصوالت آن 
شامل الك ناخن، رژ لب، سايه چشم، 

خط چشم و غيره مى شوند. 
ــاى آن معموال هر واحد  الك ناخن ه
8 دالر هستند. ولى مدلى وجود دارد 
كه درپوش آن با 1118 الماس تزيين 
شده است و قيمت آن باالى 130 هزار 

دالر است. 

 ،H. Couture Beautyريمل
قيمت: 14 ميليون دالر

ــد H. Couture Beauty يك  برن
ــت كه در  ــى اس كمپانى لوازم آرايش
ــا اسميت  ــال 2006 توسط تيش س
والز تاسيس شده است. اين كمپانى 
ــد مى كرد  ــدا ريمل هايى تولي در ابت
ــتال  ــا با 1000 كريس كه تيوب آنه
سواروسكى تزيين مى شدند. ولى به 
ــتريان ريملى از  سفارش يكى از مش
ــا 2500 الماس آبى  طالى 18 عيار ب
ــش طالى 18 عيار و  و رژ لبى با پوش
1200 الماس صورتى توليد كرد. در 
ــته اين ريمل خدمات مادام العمر  بس
ــدد ريمل و  نگهدارى، پر كردن مج
پشتيبانى 24 ساعت در 7 روز هفته، 
تخفيفات و بسته بندى و غيره وجود 

دارد.

گزارش ديجيتال تازه هاى بازار

دوربين جديد نيكون
 به بازار آمد

شركت Nikon به تازگى جديدترين 
 D810 خود را با نام DSLR دوربين
ــت. دوربين  به بازار معرفى كرده اس
D810 در واقع به عنوان جايگزين هر 
ــن D800 و D800E اين  دو دوربي

شركت معرفى شده است. 
 اين دوربين كه براى رقابت مستقيم 
 Canon ــركت ــرى D5 ش ــا س ب
ــت با امكاناتى مشابه  عرضه شده اس
ــر دارد. همان طور كه  قيمتى ارزان ت
 Nikon پيش بينى مى شد، شركت
در دوربين جديدش روى قابليت هاى 
فيلمبردارى تمركز زيادى كرده است. 
ــتفاده از دوربين  به اين ترتيب با اس
D810 فيلمبردارى راحت تر شده و 
پروفايل هاى مختلفى براى آن در نظر 
گرفته شده است تا كار فيلمبردارى به 
شكلى ساده و بهتر انجام بشود. در اين 
دوربين امكانات متنوعى براى تنظيم 
ــزان نوردهى در  ــان مي صحيح و آس
ــده است  زمان فيلمبردارى اضافه ش
ــش را راحت مى كند.  كه كار كاربران
ــركت Nikon اعالم كرده است  ش
كه بدنه بدون لنز دوربين D810 را 
از ماه آينده ميالدى با قيمت 3300 
ــى عرضه مى كند.  دالر در بازار جهان
ــى باالتر از  ــن قيمت كم هرچند اي
ــده، اما از  دوربين D800 تعيين ش
  5D Mark III دوربين رقيب يعنى

ارزان تر است. 

ياهو يك شركت توليد 
محتوا را مى خرد

ــا يكى از  ــد دارد ت ــو قص ــركت ياه ش
را  ــوب  يوتي ــكار  هم ــركت هاى  ش
ــنا، ياهو  خريدارى كند. به گزارش ايس
با سرمايه اى بالغ بر 250 ميليون دالر 
ــركت توليدكننده  ــم دارد تا ش تصمي
 (Fullscreen) محتواى فول اسكرين
ــركت يكى از مهمترين  را بخرد. اين ش
ــايت  ــاى محتوا براى س توليدكننده ه
ــتراك گذارى تصوير يوتيوب بوده  اش
است ويدئوهاى اين شركت در سراسر 
جهان ماهانه  سه ميليارد بازديدكننده 
دارد. ياهو تالش مى كند تا با خريد اين 
ــركت توليد كننده محتوا ارتباط و  ش
ــى خود به كاربران جوان را در  دسترس

سراسر جهان بيشتر كند.

فلش 15 نانومترى توليد 
مى شود

ــركت هاى پيشرو در حوزه  يكى از ش
ــش، موفق به  ــد حافظه هاى فل تولي
ــاى 15 نانومترى  ــاخت حافظه ه س
ــنا، اين  ــت. به گزارش ايس شده اس
ــا تركيب  ــد كه ب ــاى جدي حافظه ه
ــل (X2)  و سه  فناورى دوبيت در س
ــل (X3)  ساخته شده اند،  بيت در س
ــه توليد  ــال 2014 ب از نيمه  دوم س
انبوه خواهند رسيد. براى توليد اين 
نوع حافظه ها عملكرد حافظه و دقت 
ــبت به انواع بزرگ تر تغييرى  آن نس
نكرده است. اين فناورى در حوزه هاى 
ــاى قابل حمل  ــف از حافظه ه مختل
ــاى SSDs مورد  گرفته تا حافظه ه

استفاده قرار گرفته است. 

موبايل هاى اندرويدى 
ارزان مى شود

تلفن هاى همراه هوشمند اندرويدى 
ــوند. به گزارش  امسال ارزان تر مى ش
ــركت گوگل اعالم كرد كه  ــنا، ش ايس
ــردن روى يك تلفن  ــال كار ك در ح
ــمند ارزان قيمت است.   همراه هوش
ــمند را  ــن تلفن همراه هوش گوگل اي
Android One نام گذاشته و عنوان 
كرده است كه بازار هدف اين تلفن هاى 
همراه جديد كشورهاى در حال ظهور 
خواهد بود. بهاى اين تلفن هاى همراه 
ــدود 100 دالر  ــمند چيزى ح هوش
خواهد بود. اين تلفن همراه اندرويدى 
جديد ابتدا در هند رونمايى مى شود. 

ايسوس ساعت هوشمند 
عرضه مى كند

ــركت هايى  ــوس هم به جمع ش ايس
ــته كه قصد دارند شانس خود  پيوس
ــش كنند.   به  ــن زمينه آزماي را در اي
ــه انتظار  ــارس، در حالى ك گزارش ف
ــمند قبل از  مى رود اين ساعت هوش
ــود،  ــال 2014 روانه بازار ش پايان س
جزييات مربوط به آن چندان مشخص 
 AMOLED ــگر ــت. نمايش نيس
ــد از معدود  ــتم عامل اندروي و سيس
اطالعاتى است كه در مورد اين رقيب 
ــمند ال جى و  تازه ساعت هاى هوش
سامسونگ در دسترس است. قيمت 
اين ساعت بين 99 تا 149 دالر تخمين 
زده شده است. منابع خبرى احتمال 
ــاعت با استفاده از  مى دهند كه اين س
ــت و صورت قابل كنترل  حركات دس
ــت اين خبر،  ــد و در صورت صح باش
ــاعت ياد شده بر  مهم ترين مزيت س
نمونه هاى رقيب نيز همين خواهد بود.

لپ تاپ هايى ويژه اداره ها

تنوع و زرق و برق در بازار كامپيوتر به اندازه اى زياد شده كه به سختى مى توان 
دستگاه موردنظر خود را از بينابين اين همه برند و مدل انتخاب كرد، به ويژه 

وقتى قصد خريد لپ تاپ را داشته باشيم. 
لپ تاپ هاى امروزى با برند ها، مدل ها و ويژگى هاى بسيار متنوع ترى نسبت 
ــود كه اگر براى خريد آنها پا به بازار  ــتگاه ها به بازار عرضه مى ش به ساير دس
بگذاريد، حتماً تنوع و رنگارنگى آنها چشم شما را به خود خيره خواهد كرد. 

 HP,ACER, ــاى برند ه
 DELL, ASUS,
  LENOVOو APPLE
ــمارى از ده ها برند  تنها ش
موجود در بازار هستند كه 
هركدام با مدل هاى خاص و 
با توجه به سليقه هاى خاص 
طراحى شده اند و بنابر نياز 

كاربر خريدارى مى شود. 
  ,DELL,ASUS,HP امروز، قصد معرفى چند نمونه از لپ تاپ با برندهاى
را داريم كه بيشتر براى شركت ها طراحى شده اند و با اين محيط ها سازگارى 

بهترى دارد. 
ــت كه به  ــتين لپ تاپى كه معرفى مى كنيم مدلى از برند DELL  اس نخس
دوام و مقاومت و البته زمخت بودن و سنگينى در بين همه برند هاى موجود 

معروف است. 
ــايد اين  ــى معادل 2/74 كيلوگرم دارد، ش Dell Inspiron 5520 ، وزن
ــك از  ــد، اما بدون ش ــنگين تر باش مدل از همه مدل هاى موجود در بازار س

ــه  ب ــا  آنه ــن  مقاوم تري
ــه براى  ــى رود ك ــمار م ش
ــاختمانى و  شركت هاى س
ــب وكارهايى كه  ساير كس
دوام و مقاومت اولويت اول 
را دارد بسيار مناسب است. 
از   5520 ــده  پردازن
دستاوردهاى اينتل با مدل

 E3rd generation
ــرعت 3/1 گيگاهرتز و 3  ــا س 3210M processor-Intel Corei5 ب
ــاى اتوكد و تا  ــس پردازش نرم افزار ه ــت كه به راحتى از پ مگابايت كش اس
ــاختمانى  ــركت هاى س حدودى E3D MAX  برخواهد آمد تا نياز هاى ش

را برطرف كند. 
حافظه رم اين دستگاه 4 گيگابايت و از نوع DDR3 1600Mhz  و ظرفيت 

هاردديسك آن 500 گيگابايت است. 
ــت كه مدل چيپست آن  سازنده كارت گرافيك 5520، شركت AMD اس

Radeon HD 7670MC با حافظه اختصاصى يك گيگ است. 
 WLED ــن 768×1366 و از نوع صفحه نمايش آن 15/6 اينچ با رزولويش

ــرى آن قابليت  ــت و بات اس
ــاعت كار  ــتفاده تا 4 س اس

بدون نياز به برق را دارد. 
اين لپ تاپ، قابليت تعويض 
ــت مانيتور را دارد  پنل پش
تا كاربر بتواند از رنگ هاى 

ديگر آن نيز لذت ببرد. 
ــه قصد  ــاپ بعدى ك لپ ت

 ASUS ــا نام ــوس ب ــركت تايوانى ايس ــى آن را داريم، از مدل هاى ش معرف
ــت كه مانند لپ تاپ قبلى گزينه خوبى  VivoBook S300CA – A  اس
ــبت به 5520، كمتر اما ظاهر آن بسيار  براى شركت هاست. مقاومت آن نس

شيك تر و سبك تر است. 
پردازنده آن نيز از سرى پردازنده هاى  Core i3 شركت اينتل با قدرت 1/8 
گيگاهرتز و كش 3 مگابايتى است، پس اگر قصد داريد با آن كارهاى گرافيكى 

يا خيلى حجيم انجام دهيد، از خريد آن صرف نظر كنيد. 
حافظه رم اين محصول 4 گيگابايت و از نوع DDR3 و ظرفيت هاردديسك 

آن 500 گيگابايت است. 
  HD Graphics 4000 سازنده پردازنده گرافيگى آن شركت اينتل با مدل

و اندازه صفحه نمايش آن 13 اينچ با رزولويشن 768×1366 است.
وزن VivoBook S300CA حدود 1/76 كيلوگرم است و باترى آن توانايى 

تأمين برق تا 4 ساعت را دارد. 
اين لپ تاپ از دارو دسته فوق باريك هاست، پس انتظار تعبيه درايو نورى در 

آن را نداشته باشيد. 
ــى آن را داريم Pavilion 15-n240se  از  اما آخرين مدلى كه قصد معرف
ساخته هاى شركت HP  است كه وزنى حدود 2/3 كيلوگرم دارد و پردازنده 
آنINTEL Core i5 با قدرت پردازش 1/6 گيگاهرتز و 3 مگابايت حافظه 

كش است. 
ــوع DDR3 و قابليت  ــى و از ن ــز 4 گيگابايت ــتگاه ني ــن دس ــه رم اي حافظ

ذخيره سازى اطالعات تا 750 گيگابايت را در هارد ديسك خود دارد. 
ــركت  ــى GeForce GT 740M  از محصوالت ش يك پردازنده گرافيك
ــرار دارد و اندازه مانيتور آن 15/6 با  nVidia با حافظه 2 گيگابايت در آن ق

رزولويشن 768×1366 است. 
باترى اين لپ تاپ اجازه كار تا 4 ساعت را به كاربر خود مى دهد.  صفحه كليد 
اين محصول طورى طراحى شده كه تايپيست ها با آن احساس راحتى دارند 

و براى مشاغلى كه با تايپ و حروف چينى سروكار دارد، بسيار مناسب است.

ــت  ــب تزريق هاى زيبايى پوس ت
ــت كه در ايران فراگير  چندى اس
ــيارى متقاضى تزريق  شده و بس
ــتند تا ظاهرى  ژل و بوتاكس هس
زيباتر و جذاب تر داشته باشند. هر 
چند اين تب بسيار از حد نرم خارج 
شده و برخى به شكل وسواس گونه 
درگير آن شده اند؛ ولى نمى توان 
ــده گرفت كه  ــث را نادي اين بح
ــا حدى با  ــوان ماندن ت روياى ج
استفاده از اين عمل ها به واقعيت 
ــت. براساس آمار  تبديل شده اس

ــال درباره اين  جهانى تا به ح
داروها عوارضى گزارش نشده 
ــكالتى كه وجود  و تنها مش

ــوالت تقلبى و  دارد به محص
درجه چندم چينى بازمى گردد 
كه وزارت بهداشت با نظارت 
ــت تا حد  بر اين مقوله توانس

ــتفاده از  زيادى از ادامه اس
ــوالت تقلبى  اين محص

جلوگيرى كند. 

بوتاكس 
250هزار تا 
يك ميليون 

و پانصد هزار 
تومان هزينه دارد 

بوتاكس دارويى است كه جهت 
ــن و چروك  ــردن چي برطرف ك
ــانى، بين دو ابروها و گوشه  پيش
ــم به كار مى رود. در حقيقت  چش
اين دارو شكل تخليص و آماده شده 
ــتريديوم  كلس ــرى  باكت ــم  س
ــس و  ــت. بوتاك ــوم اس بوتوليني
ديسپورت شكل هاى آماده شده 
اين دارو هستند كه به شكل پودر 
ــته بندى  و در ويال مخصوص بس

شده اند. از اين دارو براى فلج كردن 
ــاز نيز استفاده  غده هاى عرق س
مى شود. در ايران اين محصول با 
ــود  برندهاى مختلفى ارائه مى ش
ــهورترين  آن ديسپورت  كه  مش
انگليس است. در مطب پزشكان 
ــاس برندى كه  ــن تزريق براس اي
ــتفاده قرار مى گيرد بين  مورد اس
250 تا يك ميليون و پانصد هزار 

تومان تزريق مى شود. تزريقى كه 
بين 3 تا 10 روز آثار آن مشاهده 
ــود و پس از 6 ماه اثر آن از  مى ش
بين مى رود و براى استمرار آن بايد 

دوباره اين تزريق صورت گيرد. 

ژل، هر سى سى حداقل 
300هزار تومان است

ژل يا فيلر به ماده اى گفته مى شود 

كه براى جبران بافت نرم از دست 
رفته به كار مى رود. در ايران كلمه 
ژل به طور مصطلح به جاى فيلر يا 
پركننده به كار مى رود كه اين امر 
ــى از آن است كه اكثر فيلرها  ناش
ــت؛ اما چربى هم  به شكل ژل اس
يك فيلر است كه شكل ژالتينى 
ــوه فيلرها پر  ــرد بالق ندارد. كارب
كردن كمبودهاى نسج نرم است. 
ــه چين ها،  ــت ك بايد توجه داش
ــدم تقارن ها  ــا و ع  فرورفتگى ه
ــت ضايعه  ــه عل ــت ب ممكن اس
ــت يا بافت چربى زير  خود پوس
ــد. در مواردى كه  پوست باش
ــت باشد،  مشكل در پوس
ــاى قابل  ــا از فيلره تنه
ــل تركيبات  ــذب مث ج
مثل  اسيدهيالورونيك 
ــتليس  ــدرم و اس جووي
مى توان استفاده كرد. اما 
در مواردى كه ضايعه به 
مشكل  علت 
ــت  ف با

ــد، مى توان از  ــتى باش زير پوس
فيلرهاى غير قابل جذب يا چربى 
استفاده كرد. بهترين برند موجود 
در ايران ژويى درم است. ميانگين 
تزريق ژل در كلينيك هاى پوست 
براى هر سى سى بين 300هزار تا 

يك ميليون تومان است. 

ژل و بوتاكس تحت بيمه 
ژل و بوتاكس داروهايى هستند 
ــش بيمه نيز قرار  كه تحت پوش
ــك  دارد و در صورت تجويز پزش
با مراجعه به داروخانه هالل احمر 
ــاى دولتى مى توان  و داروخانه ه
اين داروها را با قيمتى پايين تر از 
قيمت بازار آزاد تهيه كرد. رقمى 
ــيار  كه تفاوت آن با بازار آزاد بس
باالست و به عنوان مثال دارويى 
مانند ديسپورت در داروخانه هاى 
دولتى و با بيمه با رقم 450 هزار 
تومان مى توان خريدارى كرد در 
ــت اين محصول در  حالى كه قيم
بازار آزاد 790 هزار تومان است؛ 
اما در اين ميان يكى از بيمارانى 
ــن دارو را از داروخانه هالل  كه اي
ــه «فرصت  ــرده ب ــر تهيه ك احم
ــن دارو  ــت: «اي ــروز» گف ام
ــپورت اصل  ــم ديس به اس
انگليس به ما عرضه شد؛ در 
حالى كه روى آن درج شده 
بود كه ساخت تركيه است 
و فقط تحت ليسانس انگليس 
بود.» اين بيمار همچنين تصريح 
كرد كيفيت اين محصول نسبت 
ــود در بازار  به نمونه چينى موج
ــت و نمونه  ــر اس ــيار پايين ت بس
ــان طوالنى ترى اثر  چينى آن زم

خود را حفظ كرده است. 

ــده گرفت كه  ــث را نادي اين بح
ــا حدى با  ــوان ماندن ت روياى ج
استفاده از اين عمل ها به واقعيت 
ــت. براساس آمار  تبديل شده اس

ــال درباره اين  جهانى تا به ح
داروها عوارضى گزارش نشده 
ــكالتى كه وجود  و تنها مش

ــوالت تقلبى و  دارد به محص
درجه چندم چينى بازمى گردد 
كه وزارت بهداشت با نظارت 
ــت تا حد  بر اين مقوله توانس

ــتفاده از  زيادى از ادامه اس
ــوالت تقلبى  اين محص

و پانصد هزار 
تومان هزينه دارد 

بوتاكس دارويى است كه جهت 
ــن و چروك  ــردن چي برطرف ك
ــانى، بين دو ابروها و گوشه  پيش
ــم به كار مى رود. در حقيقت  چش
اين دارو شكل تخليص و آماده شده 
ــتريديوم  كلس ــرى  باكت ــم  س
ــس و  ــت. بوتاك ــوم اس بوتوليني
ديسپورت شكل هاى آماده شده 

كردن كمبودهاى نسج نرم است. ژل يا فيلر به ماده اى گفته مى شود 250 تا يك ميليون و پانصد هزار 
ــه چين ها،  ــت ك بايد توجه داش
ــدم تقارن ها  ــا و ع  فرورفتگى ه
ــت ضايعه  ــه عل ــت ب ممكن اس
ــت يا بافت چربى زير  خود پوس
ــد. در مواردى كه  پوست باش
ــت باشد،  مشكل در پوس
ــاى قابل  ــا از فيلره تنه
ــل تركيبات  ــذب مث ج
مثل  اسيدهيالورونيك 
ــتليس  ــدرم و اس جووي
مى توان استفاده كرد. اما 
در مواردى كه ضايعه به 
مشكل  علت 
ــت  ف با

ژل و بوتاكس تحت بيمه 
ژل و بوتاكس داروهايى هستند 
ــش بيمه نيز قرار  كه تحت پوش
ــك  دارد و در صورت تجويز پزش
با مراجعه به داروخانه هالل احمر 
ــاى دولتى مى توان  و داروخانه ه
اين داروها را با قيمتى پايين تر از 
قيمت بازار آزاد تهيه كرد. رقمى 
ــيار  كه تفاوت آن با بازار آزاد بس
باالست و به عنوان مثال دارويى 
مانند ديسپورت در داروخانه هاى 

دولتى و با بيمه با رقم 
تومان مى توان خريدارى كرد در 
ــت اين محصول در  حالى كه قيم

بازار آزاد 
اما در اين ميان يكى از بيمارانى 
ــن دارو را از داروخانه هالل  كه اي
ــه «فرصت  ــرده ب ــر تهيه ك احم
ــن دارو  ــت: «اي ــروز» گف ام

بود كه ساخت تركيه است 
و فقط تحت ليسانس انگليس 
بود.» اين بيمار همچنين تصريح 
كرد كيفيت اين محصول نسبت 
ــود در بازار  به نمونه چينى موج
ــت و نمونه  ــر اس ــيار پايين ت بس
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 گزارشى از گران ترين لوازم آرايش دنيا 

 چقدر بايد سرمايه داشته باشيد تا دل تان يك ريمل 14 ميليون دالرى بخواهد؟! 

ميانگين قيمت (ريال)                            برند / مدل 

18/000/000 Dell Inspiron N5520

17/900/000 ASUS VivoBook S300CA

18/100/000  HP Pavilion 15-n240se

11/000/000  Sony VAIO Fit 15E
SVF15414CXB

10/500/000 Lenovo Essential G505 - A

14/500/000 Lenovo Essential G510 - A

12/400/000 MSI S30 - A

15/300/000 Lenovo Essential G510 - C

18/300/000 ASUS X550 - F

15/600/000 HP Pavilion 15-n235se

12/900/000 Acer Aspire E1-530G-
21174G1TMnkk

15/400/000 HP Pavilion 15-n235se

15/000/000 ASUS X552CL - B

قيمت  دارو كشور    برند

735 هزارتومان فرانسه       MREDERUJ ژوييدرم0/8 ميل

770  هزارتومان         فرانسهMREDERUJ ژوييدرم 1 ميل 

340 هزار تومان  ايتاليا        LLIF NIKS  اسكين فيل 

 250  هزار تومانآلمانALAYNA   آلينا 1 ميل

500  هزار تومان چينىREYOUNDGEL ريان ژل 10 سى سى

گران ترين ها

قيمت بازار آزادكشور    برند بوتاكس 

790هزار تومان        انگليس       ديسپورت  

470  هزار تومان            كره          نرونكس 

70 هزار تومان      چين        كنيتوكس (گريدA) 50 واحدى 

90 هزار تومان     چين       كنيتوكس   (گريدB)  100 واحدى  

قيمت تزريق ژل قيمت تزريق بوتاكس

ميانگين بين 300 تا 1 ميليون و پانصد هزارتومان  ميانگين بين 250 تا 1 ميليون 

 گزارش «فرصت امروز» از قيمت ژل و بوتاكس

جوان شدن هزينه دارد
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كدام بخش از اقتصاد از ميزبانى جام جهانى بيشترين بهره را مى برد؟ (٪)

نظر مردم ايران
درباره تاثير برگزارى 
جام جهانى در برزيل
روى وضعيت اقتصادى 
مردم اين كشور
براساس نتيجه نظر سنجى 
«فرصت امروز»

آيا با توجه به 
جام جهانى برنامه اى 

براى افزايش 
سرمايه گذارى 
داريد؟ (٪بله)

جام جهانى 2014 چگونه وضعيت اقتصادى 
برزيل را تحت تاثير قرار مى دهد؟  جام جهانى 2014 

در يك نظر سنجى معتبر از صاحبان كسب وكار در برزيل، درباره اميد به زبان اقتصـادى
و انتظاراتشان از جام جهانى 2014  و تاثير آن بر اقتصاد و كسب وكار 

در برزيل پرسيده شده كه نتايج آن در ادامه مى آيد. 

42%
26%

10%
6%

40% 50%19%

به نظر شما مهمترين ميراث پايدار ميزبانى 
جام جهانى در شهر شما چه خواهد بود؟ 

آيا شما به تماشاى مسابقاتى كه
در شهرتان برگزار مى شود، بدون توجه

به عملكرد برزيل خواهيد رفت؟ 

آيا فكر مى كنيد ميزبانى جام جهانى
در رشد سريع تر اقتصاد برزيل موثر است؟ 

بلـهبدون تغيير

آيا شما انتظار داريد با توجه به ميزبانى برزيل 
سودتان افزايش يابد؟ 

مسابقه

تيـم شهـر

تماشـاگر

به نظر شما آيا بعد از جام جهانى
از استاديوم هايى كه در شهر شما ساخته شده،

به خوبى استفاده خواهد شد؟ (٪موافق)

●خوش بينى اقتصادى

سرمايه گذارى
زيربنايى

هجوم بيشتر
توريست ها پهناى باند

بهتر
حمايت مالى

از ورزش هايى
به غير از فوتبال

اشتغال

بهتر

نمى دانم

بدتر

3٪5٪10٪20٪52٪

23%

64

32 12

600/000

15% 11%

سرمايه گذارى
خـــــارجى

گردشگرىصنعت ساختمانامور زيربنايى
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تحليل

خبر

فرقى نمى كند جام جهانى باشد 
ــگاه ها؛  ــابقات فصلى باش يا مس
ــورها به ويژه ايران،  در اكثر كش
تب فوتبال هميشه باالست. در 
ــتند كسانى  تمامى دوره ها هس
ــور و اشتياق  كه از كودكى با ش
ــال مى كنند و از  ــال را دنب فوتب
بين آنها عده قليلى كه به تعداد 
ــت هم نمى رسند،  انگشتان دس

وارد تيم ملى مى شوند. 
ــه هاى فوتبال، جايگاهى  مدرس
ــكوى پرش  ــراى س ــتند ب هس
ــايد يكى  ــتعدادهايى كه ش اس

ــا برادر  ــا فرزند ي از آنه
كوچك ما باشد. اگر 
ــتان  در فصل تابس
ــان فراغت از  و زم
بچه ها  ــل  تحصي
ــرى به مدارس  س

ل  ــا تب فو
ــد، از  بزني

ــتقبال  اس ــزان  مي
نوجوانان  و  ــاالن  نونه

از اين ورزش هيجان انگيز 
ــد.  ش ــد  ــر خواهي متحي
ــده كثيرى  هرچند كه ع
ــز، از  ــا از اول پايي از آنه
مدرسه هاى فوتبال ترك 
تحصيل مى كنند و فكر 
و ذكرشان تنها درس 

و مشق مى شود. 
در همين فصل گرما 

ــب وكارهاى  بيشترين رونق كس
فوتبالى اتفاق مى افتد، مخصوصا 
اگر اين زمان مقارن با بازى هاى 
جام جهانى باشد. درخشش تيم 
ملى فوتبال ايران در ميدان هاى 
از  ــردم  م ــت  رضاي و  ــان  جه
بازيكنان، در تند كردن تب اين 
شور و اشتياق بسيار موثر است. 
ــايد به جرات بتوان گفت  اما ش
ــا يك  ــوع تنه ــن موض ــه اي ك
ــت و روى ديگر  ــكه اس روى س
ــاعد و نامتعادل  ــازار نامس آن ب
ــورى كه  ــت. به ط مدرسه هاس
ــدارس، از ورود  اكثر صاحبان م
ــه و ناآگاه به  افراد بى تجرب
اين عرصه گاليه دارند 
و آنها را تهديدى براى 
ــى  ــى تلق ــال مل فوتب
ــتدالل  اس ــد.  مى كنن
از  ــره  ــروه خب ــن گ اي
اين  ناشى  مدرسه داران 

ست  ا
احتمال  ــه  ب كه 
ــان  مي در  ــوى  ق
ــا  ــه آنه ــاگردانى ك ش
ــذب مى كنند، كودكانى  ج
ــوش  باه و  ــتعداد  اس ــا  ب
ــا ورود به  ــد كه ب ــود دارن وج
ــام  تم ــر،  نامعتب ــه هاى  مدرس
ــان بدون  انرژى و هزينه هاى ش

ــدر مى رود. در  هيچ نتيجه اى ه
ــه اگر همين نونهاالن  صورتى ك
ــه هايى با  ــتعداد در مدرس پراس
ــيل باال ثبت نام كنند، راه  پتانس
ــانى  ــرفت آنها به آس براى پيش

هموار مى شود. 
اما ببينيم در مدارس فوتبال چه 
ــذرد و نظر صاحبان فن در  مى گ
ــب و كار چيست؟  مورد اين كس

ــل  مديرعام
و  پرسپوليس رشت  باشگاه هاى 
آذربايجان مى گويد: «هرچند كه 
هيچ تعرفه خاصى براى اخذ پول 
ــاگردان وجود ندارد، اما هر  از ش
مدرسه اى نسبت به خدماتى كه 
انجام مى دهد معموال بين 300 
ــه صورت  ــزار تومان ب تا 350ه
ترمى از شاگردان شهريه دريافت 

مى كنند.»
ــاره به  ــا اش ــزاد داداش زاده ب به
ــاس تجربه  ــه مربى ها براس اينك
ــه چهار  ــه دارند ب ــى ك و مدرك
ــيم  ــروه C ، B ، A و D تقس گ

ــوند، مى افزايد: «هر كدام  مى ش
از مربى ها بر حسب مهارت شان 
بين 200هزار تا 4ميليون تومان 

حقوق مى گيرند.»
به گفته داداش زاده، به جز هزينه 
ــدود 50 تا 60ميليون  مربى، ح
ــرج اجاره  ــاالنه خ به صورت س
ــالوه بر آن  ــود و ع زمين مى ش
ــتى با آرم باشگاه (45  كوله پش
ــورت  هزار تومان)، پيراهن و ش
ورزشى (40 هزار تومان)، جوراب 
(8 هزار تومان)، قلم بند  (8 هزار 
ــان)، توپ (20هزار تومان) و  توم
ــزار تومان) براى هر  بيمه (10ه

شاگرد هزينه خواهد داشت. 
ــال اظهار  ــوت فوتب اين پيشكس
ــگاهى  ــد: «بازى هاى باش مى كن
ــت كه بر  ــى اس ــم هزينه هاي ه
ــود،  ــزوده مى ش ــارج اف كل مخ
ــراى ورودى نونهاالن  ــه ب چرا ك
ــگاهى، از هر  ــاى باش در بازى ه
ــون و 500هزار  ــك ميلي تيم ي
ــراى نوجوانان 2ميليون  تومان، ب
و  ــون  ــان 2ميلي جوان ــان،  توم
ــان، اميد 3ميليون  500هزارتوم
ــاالن  بزرگس ــراى  ب و  ــان  توم
ــون تومان پول مى گيرند.  4ميلي
ــت كه به عنوان  اين در حالى اس
مثال براى نونهاالن شايد 10بازى 
در ماه برگزار شود. بنابراين براى 
شروع كار نسبت به نوع خدمات 
ــت كم  ــاى جارى، دس و هزينه ه
ــد بين 2 تا 10ميليون هزينه  باي
كرد.»وى يكى ديگر از مشكالت 
ــه هاى فوتبال را  ــى مدرس اساس
ــئله مالى خانواده ها مى داند  مس
ــيارى از  ــه مى دهد: «بس و ادام
بچه هايى كه استعداد فراوانى در 
اين ورزش داشتند به دليل فقر 
ــان، متاسفانه  مالى خانواده هايش
ــتند در كالس ها شركت  نتوانس
ــى از بين رفتن  ــد؛ اين يعن كنن
پتانسيل هايى كه ممكن بود در 
ــور افتخار آفرين  آينده براى كش

باشند.»

ــر از  ــزادى، يكى ديگ ــى به عل
ــم بر  ــال ه ــوتان فوتب پيشكس
ــى خانواده ها  ــش قدرت مال كاه
تاكيد مى كند و مى گويد: «شايد 
براى  350هزارتومان  ــت  پرداخ
ــزى به نظر  ــه ماه مبلغ ناچي س
ــتند خانواده هايى  برسد، اما هس
كه همين مبلغ را هم قسط  بندى 
ــاط  مى كنند و حتى از پس اقس
ــد. در حالى كه اگر  آن برنمى آين
ــايلى با  ــه اى بخواهد وس مدرس
كيفيت عالى و امكانات استاندارد 
ــاگردانش فراهم كند،  ــراى ش ب
ــرى يك ميليون  حداقل بايد نف

تومان شهريه بگيرد.»
ــه اجاره زمين  ــزادى، از هزين به
ــن معضل  بزرگ تري ــوان  عن به 
ــاد مى كند و  ــدارس فوتبال ي م
مى گويد: «اگر شهردارى حداقل 
ــن در محل  ــر زمي ــزار مت 15ه
ــه صاحبان  ــه ها ب فعاليت مدرس
اين كسب وكار بفروشد، خودشان 
ــه آن را طورى  مى توانند محوط
ــان اقتصادى  بسازند كه براى ش

باشد.»
ــى كه  ــا وقت ــه وى، ت ــه گفت ب
شركت هاى بزرگ براى تبليغات، 
تنها به تيم هاى ليگ برتر اكتفا 
مى كنند، درآمدى از اين طريق 
نخواهد شد.  ــه ها  مدرس نصيب 
ــى از داليل  ــى كه يك در صورت
عقب افتادگى فوتبال ايران، عدم 
سرمايه گذارى روى تيم هاى پايه 

است.»
ــت كه براى  ــزادى معتقد اس به
فوتبال  ــه  ــيس يك مدرس تاس
شايد هزينه خاصى الزم نباشد، 
اما داشتن مهارت و تجربه كافى 
ــتگى  ــن ورزش و كاركش در اي
ــرمايه محسوب  وى، باالترين س
ــود. بنابراين هيات فوتبال  مى ش
ــه مجوزها كمى  ــراى ارائ بايد ب
دقت كند تا افرادى كه وارد اين 
كسب وكار مى شوند، سرمايه هاى 

ملى را هدر ندهند. 

 سرمايه گذارى در تمام 
بازارها ضرر مى دهد؟ 

ــزارش  گ ــك  ي در  ــن»  «خبرآنالي
ــى سرمايه گذارى  تحليلى، به بررس
در بازارهاى مختلف ايران پرداخته 
ــا و  ــه از آماره ــور ك ــت. آن ط اس
استدالل  هاى اين گزارش برمى آيد، 
تقريباً تمام بازارهاى داخلى در هفته 

گذشته با ضرر همراه بوده است. 
براساس اين گزارش، بازدهى بورس 
ــت. اين  ــك درصد منفى بوده اس ي
اتفاق در شرايطى رخ داد كه تقريباً 
ــرمايه بر  ــازار س ــى مديران ب تمام
ــوى بورس تاكيد  حركت رو به جل
ــته اند، اما به گفته مستخدمين  داش
وزيراقتصاد،  معاون سابق  حسينى، 
ــال گذشته با  بورس ايران طى يكس
ــه بوده و ارزش  كاهش ارزش مواج
ــزار ميليارد تومان به  بازار از 150ه
ــيده  ــزار ميليارد تومان رس 120ه

است. 
همچنين در هفته گذشته ارزش و 
ــورس تهران افت  حجم معامالت ب
ــوع 1340ميليون  ــرد و در مجم ك
ــهم به ارزش 3973ميليارد ريال  س
ــزان، افت  ــه اين مي ــد ك معامله ش
ــم و 38درصدى  ــدى حج 54درص
ــبت به هفته  ارزش معامالت را نس
ماقبل نشان مى دهد. عالوه بر اين با 
حاكم شدن فضاى احتياط در بورس 
تهران و افت انگيزه ها، تعداد دفعات 
ــرد و تعداد  ــت ك ــالت نيز اف معام
ــش 1/6درصدى  ــداران با كاه خري
ــد. در همين دوره زمانى  مواجه ش
بازار ارز با 2/1درصد بازدهى منفى و 
همچنين بازار سكه با بازدهى منفى 

1/4درصد همراه بوده اند. 
براين اساس اگر شخصى 10ميليون 
تومان از دارايى ريالى خود را به دالر 
ــد، طى اين هفته  تبديل كرده باش
ــته شده  210هزار تومان از آن كاس
ــت. در بازار سكه نيز برآوردها از  اس
ــش ارزش آن حكايت دارد. در  كاه
ــت  ــى هفته اى كه گذش روز ابتداي
ــكه تمام بهار آزادى با قيمت  هر س
ــد،  ــزار تومان فروخته مى ش 979ه
ــه  قيمت آن به  ــا روز پايانى هفت ام
ــا حدود  ــيد ت 965هزار تومان رس
ــت اين نوع  ــزار تومان از قيم 14ه

سكه كاسته شده باشد. 
ــان مى دهد كه سكه  اين برآورد نش
بهار آزادى 1/4درصد كاهش قيمت 
ــك هفته تجربه كرده  را در طول ي
ــت. در اين شرايط كسانى كه به  اس
اندازه 10ميليون تومان مسكوكات 
ــدارى مى كنند در اين  در خانه نگه
ــان از ارزش  ــزار توم ــه 140ه هفت

دارايى شان كاسته شده است. 
ــازار  ــت ب ــه وضعي ــى ك در صورت
ــد،  ــى بمان ــكل باق ــن ش ــه همي ب
ــرمايه گذاران براى انتخاب محل  س
ــان با مشكالت  انتقال سرمايه هايش

جدى مواجه مى شوند.

 پرسودترين بازار مسكن 
جهان كجاست

بررسى ها نشان مى دهد ميزان رشد 
ــران كمتر از  ــكن در ته قيمت مس
دوبى بوده است. اين براى اولين بار 
طى 9 سال گذشته است كه قيمت 
مسكن در ايران كمتر از كشورهاى 
منطقه مى شود. سود سرمايه گذارى 
در بازار مسكن دوبى طى يك سال 
اخير بيش از 30درصد بوده، اما اين 
سرمايه گذارى با خطراتى نيز مواجه 
ــكن دوبى اگرچه  ــت.  بازار مس اس
ــپرى مى كند،  روزهاى خوبى را س
ــت آينده بازار مسكن  اما ممكن اس
در اين اميرنشين چندان درخشان 
نباشد. قيمت مسكن در دوبى در سه 
ــال جارى ميالدى  ماهه نخست س
ــبت به  ــدى 10درصدى را نس رش
ــه  ماهه پيش از آن تجربه كرده و  س
ميزان رشد ساالنه بازار مسكن دوبى 
در اين دوره نيز 32درصد بوده است. 
در واقع بازار مسكن دوبى را مى توان 
ــكن  ــودترين بازار مس ــون پرس اكن
ــكل اينجاست  جهان ناميد، اما مش
ــن بازار با  ــرمايه گذارى در اي كه س
خطراتى نيز مواجه است. كمى قبل 
ــاختمانى عربتك  ــركت س مدير ش
ــاخت  ــه عمليات س Arabtec  ك
ــى را بر عهده  ــه در دوب ــرج خليف ب
داشته استعفا داد؛ اقدامى كه باعث 
نوسان در بازار سهام دوبى و كاهش 

8درصدى شاخص اين بازار شد. 

شركت دانش بنيان، بسته بندى زعفران و زنبوردارى

كالف اول: شايد خيلى از مردم امكاناتى براى درآمدزايى در پيرامون خود 
داشته باشند كه تا به حال در مورد آن نينديشيده اند؛ امكاناتى كه مى تواند 
ــار مالى بكاهد.  ــان را حل كند و از بار فش ــكالت مالى ش تا حدودى مش
مى خواهيم در اين قسمت شغلى را به شما معرفى كنيم كه بيشتر مناسب 
خانم هاى خانه دار است. از آنجا كه هواى تهران تقريبا هميشه آلوده است و 
ترافيك سرسام آورى دارد، اغلب ما اتومبيل خود را در خانه پارك مى كنيم 
و با وسايل نقليه عمومى به محل كار مى رويم. بنابراين فرصت خوبى براى 
ــرتان فراهم مى شود تا با استفاده از اتومبيل، مسئوليت رفت و آمد  همس
تعدادى از شاگردان مدرسه را به عهده بگيرد. سرويس هاى مدارس، از اول 
مهرماه كار خود را آغاز مى كنند و تقريبا تا پايان خردادماه كسب وكارشان 

رونق دارد. 
ــاگرد را جابه جا كنيد و  ــما با هر سرويس مى توانيد دست كم چهار ش ش
ــه بايد هماهنگى هاى الزم با  ــل، ماهى 300هزارتومان بگيريد. البت حداق
ــود. يك نوبت صبح و يك  ــرويس مدرسه مورد نظر انجام ش ــئول س مس
نوبت عصر. تنها موردى كه بايد مد نظر داشته باشيد، سالم بودن اتومبيل 
و احتياط هنگام رانندگى است. هزينه بنزين هم كه در تمام كشور به يك 
اندازه است و براساس طول مسافت تغيير مى كند. پس نگذاريد كسب وكار 

شما در گوشه پاركينگ خاك بخورد! 

ــد 10 محصول  ــرده كه نيازمن ــت اعالم ك ــر نف ــرا وزي كالف دوم: اخي
دانش بنيان در حوزه هاى مختلف هستيم. بيژن زنگنه از توليد دستگاه هاى 
ــوخت، تامين قطعات ايستگاه هاى تقليل فشار و  ــازى مصرف س بهينه س
ــانى در برخى مناطق به عنوان نمونه اى از  ــتگاه هاى گازرس تاسيس ايس

نيازهاى وزارت نفت نام برده است. 
ــركت هاى دانش بنيان به  ــپارى به ش ــئوليت ها از طريق برون س اين مس
سرانجام خواهد رسيد، بنابراين شركت هاى دانش بنيانى كه در حوزه هاى 
ــده بگيرند. اين  ــد اين وظايف را به عه ــت دارند، مى توانن ــه فعالي مربوط
شركت ها به گروه هاى مختلفى تقسيم مى شوند، اما اگر شما در زمينه هاى 
ــكيل يك گروه  ــارت كافى داريد، مى توانيد با تش ــى، مه علمى و پژوهش
ــتان دوران دانشجويى و ثبت يك شركت دانش بنيان،  متخصص از دوس
ــيد و از اين راه درآمد بسيار خوبى  ــمتى از اين پروژه را بر دوش بكش قس
كسب كنيد. البته ناگفته نماند كه شركت هاى دانش بنيان نيازمند افرادى 
ــتند كه عالقه مند به تحقيق و پژوهش در زمينه هاى  باهوش و ماهر هس
ــند. بنابراين اگر علم و تخصص اين شغل را نداريد و تحقيق  مختلف باش
براى شما امرى زجرآور است، بايد بگوييم كه وقت خود را با خواندن اين 

متن تلف كرده ايد! 

ــمار مى رود.  كالف سـوم: زعفران، گران ترين گياه زراعى در جهان به ش
ايران يكى از قطب هاى توليد اين گياه محسوب مى شود كه متاسفانه به 
دليل عدم توجه متخصصان و ناشناخته ماندن بازارهاى خارجى در ميان 
ايرانيان، سود سرشار اين طالى سرخ به جيب خارجى ها سرازير مى شود. 
هم اكنون مقدار زيادى زعفران به صورت فله اى به كشورهايى مانند اسپانيا 
تجارت مى شود و پس از بسته بندى به نام زعفران اسپانيا در دنيا به فروش 
ــته بندى زعفران در كمترين  حالت بدون احتساب زمين به  مى رسد. بس
ــرمايه نياز دارد كه بايد چاشنى نوآورى و خالقيت  350ميليون تومان س
ــته بندى آن افزود. به اين ترتيب، شما مى توانيد با فراهم  را نيز به نوع بس
كردن زمينى به مساحت 1300متر مربع و سرمايه الزم، كسب وكار خود 

را آغاز كنيد. 

ــرمايه صندوق حمايت از  كالف چهارم: تازه ترين خبرها مى گويند كه س
توسعه صنعت زنبوردارى، به ميزان 150ميليارد ريال افزايش يافته است. با 
اين حساب كل موجودى اين صندوق به 200ميليارد ريال رسيد كه مى تواند 
خبر خوشحال كننده اى براى فعاالن اين بخش و به خصوص كسانى باشد كه 
قصد دارند اين كسب وكار شيرين را شروع كنند. زنبوردارى، يكى از صنايعى 
است كه مى توان از آن به عنوان يك شغل سيار نام برد؛ شغلى كه با تغيير 
دماى هوا تغيير مكان براى آن اجبارى است. بنابراين زنبورداران، هميشه با 
مزارع سرسبز سر و كار دارند و طبيعت گردى يكى از ملزومات كار آنهاست. 
اگر مى خواهيد با توليد خود كام مردم را شيرين كنيد، حتى مى توانيد با يك 

كندو، به جمع شاغالن اين حرفه بپيونديد. 

 گزارش «فرصت امروز» از وضعيت  كسب و كار مدرسه هاى فوتبال

كسب و كارى كه بوى گل مى دهد
سرنخ

بسيارى از بچه هايى 
كه استعداد فراوانى 
داشتند به دليل فقر 
مالى نتوانستند در 
كالس ها شركت 
كنند؛ اين يعنى 

از بين رفتن 
پتانسيل هايى كه 

ممكن بود در آينده 
افتخار آفرين باشند

ديدگاه

يكى از بازارهاى سرمايه گذارى جذاب 
براى اكثر مردم جهان، بازار طالست. 
ــازار مى رود  ــس به دنبال اين ب هر ك
ــترس ها و اضطراب هاى  بايد تمام اس
آن را به جان بخرد، اما اعتماد كردن 
در برخى از مواقع به پيش بينى هاى 
كارشناسان و تحليلگران، به احتمال 
ــرمايه گذاران خواهد  قوى به نفع س
بود. چراكه اگر هم بازار مورد نظر قصد 
انحراف از پيش بينى ها را داشته باشد، 
ــده با اين انحراف  جو روانى ايجاد ش
مقاومت مى كند و تا جايى كه مى تواند 
ــود كه مردم  مانع رخدادهايى مى ش

انتظار آن را مى كشند. 
تحليلگران اقتصادى اينوستور پليس
ــه داليل مختلف  ــن باورند ك ــر اي  ب
ــد اكنون  ــان مى ده ــادى نش اقتص
بهترين زمان ممكن براى خريد طال 
در بازارهاى بين المللى به شمار مى رود. 
ــه نقل از  ــايت طال ب ــه گزارش س ب
ــتور پليس،  ــگاه اينترنتى اينوس پاي
ــداى  ــال از ابت ــى ط ــت جهان قيم
ــدود 10درصد  ــال تاكنون ح امس
ــته كه اين رقم دو برابر  ــد داش رش
ــرمايه گذارى در  ــود حاصل از س س
ــهام وال استريت امريكا بوده  بازار س
ــت. بنابراين اگرچه سرمايه ها از  اس

ــرمايه به سمت طال سرازير  بازار س
ــود، اما اين امر واقعيت دارد و  مى ش

بايد آن را پذيرفت. 
ــل  ــزارش، عوام ــن گ ــاس اي براس
ــان مى دهد كه اكنون  مختلفى نش
ــت ممكن براى خريد  بهترين فرص

طال در بازارهاى بين المللى است. 
ــت كه در  ــتين عامل اين اس نخس
شرايط كنونى سرمايه گذاران زيادى 
ــر طالى  ــروش ذخاي ــبت به ف نس
ــدام كرده اند، بنابراين طبق  خود اق
ــاده، وقتى عرضه باال  يك معادله س
مى رود، قيمت ها به صورت اتوماتيك 

كاهش خواهد يافت. در شرايطى كه 
بسيارى از پيش بينى هاى اعالم شده 
از سوى موسسات مالى بين المللى 
ــديد قيمت  در خصوص كاهش ش
ــت بوده به نظر مى رسد  طال نادرس
روند صعودى قيمت طال در ماه هاى 

آينده نيز ادامه خواهد يافت. 
ــد طال در  ــراى خري ــل ديگر ب دلي
ــه و تحليل  ــى تجزي ــرايط كنون ش
ــكال در خصوص  نمودارهاى تكني

روند تحوالت قيمت طال است. 
ــان  ــر نمودارهاى تكنيكال نش اكث
مى دهد قيمت طال در ماه هاى آينده 

ــترى روبه رو خواهد  با افزايش بيش
نمودارهاى تحليل تكنيكال  ــد.  ش
قيمت طال نشان مى دهد كه اكنون 
بهترين زمان ممكن براى خريد طال 
پيش از افزايش چشمگير قيمت ها 
به بيش از 1400 دالر در هر اونس 
ــده اين  ــن ترتيب، آين ــت. به اي اس
سرمايه گذارى بسيار واضح جريانات 
را تشريح و توضيح مى دهد كه اگر 
ــد، ثروتمند خواهيد  ــال را دريابي ط
ــر، ادامه تنش هاى  ــد. عامل ديگ ش
بين المللى  سياسى و درگيرى هاى 
ــراق و اوكراين  ــوص در ع ــه خص ب

ــت كه موجب افزايش چشمگير  اس
تقاضاى فيزيكى طال شده است. 

ــران در  ــى و بح ــاى سياس تنش ه
ــوريه و تايلند نيز تاحد زيادى بر  س
افزايش تقاضاى طال مؤثر بوده است. 
علت ديگر براى خريد طال در شرايط 
كنونى افزايش نرخ تورم در اقتصاد 
جهانى است. طال بهترين كاال براى 
حفظ ذخيره ارزش پول و دارايى به 
شمار مى رود. در شرايطى كه به نظر 
مى رسد نرخ تورم در اقتصاد جهانى 
ــورهاى صنعتى و  به خصوص كش
ــت،  ــعه يافته رو به افزايش اس توس
طال بهترين كاال براى سرمايه گذارى 

خواهد بود. 
ــوان به آن  ــرى كه مى ت دليل ديگ
ــاره كرد اين است كه در شرايط  اش
كنونى گزينه هاى مطمئن چندانى 
ــرمايه گذارى در بازارهاى  ــراى س ب
بين المللى وجود ندارد و ظاهراً طال 

بهترين سرمايه گذارى خواهد بود. 
بازار اوراق قرضه كشورهاى صنعتى و 
توسعه يافته و بازار سهام كشورهاى 
نوظهور و در حال توسعه در شرايط 
ــات و مطمئن  ــى چندان باثب كنون
ــرمايه گذاران  نيست و نمى تواند س

بين المللى را جذب كند. 

 آيا االن بهترين زمان براى خريد طال است؟ 

وحيد زندى فخر
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ــكوى پرش  ــراى س ــتند ب هس
ــايد يكى  ــتعدادهايى كه ش اس

ــا برادر  ــا فرزند ي از آنه
كوچك ما باشد. اگر 
ــتان  در فصل تابس
ــان فراغت از  و زم
بچه ها  ــل  تحصي
ــرى به مدارس  س

ل  ــا تب فو
ــد، از  بزني

ــتقبال  اس ــزان  مي
نوجوانان  و  ــاالن  نونه

از اين ورزش هيجان انگيز 
ــد.  ش ــد  ــر خواهي متحي
ــده كثيرى  هرچند كه ع
ــز، از  ــا از اول پايي از آنه
مدرسه هاى فوتبال ترك 
تحصيل مى كنند و فكر 
و ذكرشان تنها درس 

و مشق مى شود. 
در همين فصل گرما 

ــورى كه  ــت. به ط مدرسه هاس
ــدارس، از ورود  اكثر صاحبان م
ــه و ناآگاه به  افراد بى تجرب
اين عرصه گاليه دارند 
و آنها را تهديدى براى 
ــى  ــى تلق ــال مل فوتب
ــتدالل  اس ــد.  مى كنن
از  ــره  ــروه خب ــن گ اي
اين  ناشى  مدرسه داران 

ست  ا
احتمال  ــه  ب كه 
ــان  مي در  ــوى  ق
ــا  ــه آنه ــاگردانى ك ش
ــذب مى كنند، كودكانى  ج
ــوش  باه و  ــتعداد  اس ــا  ب
ــا ورود به  ــد كه ب ــود دارن وج
ــام  تم ــر،  نامعتب ــه هاى  مدرس
ــان بدون  انرژى و هزينه هاى ش

ــل  مديرعام
و  پرسپوليس رشت  باشگاه هاى 
آذربايجان مى گويد: «هرچند كه 
هيچ تعرفه خاصى براى اخذ پول 
ــاگردان وجود ندارد، اما هر  از ش
مدرسه اى نسبت به خدماتى كه 
انجام مى دهد معموال بين 300

ــه صورت  ــزار تومان ب تا 350ه
ترمى از شاگردان شهريه دريافت 

مى كنند.»
ــاره به  ــا اش ــزاد داداش زاده ب به
ــاس تجربه  ــه مربى ها براس اينك
ــه چهار  ــه دارند ب ــى ك و مدرك
ــيم  D و D و D تقس C ، B ، A ــروه ــروه Aگ Aگ

ــرد و تعداد  ــت ك ــالت نيز اف معام
ــش 1/6درصدى  ــداران با كاه ــش 6خري ــداران با كاه 6خري
ــد. در همين دوره زمانى  مواجه ش
بازار ارز با 2/1درصد بازدهى منفى و 
همچنين بازار سكه با بازدهى منفى 

درصد همراه بوده اند. 
براين اساس اگر شخصى 10ميليون 
تومان از دارايى ريالى خود را به دالر 
ــد، طى اين هفته  تبديل كرده باش
ــته شده  هزار تومان از آن كاس
ــت. در بازار سكه نيز برآوردها از  اس
ــش ارزش آن حكايت دارد. در  كاه
ــت  ــى هفته اى كه گذش روز ابتداي
ــكه تمام بهار آزادى با قيمت  هر س
ــد،  ــزار تومان فروخته مى ش ه
ــه  قيمت آن به  ــا روز پايانى هفت ام
ــا حدود  ــيد ت هزار تومان رس
ــت اين نوع  ــزار تومان از قيم ه

سكه كاسته شده باشد. 
ــان مى دهد كه سكه  اين برآورد نش
4بهار آزادى 4بهار آزادى 1/4درصد كاهش قيمت 
ــك هفته تجربه كرده  را در طول ي
ــت. در اين شرايط كسانى كه به  اس
10ميليون تومان مسكوكات 
ــدارى مى كنند در اين  در خانه نگه
ــان از ارزش  ــزار توم ــه 140ه هفت

دارايى شان كاسته شده است. 
ــازار  ــت ب ــه وضعي ــى ك در صورت
ــد،  ــى بمان ــكل باق ــن ش ــه همي ب
ــرمايه گذاران براى انتخاب محل  س
ــان با مشكالت  انتقال سرمايه هايش

جدى مواجه مى شوند.

داشتند به دليل فقر 
مالى نتوانستند در 
كالس ها شركت 
كنند؛ اين يعنى 

از بين رفتن 
پتانسيل هايى كه 

ممكن بود در آينده 
افتخار آفرين باشند



ادعاى جديد درباره قيمت خودروهاى داخلى

ــدى را درباره قيمت  ــران موضوع جدي ــازان اي ــاور انجمن خودروس مش
خودروهاى داخلى مطرح كرد. 

ــتى اظهار كرد: «قيمت جديد  ــنا»؛ داوود ميرخانى رش به گزارش «ايس
ــر از قيمت اصلى اين  ــده براى خودروهاى داخلى 2 درصد كمت اعالم ش
ــت 2 درصد از قيمت  ــوراى رقاب ــت.» وى با بيان اينكه ش محصوالت اس
ــت،  ــره ورى كم كرده اس ــد به ــوالت را به عنوان عدم رش ــد محص جدي
ــده كه اقتصاد  ــعه ذكر ش ــان كرد: «در قانون برنامه پنجم توس خاطرنش

كشور بايد 2 درصد بهره ورى داشته باشد.» 
مشاور انجمن خودروسازان ايران ادامه داد: «در اين زمينه شوراى رقابت 
بايد توضيح دهد كه در شرايط فعلى كدام بخش اقتصادى كشور 2 درصد 
بهره ورى داشته كه اين شورا صنعت خودرو را به اين دليل جريمه كرده 
ــور كه در شرايط بحرانى  ــت؟» وى افزود: «آيا صنعت خودروى كش اس
ــاغل خوددارى كرده، بايد  ــال اخير از بيكار كردن 30 هزار كارگر ش 2 س
ــت و جريمه دو درصدى بدهد.»  ــاوان اين اقدام خود را با كاهش قيم ت
ــتى با بيان اينكه ميزان اصلى افزايش قيمت خودروها 6 تا  ميرخانى رش
ــال 2درصد جريمه بهره ورى،  ــت، تصريح كرد: «با اعم 9 درصد بوده اس

ميزان افزايش قيمت ها 4 تا 7 درصد اعالم شده است.» 
ــد يك ميليون و 200 هزار  ــان كرد: «با توجه به برنامه تولي وى خاطرنش
ــازان از اين  ــال جارى ميزان ضرر و زيان خودروس ــتگاه خودرو در س دس
ناحيه حدود 600 ميليارد تومان خواهد بود.» مشاور انجمن خودروسازان 
ايران اظهار كرد: «پس از دو سال بحران صنعت خودرو در حال بازسازى 

خود است، اما برخوردهاى اين چنينى مانع اين كار خواهد شد.» 

سرمايه گذارى دايملر و نيسان براى ساخت 
خودروهاى كوچك گران

ــترك 1/36ميليارد دالر  ــركت هاى دايملر و نيسان موتور به طور مش ش
ــاخت يك كارخانه در  براى طراحى خودروهاى كوچك گران قيمت و س
ــن اقدام همكارى  ــنا اي ــرمايه گذارى مى كنند. به گزارش ايس مكزيك س

ميان برندهاى مرسدس بنز و اينفينيتى را عميق تر خواهد كرد. 
اين دو شركت خودروساز اعالم كرده اند، كارخانه اى با ظرفيت توليد ساالنه 
ــز مكزيك خواهند  ــودرو در آگواس كالينتس، مرك ــتگاه خ 300 هزار دس

ساخت. نيسان در اين منطقه يك مجتمع توليد دو ميليارد دالرى دارد. 
ــال 2017 عرضه  ــتين خودروى اينفينيتى از كارخانه جديد درس نخس
ــدس عرضه مى شود.  ــال بعد از آن خودروى مرس ــد و يك س خواهد ش
ــاخته  ــخص نكرده اند، چه خودروهايى در مكزيك س ــركت ها مش اين ش
خواهند شد، اما منابع آگاه به رويترز گفته اند: اينفينيتى سه مدل شامل 
ــك خودروى صندوقدار، يك كوپه و يك كراس اوور كامپكت را خواهد  ي
ساخت و مرسدس بنز نيز قصد دارد حداقل سه مدل خودرو توليد كند. 
ــد،  ــال 2021 به ظرفيت توليد كامل برس ــى كه اين كارخانه در س زمان
ــن قطعات و  ــغل در بخش تامي ــن 10 هزار ش ــغل و همچني 5700 ش

خدمات مربوط ايجاد خواهد كرد.

اخبارنرخنامه از آنجا كه اين روزها روياى سفر با 
هواپيماى شخصى و اختصاصى 
ــان كم  براى عده اى كه تعدادش
هم نيست، برآورده شده است؛ اگر 
روزى شنيديد ترافيك تعطيالت 
آخر هفته جاده چالوس از زمين 
ــرايت كرده،  ــم س ــمان ه به آس
ــه اين روزها   تعجب نكنيد چراك
ــروش هواپيماهاى  بازار خريدوف
ــت نفره  دو نفره، چهار نفره و هش
ــت. وقتى قيمت  حسابى داغ اس
هواپيماى فوق سبك با قيمت يك 
ماشين خارجى معمولى برابرى 
مى كند و شرايط پرواز در آسمان از 
شرايط رانندگى روى جاده ها بهتر 
ــانحه  و از همه مهم تر احتمال س
پرواز در آسمان از احتمال سانحه 
رانندگى در جاده هاى كشور كمتر 
ــم پولش را  ــت، عده اى كه ه اس
دارند و هم گواهى پرواز، با دو دوتا 
كردن به اين نتيجه مى رسند كه 
مسافرت با هواپيماى شخصى، هم 
ــترى دارد و هم فرصت  لذت بيش
بيشترى براى گذراندن مسافرت 

ايجاد مى كند. 
تنها شرط پرواز
گواهينامه است

ــروش هواپيماهاى فوق  خريدوف
سبك در بازار آزاد است و خريدار 
به مجوز خاصى نياز ندارد، اما پرواز 
با هواپيماهاى فوق سبك مانند 
ــودرو به گواهينامه  رانندگى با خ
نياز دارد كه البته اخذ مجوز پرواز 
با اين هواپيماها به سختى مجوز 
ــافربرى  هدايت هواپيماهاى مس
ــت. ايرج ابراهيمى، رييس  نيس
اتحاديه صنايع هوايى در گفت و 
گو با «فرصت امروز» در اين باره 
 PPL گفت: افرادى كه گواهينامه
ــد مى توانند اين  ــا CPL دارن ي
هواپيماها را در آسمان كشور به 

پرواز دربياورند. 
وى درباره شرايط اخذ گواهينامه 
پرواز با اين مدل از هواپيما اعالم 
ــذ گواهينامه پرواز،  كرد: براى اخ
ــاعت پرواز  متقاضيان بايد 25 س
ــند كه اگر  ــى داشته باش آموزش
ــئول آموزش تشخيص دهد  مس
كه فرد از استعداد بااليى برخوردار 
است اين 25 ساعت پرواز آموزشى 
به 10 ساعت هم مى رسد. مدت 
زمان پرواز آموزشى از 50 ساعت 

تا 10 ساعت تعريف شده است كه 
به استعداد و توانايى افراد بستگى 

دارد. 
نيازى به باند پرواز نيست 

ــايد اين تصور به وجود بيايد  ش
ــد كه  ــن باش ــر اي ــرض ب كه ف
هواپيماى شخصى و گواهينامه 
ــيم، اما وقتى  ــته باش پرواز داش
ــاز و  ــورد ني ــاخت هاى م زيرس
ــت و برخاست  كافى براى نشس
هواپيماهاى مسافرى در كشور 
ــود ندارد  ــهرها وج در همه ش
ــت  ــارى مى توان داش چه انتظ
ــاخت هاى الزم براى  ــه زيرس ك
ــاى اختصاصى فراهم  هواپيماه
ــاره اين  ــى درب ــد. ابراهيم باش
موضوع تاكيد كرد: هواپيماهاى 
ــت و  ــراى نشس ــبك ب فوق س
برخاست نياز به باند ندارند و در 
ــطح زمين صاف در مساحت  س
ــر مى توانند به  ــدود 300 مت ح
ــاحت  پرواز در بيايند. البته مس
ايده آل براى نشست و برخاست 

ــت،  اين هواپيما 1000 متر اس
ــاحت 300 مترى هم  اما در مس

امكان پرواز وجود دارد. 
پرواز 3 ساعته با بنزين سوپر

ــم مان به ديدن  اين روزها چش
هواپيماهاى دو نفره و چهار نفره 
ــور به خصوص  ــمان كش در آس
ــهرهاى شمالى عادت  حوالى ش
ــهرهاى  ــى در ش ــرده و حت ك
گردشگرى اين مدل از هواپيما 
ــافران  را با حضور خلبان به مس
ــوالى كه  ــد. س ــاره مى دهن اج
ــن مدل از  ــراى متقاضيان اي ب
هواپيماها و عالقه مندان به سفر 
ــخصى پيش  با هواپيماهاى ش
ــت كه باك اين  مى آيد، اين اس
ــى تغذيه  ــا از چه بنزين هواپيم
ــود و چند ساعت مى توان  مى ش
ــمان پرواز  ــن بنزين در آس با اي
ــه صنايع  ــس اتحادي كرد.  ريي
ــخ به اين سواالت  هوايى در پاس
گفت: هواپيماهاى فوق سبك، 
مدل هاى مختلفى دارند كه انواع 

مدل هاى آن ظرفيت متفاوتى از 
ــن را دارند. وى ادامه  حمل بنزي
ــبك  ــاى فوق س داد: هواپيماه
ــرواز 120 ليتر  ــاعت پ در هر س
ــوپر مصرف مى كنند  بنزين س
ــدان مى توانند با اين  و عالقه من
ــا از تهران تا  ــدل از هواپيماه م
ــر را در  ــا تهران تا رامس كيش ي
مدت 2 تا 3 ساعت بروند و سفر 
هوايى با هواپيماى شخصى را به 

اين مقاصد تجربه كنند. 
ــكان  ــه مال ــان اينك ــا بي وى ب
ــوپر  مى توانند از بنزين هاى س
ــتفاده كنند،  پمپ بنزين ها اس
 گفت: حجم باك اين هواپيماها 

محدود است، اما جواب پرواز 3 
ساعته  را مى دهد و البته امكان 
ــوخت در اين هواپيما  حمل س
وجود دارد و خلبان مى تواند به 
ــرط حذف سرنشين سوخت  ش
هواپيما را به همراه داشته باشد. 

پرواز در ارتفاع 6000 متر
ــرواز درآوردن هواپيماهاى  به پ
ــبك كار سختى نيست؛  فوق س
ــن جمله  ــا بيان اي ــى ب ابراهيم
ــن  ــروازى اي ــاع پ ــاره ارتف درب
ــت: هواپيماهاى  هواپيماها گف
ــرواز تا  ــكان پ ــبك ام ــوق س ف
ــد  ــيژن باش ــى كه اكس ارتفاع
ــن  ــه داد: اي ــد. وى ادام را دارن
ــى  اختصاص ــاى  هواپيماه
ــاع 6000  ــرواز تا ارتف امكان پ
ــا همان  ــطح دريا ي مترى از س
ــى را دارند  ــاع 15000 پاي ارتف
ــده  ــا هدايت كنن ــان ي و خلب
ــاع  ارتف ــن  اي ــا  ت ــد  مى توان

پرواز كند. 
قيمت هواپيماهاى
شخصى در بازار 

ــخت باشد كه  ــايد باورش س ش
ــاى  ــى از هواپيماه ــت برخ قيم
فوق سبك از قيمت ماشين هاى 
ــل ارزان تر  ــازار داخ ــى ب خارج
باشد، بنابراين با توجه به قيمت 
ــبك كه با  ــاى فوق س هواپيماه
ــاى خارجى  ــى از خودروه برخ
ــد و اينكه  ــرى مى كن ــازار براب ب
ــرودگاه  ــى مانند ف فرودگاه هاي
ــراى پارك  ــى ب ــام پاركينگ پي
ــاص داده  ــن هواپيماها اختص اي
ــازار داغ  ــت، به وجود آمدن ب اس
ــروش هواپيماهاى فوق  خريدوف
سبك دور از تصور نيست. به گفته 
ــع هوايى  ــس اتحاديه صناي ريي
ــاى اختصاصى  قيمت هواپيماه
ــل كه  ــد داخ ــبك تولي و فوق س
استانداردهاى بين المللى را دارد 
از 160 ميليون شروع مى شود و 
ــه بيش از يك  تا ظرفيت باالتر ب

ميليارد هم مى رسد. 

فانوس دريايى

خبر

قيمت خودرو (تومان)

C300 338/000/000بنز

995/000/000مازراتى گرن توريزمو

S 375/000/000پورشه كيمن

1/040/000/000بى ام دبليو 630 كوپه

323/000/000لكسوس IS300 كانورتيبل

Xtreem 320/000/000تويوتا اف جى كروزر

هيونداى آزرا – گرنجور
2162/000/000 ايربگ

كارخانه
قيمت نمايندگىقيمت بازارنام خودروتوليد كننده

وانت نيسان 
27/500/00025/390/000دوگانه سوز

ام وى ام تيگو 
X33

63/200/00064/700/000

ELX 35/700/00030/467/000سورن

پژو 207 
اتوماتيك

فيس ليفت- 
اتوماتيك

54/400/00045/500/000

پاژن
-56/000/000پيك آپ

 E2 90تندر
 داراى آپشن

42/400/00036/600/000

ــور بوده  ــى از مورد توجه ترين بازارهاى كش ــازار خودرو همواره يك ب
ــوژه  ــر قيمتى در اين بازار تا روزها مهم ترين س ــن تغيي و كوچك تري
رسانه هاى اقتصادى مى شود. در جدول زير قيمت خودروهاى لوكس 

موجود در بازار تهران آورده شده است: 

هواپيماهاى زمين گير به 
پرواز درمى آيند

معاون بازرگانى شركت هواپيمايى 
ــران گفت:  ــالمى اي جمهورى اس
ــدن ناوگان  ــبت به پرواز  درآم نس
ــس از توافقات جديد  زمين گير پ
ــتيم.   ــن هس ــته اى خوش بي هس
ــان در  محمــدرضـــا خوشنويس
ــنا»؛  «ايس بـــا  ــو  گفـــت وگــ
ــت صورت  ــات مثب ــاره اقدام درب
ــته اى  گرفته پس از توافقات هس
ژنو در عرصه هواپيمايى كشورى 
ــبختانه يكى  ــرد: خوش ــار ك اظه
ــات  ــه در توافق ــى ك از محورهاي
ــورد بحث و  ــر م ــته اى اخي هس
بررسى قرار گرفت صنعت هوايى 
ــئله اميد  ــن مس ــود و اي ايران ب
ــاالن اين  ــيارى را در بين فع بس
ــرد.  وى اضافه  ــاد ك ــه ايج عرص
ــته اى بنا  ــات هس ــرد: در توافق ك
ــه   ــايش هايى در زمين ــده گش ش
ــات و تعميرات هواپيما براى  قطع
ــود  ــه وج ــى ب ــركت هاى ايران ش
ــئله در صورت  ــن مس ــد كه اي آي
ــيارى  ــدن، مى تواند بس عملى  ش
ــن بخش اقتصادى  از گره هاى اي
ــد.  معاون  ــيار مهم را باز كن بس
ــى  هواپيماي ــركت  ش ــى  بازرگان
ــالمى ايران (هما) با  جمهورى اس
ــوز نتايج ملموس  ــان اينكه هن بي
ــت  ــته اى در صنع ــات هس توافق
ــود،  هواپيمايى ايران ديده نمى ش
ــدت زمان  ــه به م ــت: با توج گف
كوتاهى كه از اين توافق گذشته، 
نمى توان انتظار داشت تمام نتايج 
در كوتاه  مدت بروز كند؛ از اين رو 

مى توان به آينده اميدوار بود. 

طرح زوج و فرد از فردا 
يك ساعت كم مى شود

ــس راهور  ــس پلي ــين ريي جانش
تهران از كاهش يك ساعته زمان 
ــان طرح زوج و فرد از اول ماه  پاي

مبارك رمضان خبر داد. 
ــدى در گفت وگو با  ــرهنگ عاب س
ــاره به تدابير ويژه  «ايسنا»؛ با اش
ــراى ماه  ــور تهران ب ــس راه پلي
مبارك رمضان با اشاره به تقويت 
ــب ماموران گفت: در  ــيفت ش ش
ــك و تامين  ــهيل ترافي جهت تس
ــرور و  ــى عبور و م ــم و ايمن نظ
جلوگيرى از تراكم بار ترافيكى در 
ــمار  معابر، تقاطع ها و ميادين ش
ــاى پليس راهور از افطار تا  نيروه

سحر افزايش مى يابد. 
راهور  ــس  پلي رييس  ــين  جانش
ــاره به طرح ترافيك  تهران با اش
ــنا» گفت:  و زوج و فرد به «ايس
ــهيل عبور و مرور  به منظور تس
ــاكنان  س ويژه  ــه  ب ــهروندان  ش
ــاعت  ــهر س ــق مركزى ش مناط
ــرد در ماه  ــان طرح زوج و ف پاي
ــاعت  ــك س ــان ي ــارك رمض مب
كاهش يافته و از ساعت 6:30 تا 
18 اجرا مى شود، از سوى ديگر 
ــرح ترافيك  ــراى ط ــاعت اج س
ــاعت 6:30 تا  ــدون تغيير از س ب

17 خواهد بود.

كرايه حمل بار برون شهرى 
15 درصد گران شد

ــاى  انجمن ه ــون  كان ــس  ريي
ــات  ــى، موسس ــى كارفرماي صنف
ــل  حمل ونق ــركت هاى  ش و 
از  ــور،  كش كاالى  ــى  داخل
ــرخ  ن ــدى  درص  15 ــش  افزاي
ــهرى  ــار برون ش ــه حمل ب كراي
ــين احمدى زاده،  داد. حس ــر  خب
ــا اعالم  ــا مهر ب ــو  ب در گفت وگ
ــدى نرخ كرايه  افزايش 15 درص
ــبت به قيمت عرف،  حمل بار نس
ــرخ حمل ونقل  ــرد: «ن ــار ك اظه
ــهرى كاال توافقى بين  ــرون ش ب
ــركت هاى  ش و  كاال  ــان  صاحب
ــود و  ــن مى ش ــل تعيي حمل ونق
ــازمان راهدارى  ــه س ــا ك از آنج
بارنامه  ــت  باب ــوارض  ع 3 درصد 
ــد، بنابراين براى  دريافت مى كن
ــركت ها و  ــرخ، بين ش ــت ن تثبي
ــرخ عرفى وجود  ن صاحبان كاال 
دارد.» وى با بيان اينكه افزايش 
نرخ براساس توافق ميان انجمن 
ــركت ها و صاحبان  رانندگان، ش
ــازمان  س ــى  هماهنگ ــا  ب كاال 
ــود،  مى ش ــن  تعيي ــدارى  راه
توافق  ــاس  «براس ــرد:  ك ــان  بي
ــى و توافقى  ــد، به نرخ عرف جدي
گرفته  تعلق  ــش  افزاي 15درصد 
كه به تازگى به حمل ونقل برون 

شهرى افزوده شده است.» 
ــان اينكه كرايه  احمدى زاده با بي
ــى فصل ها افزايش  حمل در برخ
ــتگى به  پيدا مى كند، گفت: «بس
ــاورزى، نرخ كرايه  محصوالت كش
ــهرها متفاوت است،  حمل در ش
ــا تاثير  ــه و تفاض ــن، عرض بنابراي
ــرخ كرايه  ــتقيمى بر تعيين ن مس

حمل بار دارد.» 

ــته تغييرى  ــبت به روزهاى گذش قيمت ها در بازار خودروهاى داخلى نس
ــودرو در انتظار تعيين  ــد فعاالن بازار آزاد خ ــت. به نظر مى رس نداشته اس
تكليف نهايى قيمت خودروهاى داخلى هستند. فعال قيمت روز خودروهاى 

پرتيراژ داخلى به شرح زير است:

ــزى و اقتصاد  ــت معاونت برنامه ري سرپرس
حمل ونقل وزارت راه وشهرسازى تعرفه هاى 
مربوط به «نرخ هزينه ديركرد كانتينرهاى 
وارده و صادره به/ از بنادر كشور»، «حداكثر 
ــت ديركرد  ــدى پرداخ ــپرده نق ــزان س مي
ــپرده  ــر كانتينر» و «ميزان س ــى ه احتمال
غيرنقدى (چك، سفته و...)» را اعالم كرد. 
ــه انجمن  ــى ب ــالمى، در ابالغ ــود س محم
ــته تعرفه هاى  ــات وابس ــتيرانى و خدم كش
مربوط به «نرخ هزينه ديركرد كانتينرهاى 
وارده و صادره به/از بنادر كشور»، «حداكثر 
ــت ديركرد  ــدى پرداخ ــپرده نق ــزان س مي
ــپرده  ــر كانتينر» و «ميزان س ــى ه احتمال
غيرنقدى (چك، سفته، و...)» كه در نشست 
ــيون موضوع  ــورخ 1393/04/02 كميس م
ماده 20 ضوابط استفاده از كانتينر تصويب 
ــخ 1393/05/01  ــد را براى اجرا از تاري ش

ابالغ كرد. 

نرخ هزينه ديركرد كانتينر معمولى (ريال) 
ــر 20 فوتى 10 روز اول معاف  براى كانتيت
ــا 20 روز 130/000ريال و 21 تا  و از 11 ت
ــال و باالتر از 31 روز  30 روز 190000 ري
ــت. همچنين نرخ هزينه  32/000 ريال اس
ــر معمولى (ريال) 40 فوتى  ديركرد كانتين
ــا 20 روز  ــاف و از 11 ت در 10 روز اول مع
ــال و 21 تا 30 روز 350/000  25/000 ري
ــر از 31 روز 600/000 ريال  ــال و باالت ري

است. 
ــزى و اقتصاد  ــت معاونت برنامه ري سرپرس
ــازى اعالم  ــل وزارت راه وشهرس حمل ونق
ــدى  ــپرده نق ــزان س ــر مي ــرد: «حداكث ك
ــرد احتمالى  ــن پرداخت ديرك براى تضمي
ــراى30 روز توقف  ــوت ب ــر 20 ف هركانتين
ــوت  ف ــر 40  كانتين و  ــال  ري ــون  ميلي  7
ــال و  ــون ري ــف 14 ميلي ــراى30روز توق ب
ــفته)  ــپرده غير نقدى (چك، س ــزان س مي
ــالم و ديركرد  به عنوان تضمين برگشت س
ــوت100 ميليون  ــر20 ف ــى كانتين احتمال
ــر40 فوت 200 ميليون ريال،  ريال، كانتين
ــوت200 ميليون ريال،  كانتينر خاص20 ف
ــوت400 ميليون ريال،  كانتينر خاص40 ف
كانتينر يخچالى20 فوت300 ميليون ريال 
ــوت600 ميليون  ــر يخچالى40 ف و كانتين

ريال تعيين شده است. 

معاون سازمان بنادر با بيان اينكه 56 فروند 
شناور مسافرى نوين در ناوگان دريايى فعال 
ــناور ها را از نظر ايمنى  ــن ش ــت، رتبه اي اس
مطلوب ارزيابى كرد و گفت: پس از افزايش 
نرخ سوخت، كرايه بليت شناور هاى مسافرى 

كمتر از 10 درصد افزايش يافت. 
ــهيالت  ــاره ارائه تس ــتيرى درب ــد اس حمي
ــان كرد: با  ــناورهاى دريايى بي ــازى ش نوس
ــال گذشته در  توجه به اقداماتى كه در 2 س
ــادر و دريانوردى  ــازمان بن بخش دريايى س
ــعه  ــت،  امكاناتى براى توس ــده اس انجام ش
ــده  ــافرى دريايى فراهم ش ــى مس جابه جاي
ــش  ــى افزاي ــفرهاى درياي ــتقبال از س و اس
ــت. معاون دريايى سازمان بنادر و  يافته اس
ــتقبال  ــه اس دريانوردى با بيان اينكه هميش
ــفرهاى دريايى بيش از پيش بينى هاى  از س
انجام شده  است، يادآور شد: در سال جارى 
ــه مردم در  ــد ك ــه طريقى برنامه ريزى ش ب
ــال و تعطيالت، بتوانند از  فواصل مختلف س

سفرهاى دريايى استفاده كنند. 
ــفرهاى  ــرد: نمى توان س ــتيرى تاكيد ك اس
ــام داد و  ــى انج ــدت خاص ــى را در م درياي
ــدود به فصلى خاص كرد، زيرا اين مورد  مح
براى شناورداران مقرون به صرفه نيست و از 
نظر لجستيكى نيز براى بخش دريايى كشور 

صرفه اقتصادى ندارد. 

ــادر و دريانوردى  ــازمان بن معاون دريايى س
ــفرهاى  ــرد: در اغلب نقاط دنيا، س اظهار ك
ــود، در  ــال انجام مى ش ــى در طول س درياي
ايران نيز مى توانيم حداقل در درياى جنوب 
(خليج فارس و درياى عمان) حدود 8 ماه از 
سال را به سفرهاى دريايى اختصاص دهيم 
ــال، فروردين ماه و  ــه دوم س ــامل نيم كه ش

شهريور ماه است. 
وى درباره تعداد شناور هاى ناوگان مسافرى 
ــال حاضر حدود  ــرد: در ح ــى بيان ك درياي
ــناور مدرن در ناوگان مسافرى  56 فروند ش
دريايى كشور بوده است كه از نظر ايمنى در 

رتبه مطلوبى قرار دارند. 
ــه نرخ هاى جابه جايى  ــتيرى با بيان اينك اس
ــامانه حمل ونقل مسافرى ارزان است،  در س
ــى از  ــرخ كرايه تاكس ــد: حتى ن ــادآور ش ي
فرودگاه بندرعباس تا اسكله، بيشتر از  كرايه 

حمل شناورها از اسكله تا جزاير است. 

افزايش نرخ بليت شناور هاى مسافرى كمتر از 10درصدتعرفه هاى ديركرد كانتينرها در بنادر اعالم شد
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اخبار

مدل هواپيماى فوق سبك 
قيمت به تومان(براساس ظرفيت)

از 160 ميليون تا 350 ميليون2 نفره

از 300 ميليون تا 600 ميليون4 نفره

از 900 ميليون تا بيش از يك ميليارد8 نفره

گزارش «فرصت امروز» از قيمت خريدوفروش و شرايط پرواز با هواپيماهاى فوق سبك 

هواپيماهاى شخصى  
به آسمان ايران مى ر سند؟

نازيال مهديانى

ــاق بازرگانى،  ــع ات ــيون صناي ــو كميس عض
ــفاف    ــاورزى ايران، ش ــادن و كش صنايع، مع
ــده توليد  ــازى در موضوع قيمت تمام ش س
ــتار شد و گفت:  خودروهاى داخلى را خواس
خودروسازان بايد به طور واقعى قيمت تمام 
ــتندات  ــده محصوالت خود را با ارائه مس ش

اعالم كنند. 
به گزارش «ايرنا»، محمود نجفى سهى افزود: 
اينكه خودروسازان به دستورالعمل تازه شوراى 
ــد و قيمت هاى جديد  ــت عمل نمى كنن رقاب
خودرو مورد قبول آنها نيست، بايد قيمت تمام 
شده خود را به صورت واقعى اعالم و ثابت كنند 
قيمت جديد در حدى نيست كه آنها بتوانند 

به حيات خود ادامه دهند. 
ــازان مدعى  وى اضافه كرد: وقتى خودروس
ــتند كه افزايش 3 تا 6 درصدى قيمت  هس
ــتورالعمل جديد  ــالغ دس ــا اب ــا ب خودروه
شوراى رقابت، منطقى نيست، اين را زمانى 
ــده  مى توانند اثبات كنند كه قيمت تمام ش
واقعى خود را به شوراى رقابت و دولت ارائه 

ــازان  ــن چانه زنى خودروس ــد، بنابر اي دهن
به صورت فعلى، منطقى نيست. 

ــتورالعمل  ــوراى رقابت چندى پيش دس ش
ــذارى خودرو را تصويب كرد  جديد قيمت گ
ــودرو بين 3/7 تا  ــاس آن قيمت خ كه براس

6/9 درصد افزايش يافت. 
ــتورالعمل قيمت خودرو كه در شوراى  در دس
ــى خودرو با ارز  ــد، تورم بخش رقابت نهايى ش
مبادله اى محاسبه و در مورد كيفيت خودروها 
نيز نمره بين منفى 2/5 تا مثبت 2/5 در نظر 
گرفته شد و عالوه بر اين نمره بهره ورى نيز با 
عالمت منفى در فرمول قيمت گذارى خودرو 
مدنظر قرار گرفته است. نجفى ادامه داد: در 
بحث قيمت گذارى خودرو، خودروسازان به 
ــاره دارند، اما اين  ــيه بازار اش موضوع حاش
ــت، چرا كه  ــال پذيرفتنى نيس ــوع اص موض
ــه خود خودروسازان  ــيه بازار را هميش حاش

ايجاد كرده اند. 
ــازان از  ــته خودروس ــت: «در گذش وى گف
ــود در بازار زمينه  ــق نمايندگى هاى خ طري

ــا قيمت ها بازى  ــاد كرده و ب ــود را ايج كمب
ــازار افزايش يابد  مى كردند تا قيمت ها در ب
خودروسازان بر اين اساس به قيمت حاشيه 

بازار اشاره كنند.» 
ــاق بازرگانى ايران با بيان اينكه  اين عضو ات
ــت،  ــور انحصارى اس اكنون خودرو در كش
ــاس حاكميت بايد  ــر اين اس ــار كرد: ب اظه
ــده و فروش آن  روى موضوع قيمت تمام ش

نظارت هايى داشته باشد. 
ــور  ــا بيان اينكه صنعت خودروى كش وى ب
ــا دو چالش افزايش قيمت  در حال حاضر ب
ــت، گفت: اين دو  و بحث كيفيت مواجه اس
ــده مصرف كنندگان تمايلى  چالش باعث ش
به خريد خودروهاى داخلى نداشته باشند. 

ــده تا  ــه، آنچه باعث ش ــان اينك ــى با بي نجف
ــازان مدعى شوند قيمت هاى جديد  خودروس
ــت كه آنها  ــدارد، آن اس ــا توجيه ن براى آنه
ــمت  ــازان داخلى را رها كرده و به س قطعه س
ــبب  ــت: واردات نيز س ــد، گف واردات رفته ان
ــازان به ارز شده و همين  ــتگى خودروس وابس

مسئله سبب شده تا افزايش قيمت هاى جديد 
را نپذيرند و افزايش بيشترى را خواستار باشند. 
اين فعال حوزه صنعت خودرو با بيان اينكه 
ــتن يك  ــور از نداش ــت خودروى كش صنع
ــتراتژى رنج مى برد، اظهار كرد:  برنامه و اس
ــازان  ــد قيمتى كه خودروس به نظر مى رس
مدعى و خواهان آن هستند به نوعى قيمت 
ــبه آن مشخص  ــت و نحوه محاس بسته اس
ــئوالن و نمايندگان مجلس  ــت كه مس نيس
ــاخت  ــده خودروهاى س بايد قيمت تمام ش

داخل را واقعى و براى مردم باز كنند. 
ــت خودرو  ــه هر چه قيم ــا بيان اينك وى ب
ــل مصرف كنندگان براى  افزايش يابد، تماي
ــود،  ــد خودروهاى داخلى كمتر مى ش خري
ــه زمانى  ــودروى پرايد ك ــى خ ــزود: وقت اف
ــود، اما اكنون  ــش 7 ميليون تومان ب قيمت
ــان به مصرف كننده  حدود 24 ميليون توم
عرضه مى شود، ضمن اينكه كيفيت آن هم 
رضايت مشترى را جلب نمى كند، به معناى 
از دست دادن مشتريان در بازار خواهد بود. 

قيمت تمام شده خودروهاى داخلى بايد شفاف سازى شود



فصل داغ تابستان به دليل تعطيلى 
مدارس و دانشگاه ها بهترين زمان 
براى جابه جايى مسكن است و به 
ــكن نيز در  همين دليل بازار مس
ــت. براين اساس  اين فصل داغ اس
ــان  وضعيت اجاره بها در بازار نش
ــبت به  ــه قيمت ها نس مى دهد ك
ــته افزايش تصاعدى  ــال گذش س
ــت تاثير  ــته، اما تح زيادى نداش
ــاره بها هم  ــاله بازار اج تورم هرس
دستخوش تغييراتى شده و نرخ ها 
ــش مواجه  ــا افزاي ــن بازار ب در اي
ــب با  ــده اند، اما افزايش متناس ش
ــتاجران  تورم هم براى اغلب مس
ــت و هزينه  ــت نيس قابل پرداخ

زيادى را به آنها تحميل مى كند. 
ــديد قيمت مسكن،  با افزايش ش
ــدن براى  ــا خانه خري ــن روزه اي
خيلى ها تبديل به رويا شده و البته 
ــيارى از مردم به مسكن  اينكه بس
ــم كاالى مصرفى  ــه چش ديگر ب
ــكن تبديل  نگاه نمى كنند و مس
ــرمايه گذارى  ــى براى س به كاالي
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــده اس ش
ارزان ترين هاى پايتخت بيشتر در 
مناطق جنوبى و شرقى تهران واقع 
ــت. آپارتمانى 31مترى  شده اس
ــهدا، با قيمت  ــع در ميدان ش واق
هر متر مربع 3ميليون و 225هزار 
ــد. اين  ــروش مى رس تومان به ف
ــال  آپارتمان 31مترى، كه 12س
از ساخت آن مى گذرد، يك خوابه 
ــت.  ــگ و انبارى اس فاقد پاركين
قيمت كل اين واحد، 100ميليون 
تومان تعيين شده است. همچنين 
ــن منطقه، خيابان  در حوالى همي
ــمالى، آپارتمان 50مترى  قيام ش
ــون و  ــرى 3ميلي ــت مت ــا قيم ب
600هزار تومان در بين فايل هاى 
فروش سامانه ايران فايل به چشم 
ــاله  مى خورد. اين آپارتمان 12 س
از حداقل امكانات يعنى پاركينگ 
ــت  و انبارى و بالكن برخوردار اس
و 180ميليون تومان قيمت دارد. 

ــر مربع  ــن قيمت هر مت همچني
ــاز  ــرى نوس ــان 100مت آپارتم
ــان تهران  ــرى واقع در خياب ديگ
ــون و 500هزار تومان  نو، 3ميلي
ــت. پاركينگ و  ــده اس تعيين ش
ــن آپارتمان  ــارى، امكانات اي انب
ــى  ــون تومان ــاز 350ميلي نوس
ــاى ارزان  ــتند. آپارتمان ه هس

قيمت زيادى در حوالى تهران نو 
ديده مى شود كه هر متر مربع آن 
ــون تومان ارزش  بين 3 تا 4ميلي
دارد. واحد ديگرى در اين ناحيه 
ــر متر  ــه ارزش ه ــود دارد ك وج
ــون و 90هزار  ــع آن 3ميلي مرب
تومان است. اين واحد 55مترى 
ــن دارد و قيمت كل  14سال س
ــان برآورد  آن 170ميليون توم
ــت. الزم به ذكر است  ــده اس ش
ــان از پاركينگ،  ــن آپارتم كه اي
ــت.  ــارى و بالكن بى بهره اس انب
ــران نيز  ــه پيروزى ته در منطق
ــاى مترى  ــوان آپارتمان ه مى ت
ــز تهيه كرد.  4ميليون تومانى ني
ــد 80مترى  ــال واح ــور مث به ط
ــتار  ــه اى در خيابان پرس 2خواب
ــا قيمت مترى  جنوبى پيروزى ب
4ميليون تومان عرضه مى شود. 
اين واحد تنها مجهز به پاركينگ 
ــت كل آن برابر  ــارى و قيم و انب
ــت. در  ــون تومان اس 320ميلي
ــز واحدهاى ارزان  تهرانپارس ني
قيمت زيادى به چشم مى خورد. 
در بلوار پروين خيابان تهرانپارس 
ــدون امكانات  ــد 45مترى ب واح
حداقلى، مترى 2ميليون تومان 
ارزش دارد. اين واحد 90ميليون 
تومانى تنها مجهز به گاز است و 
وضعيت سند آن قولنامه اى است. 
آپارتمان 105مترى ديگرى در 
ميدان محالتى، جنب اتوبان امام 

ــر متر مربع  على تنها با قيمت ه
ــراى فروش  ــون تومان ب 3ميلي
ــود. اين واحد نوساز  عرضه مى ش
ــه بالكن، انبارى  2خوابه مجهز ب
ــت و قيمت كل  ــگ اس و پاركين
ــت.  ــون تومان اس آن، 315ميلي
بناى 60مترى ديگرى در خيابان 

ــود دارد كه  ــيار وج دكتر هوش
ــع آن، 3ميليون  قيمت هر مترب
ــده  و 850هزار تومان تعيين ش
ــت. قيمت كل اين آپارتمان  اس
ــاز نيز  60مترى 2خوابه كه نوس
است، 231ميليون تومان است و 
براى داشتن پاركينگ بايد مبلغ 
ــان جدا پرداخت  15ميليون توم
ــرى ديگرى  ــود. واحد 60مت ش

ــك، تنها با قيمت هر  واقع در پون
متر مربع 4ميليون تومان عرضه 
ــود. اين واحد كه 6سال از  مى ش
ــذرد، تنها به  ــاخت آن مى گ س
ــت.  پاركينگ و انبارى مجهز اس
ــند اين  ــت كه س الزم به ذكر اس

آپارتمان، سند تعاونى است. 

مسكن مهر، ارزان ترين 
مسكن است

ــن  ارزان تري ــر  حاض ــال  ح در 
ــوط به  ــكونى مرب واحدهاى مس
ــعيد باقرى،  مسكن مهر است. س
ــا در  ــكن ايلي ــالك مس مدير ام
گفت وگو با «فرصت امروز» اظهار 
كرد: قيمت هر متر مربع واحدهاى 
ــكن مهر در حدود 800 هزار  مس
ــز از 60 تا  ــراژ آنها ني تومان و مت
ــت. اين مدير امالك  150 متر اس
ــه انتقال  ــرد از زمانى ك تصريح ك
واحدهاى مسكن مهر امكان پذير 
شد، قيمت آنها نيز افزايش يافته 
است. باقرى در پاسخ به اين سوال 
كه ارزان ترين آپارتمان ها در كدام 
محدوده از شهر قرار دارند، عنوان 
ــه جنوب  ــا هر چه ب كرد: طبيعت
ــويم قيمت  ــر ش ــهر نزديك ت ش
ــا بر اين  ملك كاهش مى يابد، ام
ــاس كه چه مدت از ساخت آن  اس
گذشته است و داراى چه امكاناتى 
ــرار دارد  ــت و در كدام طبقه ق اس
ــت. وى در  ــت آن متغير اس قيم

مورد ارزان ترين آپارتمان موجود 
ــع در محدوده  در امالك ايليا واق
ــگر گفت: ارزان ترين  چهارراه لش
ــود، در منطقه 11  آپارتمان موج
ــر جنوبى و  و مابين خيابان كارگ
بزرگراه نواب قرار دارد كه به دليل 
مجاورت با اتوبان و برخوردارى از 
بافت قديمى و ارزانى زمين، قيمت 
پايينى دارد. باقرى قيمت ملك در 
ــن 2 ميليون  ــدوده را بي اين مح
ــا 4 ميليون و  ــزار ت ــت ه و دويس

هفتصد هزار تومان دانست. 
ــذار روى  ــائل تاثيرگ يكى از مس
قيمت مسكن، گران شدن سيمان 
و ديگر مصالح ساختمانى است كه 
معموال هر ساله گران مى شود، اما 
باقرى معتقد است در سال جارى 
ــكن،  ــود در بازار مس به دليل رك
ــيمان تاثير  ــت س ــش قيم افزاي
ــته  چندانى روى قيمت ها نگذاش
ــى  ــش قيمت ــاهد افزاي ــر ش و اگ
ــى، فقط متاثر از  بوده ايم اين گران
گرانى سيمان نبوده است. به گفته 
ــدن قيمت سيمان  وى، گران ش
ــت خريدوفروش  ــط روى قيم فق
ــت و قيمت  مسكن تاثير گذار اس
اجاره و رهن مسكن از آن تاثيرى 

نمى پذيرد. 

اكثرا دنبال واحدهاى 50 تا 70 
مترى هستند

ــا  ــكن ايلي ــالك مس ــر ام مدي
درخصوص اينكه مردم اكثرا به 
دنبال چه متراژهايى از آپارتمان 
ــتند، اظهار كرد: با توجه به  هس
كاهش قدرت خريد شهروندان، 
ــود در بازار  ــا موج ــر تقاض اكث
ــكن متوجه آپارتمان هايى  مس
ــن 50 تا 70 مترمربع  با متراژ بي
است. وى در پايان تصريح كرد: 
از زمانى كه برخى روزنامه ها به 
ــه قيمت  ــار مرتب و روزان انتش
مسكن در مناطق مختلف اقدام 
ــريات نقش  ــن نش ــد، اي كرده ان
بيلبورد قيمتى را براى مردم ايفا 
مى كنند و همين امر باعث شده 
ــكن از  تا قيمت گذارى روى مس
ــى و علمى خارج  رويه كارشناس
شده و در اكثر موارد تحت تاثير 
ــى از تبليغات و  ــى ناش جو روان
ــه واحدهاى مسكونى با  مقايس

يكديگر باشد. 

گزارش «فرصت امروز» از بازار داغ مسكن در آستانه تابستان 

استقبال از آپارتمان هاى نقلى پايتخت 
اخبار

قيمت روز

اخبار

معاون وزير راه و شهرسازى 
امضاى تفاهم نامه  براى 
تامين مسكن اقشار 

كم درآمد

ــازى گفت:  راه وشهر س وزير  معاون 
فرسوده  بافت هاى  ــاكنان  عمده س
شهرى گروه هايى هستند كه براى 
ــكن خود نيازمند كمك  تامين مس
ــترك بين  ــتند و همكارى مش هس
انجمن خيرين مسكن ساز و وزارت 
ــازى مى تواند بخشى از  راه وشهر س
ــار كم درآمد براى  ــكالت اقش مش
ــرف كند.  ــكن را بر ط ــن مس تامي
ــزدى،  معاون وزير  ــعيد اي محمد س
راه و شهرسازى   با بيان اينكه نيت 
ــور  ــاز كش اصلى خيرين مسكن س
ــت،  ــهرى اس برطرف كردن فقر ش
ــاكنان در محله هاى  گفت: عمده س
ــازى شهرى  ــازى و نوس هدف بهس
ــتند كه براى تامين  گروه هايى هس
مسكن خود نيازمند كمك هستند، 
ــن انجمن و  ــل اي ــكارى متقاب هم
ــى عمران و  ــركت مادر تخصص ش
ــهرى ايران مى تواند به  بهسازى ش
بخشى از برنامه هاى تامين مسكن 
ــر جامعه، جامه عمل  براى اين قش
ــرد: يكى از  ــاند. وى تاكيد ك بپوش
ــازى و  ــد در بهس ــواردى كه باي م
ــا و محله هاى  ــازى محدوده ه نوس
ــه كرد،  ــه آن توج ــهرى ب هدف ش
ــت، به  ــاخت اس افزايش كيفيت س
ــتاى ارتقاى  ــل در راس همين دلي
ــاخت و سازها بايد نظام  كيفيت س
مهندسى با ابزارهاى خود وارد شود. 

تشكيل انجمن خيرين 
مسكن ساز در همه استان ها 

منوچهر سلگى- مديرعامل انجمن 
ــور با اشاره  خيرين مسكن ساز كش
ــازى بر  ــه تاكيد وزير راه و شهرس ب
همكارى انجمن خيريه مسكن ساز 
ــت:  ــازى گف ــا وزارت راه وشهر س ب
انجمن خيرين مسكن ساز در همه 
استان هاى كشور شكل گرفته است 
و تعداد 30 هزار واحد مسكونى در 
دست ساخت دارد كه از اين تعداد 
ــكونى تكميل و  10 هزار واحد مس
ــت.  ــده اس به متقاضيان تحويل ش
ــاره به اينكه تعداد 1500  وى با اش
ــاز و اعضاى  نفر از خيرين مسكن س
ــتان هاى  ــره در همه اس هيات مدي
ــتند، يادآور شد: با  كشور فعال هس
همكارى اين انجمن تاكنون تعداد 
ــاى كم درآمد  ــادى از خانواده ه زي
ــده اند. مديرعامل  ــب خانه ش صاح
ــاز كشور  انجمن خيرين مسكن س
ــت در چارچوب اين  افزود: اميد اس
ــه بتوانيم گام هاى موثرى  تفاهم نام
براى اجراى طرح مسكن اجتماعى 

برداريم. 

بخش خصوصى و خانه سازى 
براى اقشار متوسط و باال

معاون وزير راه و شهرسازى از اعالم 
ــاركتى  ــكن مش جزئيات طرح مس
ــك خبر داد و گفت:  در آينده نزدي
ــط  ــار متوس اين طرح كه براى اقش
ــده منابع  ــر گرفته ش ــاال در نظ و ب
ــوى بخش خصوصى  مالى آن از س
ــود.  و آورده متقاضيان تامين مى ش
ــازمان ملى  محمد پژمان،  رييس س
زمين و مسكن  درباره طرح مسكن 
ــرد: اين طرح  ــاركتى اظهار ك مش
ــى  ــته مدنظر بوده و بررس از گذش
ــم ادامه دارد.  آن در حال حاضر ه
ــن  ــه در اي ــه اى ك ــزود: نكت وى اف
ــت  ــرح مد نظر قرار دارد اين اس ط
ــوى آورده  ــه منابع مالى آن از س ك
و شركت هاى خصوصى  متقاضيان 
ــاون وزير راه و  ــود. مع تامين مى ش
ــازى با بيان اينكه اين طرح  شهرس
ــط و باال در نظر  ــار متوس براى اقش
ــح كرد:  ــت، تصري ــده اس گرفته ش
ــازه و جزئيات اين  ــه زودى ابعاد ت ب
ــد. طبق اين  طرح اعالم خواهد ش
طرح، وقتى دولت و بخش خصوصى 
ــد، در اين  ــرارداد مى بندن ــا هم ق ب
قرارداد زمين در اختيار آن شركت 
يا سرمايه گذار بخش خصوصى قرار 
ــر كار نظارت  مى گيرد و با همديگ
ــهم آورده آن  را انجام مى دهند و س
سرمايه گذار و دولت مشخص است. 
ــدن اين طرح در  با وجود مطرح ش
ــچ زمان  ــر هنوز هي ــد ماه اخي چن
ــخصى براى اجراى آن در نظر  مش
ــده و همچنان مسئوالن  گرفته نش
ــه زمان آتى موكول  اجراى آن را ب

مى كنند. 

انتقاد وزير مسكن از مسكن مهر 
مسكن مهر در خدمات شهرى ضعيف است

وزير راه و شهرسازى با تأكيد بر اينكه مسكن مهر در زمينه ارائه خدمات 
ــكن اجتماعى به دنبال ارائه  ــت، گفت: در طرح مس ــهرى ضعيف اس ش
خدمات ارزشمند شهرى هستيم. عباس آخوندى در نشست تشكل هاى 
ــكن اجتماعى جزئى از  ــى و حرفه ورزان با تاكيد بر اينكه طرح مس صنف
ــت، گفت: درخصوص مسكن اجتماعى  ــكن در كشور اس طرح جامع مس
ــاد موضوع در مراكز  ــت داريم كه ابع ــل از اعالم طرح نهايى درخواس قب
ــازى  ــگاهى مورد بحث قرار گيرد. وزير راه و شهرس ــى و دانش كارشناس
ــت هاى بخش مسكن بحث كنشگرى بايد در نظر گرفته  گفت: در سياس
شود، چراكه با اينكه بگوييم دولت سازنده است و شهروندان بهره بردار، 

مخالف هستم. 

نظام پولى و مالى دچار مشكل است
ــكل هاى صنفى و حرفه ورزان استان اصفهان  وى در جمع نمايندگان تش
ــور براى تجهيز مالى بخش خصوصى  تاكيد كرد: نظام پولى و بانكى كش
ــكالت بنيادينى است و هم اكنون كه در آستانه تدوين برنامه  دچار مش
ــال 1394 هستيم، معتقدم بايد در اين برنامه  ــم توسعه و بودجه س شش
نظام پولى و بانكى را براى تجهيز بخش خصوصى نوسازى كنيم. آخوندى 
با بيان اينكه وقتى منابع مالى مورد نياز شهر از محل ساخت تعداد كمى 
ساختمان تامين شود، آينده شهر به مخاطره مى افتد، تصريح كرد: نظام 

مالياتى در حوزه ملى و محلى بايد متكى بر حمايت از توليد باشد. 

15 درصد مساحت كشور بافت فرسوده است
وزير راه و شهرسازى ميزان بافت فرسوده در كشور را 15 درصد مساحت 
ــند ملى بازآفرينى پايدار محدوده ها و  كل عنوان كرد و گفت: تدوين س
ــهرى در دولت در حال  ــازى ش ــازى و نوس محله ها با هدف احياى بهس
ــاد متقابل مردم و  ــان اينكه اعتم ــت. عباس آخوندى با بي ــرى اس پيگي
مسئوالن دولتى به يكديگر اصل اساسى كار است، اظهار كرد: بايد قبول 
ــان تصميم  ــتند و بايد براى خودش ــهروندان داراى حق هس كنيم كه ش

بگيرند. 

اصالح بافت فرسوده نيازمند مشاركت مردمى است
وزير راه و شهرسازى افزود: امكان ندارد بافت فرسوده را بدون مشاركت 
ــود به منظور  ــكونت خ ــم و اينكه مردم از محل س ــازى كني مردم نوس
ــوند، نظريه مردودى است. آخوندى اظهار  نوسازى براى هميشه دور ش
كرد: موارد درخواستى تعاونى عمرانى و احيا و نوسازى غدير در محدوده 
فاز يك همت آباد را پيگيرى مى كنم و اميدوارم با مستند سازى اين كار، 
الگويى براى نوسازى 50 هزار هكتار بافت فرسوده حاشيه شهرى كشور 
ــته باشيم. وى با اظهار  ــاب بافت تاريخى مراكز شهرها داش بدون احتس
اميدوارى به اينكه نوسازى منطقه همت آباد اصفهان الگويى براى ارتقاى 
كيفيت محيطى شود، اعالم كرد: در مجموع حدود 72 هزار هكتار بافت 
ــهر كشور وجود دارد كه اين عرصه شامل 15 درصد  فرسوده در 498 ش

مساحت كشور و حدود 25 درصد جمعيت شهرى كشور مى شود. 

بناهاى ديدنى

بازار اجاره مسكن
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تاج محل: 
تـاج محل يكـى از مشـهورترين بناهاى 
عاشـقانه جهـان اسـت كه حتى شـاعر 
بلنـدآوازه هنـدى تبـار، «رابيندرانـات 
تاگـور» از آن به «قطره اشـكى بر چهره 
ابديـت» يـاد كرده اسـت. تـاج محل در 
منطقـه آگـراى هنـد و به دسـتور شـاه 
جهان سـاخته شـد كـه از مرگ همسـر 
دلبندش سـخت متاثر شـده بود. گفتنى 
اسـت، ممتاز محل، همسر شـاه، در زمان 
زايمـان چهاردهمين شـاهزاده در سـال 
1631 ميالدى جان به جان آفرين تسـليم 
كـرد. در سـاخت تاج محـل از مرمر ناب 
سـفيدرنگ اسـتفاده شـده كه جلوه اى 
خاص به اين بناى تاريخى- عاشقانه داده 

است. 

در حال حاضر 
ارزان ترين واحدهاى 
مسكونى مربوط به 
مسكن مهر است. 
قيمت هر متر مربع 

واحدهاى مسكن مهر 
در حدود 800 هزار 
تومان و متراژ آنها 

نيز از 60 تا 150 متر 
است. از زمانى كه 

انتقال واحدهاى مسكن 
مهر امكان پذير شد، 

قيمت آنها نيز افزايش 
يافته است

گشتى در بازار حاكى از آن است 
ــاره در  ــدرت پرداخت اج كه ق
ــدت كاهش يافته  خانوارها به  ش
ــتاجران توان  است و اغلب مس
ــا را ندارند،  ــت اجاره به پرداخ
ــعى دارند با  ــن  دليل س به همي
ــا امكانات  انتخاب واحدهايى ب
ــش  ــا را كاه ــر، اجاره به كمت
دهند تا مجبور به پرداخت رقم 
ــند.  يكى ديگر  ــترى نباش بيش
ــتاجران  از راهكارهايى كه مس
ــتند، تمديد  ــال آن هس به دنب
قرارداد با مالك براى سال آينده 
ــن روش حداقل  ــا اي ــت تا ب اس
ــه بابت يافتن  ــى ك از هزينه هاي
ــى بايد  خانه جديد و اسباب كش
ــود، اما  بپردازند، جلوگيرى ش
ــكان براى  ــادى از مال تعداد زي
ــه اجاره بها  افزايش بيش از روي
ــرارداد  ــد ق ــه تمدي ــر ب حاض
ــوند و به دنبال مستاجر  نمى ش
ــد باالتر  ــدرت خري ــا ق ديگر ب

هستند. 
ــوى ديگر، برخى از مالكان  از س

ــب ترى در  ــه آپارتمان مناس ك
محله هاى بهترى دارند، قيمت 
رهن را حتى بيش از متراژ خانه 
ــه البته اين  ــد ك اعالم مى كنن
واحدها متقاضيان خاص خود را 

با توان مالى بيشتر دارند. 
يك دستگاه آپارتمان 55 مترى 
در اتوبان يادگار نرسيده به سپه 
ــون تومان  ــارى 20 ميلي ــا انب ب
ــان اجاره  رهن و 250 هزار توم
ــام -  ــود و در فرج داده مى ش
ــدى با  ــراى واح ــت ب ارديبهش
ــك خوابه 52  ــراژ و ي همين مت
ميليون تومان رهن تعيين شده 

است. 
ــى -  ــام خمين ــان ام در خياب
ــدى 54 مترى و  ــون واح جيح
ــارم با 10  يك خوابه طبقه چه
ميليون تومان رهن و ماهى 600 
ــود  هزار تومان اجاره داده مى ش
ــيل  ــرگ غربى - مس و در گلب

باختر براى واحدى 52 مترى با 
پاركينگ و انبارى و عمر 3 ساله، 
ــون تومان رهن تعيين  33 ميلي

شده است. 
ــن در جنت آباد واحدى  همچني
ــا  ــه ب ــك خواب ــرى و ي 52 مت
ــان رهن و 670  20 ميليون توم
هزار تومان اجاره داده مى شود و 
در سبالن شمالى براى واحدى 
ــوم بدون  ــرى طبقه س 50 مت
ــون تومان  ــگ 25 ميلي پاركين

رهن تعيين شده است. 
ــر در ميدان پروين  واحدى ديگ
ــاحت 50  ــان 131 با مس خياب
مترمربع و يك خوابه 35 ميليون 
تومان رهن كامل داده مى شود 
و در اميريه خيابان مدرس براى 
ــرى و يك خوابه  واحدى 50 مت
ــون تومان رهن تعيين  35 ميلي

شده است. 
ــاحت 50 متر  آپارتمانى به مس
ــى - جلفا با  ــه در كتاب و يكخواب
شرايط 10 ميليون تومان رهن 
و يك ميليون و 100 هزار تومان 
ــود و در گلبرگ  اجاره داه مى ش
غربى - صفايى براى واحدى 55 
مترى و يك خوابه با پاركينگ، 
22 ميليون تومان رهن و 500 
ــده  هزار تومان اجاره تعيين ش

است. 
ــوى آپارتمانى  در خيابان مرتض
ــدون  ــه ب ــرى و يكخواب 54 مت

ــون تومان  ــگ 28 ميلي پاركين
ــده  رهن كامل در نظرگرفته ش
است و در يوسف آباد - جهان آرا 
ــرى و يك خوابه  واحدى 55 مت
ــان رهن كامل  63 ميليون توم

داده مى شود. 
ــدى57  ــراى واح ــن ب همچني
ــاز با  ــك خوابه، نوس مترى و ي
پاركينگ و آسانسور 45 ميليون 
ــده  تومان رهن كامل تعيين ش
ــردوس براى  ــت و در بلوار ف اس
واحدى 60 مترى و يك خوابه با 
دو پاركينگ، 10 ميليون تومان 
رهن و يك ميليون و 500 هزار 
تومان اجاره در نظرگرفته شده 

است. 
ــروى واحدى  ــداران- ه در پاس
60 مترى زيرهمكف با نرخ 30 
ميليون تومان رهن و 300 هزار 
ــده و در  تومان اجاره تعيين ش
بنى هاشم- مرادى واحدى 60 
ــرايط 15  مترى و دوخوابه با ش
ميليون تومان رهن و 800 هزار 

تومان اجاره داده مى شود. 

فهرست اجاره بها در برخى محله ها
قيمت كل سن بنا طبقه زيربنا آدرس

149/500/000 0 5 65 كن سولقان

420/000/000 7 1 70 تهران پارس خ 
192شرقى

287/000/000 10 3 67
مجيديه شمالى 

نرسيده به سه راه 
پياله

315/000/000 13 3 67
ستارخان، خيابان 

نيايش خيابان 
هخامنش

245/000/000 13 2 61
جنت آباد شمالى 
كوروش شرقى خ 
قائم ك نسترن 3

325/000/000 0 4 65 بنى هاشم

433/500/000 0 1 51 زعفرانيه، نياز زاده

350/000/000 1 4 63 بلوارمرزداران نرسيده 
به خ الدن

280/000/000 10 2 68 شمس آباد خ شهيد 
كرد

312/000/000 4 5 60 پونك سردار جنگل

280/000/000 12 3 70 شمس آباد خ قليچ 
خانى

156/000/000 15 2 52 شريعتى خ اجاره دار 
ك نورانيان

629/000/000 0 1 74 قيطريه بلوار كاوه خ 
بهار جنوبى

260/000/000 15 4 64 ظفر زرگنده خ 
حيدرى

266/800/000 20 2 58 ظفر آرش

منبع: ايران فايل

قيمت آپارتمان هاى 50 تا 75 متر 
در مناطق مختلف تهران



ــن روزها  ــت اي بحث محيط زيس
ــرده كه  ــت پيدا ك ــدر اهمي آنق
ــى و  ــاى داخل ــيارى از برنده بس
ــب محبوبيت،  خارجى براى كس
ــك  ي ــه  درج ــى  حام را  ــود  خ
محيط زيست نشان مى دهند. آنها 
ادعا مى كنند تبليغاتى كه در اين 
ــتا انجام مى دهند، براى شان  راس
هيچ گونه منفعت مالى ندارد و فقط 
در راستاى عمل به مسئوليت هاى 
ــت به اقدامات  اجتماعى خود دس
اين چنينى مى زنند. اما بسيارى از 
كارشناسان اين اقدام ها را حركاتى 
ــه و فقط در  ــعارى، عوام فريبان ش
ــب درآمدهاى بيشتر  جهت كس
ــوال مطرح  مى دانند. حال اين س
ــردم درباره  ــر م ــود كه نظ مى ش
ــت؟  ــات اين چنينى چيس تبليغ
ــت برانگيختن  ــا برندها در جه آي
ــف مردمى و ايجاد عزم ملى  عواط
ــت  ــراى حمايت از محيط زيس ب
ــا اقدامات  ــق عمل كرده اند ي موف
آنها مانند بسيارى از حركات كم اثر 
ــال هاى اخير، فقط به دلزدگى  س

مشتريان دامن زده است؟ 

همراهى با طبيعت به سبك 
همراه اول

ــاى اخير برندهاى زيادى  در روزه
ــت  موضوع حمايت از محيط زيس
را به صورت رسمى در دستور كار 
ــرار داده اند. به عنوان نمونه،  خود ق
ــگ ايرانى از جمله  تصوير يوزپلن
ــه در ماه هاى  ــت ك تصاويرى اس
تبليغاتى  اقدامات  اخير دستمايه 
ــرار گرفته و نام  برندهاى بزرگ ق
برندهاى بزرگ را به نام اين گونه در 
حال انقراض ايرانى پيوند زده است. 
اما شايد شاخص ترين اقدامى را كه 
در راستاى حمايت از محيط زيست 
انجام شده بتوان حركت همراه اول 
و كمپين همراه طبيعت اين اپراتور 
ناميد؛ اقدامى كه توجه بسيارى از 
همراه اولى ها را به خود جلب كرده 
ــبكه هاى اجتماعى موج و  و در ش
هياهويى خاص ايجاد كرده است. 

ــن همراه طبيعت  ماجراى كمپي
ــد  ــروع ش همراه اول از اينجا ش
ــراه اول از طريق پيامكى  كه هم
ــا قبض هاى  ــت ت از مردم خواس
ــود را غيرفعال كنند  ــذى خ كاغ
ــان طبيعت  ــع همراه ــه جم و ب
ــبت  ــپس به مناس ــد. س بپيوندن

ــگاه ارتباطات و رسانه هاى  نمايش
ديجيتال، كمپين همراه طبيعت 
ــد. اين  ــمى النچ ش ــه طور رس ب
كمپين راه هاى حذف قبض هاى 
ــتريان آموزش  كاغذى را به مش
ــترهايى  پوس هم زمان،  ــى داد.  م
ــايت همراه  ــود در س ــراى دانل ب
ــه از طريق آن  اول قرار گرفت ك
ــتركان مى توانستند يكديگر  مش
ــاى كاغذى  ــه حذف قبض ه را ب
دعوت كنند. اين كمپين تا شب 
ــراى هر  ــه پيدا كرد. ب ــد ادام عي
ــتركى كه قبض هاى كاغذى  مش
خود را غيرفعال مى كرد، پيامكى 
ــد كه ورود او را به  ــال مى ش ارس
جمع همراهان طبيعت خوشامد 
مى گفت. در نتيجه اين كمپين، 
بيش از يك ميليون و 500 هزار 
مشترك قبض هاى كاغذى خود 

را غيرفعال كردند.
 

صداقت، شفافيت و توجه به 
جزييات

ــراه اول  ــه اى كه موفقيت هم نكت
ــراى اين كمپين تضمين  را در اج

كرد، صداقت آنها با مخاطبان شان 
ــركت  ــن ش ــايت اي ــود. در س ب
ــرم قبض ها و  ــم و گ ــزان حج مي
دى اكسيدكربن و اكسيژن توليد 
شده توسط درختان محاسبه شده 
بود و با فرمول دقيق به مشتركان 
تفهيم مى شد كه اقدام كوچك آنها 
چه نتيجه بزرگى مى تواند داشته 
باشد. در اين سايت، اعالم شده بود 
ــد هر تن كاغذ بايد  كه براى تولي
ــود و هر  17 اصله درخت قطع ش
قبض دوره اى همراه اول هم 2 گرم 
است. بنابراين اگر هر 17 ميليون 
ــراه اول قبض هاى  ــترك هم مش
ــاالنه  ــود را غيرفعال كنند، س خ
3468 درخت نجات پيدا مى كند 
ــك جنگل  ــه اندازه ي ــه خود ب ك
ــت. بر مبناى اين محاسبات،  اس
در هفته محيط زيست يك پيامك 
ــتركان ارسال شد كه در  براى مش
ــراه با هم  ــد: «هم آن گفته مى ش
ــاالنه 325  ــون مانع قطع س تاكن
ــده ايم.» اين گزارش ها  درخت ش
باعث مى شد كه مشتركان نتيجه 
لحظه اى اقدام هاى خود را ببينند 

ــتان و  ــوند تا دوس ــب ش و ترغي
ــان را به انجام اين كار  آشنايان ش

دعوت كنند. 

خداحافظى با تبليغات كاغذى
ــه موفقيت  ــرى كه ب ــل ديگ عام
ــد،  ــراه اول منجر ش كمپين هم
ــه  ب ــازمان  س ــود  خ ــدى  پايبن
ــتفاده از كاغذ بود. در  كاهش اس
ــن كمپين هيچ  ــانى اي اطالع رس
ــور و  ــرى از كاتالوگ و بروش خب
ــاير اقالم كاغذى نبود و ارتباط  س
با مخاطبان فقط از طريق سايت، 
پيامك و مولتى مديا انجام مى شد. 
ــانه هاى  ــم در جايى از رس اگر ه
چاپى به همراهى «همراه اول» با 
طبيعت اشاره شده، تالش بر اين 
ــدام مصرف كاغذ  بوده كه اين اق
ــريات را افزايش ندهد و از  اين نش
موارد موجود استفاده كند. از اين 
طريق مخاطبان به جديت همراه 
اول، براى حذف كاغذ و پيشگامى 
آنها در اين امر پى مى بردند و براى 
مشاركت در اين طرح انگيزه پيدا 

مى كردند. 

 حذف كاغذ، به نفع ما
يا به نفع شما؟ 

بعد از اجراى اين كمپين، در گوشه 
و كنار صحبت از سود كالنى بود 
كه به بهانه حمايت از محيط زيست 
نصيب همراه اول مى شد. اين افراد 
ــه از آنجا كه  ــر اين باور بودند ك ب
ارائه قبض هاى كاغذى از وظايف 
همراه اول است و اين شركت جز 
به خواسته مشتركان نمى تواند از 
ــانه خالى كند، اين  ــر بار آن ش زي
ــه تا به  ــه راه انداخت ــن را ب كمپي
بهانه عمل به مسئوليت اجتماعى 
ــت، سود  و حمايت از محيط زيس
ــود اين  ــرد. با وج ــود را باال بب خ
ــتر مشتركان بر  اظهارنظرها، بيش
ــت  اين باورند كه هر نيتى كه پش
ــوده، به نتيجه مثبت  اين اقدام ب
ــده و موجى مثبت را در  منجر ش
جامعه به راه انداخته است. يكى از 
مشتركان همراه اول كه به تازگى 
به جمع همراهان طبيعت پيوسته، 
ــن خصوص مى گويد: «براى  در اي
ــن اقدام  ــت كه اي ــن مهم نيس م
ــراه اول، اقدامى براى بازاريابى  هم
ــت يا حمايت از محيط زيست.  اس
ــه آدرس من تغيير  ــت ك ماه هاس
ــخصى ام در  ــرده و اطالعات ش ك
ــت  ــاى همراه اول به دس قبض ه
غريبه ها مى افتد. غيرفعال كردن 
قبض هاى كاغذى هم به نفع من 
تمام مى شود، هم به نفع همراه اول 
و هم محيط زيست.» در شرايطى 
كه برندهاى خارجى براى حمايت 
از محيط زيست با ابتكار عمل هايى 
چون بسته بندى ها و بيلبوردهاى 
تجديدپذير به ميدان مى آيند، به 
ــتثناى نمونه هاى قابل قبولى  اس
ــن «همراه طبيعت»،  چون كمپي
ــت برندها به درج يك  اوج خالقي
ــعار غيرمرتبط در كنار نام برند  ش
و نمايش تصوير گونه هاى در حال 
انقراض در تبليغات برندها خالصه 
مى شود.  اى كاش، برندها براى اين 
ــمند بودجه، انرژى و  هدف ارزش
ــترى صرف كنند تا  خالقيت بيش
ــدا كردن جايگاه بهتر در  هم با پي
ــتريان و يافتن بازارهاى  ميان مش
جديد به درآمدهاى خود بيفزايند 
ــد كوچك در  ــم گامى هرچن و ه
ــت و  جهت حمايت از محيط زيس
برانگيختن حساسيت مردم نسبت 

به اين موضوع برداشته باشند. 

فروش بيشتر

نوبرانه

بازاريابى مجانى

خبر كوتاه

ــا  مخصوص ــا  حرفه ه ــر  اكث در   
ــك، اعتبار و  ــب و كارهاى كوچ كس
ــخصى صاحب حرفه به  ــهرت ش ش
ــار كارى وى گره  ــه اعتب ــج ب تدري
مى خورد و برعكس اين موضوع هم 
صادق است. بايد با آمادگى كامل و با 
تالش فراوان از هر دو صيانت كنيد، 
چرا كه كامال با هم مرتبط هستند. 
ــخصيت پيوندى  ارتباط حرفه و ش
ــت كه حتى پيش  اجتناب ناپذير اس
از آنكه خود متوجه اين اتفاق شويد، 

مشتريان شما به آن پى مى برند. 
ــويد كه  با كمى تامل متوجه مى ش
ــركت هاى بزرگ  ــى در مورد ش حت
هم ما به عنوان مصرف كننده، بيشتر 
به دنبال اعتبار و شهرت گردانندگان 
ــتيم. حواشى متعددى  شركت هس
ــانه اى مديران  كه درباره زندگى افس
ثروتمند شركت هاى بزرگ در همه 
جاى دنيا منتشر مى شود، به خوبى 
ــت. فراموش  گوياى اين مطلب اس
نكنيد كه اين روزها تحقيق در مورد 
حرفه ها و صاحبان حرفه بسيار ساده 
ــركا و رقباى  ــت و بسيارى از ش اس
ــه بايد در  ــما بر اين عقيده اند ك ش
ــانى كه مى خواهند با آنها  مورد كس
ارتباط كارى برقرار كنند، تحقيقات 
مقدماتى انجام داد. پس هر اندازه هم 
كه از اعتبار بااليى برخوردار باشيد، 

باز هم در خطر هستيد. 
 بهتر است يك سيستم مجزا براى 
نظارت بر كسانى كه اظهارات مثبت 
ــما و حرفه شما  يا منفى در مورد ش
دارند، در اختيار داشته باشيد و اين 
ــارات را مديريت كنيد. در ادامه  اظه
ــد روش خالقانه براى دفاع از  به چن

اعتبار كسب و كار اشاره مى كنيم: 
ــه تمام  ــا توجه ب ــدارها را ب * هش
ــود در حرفه خود و هر  واژگان موج
كلمه كليدى كه مربوط به صنعت و 
حوزه كارى شماست، تنظيم كنيد. 
ــت بسيار  اين تنظيمات ممكن اس

طوالنى باشد. 
ــامى  ــدارها را براى تمام اس * هش
ــايت خود  ــود در دامنه وب س موج
ــا از زمان و چگونگى  تنظيم كنيد ت
ــا در فضاى مجازى  قرار گرفتن آنه

باخبر شويد. 
* براى جلوگيرى از سرقت ادبى بر 
فضاى اينترنت نظارت داشته باشيد. 
ــدار  ــام اين كار يك هش ــراى انج ب
ــراى جمله يا عبارت خاصى كه در  ب
ــر مى كنيد، تنظيم  اينترنت منتش
ــرار گرفتن در  كنيد تا در صورت ق

اينترنت به شما هشدار داده شود. 
و  ــگران  گزارش ــاى  فعاليت ه  *
ــتريان يا كارمندان  خبرنگاران، مش
ــر بگيريد، چرا كه  ناراضى را زيرنظ
ممكن است اين افراد مطالب منفى را 
در مورد شما در اينترنت قرار دهند. 
هرچقدر زودتر متوجه اين اظهارات 
شويد، عكس العمل سريع تر و بهترى 

مقابل آنها نشان خواهيد داد. 
ــل  ــن مراح ــه اي ــد هم * مى تواني
ــتفاده از  ــا اس ــا Twitter و ب را ب

TweetBeep.com انجام دهيد. 
بخوانيـد:  بعـدى  شـماره  در 

مديريت آنالين بازخوردها

ــا اينكه جام جهانى فوتبال هنوز به  ب
ــان اين دوره  ــيده و قهرم پايان نرس
ــداس و نايكى  ــت، آدي ــوم نيس معل
ــن پيروزى گرفته اند. آديداس  جش
ــه 8 ميليون پيراهن  تخمين زده ك
و 14 ميليون توپ رسمى مسابقات 
ــت و ركورد فروش  ــد فروخ را خواه
ــه 2  ــى اش را ب ــوالت فوتبال محص

ميليارد دالر ارتقا خواهد بخشيد. 
ــى هدف  ــنده امريكاي ــك فروش ي
شركت آلمانى را واقع گرايانه مى داند 
ــد: «فروش  ــه يورونيوز مى گوي و ب
باورنكردنى است، به ويژه در امريكا. 
به گمانم احتماال دو برابر جام جهانى 
ــته. تب جام جهانى همه گير  گذش
ــت.»   ــا باورنكردنى اس ــت؛ واقع اس
ــى آديداس كه  ــى، رقيب اصل نايك
ــم حاضر در  ــى 10 تي ــى مال حام
ــه ماهه  ــت، در س ــى اس جام جهان
ــد  13 درص ــال جارى  س ــت  نخس
ــته و  ــد درآمدى داش ــش رش افزاي
اكنون اميدوار است به لطف آخرين 
فوتبالى ا ش،  ــاى  از كفش ه ــدل  م

ركوردى ديگر ثبت كند. 

فروشى خاطره انگيز با استفاده از روش هاى نوين جذب مشترى

با سمپلينگ، نبض بازار را در دست بگيريد
پروانه مسجل

مى گويند يك فروشنده خوب مى تواند هر چيزى را بفروشد. عصر، عصر رقابتى 
ــدن بازارهاست و هر شركتى براى بقا در چنين بازارى به شناخت اصول و  ش
ــتريان نياز دارد. مديران به طور دائم در  فنون فروش و روش هاى ترغيب مش
تالش هستند تا با به كارگيرى يك تيم فروش قوى و استفاده از روش هاى موثر 
در زمينه فروش، نبض بازار را در دست بگيرند. امروز بيش از هر زمان ديگرى 
فروشندگان به عنوان قدرت هايى پويا در دنياى تجارت در نظر گرفته مى شوند 
و تالش هاى آنها بر فعاليت هاى متنوع و مختلف شركت اثر مستقيم دارد. آنها 
محصوالت شركت را به مشتريان معرفى مى كنند، سفارش هاى فروش را كه 
به ارسال محصوالت براى مشتريان منجر مى شود، دريافت مى كنند، موقعيت 
محصوالت شركت را در بازار حفظ كرده، وضعيت رقيبان را ارزيابى مى كنند و 

در نهايت زمينه هاى موفقيت و پيشرفت شركت را فراهم مى آورند. 
ــمپلينگ (ارائه  ــيار مورد توجه قرار گرفته، س يكى از روش هاى فروش كه بس
نمونه رايگان به مشترى) است. سمپلينگ به عنوان يكى از روش هاى تاثيرگذار 
ــانتيون هاى رايگان از محصول و  ــمار مى آيد. ارائه اش در مديريت فروش به ش
ــتفاده عموم مردم از  به كار بردن تكنيك هاى جديد تبليغاتى، براى ترويج اس
ــا افزايش محبوبيت كاال يا برندى  ــازى كرده و ب محصول موردنظر فرهنگ س
ــدت در آينده اى  ــردارى طوالنى م ــد، در جهت بهره ب ــه مى ده ــه آن را ارائ ك
پيش بينى شده، عمل مى كند. هدف از سمپلينگ، عرضه كاال و خدمت است، 
ــنايى پيدا كنند. اين هدف تنها  به گونه اى كه مردم با اين كاال يا خدمت، آش
ــه در واقع با اجراى  ــود، بلك ــه ارائه محصول رايگان به مردم محدود نمى ش ب
ــمپلينگ به دنبال برقرارى ارتباطى مستقيم با مشترى و برجاى گذاشتن  س

يك تاثير ماندگار در ذهن وى هستيم. 
تبليغات با استفاده از روش ارتباط مستقيم كه امروزه به شكلى بسيار وسيع و 
توسط شركت ها و توليدكننده هاى جهانى مورد استفاده قرار مى گيرد، به عنوان 

راه حلى كوتاه، مستقيم و بسيار تاثيرگذار شناخته شده است.
 سمپلينگ، شاخه هاى زير را شامل مى شود. 

ــتم گروه سمپلينگ با حضور در بازار فروش و ارائه  تحريك بازار: در اين سيس
اطالعات و نمونه محصول، بازار را آماده كرده و بستر فروش را مهيا مى كند. 

ــتم گروه سمپلينگ با حضور در اجتماع  تحريك مصرف كننده: در اين سيس
مشتريان بالقوه محصول، نمونه محصول و اطالعات مربوطه را ارائه داده و ذهن 

مشترى را براى خريد آماده مى كند. 

مزاياى سمپلينگ
*فرهنگ سازى استفاده درست از محصول 

*بومى شدن ارتباط بين مصرف كننده وتوليدكننده 
ــرف مصرف كننده جهت آزمايش محصول يا  ــدم نياز به هزينه اوليه از ط *ع

تجربه كاربرى آن 
*معرفى محصول در مطلوب ترين حالت (برقرارى ارتباط بين دو انسان) 

*عدم وجود فاصله زمانى از معرفى تا استفاده 
*تاثير آنى و قوى براى خريد كاال 

*امكان پاسخگويى سريع و بالفاصله به سواالت اوليه مصرف كننده 
*آفرينش نخستين و پايدارترين تاثير در ذهن مصرف كننده 

ــده به مصرف كننده  ــى بازخوردها و اطالعات ارائه ش *امكان كنترل و بررس
به صورت مستقيم توسط سمپلر آموزش ديده 

متاسفانه در بسيارى از مواقع، سمپلينگ در كشور ما آن قدر بد اجرا مى شود 
كه به جاى اينكه تاثير مثبت بر جاى بگذارد، مخاطبان را دلزده و نااميد مى كند. 
ــاند، اين است كه  ــنده را به موفقيت مى رس ــائل مهمى كه فروش يكى از مس
بتواند فروش را در ذهن مشترى خاطره  انگيز و به يادماندنى كند. بر اين اساس، 
ــروع و خاتمه مذاكره،  ــتريان و فنون ش چگونگى نوع برخورد و صحبت با مش

بسيار مهم و تاثيرگذار خواهد بود. 
در بعضى موارد افرادى كه براى سمپلينگ انتخاب مى شوند، آنچنان بى رغبت 
ــت  ــذران برخورد مى كنند كه آنها هيچ تمايلى براى جلو رفتن و تس ــا رهگ ب
محصول پيدا نمى كنند. اگر هم افرادى شجاعت به خرج داده و براى آزمايش 
پيشقدم شوند، مقدارى كه در اختيار آنها گذاشته مى شود، آنقدر ناچيز است 
ــتريان به هيچ عنوان نمى توانند با محصول آشنايى الزم را پيدا كنند.  كه مش
اشخاصى كه براى سمپلينگ انتخاب مى شوند، از قبل بايد توجيه شده باشند 
ــمار نمى آيد، بلكه هرچه  كه ارائه مقادير ناچيز از محصول، صرفه جويى به ش
ــمپلينگ بهتر برآورده  ــنايى پيدا كنند، هدف س ــتر با محصول آش افراد بيش
مى شود و محصول در آينده با فروش بيشترى مواجه خواهد شد. در جوامعى 
مانند جامعه ما كه مردم بيشتر وابسته به فرهنگ شفاهى هستند، اگر برخورد 
ــبى از طرف گروه سمپلينگ با افراد انجام شود، آنها به يقين خواهند  نامناس
كوشيد تا در ميان جمع هايى كه در آن قرار مى گيرند، هرچه بيشتر از محصول 

موردنظر بدگويى كنند. 
ــده خوراكى باشد، معموال فرد پس از آزمايش  در مواردى كه محصول ارائه ش
اول، براى بار دوم با اكراه تيم سمپلينگ مواجه مى شود. اين در حالى است كه 
از اساس، سمپلينگ بايد اجرا شود تا افراد به نقطه اطمينان و يقين برسند كه 

آيا اين كاال و خدمت را مى خواهند يا نمى خواهند. 
ــمپلينگ كارآمدترين رسانه  ــته، س ــت كه در دهه گذش ــان داده اس آمار نش
تبليغاتى در كشورهاى صنعتى بوده است. پس مديران بايد توجه داشته باشند 
ــناخت مردم از محصول و در  ــزايى بر ميزان ش كه اين روش مى تواند اثر به س
نهايت باال رفتن فروش داشته باشد، اما اين هدف محقق نمى شود، مگر اينكه 
ــمپلينگ در جلب رضايت  ــتى اجرا شود و گروه س ــمپلينگ به درس روش س

مخاطبان به خوبى عمل كند. 

ساعت جديد اپل با رنگ ها و طرح هاى مختلف
ــار فراوانى در مورد  ــمند اپل كه از مدت ها قبل اخب ــاعت مچى هوش س
ــاى متفاوت  ــت، با قابليت هاى مختلف و اندازه ه ــده اس ــر ش آن منتش
ــود و قرار است در آينده  ــگر و طراحى هاى گوناگون عرضه مى ش نمايش
نزديك، به دور مچ بسيارى از كاربران جهانى بسته شود. شركت تايوانى 
ــت  ــاعت مچى را برعهده گرفته اس Quanta وظيفه توليد انبوه اين س
ــيدنى از ماه آينده آغاز مى شود. «وال استريت  و توليد اين فناورى پوش
ــتگاه در  ــح داده كه اين دس ــماره خود توضي ــال» در تازه ترين ش ژورن
ــت تا از پاييز امسال  ــر گذاشتن مراحل پايانى طراحى اس حال پشت س
ــتطيلى اين ساعت را  ــود. البته نمايشگر مس ــمى عرضه ش به صورت رس
ــاخته است. اين ساعت مچى  ــركت كره اى LG به اندازه 2/5 اينچ س ش
ــاعت هاى معمولى دارد، شامل نمايشگر  ــمند كه ظاهرى شبيه س هوش
ــت و يك  ــى از بند باالتر آمده اس ــگر اندك ــود كه نمايش منحنى مى ش
ــمند را در خود جا داده و از ديگر امكانات به كار  ــى هوش ــتم لمس سيس
رفته در آن مى توان به قابليت شارژ بى سيم و سيستم مانيتورينگ پالس 

اشاره كرد. 

روش هاى خالقانه براى 
دفاع از اعتبار كسب و كار
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يك تير و دو نشان برندها، درآمدزايى از طريق حمايت از محيط زيست

وقتى نام هاى آشنا 
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مديريت بازاريابى و فروش

ديدگاه

ايستگاه بازاريابى

كتابخانه

رقابت آديداس و نايكى 
در جام جهانى فوتبال

ــال هاى اخير، موجى عظيم  در س
ــت  ــراى حمايت از محيط زيس ب
ــكل گرفته است؛  در كشور ما ش
ــدت از كشورهاى  موجى كه به ش
غربى واروپايى الگوبردارى مى كند. 
ــى  ــركت هاى داخل ــان ش در مي
ــيار مرسوم است  اين موضوع بس
ــن ميزان  ــدون درنظر گرفت كه ب
تاثيرگذارى يك موضوع، آن را از 
برندهاى خارجى به عاريت بگيرند.  
در مورد حمايت از محيط زيست 
ــاق افتاده  ــئله اتف هم همين مس
ــئله محيط زيست به  ــت. مس اس
ــراى مردم  ب ــدى  ــه اى ج دغدغ

كشورهاى غربى و اروپايى تبديل 
ــده و افكار عمومى مردم خارج  ش
ــور به اين موضوع اهميت  از كش
بسيارى مى دهد. به عبارت ديگر، 
ــت براى  ــت از محيط زيس حماي
ــا به عنوان يك ارزش به  خارجى ه
ــمار مى آيد. اين در حالى است  ش
ــور ما اين موضوع براى  كه دركش
ــت و مردم  ــردم دراولويت نيس م
ــوع را ندارند.  ما دغدغه اين موض
ــركت ها  ــن اقدام  ش ــه اي درنتيج
ــور ما آنچنان نتيجه بخش  دركش

نخواهد بود. گذشته از اين، بيشتر 
ــمت  ــى به س ــركت هاى داخل ش
ــن موضوع و  ــه اى كردن اي كليش
استفاده تبليغاتى از آن مى روند و 
موضوع را شعارى مى كنند. اين در 
ــت كه براى تاثيرگذارى  حالى اس
ــد افكارعمومى را به  اين اقدام باي
ــرد و اين  ــمت تحريك ك اين س

مسئله به عزمى ملى نياز دارد.  
ــى  تواناي ــى  داخل ــركت هاى  ش
ــراى حمايت  ــزم ملى ب ــاد ع ايج
ــد. بايد  ــت را ندارن از محيط زيس

رسانه هاى گروهى و سازمان هاى 
ــازمان  س ــد  مانن ــرى  بزرگ ت
ــوزش و پرورش  ــيما وآم صداوس
ــت به كار شوند  دراين زمينه دس
ــد. براى  ــه برندها كمك كنن و ب
ــيارى  ــال ها بود كه بس نمونه، س
ــت براى  از طرفداران محيط زيس
ــى درتالش بودند،  يوزپلنگ ايران
ــى از اين موضوع  ــا افكار عموم ام
ــا اينكه اين موضوع  آگاه نبودند ت
با فوتبال، رويداد بزرگى كه بيشتر 
ــه دارند، پيوند  ــه آن توج مردم ب

خورد. پيوند اين رويداد با موضوع 
ــگ ايرانى باعث  ــراض يوزپلن انق
ايجاد عزمى ملى شد. نمونه خوب 
ــه موضوعات  ب پرداختن  ــر،  ديگ
ــريال هاى  س در  ــى  اين چنين
است.  پايتخت  مانند  پربيننده اى 
ــن موضوع در اين  پرداختن به اي
ــيارى  ــد كه بس ــريال باعث ش س
ازمردم پيگير اين موضوع شوند و 
دغدغه آن را پيدا كنند. شركت ها 
ــورد روى حمايت  ــد در اين م باي
ــاب  ــازمان هاى بزرگ حس اين س
ــى كارى از  ــه به تنهاي كنند،وگرن

پيش نخواهند برد.
*كارشناس تبليغات 

 Novo Cortex ــى آژانس تبليغات
از بازاريابى چريكى براى آگاه كردن 
ــركت بيمه  مردم از فعاليت يك ش
ــرد. در  ــتفاده ك ــن در اروپا اس آنالي
ــب هايى با خط و  ــن طرح، برچس اي
ــين هاى  خش هاى بزرگ روى ماش
ــد. براى  ــبانده ش گران قيمت چس
ــل از دور اين طور  ــان اتومبي صاحب
به نظر مى رسيد كه كسى با اتومبيل 
ــد از محل  ــادف كرده و بع آنها تص
ــده، اما آنها بعد از اطالع پيدا  دور ش
ــبت به  ــردن از اصل موضوع، نس ك
ــد عالقه مند  ــوه فعاليت اين برن نح
ــرح زمانى  ــده اين ط ــدند.  اي مى ش
ــركت  ــه ذهن تيم بازاريابى اين ش ب
بيمه خطور كرد كه فهميدند ناچار 
هستند با بودجه اى زير 1000 يورو، 

ــدگار در ذهن مخاطبان  تاثيرى مان
خلق كنند. آنها تصميم گرفتند براى 
ــتر لحظه خاصى  ــذارى بيش تاثيرگ
ــاب كنند و اين لحظه همان  را انتخ

ــوار  زمانى بود كه رانندگان براى س
ــوى خودروهاى  ــدن مجدد به س ش
خود باز مى گشتند.  تيم بازاريابى اين 
شركت مى دانستند كه تالش براى 

پيدا كردن كسى كه با ماشين شما 
تصادف و سپس از صحنه فرار كرده، 
شما را عصبانى، نااميد و آسيب پذير 
مى كند. بهترين راه براى جلب توجه 

رانندگان ساختن موقعيت به نحوى 
است كه انگار كسى روى ماشينشان 
ــت. در اين  ــاد كرده اس خراش ايج
ايده بازاريابى چريكى، تيم بازاريابى 
شرايط را با استفاده از برچسب هاى 
ــتيكى و از طريق الكتريسيته  پالس
ساكن طورى فراهم كرده كه از دور 
انگار خط و خشى واقعى روى ماشين 
به وجود آمده است. اين برچسب ها به 
آسانى از روى ماشين برداشته شده و 
بدون نياز به چسب، كامالً كم هزينه و 
ــت.  در نتيجه اين طرح  به صرفه اس
7000 نمونه بازديد از سايت در طول 
سه هفته در هلند صورت گرفت و ايده 
اين بازاريابى چريكى در 20 وبالگ 
ــت آزاد  ــا 42 هزار برداش مختلف ب

منتشر شد. 

اگر بازار در حال رشد و رونق باشد، 
ــت.  ــوار نيس رقابت چندان هم دش
ــر، همه چيز در حال  به عبارت ديگ
ــت، اما وقتى همه قايق ها  صعود اس
ــه اتفاقى  ــر آب مى روند، چ ــه زي ب
مى افتد؟ تجارت شما چگونه انجام 
ــرد؟ در دهه هاى اخير، تنوع  مى گي
ــوالت و خدمات  ــاى محص گزينه ه
ــركت هاى  ــوى ش ــده از س ارائه ش
توليدى و خدماتى باال رفته و سطح 
رقابت به طرز حيرت انگيزى افزايش 

يافته است. كارشناسان بر اين باورند 
كه امروز زمان رقابت، تغيير و بحران 
ــيده است.  كتاب «بازسازى  فرا رس
ــد» از جمله كتاب هايى  جايگاه برن
ــير اين  ــت كه مديران را در مس اس
تغيير و تحوالت يارى مى كند. اين 
كتاب به شما مى آموزد كه دوباره به 
بازاريابى حال حاضر خود بينديشيد، 
دوباره روى برندينگ مصرف كننده 

ــاط قوت  ــد، دوباره نق ــز كني تمرك
سازمان خود را اندازه بگيريد، دوباره 

هويت سازمانى خود را جايگاه سازى 
كنيد و دوباره قدرت رقابت خود را 
ــت بياوريد.  نويسنده كتاب  به دس
«بازسازى جايگاه برند» بر اين باور 
ــت كه دنياى تجارت روز به روز  اس
ــد و به همين  بى رحم تر خواهد ش
ــت كه بايد هنر بازسازى  دليل اس
جايگاه برند را به  عنوان روشى براى 
ــان برگزينيد. بعد  ــه با رقبايت مقابل

ــازى جايگاه برند مى توانيد  از بازس
كمربندهايتان را محكم ببنديد و در 
ــل بحران هاى كوچك و بزرگ  مقاب
ــازى  ــت كنيد.  كتاب «بازس مقاوم
جايگاه برند؛ بازاريابى در عصرى از 
رقابت، دگرگونى و بحران» اثر جك 
ــتيو ريوكين با ترجمه  تراوت و اس
منيژه شيخ جوادى در 168 صفحه 
ــزار تومان از  ــى و با قيمت 9ه رقع
سوى انتشارات سيته به بازار عرضه 

شده است. 

پرداختن به كليشه ها، ممنوع

 نمونه اى خالقانه از بازاريابى چريكى 

تبديل خط و خش هاى اتومبيل به برچسب هاى تبليغاتى 

بازسازى جايگاه برند



يكى از گام هاى مهم براى ساماندهى تبليغات محيطى، پيدا كردن محل تبليغ 
است. بايد اين نكته را در نظر داشت كه هر جا تابلو هست، يعنى مخاطب هم 
هست. بنابراين بهتر است بدانيم كه در كدام مكان ها ترجيحا تبليغ نكنيم. در 

ادامه به برخى از اين نبايدهاى دنياى تبليغات اشاره مى كنيم: 

تابلوهاى ماسكه
ــركت هاى تبليغاتى معموال از زاويه اى از تابلو عكاسى مى كنند كه ماسكه   ش
ــل از انعقاد قرارداد بايد حتما تابلو  ــخص نمى كند، بنابراين قب بودن آن را مش
ــركت هاى تبليغاتى بسنده نكرد.  ــى كرد و به آلبوم هاى ش را از نزديك بررس
ــتانه هستند و در حالى عكاسى مى شوند  اين آلبوم ها معموال آلبوم هايى زمس
ــتان وضعيت فرق مى كند. در ميان  كه درختان هنوز برگ ندارند، اما در تابس
تابلوهايى كه ماسكه هستند، بايد آنهايى را انتخاب كرد كه پيام اصلى را منتقل 

مى كند و به مخاطب امكان تصويرسازى را مى دهد. 

تابلوهاى نصب شده در محل تصميم گيرى
هرجا كه رانندگان بايد براى تغيير مسير تصميم گيرى كنند، كمترين سطح 
ــب را دارد، چرا كه راننده ها تمركز كافى ندارند و به تابلوهاى  ــرى مخاط درگي
نصب شده، كمترين توجه را نشان مى دهند. در صورتى كه ناچار به استفاده از 
اين تابلوها هستيد، در طراحى خود حداقل عناصر ممكن را به كار ببريد تا با 
يك بار ديدن، پيام منتقل شود. در محل هايى كه پرترافيك هستند، مى توان 

پيام هاى طوالنى تر را نيز مورد استفاده قرار داد. 

تابلوهاى مخالف مجاور
 امروز فضاهاى تبليغاتى به عرصه جنگ ميان برندها تبديل شده است. هنگام 
انتخاب محل تبليغ، به تابلوهاى مجاور خود دقت كنيد. ممكن است برندهاى 
رقيب، با يك جمله تبليغاتى، تبليغات شما را خنثى كنند. به عنوان مثال، در 
يكى از بزرگراه هاى تهران سه بيلبورد تبليغاتى از سه برند رقيب ديده مى شود؛ 
برند اول: سن ايچ و ديگر هيچ؛ برند دوم: شادلى به سالمتى طبيعت و برند؛ سوم: 
ولى هيچى تكدانه نمى شه! برند سوم با شعار تبليغاتى خوب خود، دو بيلبورد 
تبليغاتى قبلى را بى اثر كرده است. گاه نيز ممكن است كاالى شما محصولى 
مانند پفك يا نوشابه باشد، در اين صورت مشاهده بيلبوردى كه در آن يك پيام 
بهداشتى در مورد تغذيه نامناسب ديده مى شود، يا تبليغات آب معدنى به عنوان 

نوشيدنى برتر، تبليغ شما را به عنوان ضدتبليغ جلوه مى دهد. 

تابلوهاى بى شخصيت
ــده است،  ــب يا مقابل يك تپه خاكى نصب ش  تابلوهايى كه در مناظر نامناس
ــاك شيك مناسب نيست و در بهترين حالت به  مطمئنا براى تبليغ يك پوش
درد تبليغ محصوالتى چون رينگ و تاير مى خورد. تابلويى را انتخاب كنيد كه 

اگر به اعتبار شما اضافه نمى كند، از آن كم نكند. 

تابلوهاى مايل
ــا و هم عابران  ــده اند، هم راننده ه ــوازات خيابان نصب ش ــى كه به م تابلوهاي
پياده روى مجاور را از دست مى دهند و فقط براى پياده رو روبه رو كاربرد دارند. 

تابلوهاى بى نور
در صورت استفاده از اين تابلوها تبليغ در شب را از دست مى دهيد و در فاصله 
كمترى مخاطب را درگير مى كنيد. حتى اگر تابلوى انتخابى شما نور دارد، باز 
ــب ها آن را چك كنيد، چون برخى از شركت هاى تبليغاتى براى  هم حتما ش

پايين آوردن هزينه برق، شب ها تابلو را خاموش مى كنند. 
ــر (عابرانى كه  ــراغ مكان هاى پرعاب ــت به س ــراى تبليغات محيطى بهتر اس ب
مخاطبان محصول شما هستند) و پرخودرو برويد. براى اين كار بايد به شناخت 
دقيقى از مخاطبان خود دست پيدا كنيد. اطالعات بايد در سازمان جريان پيدا 
كند تا همه اعضاى سازمان بدانند با چه مخاطبانى طرف هستند. با اين حال، در 
صورتى كه هنوز به شناخت كافى از مخاطبان و حوزه تاثيرگذارى محصول تان 
ــت پيدا نكرده ايد، اين اصل كلى را در نظر بگيريد. به عنوان مثال، در شهر  دس
تهران، مناطق پايين ميدان هفت تير براى تبليغ محصوالت داخلى، هشدارهاى 
ــتى و اجتماعى و. . . مناسب هستند. از هفت تير تا پارك وى براى تبليغ  بهداش
ــت. در مناطق باالتر از  ــب اس موبايل، كولر گازى، لوازم يدكى مدرن و. . . مناس

پارك وى هم بهتر است كاالهاى لوكس، تجمالتى و گران قيمت  تبليغ شود. 
در ميان دو تابلوى داراى وضعيت مشابه، تابلويى را انتخاب كنيد كه محصول 
ــت، معتبر باشد. در اين صورت، تبليغ قبلى  ــده اس قبلى كه روى آن تبليغ ش
به محصول شما نيز اعتبار مى دهد. به ياد داشته باشيد كه بخشى از تبليغات، 
ــتگى دارد، با اين حال اصول تبليغاتى  ــه به سليقه فرد تبليغ كننده بس هميش
ــخصى خود را بيش از حد در كار دخيل نكنيد.  ــليقه ش را ناديده نگيريد و س
تبليغات چى يك شكارچى است كه هم مى تواند فيل شكار كند و هم گنجشك، 
اين تنها به گلوله پيامى بستگى پيدا مى كند كه به كار گرفته مى شود. مسائلى 
كه براى شما و همكاران شما در سازمان جذابيت دارد، ممكن است براى مردم 
ــد. به عنوان مثال، دارا بودن ايزوها و گواهينامه ها به هيچ  ــته باش جاذبه نداش
عنوان براى مردم جذاب نيست. جوايز بانكى نيز ديگر حالتى خنثى پيدا كرده 
و براى كسى جاذبه ندارد. بنابراين فراموش نكنيد كه مهم تر از نوع و محل تابلو، 

پيامى است كه به مخاطب انتقال مى دهيد. 

ــورتى  ــاختمان مش ــا اهالى س ب
ــم مى گيريد كه  ــرده و تصمي ك
ــك روز تعطيل تمامى درهاى  ي
ــا را رنگ كنيد؛  ورودى و نرده ه
تا با اين كار حال و هواى تازه اى 
ــيد.  ــاختمان ببخش به نماى س
حتى براى كم كردن هزينه هاى 
ــورت خودجوش  ــى، به ص اضاف
ــويد كه كار رنگ  داوطلب مى ش
زدن را خودتان برعهده بگيريد! 
تماسى با دوستانتان گرفته و از 
آنها نيز مى خواهيد تا براى انجام 
اين كار كمك تان كنند. خالصه 
ــه بعد از كلى زحمت، البته  اينك
ــرگرمى رنگ  توأم با تفريح و س
ــده و همه از نتيجه  زدن تمام ش
كار راضى هستند. اما داستان به 
همين جا ختم نمى شود و وقتى 
فردا غروب خسته و كوفته به دِر 
ــاختمانتان مى رسيد،  ورودى س
انواع  ــويد!  حسابى شوكه مى ش
رنگارنگى  برچسب هاى  اقسام  و 
ــده  ــگ ش رن ــازه  ت را روى در 
ــه تخليه چاه  ــود مى بينيد ك خ
ــات و هزار و  و تعميرات تاسيس
يك چيز ديگر را به شما معرفى 
اينجاست كه حسابى  مى كنند؛ 

عصبانى مى شويد! 
ــر روز به در  ــب ها ه اين برچس
ــوند و  ــبانده مى ش خانه ها چس
ــاى خانه ها را نا زيبا مى كنند.  نم
ــاغل تمايل  ــان مش ــر صاحب اگ
ــرف هزينه هاى  ــد كه با ص دارن
ــته  كمتر تبليغات موثرترى داش
باشند، كامال در اشتباه هستند، 
ــه دارد  ــى عالق ــرا كمتر كس زي
ــان را  ــرادى كه دِر منازلش با اف
ــره كرده اند،  ــد منظ ــت و ب زش
ــراى بر طرف  ــاس گرفته و ب تم
كردن مشكل شان از آنها كمك 
ــت كنيد،  ــرد! اگر كمى دق بگي
ــويد تبليغاتى از  ــه مى ش متوج
اين دست بسيار زياد شده  و اين 
ــود مى آورند كه  ــوال را به وج س
ــا چنين تبليغاتى مى توانند  واقع
موثر باشند؟! در گزارش كوتاهى 
ــى  كه مى خوانيد به نقد و بررس

اين گونه تبليغات مى پردازيم. 

قبض هاى برق هاى تقلبى 
معموال وقتى درِ صندوق پستى 
ــتن نامه ها و  خانه را براى برداش
قبض هاى مختلف آب، برق، گاز 
ــيل  ــن باز مى كنيم، با س يا تلف
ــى از انواع ورق هاى ريز و  عظيم

ــت روبه رو مى شويم كه به  درش
يك باره جلوى پاى ما روى زمين 
ــايند  مى ريزند. اين اتفاق ناخوش
ــود كه مجبور شويم  باعث مى ش
همه روزه صندوق را از تبليغات 
ــتوران ها خالى  ــى و رس خدمات
كنيم تا دوباره با چنين دردسرى 
مواجه نشويم. در همين گيرودار 
اگر كمى بى دقتى كنيد ممكن 
ــرق و...  ــت قبض  هاى آب، ب اس
ــطل زباله كنيد!  ــز روانه س را ني
چون به لطف خالقيت برخى از 
طراحان، تبليغاتى تهيه مى شوند 
كه به شكل اين قبض ها بوده تا 
ــه كاال يا  ــد ب ــما را وادار كنن ش
خدماتشان توجه كنيد! در نگاه 
ــت  ــردازى خوبى اس ــده پ اول اي
ــتباه  ــى كه به اش ــا در صورت ام
ــد،  بريزي دور  را  ــان  قبض هايت
مسلما نظرتان عوض خواهد شد. 
پس مى بينيم كه باز هم چنين 
ــت چندانى  ــى با موفقي تبليغات

روبه رو نخواهند شد. 

سريش تر از سريشم 
ــر گونه آگهى  ــه «نصب ه جمل
ــرد قانونى  ــكان پيگ ــن م در اي
ــده  ش ــرارى  تك ــال  كام دارد» 
ــاى  صندوق ه ــى  تمام روى  و 
ــت، برق، تلفن، ايستگاه هاى  پس
ــه  هميش ــل  مث و...  ــوس  اتوب
خودنمايى مى كند. حتى معنى 
ــتانى  اين جمله را بچه هاى دبس
ــوس كه  ــز مى دانند! اما افس ني
ــرد  ــتان دوره گ ــى از دوس بعض
ــات خيابانى، از اين  نصاب تبليغ

ــر درنمى آورند  جمله چيزى س
ــود  ــاى خ ــتر و تراكت ه و پوس
ــه اين موضوع  ــدون توجه ب را ب
ــم مى چسبانند  ِسريُش با  چنان 
كه حتى با كاردك نيز نمى توان 
آنها را جدا كرد! گويا اين دسته 
ــه قول  ــش، ب ــراد زحمتك از اف
ــن جور  ــيريش اي ــى س خودمان
ــان  ــده و از اين كارش ــا ش جاه
هم دست بردار نيستند! از همه 
ــفانه چند  متاس ــته  اينها گذش
ــت تابلوهاى راهنمايى  وقتى اس

ــا و  ــه درخت ه ــى، تن و رانندگ
ــا نيز از  ــام خيابان ه ــوى ن تابل
ــوده و  ــتثنى نب ــن قاعده مس اي
ــن  ــى مزيّ ــن تبليغات ــه چني ب
اين گونه  كاركرد  تنها  ــده اند!  ش
رانندگان  ــردرگمى  س تبليغات 
ــتى  ــران پياده، ايجاد زش و عاب
ــهرى و آسيب  در محيط هاى ش

رساندن به درختان است. 

زير اندازهاى رهگذران 
دم غروب كه هوا كمى خنك تر 
ــلوغى  ــام و ش ــود، ازدح مى ش
ــود مى بلعد!  ــا را در خ پياده روه
ــور از  ــال حتى عب ــن ح درهمي
ــيار  ــل كار بس ــرد مقاب ــار ف كن
ــت و نياز به حركات  مشكلى اس
آكروباتيك و جاخالى دادن هاى 
ــتى با  ــاد دارد! يك دفعه دس زي
ورقى تبليغاتى تا جلوى صورت 
ــد و بايد خدا را  ــما باال مى آي ش
ــمتان  ــه به چش ــكر كنيد ك ش
نخورده است! اكثر مردم به اجبار 
اين تبليغات را مى گيرند و حتى 
ــه محتواى  ــگاه كردن ب بدون ن
ــى جلوتر آن  تراِكت، چند قدم
ــن مى اندازند. انگار  را روى زمي
نه انگار كه سطل زباله اى همان 
نزديكى ها وجود دارد! تنها فايده 
ــى جايگزينى آن  چنين تبليغات
ــت كه  ــوان زير اندازى اس به عن
فرصتى براى نشستن رهگذران 
ــا را فراهم  ــكو ها و پله ه روى س
ــا عالوه بر  ــد. اين كاغذه مى كن
قطع بيشتر درختان، به زحمات 
رفتگران سختكوش شهرمان نيز 

مى افزايند! 

پاخورهاى الكى 
ــات محيطى  ــى بحث تبليغ وقت
ــد، نمى توان اين  به ميان مى آي
ــا بيرون  ــث را از پياده روه مبح
ــرا در چنين مكانى افراد  برد؛ زي
ــرض تبليغات  ــه راحتى در مع ب
ــت. همين  ــد گرف ــرار خواهن ق
موضوع باعث ابتكار خالقانه در 

ــيارى  ــده و در بس اين زمينه ش
ــك  نزدي و  دور  ــورهاى  كش از 
ــه تبليغاتى را روى  مى بينيم ك
ــر طراحى  ــور معاب ــطح پاخ س
ــور خود  مى كنند. ما نيز در كش
ــه صورت  ــن تبليغاتى را ب چني
ــن تفاوت  ــم با اي ــدى داري تقلي
ــزرگ و با  ــه آنها در مقياس ب ك
ــوب، به  ــح خ ــتفاده از مصال اس
ــوز اين  ــا و با مج ــورت خوان ص
ــا...! نمونه  ــد، و م كار را مى كنن
ــب  نامناس ــده  ش ــى كارى  كپ
ــب هاى  برچس تبليغاتى  چنين 
ــت كه در نهايت با ابعاد ورقه  اس
A4 به كف پياده روها چسبانده 
ــوند. خواندن اين تبليغات  مى ش
به دليل كوچك بودن نوشته ها 
يا كثيف شدن آنها بسيار مشكل 
است. همچنين خيلى زود در اثر 
سايش از بين مى روند يا ناخوانا 
مى شوند. اين نوع تبليغات بايد 
ــه فرد از  ــند ك به اندازه اى باش
ــواى تبليغى را خوانده  دور محت
ــريع اطالعات مورد  ــى س و خيل
نظرش را دريافت كند، نه اينكه 
ــدم زدن، فرد جلويى  در حال ق
ــتد تا متن  ــه بايس ــا يك دفع م
تبليغاتى را بخواند! خودتان بهتر 
مى دانيد كه چنين اتفاقى به جز 
برخورد كردن ما با فرد مذكور و 
نقش بر زمين شدن  هر دوى ما 

هيچ نتيجه  ديگرى ندارد! 

يادگارى هاى مدرن 
در آخر بد نيست تبليغاتى مشابه 
برچسب هاى در منازل را نيز نقد 
ــل اتوبوس هاى  ــرده و به داخ ك
ــيم!  ــركى بكش بى.آر.تى نيز س
ــت صندلى هاى مسافران  در پش
ــراى تبليغات در نظر  جايگاهى ب
ــت كه به جاى  ــده اس گرفته ش
ــبيه  ــتر ش تبليغات اصولى، بيش
ــتى بچه هاست! در پشت  كاردس
كارت هاى  طلقى،  ــمت هاى  قس
را  ــى  نامرتب و  ــم  دره ــت  ويزي
مى بينيم كه به زور بازوى فراوان 
ــوش كرده اند!  ــر آنها جاى خ زي
ــت كه اين جايگاه ها  درست اس
براى همين منظور طراحى شده، 
اما بايد هزينه تبيلغاتى به مركز 
مربوط پرداخت شود تا پيم هاى 
طلق  را باز كرده و طرح مورد نظر 
ــل جايگاها قرار دهند.  را در داخ
ــد تعداد اين كارت ها  ناگفته نمان
ــده و ديگر  ــد از مدتى زياد ش بع

خوانا و موثر نخواهند بود. 

ــوع دفترچه  ــت» يك ن ــارك توماس برند «م
ــرده كه ضمن  ــه طراحى ك ــت خالقان يادداش
ــه، مردم را به  ــج تفكرى بديع و مبتكران تروي
ــات خارج  ــتن كلم ــوط و نوش ــيدن خط كش
ــنتى  ــج و متداول دفتر هاى س ــوط راي از خط
ــوط خميده روى  ــد. اين خط ــويق مى كن تش

ــه هاى رايج نگارش را كنار زده  ــده و به نوعى كليش ــته چاپ ش كاغذى محكم مانند گذش
است. كارشناسان بر اين باورند كه اين دفترچه يادداشت مى تواند الهام بخش ديگران شود 

و استعدادهاى آنها را شكوفا كند. 

بليبورد تبليغاتى
رعايت قوانين رانندگى

در ايالت كلرادو:
از خودروهاى سنگين

فاصله بگيريد، 
اين يك قانون است

ــى DLKW Lowe از فرصت  آژانس تبليغات
ــى فوتبال براى  ــده در جام جهان ــت آم به دس
ــتفاده كرده است؛  تبليغ دئودورانت Sure  اس
ــتن  ــدم به جا گذاش ــه درباره ع ــى ك محصول
ــفيد روى پوست صحبت مى كند.  لكه هاى س
برند توليد كننده دئودورانت  Sure زيرمجموعه 
ــود را براى راه اندازى يك  يونيليور فرصت موج
ــپرى  ــمرده و اس كمپين تاكتيكى غنيمت ش
سفيد رنگ داوران در جام جهانى براى كشيدن 
خطوط بر روى زمين بازى را دستمايه تبليغات 
 DLKW خود قرار داده است. آژانس تبليغاتى
ــى تبليغاتى در  ــك آگه ــاپ ي ــا چ Lowe ب
مطبوعات، روزنامه هاى انگلستان و رسانه هاى 
ــى قوطى ها لكه هاى  اجتماعى، با جمله «برخ
ــتثنا  ــفيد به جاى مى گذارند، اما Sure اس س
ــت»، در كنار تصويرى از يك داور مشغول  اس

ــفيد در تورنمنت  ــتفاده از اسپرى رنگ س اس
ــام جهانى، به تبليغ اين محصول مى پردازد.  ج
ــفيدرنگ در مسابقات جام  اين اسپرى هاى س
جهانى موضوع بحث بسيارى از كارشناسان در 
ــانه هاى انگلستان بوده و جام جهانى توجه  رس
ــورها را به اين محصول جديد  ــيارى از كش بس
ــپرى سال ها توسط  ــت. اين اس جلب كرده اس
ــتفاده قرار  ــكاى التين مورد اس داوران در امري
گرفته، اما هرگز در انگلستان به كار نرفته است.

گزارشى از تبليغات اجبارى كه در سطح شهر دريافت مى كنيم 

ميهمان هاى ناخوانده، مزاحم يا مفيد؟ 

تبليغ دئودورانت يونيليور با اسپرى سفيد داوران  دفترچه يادداشتى كه الهام بخش مى شود

كافه تبليغات

تبليغات خالق

اينجا تبليغ نكنيد 

برندهاى محبوب فوتباليست ها در جام جهانى
ــن آنها را  ــن كفش ها و مدرن تري ــداس و پوما بهتري ــك، آدي ــاى ناي كمپانى ه
ــن و  ــت هاى جام جهانى ارائه كردند. طراحى اين كفش هاى روش به فوتباليس
ــند و به برند آنها توجه شود. مسى،  ــده كه جذاب باش رنگارنگ طورى انجام ش
ــتند كه از كفش هاى  ــت هايى هس ــوآرس و آلتيدوره جزو فوتباليس اوزيل، س
ــرعت  ــد. اين كفش ها قدرت و س ــتفاده مى كنن ــداس Battle Pack اس آدي
فوتباليست ها را افزايش مى دهد و سبك هستند و سبك بودن آنها تفاوت زيادى 
ــاد مى كند. بازيكنان ديگرى  ــت ها در 90 دقيقه بازى ايج در كارايى فوتباليس
همچون لمپارد از آديداسProline 11  استفاده مى كنند. اين كفش ها داراى 
ــتقامت بااليى دارد. كفش هاىLine  راحت  ــت و اس بافت هاى پولى اورتان اس
ــاس كرد، كف اين كفش ها  ــتند و با كمك آنها بهتر مى توان توپ را احس هس
فشار را بهتر از كفش هاى ديگر پخش مى كند. وين رونى و نيمار از كفش هاى 
ــتفاده مى كنند. اين كفش ها طورى طراحى شده كه به  Hypervenom اس

واكنش سريع فوتباليست ها كمك مى كند. 
ــد  مى كنن ــتفاده  اس ــى  آب و  ــى  صورت ــاى  كفش ه از  ــوره  ت و  ــى  بالوتل
ــا متفاوت از  ــگ اين كفش ه ــام دارد. رن ــه evopower tricks FG1 ن ك
ــت. كفى اين كفش ها طورى طراحى شده كه از يك طرف  كفش هاى ديگر اس
سفت است و از طرف ديگر نرم است. كمپانى طورى اين كفى ها را طراحى كرده 
ــد. جنس اين كفى ها از نوعى پليمر  كه هدر رفت انرژى در آنها به حداقل برس
به نام TPE است كه خيلى دير فرم خود را از دست مى دهد. انعطاف پذيرى و 
ــبكى اين كفش ها به حدى است كه فرد حس مى كند با پاى برهنه به توپ  س

ضربه مى زند. 

خبر

رسانه
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تبليغات پياده روها 
بايد به اندازه اى 

باشد كه فرد از دور 
محتواى تبليغى را 

خوانده و خيلى سريع 
اطالعات مورد نظرش 

را دريافت كند؛ نه 
اينكه در حال قدم 

زدن، فرد جلويى يك 
دفعه بايستد تا متن 

تبليغاتى را بخواند

آزاده جاللوند

ديدگاه

تبليغات يغماگرانه

ــوابقى كه  صنعت تبليغات با همه س
ــوز هم جوان  ــور ما دارد، هن در كش
ــت. تبليغات  ــى اس ــم غيرعلم و ه
ــر انفجار  ــان امروز و در عص در جه
اطالعات، در مراوده هاى اقتصادى و 
فرهنگى از جايگاه علمى - تخصصى 
ــرى  هن ــيع تر،  وس ــادى  ابع در  و 
ــت. فرد فعال در عرصه  برخوردار اس
تبليغات با بهره گيرى از علوم مختلف 
از جمله روان شناسى، جامعه شناسى 
ــگ و آداب و  ــناخت فرهن ــز ش و ني
ــوم مخاطبان، مى تواند در عرصه  رس
ــن  ــن و كارآمدتري ــا، بهتري رقابت ه
ــا تمام  ــرد. ب ــه كار گي ــيوه ها را ب ش
ــرفته به اين  توجهى كه دنياى پيش
ــان مى دهد و درصد بااليى از  امر نش
هزينه ها را به امر تبليغات اختصاص 
ــا وجود نياز  ــور ما ب مى دهد، در كش
ــعه اقتصادى، اين امر  حياتى به توس
ناشناخته بوده و مورد بى مهرى قرار 

گرفته است. 
دهه هاى اخير بستر تحوالت عميقى 
ــت. حلقه  در اقتصاد جهانى بوده اس
ــر روز  ــه تجارت ه ــت در عرص رقاب
ــود و خلق  تنگ تر و پيچيده تر مى ش
مزيت ها و توليد و فروش كاال، محور 
فعاليت هاى اقتصادى قرار مى گيرد. 
ــانى  ــد آينده از آن كس ــدون تردي ب
ــت و تدبير و  ــد بود كه با دراي خواه
ــب ترين روش ها  ــه كارگيرى مناس ب
ــبقت را از رقيبان  ــوى س ــزار، گ و اب

بى شمار و قدرتمند بربايند. 
ما نيز اگر بخواهيم بمانيم راهى جز 
تجهيز و تربيت همه عوامل مؤثر در 
ــروش نداريم.  ــاى توليد و ف عرصه ه
ــايد با تبيين محورهاى  راهى كه ش
ــناخت كامل از آن  اصلى بتوانيم ش
داشته باشيم. اين محورها عبارتند از: 
ــش و درك  ــاد بين ــور اول: ايج مح
ــات و قائل  ــح از مفهوم تبليغ صحي
ــى بين  ــــدن تفـاوت هاى اساس ش
اين اصطالح بـا بــاور سازى و روابط 
ــردن فرهنگ  ــى و نهادينه ك عموم
ــوان صنعتى كه باور  تبليغات به عن

توليد مى كند. 
ــطح دانش  ــش س ــور دوم: افزاي مح
ــا  ب ــات  ــه تبليغ ــى در زمين عموم
ــتم هاى آموزشى  بهره گيرى از سيس
ــو و ايجاد  ــه روز از يك س مدرن و ب
نظام آموزشى براى تربيت نيروهاى 

متخصص. 
محور سوم: تعريف يك نظام اجرايى 
براى شفاف سازى شيوه هاى اجرايى 
ــاى حرفه اى و  ــايى گروه ه و شناس
ــخص براى  ــن پارامترهاى مش تعيي
ــان از گروه هاى غير حرفه اى  تمايز آن

فعال در عرصه هاى تبليغاتى. 
ــه دليل  ــايد ب ــات ش ــه تبليغ عرص
ــودن آن در جامعه در  ــناخته ب ناش
ــايد به دليل  ــران و ش ــال  گذار اي ح
ــت گذاران  سياس نامريى  پرهيزهاى 
ــر جوالنگاه  ــال هاى اخي آن، طى س
ــى  ــاى غيرتخصص ــت گروه ه فعالي
ــده  ــار گروه هاى متخصص ش دركن
ــر كانون  ــارت ب ــأت نظ ــت. هي اس
ــاد  ــى وزارت فرهنگ و ارش تبليغات
ــالمى، به عنوان متولى تبليغات  اس
كشور، مقررات و شرايط پيچيده اى 
ــاى  ــاز كانون ه ــاى امتي ــراى اعط ب
ــان و همچنين  ــه متقاضي ــى ب آگه
ــر فعاليت هاى آنان  نظارت كاملى ب
ــده است تا  ــبب ش ندارد، همين س
ــن عرصه توان  ــا در اي غير حرفه اى ه
اعالم حضور داشته باشند. رفتارهاى 
ــاى غير حرفه اى  غيرحرفه اى گروه ه
آنچنان آسيب هاى شديدى بر پيكره 
ــت  نحيف اين صنعت وارد آورده اس
ــراى ترميم اين  ــان طوالنى ب كه زم
ــت. اين در حالى  ــيب ها  نياز اس آس
است كه تبليغات در مفهوم گسترده 
ــد نيرويى  ــود همانن ــن خ و امروزي
دگرگونى بخش مى تواند نقشى كامًال 
متضاد (سازنده و ويرانگر) را ايفا كند. 
ــه مديران  ــد ك اى كاش روزى برس
ــناخت دقيق از انواع تبليغات و  با ش
ــيوه هاى تبليغ،  كاركردهاى ويژه ش
آنها را با توجه به شكل و نوع ارسال 
پيام يا شيوه اجرايى و القايى سازمان 
ــتفاده قرار بدهند و از  خود مورد اس
ــودجويانه و يغماگرايانه  تبليغات س
بپرهيزند؛ تبليغاتى كه نه تنها سعى 
ــكار و عمليات  ــردن اف ــان ك در پنه
تبليغاتى دارند، بلكه در مواقع لزوم، 
با استفاده از فرصت هاى پيش آمده 
در جهت تسريع و تشديد غارتگرى، 
زير نقاب اقدامات تبليغاتى گسترده 

عمل مى كنند. 
*كارشناس حقوق تجارت

مهسا آستانه*
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يكى از دوران هاى شلوغ كارى گروهمان است. سه چهار تا پروژه بزرگ را در آن 
واحد پيش مى بريم. بچه هاى گروه هم خسته شده اند و هم از كار يادگرفتنشان 
خوشحالند. خودم هم احساس مى كنم كم كم داريم به يك گروه حرفه اى تبديل 
مى شويم. دقيقا روى روال مدارك به دست من مى رسد و با هامش دقيق به افراد 
مربوطه ارجاع مى شود و بچه ها هم انصافا سروقت براى رفع اشكال ها و سؤال هاى 
ــروقت هم خروجى مى دهيم. كار خوب پيش  احتمالى پيش من مى آيند و س
مى رود كه ناگهان... اشتباه. يكى از مدارك از زير دستمان دررفته، در سه مرحله 
هم در رفته. هم موقع تهيه مدرك، هم وقت چك كردنش و هم در تاييد نهايى. 
نتيجه، يك مبلغ قابل توجه ضرر براى شركت. مبلغى نيست كه بتوانم بگويم 
از حقوقم كم كنيد. از حقوق كل بچه ها هم كه كم كنيم باز صاف نمى شود. از 
ــته فقط سه نفر در اين شيرين كارى سهيميم. اصال كم كردن حقوق  آن گذش
فكر خوبى نيست، چون تقريبا هيچ چيزى را تغيير نمى دهد. دچار بحران هويتى 

مى شوم. 
ــرم كرده اند  ــتم. از وقتى مدي ــوال در محيط كار خوش خلق و ماليم هس معم
خوش اخالق تر هم شده ام. معموال به عنوان آدمى منطقى كه با گفت وگو و دليل 
و برهان كارش را پيش مى برد شناخته مى شوم. اما اين بار چه منطق و برهانى؟ 
به مجموعه اى كه از هرچه بگذريم درنهايت يك سازمان انتفاعى است و براى 
توليد پول كار مى كند، يك ضرر هنگفت رسانده ام. درست كه سرمان شلوغ بوده، 
ــته ايم، افراد بخش پروژه برايمان درگيرى  كارمان زياد بوده، درگيرى زياد داش
درست كرده اند، بازرگانى دير جوابمان را داده و... به هرحال اين اشتباه از بخش 
ما و تيم ما بيرون رفته. ديگر نمى توانيم جلوى ساير گروه ها قمپز مرغوب دركنيم. 
زبانمان پيش رييس براى درخواست هاى بعدى تيمى كوتاه است و با يك نگاه 
اينجايى، بياييد روراست باشيم: تا در اين شغل هستيم اين اشتباه چماقى است 

كه دور سرمان مى گردد و عنداللزوم فرود خواهد آمد. 
اينجاست كه دوباره بى اعتبارى دنيا و مافيها و آنچه براى خودمان و شخصيتمان 
ساخته ايم به من اثبات مى شود. نمى توانم مهربان و مودب بمانم. در يك لحظه 
انكشاف و شهود، يكى بودن منطق و كشك را درمى يابم. بايد دو نفر خاطى را 
صدا كنم و حسابى از خجالتشان درآيم. پيش رييس هم بچه هاى بخش پروژه 
و بازرگانى را متهم مى كنم. هرچه مى شود بشود، من كه سوپرمن نيستم. بگذار 
يكبار هم من اشتباه كنم. حاال همه كارهاى مملكت درست است همين يكى 
مشكل دارد؟ اصال مگر اينها چقدر قدر من را دانسته اند هان؟ اين همه زحمت 
ــت. همه مداركى كه قبال درست بود و يك  ــيدم، هيچ كس حواسش نيس كش
مشكل هم نداشت كسى آمد بيايد بگويد بيا اين دوزار پاداش با هم تقسيم كنيد؟ 
حاال يك اشتباه شده همه براى من بيل گيتس و استيوجابز (خدابيامرز) شده اند؟ 
اصال اگر زياد گير بدهند استعفا مى دهم، ببينم كسى هست جاى من بنشيند 

اينجور بى دردسر و بى توقع كارشان را راه بيندازد؟ اصال حاال كه اينطور شد... 
يك لحظه وقفه. گمانم اينجا همان منطقه خاكسترى اخالق باشد. بعيد است 
همه اطرافيان اين طور دور مرا گرفته باشند و قصد آزار و خراب كردن را داشته 
ــند. پس چرا اينطور شد؟ قبال در كسوت يك كارمند هم اشتباهاتى كرده  باش
بودم، توبيخ هم شده بودم، اما اين قدر بنيان كن نبود. آيا االن در مديريت چيزى 
ــتباه من اشتباه يك گروه است.  تغيير عمده اى كرده؟ بله. تغيير كرده. حاال اش
ــترى دارد. زيان بيشترى هم مى رساند. با اين دست و پا زدن ها هم  تبعات بيش
نمى شود قضيه را از سر باز كرد. بايد دلم را بزرگ تر كنم. اين فكر آرامم مى كند. 
ــتباه كرده ايم. بايد دو نفر خاطى را توبيخ كنم. حتما  عذرخواهى. به هرحال اش
ــه خاطر گروه؛ به خاطر تيم.  ــم. اما قبل از آن؛ عذرخواهى؛ ب ــن كار را مى كن اي
عيبى ندارد ديگر مديريت گروه ما آن سيب بى لك قبلى نيست. لك برداشت. 
اما مگر همه سيب ها بى لكه اند؟ همان حرف هاى قبلى را با لحنى متفاوت براى 
خودم مى گويم. لحن چقدر معانى را عوض مى كند. عذرخواهى وقتى براى منافع 
ــت، چون حداقل دل خوشى كه براى  ــد اصال آن قدرها سخت نيس گروهى باش

گروهت كارى كرده اى. چرا مديران اينجايى سختشان است؟ 

شيرين كارى
على معروفى

چرك نويس هاى يك مدير اينجايى

آيا مى دانستيد؟

خبر

انتخاب مشترى

آيا مى دانستيد براى اينكه كسب و كار تازه تاسيس شما بتواند در ميان مشتريان 
جا باز كند، بايد از همان ابتدا يك گروه خاص از مشتريان را هدف قرار بدهيد و 
سعى نكنيد تا توجه و رضايت همه مشترى ها را جلب كنيد؟ بسيارى از مديران 
ــند. اين  تازه كار گمان مى كنند بايد همه را راضى نگه دارند تا به موفقيت برس
ــت كه اين طرز فكر در بهترين حالت شما را به سودهاى مقطعى  در حالى اس
و مشتريان يكبار مصرف مى رساند. از همان ابتدا گروه هدف خود را شناسايى 
كنيد و براى آنها امتيازات و تخفيف هاى ويژه اى قائل شويد تا به مشتريان وفادار 
ــودهاى موردى و موقت بسنده نكنيد و به  ــب و كار شما تبديل شوند. به س كس

منافع بلندمدت بينديشيد. 

كاسبى جديد گوگل به نفع صاحبان مشاغل كوچك
گوگل اخيرا از برنامه هاى خود براى راه اندازى خدمات تازه اى موسوم به دامنه هاى 
ــت. اين سرويس تنها از طريق دعوتنامه براى كاربران فعال  گوگل خبر داده اس
مى شود و گوگل اميدوار است با ارائه اين خدمات خريد و ثبت دامنه هاى مختلف 
اينترنتى را براى صاحبان مشاغل راحت تر كند. هدف ديگر از اجراى اين طرح جلب 
نظر مساعد صاحبان مشاغل كوچك و پر كردن شكاف ناشى از عدم ارائه خدمات 
ــران برنامه هاى همراه گوگل و ديگر خدمات تجارى و حرفه اى  دامنه براى كارب
ــرويس ياد شده فعال در مرحله آزمايشى است و تنها عده محدودى از  است. س
كاربران مى توانند از آن استفاده كنند. اين افراد پس از دريافت دعوتنامه مى توانند 
ــوگل علت حضور در اين بازار  ــال كنند. گ بازخوردهاى خود را براى گوگل ارس
ــا رقباى بزرگى مانند   ــركت بايد ب ــق آن اعالم كرده، البته اين ش ــد و رون را رش
ــت كند. گوگل وعده داده كه بهترين دامنه ها  Godaddy و Hostgatorرقاب
را براى مشتريان خود برمى گزيند و در زمينه يافتن، انتقال و مديريت آنها نيز به 
افراد كمك خواهد كرد. يكى از مزاياى اين خدمات نسبت به برخى خدمات مشابه 
امكان ثبت مخفيانه اطالعات افراد است كه دسترسى عموم به آنها را غيرممكن 
مى كند. هزينه ثبت دامنه ها از طريق اين سرويس 12  دالر در سال اعالم شده 
است. همكارى با سرويس هاى ميزبانىShipify، Squarespace، Weebly  و 
Wix، ارائه خدمات طراحى وب، تجارت الكترونيك و سرويس هاى مديريتى نيز 
از سوى گوگل پيش بينى شده است. اين شركت مى گويد 55 درصد از صاحبان 
مشاغل كوچك فاقد وب سايت هستند و مى توان اميدوار بود كه از اين طريق به 

ثبت دامنه و راه اندازى وب سايت عالقه مند شوند.

ــت الكترونيكى»  ــراغ «پس رفته ايد   س
ــام  ــواع و اقس ــد ان ــان؛ مى بيني ت
ــى  «نامه هاى الكترونيكى» فارس
ــى برايتان رسيده است.  و انگليس
ــد، گاه نخوانده  گاهى باز مى كني
ــد. از  ايميل فروش  حذف مى كني
خارجى  ــاى  فيلم» ه ــى دى  «س
دوبله شده گرفته تا تبليغ فروش  
«v. p. n» در اين  ايميل ها ديده 
ــود و پاره اى اوقات تبليغات  مى ش
ــت كه  ــرم و قرص» هايى اس «ك
ــان  توليدش ــت مبدا  نيس معلوم 
ــت و تبليغ كنندگان با چه  كجاس
توجيه و اطمينانى اقدام به فروش 

آنها مى كنند. 
از  ــى  تبليغات ــاى  ايميل ه ــن  اي
ــاى  ــزرگ زندگى ه ــاى ب پيامده
ــب وكارهاى  ــه كس ــدرن و البت م
ــه مى توانند  ــتند ك ــدرن هس م
به عنوان عامل پيشرفت كسب وكار 

يا نابودى آن عمل كنند. 

سراب تبليغات ايميلى
ــابقات  مس ــاز  آغ ــاكش  كش در 
ــل2014  ايميلى  جام جهانى برزي
ــيارى  ــون براى بس ــا اين مضم ب
ــد:  ــال ش ــران ايرانى ارس از كارب
ــما  ــتان ش «...عزيز، يكى از دوس
ــه در  ــت ك ــرده اس ــوت ك را دع
ــافرتى  خبرنامه آفرهاى ويژه مس
ــام نماييد و  ــه خود  ثبت ن منطق
ــانس خود در قرعه كشى هاى  ش
ــمت  ماهانه... امتحان كنيد.» قس
جالب ماجرا همين قيد «يكى از 
فرستنده  ــت،  اس دوستان شما» 
ــت كه اوال  اصوال توضيح نداده اس
ــت؟ و در ادامه  ــت كيس اين دوس
ــدف را به عضويت  نيز كاربران ه
در خبرنامه شركت مسافرتى شان 
و قرعه كشى ماهانه دو عدد «آى 
ــد. موضوع  ــب مى كن پاد» ترغي
ــن نوع  ــيارى از اي ــب در بس فري
ــترك است. به عنوان  آگهى ها مش
ــض بازكردن  ــال گاهى به مح مث
ــى روى صفحه  ــه اى، لينك صفح
ــود كه مژده  ــر پديدار مى ش كارب
مى دهد بخت به كاربر روى آورده 
و شانس شركت در قرعه كشى به 
ــده است. اين روش نيز  او داده ش
نوع ديگرى از استفاده از اينترنت 
ــروش محصوالت واقعى و  براى ف

گاه كذايى است. 

جارچى هاى مدرن
ــب وكار  ــا زمان برد تا كس مدت ه
«جارچى» ها برچيده شود. شايد 
ــب جارچى ها و  ابتدايى ترين رقي

ــيپورچى ها در عصر منتهى به  ش
ــى، «اعالن» ها بود  ــدن صنعت تم
ــى روزنامه نيز به  كه پس از مدت
ــد. با رونمايى دوران  آنها اضافه ش
ــينما، راديو  ــدرن و صنعتى، س م
ــب وكار  ــون به كلى كس و تلويزي
ــفاهى را تحت تاثير  ــات ش تبليغ
ــدن كامپيوتر و  ــرار داد و با آم ق
سپس شبكه ارتباطات بين المللى 
ــاق صورت  ــن اتف ــت) اي (اينترن
ــود گرفت. اگرچه  ــرى به خ تازه ت
ــمرده- از  ــى گونه هاى بر ش تمام
ــينمايى  ــار زدن تا تبليغات س ج
ــون نيز به  ــى- هم اكن و تلويزيون
فراخور شغل و موقعيت، مشتريان 
خاص خود را دارد، اما در سال هاى 
اخير و پس از گسترش شبكه هاى 
ــو، جى ميل  ــى نظير ياه اجتماع
ــات  تبليغ از  ــرى  ديگ ــوع  ن و... 
ــط  ايميل ها صورت مى گيرد  توس
كه مانند تمام مقوله هاى اجتماعى 
و اقتصادى ديگر اين موضوع نيز 
مى تواند «فرصت ها و تهديدها»ى 
ــته ــود را به همراه داش خاص خ
ــال،  ح ــن  اي ــا  ب ــد.   باش  
ــتفاده هاى متعدد صورت  سوءاس
ــات مدرن  ــن امكان ــه از اي گرفت
ــب وكارهايى  ــده كه كس باعث ش
ــكل قانونى  كه مى خواهند به ش
ــا را مورد  ــه اى اين روش ه و حرف
استفاده قرار بدهند، با  بى اعتمادى 
ــده و دچار  ــتريان مواجه ش مش

دردسر شوند. 

كالهبردارى هاى 
شرافتمندانه تر

ــر  ديگ ــاى  روش ه از  ــى  يك
كالهبردارى ايميلى كه البته كمى 
از روش هاى قبلى شرافتمندانه تر 
ــت كه  ــكل اس ــت، به اين ش اس

ــتنده  ايميل مدعى مى شود  فرس
ــتيد و پس از  ــت بفرس درخواس
ــزل) پول آن  ــت كاال (درِ من روي
ــاق افتاده  ــيار اتف را بپردازيد. بس
ــه  ــد و كاال ب ــى داده ش سفارش
ــترى تحويل و مبلغ دريافت  مش
شده، اما پس از باز كردن سفارش 
نه تنها جنس مورد ادعا همان كه 
ــده بود، نيست كه بلكه  تبليغ ش

هيچ شباهتى نيز به آن ندارد. 
ــه اين روش  ــى از بانوانى كه ب يك
ــرار گرفته،  ــتفاده ق مورد سوءاس
مى گويد: «براى همسرم به عنوان 

ــتگاهى را سفارش داده  هديه دس
ــس را تحويل  ــى جن ــودم وقت ب
ــل رفت و  ــم و مامور تحوي گرفت
بسته تحويلى را باز كردم محصول 
ديگرى كه هيچ ارتباطى به كاالى 
درخواستى نداشت در بسته بود و 
ــنده  تماس هاى چندباره با فروش
نيز هيچ اثرى نداشت و پاسخگوى 
ــا در برابر  ــار كرد، تنه تلفن اظه
ــن (در منزل  ــخگويى به تلف پاس
ــخصى اش) ماهانه مبلغى را در  ش

يافت مى كند.»

حرفه؛  ايميل  فروش
ــران ايرانى عالقه زيادى  اغلب كارب
ــا و  ــا، فيلم ه ــا نرم افزاره ــد ت دارن
ــود را  ــاز خ ــورد ني ــاى م عكس ه
ــود كنند.  ــق اينترنت دانل از طري
ــا در انواع  ــته اى ديگر بى محاب دس
ــى،  ــبكه هاى اجتماع ــام ش و اقس
ــايت هاى ادبى، ورزشى و... عضو  س
ــوند و اغلب هنگام عضويت  مى ش
 بايد به ناچار براى تاييد شدن  ايميل 
ــايت قرار  ــار مديران س را در اختي
ــت چاره اى  دهند و ناگفته پيداس
ــه همگى اين  ــت. نه اينك هم نيس
ــايت ها با سوءاستفاده  از  ايميل  س
ــاد در آمد  ــران براى خود ايج كارب
ــتند سايت هايى كه  كنند، اما هس
وقتى  ايميل را دريافت كردند، عمال 
هيچ گونه خدمتى ارائه نمى دهند و 
ــه كار جمع آورى  ايميل  در واقع ب
ــتند -تا با فروش آنها  مشغول هس

به افراد- كسب درآمد كنند. شايد 
باور اينكه پس از فروش كتاب هاى 
ــى دى هاى غيرمجاز،  غيرمجاز، س
ــماره «موبايل افراد معروف» و  ش
ــر؛ هم اينك در  غيرمجازهاى ديگ
ــالب» مى توان  «حوالى ميدان انق
ــه اى  ــورت فل ــى را به ص  ايميل هاي
ــايد دركش كمى سخت  خريد، ش
باشد، ولى بايد قبول كنيم كه اتفاق 
هر روز مى افتد و زمان خواهد برد تا 

كسى كارى كند، اما...

كسب وكار در كلبه الكترونيك
ــتفاده از تكنولوژى هاى  امروزه اس
نوين ارتباطى براى اغلب شهروندان 
اجتناب ناپذير است. اينكه بسيارى 
از خدمات دولتى و سرويس دهى ها 
ــت الكترونيك  ــتفاده از پس با اس
(ايميل) امكان پذير است، مى طلبد 
تا شهروندان داراى آدرسى مستقل 
ــع الزم دچار  ــند كه در مواق باش
ــوند، اما اين  محدوديت ارتباط نش
ــيار در زندگى  ــده كه نيز بس پدي
ــت، مضرات  ــرورى اس ــروزه ض ام
ــود را نيز به  ــرات خاص خ و خط
همراه دارد. از سوژه هاى غيرايرانى 
ــتفاده  از  ــا سوءاس مى گذريم، ام
ــروش محصوالت  ــراى ف  ايميل ب
ــردارى، فريب زنان،  تقلبى، كالهب
ــودكان و...  ــى ك ــران و حت دخت
مى توانند چند نمونه از عيب هاى 
اين گونه تبليغات باشند. در سوى 
ــوان را  ــر چنانچه نيمه پر لي ديگ
ــوان گفت «تبليغات  ببينيم، مى ت
ــتكارى-  با -فرض درس ايميلى» 
ــندگان  فروش و  ــتندگان  فرس
ــورد تبليغ، مى تواند  محصوالت م
بخشى از ايده تحقق يافته اى باشد 
كه «آلوين تافلر» در «موج سوم» 
ــى پيش بينى اش را  به طور تلويح
ــتن در خانه  كرده بود. يعنى نشس
و فروش از طريق كلبه الكترونيك 
و اين ديگر هنر فروشندگان است 
ــان  -  ــروش اجناس ش ــا براى ف ت
ــواب- را  ــا ناص ــاى صواب ي راه ه
ــب،  ــد. تصور كنيد كاس بيازماين
ــده اى را  ــا حتى توليد كنن تاجر ي
ــروش آنچنانى  كه به جاى دفتر ف
ــاى مجازى  ــن دني ــات اي از امكان
استفاده مى كند و تحقيقا مجبور 
به پرداخت انواع و اقسام ماليات ها 
ــوان به  ــى مى ت ــت. وقت هم نيس
ــادگى كارآفرينى كرد و  همين س
با عرضه مستقيم اجناس (وارداتى 
ــودآورى كرد،  ــد داخل) س و تولي
ــى و حتى  ــى بى انصاف ــر كم ديگ
ــت كه از فرصت  ــودنى اس نابخش
ــن نحو  ــه بدتري ــده ب ــش آم پي

استفاده كنيم. 

اگر به تازگى از شغل خود بازنشسته 
ــاس خمودگى و  ــده ايد، اگر احس ش
پيرى مى كنيد، اگر مى خواهيد دوباره 
ــود بازگرديد، ما  به روزگار جوانى خ
ــما فعاليت در يك كار پاره وقت  به ش
ــراى اين  ــم و ب ــنهاد مى كني را پيش
پيشنهاد، داليل خاص خود را داريم. 

*مغز و بدن شما سالم تر خواهد بود. 
ــيارى نشان مى دهد  پژوهش هاى بس
ــتگى كار  ــرادى كه پس از بازنشس اف
مى كنند، نسبت به افرادى كه از كار 
ــز مى كنند، از طول عمر  كردن پرهي
ــده و كمتر با  ــترى برخوردار ش بيش
ــكالت مرتبط با سالمتى مواجه  مش
مى شوند. همچنين، كار كردن امكان 
ــت رفتن قدرت حافظه و زوال  از دس
عقل را كاهش مى دهد.  بازنشستگى 
ــى را براى مغز  كامل، تاثيرات مخرب
ــت و يك  ــى خواهد داش ــما در پ ش
ــغل پاره وقت مى تواند ذهن شما را  ش

همچنان فعال نگاه دارد. 
* براى به دست آوردن رضايت شغلى، 
شانس دومى نيز در اختيار شما قرار 
داده مى شود؛ به گونه اى كه مى توانيد 
ــروع كنيد.  ــز را از ابتدا ش ــه چي هم
ــى كه در سال 2008 صورت  پژوهش

ــان داد افرادى كه پس از  گرفت، نش
ــتگى دوباره مشغول فعاليت  بازنشس
ــوند، نسبت به افرادى كه هنوز  مى ش
بازنشسته نشده اند، از رضايت شغلى 
بيشترى برخوردارند.  حتى اگر پيش 
ــتگى از شغل خود رضايت  از بازنشس
ــن  ــته ايد و در آن بهتري ــل داش كام
بوده ايد نيز مى توانيد با فعاليت در يك 
شغل پاره وقت، دانش خود را در حوزه 
ــد و از لذت  ــترش دهي كارى تان گس
بيشترى بهره ببريد. حتى مى توانيد 
به ساير عالقه هاى خود كه مرتبط با 

ــت، بپردازيد و  زمينه تخصص شماس
هيجان انجام يك كار جديد را تجربه 
ــد.  *درآمدى مضاعف بر حقوق  كني
ــت مى آوريد.  بازنشستگى تان به دس
ــاغل داوطلبانه  البته، فعاليت در مش
ــيارى را  و امور خيريه نيز مزاياى بس
ــت،  ــما به همراه خواهد داش براى ش
ــغل درآمدزا  ــت در يك ش ــا فعالي ام
ــان را نيز پر از پول مى كند! از  جيب ت
ــن درآمد مضاعف مى توانيد  طريق اي
ــود  ــرى خ ــالى و پي در دوران ميانس
كمى تجمل و زندگى لوكس را تجربه 

كنيد. حتى اگر درآمدتان كفاف اين 
نوع خوش گذرانى ها را ندهد، حداقل 
ــاب بانكى خود پول  از اينكه در حس
ــاس امنيت  ــد، احس ــترى داري بيش
ــرد و از زندگى خود لذت  خواهيد ك
ــترى خواهيد برد.  هرچه بيشتر  بيش
ــد  كار كنيد، كمتر مجبور خواهيد ش
ــتفاده كنيد.  ــا از پس انداز خود اس ت
ــتر مواقع حقوق بازنشستگى  در بيش
ــما و اعضاى  ــوى نيازهاى ش جوابگ
ــه يك  ــت و تجرب ــان نيس خانواده ت
فعاليت پاره وقت مى تواند امنيت خاطر 

شما را افزايش بدهد. 
بازنشستگى موضوعى است كه ذهن 
ــغول  ــيارى از افراد را به خود مش بس
كرده است. بازنشسته شدن يك اقدام 
بزرگ است كه تغييرات بسيارى را چه 
در زمينه مالى و چه در ساير زمينه ها 
در زندگى افراد به وجود خواهد آورد. 
بنابراين الزم است كه به خوبى درباره 
ــر و برنامه ريزى كنيم. در غير  آن فك
ــل يك عمر تالش  اين صورت حاص
ــدر مى رود و  ــزى ما به ه و برنامه ري
موقعيت مالى نيز به خطر مى افتد.  با 
ــاف، با وجود هر انگيزه  تمام اين اوص
ــه براى انجام كار پاره وقت  و دليلى ك
ــتگى داريد، اندكى  در دوران بازنشس
ــعى كنيد براى  ــت نگه داريد! س دس
ــده از حس  مدت كوتاهى هم كه ش
آزادى و فراغ  بال ناشى از بازنشستگى 
ــويد. قبل از  ــد ش ــت بهره من تمام وق
ــد به انجام كارى  اينكه خود را متعه
ــفر كوتاهى برويد و لذت  كنيد، به س
چشيدن طعم آفتاب را تجربه كنيد. 
مطمئن باشيد كه پشيمان نمى شويد! 
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داليلى براى انجام كار پاره وقت در دوران بازنشستگى

باال و پايين روش هاى نوين كسب و پيشه

ايميل مى فروشم

مديران بخوانند

پاسخ كارشـناس: به اين نكته 
ــته باشيد كه  بايد توجه ويژه داش
ــه فرهنگ  ــيار ب ــن موضوع بس اي
عمومى جامعه و همچنين ظرفيت 
ــركت  و فرهنگ كارمندان يك ش
ــت شما  ــتگى دارد. ممكن اس بس

تمهيدات الزم را انديشيده باشيد، 
ــما اين ظرفيت  ــا كارمندان ش ام
ــند و بالعكس هيچ  را نداشته باش
ــيد،  ــم نكرده باش ــى ه كار خاص
ــواره جايگاه  هم ــدان  كارمن ولى 
ــاى  ــد و از فض ــان را بدانن خودش

ــهل گيرى هاى  س و  ــب  دلچس
ــد.  نكنن ــتفاده  ــت سوء اس مديري
ــكار  راه و  ــول  فرم ــن  بنابراي
ــخصى كه در همه شركت ها  مش
ــد، به  ــته باش ــر داش ــه موث نتيج
ــدارد.  ن ــب وجود  ــاد اينجان اعتق
ــركت گوگل را  اغلب شنيده ام ش
ــال مى زنند، اما  ــن مورد مث در اي
ــوص بايد به دو نكته  در اين خص
ــت آنكه، نكات  ــاره كنم؛ نخس اش
ــانه اى مى شود و  مثبت گوگل رس
ــز معضالت داخلى كارمندان  هرگ
ــود، زيرا ارزش  ــرح نمى ش آن مط

ــه  اينك دوم  و  ــدارد   ن ــانه اى  رس
ــوگل لزوما  ــگ كارمندان گ فرهن
ــان  ــا فرهنگ كارمندان ما يكس ب
ــته،  ــا گذش ــا از اينه ــت.  ام نيس
ــل كه يك  ــه اين اص ــا توجه ب ب
ــاداب بازدهى افراد  محيط كار ش
ــادارى آنها را  ــاال مى برد و وف را ب
ــگاه افزايش مى دهد، توصيه  به بن
ــه مطالب  ــم ضمن توجه ب مى كن
ــا رعايت موارد  ــادابى را ب فوق، ش
زير به محيط كارتان تزريق كنيد: 
به  عنوان مدير ارشد بنگاه همواره 
ــيد. در  ــته باش لبخند بر لب داش

ــراى كارمندان  ــكان ب ــورت ام ص
(حداقل يك  ــى  ورزش ــى  محيط
ــط  محي ــار  كن ــتى)  فوتبال دس
ــان ايجاد و اجازه استفاده از  كارش
آن را در حد معقول فراهم كنيد. 
در آن محيط اجازه خارج شدن از 
ــله مراتب  چارچوب ادارى و سلس
ــته باشد، اما در محيط  وجود داش
ــدن از  ــر.  براى خارج ش كار خي
خشك شدن محيط كارى، هرگز 
اجازه شوخى كردن زيردستان با 

مديران ارشد را ندهيد. 
گروه مشاوران فرصت امروز

اگر شـما هم در كسـب و كار خود با چالشى روبه رو هستيد، درصورت تمايل مشـكل خود را از طريق ايميل Business@forsatnet.ir با ما در ميان بگذاريد و پاسخ خود را در همين بخش 
پيگيرى كنيد. 

پرسـش: از يك طرف دوست دارم محيط شركتم خشك نباشد و 
كارمندانم با اشتياق سركار حاضر شوند و از يكسو نگرانم برخى از 
كارمندانم از مفرح تر شدن شركتم سوء استفاده كنند و مشكالتى 

براى من به وجود بيايد. پيشنهاد شما چيست؟ 

محيط كارى خشك  يا مفرح؟ 
كلينيك كسب و كار

افشين معشورى

موضوع فريب در 
بسيارى از آگهى ها 

مشترك است. گاهى 
به محض بازكردن 

صفحه اى، لينكى روى 
صفحه كاربر پديدار 

مى شود كه مژده 
مى دهد شانس شركت 

در قرعه كشى به او 
داده شده است

آزمون

منيژه صادقى

ــه  ــه در ادام ــتى ك ــه تس مجموع
ــط اليزابت اسكات  مى خوانيد، توس
ــش  ــده و در بخ ــه و تنظيم ش تهي
ــايت سالمتى  مديريت استرس س

انتشار يافته است. 
ــيارى از كشورها  كارفرمايان در بس
ــتقبال  ــت اس ــن مجموعه تس از اي
ــتخدام  زيادى كرده اند و پيش از اس
ــت ها استفاده  متقاضيان از اين تس
ــترس  مى كنند تا بدانند ميزان اس
ــط كار تا چه  ــراد در محي ــاالى اف ب
ــت به فضاى كارى و  حد ممكن اس

بهره ورى ضربه بزند. 
ــخ هاى  پاس ــه  زمين در  ــاوت  قض
متقاضيان كار به اين پرسش ها كامال 

برعهده مديران است. 
1. آيا تاكنون آكنه كه مربوط به 
استرس در بزرگساالن مى شود 

را در خود مشاهده كرده ايد؟ 
ــات دچار آكنه  ــف. بله، گاهى اوق ال

مى شوم.
ــتان  ــر، بعد از دوران دبيرس ب. خي

ديگر دچار آكنه نشدم.
2. اگـر احسـاس كنيـد ممكن 
است مسائل از كنترل شما خارج 
شوند، دچار دلواپسى مى شويد؟ 
الف. بله، در اين شرايط دچار استرس 

و نگرانى مى شوم.
ب. خير، چندان هم نگران كارهايى 
ــرل من خارج  ــوم كه از كنت نمى ش

مى شوند.
3. آيـا هر بار كه دچـار نگرانى 
مى شويد به مصرف سيگار ميل 

پيدا مى كنيد؟ 
الف. بله، اغلب اين مسئله براى من 

اتفاق مى افتد.
ــم راه هاى  ــعى مى كن ــر، س ب. خي
ــترس  ــالمى را براى مقابله با اس س

پيدا كنم.
4. آيا احسـاس مى كنيد شغل 
فرسـودگى تان  باعـث  شـما 

مى شود؟ 
الف. بله، احساس مى كنم شغل من 

باعث فرسودگى ام مى شود.
ب. خير، در هر شرايطى از كار كردن 

لذت مى برم.
تجربـه  تاكنـون  آيـا   .5
افزايـش يـا كاهـش بيـش از 
حـد وزن خود را داشـته ايد كه 
گمان مى كنيد به دليل استرس 

باشد؟ 
ــاس مى كنم به دليل  الف. بله، احس
اضطراب هايى كه دارم بدنم از شكل 

خارج شده است. 
ــار نگرانى  ــر، زمانى كه دچ ب. خي
ــى تاثيرى روى  ــوم اين نگران مى ش

وزنم ندارد.
6. آيـا احسـاس كرده ايـد كه 
نگرانى هاى شغلى تان بر زندگى 
خانوادگى تـان هـم تاثير گـذار 

بوده اند؟ 
ــترس هاى شغلى باعث  الف. بله، اس
ــود و  ــتگى دائم در من مى ش خس
ــى خانوادگى ام هم  همين بر زندگ

تاثير مى گذارد.
ب. خير، نگرانى هاى شغلى تاثيرى بر 

رفتارم در جمع خانواده ام ندارد.
7. آيـا هر وقت احساسـاتى يا 
عصبى مى شـويد شروع به غذا 

خوردن مى كنيد؟ 
الف. بله، دقيقا اين گونه هستم.

ــوردن من  ــر، الگوى غذا خ ب. خي
دقيقا تحت كنترلم است.

8. آيا فشار خون شما باالست؟ 
الف. بله

ب. تا جايى كه اطالع دارم، خير. 
كار  اغلـب در محيـط  آيـا   .9
احسـاس خسـتگى و بى انرژى 

بودن مى كنيد؟ 
ــاس  ــب اوقات احس ــه، اغل الف. بل

خستگى مى كنم.
ــت نزديك به زمان  ب. خير، هر وق
ــود احساس  ــب مى ش خوابم در ش

خستگى مى كنم.
10. آيـا عالئمـى در بـدن خود 
داشـته ايـد كه احسـاس كنيد 
ممكن اسـت به دليل اسـترس 

باالى شما باشد؟ 
الف. بله

ب. خير 

امتحان تشخيص عالئم 
استرس در متقاضيان كار
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جيره بندى آب در 
كالنشهرها منتفى است

آواى كردى و لرى در وحدت
به زودى كنسرت بزرگ كردى و لرى با صداى حسين صفامنش 
ــتى  ــه فرهنگى هنرى فروغ فلق و سرپرس ــه به همت موسس ك
ــعارى از اسد چراغى، ناهيد  ــاد رستمى برگزار مى شود؛ اش فرش
محمدى، ايرج ماهى دشتى و فولكلور قطعاتى چون سبزه زاران، 
ــگه خاصه گم، شاباش، خاو، هالله، سوره گل،  بوى دينم، خويش
بهاران، مناجات، سال سال، سوزه و نوروز با صداى اين هنرمند 
در دو بخش اجرا مى شود. كنسرت گروه آرشاوير هشتم  و دهم 

تيرماه، ساعت 22 در تاالر وحدت برگزار مى شود. 

كاخ گلستان و قصه هاى كتب نفيس
ــال پيش، «گيتى آذرپى»، ايران شناس آمريكايى،  حدود 12 س
كتابخانه شخصى اش را به كاخ - موزه گلستان اهدا كرد اما حاال 
ــت آن مجموعه نفيس در دست نيست.  اطالع دقيقى از سرنوش
ــت كه  ــان بنام ايرانى در امريكاس «گيتى آذرپى» از ايران شناس
در كرسى «تاريخ هنر ايران باستان» در دانشگاه بركلى تدريس 
مى كرد. او چند سال پيش، بازنشسته شد و اين كرسى را به يك 
ــپرد كه به گفته برخى  ــرق درياى مديترانه س متخصص هنر ش
ــى با اين اتفاق دچار  ــان، پژوهش هاى ايران شناس باستان شناس
نقصان شد. كتابخانه غنى استاد «گيتى آذرپى» با پيگيرى هاى 
ــان ايرانى در حدود سال هاى 1381 و  چند نفر از باستان شناس

1382 به كاخ گلستان اهدا شد. 

اهميت چابك سازى سيستم
ــى، رييس سازمان  ــلمين مهدى خاموش ــالم والمس حجت االس
ــت  ــالغ حكم دوره دوم رياس ــم اب ــالمى، در مراس تبليغات اس
ــنبه، هفتم  ــريف در حوزه هنرى كه روز ش ــن مومنى ش محس
ــاخانه مهر حوزه هنرى برگزار شد، اظهار كرد:  تيرماه، در تماش
ــط فرهنگ ايثار و شهادت است و اگر  ــالت ما بس مهم ترين رس
ــر يابد، تفاوتى با جاهاى ديگر نداريم.  نخواهيم اين فرهنگ نش
بعضى از مواردى را كه در اين حكم آورده ام ذكر مى كنم. ادامه 
ــت.  ــتم براى خروجى يكى از اين موارد اس ــازى سيس چابك س
ــاير بخش ها قابل  ميزان بودجه اى كه ما از دولت مى گيريم با س
ــود. بايد اين راه را  ــت اما توليد ما منشأ اثر مى ش ــه نيس مقايس
ــه دهيم و بتوانيم رخ پرديس هنر انقالب را ببينيم. موضوع  ادام
ــل جديد، كار  ــت. ما بايد براى تربيت نس ديگر جوان گرايى اس
ــته باشيم. تاكيد ديگر من بر ادامه توليدات ارزشى در  ويژه داش

زمينه كتاب، سينما، انيميشن و ساير حوزه هاست. 

سنگ قبر چينى 
ــدران، با بيان اينكه  ــه صنعت، معدن و تجارت مازن رييس خان
معادن سنگ و گرانيت كشور در حال تعطيلى است، گفت: اين 
ــت كه برخى افراد سودجو از چين حتى سنگ قبر  درحالى اس
و كفن وارد مى كنند. داريوش هندويى صبح شنبه در گفت وگو 
ــانى براى ما پارچه هاى كفن  ــفانه كس با خبرنگاران افزود: متاس
ــتند. با يك جبهه  ــر توليد مى كنند كه مقيد به دين نيس و مه
ــى مى جنگيم كه به  ــتون پنجم داخل ــى و يك جبهه س خارج
ــور توجه ندارند. رييس خانه صنعت و معدن  عزت و آينده كش
مازندران با بيان اينكه ركود سبب افزايش تورم مى شود، گفت: 

ركود و تورم موازى هم نبوده بلكه عكس يكديگر هستند. 

دزدان دريايى خليج
ــنبه روابط عمومى نيروى دريايى ارتش اعالم كرد 8 فروند  روز ش
قايق مسلح دزدان دريايى يك فروند نفتكش كشورمان را در درياى 
ــرخ مورد هجوم قرار دادند كه با حضور به موقع ناوگروه سى ام  س
نيروى دريايى ارتش مواجه شده و ناكام ماندند. پيش از اين فرمانده 
ــتمر و مداوم ناوگروه هاى اين نيرو  نيروى دريايى ارتش حضور مس
ــدوده خليج عدن و  ــى به ويژه در مح ــاى آزاد و بين الملل در آب ه
دريايى سرخ را موجب ايجاد امنيت خطوط مواصالتى و كشتيرانى 
ــورمان در اين آبراه ها دانسته و تضمين كننده سالمت اقتصاد  كش

ملى در دوردست ها عنوان كرده بود. 

وعده هاى بانكى به اجتماع كارگران
ــكر اهواز  ــج روزه كارگران كارخانه قند و تصفيه ش ــاع پن اجتم
ــت، عصر روز  ــك ملى و مل ــزى دو بان ــاختمان مرك ــل س مقاب
ــئوالن اين دو بانك خاتمه يافت.  چهارشنبه با قول مساعد مس
حسن لويمى از اعضاى شوراى اسالمى كار كارخانه قند و شكر 
ــاتى كه بين اعضاى  ــه خبرنگار «ايلنا» گفت: طى جلس اهواز ب
ــالمى كارگران قند اهواز با نمايندگانى از بانك هاى  ــوراى اس ش
ــران برگزار  ــى 5 روز اقامت كارگران در ته ــى و ملت در ط مل
ــك نماينده  ــدام با انتخاب ي ــران اين دو بانك هر ك ــد، مدي ش
ــد حداكثر تا روز  ــه، وعده كردن ــى وضعيت كارخان براى بررس
ــنبه (9تير ماه) بخشى از 45 ماه مطالبات معوقه كارگران  دوش

را پرداخت كنند. 

سياستجامعهورزشفرهنگ

باز هم واليبال افتخار آفريد
ــگ جهانى  ــم لي ــران در هفته شش ــال اي ــى واليب ــم مل تي
ــى دور نهايى  ــتان به يك قدم ــا پيروزى بر لهس ــال ب واليب
ــمين  ــنا»، در شش ــيد. به گزارش «ايس ــابقات رس اين مس
ــاعت  ــال تيم ملى ايران از س ــگ جهانى واليب ــه از لي هفت
ــالن 12 هزار نفرى آزادى ميزبان  ــب) در س 21 (جمعه ش
ــدند با ارائه يك  ــان ايران موفق ش ــتان بود. ملى پوش لهس
ــود را 3 بر يك  ــف قدرتمند خ ــده حري ــش خيره كنن نماي
ــاى (23-25، 25-16، 25- 11 و 25 -19)  ــا امتيازه و ب

شكست دهند. 

كفاشيان حرف زد
رييس فدراسيون فوتبال، على كفاشيان، در نشست  روز گذشته 
وزير ورزش با مديران عامل 16 تيم ليگ برترى گفت: «با وجود 
ليگ خوب و فوتبال توانمند نتايج نشان مى دهد، باشگاه هاى ما 
موفق نيستند. ما حمايت ويژه در مسائل اقتصادى مى خواهيم، 
ــائل اقتصادى است.» كفاشيان  چون اهميت فوتبال در گرو مس
ــتيم  ــاگر در برزيل داش اظهار كرد: «با اينكه ما 5تا6 هزار تماش
ــه از خارج بودند، اما در بازى  ــه 2500 نفر آنها از ايران و بقي ك
ــاگر داشت. فوتبال مى تواند  با آرژانتين حريف ما 35 هزار تماش
درآمد داشته باشد همان طور كه فيفا سهميه كشورها را از 250 
ــت. ما نيازمند حمايت جدى  هزار به 750 هزار افزايش داده اس

وزارت هستيم.» 

جام جهانى كشتى در ايران
ــته ميزبان  ــال گذش ــال، ايران مثل دو س ــاس اعالم في براس
ــد. امريكا نيز همچون  ــابقات جام جهانى كشتى فرنگى ش مس
ــتى  ــال پياپى ميزبان جام جهانى كش ــراى دومين س ايران ب
ــتى شهر الس وگاس  ــيون جهانى كش آزاد خواهد بود، فدراس
ــال 2015 در  ــابقات جهانى س امريكا را به عنوان ميزبان مس
ــابقات به عنوان  ــاالن انتخاب كرده است. اين مس رده بزرگس
ــى بازى هاى المپيك  ــه از رقابت هاى گزينش ــتين مرحل نخس
ــال 2003 كه نيويورك  ــود. بعد از س ــوب مى ش برزيل محس
ــابقات جهانى بود، بار ديگر ميزبانى اين رقابت ها  ميزبان مس

به امريكايى ها رسيده است. 

ديدار سفير ايران و وزير خارجه لبنان
ــيل وزير  ــفير ايران در لبنان، با جبران باس ــد فتحعلى، س محم
ــه مالقات و در خصوص تحوالت منطقه و روابط دوجانبه  خارج
ــيل، در اين مالقات با اشاره به روابط  گفت وگو كرد. جبران باس
ــور در عرصه هاى مختلف، بر آمادگى دولت لبنان  ممتاز دو كش
ــترش همكارى ها تاكيد كرد و اظهار كرد: «جمهورى  براى گس
ــم داشته و اين  ــالمى ايران نقش بارزى در مبارزه با تروريس اس
ــورهاى منطقه و جهان  ــا همكارى كش ــده خطرناك بايد ب پدي
ــورهاى منطقه را تهديد  ــم فقط كش ــود. تروريس ــه كن ش ريش
ــورهاى دنيا به شمار رفته  نمى كند، بلكه خطرى براى تمام كش
ــترك براى  ــع جامعه جهانى در همكارى مش ــن رو، مناف و از اي

مبارزه با اين تهديد است.» 

نخبگان براى دولت مهم اند
ــنبه در بخش پايانى نشست  ــحاق جهانگيرى، عصر چهارش اس
ــم اقتصادى دولت كه  ــى از اقتصاددانان با تي ــى جمع هم انديش
ــت  ــود و رونق اقتصادى در نهاد رياس ــروج از رك ــا موضوع خ ب
ــور  ــد، اظهار كرد: «دولت براى نخبگان كش جمهورى برگزار ش
ــت هم انديشى با اين  ــت و برگزارى نشس ارزش زيادى قائل اس
ــد از نظريه هاى آنان  ــه مى خواه ــت ك عزيزان، به اين نيت اس
ــتفاده كند. جلسه هايى كه دولت با حضور نخبگان و اساتيد  اس
دانشگاهى برگزار مى كند، جلسه هاى نمايشى نيست، بلكه براى 
تك تك نظريه هاى اين عزيزان ارزش قائل هستيم و در تكميل 

برنامه هاى دولت از اين نظريه ها استفاده خواهيم كرد.» 

شمس در دادسرا
ــنا» گفت: «روز  ــمس الواعظين در گفت وگو با خبرنگار «ايس ش
ــت در دادسراى اوين  ــته براى بار نخس ــنبه هفته گذش سه ش
ــى از موضوعات ادامه  ــدن برخ ــدم، پس از مطرح ش حاضر ش
ــد.» امروز  ــى و تحقيقات به صبح امروز موكول ش ــد بررس رون
(شنبه) براى بار دوم در اين دادسرا حاضر شده و تفهيم اتهام 
ــغ عليه نظام از  ــده تبلي ــدم. اتهامى كه براى من مطرح ش ش
ــركت در كنفرانس ها  و صفحه فيس بوك  طريق مصاحبه ها، ش
ــت. من هيچ يك از اين اتهامات را نپذيرفتم و تاكيد كردم  اس
ــت. انتقاد در پرونده من  كه روزنامه نگارم و وظيفه ام انتقاد اس
ــير به تبليغ عليه نظام شود،  وجود دارد، اما اگر اين انتقاد تفس

ــت.  پذيرفته نيس

اعضاى تيم ملى فوتبال ايران، به همراه كارلوس كى روش پس از 
بازگشت از برزيل مورد استقبال رسمى وزير ورزش و مسئوالن 

فدراسيون فوتبال قرار گرفتند 

گالب آدينه، بازيگر پيشكسوت سينما و تئاتر نخستين تجربه 
موسيقايى خود را با همراهى  «هانيبال يوسف» به روى صحنه 

خواهد برد 

احمد مسجدجامعى و گروه تهرانگردى با حضور در مجموعه 
ورزشى آزادى مهمان رييس فدراسيون واليبال بودند و از تالش 

ملى پوشان واليبال قدردانى كردند

پس از اعالم مصوبه شوراى صنفى نمايش 
ــران فيلم هاى قديمى  ــر امكان اك مبنى ب
ــارك رمضان، مدير  ــژه ماه مب در طرح وي
عامل موسسه تصوير شهر از ارائه تعدادى 
فيلم در قالب سه بسته به وزارت فرهنگ 
ــالمى براى دريافت مجوز خبر  و ارشاد اس
ــن فيلم ها كه  داد.  هادى منبتى گفت: اي
ــنهاد شده اند،  در سه بسته پنج تايى پيش
ــدگان»، «ناخدا خورشيد»،  شامل «دلش
«پرى»، «آژانس شيشه اى»، «مسافران»، 
ــط»،  بى خ ــذ  «كاغ ــك»،  «كمال المل

ــت»، «رنگ  ــون»، «ليلى با من اس «هام
ــهر»، «گل هاى  ــت ش ــدا»، «زير پوس خ
ــمان»، «نياز» و  داوودى»، «بچه هاى آس

«اى ايران» مى شوند. 
ــارك  ــاه مب ــد در م ــينماها مى توانن س
ــانس  ــانس اضافى بعد از س رمضان دو س
ــاعت  ــى تا حدود دو س ــف خود يعن موظ
ــه نمايش فيلم  ــح، برنام قبل از اذان صب

داشته باشند. 
ــرى،  ــا صاب ــر محمدرض ــوى ديگ از س
ــينماداران درباره  ــخنگوى انجمن س س

وضعيت سينماها در ماه رمضان نيز گفت: 
در جلسه شوراى صنفى كه محمد احسانى 
ــتند،  و محمدرضا فرجى هم حضور داش
ــد از اول ماه مبارك رمضان بعد از  قرار ش
افطار تمام سينماها با بليت نيم بها فيلم ها 

را نمايش دهند. 
ــينمادارن درباره  ــن س ــخنگوى انجم س
ــال  ــد درح ــاى جدي ــتقبال از فيلم ه اس
ــينمايى  ــم س ــت: فيل ــز گف ــران ني اك
ــى رضا عطاران  «ردكارپت» به كارگردان
ــنواره فيلم فجر هم با استقبال  كه در جش

ــه تازگى  ــد، ب ــراه ش ــى هم ــيار خوب بس
ــور  ــينماهاى كش ــود را در س ــران خ اك
ــروش قابل توجهى  ــا ف ــه ب ــاز كرده ك آغ

مواجه شد. 
ــد مى دهيم تا  ــزود: نوي ــه اف وى در ادام
ــالن ها مراجعه  ــه س ــردم ب ــه م زمانى ك
ــت  ــد در خدم ــينماها باي ــد، س مى كنن
ــته تا  ــال هاى گذش ــند. در س مردم باش
ساعت1:30بامداد فيلم ها اكران مى شد، 
اميدواريم اين روند امسال هم ادامه داشته 

باشد. 

تماشاى دوباره فيلم هاى
 على حاتمى، بيضايى،  تقوايى، 
مهرجويى، حاتمى كيا، بنى اعتماد، 
صدرعاملى، مجيدى، تبريزى و 
داوودنژاد در ماه رمضان

نوستالژى ها
معتادان همسرآزار 

ــن  ــنا، سيدحس ايس ــزارش  گ به 
ــوى چلك در همايش بزرگ  موس
ــدر در  ــگان از موادمخ بهبوديافت
ــتان گفت: هيچ كس از اعتياد  اس
ــت و در جامعه امروز  مصون نيس
ــن افراد درگير  ــاهد كاهش س ش
ــوى مصرف و گرايش  و تغيير الگ
ــتيم.  ــمت مواد صنعتى هس به س
ــن مواد،  ــه ويژگى  اي ــه ب ــا توج ب
آن  ــدگان  مصرف كنن ــترين  بيش
ــكيل  ــان تش ــان و نوجوان را جوان
ــه اين  ــا توجه ب ــه ب ــد ك مى دهن
ــاز و كار مناسب  ــرايط بايد س ش
ــروج افراد از اين وضعيت  براى خ
ايجاد شود. دليل مهم در بازگشت 
ــت كه در سه  از اعتياد، اعتماد اس
سطح اعتماد فرد به خود، اعتماد 
ــواده به فرد معتاد و همچنين  خان

اعتماد جامعه است. 
ــوراى هماهنگى مبارزه با  دبير ش
ــان نيز در  ــتان زنج موادمخدر اس
ــش، گفت: روزانه  ــه اين هماي ادام
ــه دليل  ــور ب ــر در كش ــت نف هش
ــرف موادمخدر جان خود را از  مص

دست مى دهند. 
ــال  تقى نصيرى اظهار كرد: در س
ــه  ــات علي ــته 1743 عملي گذش
ــوداگر موادمخدر در  ــاى س بانده
ــور صورت گرفته كه 573 تن  كش
ــده است.  ــف و ضبط ش مواد كش
ــه دليل مصرف  ــيب هايى كه ب آس
موادمخدر شاهد آن هستيم بسيار 
ــت، زيرا طبق آمار  تامل برانگيز اس
65 درصد همسرآزارى ها، 30 درصد 
ــا، 23 درصد نزاع و  كودك آزارى ه
ــرقت و  ــا، 40 درصد س درگيرى ه
ــد زندانيان به  ــت 65 درص در نهاي
ــتند.  دليل مصرف موادمخدر هس
روزانه هشت نفر در كشور به دليل 
ــواد، جان خود را از  مصرف اين م
دست مى دهند و قطعا تا خود فرد 
ــرد يا گروهى  ــد، هيچ ف اراده نكن
ــرك دادن يا عدم  ــد در ت نمى توان

گرايش افراد موثر واقع شود. 
ــوراى هماهنگى مبارزه با  دبير ش
ــان تاكيد  ــتان زنج موادمخدر اس
فعاليت هاى  كردن  اجتماعى  كرد: 
مبارزه با موادمخدر بسيار ضرورى 
ــد در اين  ــه مردم باي ــت و هم اس

حوزه بسيج شوند. 

بعدى  «دور  گفت:  ملل  سازمان  در  روسيه  دائمى  نماينده 
جريان  در  ژوئيه   15 تا   2 از  گروه5+1  و  ايران  مذاكرات 

خواهد بود» 

مديرعامل شركت آب و فاضالب كشور 
ــر بودن  ــر به س تاكيد كرد: با وجود س
ــهر كشور و  توليد و مصرف در 517 ش
ــود  وجود تنش آبى، پيش بينى مى ش
در هيچ كدام از كالنشهرها جيره بندى 
ــته باشيم، كما  برنامه ريزى شده نداش

اينكه االن هم نداريم. 
حميدرضا جانباز، با اشاره به پيش بينى 
سازمان هواشناسى در سال 92 مبنى 
بر اينكه تابستان 93، بالغ بر 1/5درجه 
ــال قبل  ــبت به زمان مشابه در س نس
افزايش دما دارد، گفت: براى تامين آب 
ــهرها،  از منابع جديد در تعدادى از ش
ــا، اجراى  ــازى چاه ه ــازى و بازس بهس
ــامانه هاى  ــال و بهبود س خطوط انتق
ــزى  ــع آب را برنامه ري ــال و توزي انتق

كرديم. 
ــداد زيادى از  ــاره به اينكه تع وى با اش
ــال  ــده در س ــات برنامه ريزى ش اقدام
ــده و بقيه نيز براى گذر از  93 انجام ش
ــتان درحال انجام هستند، گفت:  تابس
ــالب  ــركت هاى آب و فاض ــى ش تمام
برنامه جامع مديريت مصرف دارند و به 
تفكيك شهرها مى دانند به چه ميزان و 

چگونه آب را مديريت كنند. 

ــالب  ــركت آب و فاض ــل ش مديرعام
ــركت ها  ــاره به برنامه ش ــور با اش كش
ــى كه صورت  ــه اقدامات گفت: از جمل
ــار، كاهش فشار  مى گيرد مديريت فش
ــبكه ها،  ــب ها، زون بندى ش آب در ش
بهسازى شبكه و به كارگيرى روش هاى 
ــركت  ــت. براى هر ش صرفه جويى اس
ــده و پيش بينى  ــخص ش برنامه ها مش
ــود اينكه در  ــا وج ــت كه ب ــا اين اس م
ــهر، توليد و مصرف آب به يك  517 ش
ــت و با كوچك ترين تغييرى  اندازه اس
ــش توليد در  در افزايش مصرف و كاه
آن شهرها تنش آبى خواهيم داشت، با 
ــهرها  وجود اين درهيچ كدام از كالنش
ــده نداريم.  جيره بندى برنامه ريزى ش
ــهميه بندى آب  همان گونه كه االن س

صورت نمى گيرد. 
او در مورد خبرهاى منتشر شده مبنى 
ــهميه بندى آب در كرج و  ــاز س ــر آغ ب
اتفاقات احتمالى در ساير شهرها گفت: 
ممكن است در جاهايى تا سياست مان 
دچار مشكل شود، ايستگاه پمپاژ از مدار 
خارج يا شكستگى لوله ايجاد شود كه 
اينها از مصاديق جيره بندى برنامه ريزى 

شده نيست. 
جانباز با تاكيد بر اينكه مصرف بهينه به 
معناى كم مصرف كردن نيست، گفت: 
ــاى صورت گرفته و  تاثير توصيه ه
اقدامات انجام شده در زمينه 
مديريت مصرف زياد بوده 
اما متاسفانه در برخى 
شهرها به ويژه تهران 
با 2/5 درصد افزايش 
مصرف آب روبه رو 
ــه اين  ــتيم ك هس
ــوب  خ ــوع  موض
دركل  ــت.  نيس
ــور مصرف آب  كش
ــبت به  2درصد نس
ــال قبل در زمان مشابه  س
ــت.  ــته اس ــش داش افزاي
ــود،  ــى مى ش پيش بين
ــدات به وجود  با تمهي
ــه اى در  ــده دغدغ آم

شهرها نداشته باشيم. 

جانباز با تاكيد بر اينكه مصرف بهينه به 
معناى كم مصرف كردن نيست، گفت: 
ــاى صورت گرفته و  تاثير توصيه ه
اقدامات انجام شده در زمينه 
مديريت مصرف زياد بوده 

ــال قبل در زمان مشابه  س
ــت.  ــته اس ــش داش افزاي
ــود،  ــى مى ش پيش بين

ــه اى در  ــده دغدغ آم

شهرها نداشته باشيم. 



آيا بيمه كردن سهام موجب اعتماد سرمايه گذاران به بورس خواهد شد؟
1  بله                 2  خير                 3  نمى دانم

لطفا شماره موردنظرتان را تا ساعت 5 عصر امروز به 50001243 پيامك كنيد .
شما مى توانيد نتيجه نظرسنجى را فردا در همين ستون پيگيرى كنيد.

نظرسنجى امروز

«فرصت امـروز» قائل به ديدگاهى نيسـت كه 
بـار همه مصائب و مشـكالت عالـم را به دوش 
مسـئوالن و تصميم گيـران بينـدازد.  البتـه 
تقصيرات و قصورات ايشان كم نيست و مى توان 
قرن ها در مورد آن نوشـت. اما نمى خواسـتيم 
مثـل تمام سـتون هاى طنز ديگر بنويسـيم و 
راسـتش را هم بخواهيد زياد به اين كار اعتقاد 
نداشـتيم. ايده خودپـرداز از چنين برداشـت 
بچـه  خيلـى  شـايد  شـد.  زاده  اعتقـادى  و 
تو دل برويى به نظر نرسـد، اما بچه است ديگر. 
بزرگ مى شـود و براى خودش كسى مى شود. 

شايد خوش تيپ  هم شد. 

ــتان صميمى ما يك  ــى از دوس ــت پيش يك چندوق
ــين زمان  ــم ماش ــرد به اس ــراع ك ــتگاهى اخت دس
MACHINE OF TIME)). چون خونشون جا 
نداشت دستگاه رو آورد تو زيرزمين خونه ما گذاشت. 
اين طورى هم نبود كه هميشه درست كار كنه بعضى 
ــتباه مى كرد. مثال يك بار كه من رفتم  اوقات هم اش
ــتم دكمه  STARTرو زدم كه برم زمان  توش نشس
ــفر زمان دو تا شكالت هوبى بهم  كوروش به جاى س
ــم خيلى اميدوار  ــه ديروز صبح ه ــه اينك داد. خالص
ــه، خالصه رفتيم  ــت درمون كار كن ــودم كه درس نب
ــتيم زمانو زديم 500 سال پيش! دستگاه  توش نشس
ــد و دوباره روشن  ــروصدا كرد و تاريك ش يه كم س
ــط يك خيابون قديمى افتادم.  ــد. يكهو ديدم وس ش
ــريع براى  ــر وجودمو فرا گرفته بود. س حيرت سراس

اينكه مطمئن شم رفتم جلو و از يك نفر پرسيدم. 
گفتم:  اى آريايى! االن چه ساليست و اينجا كجاست 
(سعى كردم كتابى حرف بزنم كه شبيهشون به نظر 

بيام)
گفت: 1393! تهران! خيابان الله زار! مرتيكه ديوانه! 

ــد كه فهميدم دستگاه اون روز درست حسابى  اين ش
كار نكرده! تو راه برگشت به خونه ديدم جلو خودپرداز 
شلوغه! منم رفتم تو صف وايسادم كه ببينم چه خبره! 

سه شنبه
ــاعت 11:56 ظهر بود من به همراه چهار نفر ديگر  س

در صف خودپرداز وايساده بوديم. 

من: آقا چه خبر هوا چرا اينقدر گرم شده! 
ــده چرا چرت مى گى هيچ  مرد1: «نه كجاش گرم ش

سالى تو اين موقع اين قدر خنك نبود اتفاقا!»
مرد 2: «فقط مزخرف بگو يك ريز، اَه اَه»

ــى مى كنيد يك چيز  ــن: خب آقا چرا اين قدر قاط م
گفتم چه خبرتونه؟ 

مرد1: با اين اوضاع اقتصادى واقعا ديگه روحيه براى 
كسى مى مونه؟ 

ــخت شده،  ــت مى گيد خيلى اوضاع س من: خب راس
واسه چى اومديد خودپرداز؟ 

مرد1: هيچى اومدم پول بكشم براى دخترم. 
من: مگه دخترتون مى خواد چكار كنه؟ 

ــگاه درس مى خونه اگر  ــجويه! داره دانش مرد1: دانش
خدا بخواد مهندس شه! 

من: چه رشته اى داره مى خونه تو دانشگاه؟ 
مرد 1: پرستارى! 

من: خب چه جورى مهندس شه! 
مرد1: خب ديگه همه آخرش مهندس ميشن ديگه! 

من: خب ولش كنين. كجا درس مى خونه؟ 
ــى يك ميليون فقط خرج اين  ــلفى آباد! ماه مرد1: س

بچمه! 
من: شما خودتون چقدر درآمد داريد؟ 

مرد1: 600 هزار تومان! 
ــه! چكار  ــه ك ــه؟ نمى ش ــن: خب چه جورى مى ش م

مى كنيد خب! 
ــم. تازه يك  ــه يك كاريش مى كني ــرد1: خب ديگ م
دانشجو ديگه هم دارم كه داره درس مى خونه ايشاهللا 

آقاى دكتر شه! 
من: حتما داره مهندسى مى خونه!؟ 

ــيه اى ها! چرت و پرت چرا  مرد1: همش دنبال حاش
ميگى فقط! 

ــون رو با اين حقوق  من: خب جدا چه جورى خرجش
در مى آرى! 

مرد1: خودم هم نمى دونم. ولى فعال كه جور شده! 
ــوخته بود  ــه پيرمرد بيچاره س من كه كلى دلم واس
داشتم فكر مى كردم چه كمكى مى تونم بهش بكنم. 
ــو  ــتم برنمياد گفتم شمارش منتها ديدم كارى از دس

بگيرم كه اگرچيزى پيش اومد خبرش كنم. 
ــمارتونو بديد. شايد يك جايى كارى  من: آقا خب ش

چيزى بود خبرتون كنم. 

از  ــم  ــال دوازده ــاى س انته در 
ــا بهار 1972  ــه مصادف ب مدرس

ــى ام  زندگ ــه  ك ــود  ب ــالدى  مي
تحوالتى شد. شايد  ــتخوش  دس

ــش از زندگى  ــه اين بخ نتوان ب
مديرعامل  نوجوانى  به عنوان  من 
ــرد. از اين بابت كه  ــاره ك اپل اش
ــاور نمى كند.  ــى ب ــاال كس احتم
مردم حتما مى گويند جوانى كه 
ــت چطور  اينقدر الابالى بوده اس
ــد، اما به  ــه يك نخبه تبديل ش ب
ــى از زندگى  ــن بخش هرحال اي
من بود. روز هايى كه همه چيز را 
تجربه مى كردم. در همان روزها 
بود كه به خانواده ام اعالم كرده، 
دارم خانه كوچكى مى گيرم تا از 

پيش آنها بروم. 
ــت روبه رويم  ــا عصباني ب ــدرم  پ
ــر از روى  ــتاد و گفت: «مگ ايس
ــى». من هم  ــن رد بش جنازه م
ــتم و از خانه آنها بيرون  در را بس
ــتان خودروى  تابس همان  رفتم. 
شخصى من آتش گرفت. با وجود 
آنكه با پدرم رابطه خوبى نداشتم 
ــن آمد و خودرو را تا  به كمك م

ــراى خريد  ــيد. ب خانه يدك كش
ــين جديد مجبور بودم  يك ماش
ــراى همين  ــم. ب ــدا كن كارى پي
ــتانم به نام  همراه با يكى از دوس
ــاك به كالج دى آنزا رفتم تا  وازني
ــغلى  از داخل تابلوى اعالنات ش
ــى پيدا  ــره هم يك ــم. باالخ بياب
كردم. مركز خريد وست گيت به 
تعدادى دانشجو احتياج داشت تا 
براى بچه ها نمايش سرگرم كننده 
اجرا كنند. براى ساعتى سه دالر 

ــه تن  ــنگين ب ــكه هاى س بالماس
مى كرديم و ماسك روى سرمان 
ــش آليس  ــا نق ت ــتيم  مى گذاش
ــب، كالهدوز  ــرزمين عجاي در س
ــفيد را بازى  ديوانه و خرگوش س
ــك كار  ــم ي ــم. من به چش كني
ــگاه مى كردم،  ــخره به آن ن مس
ــرگرم كننده  اما وازنياك آن را س
ــچ وقت به  ــن هي ــه بود. م يافت
ــدم. آن  ــتن صبر شهره نش داش
ــخت و طاقت فرسا را  روزهاى س
ــنگينى  به ياد دارم. زمانى كه س
ــك ها جانم را به لب  لباس عروس

مى رساند.
ــد. لباس ها  ــرم مى ش ــى گ  خيل
سنگينى كشنده اى داشتند. بعد 
ــه لباس ها را بر تن  از چند دقيق
ــت  دلم مى خواس واقعا  ــتن  داش
ــا از آن  ــوى گوش چند ت بزنم ت

بچه ها. 
 ادامه دارد...

قانون  ــق  مطاب ــروز:  ام ــت  فرص
ــب  و  كارها  راه اندازى برخى كس
ــت  و جوى كار  براى افراد در جس
ــوز ندارد.  ــازى به دريافت مج ني
ــاغل بايد  ــته از مش تنها آن دس
ــت  ــى درياف ــاز  و  كار قانون در س
ــغل قرار بگيرند  مجوز و ثبت ش
ــن مكلف به  ــاس قواني ــه براس ك
ــا  ــتند. ب ــات هس ــت مالي پرداخ
وجود اين، اين روزها بازار فروش 
ــودجو بسيار  مجوز براى افراد س
ــت. البته زمين بازى اين  داغ اس
ــاى ناآگاهى  ــودجويان در دني س
ــى كه  ــرار دارد؛ مردم ــردم ق م
ــه مراجع  ــد ب ــى رفت وآم تواناي
ــته كه  ــى را ندارند، آن دس قانون
ــالع يافتن  ــراى اط ــواد الزم ب س
ــى دريافت مجوز را  از مواد قانون
ــول زياد  ــد و گروهى كه پ ندارن
ــى دور از جهان  ــا را در فضاي آنه
ــترى ثابت  واقعيت قرار داده مش
ــر خريدوفروش  ــا و دفات بنگاه ه

مجوز هستند. 
ــن  اي ــال جارى،  س ــت  ارديبهش
ــد تا نمايندگان  معضل باعث ش
ــوند.  ــه كار ش ــت ب مجلس دس
ــر نجومى  ــت مقادي ــد درياف رون
ــب و كار  ــروش مجوز كس براى ف
ــت  نمايندگان ملت را بر آن داش

ــد و براى  ــى انجام دهن تا اقدام
ــى دريافت  ــد قانون ــهيل رون تس
ــى را مصوب كنند.  مجوز، قوانين
ــن متصديان صدور  در اين قواني
ــه كار  ــوط ب ــتگاه هاى مرب و دس
ــراى  ب را  راه  ــد  باي ــبى  كاس و 

ــهيل كنند.  ــدگان كار تس جوين
اين مصوبات در راستاى كوتاهى 
دست سودجويان از جيب مردم 

تصويب شد. 
مجلس شوراى اسالمى با بررسى 
جزييات طرح اصالح مواد 1، 6 و 
7 قانون اجراى سياست هاى كلى 
ــى، ماده  ــل 44 قانون اساس اص
ــب و مقرر  ــن طرح را تصوي 3 اي
ــأت مقررات زدايى  ــا هي كردند ت
ــاى  مجوزه ــدور  ص ــهيل  تس و 

ــب و كار به رياست وزير امور  كس
ــكيل و  ــى تش ــادى و داراي اقتص
سقف زمانى براى صدور مجوز در 
هر كسب و كار از سوى اين هيأت 
ــانى  تعيين و در پايگاه اطالع رس
مجوزهاى كسب و كار اعالم شود. 

البته كسب و كارهايى نيز هستند 
ــغل هاى  ش ــالح  اصط ــه  ب ــه  ك
ــوند.  ــه مى ش ــان و آب دار گفت ن
ــه  ــال در عرص فع ــركت هاى  ش
مبالغ خيلى  خريدوفروش مجوز 
ــغل ها  ــن ش ــراى اي ــنگينى ب س
مثال  ــراى  ب مى كنند.  ــت  درياف
طبق گزارش ها مجوز يك شركت 
بين المللى  ــاده اى  ج حمل و نقل 
براى تاسيس 850 ميليون تومان 
ــگاه عمومى  ــوز يك درمان و مج

ــان خريدوفروش  80ميليون توم
مى شود، همچنين گرفتن مجوز 
يك سفره خانه سنتى 60 ميليون 
ــس هواپيمايى 55  تومان و آژان

ميليون تومان مى طلبد. 
ــب و كارها  ــل بعضى كس در مقاب

ــى از جمله  ــتند كه به داليل هس
اشباع بازار از وجود آنها به نسبت 
ــرى خريدوفروش  ــام كمت با ارق
ــاغلى  ــود. اينها همان مش مى ش
ــالح مردم،  ــتند كه به اصط هس
ــت در بازار آنها فراوان شده  دس

است. 
ــوز اين  ــد از خريد مج ــايد بع ش
ــل متفاوت  ــاغل هم به دالي مش
ــه موفقى  ــغل تجري ــب ش صاح
نداشته باشد و مجبور به تعطيلى 

ــود. اينجاست كه  ــغل خود ش ش
ــروش مجددا وارد  بنگاه خريدوف
كار مى شود و مجوز فروخته شده 
را با قيمتى كمتر از آنچه صاحب 
ــرد و با  ــاز پرداخته، مى گي امتي
ــخص ديگرى  قيمت قبلى به ش
ــر رو بازار  ــذار مى كند. از ه واگ
ــود مجوز كسب و كار در دست  س
ــادى و ضرر  ــازار كس دالالن و ب
ــت. قيمت  ــراى مردم عادى اس ب
ــغل ها در ادامه  ــى از اين ش برخ

آورده شده است. 
ــدازى يك  ــوان نمونه راه ان به عن
آژانس تلفنى مجوزى 25 ميليون 
تومانى و يك مهدكودك مجوزى 
مى خواهد.  ــى  تومان ــون  ميلي  4
ــه ضعف  ــد ك ــر مى رس ــه نظ ب
ــتگاه هاى صادر كننده مجوز،  دس
ــا و  ــى محدوديت ه ــود برخ وج
ــنگ اندازى ها در مسير صدور  س
ــى  ــا و عدم آگاه ــان مجوزه آس
ــاغل زمينه  ــن مش ــان اي صاحب
اين  ــندگان  فروش ــتفاده  سوء اس
مجوزها را فراهم مى كند، اين در 
حالى است كه براساس ماده 62 
قانون برنامه پنجم توسعه شروع 
ــران  ــب و كار در اي ــه كس هرگون
ــال 1390 مجوز  ــان ماه س از آب

نمى خواهد. 

فروش كسب و كار
روبرت اشتراوس:  موفقيت مانند كشتى گرفتن با يك گوريل است. وقتى كه 
خسته شديد، دست از مبارزه نمى كشيد، بلكه هنگامى مى توانيد استراحت 

كنيد كه گوريل را از پاى درآورده باشيد. 
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تاجر ميمون

ــارد تومان اعالم كرده  ــات بانكى را بالغ بر 150 هزار ميلي ــاد و دارايى رقم واقعى معوق ــر اموراقتص وزي
است. اين ميزان مبلغ به بدهكاران بزرگ بانكى مربوط مى شود كه همگى اعالم كرده اند توليد كننده 
ــراى دريافت وام  ــود كه مردم عادى ب ــات بانكى در حالى اعالم مى ش ــن رقم باالى معوق ــتند. اي هس
ــان بايد روند طوالنى را پشت سر بگذارند.  با دريافت معوقات 150 هزار ميلياردى از سوى  مورد نظرش
ــه 15 ميليون زوج وام ازدواج داد. با  ــاب وام ازدواج 5 ميليون تومانى مى توان ب ــك مركزى و احتس بان
ــاب وام خوداشتغالى به رقم 20ميليون تومان و با توجه به اينكه هرشخص وام گيرنده مى تواند  احتس
ــغل ايجاد كند، لذا با دريافت معوقات بانكى از بدهكاران بزرگ 7/5 ميليون شغل ايجاد خواهد  يك ش
ــكن را در سقف خود و به مبلغ 35ميليون تومان محاسبه كنيم با 150هزار ميليارد  ــد. اگر وام مس ش

تومان مى توان 4ميليون و 285 هزار و 714 خانواده را صاحب خانه كرد. 

سودوكو

خود پرداز

منطقه آزاد

5پاورقى

حكايت

وزير راه و شهرسازى: بافت فرسوده 15 درصد مساحت كل كشور است.

نمودار امروز

سعيد هوشيار

داستان افرادى كه در مسـير زندگى شان به موفقيت رسيده اند 
همى شـه مورد توجـه جامعه بوده و هسـت. نوع نگاه شـان به 
حوادث زندگى، و شكسـت ها، موفقيت ها، خانواده و تالش هاى 
شبانه روزى و سختكوشى شـان نيز مى تواند الگوى مناسبى را 
در ذهـن مخاطب شـكل دهد. الگويى كه مخاطب بتواند مسـير 
خـود را ماننـد آنهـا تعريف و تعييـن كند. بر همين اسـاس، در 
سراسـر جهان همى شـه متونى در قالب كتاب منتشر مى شود 
و به خوانش روش افراد موفق مى پردازد. انتشـار و ديده شـدن 
جنبه هاى گوناگون زندگى اين افراد هدف ارزشـمندى است كه 
در ستون «پاورقى» به آن مى پردازيم. انتشار اين جنبه ها حاوى 
اطالعات ارزشـمندى اسـت كه مى تواند در زندگـى اقتصادى-

اجتماعى مردم اهميت بسزايى داشته باشد.

استيو در سرزمين عجايب

استيو جابز/ مديرعامل سابق اپل

ــتايى  روس در  روزگارى  روزى 
ــتايى ها  در هند، مردى به روس
ــراى خريد هر  اعالم كرد كه ب
ــه آنها پول  ــون 20 دالر ب ميم
ــتايى ها هم  ــد داد.  روس خواه
ــان پر است  كه ديدند اطراف ش
ــگل رفتند و  ــون، به جن از ميم
ــان كردند  ــروع به گرفتن ش ش
ــون  ــزاران ميم ــم ه ــرد ه و م
ــا  آنه از  ــت 20 دالر  ــه قيم ب
ــدن تعداد  خريد، ولى با كم ش
ــتايى ها دست از  ميمون ها روس

تالش كشيدند… 
ــرد اين بار  ــن خاطر م ــه همي ب
پيشنهاد داد براى هر ميمون به 
ــا 40 دالر خواهد پرداخت.   آنه
ــتايى ها  روس ــرايط  ش ــن  اي با 
ــر گرفتند.  فعاليت خود را از س
ــس از مدتى موجودى باز هم  پ
كمتر و كمتر شد تا روستاييان 
ــيدند و براى  ــت از كار كش دس
كشاورزى سراغ كشتزارهايشان 

رفتند.  
ــه 45 دالر  ــنهاد ب اين بار پيش
ــداد  تع ــه  نتيج در  و  ــيد  رس
ــد كه  ــا آن قدر كم ش ميمون ه
به سختى مى شد ميمونى براى 
ــرد.  اين بار نيز  ــن پيدا ك گرفت
ــرد كه براى  ــرد تاجر ادعا ك م
ــون 100 دالر  ــر ميم خريد ه
ــون براى  ــد داد، ولى چ خواه
ــهر مى رفت  ــه ش ــد ب كارى باي
ــاگردش محول  ــا را به ش كاره
ــرف او ميمون ها  ــا از ط كرد ت

را بخرد.  
ــه  ــاگرد ب ــر، ش ــاب تاج در غي
ــت: «اين همه  ــتايى ها گف روس
ــد!  ــس را ببيني ــون در قف ميم
ــك 80 دالر  ــا را هر ي من آنه
ــت تا  ــم فروخ ــما خواه به ش
ــت مرد  ــس از بازگش ــما پ ش
ــه او  ــه 100 دالر ب ــا را ب آنه

بفروشيد.» 
ــه احتماال مثل  ــتايى ها ك روس
ــده  ــه ش ــما وسوس ــن و ش م
ــان را روى هم  بودند پول هايش
ــتند و تمام ميمون ها را  گذاش

خريدند... 
ــى  البته از آن به بعد ديگر كس
مرد تاجر و شاگردش را نديد و 
ــتايى ها ماندند و يك  تنها روس

دنيا ميمون...!!! 

 
0 10 20 30 40 50 60

 عملکرد بازیکنان و کادر فنی

 ساختار مدیریتی در فدراسیون فوتبال

 بدشانسی و داوری

نتیجه نظرسنجی هفتن تیرهاه درباره علل نتیجه نگرفتن  
 (درصد)تین فوتبال ایران در جام جهانی

نرخ رشد سپرده ها و مانده بدهى بخش غيردولتى به سيستم بانكى

روبرت اشتراوس:  موفقيت مانند كشتى گرفتن با يك گوريل است. وقتى كه 
خسته شديد، دست از مبارزه نمى كشيد، بلكه هنگامى مى توانيد استراحت 


