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گام های ایران خودرو برای افزایش تنوع محصوالت
م��دل  ب��ا  ای��ران  در  را  »رن��و«  نش��ان  و  ن��ام 
دوست داش��تنی رنو 5 می شناس��ند. این خودروی 
نوس��تالژیک که احتم��اال هریک از م��ا تجربه یک 
بار س��وار ش��دن بر آن را داریم، میهمان 30 س��اله 
خیابان های ایران اس��ت که به واسطه عملکرد فنی 

مناس��ب در زمان عرضه و قیم��ت رقابتی در مقابل 
رقبا به خوبی توانست نگاه مثبت ایرانی ها را به این 
برند فرانس��وی جلب کند. رنو 5 یکی از خودروهای 
نوس��تالژیک بود که در س��رما و گرما روی مالکان 

خود را زمین نمی انداخت. 

شرکت ۱۱5 س��اله رنو ۱۲۷ هزار پرسنل دارد و 
در چندین شرکت بزرگ خودروسازی دنیا از جمله 
نیسان )۴۴ درصد(، آوتوواز )۲5 درصد(، داچیا )۹۹ 
درصد(، رنو سامس��ونگ موت��ورز )۸0 درصد( و رنو 
اسپورت صد درصد سهامدار است.           صفحه3
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گام های ایران خودرو برای افزایش تنوع محصوالت
نام و نشان »رنو« را در ایران با مدل دوست داشتنی 
رن��و 5 می شناس��ند. این خودروی نوس��تالژیک که 
احتماال هریک از ما تجربه یک بار س��وار ش��دن بر 
آن را داری��م، میهمان 30 س��اله خیابان های ایران 
اس��ت که به واس��طه عملکرد فنی مناسب در زمان 
عرض��ه و قیم��ت رقابت��ی در مقابل رقب��ا به خوبی 
توانست نگاه مثبت ایرانی ها را به این برند فرانسوی 
جلب کند. رن��و 5 یکی از خودروهای نوس��تالژیک 
بود که در س��رما و گرم��ا روی مالکان خود را زمین 

نمی انداخت. 
ش��رکت ۱۱5 س��اله رنو ۱۲۷ هزار پرسنل دارد و 
در چندین شرکت بزرگ خودروسازی دنیا از جمله 
نیسان )۴۴ درصد(، آوتوواز )۲5 درصد(، داچیا )۹۹ 
درصد(، رنو سامس��ونگ موت��ورز )۸0 درصد( و رنو 

اسپورت صد درصد سهام دار است. 
محصوالت رنو در ایران اکنون به ۹ مدل س��واری 
و چندین مدل س��نگین باری بالغ می شود  اما تولید 
رس��می و تقریبا تی��راژدار آنها متعل��ق به تندر ۹0 
و م��گان اس��ت. جذابیت های بازار خ��ودروی ایران 
بسیاری از خودروسازان بزرگ اروپایی از جمله بنز، 
فیات، فولکس، پژو و رنو را به ایران کش��انده است. 
پیش بینی می ش��ود با توافق نهایی هسته ای بیشتر 
شرکت های خودروسازی معتبر دنیا برای حضور در 

بازار ایران سر و دست بشکنند. 

توسعه محصول
گ��روه صنعتی ایران خودرو به منظور پاس��خگویی 
به س��ایق مصرف کنن��دگان و افزایش س��هم بازار، 
 تصمیم به توس��عه همکاری با ش��رکت رنو فرانس��ه 
ب��رای عرضه محصوالت جدید این ش��رکت در بازار 
ای��ران گرفت. قرار ش��د دو محصول جدی��د به نام 
رن��و کلیو و رنوکپچ��ر در ایران خودرو تولید ش��ود. 
خودروهای رنو کپچر و کلیو در نمایشگاه بین المللی 
تبریز به بازار ایران معرفی ش��دند. رنوکپچر در سال 
۲0۱3 می��ادی به بازارهای جهانی معرفی ش��ده و 
در آینده ای نزدیک و با اس��تقبال ب��ازار، خط تولید 
 ای��ن محص��ول در ش��رکت ایران خ��ودرو راه اندازی 

خواهد شد. 
ایران خودرو از س��ال گذش��ته حرکت منس��جم و 
مداومی را درجهت جوان گرایی تولید و طراحی آغاز 

کرده است، بدین خاطر با اطمینان می توان گفت که 
ایران خودروی امروز با ایران خودروی سال های قبل 
متفاوت اس��ت، همان طور که ایران خودروی فردا با 
ایران خودروی امروز، تفاوت های چشمگیری خواهد 

داشت. 

رنو کلیو
خودروی رنو کلیو، با ش��عار نفس��گیر »الهام بخش 
اطمین��ان و زیبایی« ب��ه بازار ه��ای جهانی معرفی 
ش��ده اس��ت. این خودرو در س��ال ۲005 موفق به 
 Euro N’CAPدریافت رتبه 5 س��تاره از موسسه
ش��د. همچنین دو بار در س��ال های ۱۹۹۱ و ۲006 
به عن��وان »خودروی س��ال« انتخاب ش��د. محصول 
»کلی��و ۴« در کاس B و به صورت  هاچ بک طراحی 
ش��ده اس��ت. حجم موتور آن ۲/۱ لیتر و توربوشارژ 
چهار س��یلندر خطی است. قدرت موتور ۱۲0 اسب 
بخار و ۱۹0 نیوتن متر گشتاور بوده که در نوع خود 
بی نظیر محس��وب می ش��ود. گیربکس آن نیز شش 

دنده اتوماتیک و دبل کاچ است. 
این خودرو دارای استاندارد آالیندگی یورو 5 بوده 
و مصرف س��وخت آن ۱/5 لیتر در هر ۱00 کیلومتر 

پیمایش است. 
کلی��و ۴ طولی کمی بیش��تر از چه��ار متر یعنی 
چهاره��زار و 6۲ میلیمتر و پهن��ای یک هزار و ۷3۲ 
میلیمت��ر دارد. ارتفاع آن یک هزار و ۴۴۸ میلیمتر و 
وزن آن نیز ۹۸0 کیلوگرم اس��ت. فاصله بین محور 
جل��و و محور عقب آن نی��ز دو هزار و 5۸۹ میلیمتر 

است. 
از تجهی��زات ایمن��ی ای��ن محصول می ت��وان به 
سیس��تم ترمز ای.  ب��ی.  اس، چهار ایرب��گ و کروز 
کنترل اش��اره کرد. همچنین محصول کلیو ۴ مجهز 
به سیس��تم کنترل پایداری الکتریکی اس��ت که با 
تکنولوژی باالیی پای��داری خودرو را تحت نظر دارد. 
از دیگ��ر تجهیزات و تزیینات این خ��ودرو می توان 
به تهوی��ه اتوماتیک، زاپاس ف��والدی R15، حالت 
مصرف بهینه، رادیو رهیاب، کامپیوتر اطاعات سفر، 

آینه های برقی قابل تنظیم، آینه های جانبی تاش��و، 
شیش��ه های جانبی برقی، روشن کننده خودرو بدون 

کلید، فرمان برقی و... اشاره کرد. 
کلی��و۴ دارای سیس��تم کمک برای س��رباالیی و 
سیستم هشدار دهنده بس��ته نبودن کمربند ایمنی 
اس��ت. فاصله ک��ف خودرو ب��ا زمین هم ب��ا ارتفاع 
باال طراحی ش��ده، رینگ های ای��ن خودرو ۱6 اینچ 
آلومینیومی درنظر گرفته شده و این محصول مجهز 
به چراغ روشنایی در روز است. همچنین المپ های 
مه شکن آن نیز با قاب دور کرومی تزیین شده است 
که برای افزایش زیبایی بصری این خودرو برای روی 

پنل درها نیز نوار کرومی تعبیه شده است. 

رنو کپچر
خودروی رنو کپچر یک خودروی کراس آور دارای 
باالترین امتیاز اس��تاندارد ایمنی 5 س��تاره اروپایی 
است. سال ۲0۱3 ش��روع تولید خودروی کپچر در 
شرکت رنو است که در این سال با گذشت تنها چهار 
ماه از تولید، تعداد ۲00 هزار دستگاه از این خودرو 
در همه بازارهای رنو به فروش رسیده است. در آغاز 
ش��روع فروش این محصول در کشور کره فقط هزار 
دس��تگاه در هفت دقیقه به فروش رسیده است. در 
نظرسنجی نمایش��گاه خودرو سئول در سال ۲0۱3 
نی��ز محصول کپچر عنوان بهترین خ��ودرو را از آن 

خود کرده است. 
این محص��ول با حج��م موتور ۲/۱ لیت��ر و توربو 
چهارس��یلندر خطی بوده و با گیربکس ش��ش دنده 
اتوماتیک و کاچ دوبل دارای ۱۲0 اسب بخار قدرت 
در ه��ر چه��ار ه��زار و ۹00 دور و ۱۹0 نیوتن متر 
گشتاور در هر دوهزار دور است. این محصول سازگار 
با محیط زیست و دارای اس��تاندارد آالیندگی یورو 
5 ب��وده و در هر ۱00 کیلومت��ر پیمایش ۴/5 لیتر 

سوخت مصرف می کند. 
ط��ول محصول کپچر چهار ه��زار و ۱۲۲ میلیمتر 
یعنی کمی بیشتر از چهار متر و وزن آن نیز ۱۱۸0 
کیلوگرم اس��ت. فاصله بین محور جلو و محور عقب 

آن نیز دوهزار و 606 میلیمتر طراحی ش��ده است. 
پهن��ای این محص��ول یک ه��زار و ۷۷۸ میلیمتر و 
ارتق��اع آن نیز دوه��زار و 3۱ میلیمت��ر یعنی کمی 

بیشتر از دومتر است. 
محص��ول ک��راس آور کپچر دارای سیس��تم ترمز 
ای.  بی.  اس است. همچنین سیستم تهویه اتوماتیک 
در آن تعبی��ه ش��ده و رین��گ آن آلومینیوم��ی ۱۷ 
اینچی و دارای چراغ روش��نایی در روز اس��ت. این 
محصول مانند کلیو ۴ دارای سیستم کنترل پایداری 
الکتریکی اس��ت که از تکنول��وژی باالیی برخوردار 

بوده و رانندگی ایمنی را به ارمغان می آورد. 
ب��رای افزایش ایمنی راننده و سرنش��ین ها،  عاوه 
بر ایربگ های جلو، ایربگ ه��ای جانبی نیز برای آن 
طراحی شده است. برای راحتی سرنشینان سه عدد 
استراحتگاه س��ر ویرگول ش��کل برای صندلی های 
عقب در نظر گرفته ش��ده و س��هولت در رانندگی با 
طراحی آینه های جانبی همچنین شیشه های عقب 

به صورت برقی تامین می شود. 
کپچر دارای سیستم کروز کنترل و محدودکننده 
س��رعت اس��ت. رادیو رهیاب و کامپیوت��ر اطاعات 
ای��ن  در  امکان��ات موج��ود  از دیگ��ر  نی��ز   س��فر 

خودرو است. 
کپچ��ر از قابلیت ه��ای دیگری همچون سیس��تم 
مص��رف بهینه، سنس��ور و دوربین عقب، سیس��تم 
کم��ک برای س��رباالیی، مدیریت انرژی هوش��مند، 

صندلی های قابل تنظیم عقب و... بهره مند است. 

کالم آخر
ش��رکت ایران خودرو در یک و نیم س��ال اخیر که 
بحران تولید را پشت س��ر گذاشته، بر موضوع توسعه 
محصول توجه زی��ادی دارد. همان طور که مهندس 
 هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
بارها به آن اش��اره ک��رده، ایران خودرو دیگر دغدغه 
تولی��د نداش��ته و توان و تمرکز خ��ود را معطوف به 
خدم��ات پس از فروش، کیفیت، صادرات و توس��عه 

محصول کرده است. 
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5 فناوری جدید دیجیتال 
دوربین های هوشمند با قابلیت اتصال به اینترنت 

دوربین ه��ای دیجیتال از جمله کاالهای پرطرفدار 
بازار هستند و تقریبا در تمامی فصل سال رونق خود 
را از دس��ت نمی دهند. گش��تی در بازار دیجیتال از 
ورود دوربین های هوش��مند جدید ب��ه بازار حکایت 

دارد. 
هوش��مند  دوربین ه��ای  سامس��ونگ  کمپان��ی 
ارتقا یافت��ه خود را که نخس��تین س��ری محصوالت 
دیجیت��ال  فن��اوری جدی��د همگرای��ی  مبتنی ب��ر 
 WB250F/WB200F، WB800F، هس��تند 
WB30F، DV150F  و ST150F راه��ی بازار 

کرد. 
این گروه از دوربین های هوشمند از قابلیت اتصال 
به اینترنت و فناوری وای فای برخوردارند. این قابلیت 
ب��ه کاربران ای��ن توانایی را می ده��د که عکس های 
مورد عاق��ه خود را بافاصله بع��د از گرفتن، آپلود و 
به معنای واقعی از کاربردهای یک دوربین هوشمند 
اس��تفاده کنند و نیز به دستگاه های متصل شده این 
قابلیت را می دهد که بدون نیاز به کامپیوتر یا تبلت 
ی��ا هر ابزار واس��طه دیگر و تنها ب��ا یک کلیک روی 

دوربین، عکس ها را به اشتراک بگذارد. 
همچنین کاربران موبایل های هوشمند، با استفاده 
از صفح��ه نمای��ش لمس��ی و بزرگ تر گوش��ی های 
هوشمند خود راحت تر می توانند عکس ها را ویرایش 

و خیلی سریع تر آپلود کند. 
ای��ن  AutoShare نی��ز یک��ی از قابلیت ه��ای 
دوربین هاس��ت که به کاربر ای��ن امکان را می دهد تا 
به محض گرفتن عکس، از طریق ارتباط وای فای آن 
را به تلفن هوش��مند خود فرس��تاده و در آن ذخیره 
کنن��د. این ویژگی که امکان پش��تیبان گرفتن و به 
اش��تراک گذاش��تن لحظات خاص را مهیا می کند، 
خیل��ی زود و دقیق��ا بعد از نصب، ج��زو ویژگی های 

اصلی و اولیه دوربین می شود. 
 Smart Cameraاپلیکیش��ن از  اس��تفاده  ب��ا 
کاربران تلفن های هوش��مند مبتنی بر سیستم عامل 
iOS  و اندروی��د می توانند این اپلیکیش��ن را روی 
تلفن ش��ان دانل��ود کرده و س��پس ب��ا دوربین های 
هوشمند موجود از طریق وای فای، دوربین هوشمند 
را کنترل کنند، از عکس ها پشتیبان بگیرند و آنها را 

به اشتراک بگذارند. 
دوربی��ن  مدل WB250F تصاوی��ر را با زوم ۱۸ 
برابر و ۱۴/۲ مگاپیکسل ثبت می کند. این دوربین با 
طراحی کاس��یک، مجهز به صفحه لمس هیبریدی 
ش��امل یک نمایشگر لمسی LED و کلید ناوبری با 
قابلیت پنج جهت اس��ت که به کاربر امکان می دهد 
نحوه کنترل دوربین خود را به دلخواه تنظیم کند. 

دوربین WB800F نیز یک دوربین کاس��یک با 
قابلی��ت زوم طوالنی م��دت و زوم ۲۱ برابری نوری 
و ۱6/3 مگاپیکس��لی BSI CMOS است که برای 
عکاسی در نور کم طراحی شده و دارای یک کنترل 
هیبریدی اس��ت ک��ه به عکاس این ح��ق انتخاب را 
می دهد که از بین کنترل نمایش��گر لمسی و کنترل 
ناوب��ری پن��ج جهته یک��ی را برای کنت��رل دوربین 

انتخاب کند. 
م��دل دوربی��ن WB30F ی��ک دوربی��ن مینی 
اس��ت ک��ه توانایی های��ی چ��ون زوم اپتی��کال ۱0 
براب��ری و لنز واید 24mm  و بدنه ای بس��یار نازک 
 با ضخامت تنها 17mm  دارد. تکنولوژی عکاس��ی
 ،CCD سنس��ور ،DV150، 16.2 Megapixel
لن��ز F2.5 25mm و اپتی��کال زوم 5x از دیگ��ر 

ویژگی های این مدل محسوب می شود. 
دوربین ST150F برای عکاس��ان آماتور به بازار 
آمده و دارای اپتیکال زوم 5x و ۱6.۲ مگاپیکس��ل و 
سنسور CCD است که اتصال وای فای این دوربین، 
ب��ه کاربر امکان می دهد عکس ه��ا را در لحظه روی 

سایت های اجتماعی آپلود کند. 

یک فبلت با قلم هوشمند
کمپانی ایسوس محصول جدید خود را که ترکیبی 
از ی��ک تبل��ت اندرویدی و موبای��ل G3 با یک قلم 
هوش��مند Stylus اس��ت به بازار ای��ران وارد کرده. 
این فبل��ت که Fonepad Note 6 نام دارد دارای 
صفح��ه نمایش چند لمس��ی 6 اینچی فول HD و 
مبتنی بر پلتفرم اینتل طراحی شده که برای راحتی 
کاربر و س��رعت در یادداشت برداری، یک قلم به آن 

اضافه شده است. 
ای��ن فبل��ت دارای پردازن��ده دو هس��ته ای ات��م 
 اینت��ل با فرکانس دو گیگاهرتز اس��ت که از فناوری
Hyper-Threading  پش��تیبانی می کن��د و از 
سیس��تم عامل اندروید ۴/۲ بهره می ب��رد. قلم فون 
پد نت نیز ای��ن قابلیت را دارد که کاربر بدون توجه 
ب��ه برنامه های��ی که در حال اجراس��ت به س��رعت 
 Smart نت برداری کند. همچنین می توان با قابلیت
Crop این قل��م در محیط های مختل��ف اندروید و 
نرم افزاره��ای مختل��ف تصویر مورد نظ��ر را انتخاب، 

برش و ذخیره کرد. 
ایس��وس در نرم افزار جدیدی که برای دوربین این 
گوشی هوشمند طراحی کرده تنظیمات نور و اضافه 
Fone�  رردن افکت را برای کاربر آسان کرده است.
pad Note 6  به دوربین ۸ مگاپیکسلی در پشت و 

۱/۲ مگاپیکسلی در جلو مجهز شده است. 
از ویژگی ه��ای نرم اف��زار جدید دوربین ایس��وس 
می ت��وان به قابلیت All Smile اش��اره کرد که این 
قابلیت در سری عکس های متوالی از صورت، بهترین 
عکس را انتخاب می کند و همچنین این امکان را به 
کاربر می دهد که به طور خودکار لبخندها را ش��کار 
و عکاس��ی کند؛ قابلیت Smart Remove  نیز در 
دوربین Fonepad Note 6  اش��یا و افرادی را که 
در پس زمینه عکس به طور ناخواسته وجود دارند را 

حذف خواهد کرد. 
این فبلت دارای ۱0/3 میلیمتر ضخامت و ۲۱0 
گرم وزن اس��ت و در دو رنگ س��یاه و س��فید در 
مدل ه��ای ۱6 و 3۲ گیگابایتی وارد بازار ش��ده و 
ح��دود یک میلیون و 300 هزار تومان قیمت داده 

می شود. 

فلش مموری دو سر و ضد آب در جمع 
تازه واردها

یک فلش مموری جدید با نام  Mobile X10 نیز 
توس��ط کمپانی تایوانی سیلیکون پاور به بازار عرضه 
ش��ده که قابلیت های جدیدی را برای کاربران فراهم 

کرده است. 
فل��ش Mobile X10 دارای دو پ��ورت جداگانه 
اس��ت و از طری��ق اینترفی��س Micro USB ب��ه 
ابزارهای هوش��مند متصل می شود و برای اتصال به 
  USB  و نوت بوک هم می ت��وان از پورت PC ان��واع
آن اس��تفاده کرد. با قابلی��ت دو پورت در یک فلش 
کاربران می توانند به سرعت داده های مورد نظر خود 
را به ابزارهای الکترونیکی دلخواهش��ان انتقال دهند 
و دیگ��ر نگ��ران محدودیت ظرفیت حافظه گوش��ی 
و تبل��ت خ��ود نخواهند بود و در ه��ر زمان و هر جا 
می توانند به اطاعات خود دسترسی داشته باشند. 

ای��ن فلش بی نیاز از هرگون��ه منبع تغذیه خارجی 
و کابل اس��ت و برای استفاده از آن تنها کافی است 
فلش را به گوش��ی یا تبلت های پش��تیبانی کننده از 
USB متصل کرد. بدنه س��اخته ش��ده از آلیاژ روی 
و ابعاد کوچک دو مش��خصه این فلش  مموری  است. 
این محصول در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش 
مقاوم است. مدل X10 در ظرفیت های ۸، ۱6 و 3۲ 
گیگابای��ت با گارانتی داده پ��رداز رایانه متین به بازار 
عرضه ش��ده که مدل ۱6 گیگابایت��ی آن حدود 3۹ 

هزار تومان قیمت داده می شود. 

یک »آل این وان« با ویندوز 8
محص��ول جدی��د کمپان��ی msi نی��ز در جم��ع 
 All تازه واردهای بازار ق��رار دارد. این محصول یک
In One  ب��ا صفحه نمایش ۲0 اینچی اس��ت که با 
هدف جذب اس��تفاده در ادارات و شرکت ها به بازار 

آمده است. 
م��دل AP200 کمپان��ی MSI دارای پردازن��ده 
Pentium G3220 یا Core i3 4130  است که 
از نس��ل چهارم پردازنده هایCore  کمپانی اینتل 
ب��ا معماری Haswell ب��وده و کارایی باال و مصرف 
ان��رژی پایینی دارد. ای��ن پردازنده ها دارای تراش��ه 
گرافیکی درونی Intel HD Graphics هس��تند 
ک��ه ب��رای محی��ط اداری گزینه ایده آلی محس��وب 

می شوند. 
چیپ ست به کار رفته در این کامپیوتر بدون کیس 
H81 نام دارد که روی PC ها نیز اس��تفاده وسیعی 

داش��ته و باصرفه ترین چیپ س��ت کمپانی اینتل در 
س��ری ۸ از لحاظ قیمت اس��ت. AP200 دارای دو 
ش��کاف حافظه اس��ت که می توان به وسیله این دو 
شکاف در نهایت از ۱6گیگابایت حافظه DDR3 تا 

فرکانس 1600MHz استفاده کرد. 
 DVDای��ن »آل ای��ن وان« اداری دارای درایو نوری
Super Multi  ب��وده و از  ه��ارد دیس��ک های 3/5 
اینچی به وس��یله درگاه SATA 3 پشتیبانی می کند. 
 ،USB2 چهار پ��ورت ،USB3 دو پورت پرس��رعت
 خروج��ی HDMI و  VGA، خروجی و ورودی صدا،

 Wireless شبکه گیگابایت و شبکه ،Card Reader 
دیگر امکانات ارتباطی AP200  را تشکیل می دهند. 

روی ای��ن محص��ول دو پ��ورت COM نیز تعبیه 
شده است؛ پورتی که کماکان در ادارات و شرکت ها 
کاربرد دارد و بس��یار مورد نیاز اس��ت و امکان اتصال 
وس��ایل جانب��ی بیش��تری نظی��ر کارتخ��وان و. . . را 
ب��ه سیس��تم فراهم می س��ازد. این پ��ورت در اغلب 
کامپیوتره��ای امروزی وجود ندارد. AP200 در دو 
رنگ س��فید و مشکی به همراه صفحه کلید و موس 
 Microsoft Windows و سیس��تم عامل USB

8 و صفحه نمایش لمسی عرضه شده است. 

ورود مینی مادربورد به بازار دیجیتال
مادرب��ورد جدید گیمین��گ کمپان��ی msi با نام 
Z87I Gaming  و مبتنی بر چیپ س��ت قدرتمند 
Z87  کمپان��ی اینتل نیز در جم��ع تازه واردها قرار 
 LGA 1150 دارد. ای��ن محص��ول دارای س��وکت
  Haswell است و از پردازنده های پرقدرت معماری

پشتیبانی می کند. 
اس��تاندارد تح��ت  مادرب��ورد  مین��ی   ای��ن 

Mini ITX و از خان��واده مادربردهای گیمینگ به 
 ش��مار می ش��ود که دارای امکاناتی همچون ش��بکه
Killer E2200  ب��ا پش��تیبانی از Wifi و کارت 
صدا با پشتیبانی از Audio Boost جهت استفاده 

گیمرها است. 
با توجه به ابعاد بسیار کوچک، این مادربورد دارای تنها 
دو اسات حافظه با پشتیبانی حافظه هایDDR3  و یک 
اساتPCI Express x16  نسل سوم جهت استفاده 
 از کارت های گرافیکی پرقدرت است. قطعات استاندارد

 Military Class IV و م��دار تغذیه قدرتمند باعث 
می ش��ود این محصول با وج��ود ابعاد کوچ��ک دارای 
پای��داری مناس��ب ب��وده و مش��کلی در پش��تیبانی از 

قوی ترین پردازنده ها نداشته باشد. 
در کن��ار ای��ن مادرب��ورد، کمپان��ی MSI کارت 
 Geforce GTX 760 Gamingگرافیکی جدید
Mini ITX را نی��ز عرضه کرده ک��ه با وجود ابعاد 
بس��یار کوچک خود دارای کارایی بسیار باالیی بوده 
و مناس��ب برای س��نگین ترین بازی ه��ای رایانه ای 
اس��ت. هس��ته ای��ن کارت گرافیک��ی دارای ۱۱5۲ 
هس��ته Cuda بوده که به واسطه رابط حافظه ۲56 
 بیتی ب��ا دو گیگابایت حافظه GDDR5 در ارتباط 

است. 

سه شنبه 30 دی 1393 ضمیمه 
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دکتر برایان وانس��ینک، در گفت وگوی تلفنی با نش��ریه 
»توسعه مهندسی بازار«، صریح و ساده، افکارش را معرفی 

کرد.
وانس��ینک، معروف به ش��رلوک هلمز غذا، دانش��مند و 
بازاریابی تمام عیار است. دانشمند است، چون در »آزمایشگاه 
غذا و برند«، فعالیت پژوهش��ی دارد: بازاریاب اس��ت، از آن 
رو که تکنیک های مشاهده را در رستوران ها و فست فودها 
ب��ه کار می ب��رد تا م��ردم را در حال��ت عادی و ب��ه دور از 

آزمایشگاه های تصنعی، مطالعه کند.
خواندن این گفت وگو با دکتر وانس��ینک، از آن رو جذاب 
اس��ت که به ما می آموزد بهتر است به جای مطالعه »رفتار 
مصرف کننده« که فوق العاده جامع و کلی اس��ت، به »رفتار 
مصرف کننده در حوزه غ��ذا« بپردازیم که موضوعی جزئی 
است. به این ترتیب، وانسینک توانسته از خود برندی برجا 
بگذارد و آن بازاریابی برای »غذای س��الم« اس��ت، بی آنکه 
گرفتار »حجم« و »پرخوری« شویم که در نهایت به چاقی 

یعنی »بیماری قرن« می انجامد.
  لطفا خودتان را برای خوانندگان معرفی کنید.

من برایان وانس��ینک، استاد بازاریابی و رییس آزمایشگاه 
غ��ذا و برند در دانش��گاه کرن��ل )Cornell( در نیویورک 
هس��تم. تخصص من رفت��ار مصرف کنن��ده و تغییر رفتار 

مصرف کنندگان است.
نخس��تین کتابم »خوردن بی فکر: چرا بیش از آنکه فکر 

کنیم، می خوریم؟« نام دارد.
همچنین کتاب دیگری با ن��ام »خوش اندام در طراحی« 
دارم ک��ه به بررس��ی راه حل های برد-ب��ردی می پردازد که 
رس��توران ها، ش��رکت های مواد غذایی و حتی کارفرمایان 
می توانن��د با اس��تفاده از آنها زندگی س��الم تر و در نتیجه 
علمکرد بهتری را برای افراد ایجاد کنند. همچنین از س��ال 
۲00۷ تا سال ۲00۹ ریاست مرکز سیاست گذاری و ترویج 

غذایی را در وزارت کشاورزی آمریکا برعهده داشتم.
به عنوان رییس آزمایشگاه غذا و برند در دانشگاه 
کرنـل، درباره فعالیت های این مرکـز و ارتباط آنها با 

بازاریابی توضیحاتی دهید.
فعالیت های این مرکز روی کش��ف و اش��اعه راهکارهای 
ایجاد کننده تغییر در موانع غذایی متمرکز است. حدود ۲0 
سال پیش ما یک »بس��ته ۱00 کالری« را طراحی کردیم 
ت��ا مردم کمتر بخورند ول��ی در عین حال عملکرد باالتری 

داشته باشند.
امروزه این بسته به طور گسترده در ایاالت متحده مورد 
استفاده قرار می گیرد. بنابراین می توانم جواب سوال شما را 
این گونه بدهم که ما به شرکت های صنایع غذایی، برندهای 
غذایی و رس��توران ها کمک می کنیم ک��ه در فعالیت های 
بازاریابی و تبلیغات ش��ان بازدهی بیش��تری داشته باشند 
و رفتار مصرف کنندگان را به درس��تی تش��خیص دهند و 

استراتژی های شان را براساس آن تنظیم کنند.
بدین طریق ب��ه مصرف کنندگان نیز کمک می کنیم که 

عادات غذایی سالم تری داشته باشند.
به نظر شـما در دهه آینده شاهد چه تغییراتی در 
رفتار مصرف کنندگان محصوالت و خدمات مختلف 

خواهیم بود؟ 
ب��ه نظر من رفتار مصرف کنندگان در آینده دو روند کلی 
خواهد داشت، شخصی سازی و ساده سازی. مثا فرض کنید 
فردی که می خواهد کفش بخرد، مایل اس��ت رنگ و ظاهر 
کفش به گونه ای باش��د که کاما با تمایات و ترجیحات او 
مطابقت داشته باشد. پس شرکتی که کفش تولید می کند، 
باید شش تا هشت مدل کفش که مطابق با خواسته مشتری 
اس��ت به او ارائه دهد و به مش��تری این ام��کان را بدهد تا 
تغییرات جزئی مورد نظر خود را روی آن مدل ها انجام دهد. 
امروزه شخصی سازی به مقوله مهم و حساسی در بازاریابی 

تبدیل شده است.
ش��ما از یک س��و مجبور هس��تید که به شخصی سازی 
محصوالت و خدمت تان دست بزنید، زیرا در غیر این صورت 
مشتریان تان را از دست می دهید و کسب و کارتان شکست 
می خ��ورد و از ط��رف دیگر اگر بیش از ح��د محصوالت و 
خدمات تان را شخصی س��ازی کنید، مش��تریان تان عصبی 

و ناراض��ی خواهن��د ش��د. همچنی��ن ش��رکت ها در کنار 
شخصی سازی باید ساده س��ازی کاالهای شان را در دستور 
کار ق��رار دهند، زیرا مش��تریان در آینده تحمل پیچیدگی 

را نخواهند داشت.
برای رعایت تعـادل در مقوله شخصی سـازی چه 
پیشـنهاداتی به طور مشـخص برای رسـتوران ها و 

شرکت های مواد غذایی دارید؟ 
اگ��ر ب��ه رس��توران ها و ش��رکت های مواد غذایی نگاهی 
بیندازید، می بینید که سعی کرده اند به مقوله شخصی سازی 
در فهرس��ت )منو( خود توجه کنند و گزینه های مختلفی 
را در اختیار مش��تری خود قرار دهند. اما همین گزینه های 
مختلف گاه کار را برای مشتری سخت می کند و همان طور 

که گفتم، مشتریان امروز به دنبال پیچیدگی نیستند.
بنابرای��ن می توان ب��ا گزینه های کمتر ام��ا نزدیک تر به 
ترجیحات مشتری هم محصول خود را شخصی سازی و هم 
انتخاب کردن را برای مشتری به فرآیندی ساده تبدیل کرد.

برندهای مواد غذایی از چه روش های جدیدی برای 
تاثیرگذاری روی فرآیند تصمیم گیری مشتریان برای 

خرید استفاده می کنند؟ 
یک روش این اس��ت که گزینه سالم تر را به شکل گزینه 
آس��ان تر ارائ��ه می دهند. من با رس��توران های فس��ت فود 
بسیاری همکاری می کنم. در مشاوره هایم به آنها می گویم 
که گزینه های س��الم تر را در باالی فهرست )منو( خود قرار 
دهند تا از این طریق ش��انس انتخاب آنها توسط مشتریان 

را باال ببرند.
بنابراین با اولویت بندی درست غذاها در فهرست غذایی 
رس��توران ها می توان روی فرآیند انتخاب مش��تریان تاثیر 

گذاشت.
روش دیگر، ترویج مشترک )co-promotion( است. 
امروزه خیلی از سوپرمارکت ها برای ترویج محصوالتی مانند 
چیپس از محصوالت س��الم استفاده می کنند. بدین معنی 
که نوع چیدمان محصوالت به گونه ای اس��ت که محصولی 
مانند چیپس به صورت یک بسته همراه با محصوالت سالم 

به لحاظ غذایی به مشتری ارائه می شود.
برای اینکه شـرکت ها و برندهای مواد غذایی بهتر 
بتواننـد نیازها و خواسـته های مصرف کننـدگان را 

مدنظر قرار دهند، چه پیشنهادهایی دارید؟ 
پیش��نهادم این است که خیلی متکی به نتایج تحقیقات 

بازاریابی نباشید.
تحقیقات بازاریابی معموال داده هایی را به ش��ما می دهد 
که مردم فکر می کنند باید انجام دهند یا می خواهند انجام 
دهند، اما بیش��تر تصمیمات مش��تریان به ویژه تصمیمات 
غذای��ی آنها را نمی توان روی صفح��ه کامپیوتر یا از طریق 

مصاحبه تلفنی تجزیه و تحلیل کرد.
تصمیمات مش��تریان در لحظه گرفته می شود. بنابراین 
بازاریابان صنایع غذایی باید ساده ترین و سالم ترین گزینه را 
که باالترین حاشیه سود را نیز دارد، به مشتریان ارائه دهند.

ای��ن کار را می توان در بش��قاب غذایی که در رس��توران 
جلوی مش��تری گذاشته می شود یا چیدمانی از محصوالت 

که در فروشگاه جلوی چشمان او قرار می گیرد انجام داد.
دومی��ن کاری ک��ه برندهای مواد غذای��ی و مهم تر از آن 
رس��توران ها و فس��ت فودها باید انجام دهند این است که 
محصول خود را به گونه ای ارائه دهند که برای مصرف کننده 
عادی باشد. مثا شما حاضر نیس��تید برای یک لیوان آب 
سبزیجات پولی پرداخت کنید، در صورتی که این کار را به 

راحتی برای یک لیوان آبمیوه انجام می دهید.
دلیل آن این است که آبمیوه به گزینه ای کاما عادی برای 
ش��ما تبدیل شده است و برندی که می خواهد آب سبزیجات 
بفروشد باید همین کار را برای محصول خود انجام دهد. ارائه 
محصول جدید در یک بس��ته به همراه محصوالتی که برای 

مشتریان آشنا هستند، می تواند یک استراتژی موثر باشد.
سـوال پایانـی در مـورد کتـاب پرفروش شـما به نام 
»خوردن بی فکر: چرا بیش از آنکه فکر کنیم، می خوریم؟« 

است. درباره این کتاب توضیحاتی ارائه دهید.
مصرف کنندگان فکر می کنند که خودش��ان تصمیمات 
غذایی  ش��ان را می گیرند، اما تحقیقات ما نشان می دهد که 
این گونه نیس��ت. مردم گمان می کنن��د روزانه 30 تصمیم 
غذایی می گیرند اما در حقیقت تعداد این تصمیمات بیش از 
۲00 مورد است. مثا فرض کنید می خواهید همراه ناهارتان 
ساالد بخورید. ساالد خوردن تنها یک تصمیم است اما اینکه 
چقدر س��االد می خورید، آیا س��االدتان را تمام می کنید، از 
چه نوع سس��ی برای ساالدتان اس��تفاده می کنید و موارد 
دیگر، تصمیماتی است که محیط )شامل  برندها، شرکت ها، 
رستوران ها و...( به راحتی می تواند در آنها نقش داشته باشد 
و کاری کند که ما بیشتر بخوریم. راه مقابله با این اتفاق این 
است که سعی کنیم از محیط به نفع خود استفاده کنیم تا با 

خوردن غذای کمتر عملکرد باالتری داشته باشیم.
منبع: توسعه مهندسی بازار

گفت وگوی با دکتر برایان وانسینک، شرلوک هلمز غذا

پیوند روان شناسی و بازاریابی برای »غذای سالم«

سه شنبه 30 دی 1393 ضمیمه 
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در ای��ن مطلب ب��ه بیان چند راه چ��اره و ترفندهایی 
می پردازیم که توسط کارشناسان حرفه ای مطرح شده 
است. با کمک این ترفندها می توانید برخی از مشکات 

موجود در خانه خود را کنترل و بر طرف کنید. 
چگونه می توان با کمـک ترفندهای مختلف برای 
ایجاد خطای دید، فضایی کوچک را بزرگ و دلباز 

جلوه داد؟ 
ب��رای اینکه ی��ک اتاق کوچ��ک، جلوه و احساس��ی 
وس��یع و بزرگ تر به خود بگی��رد، از کاغذدیواری هایی 
با طرح ش��لوغ و با رنگ های تیره و رنگارنگ اس��تفاده 
نکنی��د. در ع��وض، دیوارها را با رنگی بس��یار مایم و 
روش��ن رنگ آمی��زی کنی��د و پرده ه��ای س��نگین و 
 ضخی��م را از دکوراس��یون فضای کوچ��ک خود حذف 

کنید. 
بگذاری��د ت��ا جایی ک��ه ام��کان دارد، پنجره ها فاقد 
پوش��ش باشد. اس��تفاده از وس��ایل کمتر و قرار دادن 
وس��ایل ضروری در دکوراس��یون، اس��تفاده از مبلمان 
ظریف و نصب آین��ه ای در فضای کوچک، از مهم ترین 
ترفنده��ا و تکنیک ها برای وس��یع تر کردن یک فضای 

کوچک است. 
اگـر نورپردازی خانه ای نامناسـب باشـد، چگونه 

می توان این مشکل را حل کرد؟ 
ابت��دا المپ های س��نتی و س��وخته را ب��ا المپ های 
جدید و س��الم عوض کنید. المپ های جدید و مدرن، 
این روزها گزینه های بس��یار مناس��بی برای نورپردازی 
هس��تند که هم طول عمر بیشتری دارند و هم گرمای 

کمتری تولید می کنند و بازده بسیار خوبی دارند. 
همچنین با ق��رار دادن چراغ های زیبا و دکوراتیو در 

قس��مت های مختلف، به تقوی��ت نور خان��ه بپردازید. 
لوس��ترهای س��قفی قدیمی خانه خود را تعویض کنید 
و از لوس��ترهایی در انواع جدید برای نورپردازی سقفی 

استفاده کنید. 
توصیه دیگر برای ارتق��ای وضعیت نورپردازی خانه، 
اس��تفاده از رنگ های روش��ن برای رنگ آمیزی س��قف 
اتاق هاس��ت، زیرا این کار به دلباز و روش��ن شدن فضا، 

کم��ک فراوان می کند. اس��تفاده از آینه های متعدد در 
دکوراس��یون نی��ز برای تش��دید و تقوی��ت نورپردازی 
خانه، یک ترفند بسیار مفید به شمار می آید که توصیه 

می کنیم حتما آن را در نظر داشته باشید. 
اگر گلدان گلی که روی میز چوبی قرار داده اید به 
دلیل نشت آب از زیر آن، سبب ایجاد لکه روی میز 
شده باشد، چگونه می توان این لکه را از بین برد؟ 

در این ش��رایط دو نوع لک��ه آب روی مبلمان چوبی 
وجود دارد. لکه های س��فید رنگ که نشان می دهد آب 
در همان قس��مت س��طحی چوب باقی مان��ده و از الیه 
پولی��ش روی چوب عبور نکرده اس��ت و لکه های تیره 
که نش��ان می دهد آب به الیه زیرین پولیش رخنه و به 

داخل بافت چوب نفوذ کرده است. 
لکه سفید، اغلب خود به خود و پس از خشک شدن پس 
از یک یا دو روز ناپدید می شود و اگر ناپدید نشد، می توانید 
به آسانی با قرار دادن یک پارچه پنبه ای نمدار روی لکه و 
گذاشتن اتوی داغ روی پارچه، پس از چند ثانیه لکه را از 
بین ببرید. از بین بردن لکه تیره رنگ سخت است و نیاز به 

سمباده کاری و ترمیم آن قطعه چوبی دارد. 
اگـر در فاصله بین دو پانـل پنجره دوجداره خانه، 
رطوبت جمع شـود، چطور می توان این مشکل را 

برطرف کرد؟ 
پنجره های دوجداره از دو الیه شیشه تشکیل شده اند 
ک��ه در فاصله بین آنها، گازی بی اثر قرار دارد که کاما 
مهر و موم ش��ده است. با گذش��ت زمان و گرم و سرد 
ش��دن هوا و ایجاد انبساط و انقباض و همچنین در اثر 
تابش خورش��ید، این عایق کاری تضعیف می شود و آن 
گاز به آرام��ی به بیرون نش��ت می کن��د و این امر باعث 
می ش��ود تا رطوبت هوا به م��رور جایگزین آن گاز بین 

جدار پنجره شود. 
در این صورت پنجره ش��ما نیاز به س��رویس ش��دن 
ی��ا تعویض دارد. گارانتی آن را چ��ک کنید و اگر تمام 
ش��ده بود، از یک فرد کارشناس برای سرویس کردن و 
تزری��ق گاز بین دو جدار پنجره کمک بگیرید یا پنجره 

را تعویض کنید.

رازهایی بزرگ برای حل مشکالت کوچک در خانه
سه شنبه 30 دی 1393 ضمیمه 
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ظاه��ر و جن��س موه��ا ح��اوی نکات 
بسیاری درخصوص وضع جسمانی افراد 
اس��ت. »تن س��الم« را از »موی سالم« 

بشناسید.
کارشناس��ان به این نتیجه رس��یده اند 
که برخ��ی داروها و ش��یوه های درمانی 
همان ط��ور که بر س��امت و ب��دن فرد 
تاثی��ر می گ��ذارد، مو و رش��د آن را نیز 
تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو توصیه 
می ش��ود ب��رای برخورداری از س��امت 
بیش��تر همواره مراقب مو و پوس��ت سر 

خود باشید.

شوره سر کابوس نیست
بس��یاری از مردم با مشکل روزمره ای 
ب��ه نام »ش��وره س��ر« س��ر و کار دارند. 
البته ش��مار قابل توجهی از اف��راد با این 
مش��کل کنار آمده اند و توجه چندانی به 
آن نمی کنن��د، اما بد نیس��ت بدانیم که 
براساس یک نظریه پرطرفدار، شوره سر 
نتیجه رش��د و فعالیت خ��ارج از معمول 

قارچ هاست.
کارشناس��ان عوامل دیگ��ری از جمله 
پوس��ت چرب، فش��ار روح��ی و روانی، 
چاقی، س��رما، آب و هوای خشک، اگزما 
و موارد دیگری از این دس��ت را در ایجاد 
شوره سر تاثیرگذار می دانند. برای درمان 
این اختال استفاده روزانه از شامپوهای 

ضدشوره توصیه می شود.
شوره های زرد را جدی بگیرید

در برخی موارد ممکن است شوره سر 
به رنگ زرد ظاهر شود که در این اوضاع 
بهتر است صرفا به اس��تفاده از شامپوی 
ضد ش��وره اکتف��ا نکنید و ب��ا مراجعه به 
پزش��ک متخصص، شیوه درمانی موثری 

به کار بگیرید.

تغییر مکرر مدل مو توصیه نمی شود
و  م��و  ات��وی  سش��وار،  از  اس��تفاده 
رنگ کردن دائم از جمله مواردی اس��ت 

که تاثیر منفی بر رشد مو دارد.
حتی کارشناس��ان توصیه می کنند که 
بیش از حد معمول از شانه و برس برای 
فرم دادن به مو نیز استفاده نشود، چون 
در غیر این صورت صدمات جدی به الیه 

خارجی مو وارد می شود.

اثر عجیب برخی داروها بر رشد مو
مطالع��ات جدید دانش��مندان نش��ان 
می ده��د برخ��ی ش��یوه های درمان��ی و 
اس��تفاده از داروهای��ی که ب��رای درمان 
کلس��ترول باالی خ��ون ب��ه کار گرفته 
می شود، تاثیر منفی بر رشد و جنس مو 
دارد. همچنین ثابت ش��ده که داروهای 
ضدافسردگی و نیز داروهای آنتی بیوتیک 

در رشد مو اختال ایجاد می کند.

آشنایی با مجله خون
آرش اعتم��ادی، مدیر این پروژه تحقیقاتی، مطالعات خود را با 
بررسی حدود 50 هزار داوطلب میانسال و مسن در شمال شرقی 
ایران انجام داده اس��ت.در تحقیقات این دانشمند، حدود ۹ درصد 
از داوطلبان با گ��روه خونی غیر O  به دلیل بیماری های مختلف 
ج��ان خود را از دس��ت دادند و ۱5 درصد ب��ه دلیل بیماری های 
قلبی تسلیم مرگ شدند.در ادامه تحقیقات، ارتباط گروه خونی با 
سرطان معده بررسی شده است. این تحقیقات نشان می دهد که 
احتمال ابتا به سرطان معده در افرادی با گروه خونی غیر O  به 
اندازه 55 درصد بیشتر است.اعتمادی در ادامه گزارش خود گفته 
است که احتمال لخته شدن خون و مشکات انعقادی در افرادی با 
گروه خونی غیر  از O بیشتر است و این موضوع ارتباط مستقیمی 
با مشکات قلبی دارد. همچنین ژنی که مسئول گروه خونی است، 
در همان کروموزومی قرار دارد که برخی از ژن های مسئول کنترل 
کلسترول خون قرار دارند.وی در نهایت گفته است که گرچه گروه 
خونی در سامتی نقش دارد ولی شیوه زندگی مهم ترین عامل در 
 BMC بروز انواع بیماری ها اس��ت.نتایج این تحقیقات در نشریه

Medicine  منتشر شده است.

 »تن سالم« را 
از »موی سالم« بشناسید

اس��تفاده از لنز یا عینک هایی که نمره آن قدیمی ش��ده است 
باعث می ش��ود فرد برای دیدن روی چش��م فشار وارد کند و در 
نتیجه خط های ریز و چین و چروک دور چش��م ظاهر می ش��ود، 
بنابراین الزم است هر سال یک بار به چشم پزشک مراجعه کنید. 
 اگر پوستی س��الم برای شما اهمیت دارد پس باید با مواردی 
که باعث چروک شدن و خراب شدن آن می شود نیز آشنا باشید. 
بعضی کارهای روزمره ما هستند که پوست مان را تخریب می کند 

و نمی گذارد از سامت آن لذت ببریم.
معاینه نشدن چشم: اس��تفاده از لنز یا عینک هایی که نمره 
آن قدیمی ش��ده است باعث می شود فرد برای دیدن روی چشم 
فش��ار وارد کند و در نتیجه خط های ری��ز و چین و چروک دور 
چش��م ظاهر می ش��ود، بنابراین الزم اس��ت هر س��ال یک بار به 

چشم پزشک مراجعه کنید.
رانندگی: هنگام رانندگی یا نشستن در خودرو، روی قسمتی 
از ب��دن ک��ه در معرض نور خورش��ید قرار می گی��رد، ضدآفتاب 
بیشتری بزنید. زیرا تشعشعات خورشید پوست را چروک می کند 

و حتی می تواند رنگ آن را نیز تغییر دهد.
اخم کـردن: حرکت های م��داوم عضله به ش��کل گیری خط 
اخم منجر می شود. س��عی کنید از درهم کشیدن صورت، غنچه 
کردن لب و... که چین و چروک و خط های دائمی ایجاد می کند، 

بپرهیزید.
استرس: استرس باعث ایجاد لکه، جوش، کدری، جوش های ریز 
و... در صورت می شود. بهترین راه حل، این است که به فعالیت هایی 

مانند یوگا، خواندن کتاب، پیاده روی و آشپزی بپردازید. 
مصرف انواع شـیرینی: مصرف باالی مواد قندی با آس��یب 
رس��اندن به کاژن باعث افتادگی پوس��ت می شود. پس به جای 
مص��رف قن��د مصنوعی از م��واد دارای قند طبیع��ی مانند میوه 

استفاده کنید.

 5 کاری که 
پوست تان را خراب می کند

 ارتباط گروه خونی 
با دچار شدن به بیماری های قلبی

مطالعات یک محقق ایرانی در موسس��ه ملی سامت آمریکا 
نشان می دهد که نوع گروه خونی در سامت قلب موثر است.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، تحقیقات نشان می دهد که 
احتمال ابتا به بیماری های قلب در افرادی با گروه های خونی 
A،B  و AB بیش��تر است و این افراد نسبت به افرادی با گروه 

خونی O  عمر کمتری دارند.
در این گزارش آمده اس��ت که گروه خون��ی تنها عامل موثر 
در بیماری ه��ای قلبی و عروقی نیس��ت و فاکتورهای مختلفی 
از جمله وزن، ورزش، ش��یوه زندگ��ی و رژیم غذایی در این امر 

دخیل هستند.

ضمیمه سه شنبه 30 دی 1393
شمــاره 142
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آخری��ن باری که خ��ود را وزن کرده ای��د کی بوده 
اس��ت؟ چند وقت یک ب��ار باید ای��ن کار را انجام داد؟ 
برخی از کارشناسان تغذیه پیشنهاد می کنند هفته ای 
یک بار خ��ود را وزن کنید و بعضی س��ایت های رژیم 
گرفت��ن می گویند باید وزنه خ��ود را دور بیندازید تا 

روحیه تان تضعیف نشود.
ب��ه گزارش همش��هری آناین اع��دادی که وزنه ها 
نش��ان می دهند گاهی بی ثباتی زیادی دارند و ممکن 
اس��ت وزن شما تا یک کیلوگرم در روز نوسان داشته 

باشد.
  PLOS One ام��ا تحقیقی که نتایج آن در ژورنال
منتشر شده است به ما می گوید بهترین تعداد دفعاتی 

که خود را باید وزن کنید، چقدر است.
هر چن��د پاس��خ آن به این پرس��ش ممکن اس��ت 
تعجب آور باش��د. ب��ه گفته این محقق��ان، افرادی که 
رژیم گرفته اند و هر روز خود را وزن می کنند، بیش��تر 
وزن کم می کنند. این بررس��ی نشان داد برای اینکه 
ف��رد وزن اضاف��ه نکند، دس��ت کم بای��د فاصله میان 

اندازه گیری های وزن ۸/5 روز باشد. 
الین��ا هان��در، نویس��نده ای��ن مقاله از دانش��گاه 
تکنول��وژی تامپ��ر فناند، می گوید ک��ه این پژوهش 
نمی توان��د قطعا رابطه س��ببی میان ای��ن دو عامل را 
نشان دهد. علت ممکن است این باشد افرادی که در 
رژیم خود جدی تر هس��تند، بیشتر دوست دارند خود 
را وزن کنند، چون ع��ددی را که می بینند برای آنها 
خوشایند است. پس آیا بهتر است همواره خود را وزن 

کنید یا راه های بهتری هم وجود دارد؟ 
ای��ن تحقی��ق ۲۸3۸  اندازه گی��ری وزن از ۴0 نفر 
ش��رکت کننده در ی��ک برنامه ارتقای س��امت را که 

می خواس��تند وزن کم کنند، مورد بررس��ی قرار داده 
بود. این ش��امل گروه کوچکی اس��ت، اما نویسندگان 
می گویند یافته های آنها بازتابی از س��ایر بررسی های 
انجام شده است، ازجمله بررسی های مربوط به حفظ 

کردن وزن کاهش یافته.
اکث��ر افرادی که رژیم دارند، معموال بعد از س��ه تا 

پنج سال به وزن قبلی خود بازمی گردند. 
ی��ک بررس��ی ک��ه در ژورن��ال پزش��کی نیوانگلند 

درباره حفظ کاه��ش وزن در 3۱۴ نفر با رژیم گرفتن 
موفق )که به طور میانگین در طول دو س��ال گذشته 
3/۱۹ کیلوگ��رم وزن از دس��ت داده بودن��د( نش��ان 
داد در اف��رادی ک��ه روزان��ه خ��ود را وزن می کنند، 
احتم��ال افزای��ش وزن در ح��د 3/۲ کیلوگ��رم در 
ط��ول ۱۸ م��اه آینده کمت��ر خواهد ب��ود. همچنین 
ای��ن نویس��ندگان می گویند ش��واهد چندانی وجود 
ن��دارد ک��ه ان��دازه گرفتن ه��ای مک��رر وزن موجب 
 کاه��ش اعتمادبه نفس ش��ود یا اث��رات منفی در پی 

داشته باشد.
  Obesity در یک مطالعه دیگر منتشر شده ژورنال
روی اطاعات مربوط به 3003 فرد در یک فهرس��ت 
ملی کنترل وزن، مشخص شد که تعداد دفعات بیشتر 
اندازه گیری وزن با »مهار ش��ناختی« بیشتر همراهی 
دارد و کسانی که روزانه خود را وزن می کردند، نسبت 
به آنهایی که کمتر از هفته ای یک بار این کار را انجام 
می دادند، میزان کمتری چربی را با رژیم غذایی خود 

دریافت می کردند.
اما اگر صرفا به دلیل کنجکاوی روی وزنه می روید، 
بررسی ها نشان می دهد که وزن در طول هفته نوسان 
دارد و آخ��ر هفته ها که غذای بیش��تری می خورید و 

کمتر فعالیت می کنید، افزایش می یابد. 
نویس��ندگان مقاله ژورنال PLOS One همچنین 
مقاله ای را در ژورنال Obesity Facts منتشر کردند 
)گرچه آن هم روی شمار کوچکی از افراد انجام شده 
بود( که نش��ان می دهد افرادی که نوس��ان وزن آنها 
در طول هفته بیش��تر است، به احتمال بیشتری وزن 
خود را ثابت نگه می دارند، ش��اید به این دلیل که این 

نوسان ریتم طبیعی وزن ما ست.

چند وقت یک بار باید خود را وزن کنیم؟ 
سه شنبه 30 دی 1393 ضمیمه 
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در همه جای دنیا مکان های عجیبی وجود دارند که 
بس��یار ترسناک هستند و قلب انس��ان از دیدن آنها به 
تپش می افتد. این مکان ها، طبیعی یا دست س��از بش��ر 
هس��تند. به هر حال توفیری چندان��ی هم ندارد، مهم 
این است که جزو ترسناک ترین جاذبه های دنیا هستند. 

  
مسیر پیاده روی برج CN – تورنتو، کانادا

آیا تا به حال در پیاده رو زمین خورده اید؟ روی زمین 
زمین خوردن خیلی ت��رس ندارد. اما امان از روزی که 
 CN بخواهی��د در پیاده رویی که در طبق��ه ۱۱6 برج
کانادا قرار دارد، زمین بخورید. آن وقت است که خیلی 
ش��یک به پایین پرت می ش��وید. البته ای��ن قدرها هم 
ناامن نیس��ت. مثا این شش قرمز پوشی که در عکس 
می بینید، لباس مخصوص پرش پوشیده اند تا به پایین 

بپرند. 
 آنها کمربند ایمنی و طناب های نگهدارنده پوشیده 
و همه جوره آماده پرش هستند. خیلی دل می خواهد 
از این ارتفاع رعب آور خودت��ان با پای خودتان پایین 
بپرید و همه امیدتان هم فقط یک طناب باشد! کسانی 
که جراتش را دارند، می توانند در این پیاده روی هوایی 
ق��دم بزنن��د و از آن باال همه تورنت��و را زیر پای خود 

ببینند. 
 حاضر شدن و پوشیدن انواع وسایل ایمنی برای حضور 
در این مکان دیدنی دنیا یک س��اعت زمان می برد و پس 
از آن ه��م می توانید حدود ۲0 تا 30 دقیقه در این پیاده 
رو در ارتفاع 360 متری بایس��تید. هزینه بازدید از مسیر 

پیاده روی برج CN حدود ۱۷5 دالر آمریکا است. 

معبد بودایی Kyaikhtiyo – صخره طالیی، 
میانمار

یکی از مش��هورترین جاذبه های گردش��گری جهان 
Kya - هععابد مش��هور بودایی اس��ت که در باالی کو

khtiyo، روی صخ��ره طای��ی در ایال��ت یانگ��ون در 
میانمار ق��رار دارد. حفظ تعادل ای��ن معبد واقعا جای 
تعجب دارد. افسانه های بودایی می گویند این صخره در 
کف دریا بوده اس��ت و بودا با قدرت ماورا الطبیعه آن را 

بلند کرده و در جای کنونی گذاشته است. 
و از هم��ه جالب ت��ر، اعتقاد دارند که ب��ودا با تاری از 
موی مقدس خود این صخره را این گونه محکم در جای 

خود نگه داشته است. 

برای رسیدن به این مکان گردشگری باید یک مسیر 
پرپی��چ و خم را ب��ا کامیون یا وانت از میان روس��تای 
کینپ��ان باال بروید و پس از ط��ی ۱۱ کیلومتر از میان 
جنگل تاریک به این مکان برس��ید. البته برای رسیدن 
به قله باید زحمت کوهنوردی را به پاهای خود بدهید. 
جای شکر دارد که آن باال رستوران، مهمان خانه و کافه 

وجود دارد تا رفع خستگی کنید. 

جاده Yungas – بولیوی
در باالی کوه یک جاده باریک و بسیار خطرناک 
وجود دارد ک��ه جنگل آمازون را ب��ه الپاز بولیوی 
وص��ل می کند ک��ه یکی از مکان ه��ای دیدنی دنیا 
به ش��مار می آید. این جاده به ن��ام »جاده مرگ« 
ش��هرت دارد. یکی از خطرناک ترین و کشنده ترین 

جاده ه��ای دنیا که ح��دود 6۱ کیلومتر طول دارد. 
حرکت در ای��ن جاده ح��دود ۴5۷۲ متر از زمین 

فاصله دارد. 
تصور چنین جاده ای هم ترس��ناک اس��ت چه برسد 
به عبور از میان آن! راننده های ماش��ین سنگین که در 
این جاده با عرض س��ه متر عبور می کنند واقعا بس��یار 
پرجرات و دیوانه هس��تند. هیچ نوع گاردریل محافظی 
در حاش��یه جاده وج��ود ندارد. جالب این جاس��ت که 
اتوبوس و تریلرهای بس��یاری ب��ه طور دوطرفه از جاده 
م��رگ عبور می کنند. س��االنه ۲00 تا 300 نفر در این 
مسیر کشته می ش��وند و انواع صلیب و یادبود در طول 
جاده وجود دارد اما همچنان مسیر اصلی است و خیلی 

راننده ها از آن عبور می کنند. 

پل Trift – سوئیس
پل بس��یار باریک که س��ه الیه چ��وب و کابل فلزی 
دارد، برای گردش��گرانی است که می خواهند از یخچال 
طبیعی در تریفت در ارتفاع ۱00.5 متری دیدن کنند، 
تنها مس��یر عبور اس��ت. این پل با ط��ول ۱۷۱ متری، 
بلندترین و باالترین پل کوه آلپ اس��ت. برای رس��یدن 
ب��ه این پل باید با تله کابین ب��ه آنجا بروید. تله کابین ها 

ظرفیت هشت نفر را دارند. 
 این پل یکی از مکان های دیدنی، ترس��ناک و بسیار 
هیجان انگیز در س��ال ۲00۴ میادی ساخته شد. اما 
در س��ال ۲00۹ میادی مورد بازسازی قرار گرفت که 
نوسان و ترس کمتری دارد اما همچنان موجب وحشت 
کوهنورده��ا اس��ت. در کلبه ای در آن س��مت نیز انواع 

غذاهای محلی سرو می شود. 

 Llangollen و کانال Pontcysyllte آب گذر
– ویلز

چندین کیلومتر به س��مت ش��رق لیانگولن در ویلز، 
بلندتری��ن و طوالنی ترین آب گذر دنی��ا وجود دارد که 
مانند اسباب بازی های شهربازی است. این آب گذر جزو 
میراث جهانی یونس��کو است و در سال ۱۸05 میادی 
ساخته ش��ده اس��ت که یکی از مکان های دیدنی دنیا 

به شمار می رود. 
ب��ا ای��ن همه قدم��ت همچن��ان نیز مس��یری برای 
جابه جایی مس��افران است. از این مسیر ساالنه بیش از 
یکهزار قایق رودخانه و یکهزار قایق پدالی در ارتفاع 30 
متری از باالی رودخانه Dee عبور می کنند. چشم انداز 
این کانال بس��یار زیبا اس��ت و ترس آن ارزش امتحان 

را دارد. 

استخر شیطان در آبشار ویکتوریا – زامبیا
اس��تخر ش��یطان که در واقع یک استخر طبیعی در 
باالی صخره است، حدود 6۸.5 متر از زمین فاصله و در 
نزدیکی آبش��ار ویکتوریا در زامبیا در قاره آفریقا است. 
این چاله مرگ که یکی از مکان های دیدنی دنیااس��ت 
س��االنه افراد بسیاری را از سراس��ر دنیا به سمت خود 

می کشاند. 
گردشگران از همه جای دنیا در فصل خشک و زمانی 
که رودخان��ه طغیان نمی کند و آرام اس��ت برای لذت 
از آب تن��ی در تابس��تان به این اس��تخر می آیند. برای 
ش��نا در این اس��تخر باید بدانید دقیقا کجا بروید تا از 

هفتمین عجای��ب طبیعی دنیا به پایین پرت نش��وید. 
فرورفتگی صخره در این منطقه به »صندلی ش��یطان« 
ش��هرت دارد و استخری ایجاد کرده که گردشگران در 

آن شنا می کنند. 

سکوی تایرول – اتریش
این س��کو ک��ه در عکس مش��اهده می کنید در واقع 
عرش��ه یخچال طبیعی اس��ت و در تایرول در کش��ور 
اتریش اس��ت و یکی از مکان های دیدنی دنیا اس��ت و 
بیشتر به سکوی مرگ شباهت دارد. این سکو در ارتفاع 

3۲00 متری از زمین واقع شده است. 
برای رسیدن به این س��کو باید حدود یک ساعت 
به س��مت بیرون ش��هر و باالی ک��وه حرکت کنید. 
بیش��ترین وحشت ایس��تادن در باالی س��کو زمانی 
است که برف زیادی باریده و باد می آید. در روزهای 
ص��اف و آفتاب��ی می توانید مناظر زیبای��ی را از دور 
مش��اهده کنید و حتی ش��هر زیبای ونیز ایتالیا نیز 

قابل مشاهده است. 

معبد Xuankong – چین
در باریکه ای در باالی کوه هنگش��ان در کشور چین، 
معبد معل��ق که یک��ی از جاذبه های گردش��گری دنیا 
محس��وب می شود واقع شده اس��ت. خیلی جالب است 
که این معبد در مکانی بس��یار غیر اس��توار و خطرناک 
س��اخته شده اس��ت و انس��ان انتظار دارد هر لحظه به 
پایین فروبریزد اما برای گردش��گران بسیار شگفت آور 
است که ۱500 سال است این معبد در این جا است و 

تکان هم نخورده است. 
این س��اختمان ح��دود ۷0 متر از بس��تر رودخانه و 
۴0۲ کیلومتر از ش��هر بیجینگ فاصله دارد. ستون های 

نگهدارنده این معبد چوب های باریکی هس��تند که در 
دل صخره محکم شده اند. 

Atlanterhavsveien – نروژ
جاده هشت کیلومتری در باالی اقیانوس آرام در میان 
نروژ غربی و مولده، یکی از ترسناک ترین جاده های دنیا 
اس��ت که پیچ و خم هم دارد. این جاده در سال ۱۹۸۹ 
میادی گش��ایش یافت و کارگران هنگام ساخت آن با 
۱۲ طوفان مواجه شدند.  هنگام رانندگی در این جاده 
تصور می کنید س��وار ترن هوایی هس��تید. در روزهای 
زمستان که هوا نامناسب است میزان ترس هنگام عبور 
از این جاده بیش��تر می شود. ش��اید اگر هوا صاف باشد 
بتوانی��د نهنگ هایی که در اقیان��وس زیر جاده زندگی 

می کنند را از نزدیک تماشا کنید. 

صومعه Meteora – یونان
همچون مناظر فیل��م و کارتون های تخیلی، صومعه 
اورتدوکس شرقی در کوهستان پیندوس یونان به طرز 
عجیبی در باالی یک برج س��نگی س��اخته شده است 
 Meteora .یکی ازعجیب ترین مکان های گردش��گری
به معنای »معلق در هوا« اس��ت و واقعا هم این دیر در 

ارتفاع ۴0۲ متری از زمین قرار دارد. 
راهبه ه��ای معتکف در قرن ۱۴ می��ادی برای فرار 
از مهاجم��ان ت��رک ۲۴ صومعه در ب��االی این صخره 
س��اخته و به آن پن��اه آورده بودند. در طول این یکصد 
س��ال، تنها راه دسترسی به این معبد طناب و پله های 
ریسمانی بوده است. البته امروزه گردشگران می توانند 
با تله کابین به آنجا برس��ند و فقط ش��ش معبد در آنجا 
باقی مانده اس��ت که به جاذبه های گردش��گری جهان 

تبدیل شده اند. 

مکان هایی عجیب و ترسناک برای گردشگری
سه شنبه 30 دی 1393 ضمیمه 

شمــاره 142
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5 نکته مفید برای بستن چمدان
براس��اس تجارب افراد کارآزموده و گردش��گران حرفه ای، همیشه نکات 
کوچکی هستند که در صورت اجرا، فرآیند چمدان بستن را بسیار آسان تر 
و س��ریع تر می کنند. امیدواریم نکات زیر به شما برای راحت تر آماده شدن 

برای سفر بعدی تان کمک کنند: 
1- لیست تهیه کنید

این مورد شاید به نظر گفته ای کلیشه ای و ناخوشایند باشد ولی مطمئن 
باش��ید در صورت تهیه لیس��ت شما مجبور به چندین بار باز و بسته کردن 
چمدان نخواهید شد. هنگام نوشتن لیست مطمئن شوید که چیزی از قلم 
نیفتاده باشد. بهترین راه برای تهیه لیست این است که از زمانی که تصمیم 
به سفر می گیرید، نوشتن ملزومات خود را نیز شروع کنید و تا لحظه قبل از 
بستن چمدان هر چیزی که به خاطرتان آمد را به لیست خود اضافه کنید. 
همچنین با همس��فران خود زمانی را به صحبت درباره سفر و نیازهای تان 

اختصاص دهید و تمامی آنها را یادداشت کنید. 
2- کیف لوازم بهداشتی خود را از قبل آماده کنید 

در جمع کردن خرده ریز ها همیش��ه احتمال جاگذاش��تن یکی دو مورد 
وجود دارد، برای جلوگیری از این امر بهتر است همیشه یک کیف کوچک 
مختص وس��ایل بهداشتی و ش��خصی )و لوازم آرایش برای خانم ها( آماده 

در چمدان داشته باش��یم تا قبل از سفر دغدغه جاگذاشتن مسواک، حوله 
دس��تی و …. را نداشته باشیم. فقط کافی اس��ت بعد از هر سفر آن کیف 
را مرت��ب کرده و دوباره در چمدان قرار دهیم تا برای س��فرهای بعدی نیز 

آماده باشد. 
3- لباس های تان را قبل از قراردادن در چمدان ست کنید 

لباس همیش��ه بیش��ترین حج��م را در چمدان اش��غال می کن��د، برای 
جلوگیری از بردن لباس اضافه و س��نگین کردن چمدان بهتر اس��ت ابتدا 
لباس ه��ا را ب��ا هم س��ت کنید. مثا برای یک ش��لوار یک��ی دو پیراهن یا 

تی ش��رتی که به آن می آید را بردارید، می توانید به راحتی لباس هایتان را با 
ه��م ترکیب کنید. در صورت انجام ای��ن کار لباس اضافه با خود نمی برید، 
هم چمدان تان سبک می شود و هم دیگر نیازی ندارید در سفر زمانی برای 

انتخاب و ست کردن لباس ها بگذارید. 
4- کفش مناسب و بادوام بردارید  

در س��فر حتم��ا ش��ما پی��اده روی خواهی��د داش��ت، چه برای گش��ت 
و گ��ذار، چ��ه خری��د و چه ص��رف ش��ام. از می��ان کفش هایتان کفش��ی 
راح��ت و زیب��ا را انتخاب کنید که در هر موقعیتی قابل اس��تفاده باش��د و 
پاهایت��ان را اذی��ت نکند. از برداش��تن کفش های اضافه خ��ودداری کنید. 
کفش های پاش��نه بلند برای س��فر مناس��ب نیس��تند و نیازی به آنها پیدا 
 نخواهی��د ک��رد، مگر آنکه به مجلس��ی رس��می و خاصی در س��فر دعوت 

شده باشید. 
5- چمدان های کوچک دستی  

هم��راه داش��تن چندین س��اک و کیف در هنگام س��وار ش��دن یا پیاده 
ش��دن از هواپیما عاوه بر اینکه س��رعت ش��ما را کاهش می دهد، احتمال 
گ��م ش��دن آنه��ا نی��ز وج��ود دارد. به جای برداش��تن دو یا س��ه س��اک 
 کوچ��ک از ی��ک چم��دان کوچک دس��تی ک��ه جیب های بیش��تری دارد 

استفاده کنید.

نکات بستن چمدان از زبان گردشگران حرفه ای

برخی کم کردن هزینه های س��فر را با س��فرهای 
ارزان قیمت که س��بب آزردگی های فراوان می شود، 
اش��تباه می گیرند. نیازی نیس��ت به قیم��ت از بین 
رفتن راحتی و آس��ایش خ��ود و خانواده تان ارزان تر 
سفر کنید. کافی است با به کار بردن تعدادی راهکار 
ساده هم ارزان تر سفر کنید و هم در آسایش باشید. 

در اینجا به برخی از این راهکارها اشاره می شود: 
بسیاری از آژانس های مسافرتی و برگزارکنندگان 
تور  هنگام کم بودن تعداد مس��افران که به اصطاح 
آن را »بسته نشدن تور« می خوانند، اقدام به فروش 
توره��ای مس��افرتی در لحظ��ه آخر ب��ه قیمت های 
بس��یار ارزان می کنند. کافی اس��ت با عضو شدن در 
تارنماهای این آژانس ها و ش��بکه های اجتماعی آنان 
از ای��ن تخفیف ها مطلع ش��ده و به راحت��ی اقدام به 
خرید بسته مسافرتی در روزهای نزدیک به عزیمت 

کنید. 
 این تخفیف ها درخصوص پروازها نیز بسیار اتفاق 
می افتد. به عنوان مثال پروازهایی که در ساعات اولیه 
روز یا نیمه ش��ب هس��تند، معموال در لحظه آخر با 
قیمت های��ی بس��یار پایین تر، حت��ی گاه نیم بها نیز 
فروخته می شوند. پس اس��تفاده از این تخفیف ها را 

از دست ندهید. 
سفر در فصل رکود

اگر زمان سفرتان محدود به عواملی چون تعطیات 

رس��می، مدرسه کودکان، مرخصی از محل کار و. . . 
نیست و این امکان را دارید که خود تصمیم بگیرید 
 کی به مس��افرت بروید، بهتر اس��ت ب��ه جای فصل 
رون��ق، در طول فصل خلوتی و رکود به مقصد مورد 
نظرتان سفر کنید. سفر در طول فصل رکود شرایط 
استفاده از تمامی امکانات سفر، چون مراکز اقامتی، 
رستوران ها و کافه ها، وسایل حمل و نقل، و ورودیه ها 

را با قیمتی ارزان تر برای تان فراهم می آورد. 
اس��تفاده از توره��ای رای��گان درون ش��هری: در 
بسیاری از مقاصد ش��هری  هنگام رویدادهای خاص 
فرهنگی، مذهبی، سیاس��ی، ملی و... تورهای گشت 
درون ش��هری جهت نمایش جاذبه های گردشگری 
ش��هرها برگزار می شود. کافی است پیش از عزیمت 
از نگاهی به تقویم مقصد مورد نظر خود بیندازید تا 
به سادگی بتوانید در یکی از این تورها ثبت نام کنید. 

راهکارهایی دیگر
• بهتر است برای کم کردن هزینه ها به جای اجاره 
ماش��ین در مقصد- که معموال بسیار هزینه بر است- 

از تاکسی استفاده کنید. 
• در مراکز اقامتی زیاد س��ختگیر نباش��ید، نیازی 
نیس��ت چش��م انداز اتاق تان حتما منظره ای ویژه  به 
شما نمایش دهد. کافی است تنها اتاقی راحت اجاره 
کنید تا در طول س��فر به آس��انی در آن استراحت و 

تجدید قوا کنید. 

• در طول سفر به تبلیغات اهمیت دهید. بسیاری 
از مراک��ز تفریح��ی و رس��توران های تازه تاس��یس 
تخفیف��ات وی��ژه ای را در کن��ار خدم��ات عال��ی به 

مشتریان ارائه می دهند. 
• در طول س��فر برای تماس ب��ا اعضای خانواده و 

دوستان، می توانید به جای استفاده از خدمات تلفن 
مقص��د، از طری��ق اینترنت که معم��وال در همه جا 
رایگان در اختیار مس��افران ق��رار دارد، بهره بگیرید 
و با استفاده از نرم افزارهای موجود براحتی از طریق 

اینترنت تماس تلفنی برقرار کنید. 

شگردهای سفر کم هزینه

سه شنبه 30 دی 1393 ضمیمه 
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LD 2000 مدل Nikita اسکناس شمار
ظرفیت ورودی۸00 برگ اسکناس

 ظرفیت خروجی۲00 برگ اسکناس
سرعت شمارش۸00/۱.۲00/۱.600/۲.000 

برگ در دقیقه
ابعاد شمارش50*۱۱0 تا ۹0*۱۹0 میلیمتر

ضخامت اسکناس0.06 تا 0.۱۲ میلیمتر
صفحه نمایشگر۴ رقمی

صفحه تنظیمات3 رقمی
تشخیص اسکناس جعلی دارد

ولتاژ ورودی50 هرتز / ۲۲0 ولت
توان مصرفی۷5 وات

ابعاد۲30*۲50*۲۷0 میلیمتر
وزن۷.5 کیلوگرم

LD 4000 مدل Nikita اسکناس شمار
ظرفیت ورودی۴50 برگ اسکناس

 ظرفیت خروجی۲50 برگ اسکناس
سرعت شمارش600/۱.000/۱.500/۱.۸00 

برگ در دقیقه
ابعاد شمارش50*۸0 تا ۹5*۱۹0 میلیمتر

ضخامت اسکناس0.06 تا 0.۱۲ میلیمتر
صفحه نمایشگر5 رقمی

صفحه تنظیمات3 رقمی
تشخیص اسکناس جعلی دارد

ولتاژ ورودی60 هرتز/۱۱0 ولت یا 50 هرتز/۲۴0 ولت
توان مصرفی60 وات

ابعاد۲۴0*۲66*۲3۸ میلیمتر
وزن6 کیلوگرم

DR-120TM مدل Casio ماشین حساب
نمایشکر بزرگ و خوانا

کاربران تند دست می توانند با هر سرعتی 
اعداد را وارد ماشین نمایند. یک حافظه 

میانجی که اعداد را در خود ذخیره می نماید 
امکان فوق را فراهم نموده است.

استفاده از پاستیک بسیار سخت در ساخت 
صفحه کلید راحتی کار و طول عمر بسیار را 

به همراه دارد.
در این سری کلیه ارقام یک عدد در یک زمان 

چاپ می گردد. این ویژگی یاعث باال رفتن 
سزعت چاپ و کم شدن صدای چاپگر می 

گردد.
عدد داخل کادر سرعت چاپ را به خط در 

ثانیه نشان می دهد.

قیمت:قیمت:قیمت:
1,880,000ریال 9,850,000ریال 8,200,000ریال

BQS010 مدل Scanzee اسکنر

300/600DPI  : رزولوشن اسکن

JPG/PDF: فرمت های خروجی

USB / Micro SD :راه های ارتباطی

سیستم عامل های پشتیبانی شده:

 Windows ۷ /۸/Vista /XP ، Mac 

OS۱0.۴ or above

Grey : رنگ ها

BQS020 مدل Scanzee اسکنر

300/600/۹00DPI : رزولوشن اسکن

JPG/PDF : فرمت های خروجی

USB / Micro SD :راه های ارتباطی

سیستم عامل های پشتیبانی شده:

 Windows ۷ /۸/ Vista / XP ، Mac

OS۱0.۴ or above

Black. Pink. Blue.Silver : رنگ ها

BQS030W مدل Scanzee اسکنر

300/600/۹00DPI : رزولوشن اسکن

JPG/PDF : فرمت های خروجی

USB / Micro SD :راه های ارتباطی

سیستم عامل های پشتیبانی شده:

 Windows ۷ /۸/Vista /XP، Mac

OS۱0.۴ or above

Red. Grey : رنگ ها

قیمت:قیمت:قیمت:
11,500,000ریال2,000,000ریال 2,100,000ریال

- 09127143084  تماس حاصل فرمایید. )ساعات پاسخگویی: 8 الی 20( جهت سفارش کاال با شماره های 88821553 - 88810977

ضمیمه سه شنبه 30 دی 1393
شمــاره 142
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SCX-3405FH مدل Samsung پرینتر
مشخصات کلی:پرینتر چاپ لیزری ۴ کاره 

A۴ :پرینت، اسکن، کپی، فکس( سایز چاپ(
کاغذ:ظرفیت سینی کاغذ: ۱50 برگ - قابلیت 

ADF تغذیه حودکار
چاپ:تک رنگ

سرعت چاپ سیاه وسفید: تا ۲0 صفحه در 
دقیقه

dpi ۱۲00 × ۱۲00 :رزولوشن چاپ
توان کار ماهانه: ۲0.000

 - MLT-D۱0۱ کارتریج: تونر به شماره
LCD دارای صفحه نمایش

USB ۲.0 :پورت
*با گارانتی اصلی سامسونگ

SCX-4655HN مدل Samsung پرینتر
مشخصات کلی:پرینتر چاپ لیزری ۴ کاره 

A۴ :پرینت، اسکن، کپی، فکس( سایز چاپ(
کاغذ:ظرفیت سینی کاغذ: ۱00 برگ - قابلیت 

ADF تغذیه حودکار
چاپ:تک رنگ - سرعت چاپ سیاه وسفید: 

۲۴ صفحه در دقیقه - رزولوشن چاپ: ۱۲00 
× dpi ۱۲00 - توان کار ماهانه: ۲0.000

MLT-D۱0۱ :کارتریج
Ethernet و USB ۲.0 :پورت 

 LCD دارای صفحه نمایش
*با گارنتی اصلی سامسونگ

Stylus Photo T50 مدل Epson پرینتر
مشخصات کلی:پرینتر چاپ جوهرافشان تک 

A۴ :کاره سایز چاپ
کاغذ:ظرفیت سینی کاغذ: ۱۲0 برگ

چاپ:رنگی
سرعت چاپ رنگی: تا 3۷ صفحه در دقیقه

سرعت چاپ سیاه وسفید: تا 3۸ صفحه در 
دقیقه

dpi ۱۴۴0*5۷60:رزولوشن چاپ
کارتریج: دارای 6 کارتریج جوهر مجزا

USB ۲ :پورت
CD دارای قابلیت چاپ بر روی

قیمت:قیمت:قیمت:
8,200,000ریال6,200,000ریال

SCX-4833FD مدل Samsung پرینتر
مشخصات کلی:پرینتر چاپ لیزری ۴ کاره 

A۴ :پرینت، اسکن، کپی، فکس( سایز چاپ(
ظرفیت سینی کاغذ: ۲50 برگ - قابلیت 

ADF تغذیه حودکار
چاپ:تک رنگ

سرعت چاپ سیاه وسفید: تا 3۱ صفحه در 
دقیقه

dpi ۱۲00*۱۲00  :رزولوشن چاپ
کار ماهانه: 50000

MLT- کارتریج: دارای تونر به شماره
LCD دارای صفحه نمایش - D۲05S

Ethernet پورت:  وUSB ۲.0
قابلیت چاپ دو رو

*با گارانتی اصلی سامسونگ)سام سرویس(

CLP-320 مدل Samsung پرینتر
مشخصات کلی:پرینتر چاپ لیزری تک کاره 

A۴ :سایز چاپ
ظرفیت سینی کاغذ: ۱30 برگ

چاپ: رنگی
سرعت چاپ رنگی: تا ۴ صفحه در دقیقه

سرعت چاپ سیاه وسفید: تا ۱6 صفحه در 
دقیقه

dpi ۲۴00*600  :رزولوشن چاپ
توان کار ماهانه: ۲0000

کارتریج: دارای ۴ تونر به شماره ۴0۹
USB ۲.0 : پورت

*با گارانتی اصلی سامسونگ)سام سرویس(

ML-2160 مدل Samsung پرینتر
مشخصات کلی:پرینتر چاپ لیزری تک کاره 

A۴ :سایز چاپ
کاغذ:ظرفیت سینی کاغذ: ۱50 برگ

چاپ:تک رنگ
 سرعت چاپ سیاه وسفید: تا ۲0 صفحه در 

دقیقه در سایز A۴ تا ۲۱ صفحه در دقیقه در 
Letter سایز

dpi ۱۲00 × ۱۲00 :رزولوشن چاپ
توان کار ماهانه: ۱0.000

LCD سایر مشخصات:دارای صفحه نمایش
USB ۲.0: پورت

*قیمت با گارنتی اصلی سامسونگ

قیمت:قیمت:قیمت:
2,200,000ریال 5,100,000ریال 11,500,000ریال

7,500,000ریال 

- 09127143084  تماس حاصل فرمایید. )ساعات پاسخگویی: 8 الی 20( جهت سفارش کاال با شماره های 88821553 - 88810977
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طبق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجارتی هفت نوع است: 
1-  شرکت با مسئولیت محدود 

2-  شـرکت سـهام که خود بر دو نوع سـهامی خاص و سـهامی 
عام تقسیم می شـوند )ماده 4 بخش اول شرکت های سهامی قانون 

تجارت( .
3-  شرکت تضامنی

4-  شرکت مختلط غیر سهامی
5-  شرکت مختلط سهامی

6-  شرکت نسبی
7-   شرکت های تعاونی

که تعریف هر یک در قانون تجارت بیان شده است.
در این شـماره با روش تاسیس شـرکت با مسئولیت محدودآشنا 

می شویم

در شرکت با مسئولیت محدود موسسین قبا اوراق مخصوصی که شامل 
ش��رکتنامه و اظهارنامه اس��ت و از قس��مت اوراق بهادار خریداری کرده اند 
تکمیل کرده همراه با ضمائم که ش��امل دو نس��خه اساس��نامه و دو نسخه 
صورتجلس��ه موسسین و هیات مدیره اس��ت به مسئول اداره ارائه می دهند. 
مسئول مربوطه مدارک تاسیس را جهت رسیدگی نزد ممیز ثبت شرکت ها 
ارس��ال می دارد و ممیز ثبت ش��رکت ها اوراق مربوط به تاس��یس را باید از 

جهات زیر کنترل کند.
۱-  شرکت از کدامیک از انواع شرکت هاست.

۲-  شرکتنامه و اظهارنامه تکمیل و ارائه شده توسط موسسین مخصوص 
ثبت نوع شرکت مورد نظر است یا خیر.

3-  چنانچه مدارک ثبت ناقص تنظیم ش��ده اس��ت دستور رفع نقص به 
موسسین می دهد.

۴-  در صورت تکمیل اوراق تاسیس در صورتی که موسسین موافقت با نام 
شرکت را از )ادراه کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی( قبا اخذ نکرده اند 

باید با پیشنهاد چند اسم از اداره مذکور استعام شود.
5-  با وصل موافقت نامه از اداره کل ثبت ش��رکت ها و مالکیت صنعتی در 

خصوص نام شرکت ممیز کنترل های زیر را انجام می دهد.
6-  مرکز شرکت در شهرستان محل تقاضا واقع است یا خیر.

۷-  در صورتی  که مرکز شرکت در حوزه ثبتی شهرستان قرار گرفته باشد 
ثبت شرکت بااشکال است.

۸-  چنانچه شرکت در شرف تاسیس در سایر شهرستان های ایران شعبه 
داش��ته باش��د باید برای هر شعبه یک نس��خه از مدارک تاسیس اضافه از 

موسسین اخذ شود.
۹-  موض��وع فعالیت ش��رکت چیس��ت و در ارتباط با ک��دام وزارتخانه یا 

اتحادیه یا سازمان دولتی است.
۱0-  معموال در ارتباط با وظایف قانونی: 

وزارت راه وترابری )در خصوص حمل و نقل(
وزارت نفت )در خصوص نفت و پتروشیمی و گاز(

وزارت ارش��اد اس��امی )در خصوص چاپخانه و تبیلغ��ات و آژانس های 
مسافرتی-  فیلم و امور سینمایی(

سازمان بنادر و کشتیرانی )در خصوص حمل و نقل دریایی(
بیمه )در خصوص بیمه گری(

بانک مرکزی )در خصوص بانکداری(
ش��ورای عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه )در خصوص کامپیوتر 

سخت افزار(
مجمع امور صنفی )در خصوص موضوع واردات و صادرات(

اتحادیه های صنفی با توجه به موضوع ش��رکت موسسین باید مجوز الزم 
را قبل از ثبت اخذ کنند.

۱-  در صورت��ی  که مجوز الزم را ارائه نداده اند پیش نویس اس��تعام الزم 
را که کارش��ناس یا ممیز تهیه کرده و با امضای مس��ئول اداره به وزارت یا 

سازمان مربوطه ارسال می دارد.
۲-  ب��ا وصول مجوز ثب��ت از مراجع مذکور موضوعات زیر توس��ط ممیز 

کنترل می شود.
3-  اسامی شرکا و موسسین و میزان سرمایه هر یک از شرکا.

۴-  تابعیت خارجی یکی یا تمام شرکا همراه با مدارک به وزارت اطاعات 
انعکاس می یابد.

5-  پس از وصول اس��تعام از وزارت اطاعات، نشانی شرکا با نشانی قید 
شده در اوراق انطباق داده می شود.

6-  جمع سهم الش��رکه شرکا معادل کل سرمایه شرکت در حال تاسیس 
باشد.

۷-  نام خانوادگی ش��رکا با اس��م انتخاب شده شرکت از نظر رعایت ماده 
۹5 قانون تجارت را ممیز می کند.

۸-  مشخص کردن نقدی یا غیر نقدی شرکت.

۹-  در صورت نقدی بودن س��رمایه ش��رکت رس��ید آن توس��ط مدیران 
ضمیمه مدارک بشود.

۱0-  در صورتی که سرمایه شرکت غیر نقدی است: 
-  سرمایه غیر نقدی منقول است یا غیر منقول.

-  چنانچه منقول اس��ت  از انواعی اس��ت که دارای شماره شهربانی باشد 
یا خیر.

۱۱-  در صورتی که دارای ش��ماره ش��هربانی اس��ت وفق مق��ررات انتقال 
دردفتر اسناد رسمی صورت می پذیرد: 

-  استعام از شهربانی از نظر عدم تخلف و عدم بازداشت.
-  استعام از دارایی و گمرک از نظر عدم بدهی.

۱۲- چون مس��ئولیت شرکا در ازای سرمایه غیر نقدی مسئولیت تضامنی 
است امضای کلیه شرکا الزم است )طبق ماده ۹۸ قانون تجارت(

۱3-  در صورت عدم بازداش��ت و ع��دم بدهی گمرکی و دارایی، ماحظه 
اس��نادجزء سرمایه شرکت و انتقال آن به دفترچه مالکیت و ارسال خاصه 

معامله به شهربانی.
۱۴-  چنانچه منقول دیگری باش��د لیست سهم الشرکه غیر نقدی هر یک 
از ش��رکا تقویم ش��ده با امضای کلیه شرکا )رعایت ماده ۹۸ قانون تجارت( 

صورتجلسه مجمع.
۱5-  چنانچه سرمایه شرکت غیر منقول است-  مشخص کردن نوع آن.

۱6-  کارخانه-  مزروعی-  مسکونی -  تجارتی.
۱۷-  چنانچه کارخانه است در کجا و کدام شهر قرار دارد.

۱۸-  اس��تعام از دارایی مبنی بر وصول مالی��ات متعلقه به انتقال محل 
کارخانه در ازای مبلغ.................... . ریال که متقاضیان اظهار داشته اند.

۱۹-  استعام عدم بازداشت و عدم وثیقه از اداره ثبت مربوطه.
۲0-  استعام از اداره تامین اجتماعی.

۲۱- در صورتی که ملک در جریان ثبت اس��ت اس��تعام جریان ثبتی از 
اداره ثبت مربوطه و تعیین بدهی ثبتی.

۲۲-  استعام از شهرداری
۲3-  اخ��ذ م��دارک متعلق��ات مورد انتق��ال مانند آب و ب��رق و تلفن از 

متقاضیان و اخذ مفاصا حساب از ادارات مذکور.
۲۴-  اس��تعام از منابع طبیعی مبنی بر عدم ملی شدن )قانون جنگل ها 

و مراتع کشور(.
۲5-  استعام از هیأت هفت نفری محل وقوع ملک.

۲6-  پس از کنترل مدارک و موضوعات اش��اره شده بامانع بودن انتقال 
غیر منقول به شرکت و تایید رامیه غیر نقدی شرکت.

۲۷-  متقاض��ی دو ب��رگ خاصه معامله انتقال اماک ثبت ش��ده یا ثبت 
نشده را پس از خریداری به کارشناس ارائه می دهد.

۲۸-  کارش��ناس )ممیز( با رعایت قانون دفاتر اس��ناد رس��می و ماده 5 
نظامنامه قانون ثبت شرکت ها خاصه انتقال به پاک ثبتی تنظیم می کند 
و پس از صدور دس��تور ثبت شرکت خاصه معامله به اداره مربوطه ارسال 

می شود.
۲۹-  پس از طی مراحل مذکور در فوق بررس��ی س��رمایه شرکت اختتام 

می یابد )رعایت ماده ۱00 قانون تجارت(
30-  اس��امی مدی��ر یا مدیران و اش��خاصی ک��ه حق امض��ا دارند و در 
ش��رکتنامه و اظهارنامه با مس��ئولیت محدود درج ش��ده است با نخستین 
صورتجلس��ه موسسین و ش��رکا تطبیق داده می ش��ود )ماده ۱0۴ و ۱05 

قانون تجارت(
3۱-  کنترل نحوه تقسیم سود.

3۲-  کنترل به موقع رسیدگی به حساب های شرکت
33-  رعایت ماده ۱۱۴ قانون تجارت -  مورد انحال شرکت

3۴-  تاریخ تشکیل شرکت و تعیین مدت آن.
35-  کنترل امضای تمامی شرکا در ذیل اوراق شرکتنامه و اظهار نامه.

36-  بررس��ی اساسنامه و کنترل آن و تطبیق اساس��نامه و شرکتنامه و 
اظهارنامه و هر برگ اساسنامه.

3۷-  وظایف مجمع عمومی عادی شرکت و و ظایف مجمع عمومی فوق العاده 
و هی��ات مدیره درج ش��ده در اساس��نامه با قانون تجارت م��واد ۹۴ الی ۱۱5 
قان��ون تجارت تطبیق می ش��ود و پس از انطباق کامل آن ب��ا قانون تجارت و 
مشخص شدن روابط شرکا )ماده ۱0۸ قانون تجارت( کارشناس یا ممیز دستور 

وصول الثبت به شعبه حسابداری صادر می کند.
3۸-  متقاضی جهت پرداخت حق الثبت تاسیس شرکت به شعبه حسابداری 
مراجعه می کند و مسئول حسابداری ثبت شرکت ها اقدامات زیر را باید انجام 

دهد.
۱-  مبلغ سرمایه شرکت را مشخص می کند.

۲-  با رعایت ماده ۱0 قانون اصاحی ثبت شرکت ها هزینه حق الثبت متعلقه 
را تعیین و جهت صدور فیش بانکی نزد متصدی مربوطه ارسال می دارد.

3-  متصدی مربوطه فیش بانکی به مبلغ تعیین ش��ده تهیه و به متقاضیان 
تحویل می دهد که وجه آن را به حساب جاری بانک ملی واریز کند.

۴-  متقاض��ی هزینه حق الثبت متعلقه را به حس��اب بان��ک واریز و با فیش 
پرداخت مراجعه می کند.

5-  فیش پرداخت را به مسئول حسابداری ارائه می دهد.
6-  فیش پرداخت در دفتر حسابداری منعکس می شود.

۷-  گواهی پرداخت حق الثبت با ذکر شماره فیش در برگ اول اظهارنامه از 
طرف شعبه حسابداری صادر می شود.

۸- مدارک تاسیس کا تحویل متقاضی می شود.
۹-  متقاضی با ارائه فیش پرداخت مخصوص پرونده نزد کارش��ناس کنترل 

مراجعه می کند.
۱0-  کارش��ناس ب��ا ماحظ��ه فی��ش واریز حق الثبت تاس��یس ش��رکت 
پیش نویس های تاس��یس را تهیه می کند و پس تایید و امضا به مسئول اداره 

داده می شود.
۱۱-  مس��ئول اداره پس از بررس��ی و کنترل، دس��تور ثب��ت در دفتر ثبت 

شرکت ها را صادر می کند.
اقدام بعدی ثبت ش��رکتنامه در دفتر ثبت ش��رکت ها است که دفتر مذکور 
قانونی است و به امضای نماینده دادستان محل رسیده یا متقاضی پیش نویس 
را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس 
آگهی تاس��یس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می کند و اقدامات زیر را انجام 

می دهد: 
۱-    اخذ کارت شناسایی متقاضیان.

۲-  تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه.
3-  احراز هویت متقاضیان.

۴-  اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر.
5-   تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است.

6-  در صورتی که سرمایه شرکت غیر منقول و منقول دارای شماره شهربانی 
باشد در اسناد مالکیت اموال مورد انتقال امضا اخذ می شود.

۷- تعیین شماره ثبت شرکت.
۸-  نوش��تن ش��ماره ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه شرکت و اسناد مالکیت 

اموال متعلق به شرکت.
۹- اسناد مالکیت به امضای رییس اداره ثبت که طبق ماده 5 جانشین سر 

دفتر اسناد رسمی است )در امور شرکت ها( می رسد.
۱0-  مسئول ثبت دفتر تشکیل پرونده داده و روی آن از لحاظ تکمیل امضا 
گواهی می کند یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه ممهور به مهر اداره 
ثبت کرده و تحویل موسسین می شود، در صورتی که سند مالکیت هم وجود 

داشته باشد به مدیران تحویل می شود.
۱۱-  نسخه دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس اگهی را که 

تشکیل پرونده شد جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.
اقدام نهایی یا تحریر و صدور آگهی تاس��یس شرکت است که دارای مراحل 

زیر است: 
تحریر پیش نویس آگهی در س��ه نس��خه . مقابله توسط متصدی . در نسخه 
دوم آگهی تاسیس توسط ممیز مبلغ حق الدرج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار 
تعیین می شود )ماده 6 نظامنامه قانون تجارت( طبق تعرفه. مسئول اداره پس 
از درج آگهی های تاسیس پرونده را به دفتر اداره ارجاع می کند. پس از درج اسم 
شرکت در دفتر اندیکاتور آگهی صادر می شود . ضمن تحویل نسخه اول آگهی 
به مدیران شرکت در خصوص درج در روزنامه رسمی راهنمایی الزم می شوند . 
نس��خه دوم به ضمیمه قبض پرداخت حق الدرج آگه��ی طی نامه ای در دو 
نس��خه به اداره آگهی های وزارت ارش��اد اسامی به منظور درج آن در روزنامه 
ارسال می شود.نامه وزارت ارشاد اسامی بافاصله با ذکر موضوع بعد از شماره 
ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ثبت می شود و یک نسخه )پیش نویس( نامه در 

پرونده نگهداری می شود.

شرایط و روش تاسیس شرکت

سه شنبه 30 دی 1393 ضمیمه 
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بازار را مکان فیزیکی که خریداران و فروش��ندگان 
)اعم از اش��خاص حقیقی و حقوقی( برای دادوس��تد، 
مبادل��ه کاال و خدم��ات دور هم جمع می ش��وند، را 

گویند . 

بازار رقابت کامل
در این بازار تعداد زیادی از فروش��ندگان، کاالهای 
مش��ابهی را ب��ه تع��داد زی��ادی از خری��داران عرضه 
می کنند . عرضه و تقاضا پایه و اساس ایجاد بازار هاست 

و تعیین کننده قیمت کاالست. 
خصوصیات: 

-  همگن بودن کاالها: 
 به این معنا که کاالهای واحدهای تولیدی در یک 
صنعت خاص، در بازار کاما مش��ابه هستند به طوری 
که خرید از هر واحد تولی��دی برای مصرف کنندگان 

بی تفاوت است.
 از آنجا که کاالهای تولیدی مش��ابه هس��تند، هیچ 
خریداری حاضر به خرید کاال با قیمت باال نس��بت به 

سایر واحدهای تولیدی نیست . 
- تعداد زیاد تولیدکننده: 

تعداد فروش��ندگان ی��ا تولیدکنندگان بس��یار زیاد 
اس��ت که مقدار فروش هر کدام از آنها نسبت به کل 
می��زان فروش بازار ناچیز اس��ت لذا فروش��ندگان به 

تنهایی قدرت در تعیین یا تغییر جهت بازار ندارند . 
- تعداد زیاد مصرف کننده: 

در ب��ازار رقابت کامل تعداد خریداران و مش��تریان 
زیاد اس��ت، اما خرید آنها در مقایسه با خرید در بازار 
ناچیز اس��ت و لذا مصرف کنندگان و مشتریان نیز به 
تنهای��ی تاثیری در تعیین یا تغییر قیمت کاال در بازار 

ندارند . 
البته این عوامل در بازار رقابت کامل بسیار اهمیت 
دارند . برای کامل تر شدن این عوامل می توان از سیال 
بودن عوامل و صنایع تولیدی در بازار، شفافیت بازار و 

حداکثر سود مطلوبیت در بازار را نیز نام برد

بازار انحصارکامل
خصوصیات: 

-  ب��رای کاالهای همگن تنها یک فروش��نده وجود 
دارد، 

-  قیمت تعیین ش��ده برای فروش کاال، برای ورود 
سایر واحدهای تولیدی به بازار سودآور نیست.

-  واحد تولیدی موجود در بازار عرضه و فروش مواد 
اولیه اساس برای تولید کاال را کنترل می کند.

-  با روش تولید و ارتق��ای تکنولوژی تولید گاه نیز 
کاال را در انحصار خود درمی آورد.

-  احتماال از طرف دولت اجازه تولید انحصاری کاال 

را داشته یا به وسیله مقررات بازرگانی به وسیله دولت 
از واحد تولیدی حمایت می شود.

-  انحصارگر که صاحب بازار انحصاری اس��ت زمانی 
بازار را در حالت تعادل می داند که حداکثر سود را در 

کوتاه مدت به دست آورد . 

بازار رقابت انحصار
خصوصیات: 

-  کاالی فروش��ندگان بی شمار به جای اینکه با هم 
مشابه باش��ند از نظر کیفیت یا بسته بندی با یکدیگر 

متفاوتند.
-  هدف جلب و جذب مشتری است .

-  فروش��ندگان ب��ا تعیین قیمت  رقابتی س��عی در 
جذب مشتریان بیشتر و حذف رقبا می باشند.

-  نق��ش تبلیغ��ات و آگهی ه��ا در توس��عه فروش 
بنگاه ها، مضاعف بوده و واحدهای تولیدی برای ایجاد 
تمای��ز و تف��اوت میان کاالها و خدمات خود و س��ایر 
تولیدکنندگان به آگهی های تجاری متوسل می شوند . 

بازار انحصار چند جانبه )چند قطبی(
 خصوصیات: 

-  چن��د عرضه کنن��ده در مقاب��ل تع��داد کثی��ری 
تقاضا کننده یا مشتری قرار گرفته اند.

-  چند فروش��نده، تقاض��ای انبوه خری��داران را به 
نحوی ب��رآورده می کنند که اتخاذ سیاس��ت هر یک 
از آنها در وضع بازار و وجود دیگر فروش��ندگان موثر 
باشد، در چنین حالتی بازار چند قطبی ایجاد می شود.

توضیح مهـم: تولیدکنن��دگان در این ن��وع بازار 
می توانن��د تاثی��ر زیادی ب��ر قیمت ب��ازار گذارند، اما 
نمی توانند به طور مستقل قیمت کاال را تعیین کنند . 
بای��د عکس العمل رقبا را در نظر گیرن��د، زیرا الگوی 
واکنش رقبا در این حالت می تواند اش��کال زیادی به 
خ��ود گیرد . به عنوان مثال حالت��ی از بازار چندقطبی 

می تواند وجود داشته باشد که در بنگاه های اقتصادی 
تصمیم به توافق با یکدیگر بگیرند که وضعیتی شبیه 
انحص��ار ایجاد می ش��ود . در این حالت مق��دار تولید، 
فروش و قیمت کاال مش��ابه وضعیت انحصاری تعیین 

می شود.

بازار بین المللی
صادرات، واردات یعنی افزایش سهم جهانی کشورها از 
تجارت و درآمد سازی به منظور تعدیل تراز پرداخت های 

کشور ها یا به عبارتی موازنه صادرات و واردات.

بازار سرمایه
ب��ورس اوراق بهادار، از آنج��ا که محل معامله اغلب 
ابزارهای مالکیتی یا حقوق صاحبان سهم نظیر سهام 
عادی و ممتاز و مش��تقات آنها اس��ت، بازار س��رمایه 

محسوب می شود.
تعریف: بازار سرمایه بازاری است که ابزارهای مالی 
بلند مدت با سررس��ید بیش از یک س��ال در آن مورد 

معامله قرار می گیرد .
وظایف: 

*  تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی
*  مسئول تامین سرمایه بنگاه ها

*  تعیین ارزش و قیمت های ذاتی ابزارهای مالی
*  ش��رکت ها و بنگاه ه��ای تجاری که ب��رای تامین 
س��رمایه خ��ود نمی توانن��د مناب��ع کاف��ی از مح��ل 
پس اندازهای خود )س��ود انباشته و ذخایر استهاک( 
فراه��م کنند و با کس��ری وج��وه روبه رو می ش��وند، 
می توانند کس��ری منابع خود را از یکی از راه های زیر 

تامین کنند: 
۱-  انتشار سهام عادی و ممتاز )ابزارهای مالکیتی(
۲-  انتشار اوراق قرضه )ابزارهای بدهی بلند مدت(

3-  اس��تقراض از بازار پول )توسط ابزارهای بدهی 
کوتاه مدت(

به این روش ها تامین مالی بیرونی می گویند .

بازار پول
*بن��ا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوس��تد 
پ��ول و دیگ��ر دارایی ه��ای مالی جانش��ین نزدیک 
پول اس��ت که سررس��ید کمتر از یک سال دارند . به 
عبارت صحیح تر از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای 
مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریس��ک عدم 
پرداخت، نقدش��وندگی و ارزش اسمی زیاد نام برده 

می شود.
تمرک��ز فعالیت ای��ن بازار در اس��تفاده از ابزارهایی 
است که به اشخاص و بنگاه های تجاری این امکان را 
دهد تا به س��رعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب 

درآورند.
 *  مح��ل جغرافیایی خاصی برای بازار پول در نظر 
گرفته نمی شود، بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی 
و س��ایر مکان هایی که دادوس��تد ابزارهای مالی بازار 
پول در آن انجام می ش��ود، تش��کیل دهنده بازار پول 

هستند.
ی��ا  اف��راد  پ��ول،  ب��ازار  در  مش��ارکت کنندگان 
واحدهای دارای مازاد نقدینگی هس��تند که به عنوان 
پس اندازکننده از طریق مستقیم یا غیرمستقیم منابع 
خود را با سررسیدهای کوتاه مدت در اختیار واحدهای 
نیازمند منابع مالی قرار می دهند . مهم ترین رس��الت 
بازار پول ایجاد تسهیات برای واحدهای اقتصادی به 
منظور تامین نقدینگی به معنای کوتاه مدت آن و نیز 

تامین سرمایه در گردش است.
ابزارهای بازار پول: 

*  اس��ناد خزانه: اوراق بهادار کوتاه مدتی که توسط 
دولت منتش��ر و سررسید آنها به طور معمول سه ماه، 
ش��ش ماه و یک سال است . این اس��ناد هنگام فروش 
به صورت تنزیل شده به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی به 
فروش می رسند و در تاریخ سررسید، دارنده آن مبلغ 

اسمی سند را دریافت می کند .
انتش��ار، تضمین و بازخرید این اوراق توس��ط بانک 

مرکزی و به نمایندگی از دولت انجام می شود.
*  پذیرش بانکی: پذیرش بانکی که دستور پرداخت 

مبلغ معینی به حامل آن در تاریخ معینی است.
*  اوراق تج��اری: نوع��ی اوراق قرضه کوتاه مدت-  
ب��ا سررس��ید۲۷0 روز یا کمتر-  اس��ت که توس��ط 
ش��رکت های مال��ی و موسس��ات غیرمالی منتش��ر 

می شود.
*  گواه��ی س��پرده: گواه��ی س��پرده جوان ترین و 
درعین حال از مهم ترین ابزارهای بازار پول به ش��مار 

می رود.
گواهی سپرده، سندی است که توسط یک موسسه 

سپرده پذیر به طور معمول یک بانک در قبال مبلغ
مش��خصی پول که نزد آن س��پرده ش��ده، منتشر 

می شود . 
ای��ن گواهی دارای سررس��ید و همچنین نرخ بهره 
معین است . این نوع سرمایه گذاری در واقع دو مزیت 
عم��ده دارد: نخس��ت اینکه س��رمایه گذار می تواند به 

دقت بازده پول خود را محاسبه کند . 
دوم، زمان سررسیداصل و بهره گواهی نیز مشخص 

است.
نهادهای بازار پول: 

بان��ک مرکزی و دیگر واس��طه های مال��ی بانکی 
از قبی��ل، بانک ه��ای تجاری و موسس��ات اعتباری 
غیربانکی از مهم ترین نهادهای بازار پول به ش��مار 
می آیند . در کنار این واسطه های مالی، شرکت های 
تج��اری، دولت و موسس��ات دولت��ی، صندوق های 
در  و  معامله گ��ران  و  کارگ��زاران  س��رمایه گذاری، 
نهایت س��رمایه گذاران نیز نقش مهمی در این بازار 

ایفا می کنند.

انواع بازار و تعریف بازار پول و سرمایه
سه شنبه 30 دی 1393 ضمیمه 
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انجمن مهندسی صنایع ایران یگانه نهاد علمی، مستقل، 
اندیشه ورز و داوطلبانه کشور در تخصص مهندسی صنایع 
است که با تاش ها و پیگیری های فراوان جمعی و گروهی 
اس��اتید و متخصصان صنای��ع باالخره در س��ال ۱3۷۸ 

تاسیس و پا به عرصه وجود نهاد.
انجمن دارای اهدافی جامع و فراگیر است که ماده یک 

اساسنامه به شرح ذیل به آن معطوف شده است: 
*  توسعه و گسترش کاربرد مهندسی صنایع در ایران 

*  ارتقای دانش مهندسی صنایع 
*  توس��عه کمی و کیفی نیروهای متخصص در زمینه 

مهندسی صنایع 
*  بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی مهندسی 

صنایع در سطح کشور.
زمینه های فراوانی در انجمن قابل طرح هستند که در 

اینجا به تعدادی از آنها اشاره می شود:
*  برگزاری همایش ها و میزگردهای تخصصی با حمایت 

دانشگاه ها و مراکز عمده اقتصادی 
*  بسترس��ازی و توس��عه جایگاه های شغلی مهندسان 
صنایع کش��ور در دیگر بخش های کمتر گش��وده ش��ده 
نظیر بهداش��ت و درمان، مالی وبورس، توس��عه صادرات 
و بازاریاب��ی، تجارت الکترونی��ک و صنعت نفت از طریق 
برگزاری همایش ها، تاسیس رشته های جدید و دیگر طرق 
مناسب معرفی قابلیت های مهندسی صنایع و رشته های 

وابسته 
*  راه اندازی و تاسیس نظام مهندسی صنایع ایران 

*  تقوی��ت و تثبیت جایگاه انجمن مهندس��ی صنایع 
ایران به عنوان جایگاهی برای ارزیابی، رتبه بندی و نظارت 
بر موسسات و ش��رکت های خدمات و مشاوره مهندسی 
صنایع از طریق تدوین نظام جامع ارتقای توان تخصصی 
و حرفه ای موسس��ات مذکور به منظور صیانت از جایگاه 
تخصصی مهندسی صنایع و اطمینان بخشی به مشتریان 

دریافت کننده خدمات 
*  تدوین نظامنامه اخاق مهندسی صنایع ایران 

*  تدوین نظام یادگیری همیش��گی مهندس��ی صنایع 
)Life Long Learning of IE. or triple L IE(؛

*  زنان و مهندسی صنایع 
*  توسعه و گسترش صادرات خدمات مهندسی صنایع

*  جایگاه مهندسی صنایع در اقتصاد خانواده
در این راستا انتظار می رود که اساتید جوان و فرهیخته 
و متخصصان کارآزموده مهندسی صنایع بیش و پیش از 
دیگران مشعلداران چابک و چاالک یاریگر انجمن و جامعه 
مهندسی صنایع کش��ور در این میدان پرچالش و جذاب 

باشند
هیات موسس انجمن 

محمدعلی ش��فیعا/  دکتری تکنولوژی/  دانشگاه علم و 
صنعت ایران

علیرضا معینی مهندس��ی/  دکتری مهندس��ی صنایع/  
دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدمهدی س��پهری/  دکتری تحقی��ق در عملیات/  
دانشگاه تربیت مدرس

عزیزاهلل معماریانی/  دکتری تحقیق در عملیات/  دانشگاه 
تربیت مدرس 

محمد مدرس یزدی/  دکتری مهندس��ی سیس��تم ها/ 

دانشگاه صنعتی شریف 
محمدهادی چمران/  کارشناسی ارشد اقتصاد/  دانشگاه 

صنعتی شریف
رس��ول حجی/  دکتری مهندس��ی صنایع و تحقیق در 

عملیات/  دانشگاه صنعتی شریف
کاوه محم��د س��یروس/  دکت��ری مهندس��ی صنایع و 

سیستم ها/  دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
سودابه نامدار زنگنه/  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع/  

دانشگاه الزهرا 
 محمدصالح اولیاء/  دکتری مهندسی صنایع/  دانشگاه یزد

علی حاج ش��یرمحمدی/  کارشناس��ی ارشد مهندسی 
صنایع/  دانشگاه صنعتی اصفهان

رضا س��میع زاده/  کارشناسی ارش��د مهندسی صنایع/  
دانشگاه الزهرا 

میرمهدی س��یداصفهانی/  دکتری مهندس��ی صنایع/  
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیدمحمد معطرحس��ینی/  دکتری مهندسی صنایع/  
دانشگاه امیرکبیر

 میربه��ادر قلی آریانژاد/  دکت��ری تحقیق در عملیات/  
دانشگاه علم و صنعت ایران

سیدحس��ام الدین ذگردی/  دکتری مهندس��ی صنایع/  
دانشگاه تربیت مدرس

دفت��ر مرک��زی و دبیرخانه انجم��ن: ته��ران، خیابان 
کریمخ��ان زن��د-  نبش خیاب��ان دکتر عضدی ش��مالی 
)آبان سابق(-  ساختمان دانشگاه عامه طباطبایی-  طبقه 

سوم شمالی واحد 30۴
تلفک��س: ۸۱03۲3۱۷ عضویت: ۸۱03۲3۱۸ صندوق 

پستی: ۱۴665-۴35
انجمن مدیران صنایع چرا پدید آمد و چگونه 

تشکلی است؟
انجم��ن در س��ال ۱35۷ به همت گروه��ی از مدیران 
صنع��ت و به منظور حفظ صنایع موجود و توس��عه آن و 
نیز شناس��اندن نقش صنعت در توسعه اقتصادی، معرفی 
مدیریت صنعتی در فرآیند تولید وکمک به صنعتی شدن 
کشور از طریق تقویت فرهنگ کارآفرینی پایه گذاری شد 
و در سال ۱35۹ رسما به ثبت رسید و اکنون بیش از 3۲ 
سال پیاپی است که درخدمت صنعت و فرهنگ صنعتی 

کشور قرار دارد.
-  انجمن تشکلی است غیرسیاسی که به هیچ حزب و 

گروهی وابسته نیست .
-  انجمن موسسه ای است غیرانتفاعی و مطالعاتی که به 

صنعت در سطح کان آن می اندیشد . 
-  انجم��ن فعالیت ه��ای خ��ود را با پژوه��ش درباره 
تنگناه��ا و مش��کات فرا روی صنعت و اقتصاد کش��ور 
انجام می دهد و هدف اساس��ی آن گس��ترش صنعت از 
طریق مش��ارکت هرچه بیش��تر م��ردم در فعالیت های 

صنعتی )تقویت بخش خصوصی( است.
-  انجمن همه افرادی را که در راه صنعتی کردن کشور 
کوش��ش می کنند و همه مدیرانی را که اداره و مسئولیت 
تولید صنعت��ی را برعه��ده دارند برای اندیش��یدن و راه 
جس��تن درباره توس��عه صنعت فرا می خواند تا با هم و به 
یاری یکدیگر و به پشتوانه توانایی ها و ظرفیت های علمی و 

تجربی صنعتی پویا، متحول وفراگیر بنا نهند.
هدف ها و وظایف انجمن

اعتای صنعت و کارآفرینی، صیانت از نهادهای صنعتی، 
تقویت مدیریت علمی، تشویق سرمایه گذاری درصنعت، 
گسترش روابط صنعتی با دیگر کشورها و جذب فناوری 
موردنیاز درجهت توس��عه اقتصادی و اجتماعی کشور از 

هدف های مهم انجمن است.
وظایفی که انجمن برای رس��یدن ب��ه هدف های خود 

برگزیده است عبارتند از: 
-  شناخت مسائل و مش��کات صنایع کشور و تحلیل 
علمی و منطقی آنها و یافتن راه های گذر از تنگناها و ارائه 

نظرات و پیشنهادها به مسئوالن اجرایی
-  فراهم آوردن فرصت ها و امکانات برای مدیران صنعت 
به منظور ایجاد ارتباط و تفاهم با یکدیگر از طریق تبادل 
افکار، حضور در س��مینارها، کنفرانس ه��ا و کمیته های 

کارشناسی انجمن
-  کوشش درجهت تجهیز سرمایه های مردمی و هدایت 

آنها به سوی بخش صنعت و تولید کشور
-  کم��ک به ارتقای س��طح دانش و مه��ارت مدیران و 

کارکنان صنعت  
-  کوشش در جهت اشاعه فرهنگ صنعتی 

-  کمک به گسترش صادرات صنعتی 
-  بررس��ی، مطالعه و تنظیم اس��تراتژی های گسترش 

صنعت و عوامل موثر در توسعه صنعتی 
-  همکاری نزدیک با مجلس شورای اسامی، دانشگاه ها، 
وزارتخانه ها و دیگر سازمان ها و مراجع تصمیم گیر از طریق 
ارائه تحقیق��ات و مطالعات علمی و کاربردی و حضور در 

جلسات آنها
فعالیت های انجمن

انجم��ن از همان آغ��از و به منظور تحق��ق هدف ها و 
وظایف خود از راه ایجاد ارتباط و همکاری با پژوهشگران 
و کارشناس��ان و با برخورداری از مشارکت وسیع مدیران 
صنع��ت انجام فعالیت های گوناگون��ی را به طور منظم در 
برنامه کار خود قرارداد که به مهم ترین آنها اشاره می شود.

فعالیت های پژوهشی
پژوهش ها و مطالعات انجم��ن به طور عمده مربوط به 
بررسی مش��کات و نیازهای صنعت، چگونگی گسترش 
صنع��ت و باالخره ارائه راه حل ها و پیش��نهادها برای رفع 

مشکات است.
تحقیق�ات انجم�ن همچنی��ن زمین�ه های اقتصادی و 

اجتم�اع�ی مرتب�ط ب�ا صنعت از قبیل س��رمایه گذاری، 
گردش مالی صنعت، بازرگانی، صادرات، قوانین و مقررات 
مالیاتی روابط کار، تامین اجتماعی و... را نیز در  بر می گیرد.
بررس��ی لوای��ح و طرح ه��ای قانون��ی به منظ��ور ارائه 
پیش��نهادهای اصاحی و تکمیلی بخشی دیگر از وظایف 
مطالعاتی و پژوهش��ی انجمن است که در قالب مصالح و 

انتظارات صنعت انجام می گیرد.
فعالیت های ارتباطی 

انجم��ن از یک س��و س��عی دارد مدی��ران صنعت را 
گ��رد هم آورد تا با ایجاد آش��نایی و ارتب��اط بین آنها 
زمینه همکاری بیش��تر را فراهم آورد و از سویی دیگر 
کوش��ش در برقراری ارتباط بین مدیران و کارشناسان 
 ب��رای تلفیق تجربه و دانش و دس��تیابی به راهبردهای

علمی -کاربردی دارد.
ارتباط با س��ازمان های دولت��ی ذی ربط درصنعت برای 
انعکاس مسائل و مشکات صنایع و آگاه کردن مدیران از 
آخرین تصمیمات نهادهای دولتی، ارتباط با سازمان های 
تخصصی و انجمن های مشابه داخلی و خارجی و باالخره 
ارتب��اط با کانون ه��ای پژوهش��ی و تحقیقات��ی از دیگر 

فعالیت های ارتباطی انجمن است.
ای��ن ن��وع ارتباط��ات زمینه حض��ور فع��ال انجمن را 
در عرصه ه��ای گوناگ��ون صنعتی و اقتص��ادی از طریق 
تحلیل ه��ای کارشناس��ی و کاربردی فراهم کرده اس��ت . 
همچنین این ارتباطات موجب ش��ده انجمن در تنظیم و 
بررس��ی قوانین و مقررات، ضوابط و معیارهای صنعتی و 
معدنی و اتخاذ تدابیر و تصمیمات مرتبط با صنعت حضور 

فعال داشته باشد.
فعالیت های آموزشی و انتشاراتی 

انجم��ن با درک ضرورت توس��عه آم��وزش به ویژه در 
زمین��ه فرهن��گ صنعتی و اش��اعه اص��ول و روش های 
مناس��ب مدیریت علمی س��عی در معرفی و آشنا سازی 
مدیران با قوانین و مق��ررات از طریق اجرای برنامه های 
آموزش��ی گوناگ��ون دارد . در ای��ن راس��تا می ت��وان به 
برگزاری دوره های آموزش مدیریت، سمینارهای علمی و 
کاربردی درباره مسائل صنعت و تشکیل جلسات عمومی 
 ماهان��ه، کنفرانس ه��ای ماهانه و جلس��ات تعاطی افکار

 اشاره کرد.
در زمینه فعالیت های انتش��اراتی، انجمن یک خبرنامه 
داخلی به نام »صنعت و مطبوعات« و یک مجله تخصصی 
به نام »کارآفرین« منتشر می کند که به صورت حرفه ای و 
به منظور آش��نایی هرچه بیشتر جامعه ایران با صنعت و 

فرهنگ صنعتی کشور و جهان منتشر می شود.
گسترش انجمن در استان ها

انجمن مدیران صنایع طی ربع قرن که از تاسیس آن 
می گذرد با درخواست ایجاد شعبه و دفت�ر نمایندگی از 
س��وی اغلب مدیران صنایع در استان ها و شهرستان ها 
مواجه ب��وده و تاکنون با مش��ارکت و همکاری جمعی 
از مدی��ران واحدهای صنعتی مس��تقر در اس��تان ها و 
شهرس��تان ها به ایجاد ش��عبه در ۱0 استان آذربایجان 
ش��رقی، اصفهان، بوش��ه�ر، خراسان، س��منان، فارس، 
ق��م، کرمان، گیان، همدان و پن��ج دفتر نمایندگی در 
شهرس��تان های مراغه، کرج، ساوه، نیش��ابور و کاشمر 

مبادرت کرده است.
چه کسانی می توانند عضو انجمن شوند؟ 

عضوی��ت در انجمن برای مدیران صنع��ت و معدن به 
صورت های زیر امکان پذیر است: 

۱-  مدیران واحدهای صنعتی که واحد آنان در چارچوب 
مقررات قانونی کشور تاسیس شده و مشغول فعالیت است.
۲-  مدی��ران واحده��ای معدن��ی، کش��ت و صنعت و 
واحده��ای زراعی، مرغداری، دامداری صنعتی و مانند آن 

که دارای مجوز الزم از مراجع مربوط باشند.
3-  تمامی افرادی که صاحب نقش اساسی در تاسیس 
یا دارای مس��ئولیت مس��تقیم در اداره واحدهای تولیدی 

هستند.
۴-  مدیران ش��رکت های خدمات طراحی-  مهندس��ی 

اتحادیه ها، سندیکاها، شوراها و انجمن های صنفی.

درباره انجمن مهندسی صنایع ایران

سه شنبه 30 دی 1393 ضمیمه 
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شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی، 
در سال ۱363 متعاقب مصوبه قانونی و تصویب مجلس 
ش��ورای اسامی، تاسیس و به ش��کل مدون و گسترده 
فعالیت خود را در منطقه شمال غرب کشور آغاز کرده 
است. با توجه به تاریخ تکوین آن در منطقه شمال غرب 
و اس��تقرار ش��رکت در تبریز سرپرس��تی و انجام امور 
مربوط به اس��تان آذربایجان غربی و منطقه اردبیل نیز 
از طریق ش��رکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی 
صورت پذیرفته که در نیمه دوم س��ال ۱36۹ و س��ال 
۱3۷3 به ترتیب استان آذربایجان غربی و اردبیل از این 
ش��رکت منفک و مس��تقا انجام وظیفه کرده و شرکت 
ش��هرک های صنعت��ی آذربایجان ش��رقی نیز رس��الت 
قانونی خویش را منحصرا در اس��تان آذربایجان شرقی 
متمرکز کرده اس��ت. بدیهی است گس��تردگی و تعدد 
ش��هرک های صنعتی در منطقه ش��مال غرب اشتقاق و 
تاسیس شرکت شهرک های صنعتی استان های سه گانه 

مذکور را ایجاب کرده اس��ت.
مراحل انجام کار و خدمات مربوط به ایجاد شهرک های 

صنعتی: 
- احداث ش��هرک های صنعت��ی در مناطقی که دارای 
امکانات و پتانس��یل های بالقوه بوده و ایجاد ش��هرک های 

صنعتی در آنها دارای توجیه اقتصادی باشد.
- انج��ام تم��ام اموری ک��ه ضمن هماهنگی اس��تفاده 
مطلوب از امکانات ش��هرک های صنعت��ی را در یک روند 

خودگردان از جهت مالی فراهم کند.
- تملک زمین براساس قوانین موضوعه و واگذاری عین 
یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به داوطلبان احداث 

واحدهای مجاز.
- تامی��ن خدمات عمومی ش��هرک صنعت��ی از قبیل 
آب، ب��رق، تلفن، گاز، فاضاب، تس��طیح اراضی ش��هرک 
و ایجاد ش��بکه راه های اصلی و فرع��ی و همچنین ایجاد 
ساختمان های عمومی از قبیل درمانگاه، مسجد، مدرسه، 

فضای سبز، انبار عمومی و غیره.
- مش��ارکت در س��ایر ش��رکت هایی که به لحاظ ارائه 
خدمات مورد نیاز متقاضیان و س��ایر مس��ائل شهرک که 

الزم تشخیص داده شود.
ش��رکت ش��هرک های صنعتی آذربایجان ش��رقی برابر 
قان��ون به منظ��ور حمایت و پش��تیبانی از صنعت، ایجاد 
توس��عه پایدار و تسهیل در امر س��رمایه گذاری و تولید و 

با توجه ب��ه بهره برداری بهینه زمی��ن، امکانات زیربنایی، 
اس��تعداد مناطق و ه��م افزایی و بهره ب��رداری مطلوب از 
منابع و پتانس��یل ها تشکیل شده و رس��الت خویش را با 
فراهم ساختن بستر مناسب برای ایجاد واحدهای تولیدی 

در حداقل زمان ممکن آغاز کرده است.

مزایای شرکت
متقاضی��ان ایج��اد واحده��ای صنعتی نیاز به کس��ب 
مجوز جداگان��ه از ادارات و س��ازمان های متعدد از قبیل 
محیط زیس��ت، مناب��ع طبیع��ی، کش��اورزی، آب، برق، 
ام��ور اراضی، میراث فرهنگی، خاک شناس��ی، ثبت، راه و 
تراب��ری، کار و امور اجتماعی و... ندارند. این گونه مجوزها 
در زمان تاسیس ش��هرک صنعتی از دستگاه های ذیربط 

اخذ می شود.
ش��هرک های صنعتی از قانون ش��هرداری ها مس��تثنا 

هستند.
صدور مجوزهای ساخت و س��از و پایان کار در محدوده 

اختیارات شهرک های صنعتی است و در کوتاه ترین زمان 
ممکن به صورت رایگان انجام می شود.

اداره شهرک صنعتی پس از بهره برداری به هیأت امنای 
متش��کل از صاحبان صنایع مس��تقر در شهرک صنعتی 

واگذار می شود.
امکان اجاره یا خرید س��الن های آماده برای تسریع در 
بهره برداری از واحدهای تولیدی در ش��هرک های صنعتی 

وجود دارد. هزینه های س��رمایه گذاری به دلیل استفاده از 
خدمات مشترک سازماندهی شده توسط

ش��هرک های صنعتی، از جمله آب، ب��رق، تلفن، گاز و 
تصفیه خانه فاضاب کاهش می یابد.

معافیت مالیاتی ماده ۱3۲ قانون مالیات ها فقط مشمول 
واحدهایی می ش��ود که در ش��هرک های صنعتی مستقر 

شوند.
صدور س��ند مالکیت ششدانگ برای هر قطعه که قابل 

ترهین و توثیق در بانک هاست.
مش��وق های س��رمایه گذاری پرداخ��ت نقد و اقس��اط 
هزینه های انتفاع از تاسیس��ات بخش��ودگی قس��متی از 
هزینه های انتفاع از تاسیس��ات برای واحدهایی که زودتر 
از زمان پرداخت اقس��اط خود به بهره برداری می رس��ند 
)به اس��تثنای ش��هرک صنعتی سعیدآباد( ش��رط اصلی 
اس��تفاده از این بخشودگی تخصیص حداقل 35 درصد از 

زمین به زیربنا است.
نحوه دریافت زمین و س��ایر تسهیات ایجاد شده ارائه 
جواز تاسیس یا معرفی نامه دریافت زمین از سازمان های 
صنایع و معادن استان ها و سایر دستگاه های ذیربط برای 
واحدهای انتقالی به ش��هرک های صنعتی هزینه انتفاع از 
اراضی و تاسیس��ات در شهرک های صنعتی )به استثنای 
شهرک صنعتی پاک سعیدآباد عالی نسب( به صورت ذیل 

دریافت می شود: 
مبل��غ 30 درصد ق��رارداد به صورت نق��د و مابقی طی 

اقساط 30 ماهه )۱0 قسط سه ماهه(
ایثارگران برابر تعریف مصوب مجلس ش��ورای اسامی 

مبلغ ۲0 درصد نقد و مابقی طی اقساط چهار ساله.
دارندگان ثبت اختراع و قهرمان های تیم های ملی مبلغ 

۲0 درصد نقد مابقی طی اقساط 30 ماهه.

معرفی شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی 

سه شنبه 30 دی 1393 ضمیمه 
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نیازمندی های مشاغل ایران
پاسخگوی نیازهای شما صاحبان کسب و کار گرامی در زمینه های مختلف

 خدمات بازرگانی و صنعتی 
گردشگری و رستوران
خدمات حقوقی و ثبتی

سالمت و زیبایی
خودرو و خانه

خدمات چاپ و تبلیغات 
لوازم و تجهیزات دیجیتال

8 8 5 5 3 6 3 9 س�ازمان  آگهی ها:   
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اصفهان – بهروز راعی 
نشس��ت خبری و اطاع رسانی دومین جشنواره ملی 
فیل��م و عکس جلوه های آب با حضور مهندس هاش��م 
امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
و سیدین نیا مدیر حوزه هنری استان اصفهان در محل 
دبیرخانه دائمی جشنواره، خانه فرهنگ آب و با حضور 
خبرنگاران رس��انه های گروهی اس��تان برگزار ش��د. به 
گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب استان اصفهان در سخنانی با اشاره به ساختار 
برگزاری دومین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های 
آب خاطرنشان س��اخت: در بخش فیلم هر کارگردانی 
می توان��د فیلم ه��ای مس��تند، داس��تانی، پویانمایی و 
در بخ��ش عکاس��ی ه��ر ع��کاس می توان��د حداکثر با 
ی��ک مجموع��ه عکس یا 5 ت��ک عکس ب��ا موضوعات 
»طبیعت«، »صنعت و کشاورزی«، »مستند اجتماعی« 
و »عکاس��ی خاقان��ه« ب��ا محوریت آب در جش��نواره 
ش��رکت کند. مهندس هاشم امینی به اهداف برگزاری 

این جشنواره پرداخت و اعام کرد: 
تروی��ج فرهنگ مص��رف بهینه آب 
و اص��اح الگوی مص��رف در میان 
قشرهای مختلف جامعه، استفاده از 
 ابزار هنر برای ترویج سبک زندگی 
ایرانی - اسامی با رویکرد مدیریت 
مصرف بهینه آب، حس��اس کردن 
اف��کار عمومی نس��بت به مس��ئله 
حفاظت از منابع آبی و بازچرخانی 
و  آب  اقتص��اد  صنع��ت،  در  آب 
مدیریت مصرف آب شرب، فرهنگ 

ش��هروندی و مدیریت مصرف آب شرب از اهداف مهم 
این جشنواره است. 

دبیر دومین جش��نواره ملی فیلم و عکس جلوه های 
آب گف��ت: آخرین فرصت ارس��ال آثار ۱5 اس��فندماه 
۹3 و برگزاری جش��نواره ۸، ۹ و ۱0 اردیبهش��ت ماه 
۱3۹۴ اس��ت. وی اف��زود: اصفه��ان مهد هنر اس��ت و 

مطمئن��ا ب��ا ورود هنرمن��دان ب��ه 
مص��رف  فرهنگ س��ازی  عرص��ه 
بهین��ه آب ای��ن مه��م ب��ه دقت و 
س��رعت بهتری در جامعه نهادینه 
می ش��ود. مهن��دس امین��ی نقش 
رس��انه را در تروی��ج مصرف بهینه 
آب بس��یار حائز اهمیت برش��مرد 
و خاطرنش��ان س��اخت: اصفه��ان 
در تابستان س��ال جاری با کمبود 
آب جهت تامین آب ش��رب مواجه 
ب��ود که خوش��بختانه ب��ا اقدامات 
س��خت افزاری و نرم اف��زاری از جمله مصرف بهینه آب 
که صورت گرفت با کمترین مش��کل س��پری شد. در 
این امر صداوس��یما، مطبوعات سراسری و محلی و نیز 
خبرگزاری ها نهایت همکاری را با آبفای استان اصفهان 
را داشتند. مدیرعامل آبفای استان اصفهان با تاکید بر 
مصرف بهینه آب اع��ام کرد: ترویج مصرف بهینه آب 

باید مس��تمر و پیوس��ته انجام گیرد تا فرهنگ س��ازی 
مص��رف بهین��ه در میان تمام اقش��ار جامع��ه نهادینه 
ش��ود ولی مطمئنا با افرادی که هنجارشکنی می کنند 
و قانون گریز هس��تند مطابق با قانون رفتار می ش��ود. 
این درحالی است که سرانه مصرف آب خانگی در سال 
گذش��ته حدود ۱۸3 لیتر در شبانه روز و هم اکنون این 
رقم به ۱60 لیتر در شبانه روز رسیده است که این امر 

بیانگر اصاح الگوی مصرف آب اس��ت. 
مدیر اجرایی جشنواره اعام کرد: شرکت مهندسی آب 
و فاضاب کشور و شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
با همکاری حوزه هنری استان اصفهان در مردادماه سال 
۱3۹0 اقدام به برگزاری نخس��تین دوره جش��نواره ملی 
فیل��م و عکس جلوه های آب در ش��هر تاریخی اصفهان 
کردند که با اس��تقبال کم نظیر هنرمندان روبه رو ش��د 
و دریاف��ت 30۸۸ اث��ر در بخش های فیل��م و عکس از 
هنرمندان عکاس و فیلمس��از از سراس��ر کشور، آن هم 
در نخستین دوره یک جشنواره، موید همین امر است. 

مدیر اصناف و بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
صدور هرگونه مجوز صنفی از س��وی شهرداری قشم به 
استناد بند پنجم آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون نظام 
صنفی، وجاهت قانونی ندارد. به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، هرمز 
امیری در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: صدور 

هرگونه مجوز صنفی خارج از سرزمین اصلی براساس بند 
پنجم آیین نامه اجرای��ی ماده ۸۸ قانون نظام صنفی، به 
عهده مناطق آزاد واگذار ش��ده است. وی با اشاره به نامه 
شماره ۹55۹3 مورخ ۱3۹3/۸/۴ وزارت کشور به معاونت 
هماهنگی عمرانی استانداری هرمزگان درخصوص عدم 
صدور مجوز کس��ب و پیشه از س��وی شهرداری ها، تنها 

نه��اد قانونی ص��دور مجوز در منطقه آزاد قش��م را اداره 
اصناف و بازرگانی این سازمان معرفی کرد. به گفته مدیر 
اصناف و بازرگانی س��ازمان منطقه آزاد قش��م، براساس 
قانون، ش��هرداری ها از س��ال ۸۲ در کل کشور از صدور 
هرگونه مجوز صنفی منع ش��ده اند و در سرزمین اصلی 
صدور مجوز به اتحادیه ها و در مناطق آزاد کشور تا قبل 

از تش��کیل اتحادیه ها به اداره اصناف و بازرگانی مناطق 
آزاد واگذار ش��ده است. امیری با اش��اره به صدور مجوز 
صنفی از سوی ش��هرداری در مقابل نهاد قانونی منطقه 
آزاد قش��م، تصریح کرد: این اقدام غیرقانونی شهرداری 
قش��م باعث ایجاد مش��کاتی برای مردم در این منطقه 

شده است. 

جلس��ه ش��ورای فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دو شنبه بیست و دوم 
دی ماه در دفتر ریاس��ت دانش��گاه برگزار ش��د. جلسه 
با قرائت قرآن و فرمایش��ات ریاس��ت دانشگاه و تبریک 

هفته وحدت آغاز شد. سپس ریاست دانشگاه به اهمیت 
برگزاری مراس��م در دهه فج��ر و اهمیت دادن بیش از 
پیش به فعالیت های قرآنی دانشگاه اشاره کرد. در ادامه 
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه دس��تور جلسه 

را بی��ان کرد. از مصوبات این ش��ورا می ت��وان به آیین 
نامه داخلی بازارچه دانش��جویی، فعالیت های فرهنگی 
مس��جدالنبی )ص(، اردوی زیارتی مشهد برای فعاالن 
فرهنگی و برگزاری جشن والدت حضرت زینب)س( در 

خوابگاه خواهران )حضرت زینب»س«( اش��اره کرد. در 
این جلسه گزارشی از عملکرد دبیرخانه قرآن ارائه شد 
و برخی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی پیش رو در 

سال جاری نیز به سمع و نظر اعضا رسید. 

مدی��رکل راه و شهرس��ازی آذربایج��ان غربی گفت: 
آذربایجان غربی در تلفات فوتی برون شهری رتبه پنجم، 
در تلفات روس��تایی رتبه نوزدهم و به طور متوسط رتبه 
هشتم کشور را دارد. به گزارش خبرنگار »فرصت امروز« 
محبت خواه در جمع رس��انه های جمعی با اشاره به آمار 
۱0 ماهه نخس��ت سال ۹3 در استان در بخش تصادفات 
و تلف��ات جاده ای نیز افزود: امس��ال ش��اهد کاهش ۱۸ 
درصدی تلف��ات ج��اده ای در آذربایجان غربی بوده ایم و 
در کل کش��ور نیز ۱000 فق��ره تصادفات منجر به فوت 
کاهش یافته است. مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان 
غربی تعمیر گاردریل، تعمیر و نوس��ازی سیس��تم های 

روش��نایی، نصب عای��م راهنمای��ی و رانندگی، اصاح 
تقاطع راه های روستایی با محورهای اصلی و ایمن سازی 
مسیر تردد روس��تاییان را از جمله عوامل کاهش تلفات 
جاده ای برش��مرد. محبت خواه در ادامه با اشاره به اینکه 
امس��ال۱00 کیلومت��ر از راه های روس��تایی آذربایجان 
غربی آس��فالت ش��ده اس��ت، گفت: تاش می کنیم این 
مقدار آس��فالت روس��تایی را تا آخر تیر ماه ۹۴ به۴00 
کیلومتر برسانیم. وی بر افزایش اعتبارات نگهداری راه ها 
هم تاکید ک��رد و افزود: اگر به نگه��داری راه ها ازلحاظ 
اعتبارات بها داده ش��ود، بازدهی و م��دت زمان کارکرد 
آنها بیشتر و جلوی خیلی از هزینه ها نیز گرفته می شود.

 مهندس مروارید اس��تاندار ایام و مهندس اوحدی 
مع��اون وزیر و رییس س��ازمان حج و زیارت با ارس��ال 
تقدیرنام��ه ای از مهندس بیرنوندی مدیرعامل ش��رکت 
آب و فاضاب اس��تان به خاطر ارائ��ه خدمات مطلوب 
به زائران ابا عبداهلل الحسین)ع( در اربعین امسال تقدیر 
کردند. در بخش��ی از این تقدیر نامه آمده است: توفیق 
تاش بی ش��ائبه و از سر صدق و صفای جنابعالی را در 
زمینه تامین آس��ایش و تسهیل و تس��ریع امور زائران 
ابا عبداهلل الحس��ین )ع( حماس��ه مان��دگار در اربعین 

س��ال۱3۹3 را ارج می نهیم. حضور ارزشمند و حماسی 
و تحس��ین برانگیز هموطنان عزیزمان در این مراس��م 
ش��کوهمند معنوی، موجب عزت و س��ربلندی اسام و 
نظ��ام و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت )ع( گردیده 
و س��ال به س��ال بر عظمت و ابهت آن اف��زوده خواهد 
شد. به یقین این گونه خدمات خالصانه نزد خداوند قادر 
متعال و رس��ول گرامی اس��ام )ص( و خاندان رسالت 
 و امامت مأجور بوده و ان ش��اءاهلل ذخیره سرای آخرت 

خواهد بود. 

ش��هردار خرم آباد با اش��اره به برنامه های در دستور 
کار شهرداری خرم آباد اظهار داشت: یکی از برنامه های 
در دس��تور کار ما در شهرداری فراهم آوردن بسترهای 
ارتب��اط مس��تقیم با مردم ش��هر اس��ت. یحیی عیدی 
بیرانون��د با بیان اینکه متاس��فانه تاکن��ون ارتباط بین 
ش��هرداری و مردم یک طرفه بوده اس��ت، عنوان کرد: 
م��ردم همواره برای رفع مش��کات خود به ش��هرداری 
مراجع��ه می کنند و قص��د داریم از این پس به س��راغ 
مردم برای پیگیری مس��ائل و مشکات آنها برویم. وی 
با اش��اره به راهکار اندیشیده ش��ده برای ایجاد ارتباط 
دو طرف��ه بین ش��هرداری و مردم عن��وان کرد: در این 

راس��تا راه اندازی ش��هرداری های نواحی در دستور کار 
قرار گرفته شده اس��ت. عیدی بیرانوند بیان داشت: در 
قانون ایجاد ۲3 شهرداری نواحی در خرم آباد پیش بینی 
شده که به زودی این امر عملیاتی خواهد شد. وی ادامه 
داد: ب��رای ای��ن اقدام نی��ز از نیروی انس��انی جدیدی 
اس��تفاده نمی کنیم، بلکه از نیروه��ا و امکانات موجود 
در شهرداری اس��تفاده خواهیم کرد. شهردار خرم آباد 
همچنی��ن راه ان��دازی مجمع خیرین شهرس��از را یکی 
دیگ��ر از اولویت های مدنظر عنوان کرد و گفت: در این 
راستا برای توسعه و پیشرفت مدیریت شهری خرم آباد 

از انجمن خیرین استفاده خواهیم کرد. 

 مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی 
استان کرمانشاه گفت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از سه 
هزار و ۱50کیلومتر راه روس��تایی در استان آسفالت شده 
اس��ت. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی 
استان کرمانشاه، مهرداد آهکی با اشاره به اینکه پنج هزار 
و ۱3۱کیلومتر راه روس��تایی در اس��تان کرمانشاه وجود 
دارد، اظهار داشت: براساس برنامه مطرح شده ساماندهی 
و آس��فالت راه روس��تاهای باالی 50خانوار در اواویت قرار 
دارد و پ��س از آن نوبت به روس��تاهای باالی ۲0خانواری 

می رسد. آهکی افزود: آسفالت راه ها بی وقفه در تمام مدت 
انجام می شود اما با توجه به فرا رسیدن فصل سرد، اجرای 
طرح در مناطق گرمس��یر دنبال می شود. مدیر ساخت و 
توسعه راه های استان اشاره کرد: شاخص استان کرمانشاه 
در آسفالت راه های روستایی با چهار درصد کمتر از شاخص 
کش��وری، 6۲درصد است که با تامین اعتبار به موقع این 
اختاف قابل جبران است. گفتنی است که عاوه بر تامین 
اعتبار پروژه ها از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری، 
اعتبارات ملی و استانی هم به این مهم تزریق شده است. 

8 لغایت 10 اردیبهشت ماه 1394 با همکاری آبفای اصفهان و حوزه هنری 

دومین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب در اصفهان برگزار می شود

آذربایجان غربی جزء 5 استان اول کشور در تلفات فوتی برون شهری است

تقدیر استاندار و معاون وزیر و رییس سازمان حج و زیارت از مدیرعامل آبفای ایالم

راه اندازی مجمع خیرین شهرساز

آسفالت بیش از 3 هزار کیلومتر از راه های روستایی کرمانشاه

صدور مجوز صنفی توسط شهرداری قشم وجاهت قانونی ندارد

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

سه شنبه 30 دی 1393 ضمیمه 
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پذیرش و توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحوالت 
بزرگ نظام های حقوقی و اقتصادی جهان است که امروزه 
در میان تمام ملل متمدن رس��وخ کرده است. انسان های 
پیشین مالکیت را همواره منحصر به اشیا مادی می دانستند 
و برای آنها مالکیت های فکری و معنوی و سایر چهره های 
مالکیت غیر مادی مفهومی نداشت. این قبیل مالکیت که 
در اثر پیش��رفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق 
شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دولت های 
اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج 
پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده اس��ت. 
حق س��رقفلی تاجر از جمله مالکیت های غیر مادی است 
که زمان زیادی از پیدای��ش آن نمی گذرد و در اصل این 
پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز یافته 
و قانونگ��ذاران را ناچار به وضع مقررات الزم در این مورد 
کرده اس��ت.  اغلب کش��ورها مقررات س��رقفلی را که از 
موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی 
اس��ت در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی 
کشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این 
مقررات دانسته اند. قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش 
عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقرراتی به نام 
)قانون روابط مالک و مستاجر( در خرداد ماه ۱33۹ برای 
نخستین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این 
نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از 50سال می رسد با وجود 
این پیوس��ته یکی از مباحث و موضوعات به نس��به  مهم 
اقتصادی و قضایی کش��ور بوده اس��ت و ابعاد مختلف آن 

تحقیقات خاصی را طلب می کند. 

الف - تعریف سرقفلی
سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت 

در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط 
مالک و مستاجر مصوب ۱33۹ و روابط موجر و مستاجر 
مص��وب ۱356 و نیز در الیحه قانونی اصاح قس��متی از 
مقررات قانون نوس��ازی و عمران ش��هری مصوب ۱35۸ 
و برخ��ی مقررات دیگر به جای کلمه رایج )س��رقفلی( از 
اصطاح )حق کس��ب یا پیش��ه یا تجارت( استفاده کرده 
اس��ت. امکان دارد گفته ش��ود که ای��ن دو اصطاح یکی 
نیس��تند و دوم��ی اعم از اولی اس��ت با ای��ن توضیح که 
س��رقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کس��ب یا 
پیش��ه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان 
حرف و مشاغل تعلق می گیرد. این برداشت صحیح به نظر 
نمی رسد زیرا مطابق بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت، کاسب، 

تاجر محسوب می ش��ود و آوردن عبارت )حق کسب( در 
کنار عبارت )حق تجارت( لزومی ندارد و معنای جدیدی 
را هم به دس��ت نمی دهد، در حقوق کنونی، شخص را به 
لحاظ میزان س��رمایه، داشتن دفتر کار یا کارت بازرگانی 
تاجر نمی شناسند؛ هرکس به کار خریدوفروش روی آورد 
تاجر محس��وب می ش��ود اگرچه کم بضاعت و فاقد محل 
خاص کس��ب باش��د. در رابطه بااصطاح حق پیشه نیز 
باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن 
حقی ش��بیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل 
غیر تج��اری نب��وده بلکه او با این کار درصدد بوده اس��ت 
پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره 

و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب کند. 

بس��یار بعید اس��ت که برای دارندگان برخی مشاغل و 
پیشه ها مثل حرف پزشکی، وکالت و سردفتری باشد، زیرا 
در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب 
پیش��ه کار دارند و عناصری که موجب پیدایش سرقفلی 
اماکن تجاری می ش��ود مثل موقعیت محل و نوع تزئین 
بن��ا و تابلو و غیره، در جلب ارباب رجوع اثر محس��وس و 

مستقیمی ندارد. 
با توجه به آنچه گفته شد کلمه )سرقفلی( که در حال 
حاضر شهرت و مقبولیت بیش��تری هم دارد از هر واژه و 
عبارت جانشین مناسب تر به نظر می رسد و عما نیز برای 
فهماندن مفهوم اصطاحات معادل از کلمه سرقفلی کمک 

گرفته می شود. 
اصطاح س��رقفلی مانند بس��یاری دیگر از اصطاحات 
حقوقی از طرف قانونگذار مورد تعریف قرار نگرفته است. 
این خأل از جانب حقوق دانان پر شده است و هرکدام از بعد 
خاصی تعریفی ارائه داده اند. تعاریف ذیل در کتب حقوقی 

مشاهده می شود: 
تعریف سرقفلی به اعتبار تقدم مستاجر متصرف 

در اجاره محل کسب 
در این تعریف گفته شده است: 

سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف 
در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته 

می شود.
همان طور که ماحظه می ش��ود در تعریف مزبور فقط 
به تقدم مس��تاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده 
و به دیگر مفاهیم س��رقفلی، باالخص به سرقفلی شخص 
در غیر رابطه اس��تیجاری یعنی حق مالک س��ازنده مغازه 

توجهی معطوف نشده است. 
ادامه در صفحه 31

سرقفلی در حقوق ایران
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ادامه از صفحه 29
نقص دیگر این تعریف عدم تاکید بر قابلیت معامله بودن 
حق است در حالی که این ویژگی به مستاجر اجازه معامله یا 

اسقاط حق را در قبال اخذ مال می دهد. 
تعریف سرقفلی بدون توجه به عناصر و ضوابط 

تشکیل دهنده این حق 
مطابق تعریف برخی از حقوق دانان؛ سرقفلی پولی است که 
مستاجر ثانی )به معنی اعم( به مستاجر سابق در موقع انتقال 
اج��اره باعوض می دهد و همچنین مس��تاجر اول به موجر 
مالک می دهد. در این تعریف حقوق کامل مستاجران اماکن 
تجاری مورد توجه واقع شده و همچنین برخاف تعریف اول 
به نتیجه و قابلیت تقویم حق به پول اشاره شده است معهذا 
این تعریف نیز به علت نیاوردن عوامل تشکیل دهنده حق در 

داخل تعریف، ناقص به نظر می رسد. 
تعریف سرقفلی به اعتبار عوامل تشکیل دهنده حق 
برخ��ی نویس��ندگان حقوقی عناصر تش��کیل دهنده حق 
سرقفلی را با ماهیت حقوقی این حق یکی گرفته و گفته اند: 
حق کس��ب یا پیش��ه )مایه تجاری( عبارت است از مجموع 
عوام��ل منقول مادی مانند اثاثیه، م��واد اولیه، ابزارآالت )که 
برای بهره ب��رداری به کار می رود( و کاالهای تجارتی، حقوق 
راجع به نام و ش��هرت و عائم تجارت��ی، حق تجدید اجاره، 
بنگاه تجارتی، حقوق راجع به مش��تریان دائم و گذری )حق 
س��رقفلی(، پروانه های تجارتی، حق مالکیت صنعتی و حق 

مالکیت ادبی یا هنری مرتبط با موارد باال. 
مطابق نظر این عده از نویس��ندگان حق کس��ب یا پیشه 
تعبیر به مایه تجارتی ش��ده و اعم از س��رقفلی قلمداد شده 
است در حالی که این برداشت از واژگان فوق در نظام حقوقی 
م��ا مبنایی ندارد. صرف نظ��ر از ایراد مربوط به تفکیک حق 
کسب یا پیش��ه از حق سرقفلی عیب دیگر تعریف اخیر آن 
اس��ت که اجزای تشکیل دهنده حق با خود حق یکی فرض 
ش��ده است. به نظر می رس��د که تعریف زیر را می توان برای 

سرقفلی ارائه داد: 
س��رقفلی حقی است مالی و قابل معامله که برای مالک یا 
متصرف قانونی محل های کسب و تجارت از طرف قانونگذار 
ش��ناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی 

متعدد دارد. 
ب. ماهیت اقتصادی سرقفلی

وج��ه س��رقفلی از مصادیق دارایی نامرئی اس��ت و درآمد 
اتفاقی محس��وب نمی شود به شرط اینکه ناشی از کار کردن 
مستاجر و جمع آوری مشتریان باشد. درآمد غیر  از دارایی و 
سرمایه اس��ت؛ درآمد قابل خرج است بدون آنکه به سرمایه 
لطمه بزند بنابراین مال التجاره ملک، درآمد ولی س��رقفلی، 

دارایی به شمار می رود. 
ج. ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی

در ماد ۱۱ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱33۹ که 
با وضع قانون جدید روابط موجر و مستاجر )مصوب ۱356( 

منسوخ شده است، اعام شده بود: 
میزان حقوق کسب و پیشه یا تجارت با توجه به موضوعات 

زیر از طرف دادگاه تعیین می شود: 
۱- موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه و تجارت 

۲- ش��رایط و کیفیات اج��اره از لحاظ مزایایی که در عقد 
اجاره برای موجر یا مستاجر منظور شده است. 

3- طول مدت اشتغال مستاجر به کسب و پیشه یا تجارت 
در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور 

موثر افتاده است. 
۴- وضع محل اجاره از نظر نوع بنا 

5- مخارجی که مستاجر به منظور آماده کردن محل مزبور 
از حیث قفسه بندی و تهیه اشیای الزم و سایر تزیینات داخلی 

متحمل شده است. 
6- نوع کسب و پیشه یا تجارت. 

آیین نامه، نحوه تعیین و تش��خیص و پرداخت حق کسب 
و پیش��ه یا تجارت ضوابط را ماک تعیین میزان س��رقفلی 
پرداختی به مالکان دانسته و هیات های ارزیابی را مکلف کرده 
اس��ت که با ماحظه ضوابط یاد شده نسبت به تعیین مقدار 
حق کسب و پیشه یا تجارت مالکان یا متصرفان که محل کار 
آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه معابر و نوسازی 

و عمران شهری از بین می رود اقدام کنند. 
حسب اعام ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
۱356 تعیین مقدار حق کسب یا پیشه یا تجارت موکول به 
مراعات اصول و ضوابطی ش��ده است که در آیین نامه خاصی 
پیش بینی می ش��ود. تاکنون چنین آیین نامه ای به تصویب 
نرسیده و ضوابط تعیین سرقفلی عما به دست کارشناسان 
رس��می دادگستری است که معموال ارزیابی خود را با توجه 
به نرخ خریدوفروش اماک مشابه در محل صورت می دهند. 

مشتریان محل: 
مشتریان گذری و ثابت از مهم ترین ضوابط سرقفلی است 
و در واقع اساس کار تاجر و صنعتگر را تشکیل می دهد حق 
کسب و پیشه یا تجارت بدون وجود مشتریان نمی تواند تحقق 
پیدا کن��د. افزایش و کاهش تعداد مش��تریان محل تجاری 

موجب باال رفتن یا نزول مقدار س��رقفلی است و اگر تاجری 
در اثر عملکرد خود مشتریان را از دست بدهد سرقفلی محل 
اش��تغال او به طور جدی تقلیل می یاب��د و فعالیت و اعتبار 

زیادی الزم است تا وضع جدید را دگرگون کند. 
اسم و عالئم مشخصه تجاری: 

عنوانی که تاجر یا شرکت تجاری با استفاده از آن فعالیت 
می کند در جلب توجه مش��تریان موثر اس��ت. هرگاه اس��م 
تجارتی نام کوچک یا خانوادگی تاجر باش��د جز حق کسب 
یا پیشه یا تجارت در می آید و یکی از عناصر دارایی او تلقی 

می شود و با آن انتقال می یابد. 
در چنین حالت��ی منتقل الیه نمی تواند با اس��تفاده از نام 
انتقال دهنده به کار خود ادامه دهد و الزم است که برای دفع 
توهم از کلمه »س��ابق« بعد از آوردن نام تاجر قبلی استفاده 
کند. سوءاس��تفاده از اس��م تجارتی بازرگان تجاوز به حقوق 

قانونی و محترم و موجب مسئولیت مدنی است. 
تابلوی مغازه: 

برای ممتاز و مش��خص کردن هر مغازه از مغازه های دیگر 
از تابلو استفاده می شود. ممکن است تابلو به نام شخص تاجر 
باش��د یا واژه آراس��ته و خوش معنی دیگ��ری در آن به کار 
رود. تابلوی مغازه از ضوابط معنی س��رقفلی است و به کسی 
تعلق دارد که در اس��تفاد از آن بر دیگران مقدم بوده اس��ت. 
اس��تیفای دیگری از نوع تابلوی متعلق به کسبه پیشین در 
محدوده جغرافیایی خاصی که نوعا مش��تریان ثابت در آنجا 
زندگی می کنند، ممنوع اس��ت. در محدوده های جغرافیایی 
وس��یع استفاده از تابلوی مش��ابه تابلوی بازرگان دیگر فاقد 
اش��کال حقوقی است مگر تابلوی مغازه های بزرگ و معروف 

که تداعی شعبه را کند. 

حق مالکیت صنعتی و بازرگانی و عالئم کارخانه: 
از جمله دیگر ضوابط معنوی س��رقفلی عامت کارخانه و 
اشکال و ترسیمات صنعتی است. مطابق ماده ۱ قانون ثبت 
عائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱3۱0 عامت اعم اس��ت از 

نقش تصویر، رقم، مهر لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص 
محصول صنعتی و تجارتی یا کش��اورزی اختیار می ش��ود. 
داشتن عامت تایید اداره استاندارد به طور محسوس موجب 

باال رفتن سرقفلی می شود. 
پروانه کسب: 

اج��ازه کتبی مراجع صاحیت دار را برای اش��تغال به امور 
تجاری، پروانه کس��ب یا جواز کسب می نامند. پروانه کسب 
نوع اش��تغال و رش��ته فعالیت دارنده آن را مشخص می کند 
و در ع��رف تجاری حائز اهمیت فراوان اس��ت. دلیل ارزش و 
اهمیت فوق العاده پروانه کس��ب آن است که دارنده پروانه از 
حمایت قانونی برخوردار اس��ت و آزادی فعالیت شغلی او را 
در قلمرو معینی به دنبال دارد و اقدام سایرین به دایر کردن 
فعالیت های همنوع یا مشابه را تا حوزه جغرافیایی مشخصی 
ممنوع می س��ازد، به ع��اوه دارندگان پروانه های کس��ب به 
س��هولت می توانند به عضویت اتحادیه های صنفی در آیند و 
از امتیازات مربوط مثل گرفتن کاالهای سهمیه ای و دریافت 

وام و اخذ اعتبار و غیره برخوردار شوند. 
اغلب پروانه های کسبی به شخصی خاصی مربوط نیست 
و توأم با معامله س��رقفلی به انتقال گیرنده واگذار می شود اما 
برخی پروانه ها قائم به ش��خص معینی است و تحت ضوابط 
خاصی به اف��راد واجد صاحیت داده می ش��ود، مثل پروانه 
مربوط به فروش دارو که در اعطای آن لزوما شرایطی مراعات 

می شود. 
پروانه کسب مس��تقا قابل معامله است و استثنای آن از 
سرقفلی منعی ندارد بنابراین انتقال دهنده سرقفلی لزومی در 
واگذاری پروانه به تبع س��رقفلی ندارد. مثا شخص می تواند 
س��رقفلی ملک خود را با یک نفر معامله و پروانه محل را به 
دیگری واگذار کند. این رویه به ویژه در خصوص پروانه هایی 
که قائم به شخص خاصی است به علت واجد شرایط نبودن 

منتقل الیهم معمول می شود. 
د. ویژگی های سرقفلی

۱- سرقفلی از حقوق مالی است و مانند دیگر حقوق مالی 
قابل توارث معامله و رهن است. 

۲- سرقفلی از اموال غیر مادی است و قابل تصرف نیست و 
به همین جهت قواعد مختص اموال مادی مانند اماره تصرف 

)ماده 35 قانون مدنی( شامل آن نمی شود. 
3- تغیی��ر و عدم پای��داری از خصوصیات بارز س��رقفلی 
اس��ت زیر اتکای آن به ابتکار متصرف اس��ت و هرگاه خوب 
بهره برداری نش��ود، مشتریان پراکنده می شوند و حق تقلیل 

می یابد. 
۴- حق س��رقفلی مثل حق انتف��اع از اموال غیر منقوله از 
اموال غیر منقول تبعی است )ماده ۱۸ قانون مدنی( زیرا مرکز 
ثقل تمام نیروهای پدید آورنده سرقفلی محل کسب است که 

غیر منقول تلقی می شود. 
اعتبار سرقفلی در حقوق فعلی ایران

قب��ل از بح��ث پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار س��رقفلی در 
حقوق فعلی ایران براساس قوانین و مقررات جاریه ناگزیر از 

ذکر انواع سرقفلی هستیم. 

سرقفلی در حقوق ایران
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رس��توران س��ندباد ب��ا طراح��ی 
منحص��ر به ف��رد خود ک��ه همانند 
عرش��ه ی��ک کش��تی می مان��د در 
زی��ر س��اختمان هت��ل پارس��ا در 
خیابان طالقانی واقع ش��ده اس��ت. 
این کش��تی زیبا س��ابقه ای طوالنی 
داش��ته و قدم��ت آن به س��ال 5۹ 
باز می گردد. رس��توران سندباد طی 
این م��دت تغییر چندان��ی نکرده و 
چیدمان جذاب خود را که توس��ط 
آقای عباس مهرپویا طراحی ش��ده، 

همچنان حفظ کرده است.
وقت��ی از پله ه��ای منته��ی ب��ه 
رس��توران پایین می روید، در پاگرد 
اول می توانید فضای رس��توران را از 
دریچه ای بر فراز تور ماهیگیری دانه 
درش��تی تماش��ا کنید، این منظره 
ذهنت��ان را به کیلومترها دورتر و به 
میان دریا می کش��اند؛ زمانی تصویر 
دری��ا در ذهنتان واضح تر می ش��ود 
که پس از طی بقی��ه ی پله ها، وارد 
سالن بزرگ رستوران سندباد شوید؛ 
سراسر این سالن از نمادهای دریایی 
و اسباب کشتی پوشیده شده است. 
وقتی به باال س��ر خود نگاه می کنید 
را  ماهیگی��ری  توره��ای  هم��ان 
می بینید که حباب های شیشه ای با 
نقش و نگارهای س��بز از آن آویخته 

ش��ده اند. چراغ فانوس��ی های سیاه 
کوچک��ی نیز در بی��ن فواصل توری 

و روی دیوارها به چشم می خورند.
ساالد بار وسوسه انگیز

ش��ب هنگام در رس��توران سندباد 
پیان��و نواخته می ش��ود. ای��ن نوای 
زنده ی موس��یقی در چنین محیطی 
بیش��تر انس��ان را به یاد کشتی های 
ب��زرگ اقیانوس پیما می ان��دازد. این 
پیانوی کنسرتی روی سکویی در ضلع 
شمالی رستوران واقع شده و منظره ی 

پشت آن را شیشه ی آبی رنگ بزرگی 
پوش��انده اس��ت که نق��وش نمادین 
جالب��ی از پرندگان و ماهی ها بر روی 
آن نقش بس��ته و آن را تا حدودی به 

اعماق دریا شبیه کرده است.
در وس��ط رس��توران، اطرف یکی 
از س��تون ها را که بیشتر شبیه دکل 
کش��تی می ماند، میز گ��ردی احاطه 
کرده و س��االد بار رس��توران سندباد 
بر روی آن قرار گرفته اس��ت؛ در این 
می��ان، حدود30 نوع س��االد مختلف 

و پی��ش غذاهای ایران��ی مانند دلمه، 
کوفت��ه ری��زه، کوکو س��بزی، کوکو 
سیب زمینی، کشک بادمجان و انواع 
سبزیجات دیده می ش��وند؛ به عاوه 
سوپ جو، هندوانه، خربزه و میوهای 
فصل در آن جای گرفته اند؛ همچنین 
این س��االد بار، دارای دسرهایی چون 

ژله و کرم کارامل نیز هست.
استیک در تابه ی داغ

خوردن غ��ذا در چنی��ن محیطی 
خالی از لطف نیس��ت، مخصوصا اگر 

عاش��ق کش��تی و دریانوردی باشید. 
من��وی ای��ن رس��توران ه��م مانند 
بخش ه��ای دیگ��ر آن در تم��ام این 
س��ال ها بدون تغییر باقی مانده است. 
با این وجود نگران قدیمی بودن غذاها 
نباشید، زیرا به گفته ی مدیر رستوران، 
سندباد اولین رستوران تهران بود که 
استیک در تابه ی داغ را به مشتریانش 
ارائه کرد؛ این استیک در ظرف چدنی 
س��رو می ش��ود که گرما را۲0دقیقه 
 )تقریبا تا پایان میل نمودن آن( حفظ 
می کن��د. س��س های اس��تیک نی��ز 
از اهمی��ت زی��ادی برای رس��توران 
برخ��وردار اس��ت و در هن��گام تهیه، 
ب��ه کیفیت و طع��م آن توجه زیادی 
می ش��ود تا پس از سال ها و با وجود 
رس��توران های مختلفی که اس��تیک 
س��رو می کنن��د، اس��تیک س��ندباد 

همچنان جزو بهترین ها باشد.
ای��ن  پر طرف��دار  غ��ذای  دیگ��ر 
رس��توران، ماهی ق��زل آالی کبابی 
اس��ت که بدون روغ��ن و درون فر 
پخت��ه می ش��ود. نکته مه��م دیگر 
در رس��توران س��ندباد این است که 
قیمت غذاها با احتس��اب اس��تفاده 
از اردور کامل محاسبه می شوند. به 
عبارت دیگر قیمت مجزا برای اردور 

دریافت نمی شود.

اطالعات تکمیلی 
رستوران سندباد

نام رستوران:

سندباد          
Sindbad
نوع رستوران: 

ایرانی-فرنگی      
Iranian-European

آدرس: 
طالقانی، بعد از ولیعصر، 
هتل پارسا، رستوران 

سندباد

66469211
ساعت کار: 

12-15 19:30-23:30
رزرو تلفنی: دارد

ظرفیت: 150 صندلی

متوسط قیمت با 
مخلفات برای هر نفر: 

40000 تومان به باال
پارکینگ: به راحتی

کارت خوان

موسیقی زنده

لذت صرف غذا روی عرشه کشتی سندباد
ضمیمه سه شنبه 30 دی 1393
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