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جایگاه  CIPفرودگاه بینالمللی امامخمینی (ره)
جایگاه تشریفات اختصاصی به عنوان یک ترمینال اختصاصی برای افراد ویژه «مهم اقتصادی» به
نحوی طراحی شده است که مسافرین محترم جایگاه به همراه مستقبلین و یا مشایعین محترم ،در
فضایی آرام و بدون نیاز به اجرای فرایندهای عادی عملیات فرودگاهی «توسط شخص مسافر» ،نظیر

دریافت کارت پرواز و تحویل بار ،در این مدت ضمن استراحت و پذیرایی شایسته از طریق میز اردو

مجهز ،اینترنت پر سرعت و فضای کامالً آرام استفاده نمایند.

پرتال جامع تشریفات تجاری ایران به عنوان نماینده رسمی جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه
بینالمللی امامخمینی(ره) و در راستای تکریم و احترام به حقوق کاربران محترم پرتال ،امکان رزرو و
ً
دقیقا با قیمتهای اصلی ارائه شده از سوی شرکت مادر ،یعنی
استفاده از کلیه خدمات این جایگاه را

بهرهبردار انحصاری جایگاه «شرکت ایرانیان فنآور پارس» فراهم آورده است.
ً
لطفا در نظر داشته باشید که کلیه خدمات در این پرتال به صورت آنالین ارائه شده و در صورت نیاز

به هرگونه اطالعات و یا خدماتی ،کارشناسان ما در نهایت افتخار از طریق مرکز امور مشتریان با خط

ویژه  88390409آماده خدمترسانی به شما میباشند.
ً
ضمنا کاربران پرتال میتوانند با چند کلیک ساده سفارش خود را ثبت و از قطعیت آن توسط پیامک
ً
ضمنا افراد غیر عضو در صورت عدم تمایل به عضویت میتوانند با
و پست الکترونیک مطلع گردند.

تماس تلفنی با مرکز پاسخگوی پرتال سفارش خود را به صورت تلفنی توسط کارکنان پرتال ثبت نمایند.

خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی ( )CIPفرودگاه بینالمللی امامخمینی (ره)
سالن پذیرایی

باجه اختصاصی بانک سامان

پذیرائی شامل سرو ناهار ،شام ،انواع نوشیدنی سرد و

به منظور انجام امور بانكی اعم از ارزی

اخذ ویزا

فروشگاه DUTY FREE

اخذ ويزای فرودگاهی با هماهنگی قبلی و متناسب قوانین

فروش اجناس لوكس با برندهای معتبر خارجی و داخلی

پارکینگ

ترانسفر مسافرین

گرم ،انواع ساالد و دسر

و مقررات جاری،انجام تشريفات قانونی در صورت هماهنگی قبلی

*

(غیر از ارز مسافرتی و ريالی)

ً
صرفا جهت استفادهی مسافرين
به ظرفيت  100دستگاه،

ارائهی خدمات ترانسفر مسافر از مبدا به فرودگاه و

سوئیت برای اسکان

استعمال دخانیات

سوئيت با كليهی امكانات جهت اسكان موقت متقاضيان

اتاق اختصاصی سيگار با تهويهی استاندارد و رعايت

کافی شاپ

گیتهای اختصاصی

كافیشاپ لوكس و سرو انواع نوشيدنی گرم و سرد و

پلیس گذرنامه جمهوری اسالمی ایران ،گیت بازرسی

خدمات VIP

اینترنت پرسرعت

سالن كنفرانس و اتاق  VIPجهت مذاكرات تجاری و اداری

اينترنت پر سرعت ()Wireless

محترم جايگاه

با امكان سرو انواع غذاهای گرم ايرانی و فرنگی

انواع شيرينی ،ساالد و دسر جهت مسافرين جایگاه CIP

* امکان تهیه ارز مسافرتی در جایگاه  CIPوجود ندارد.

بالعكس بهوسيله خودروهای تشريفات

كامل نكات بهداشتی

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،گمرک جمهوری اسالمی ایران
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ترانسفر ویژه

تعرفه خدمات  CIPفرودگاه بینالمللی امامخمینی (ره)
«تعرفه سال »1395

کاربران پرتال جامع تشریفات تجاری ایران ،در صورت تمایل به استفاده از خدمات ترانسفر تشریفاتی میتوانند با انتخاب خودروی

مورد نیاز خود از میان ناوگان متنوع و به روز پرتال و اعالم مبداء و یا مقصد خود از این خدمات استفاده نمایند.

کلیه قیمتهای مندرج ،با احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

همچنیــن جهــت اخــذ ویــزای فرودگاهــی ،هماهنگیهــای الزم بــه صــورت تلفنــی انجــام خواهــد شــد .شــایان ذکــر اســت
تعرفههــای منــدرج در ایــن پرتــال کــه از مســافرین ،مســتقبلین و یــا مشــایعین گرانقــدر اخــذ میگــردد دقیقـ ً
ـا مشــابه تعرفههــای

اخذ شده توسط جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بینالمللی امامخمینی (ره) میباشد.

در صورت نیاز به مشاوره و یا کسب اطالعات بیشتر؛ کارشناسان ما در کمال افتخار از طریق مرکز امور مشتریان و خط ویژه

 +98 21 88390409آماده ارائه خدمات به شما عزیزان میباشند.
ً
ضمنا در صورت نیاز به ترانسفر فرودگاهی با خودروهای  VOLVO X60ویژه جایگاه تشریفات میتوانید از طریق سفارش آنالین و یا

تماس با مرکز امور مشتریان سفارش خود را ثبت نمایید.

هزینه استفاده از جایگاه تشریفات اختصاصی
ترانسفر فرودگاهی (ولوو)

مسافرین
مسافر بزرگسال (هرنفر):

321.550

مسافر ( INFزیر  2سال):

رایگان!

هر دستگاه
ویزای بین فرودگاهی

مستقبلین /مشایعین
هر نفر

هزینه ویزای هر مسافر

129.000
هزینه ویلچر
152.000

هر نفر

هزینه حمل حیوانات زنده
164.000
شرایط کنسل کردن خدمات
تا  24ساعت

54.500

از  24ساعت قبل پرواز تا

109.000

زمان پرواز

196.200

129.000

هزینه اجاره سوئیت
 1نفر

 6ساعت

152.000

 1نفر

 12ساعت

256.150

 1نفر

 24ساعت

386.950

 2نفر

 6ساعت

196.200

 2نفر

 12ساعت

305.200

 2نفر

 24ساعت

436.000

هزینه استفاده از پارکینگ اختصاصی
ورودی
هر یک ساعت توقف

5.400
1.080

•کلیه قیمتها به تومان میباشد.
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بررسی قدرتمندترین برندهای جهان
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بررسی قدرتمندترین برندهای مد جهان

Coach

ارزش برند ۳/۲ :بیلیارد دالر

“ ”Coach Inc,یکــی از موسســات ســازندهی کاالهــای لوکــس چرمــی

طــی چنــد ســال گذشــته ،بــازار کاالهــای لوکــس در حــال رشــد بــوده و ایــن رونــد صعــودی

ـن نیویــورک تاســیس شــد.
در امریکاســت کــه در ســال  ،۱۹۴۱در منهتـ ِ

همچنــان ادامــه دارد .براســاس پیشبینــی کارشناســان ،بیــن ســالهای  ۲۰۱۳الــی  ،۲۰۱۵میــزان

درحــال حاضــر Coach ،توســط "( "Lewis Frankfort )CEOاداره

رشــد ســالیانهی بــازار کاالهــای لوکــس بیــن پنــج تــا شــش درصــد خواهــد بــود .تخمیــن

میشــود.

“ ”The Brain & Companyایــن اســت کــه ارزش بــازار کاالهــای لوکس در حــدود  ۲۷۴بیلیارد دالر

در ســال  ”Coach" ،۲۰۱۳مالــک بیــش از ششــصد فروشــگاه در ایاالت

اســت و ایــن احتمــال هســت کــه در ســال  ،۲۰۱۵بــه رقــم حیرتانگیــز  ۲۹۰بیلیــارد دالر برســد.

متحــده و کانــادا بــوده و درحــال حاضــر ،جــزء ده برنــد لوکــس

درحالــی کــه ،بــازار کاالهــای لوکــس تحــت ســیطرهی “ ”Louis Vuittonقــرار دارد و همچنــان،

ارزشــمند جهــان بــه شــمار مــیرود ،بــه گونــهای کــه ،ارزشــش

ارزشــمندترین برنــد کاالهــای لوکــس در جهــان محســوب میشــود ،بــه عنــوان برندهــای

بیــش از  ۳/۲بیلیــارد دالر اســت.

احتمالــی پیشــرو در بــازار ،نامهــای دیگــری هــم در حــال بوجــود آمــدن هســتند ”Gucci" .و

درحــال حاضــر ”Coach“ ،بــا " "Billy Reidهمــکاری میکنــد تــا

“ ”Pradaبیشــترین رشــد را تاکنــون تجربــه کردهانــد .بخاطــر رشــد و قابلیــت (رشــد) بســیار

یکــی از گرانقیمتتریــن کیفهــای جهــان را تولیــد کنــد کــه

زیــاد ،برندهایــی همچــون " ”Gucci" ،”Pradaو “ ”Hermeَsهمچنــان ممکــن اســت روزی بــر بــازار

پیشگفتار
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قیمتــی درحــدود بیســت هــزار دالر دارد .ایــن شــرکت همچنیــن

تســلط یابنــد و بــه برنــد شــمارهی یــک تبدیــل شــوند.

بــا تولیــد دیگــر محصــوالت " "Coachکــه بــا قیمــت حــدود پانصــد

چنیــن تصــور میشــود کــه بخاطــر افزایــش مشــتریان آســیایی در داخــل کشــورهای خــود

دالر بــه فــروش میرســند ،نیــم نگاهــی بــه بازارهــای عمومــی دارد.

و خــارج از آن ”Prada“ ،و “ ”Gucciاز لحــاظ ارزش برنــد ،چنیــن رشــدی را تجربــه کردنــد.

البتــه ،ایــن شــرکت همچنــان تــاش میکنــد تــا بــا کاالهــای گــران

“ ”Gucciبیشــتر در امریــکای شــمالی و اروپــای غربــی در حالیکــه ”Prada“ ،بــه شــکلی فعــال،

قیمتتــری وارد بــازار کاالهــای لوکــس شــود.

درحــال گســترش و بــاز کــردن شــعب جدیــد در سراســر جهــان اســت .بــا ایــن حــال ،هــر دو
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لوکسگراییمثبتدرایرالینهایبرترجهان

برنــد تــاش میکننــد تــا از بــازار آســیا اســتفاده کننــد و بیشــتر رشدشــان بخاطــر تــاش در
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درصــد افــت کــرده اســت ،امــا هنــوز هــم در بیــن ســی برنــد ارزشــمند جهــان قــرار

دارد .برخــی از کارشناســان درحــال زیــر ســوال بــردن رشــد ” "Louis Vuittonهســتند،
باوجــود ایــن ،همچنــان ،قدرتمندتریــن برنــد لوکــس بــازار باقــی مانــده اســت.

ایــن رشــد در بــازار باعــث شــده تــا کارشناســان بــازار کاالهــای لوکــس بــر ایــن بــاور باشــند کــه
کــه علــی رغــم رکــود اقتصــادی ،ایــن بــازار همچنــان در حــال رشــد باقــی مانــده اســت.

ارزش برند ۳/6 :بیلیارد دالر
“ ”Fendiیکــی از خانههــای مــد لوکــس فرانســه اســت کــه در ســال

در ادامــه ،بــا ده برنــد قدرتمنــد کاالهــای لوکــس آشــنا خواهیــد شــد .هــر برنــد شــامل جزئیاتــی

 ،۱۹۲۵در رم ،توســط “ ”Adele Casagrandeتاســیس شــده و دارای

درمــورد کشــور منشــاء ،بنیانگــذار و تاریــخ بنیانگــذاری و نیــز جزئیاتــی درمــورد ارزش برنــد،

جایــگاه ویــژه ای در صنعــت مــد جهــان اســت ”Fendi“ .دارای بیــش

جایــگاه برنــد در بــازار جهانــی و قیمتهــای محصــول اســت.

از  ۱۱۷فروشــگاه در سراســر جهــان بــوده و مقــر آن در شــهر رم ایتالیــا

همچنیــن ،بــا برخــی از حقایــق حیرتانگیــز درمــورد گرانقیمتتریــن کیفهــا در جهــان

واقــع شــده اســت.

آشــنا خواهیــد شــد.

شــرکت کاالهــای لوکــس " "Fendiنهمیــن برنــد ارزشــمند کاالهــای

لوکــس جهــان اســت ،بــه گونــهای کــه ارزش آن  ۴/6بیلیــارد دالر

اســت .قیمــت هــر کــدام از کیفدســتیهای جزئــی و مشــهور
“ ”Fendiحداقــل بیــن دو تــا پنــج هــزار دالر اســت.
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پرتال تجارت
پرتال تجارت

در مــورد نقــش و تأثیــر

اینترنــت و فضــای مجــازی

ســخن بســیار گفتــه شــده

اســت و میتــوان مدعــی
بــود کــه کمتــر کســی را
میتــوان یافــت کــه ایــن

اشــاره کــرد .در شــرایط خــاص اقتصــادی حاکــم بــر جهــان و
ایــران ،ضــرورت بکارگیــری پتانســیلهای فضــای مجــازی و
خصوصــاً تجــارت الکترونیــک بیــش از گذشــته بــه وضــوح
احساس میشود.

آنچــه بــه اختصــار در ادامــه بیــان خواهــد شــد ،نتایــج مطالعــه،
ایدهپــردازی ،همفکــری و تحقیقــات و نهایتــاً ســرمایهگذاری

نقــش را انــکار یــا ناچیــز

کامــل بخــش خصوصــی اســت کــه توســط مؤسســه

بــه شــبکه جهانــی اینترنــت و تأثیــر آن بــر تمامــی شــئونات
زندگــی مــا ،بــه عنــوان صنعتــی مؤثــر تقریبــاً در تمــام ارکان

عیبیابــی خــود را طــی میکنــد .علــی رغــم آنکــه موفقیــت
ایــن پروژههــا صرفــاً در گــرو مشــارکت شــما فرهیختــگان

بدانــد .فنــآوری اطالعــات همزمــان با رشــد چشــمگیر دسترســی

زندگــی مــا حضــور دارد .ایــن حضــور بــه مــوازات بــاال رفتــن
ضریــب نفــوذ اینترنــت در کشــور ( )% 82و حضــور میلیونهــا
تلفــن هوشــمند در دســتان هموطنــان؛ فضــای اقتصــادی کشــور

را بــه عمیقتریــن شــکل ممکــن از خــود متأثــر کــرده اســت.

"نجــم آســیا" طراحــی و راهانــدازی شــده یــا مراحــل پایانــی

گرامــی اســت؛ امــا اگــر مشــارکت شــما در ایــن فعالیتهــا
صرفــاً محــدود بــه مطالعــه ایــن نوشــتار باشــد ،مــا بــه همیــن

نعمت نیز قانع بوده و از شما سپاسگزار خواهیم بود.

پرتــال تجــارت یــا درگاه تجــارت بــا آدرس اینترنتــی

حجــم تبلیغــات در شــبکههای اجتماعــی نظیــر تلگــرام و تأثیــر

( )www.Portal.TRADEدامنــهای منحصــر بــه فــرد و ارزشــمند

امــروزه ورود بــه ایــن عرصــه را میتــوان در تمــام فعالیتهــای

قوانیــن ســازمان بینالمللــی ( )ICANNبــه ثبــت رســیده

بــا دائمــی شــدن ایــن تأثیــرات؛ شایســته اســت کــه

"نجــم آســیا" در راســتای تســهیل دسترســی کاربــران بــه

آن در معادالت اقتصادی مؤید این امر است.

اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی لمــس کــرد .همزمان

زیرســاختهای الزم بــرای بهرهگیــری کلیــه ارکان جامعــه از

این امکانات فراهم شود.

حمایــت کاربــران اینترنــت از پرتــال جامــع تشــریفات تجــاری

ایــران ،بــه عنــوان اولیــن ســامانه رزرواســیون آنالیــن خدمــات

تشــریفات تجــاری موجــب شــد کــه ایــن پرتــال بــا نزدیــک

شــدن بــه دومیــن ســالگرد تولــد خــود ،مفتخــر بــه همراهــی

اســت کــه توســط مؤسســه "نجــم آســیا" تحــت نظــارت و

اســت و بــا ایدهپــردازی و برنامهریــزی اعضــای هیئــت مدیــره
زیرســاختهای تجــارت الکترونیــک طراحــی و راهانــدازی

شده است.

با توجه به فراگیر بودن مخاطبان این حوزه شایسته است که تا
حدودی به بحث پیرامون این موضوع بپردازیم.

تجارت الکترونیک چیست؟

بیــش از  150 / 000کاربــر فعــال باشــد و هــر یــک از

تجــارت الکترونیــک یــک فنــآوری بــرای تغییــر اســت .اگــر یــک

مستقل و معتبر به حساب آیند.

ارتقــاء سیســتم فعلــی خــود اســتفاده کنــد؛ نــه تنهــا راه بــه

زیــر شــاخههای آن ،از جملــه ایــران جــت خــود یــک برنــد
هیئــت مدیــره "مؤسســه نجــم آســیا" بــه ایــن مهــم واقــف

مشــتریان وفــادار خــود بــوده و نجــم آســیا امانــت دار و دارای

مسئولیت بسیار سنگینی است.

مؤسســه نجــم آســیا بــا ســابقه موفقیتآمیــز دههــا فعالیــت

موفــق اقتصــادی در فضــای مجــازی و پــس از طراحــی و

شــرکت تجــاری از ایــن فنــآوری بــه عنــوان هدفــی بــرای
جایــی نخواهــد بــرد بلکــه ممکــن اســت بــا شکســت نیــز

مواجــه شــود .از ایــن رو تنهــا فعــاالن اقتصــادی خواهنــد

توانســت از مزایــای تجــارت الکترونیــک بهرهمنــد شــوند کــه
اساســاً ســاختار و بنیــان و روش تجــارت خــود را تغییــر داده و

آن را بــا قواعــد تجــارت الکترونیــک منطبــق ســازند .در تجــارت
الکترونیــک فاصلــه یــک فروشــگاه بــا فروشــگاه دیگــر بــه

انــدازه یــک  Clickاســت .خریــدار از فشــار روانــی و اســترس

راهانــدازی پرتــال جامــع تشــریفات تجــاری ایــران ،فعالیتهــای

خریــد از یــک فروشــگاه معمولــی بــه دور بــوده و همزمــان بــا

گســترش داده و همچــون گذشــته بــرای رســیدن بــه مقصــود و

جامعــی نظیــر تصاویــر (حتــی تصاویــر  3بعــدی) ،کاتالــوگ و

همکاری تمامی آحاد جامعه دارد.

برخــی از محصــوالت همچــون نــرم افــزار ،کتابهــای

خــود در حــوزه تجــارت الکترونیــک را بــه ســطح وســیعی

موفقیــت پروژههــای خــود چشــم امیــد بــه حمایــت و

بــه مــوازات ســنگینی ایــن بــار مســئولیت ،میتــوان بــه

افتخــار ناشــی از اقبــال هموطنــان بــه ایــن فعالیتهــا نیــز

کســب اطــالع از نظــرات دیگــر خریــداران ،میتوانــد اطالعــات
اطالعــات فنــی کاالهــا و خدمــات را بــا یکدیگــر مقایســه کنــد.
الکترونیکــی ،موســیقی و فیلــم در زمــان خریــد قابــل
دریافت هستند.

تجــارت الکترونیــک از نــگاه فروشــندگان کاال یــا خدمــات نیــز،

( )Six Sensesبروند.

هواپیماهای  A380هواپیمایی اتحاد قرار دارد و دارای

اتاق نشیمن ،اتاقخواب دونفره مجزا ،حمام چسبیده
به اتاقخواب ،پیشخدمت شخصی ،و همینطور یک

آشپز آماده طبخ غذای مورد عالقه مهمانان میباشد.

www.etihad.com
هواپیمایی امارات
کابینهای کالس درجه یک هواپیمایی امارات دارای

صندلیهای تاشو هستند که به شکل تختخوابی

کامال مصطح در میآیند ،و همچنین شامل تشک،
دربهای حریم خصوصی ،برای آرامش مجموعهای از
نوشیدنیهای خاص به حساب هواپیمایی ،و محیطی

آرامشبخش برای تمدد اعصاب هستند.

در پروازهای بلند مدت ،از حمام اسپای مجهز به لوازم
بهداشتی بولگاری و از سالن میهمانان در خود هواپیما
بهرهمند شوید که برای صرف نوشیدنی و آشنایی با

دیگر مسافران برای میهمانان کالس تجاری و درجه

یک تدارک دیده شده است.

در آخر ،میتوانید با آسودگی و بدون هزینه با کمک
رانندگان که برای مسافران کالس تجاری تدارک دیده

شدهاند وارد فرودگاه شده و یا از آن خارج شوید.

www.emirates.com
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پرتال طال

بــه واســطه پاییــن بــودن هزینــه راهانــدازی یــک فروشــگاه

مشــتریان خــود را ارزیابــی و منطبــق بــا آن ،فعالیتهــای

اقتصــادی خــود را گســترش دهــد .میتــوان متصــور بــود کــه
شــما بــا مطالعــه ایــن نوشــتار ،تجــارت الکترونیــک را محــدود
بــه یــک فروشــگاه آنالیــن بدانیــد در حالیکــه تجــارت

الکترونیــک محــدوده وســیعی همچــون تمــام ابعــاد و فراینــد
بــازار را کــه بتــوان بــا اینترنــت و تحــت  WEBانجــام پذیــرد،

شــامل میشــود .میتــوان تصریــح کــرد کــه تجــارت

الکترونیــک در حقیقــت معامــالت الکترونیکــی اســت کــه از

طریق شبکههای ارتباطی انجام میپذیرد.

بــه طــور مثــال خریــدار یــا مصرفکننــده بــه جســتجوی یــک

فروشــنده الکترونیکــی میپــردازد و کاالی خــود را جهــت
دریافــت از طریــق وب یــا پســت الکترونیــک ســفارش داده و
نهایتــاً تحویــل میگیــرد .برخــی تجــارت الکترونیــک را مبادلــه

خدمــات پشــتیبانی اســت کــه بــه صــورت الکترونیکــی انجــام

میشــود لــذا تجــارت الکترونیــک روشــی اســت کــه براســاس

آن اطالعــات ،محصــوالت و خدمــات از طریــق شــبکههای
ارتباطــی و کامپیوتــری خریــد و فــروش میشــوند .علــی رغــم
در حقیقــت میتــوان تجــارت الکترونیــک را مکمــل مبادلــه

الکترونیک دادهها دانست.

شرکت  CISCOیکی از اولین شرکتهایی بود که در جوالی سال
 1996میالدی سایت تجارت الکترونیک خود را راهاندازی کرد.

شرکتهای کامپیوتری بزرگی نظیر  Microsoftیا  IBMنیز بعد از

آن نرمافزارهای تجاری خود را که امکان فروش از طریق اینترنت

الکترونیــک دادههــا میداننــد .میتــوان ایــن تعبیــر را غلــط

را فراهم میکرد ،به بازار عرضه کردند.

کاربــرد و تبــادل اطالعــات و اســناد بــه شــیوههای الکترونیکــی

تمرکــز بــر ارتقــاء بــه ســطوح دیگــر ،فعالیــت خــود را آغــاز

دانســت .مبادلــه الکترونیــک داده عبــارت از تولیــد ،پــردازش،

و خــودکار بیــن سیســتمهای کامپیوتــری و بــر اســاس زبــان
مشــترک و اســتانداردهای مشــخص و بــا کمتریــن دخالــت

پرتــال تجــارت در اولیــن قــدم بــه عنــوان ســامانه  B2Bو بــا
کــرده اســت .قبــل از پرداختــن بــه ایــن اهــداف بایــد بــه

انــواع شــایع تجــارت الکترونیــک کــه پرتــال تجــارت در آینــده

عامــل انســانی اســت در حالیکــه تجــارت الکترونیــک حیطــهای

قصد توسعه فعالیتهای خود به آن را دارد ،بپردازیم:

تحــول و انقــالب در عرصــه ارتباطات اســت .تجــارت الکترونیک

میشــود و بــه مفهــوم تجــارت فروشــنده بــا فروشــنده یــا

ارزیابــی ،مذاکــره ،ســفارش ،تحویــل و پرداخــت و ارائــه

حقیقــت بیشــترین عایــدی را در ایــن تجــارت در اختیــار خــود

بــه مراتــب گســتردهتر از مبــادالت الکترونیــک دارد و آن یــک

پرتــال طــا بــا آدرس منحصــر

تفاوتهــای میــان تجــارت الکترونیــک و مبادلــه الکترونیــک،

B2B

 Business to Businessکــه بــه اختصــار  B2Bنامیــده

به فــرد ()www.Portal.GOLD

و پرتــال جواهــر بــا آدرس
منحصــر

بــه

فــرد

()www.Portal.JEWELRY

خدمــت جدیــدی اســت کــه

توســط مؤسســه نجــم آســیا،

مالــک برنــد تشــریفات تجــاری ایــران ( )www.lranCIP.irبــه

فعــاالن صنعــت طــا و جواهــر کشــور و عاقمنــدان بــه ایــن
حــوزه تقدیــم شــده اســت .اگرچــه اغلــب فعــاالن ایــن صنعــت

در فضــای مجــازی حضــوری پررنــگ و پرســابقهای دارنــد امــا
بــر اســاس مســئولیت ایجــاد شــده نســبت بــه نــام انتخابــی

برای این پرتالها ،توضیحات زیر تقدیم میگردد:

بدیهــی اســت کــه تأمیــن محتــوا و تصاویــر هــر فروشــگاه

بــر عهــده صاحــب آن فروشــگاه اســت لیکــن بــرای راحتــی و

اطاعــات و پایــگاه داده ارائــه میکننــد .پرتالهــا راهــی بــرای

در صــورت پرداخــت هزینــه مجــزا ،تیــم مستندســازی از ســوی

مورد نیاز تهیه شود.

نامحدود قابل به روز رسانی خواهد بود.

یکــی دیگــر از بخشهــای منحصــر بــه فــرد پرتــال طــا و جواهر

واضــح و مبرهــن اســت کــه پرتــال طــا و جواهــر بــرای رســیدن

کــه در صــورت حمایــت و همفکــری صنعــت طــا و جواهــر

حتــی در شــهرهای دیگــر قابــل دســترس نباشــد در حالیکــه پرتال

آســیا ،در اجــرای ایــن پــروژه کســب انتفــاع مشــروع مالــی

اطاعــات فنــی و تصاویــر کاالی مفقــود شــده و یــا بــه ســرقت

توســط یــک برنــد ایرانــی بــا توجــه بــه ایــن مهــم کــه چنیــن

اطاعــات بهرهمنــد خواهنــد شــد و در صــورت مشــاهده ایــن کاال
فوراً مال باخته و مراجع انتظامی را مطلع خواهند کرد.

لــذا از جهــت ملــی نیــز موجــب مباهــات و افتخــار خواهــد بــود

مشــتریان در صــورت احــراز مالکیــت ،امــکان انتشــار اطاعــات
و تصاویــر صرفــاً توســط واحــد صنفــی فروشــنده کاال

اســت امــا از جهــت دیگــر مالکیــت انحصــاری ایــن دامنههــا

دامنههایــی بــه صــورت انحصــاری بــه ثبــت رســیدهاند،
موفقیــت آن را صرفــاً از محــدوده کســب انتفــاع خــارج نمــوده
کــه چنیــن پــروژهای توســط یــک مؤسســه ایرانــی و بــا
همــکاری فعــاالن ایــن صنعــت بــه موفقیــت دســت یابــد لــذا
امیــد اســت کــه همــه فعــاالن اقتصــادی خصوصــاً فعــاالن

صنعت طا و جواهر از آن حمایت کنند.

و یــا مفقــود شــده اســت .در زمــان بــروز ســرقت و یــا مفقــود
صنعــت نیازمنــد زمــان بــوده و ممکــن اســت ایــن اطاعــات

طــا و جواهــر بســتری ایجــاد نمــوده اســت کــه در صــورت
وقــوع ایــن حــوادث مشــترک بتوانــد فــوراً اقــدام بــه انتشــار
رفتــه نمــوده و دیگــر مشــترکین ظــرف چنــد ثانیــه از ایــن

ایــن خدمــت محــدود بــه واحدهــای صنفــی بــوده و در مــورد

فعــاالن ایــن صنعــت بــه ســواالت عاقمنــدان
بخش ارسال شکایات مشتریان به مشترکین و پیگیری آن

آگهی بازرگانی

ارسال خبرنامه

مجله الکترونیک

سامانه مستقل ارسال پیام کوتاه
سرویس وباگ دهی

نظرسنجی ()e-Vote

سامانه دفتر تلفن و آدرس واحدهای کسبی
کتابخانه دیجیتال

پشتیبانی آناین ()Ticketing
بانک ایده ها

پایگاه دانش

فرهنگ واژه ها

درخواست همکاری (استخدام)

سفارش و پرداخت آناین
تاالرهای گفتگو ()Forum

اطلس کسب و کار

تصاویــر کاالی بــه ســرقت رفتــه ،بــه ســرعت بــرای کلیــه

دســتور مقامــات محتــرم قضایــی و انتظامــی اطاعــات و

بــرای توضیــح دقیقتــر دالیــل حضــور فعــاالن ایــن صنــف در

فــرض نماییــد کــه یــک فروشــگاه طــا و جواهــر در موقعیــت
مشــتریان آن محــدود بــه ســاکنین همــان منطقــه بــوده و بــه

طبــع آن از دیــد ســاکنین منطقــه نیــز تنــوع محصــوالت

معرفی برندهای برتر ایران و جهان

بخــش پرســشهای متــداول جهــت پاســخدهی

 oمحصوالت

مراجعــه کننــده را متوجــه خطــر نمایــد از طریــق کلیــک بــر
روی آیکــون مخصــوص کــه صرفــاً در اختیــار اعضــای پرتــال

محــدود بــه کاالی موجــود در همــان فروشــگاه اســت و

اختصاصی اعضای پرتال

امکانپذیــر خواهــد بــود .شــایان ذکــر اســت در صــورت وجــود

مشترکین قابل نمایش خواهد بود.

پرتال طا و جواهر به مثالی اشاره میکنیم:

بخــش پیوندهــا شــامل معرفــی وب ســایتهای
بخــش مقــاالت تخصصــی صنعــت طــا و جواهــر

 oواحد های صنفی

مشــاهده اینگونــه محصــوالت توســط هــر یــک از اعضــاء

محلــی در منطقــهای مســکونی از تهــران واقــع شــده اســت و

 oمعرفــی محصــوالت جهــت امتیازدهــی و

در پرتــال طــا و جواهــر پیشبینــی شــده اســت تــا در صــورت
بــدون نیــاز بــه تمــاس تلفنــی و یــا هــر نــوع اقدامــی کــه

www.Portal.Gold

 MSN ،IGOOGLE ،AOLو  YAOHOOبــه عنــوان نمونههــای

اگرچــه بــه وضــوح مشــخص اســت کــه هــدف مؤسســه نجــم

آلبوم تصاویر

خواهد کرد.

مضاعــف فعــاالن ایــن صنعــت را در ســطح جهانــی معرفــی

را از منابــع مختلــف ،در یــک شــکل واحــد جمــع آوری میکنــد.

بــه چنیــن جایگاهــی ،راهــی طوالنــی در پیــش رو خواهد داشــت

پرتال الکچری

و نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر ایــن اســت کــه حضــور در پرتــال

و جهان

آخرین اخبار و اطاعات صنفی

طــا بــا نــام انحصــاری و بــی رقیــب آن ،بــدون هزینــه

مربــوط بــه بخــش اطاعــات طــا و جواهــرات بــه ســرقت رفتــه

کشــور ،ایــن راه همــوار و بــه ســرعت طــی خواهــد شــد.
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از بــاب هزینههــا محــدود بــه حــق اشــتراک ســالیانه بســیار
ناچیــزی بــوده کــه در مقایســه بــا هزینــه ســرمایه گــذاری در

فروشــگاه فیزیکــی و زیــر ســاختها اصــاً قابــل توجــه نیســت

اطاعــات مــورد بحــث در طــی مــدت اشــتراک بــه تعــداد

یکپارچهســازی ظاهــر و بــرای کنتــرل و مدیریــت چندیــن
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از مشــتریان برخــوردار بــوده و شــانس بســیار زیــادی بــرای

آخریــن اخبــار و تحلیلهــای اقتصــادی روز ایــران

انتخاب بهترین طراحی هفته ،ماه ،فصل

شــدن طــا و جواهــرات ،اطــاع رســانی بــه دیگــر فعــاالن ایــن

عمومی از پرتالهای وب اشاره کرد.

پرتال الکچری

فــروش خواهــد داشــت .از جنبــه دیگــر حضــور در ایــن پرتــال

زیر پیشبینی شده است:

در فــاز اول راهانــدازی پرتــال طــا و جواهــر بخشهــای

 oمعرفی محصوالت جهت جذب مشتری

پرتــال بــه محــل کســب مشــترک اعــزام و تصاویــر و اطاعــات

پرتالهــای وب خدمــات دیگــری نظیــر رایانامــه ،قیمــت ســهام،

بنــگاه بــا بنــگاه اســت .ایــن بخــش از تجــارت الکترونیــک در

بــه طــا و جواهــر واقــع شــده باشــد از تنــوع بســیار بیشــتری

دانشــنامه آزاد ویکــی پدیــا ،پرتــال وب و یــا درگاه وب (بــه

انگلیســی )Portal Web :را وب گاهــی میدانــد کــه اطاعــات
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در مقابــل اگــر یــک فروشــگاه طــا و جواهــر در بــازار مخصوص

کاال ارســال شــود تــا وی بــدون دغدغــه و نگرانــی مراجــع
ذیصاح را آگاه نماید.

آرامــش فعــاالن ایــن حــوزه پیشبینــی شــده اســت

پایــگاه داده و برنامــه کاربــردی میباشــند .مــی تــوان بــه

 oدرخواست خرید  /فروش
 oمعرفی فرصتهای شغلی
 oرسانه

 oآلبوم

طــا و جواهــر قــرار دارد فــوراً اطاعــات بــه صاحــب اصلــی

23

30

پرتال فاینانس

منحصــر بــه فــرد کــه توســط مؤسســه نجــم آســیا مالــک برنــد

مفهــوم ایــن نــام و انتخــاب آن

بــه عنــوان آدرس اینترنتــی
پرداختــه

شــود.

پرتــال

الکچــری از دو بخــش پرتــال و الکچــری تشــکیل شــده کــه در

معنــای ارتقــاء و برتــری اســتخراج شــده اســت ،همچنیــن

الکچــری تلقــی شــود .ایــن مؤسســه فعالیتهــای متعــددی را

در حــوزه وب بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــته و هــم اکنــون

بــا عنایــت بــه ایــن مفاهیــم ،میتــوان دریافــت کــه الکچــری

پرتــال تشــریفات تجــاری ایــران بــا بیــش از  150/000کاربــر

بــه درخشــش ناشــی از رشــد و تعالــی و برتــری اشــراف دارد،

فعــال یکــی از معتبرتریــن برندهــای ارائهدهنــده خدمــات

ابتــدا بــه مفاهیــم ایــن کلمــات میپردازیــم .پرتــال وب و یــا

همچــون درخششــی کــه فلــز و یــا گوهــری گرانبهــا در برابــر

الکچری در کشور است.

اطاعاتــی را از منابــع مختلــف در یــک شــکل واحــد جمــعآوری

نظیــر عالــی ،متعالــی ،تجمــل و حتــی فاخــر اولیــن واژههایــی

کلمــه الکچــری بــا هــدف ارائــه اطاعــات ،اخبــار و تحلیــل هــای

میآیــد ،کــه در همــان ابتــدای راه و در تعییــن معــادل مناســب

از ایــن توضیحــات تــا حــدودی بــه معانــی ایــن کلمــات دســت

خــاص و تأمیــن اخبــار و اطاعــات ایــن مخاطبیــن راهانــدازی
شــده اســت .قطعــاً بازدیدکننــدگان ایــن پرتــال محــدود بــه

اســت کــه در زبــان فارســی معــادل مســتقیم بــرای ایــن واژه

یــک ســایت اینترنتــی انتخــاب شــده اســت بایــد بــه ایــن

وســیعی از جامعــه تســری خواهــد یافــت کــه همــگام بــا رشــد

درگاه وب (انگلیســی )Web Portal :وب گاهــی اســت کــه

میکنــد .و مفهــوم آنچــه در زبــان انگلیســی الکچــری ()Luxury
مینامنــد ،بــه قــدری پیچیــده ،و پــر رمــز و راز بــه نظــر

بــرای ایــن واژه ،بــا دشــواری روبــرو میشــویم ،واقعیــت ایــن
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درگاه وب میتوانــد مهمتریــن آدرس اینترنتــی بــرای حــوزه

وجــود نــدارد .واژه ی "الکچــری" ،از واژه التیــن لوکســوس ،بــه

آفتــاب از خــود بــه نمایــش میگــذارد .از ایــن رو ،واژههایــی
هســتند کــه بــه ذهــن متبــادر میشــوند ،و بــه نحــوی
دربرگیرندهی مفاهیم پنهان در پس واژه الکچری هستند.

یافتهایــم امــا از بــاب آنکــه بــر چــه اساســی ایــن نــام بــرای

توضیــح بســنده کنیــم کــه پرتــال الکچــری دامنــهای اســت

پرتــال الکچــری بــدون در نظــر گرفتــن پیچیدگیهــای معانــی

صحیــح و بــه روز لوکسگرایــی و رویکــرد جــذب مخاطــب

مخاطبــان خــاص خــود نبــوده و بــه زودی بــه ســطح بســیار
اقتصــادی پیــش رو و فعالیتهــای موفــق اقتصــادی قــدرت

جامعــه فعــاً بــرای آشــنایی و یــا انطبــاق شــرایط خــود بــا
ایــن نــگاه تأثیــر ســازندهای در ایدهپــردازی و انگیــزه آنــان
برای دستیابی به موفقیت باشد.

الکچــری در نگاهــی عمیقتــر و منطقیتــر بــه عنــوان
لوکسگرایــی بپردازیــم و بــه مفهــوم عمومــی آن در نــزد
جامعه توجه نماییم.

برداشــت بخشــی از عامــه مــردم از لوکسگرایــی ،خودســتایی

ناشــی از ثــروت اســت ،در حالــی کــه لوکسگرایــی حقیقــی،
فرسنگها با خودستایی ناشی از ثروت فاصله دارد.

مترجمــان فرهیختــه و دانشــمند کتــاب اســتراتژی
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بــرای بحــث پیرامــون پرتــال

الکچــری میبایســت قبــاً بــه

تشــریفات تجــاری ایــران بــه ثبــت رســیده و راهانــدازی شــده

زندگــی الکچــری بــه آن مراجعــه خواهنــد کــرد و ممکــن اســت

اســت لــذا فــرض اولیــه مــا ایــن اســت کــه پرتــال بــه عنــوان

میدانیــم کــه واژه لوکــس در التیــن بــه معنــای نــور اســت.

خریــد باالتــری را بــه دســت خواهنــد آورد و بــرای زندگــی
روزمــره خــود بــه دنبــال ایجــاد تفــاوت هســتند .ایــن بخــش از

شایســته اســت قبــل از پرداختــن بــه ادامــه بحــث ،بــه کلمــه

پرتال فاینانس

*پرتال فاینانس*

در اختیــار دارنــد و صاحبــان

توجیــه اقتصــادی آن ،همــراه بــا نــرخ بازگشــت ســرمایه نیــاز

ســرمایه اســت کــه بانکهــا
صنایــع آن را بــه کار میبرنــد.
امــروزه دامنــه تأمیــن ســرمایه

از شــرکتها و یــا مؤسســات تأمیــن مالــی بینالمللــی

ســرمایه ایــن پروژههــا بــا یکدیگــر بــر حســب سیاســتهای

واسطه نظام بانکی به صنایع مختلف تخصیص میدهند.

در پرتــال فاینانــس ایــن قابلیــت وجــود خواهــد داشــت کــه

شــده و تعــداد بســیار زیــادی

تأســیس شــده و منابــع مالــی خــود را تحــت نظــارت و یــا بــه

در یــک قــرارداد فاینانــس ،بانــک ،شــرکت و یــا مؤسســه
تأمینکننــده در حقیقــت فاینانــس (وام) را بــه منظــور اجــرای
مینمایــد و بــدون آنکــه نظــارت و یــا کنترلــی بــر روی محــل

رســیدن طــرح وجــود داشــته باشــد ،در سررســیدهای مشــخص

هزینــه کــردن آن داشــته باشــد و یــا تعهــدی بــرای بــه ثمــر

در فضــای رانتــی بــه وجــود آمدنــد

سپرده های مردم هم به باد رفته است.

مرکزی قوی و مستقل از دولت نبوده است.

وی افزود :در اوایل انقالب کلیه بانکهای کشور اعم از بانکهای
تجاری و تخصصی در  8بانک ادغام شدند اما از سال  1390تعداد

بانکها به صورت قارچ گونه افزایش یافت که در این میان مؤسسات

پولی و اعتباری متعددی نیز با سوء استفاده از ضعف بانک مرکزی و

فقدان قوانین و دستورالعملهای مؤثر برای ایجاد و تاسیس این گونه

هنگامه گلستانی راد
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

مؤسسات ،شکل گرفتند .جام ساز تصریح کرد :این بنگاهها در قالب

فاقد مجوز تاسیس از بانک مرکزی ،فعالند .این اقتصاددان خاطرنشان
کرد :این مؤسسات بدون آنکه در قالب قوانین و مقررات بانک مرکزی

عمل کنند به جذب سپردههای مردم میپردازند و با پرداخت بهرههای
باالتر از بانکهای رسمی یک بازار غیر متشکل را به وجود آوردهاند که

بهره کشور را فراهم کردهاند.

جامساز تصریح کرد :این مؤسسات غالبا به بانک مرکزی پاسخگو

نبوده و ملزم به پرداخت سپرده قانونی هم نیستند .ضمن اینکه سایر
مقرراتی را که بانکها موظف به اجرای آن هستند و باید در مقابل

بانک مرکزی ایران پاسخگو باشند را هم رعایت نمی کنند.

این اقتصاددان با اشاره به چند مؤسسه اعتباری غیرمجاز ادامه داد :به
استناد آمارهای دولتی این مؤسسات غیر مجاز موفق شده اند که هزار
میلیارد تومان از سپردههای مردمی را جذب کنند .مسلما افرادی که از

وام و اعتبارات این مؤسسات بهره میگیرند به دلیل پرداخت بهره باال

در امور مولد سرمایه گذاری نمیکنند و در واقع در بخشی غیر واقعی

اقتصاد که در آن تولید جایی ندارد به فعالیت مشغولند.

وی تصریح کرد :البته بدهکاران این بانکها شرکتهای کوچک و
متوسط مولد بخش خصوصی مولد نیستند ،بلکه نهادهای بزرگ و
بنیادهای غیر دولتی و بخشی از شرکتهایی که توسط همین بانکها

تاسیس شدهاند را شامل میشود .این اقتصاددان گفت :دولت خود

یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است و الزم است بدهی خود
به بانکها را هر چه زودتر تسویه کند .طبق یکی از بندهای برنامه
ششم بدهی دولتها نمیتواند در سال بیش از  50میلیارد دالر باشد.

نظام بانکی کشور تحت تاثیر مشتریان بزرگ و رانتی و وابسته به

قدرتهای سیاسی و اقتصادی از یک سو و عدم استقالل بانک مرکزی
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و به دلیل معضل کمبود منابع قادر نیست به بخش واقعی اقتصاد که

و حمایت فعاالن اقتصادی ایران و جهان روبرو شود.

تأمینکنندگان بینالمللی فاینانس تبدیل نموده است.

نجــم آســیا امیــد دارد کــه فعــاالن اقتصــادی همچــون گذشــته

شــرکت و مؤسســات ایرانــی و خارجــی در آن اســت و مؤسســه

امــروزه امــری غیــر قابــل کتمــان اســت کــه همــگان بــر روی

آن اتفــاق نظــر داشــته و ســعی دارنــد کــه حداکثــر تــوان ایــن
بخــش را بــرای رونــق اقتصــادی و بهرهبــرداری از منابــع
بینالمللــی بــکار گیرنــد .علــی رغــم تعــداد بســیار زیــادی

وب ســایتهای مرتبــط بــا ایــن حــوزه در فضــای وب عمــاً

از فعالیتهــای ایــن مؤسســه حمایــت و در آن

حضور پر رنگی داشته باشند.

میتــوان مدعــی بــود کــه هیچکــدام از ایــن وب ســایتها

اظهــار نظــر ،انتقــادات و پیشــنهادات

تأمینکننــده نیــاز مخاطبیــن نبــوده و ضــرورت راهانــدازی یــک

مخاطبیــن و صاحــب نظــران همــواره در

پرتال جامع در این حوزه انکار ناپذیر است.

نقشــه راه پرتــال فاینانــس مــد نظــر

از ایــن رو ایدهپــردازی ،برنامهریــزی ،طراحــی و راهانــدازی
پرتــال

فاینانــس

بــا

آدرس

منحصــر

بــه

مؤسســه نجــم آســیا قــرار داشــته و امیــد

فــرد

اســت کــه شــما فرهیختــگان گرامــی مــا را

 www.Portal.Financeبعلــت ضــرورت وجــود بســتری متمرکــز

در این خصوص حمایت نمایید.

و قابــل اطمینــان بــرای حضــور مشــترک وامدهنــده و

حضــور شــما در پرتــال فاینانــس افتخــار

وامگیرنــده و تبــادل اطاعــات تخصصــی میــان آنــان و نیــاز

ماست.

بــازار کشــور بــه ایــن بســتر در مؤسســه نجــم آســیا انجــام

شده است.
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ایــن پرتــال کــه بــه صــورت  B2Bفعالیــت مینمایــد مرجعــی
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پرتال سرمایهگذاری

فقدان توانایی بانکها در اعطای اعتبارات به راحتی به جذب سپرده
با بهرههای باال پرداخته و اعتبارات گران قیمتی را پرداخت می کنند و

گردش پولی کشور را به هم می ریزند.

جامساز خاطر نشان کرد :هر چند بانک مرکزی و دولت تصمیم
گرفتهاند تا مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را ساماندهی کنند

اما هنوز بعد از  12سال هیچ سازوکار مشخصی برای این مؤسسات

تعیین و ابالغ نشده است.

وی گفت :این مؤسسات غالبا از کفایت سرمایه بیبهرهاند و این خود

در آغــاز بایــد گفــت کــه

یک خطر عمده برای سپردهگذاران محسوب میشود و تاکنون چند

مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز ورشکسته شده و سپرده های

پرتالسرمایهگذاری

مؤسسات اعتباری تعاونی و با پسوندهای اسامی مذهبی و همچنین

مؤسسات اعتباری قرض الحسنه شکل گرفتند به طوری که در حال
حاضر از  7هزار مؤسسه مالی و اعتباری و بانک ،حدود  6هزار مؤسسه

با رقابت با بانکهای رسمی و قانونی ،اسباب تالطم در نظام پولی و

بار تولید و اشتغال را بر دوش میکشد ،وام و اعتباری پرداخت کند.

وی افزود :از سوی دیگر  6هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز در

دیگــر فعالیتهــای ایــن مؤسســه در فضــای مجــازی بــا اقبــال

مردم هم به باد رفته است.

این اقتصاددان تصریح کرد :هم اکنون بانک مرکزی با شرایط سختی
روبرو شده و برخی از این مؤسسات را در بانکها ادغام کرده و آنان را

مجبور به پرداخت خسارت به مردم کرده است اما این امر هیچ گاه
به طور جدی پیگیری نشده و همچنان سپردهگذاران مال باخته ،کفش

آهنین به پا کرده و به دنبال وصول مطالبات خود هستند.

وی افزود :بسیار شگفت آور است که یک مؤسسه اعتباری و مالی بدون
مجوز و به سرعت تاسیس شود در حالی که یک بنگاه کوچک اقتصادی
برای کسب مجوز باید از نهادهای مختلفی مجوز اخذ کند تا بتواند در

سطح شرکتها به صورت قانونی به عنوان یک مؤسسه شناخته شود.

وی افزود :اگر این فضای رانتی در کشور حاکم نبود پس چگونه  6هزار
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مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز تاسیس شده است و بدون آنکه از
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مقاله

 6هــزار مؤسســه مالــی بــدون مجــوز

خواهد نمود.

مؤسســه نجــم آســیا امیــدوار اســت ایــن پرتــال نیــز هماننــد

جدیــد در کشــور بــا رونــق بســیار زیــادی آغــاز شــده و ایــن

تأثیــر اینترنــت در ســرعت بخشــیدن بــه مبــادالت اقتصــادی،

یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی نظام بانکی کشور را عدم استقالل

پرتــال فاینانــس بــا تأمیــن اطاعــات مــورد نیــاز طرفیــن اولیــن

موفقیــت پرتــال فاینانــس در گــرو حمایــت و حضــور فعاالنــه

مهــم بــازار مالــی کشــور را بــه هدفــی جــذاب بــرای

بانک مرکزی عنوان کرد و گفت :هیچ گاه کشور ما شاهد یک بانک

اقتصــادی اعــم از تأمینکننــده فاینانــس و یــا دریافتکننــده

آن و درج آخریــن اخبــار و اطاعــات و مقــاالت مرتبــط بــا

فاینانس و قوانین مرتبط با این حوزه.

قرارداد دریافت میکند.

و این خود یک خطر عمده برای سپرده گذاران محسوب می شود و

پرتــال فاینانــس بــه مــوازات ایــن فعالیــت ،محلــی خواهــد

قــدم و البتــه مؤثرتریــن اقــدام بــرای ارتبــاط طرفیــن را فراهــم

بــه مــوازات شــرایط جدیــد بینالمللــی و موقعیــت خــاص

جام ساز گفت :مؤسسات غیرمجاز غالبا از کفایت سرمایه بی بهره اند

هــر یــک از طرفیــن یعنــی وامدهنــده و یــا وام گیرنده دسترســی
بــه بخشــی از اطاعــات را محــدود و صرفــاَ بــرای مخاطبیــن

بــود بــرای بحــث و گفتگــوی صاحــب نظــران و فعــاالن

عملیــات معیــن بــه کشــور و یــا شــرکت و یــا  ...پرداخــت
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خود اقدام به فاینانس میکند.

فاینانــس صنایــع بــزرگ نظیــر نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،فــوالد،

کشــور مــا در ایــن برهــه حســاس از زمــان؛ راهانــدازی صنایــع

مقاله

انــواع پروژههــا را بررســی و بــا مقایســه نــرخ بازگشــت

خاصی نمایش دهند.

صنایع خودروسازی و  ...میباشد.

لوکسگرایــی؛ جنــاب آقایــان پرویــز درگــی و امیرحســین

خــود را اعــام نمــوده و از جهــت دیگــر تأمینکننــده ســرمایه
مالــی (فاینانــس) بــا معرفــی خــود و اعــام شــرایط فاینانــس،

از محــدوده بانکهــا خــارج

ســرمایه مالــی یــا فاینانــس نیــازی اســت کــه در اغلــب
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اطاعــات و نیــاز خــود را ثبــت و بــا معرفــی پــروژه و ارائــه

توجیــه اقتصــادی و دیگــر شــرایط مؤثــر در اعطــای فاینانــس

ســرمایهگذاریهای جدیــد مطــرح میشــود .محــل اســتفاده

ســرفرازیان در مقدمــه ایــن کتــاب وزیــن و بــا ارزش کــه
مطالعــه آن بــه کلیــه کاربــران فهیــم پرتــال الکچــری توصیــه

فاینانــس یــا ســرمایه مالــی؛

خواهــد بــود کــه شــرکتها و یــا مؤسســات نیازمنــد ســرمایه؛

اصــل و فــرع آن را از وام گیرنــده و یــا بانــک تضمینکننــده

تاکنون چند مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز ورشکسته شده و

CEO@IranCip.ir

مهمانان میتوانند در سالن درجه یک اتحاد استراحت
نموده و یا برای ماساژ به اسپای حواس ششگانه

قفسه نوشیدنیهای سرد هستند .مهمانانی که مشتاق
تجربه نهایت تجمل هستند میتواند در اقامتگاه
( )The Residenceبمانند .این کابین در عرشه فوقانی

آنالیــن ،یــک راهــکار مناســب اقتصــادی معرفــی میشــود .در

در ســادهترین تعریــف خــود ،عبــارت از یافتــن منابــع ،انجــام
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فرودگاه به مهمانان خوشآمد گفته و آنها را به محل
پذیرش اختصاصی راهنمایی میکنند .پس از آن،

کابینها دارای صندلی چرمی ایتالیایی (،)Poltrona Frau

روشنايي محیطی و آرامشبخش ،البسه شخصی ،و

تجــارت الکترونیــک فروشــنده میتوانــد ســلیقه و نقطــه نظرات

www.Portal.Trade

اســت کــه موفقیــت چنیــن پروژههایــی ،مرهــون حمایــت و
همــکاری کاربــران بــوده و ایــن برندهــا ماهیتــاً متعلــق بــه

Business
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Business

با هواپیمایی اتحاد ،ابتدا یک باربر و خدمه در ورودی

پرتال طال

مؤسســه نجــم آســیا بــا گســترهای وســیع از مالکیــت کســب و کارهــای اینترنتــی؛ امــروزه
بــه فعالیــت در عرصــه وســیعتری روی آورده و بــا ایدهپــردازی ،طراحــی و راهانــدازی
پرتــال تجــارت ،طــا ،جواهــرات ،الکچــری ،فاینانــس ،ســرمایهگذاری ،مالــی و ...عمــ ً
ا
نقــش مؤثــر و پررنگــی را در تجــارت الکترونیــک برعهــده گرفتــه اســت.
افزایــش فعالیــت ایــن مؤسســه الزامــاً ضــرورت ارتبــاط بیشــتر بــا مشــتریان وفــادار و
شــرکای تجــاری آن را یــادآوری مینمایــد .برنــد تشــریفات تجــاری ایــران بــا ارائــه خدمــات
متنــوع بــه فعــاالن اقتصــادی کشــور بهتریــن ابــزار بــرای راهانــدازی یــک مســیر مســتمر
ارتباطــی میباشــد.
مجلــه حاضــر بــه عنــوان اولیــن نســخه از ماهنامــه تخصصــی و داخلــی تشــریفات تجــاری
ایــران مســئولیت معرفــی و ارائــه خدمــات جدیــد مؤسســه نجــم آســیا را برعهــده داشــته و
همزمــان بــا معرفــی برتریــن خدمــات و کاالهــای مــورد نیــاز جامعــه ،در تــاش اســت نقــش
واقعــی خــود را در زمینــه اطالعرســانی ایفــاء نمایــد.
اولیــن نســخه قطعـاً دارای کاســتیها و نواقــص متعــددی اســت که امید اســت شــما عزیزان
بــا تذکــرات و ارائــه پیشــنهادات و انتقــادات خــود مــا را از بــاب ایــن نقائــص عفــو فرماییــد.
دپارتمــان روابــط عمومــی مؤسســه ،خصوصـاً مدیــران ماهنامــه در تالشــند تــا بــا افزایــش
مــداوم ســطح کیفیــت مطالــب ارائــه شــده در ایــن ماهنامــه بــه طــور شایســتهای رضایــت
مخاطبیــن خــاص خــود را جلــب نماینــد .ایــن ماهنامــه بــه واســطه پخــش داخلــی و
ماهیــت غیرانتفاعــی بــودن آن بــا دیگــر نشــریات کشــور تفاوتهــای چشــمگیری خواهــد
داشــت.
هــدف مؤسســه نجــم آســیا از انتشــار ایــن ماهنامــه احتــرام بــه حــق شــما عزیــزان در ارائــه
نقطــه نظــرات در مســیر پیــش روســت کــه تمایــز اهــداف مؤسســه را بــا رقبــای احتمالــی
آن مشــخص خواهــد کــرد .خــرد جمعــی و همفکــری در کنــار همــکاری جمعــی بــه قصــد
رشــد و اعتــای اقتصــاد کشــور هــدف مشــترک مــا و شــرکای تجاریمــان خواهــد بــود.

تجــارت ایــن گونــه کاالهــا ،در برابــر نوســانات اقتصــادی همچنــان امــن و پرســود اســت ،چــرا

Fendi

هواپیمایی اتحاد

لوکسگرایی مثبت در ایرالینهای برتر جهان

ایــن زمینــه بــوده اســت.

از ســوی دیگــر ،در ســال گذشــته ،ارزش برنــد “ ”Louis Vuittonبــه میــزان دوازده

مخاطبــان خــاص ایــن پرتــال

 )۱بر اساس موضوع سرمایهگذاری :

مالــی و اصطالحــات موجــود در

واقعی و سرمایهگذاری مالی تقسیم میشود.

بــه واســطه آشــنایی بــه علــوم

ایــن حــوزه ،بــه خوبــی از نام و
آدرس اینترنتــی ایــن پرتــال،

منطــق ایدهپــردازی و سیاســت

نهایــی آن را در خواهنــد یافــت .امــا در اینجــا روی ســخن مــا بــا
مخاطبیــن عــام اســت کــه بــه هــر دلیــل آشــنایی اندکــی بــا ایــن

خط مشی بانک مرکزی پیروی کند به تاسیس شعبه نیز اقدام کرده اند..

حــوزه داشــته و بــرای دســتیابی بــه افقــی مشــترک بــا ایشــان،
اجتنابناپذیــر اســت لــذا در آغــاز بــه مفهــوم ســرمایهگذاری
بنیانگذار پرتال اشاره خواهد شد.

كــردن ارزشــی در حــال حاضــر " كــه معمــوالً مشــخص اســت"

بــه امیــد بــه دســت آوردن هــر گونــه ارزشــی در زمــان آینــده
"كــه معمــوالً انــدازه یــا كیفیــت آن نامعلــوم اســت" .بــه عبارتــی

مرکزی نیز باید پاسخگو باشد.

در واقع موضوع سرمایهگذاری ،دارایی واقعی است.

میشود ،سرمایهگذاری مالی محسوب میشود.

ســرمایهگذاری ( )Investmentعبــارت اســت از هرگونــه فــدا

دولت ،بانک مرکزی را مسئول پرداخت مطالبات خواهد کرد و بانک

ـ سرمایهگذاری واقعی نوعی سرمایهگذاری است كه فرد با فدا

كردن ارزشی در زمان حاضر ،نوعی دارایی واقعی بدست میآورد.

خریــد ملــك یــا آپارتمــان ،نمونــهای از این ســرمایهگذاری اســت.

ـ در ســرمایهگذاری مالــی ،فــرد در ازای فــدا كــردن ارزش حاضــر،

مثــل ســهام عــادی یــا اوراق مشــاركت ،كــه فــرد در ازای پرداخت

بحــث پیرامــون مفاهیــم ســرمایهگذاری ضــروری و

جامساز گفت :به راستی الزم است که بانک مرکزی اقدامات بسیار

ســرمایهگذاری بــر حســب موضــوع بــه دو دســته ســرمایهگذاری

نوعــی دارایــی مالــی كــه نتیجــه آن معمــوالً جریانــی از وجــوه

خواهیــم پرداخــت و ســپس بــه مــراد و مقصــود مؤســس و

قاطعی را در این زمینه با کمک قوه مقننه در پیش گیرد زیرا در نهایت

سرمایهگذاری را به روشهای مختلفی تقسیمبندی میكنند:

ســرمایهگذار در حــال حاضــر  ،ارزش مشــخصی را فــدا مینمایــد

تــا در قبــال آن در آینــده ارزش خاصــی كــه مــد نظــر وی اســت
بدســت آورد ؛ مثــل پرداخــت وجهــی بابــت خریــد ســهام بــه
امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده.

نقــد اســت بدســت مــیآورد .ســرمایهگذاری در اوراق بهــادار
پــول ،محــق بــه دریافــت جریانــی از وجــوه نقــد بــه شــكل ســود
 )۲بر اساس زمان یا مدت سرمایهگذاری :

بر حسب زمان  ،سرمایهگذاری را میتوان به كوتاهمدت یا حداكثر

تا یكسال و بلندمدت یا بیش از یك سال تقسیم كرد.
 )۳بر حسب خطر یا ریسك سرمایهگذاری :

از آنجــا كــه منافــع حاصــل از ســرمایهگذاری در آینــده بدســت
میآیــد و نســبت بــه تحقــق ایــن منافــع یقیــن وجــود نــدارد،

پــس انــواع ســرمایهگذاریها بــا درجاتــی از احتمــال عــدم

تحقــق منافــع مــورد نظــر ســرمایهگذار یــا ریســك مواجهانــد.
بــر اســاس ایــن كــه میــزان یــا احتمــال تحقــق نیافتــن منافــع

آتــی (یــا ریســك) چقــدر باشــد  ،ســه نــوع ســرمایهگذاری را
میتوان از یكدیگر متمایز ساخت :

نســبی بیشــتر (ســفته بــازی) ،ســرمایهگذاری پــر خطــر یــا
ریسكی (قمار).
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اســت كــه در آن فــرد بــرای بدســت آوردن بــازدهای ولــو بســیار

كم ،ریسك بسیار زیادی متحمل میشود .
انواع سرمایهگذاران

ســرمایهگذارانی كــه در بازارهــای معاملــه اوراق بهــادار وجــود

دارند متنوع و به شرح زیرند :
 )۱اشخاص حقیقی :

گروهــی هســتند كــه بیشــتر بــه امیــد انتفــاع از ســرمایهگذاری،

اقــدام بــه خریــد یــا فــروش اوراق بهــادار میكننــد .در برخــی

مــوارد  ،وقتــی ســرمایه ایــن افــراد زیــاد باشــد  ،ممكــن اســت
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اولین سامانه رزرواسیون جت آنالین
افــراد مهــم اقتصــادی کــه بــه اختصــار  C.I.Pنامیــده میشــوند .بــه واســطه مســئولیتهای مختلــف در حــوزه اقتصــادی و
مدیریــت کالن نــگاه متفاوتــی بــه مقولــه زمــان دارنــد .از دیــد ایــن افــراد زمــان ثــروت محســوب میشــود .یــک مدیــر موفــق

"و یــا یــک فعــال اقتصــادی" بــه دلیــل میــزان پولــی کــه در حســاب بانکــی وی وجــود دارد از دیگــران متمایــز نیســت بلکــه

توجــه خــاص افــراد  CIPبــه زمــان ،تفــاوت آنــان بــا دیگــر آحــاد جامعــه اســت.

میتــوان متصــور بــود کــه یــک فعــال اقتصــادی در طــی زمانهــای کوتــاه بــا بررســی رونــد فعالیتهــای اقتصــادی؛ تصمیماتی

را اتخــاذ خواهنــد کــرد کــه ممکــن اســت نتایــج آن بــر زندگــی افــراد بســیار زیــادی بــه صــورت مســتقیم تأثیــر داشــته باشــد.
برنــد تشــریفات تجــاری ایــران مدتهاســت کــه بــرای آســودگی خیــال افــراد مهــم اقتصــادی اقــدام بــه ارائــه خدمــات متنوعــی
نمــوده اســت .ایــران جــت خدمــت دیگــری از ایــن دســته اســت کــه آرامــش و اطمینــان خاطــر شــما را بیــش از گذشــته

فراهــم مینمایــد.

امــروز افــراد  CIPمیتواننــد بــرای پروازهــای داخلــی و خارجــی خــود بــه صــورت مســتقیم بــه یــک ترمینــال اختصاصــی

در فــرودگاه بینالمللــی مهرآبــاد مراجعــه کننــد و بــه دور از هرگونــه نگرانــی و شــلوغی در فضــای آرام و دلنشــین در مدتــی
بســیار کوتــاه ،مراحــل اداری پیــش از پــرواز را طــی نمــوده و بــا جــت اختصاصــی ســفر کننــد.
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کارآفرینــی ،محافــظ شــخصی «بادیــگارد» ،ورزش و قهرمانــی

پیوند خورده است.
مهدی صفایی واقعاً کیست:

 جوانترین مربی تیم ملی کیک بوکســینگ  1997مســابقات ایتالیا -قهرمان جهانی کیک بوکسینگ  1999دانمارک

 عضو هیئت رئیســه انجمن جوجیتســو جمهوری اســالمی ایران -عضو هیئت رئیسه جودو تهران

 عضــو هیئــت رئیســه انجمــن کمانگیــری روی اســبجمهــوری اســالمی ایــران

 -عضــو شــورای مرکــزی و دبیــر کار گــروه ورزش کمیســیون

اجتماعــی شــورای شــهر تهــران

 -مربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی  2014برزیل

 ســفیر صلــح جمعیــت هــالل احمــر و صلیب ســرخ کل کشــور -رئیس خانه های ورزشی هالل احمر

 -رئیس کمیته همگانی فدراسیون های ورزش های رزمی

 دارنــده معتبرترین گواهینامه ی حفاظت و بادیگارد از آکســفورد -مؤسس گروه کانسپت در ایران

 -کارآفرین برتر طی سالهای  1393 ، 1392و 1394

چرا شما با اینکه محافظ شخصی و یا بادیگارد نامیده شوید مخالف

خودم؛ بابت اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار ماهنامه

فعالیت آنها به ذهنش کلمه بادیگارد متبادر میشود.

ـ من هم متقابالً سالم عرض میکنم و برای شما و گروه تشریفات

متنوعی دارد که قوانین و مقررات جاری در کشور فعالً اجازه فعالیت
در این حوزه را نمیدهد .دوماً در کشور ما هیچ قانونی در له و یا

داخلی برند تشریفات تجاری ایران قرار دادید از شما تشکر میکنم.
تجاری ایران آرزوی سالمتی ،شادکامی و موفقیت میکنم.

اگر یک نفر از شما بخواهد که استاد صفایی را معرفی کنید ،دقیقاً

هستید؟ باالخره هر فردی با یک نگاه به ظاهر تیم شما و نوع
ـ مخالفت من به چند دلیل است .اوالً بادیگارد بودن شاخصههای

که شما امنیت را در ایران بیشتر از دیگرکشورها میدانید و شاید

قابل قیاس نیست و مطمئن باشید اغلب شهروندان این کشورها
آرزوی امنیت ما را دارند لذا قطعاً نیروهای حافظ امنیت در کشور

علیه این موضوع وجود ندارد و این کار را بسیار مشکل خواهد کرد.
سوماً انتظار جامعه ما از بادیگارد هم تا حدود زیادی صحیح نیست

ایرانی حقیقت طلبی پنهان مانده باشد.

و در بدترین سالها «از جهت اقتصادی» توانسته است علیرغم

نبوده و ما هم هرگز حاضر نخواهیم شد استاندارد و سطح کیفیت

در له یا علیه این موضوع وجود ندارد لذا وقتی قانونی این فعالیت

یعنی شما مهدی صفایی را اول یک ورزشکار میدانید و سپس یک

پاسخ شما خیلی پیچیده است ،شاخصههای بادیگارد بودن چیست

با اینکه بادیگارد تلقی شوید مخالف هستید؟

چه پاسخی خواهید داد؟

محدودیتهای بسیار زیادی که وجود داشت اشتغالزایی کند.

کارآفرین؟

ـ ورزشکار بودن با افتخاراتی که من توانستم برای کشور به عنوان

و توقعات برخی از متقاضیان متناسب با شرح وظایف ما تاکنون
کار خودمان را بر اساس نظر بازار تعیین کنیم.
که با قوانین ما مطابقت ندارد؟

ـ این موضوع تا حد زیادی تخصصی است و احتماالً پرداختن به

جزئی کوچک از جامعه ورزشی کشور به دست بیارم عجین شده

آن نه تنها از حوصله این مصاحبه خارج است بلکه جذابیتی هم

داشت و نه نتیجهای حادث خواهد شد .وقتی من به دنبال ایجاد

دادن به این پرسش شما هم طفره نرفته باشم بهترین پاسخی که

شد ،هم شغل ایجاد خواهد شد و هم درآمد یعنی این دو موضوع

پلیس و کارآگاه خصوصی بوده و اختیارات قانونی دارد و به طور

ایجاد نخواهد شد .کانسپت برندی است که توانست برای تعداد

محافظت چیزی شبیه رابطه وکیل و موکل است و بعلت اینکه در

منتها کارآفرین بودن دو وجه داره که بدون هم نه معنایی خواهند
و ساخت برند کانسپت بودم میدانستم که همزمان و البته در
صورت موفقیت این طرح که بعداً به عنوان برند کانسپت مطرح
مکمل همدیگر هستند اگر درآمد ایجاد نشود در حقیقت شغلی
بسیار زیادی جوان مستعد شغل ایجاد کند و متناسب با همان شغل

درآمد و من امیدوارم هستم که این فعالیت در سطح کشور فراگیر
شود و در آیندهای نه چندان دور ،ایران به صادرکننده این خدمات
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دنبال بادیگارد بود؟

به کالمی دیگر نیروهای انتظامی ایران را موفق ارزیابی میکنید.
ـ قطعاً امنیت موجود در کشور ما با هیچ یک از کشورهای منطقه

ـ مهدی صفایی یک ورزشکار است که عاشق ایران و ایرانیست

www.IranCIP.ir

منظور شما این است که بادیگارد صادر کنیم؟

ـ ما بادیگارد نیستیم بلکه تیم مراقبت و تشریفات هستیم.

مرکز خرید در ایران رخ داده است که بتوان با شاخصههای آنها به
استاد به نظرم از مفهوم پاسخ شما میتوان اینگونه برداشت کرد

استاد صفایی عزیز سالم عرض میکنم و قبل از آغاز پرسشهای

به کشورهای همسایه تبدیل شود.
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مصاحبه
مصاحبه اختصاصی با استاد مهدی صفائی

صندوق پستی14155-7777 :

بازدهای است كه از آن انتظار میرود.
ســرمایهگذاری بــا ریســك نســبتاً بیشــتر یــا ســفتهبازی،

نوعــی ســرمایهگذاری اســت كــه در آن ســرمایهگذار بــرای

كســب بــازده  ،ریســک بیشــتری تقبــل میكنــد و باالخــره

ســرمایهگذاری بســیار ریســكی یــا قمــار ،نوعــی ســرمایهگذاری

ایران جت

تهــران ،میــدان فاطمــی ،ســاختمان فاطمــی ،واحــد 23

تلفن +98 21 88390409 :نمابر+98 21 89779990 :

نوعــی ســرمایهگذاری اســت كــه ریســك آن متناســب بــا

مهــدی صفایــی ،نامــی شــناخته شــده کــه بــا موضوعاتــی نظیــر

www.IranJet.net
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صاحب امتیاز :موسسه نجم آسیا
مدیرمسئـول :مجـید محـمـدی
شــورای سیاســت گــذاری :هیئت مدیــره موسســه نجم آســیا
سر دبیـر :مـرضیه شـایستهفــرد
روابـط عمـومی :آزاده مـسلمی

ســرمایهگذاری متناســب یــا بــه طــور خالصــه ســرمایهگذاری،

www.Portal.Invensments

ســرمایهگذاری بــا ریســك متناســب ،ســرمایهگذاری بــا ریســك

برای مخاطبین شما نخواهد داشت ولی برای اینکه از زیر پاسخ
میتوانم به شما بدهم این است که بادیگارد در برخی کشورها که
احتماالً مد نظر شما است یک تعریف مشخص دارد و تقریباً مشابه

مثال در ایاالت متحده آمریکا رابطه بین بادیگارد و شخص مورد
این کشورها سالح به وفور یافت میشود امنیت مفهوم دیگری

دارد که به هیچ نحوی از انحاء نمیتوان این موارد را با کشور

خودمان مقایسه کرد .کدام یک از اتفاقات جنایتکارانهای که مثالً

در آمریکا رخ داده نظیر حمله یک فرد مسلح به دانشگاه و یا یک

به هر نوعی موفق بودهاند و بعید میدانم این امنیت از چشم هیچ
استاد من متوجه نمیشوم وقتی شما میفرمایید در ایران قانونی

را منع نکرده باشد پس قانونی است چرا شما علیرغم این موضوع

ـ قوانین حقوقی قابلیت تفسیر متنوعی دارند لذا این استدالل شما
صحیح نیست .همین استدالل را به مؤسس تشریفات تجاری
ایران بگویید و ببینید چه پاسخی به شما خواهد داد.

بالخره وقتی قانونی نمی گوید این کار خالف است یعنی خالف
نیست! مثالً من برای دریافت وجه نقدی نسبتاً زیادی به یک بانک
مراجعه میکنم و بعلت اینکه از حمله سارقین نگران هستم به
یکی از دوستان خود می گویم لطفاً همراه من بیا و این فرد هم

آگاهانه می پذیرد ،این فرد در چنین شرایطی چه نقشی دارد؟ آیا
بادیگارد نیست؟

ـ این مباحث تا حد زیادی حقوقی است و شایسته است که جامعه
حقوقی کشور به بحث پیرامون آن بپردازند و من در جایگاهی
نیستم که در مورد آن اظهار نظر کنم منتها تا جایی که شما از
دوست خودتان تقاضا میکنید همراه شما باشد مشکلی وجود

ندارد و همراهی وی هم خالف قانون نیست ولی وقتی خدای نکرده
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بررسی قدرتمندترین برندهای مد جهان
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Coach

ارزش برند 3/2 :بیلیارد دالر

“ ”Coach Inc,یکــی از موسســات ســازندهی کاالهــای لوکــس چرمــی

طــی چنــد ســال گذشــته ،بــازار کاالهــای لوکــس در حــال رشــد بــوده و ایــن رونــد صعــودی

ـن نیویــورک تاســیس شــد.
در امریکاســت کــه در ســال  ،۱۹۴۱در منهتـ ِ

همچنــان ادامــه دارد .براســاس پیشبینــی کارشناســان ،بیــن ســالهای  ۲۰۱۳الــی  ،۲۰۱۵میــزان

درحــال حاضــر Coach ،توســط "( "Lewis Frankfort (CEOاداره

رشــد ســالیانهی بــازار کاالهــای لوکــس بیــن پنــج تــا شــش درصــد خواهــد بــود .تخمیــن

میشــود.

“ ”The Brain & Companyایــن اســت کــه ارزش بــازار کاالهــای لوکس در حــدود  ۲۷۴بیلیارد دالر

در ســال  ”Coach" ،۲۰۱۳مالــک بیــش از ششــصد فروشــگاه در ایاالت

اســت و ایــن احتمــال هســت کــه در ســال  ،۲۰۱۵بــه رقــم حیرتانگیــز  ۲۹۰بیلیــارد دالر برســد.

متحــده و کانــادا بــوده و درحــال حاضــر ،جــزء ده برنــد لوکــس

درحالــی کــه ،بــازار کاالهــای لوکــس تحــت ســیطرهی “ ”Louis Vuittonقــرار دارد و همچنــان،

ارزشــمند جهــان بــه شــمار مــیرود ،بــه گونــهای کــه ،ارزشــش

ارزشــمندترین برنــد کاالهــای لوکــس در جهــان محســوب میشــود ،بــه عنــوان برندهــای

بیــش از  3/2بیلیــارد دالر اســت.

احتمالــی پیشــرو در بــازار ،نامهــای دیگــری هــم در حــال بوجــود آمــدن هســتند ”Gucci" .و

درحــال حاضــر ”Coach“ ،بــا " "Billy Reidهمــکاری میکنــد تــا

“ ”Pradaبیشــترین رشــد را تاکنــون تجربــه کردهانــد .بخاطــر رشــد و قابلیــت (رشــد) بســیار

یکــی از گرانقیمتتریــن کیفهــای جهــان را تولیــد کنــد کــه

زیــاد ،برندهایــی همچــون " ”Gucci" ،”Pradaو “ ”Hermeَsهمچنــان ممکــن اســت روزی بــر بــازار

قیمتــی درحــدود بیســت هــزار دالر دارد .ایــن شــرکت همچنیــن

تســلط یابنــد و بــه برنــد شــمارهی یــک تبدیــل شــوند.

بــا تولیــد دیگــر محصــوالت " "Coachکــه بــا قیمــت حــدود پانصــد

چنیــن تصــور میشــود کــه بخاطــر افزایــش مشــتریان آســیایی در داخــل کشــورهای خــود

دالر بــه فــروش میرســند ،نیــم نگاهــی بــه بازارهــای عمومــی دارد.

و خــارج از آن ”Prada“ ،و “ ”Gucciاز لحــاظ ارزش برنــد ،چنیــن رشــدی را تجربــه کردنــد.

البتــه ،ایــن شــرکت همچنــان تــاش میکنــد تــا بــا کاالهــای گــران

“ ”Gucciبیشــتر در امریــکای شــمالی و اروپــای غربــی در حالیکــه ”Prada“ ،بــه شــکلی فعــال،

قیمتتــری وارد بــازار کاالهــای لوکــس شــود.

درحــال گســترش و بــاز کــردن شــعب جدیــد در سراســر جهــان اســت .بــا ایــن حــال ،هــر دو
برنــد تــاش میکننــد تــا از بــازار آســیا اســتفاده کننــد و بیشــتر رشدشــان بخاطــر تــاش در

ایــن زمینــه بــوده اســت.

از ســوی دیگــر ،در ســال گذشــته ،ارزش برنــد “ ”Louis Vuittonبــه میــزان دوازده
درصــد افــت کــرده اســت ،امــا هنــوز هــم در بیــن ســی برنــد ارزشــمند جهــان قــرار

دارد .برخــی از کارشناســان درحــال زیــر ســوال بــردن رشــد ” "Louis Vuittonهســتند،
باوجــود ایــن ،همچنــان ،قدرتمندتریــن برنــد لوکــس بــازار باقــی مانــده اســت.

ایــن رشــد در بــازار باعــث شــده تــا کارشناســان بــازار کاالهــای لوکــس بــر ایــن بــاور باشــند کــه

تجــارت ایــن گونــه کاالهــا ،در برابــر نوســانات اقتصــادی همچنــان امــن و پرســود اســت ،چــرا
کــه علــی رغــم رکــود اقتصــادی ،ایــن بــازار همچنــان در حــال رشــد باقــی مانــده اســت.

در ادامــه ،بــا ده برنــد قدرتمنــد کاالهــای لوکــس آشــنا خواهیــد شــد .هــر برنــد شــامل جزئیاتــی
درمــورد کشــور منشــاء ،بنیانگــذار و تاریــخ بنیانگــذاری و نیــز جزئیاتــی درمــورد ارزش برنــد،
جایــگاه برنــد در بــازار جهانــی و قیمتهــای محصــول اســت.

همچنیــن ،بــا برخــی از حقایــق حیرتانگیــز درمــورد گرانقیمتتریــن کیفهــا در جهــان

آشــنا خواهیــد شــد.

9

Fendi
ارزش برند 3/6 :بیلیارد دالر
“ ”Fendiیکــی از خانههــای مــد لوکــس فرانســه اســت کــه در ســال
 ،۱۹۲۵در رم ،توســط “ ”Adele Casagrandeتاســیس شــده و دارای

جایــگاه ویــژه ای در صنعــت مــد جهــان اســت ”Fendi“ .دارای بیــش

از  ۱۱۷فروشــگاه در سراســر جهــان بــوده و مقــر آن در شــهر رم ایتالیــا

واقــع شــده اســت.

شــرکت کاالهــای لوکــس " "Fendiنهمیــن برنــد ارزشــمند کاالهــای

لوکــس جهــان اســت ،بــه گونــهای کــه ارزش آن  4/6بیلیــارد دالر

اســت .قیمــت هــر کــدام از کیفدســتیهای جزئــی و مشــهور
“ ”Fendiحداقــل بیــن دو تــا پنــج هــزار دالر اســت.
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Burberry
ارزش برند 4/1 :بیلیارد دالر

8

6

Chanel
ارزش برند 7 :بیلیارد دالر

“ ،”Burberry Group PLCمشــهور بــه " ،"Burberryیکــی از خانههــای

“ ”Chanelیــک شــرکت خصوصــی فرانســوی اســت کــه در ســال

کــه در ســال  ،۱۸۵۶توســط " ”Thomas Burberryتاســیس شــد .ایــن

“ ”Gerard Wertheimerمالــکان ایــن شــرکت هســتند کــه هــر دو

لنــدن واقــع شــده اســت.

مقــر ایــن شــرکت در پاریــس واقــع شــده و بخاطــر کاالهــای لوکــس

برتــر مــد در بریتانیــا اســت.

 ،۱۹۰۹توســط “ ”Coco Chanelتاســیس شــد .امــروزه ”Alain“ ،و

شــرکت کارش را در  Basingstokeشــروع کــرد و اکنــون ،مقــرش در

نفــر نوههــای اولیــن شــرکای تجــاری (آن) محســوب میشــوند.

" ”Burberryدارای ســه برنــد بــه نامهــای،Burberry Prorsum :

ایــن برنــد ،مشــهور اســت .از میــان ایــن کاالهــا ،میتــوان بــه

ی
“ ”Burberryیکــی از ده برنــد ارزشــمند جهــان اســت و ارزش کلــ 

اســت Marilyn Monroe .یکــی از مشــهورترین افــرادی بــود کــه

کاالهــای لوکــس و دارای بیــش از پانصــد فروشــگاه در پنجــاه کشــور

“ ”Chanelیکــی از ارزشــمندترین برندهــای لوکــس جهــان و ارزش

 Burberry Londonو  Burberry Britاســت.

مــارک تجــاری “ .”No 5 de Chanelاشــاره کــرد کــه عطــر مشــهوری

آن  3/2بیلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت .ایــن شــرکت تولیدکننــدهی

معــرف “ ”No 5 de Chanelمحســوب میشــد.

جهــان اســت .کــت پــر طرفــدار و مشــهور  ”Burberry”,کــه از پرهــای

ی آن هفــت بیلیــارد دالر اســت .یکــی از گرانتریــن کاالهــای
کلــ 

طــاووس ســاخته شــده درحــدود ســی و پنــج هــزار دالر قیمــت دارد.

Cartier
ارزش برند 6/3 :بیلیارد دالر

7

" "Chanelکیــف کالســیک «المــاس همیشــگی  »Chanelاســت کــه

بــا قیمتــی درحــدود  ۲۶۱هــزار دالر بــه فــروش میرســد.

5

Rolex
ارزش برند 7/9 :بیلیارد دالر

“ ”Socieَteَ Cartierکــه بیشــتر مشــهور بــه " ”Cartierاســت ،یکــی از

“ ”Rolex SAکــه بیشــتر بــه " "Rolexمعــروف اســت ،بخاطــر

اســت .این شــرکت در ســال  ۱۸۴۷و توســط “ ” Louis-Francois Cartierدر

ایــن ســاعتها توســط خــود برنــد “ ”Rolexطراحــی ،ســاخته و

اســت و توســط "( ”Stanislas de Quercize (CEOاداره میشــود.

شــرکت فرعــی بــه نــام “ ”Montres Tudor SAاســت و ســاعتهای

معروفتریــن طراحــان فرانســوی و ســازندهی جواهــرآالت و ســاعت
پاریــس تاســیس شــد و هنــوز هــم ،مقــر آن در همــان شــهر واقــع شــده

ســاعتهای مچــی باکیفیــت آن از شــهرت جهانــی برخــوردار اســت؛
ســرویسدهی میشــوند .همچنیــن "Rolex SA” ،دارای یــک

" ”Cartierهفتمیــن برنــد قدرتمنــد لوکــس جهــان محســوب میشــود و

مچــی ســاخته شــده بــا برندهــای " ”Rolexو " "Tudorتوســط ایــن

در سراســر جهــان اســت کــه در بیــش از  ۱۲۵کشــور فعالیــت میکننــد.

ایــن شــرکت ســازندهی ســاعت در ســوئیس در ســال  ۱۹۰۵و توســط

ارزش کلی آن  6/3بیلیارد دالر است .این شرکت دارای دویست فروشگاه
یکــی از بهترین مجموعههای آنهــا “”The Cartier Watch Tank Anglaise

نــام دارد کــه بــا قیمتــی درحــدود ســی و دو هــزار دالر فروخته میشــود.

شــرکت ســاخته و توزیــع میشــوند.

 Alfred Davisو  Hans Wilsdorfتاســیس شــد و در ابتــدا ،فعالیــت

خــود را در لنــدن آغــاز کــرده و پــس از پانــزده ســال ،یعنــی در ســال
ت خــود را بــه ســوئیس منتقــل نمودنــد .امــروزه،
( ،۱۹۱۹مقــر) عملیــا 
مقــر " "Rolexدر شــهر ژنــو در کشــور ســوئیس واقــع شــده اســت.

ی آن  7/9بیلیــارد
“ ”Rolexپنجمیــن برنــد ارزشــمند دنیــا و ارزش کلـ 

دالر اســت .یــک ســاعت “ ”Rolexاز مجموع ـهی “ ”Pearlmasterبــا
قیمــت حــدود پنجــاه و ســه هــزار دالر بــه فــروش میرســد.
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Prada
ارزش برند 9/4 :بیلیارد دالر

2

Hermeَs
ارزش برند 19/2 :بیلیارد دالر

“ ”Prada S.P.Aکــه بیشــتر بــه " ”Pradaمشــهور اســت یکــی از

“ S.A

 ،۱۹۱۳توســط  ، Mario Pradaتاســیس شــد .مقــر ایــن شــرکت در

کاالهــای لوکــس محســوب میشــود کــه در ســال  ۱۸۳۷تاســیس

خانههــای مــد مشــهور ایتالیایــی محســوب میشــود کــه در ســال

International

” .H e r m eَ s

کــه

بیشــتر

بــه

“ ”Hermes Parisمشــهور اســت یکــی از ســازندگان فرانســوی

گردیــده اســت .ایــن دومیــن برنــد ارزشــمند کاالهــای لوکــس در

میــان ایتالیــا و "( ”Patrizio Bertelli )CEOاســت.

" ”Pradaچهارمیــن برنــد ارزشــمند کاالهــای لوکــس و ارزش آن 9/4

جهــان اســت .در بیــن صــد برنــد ارزشــمند جهــان ،در ســال ،۲۰۱۳

داشــته و بــه میــزان  ٪۶۳و از  5/7بــه  9/4بیلیــارد دالر افزایــش

یکــی از کیفهــای نارنجــی “ ”Heَrmes Signatureرا مــی تــوان بــه

ایــن تولیدکننــدهی فرانســوی در ردهی چهلــم قــرار گرفــت.

میلیــارد دالر اســت .از ســال  ،۲۰۱۲ارزش ایــن برنــد ســیر صعــودی

قیمــت حــدودا  4420دالر خریــداری کــرد .البتــه یکــی از کیفهــای

یافــت.

مشــهور جهــان بــه نــام “ ”Heَrmes Birkin Bagدر یــک حراجــی ،بــه

همچنیــن ،در ســال  ،2013در فهرســت " ”Brandzکــه صــد برنــد

ارزشــمند جهــان را نشــان میدهــد ،در ردهی نــود و پنجــم قــرار

قیمــت حیرتانگیــز  203/150دالر فروختــه و بــه گرانتریــن کیفــی

درحــدود ده هــزار دالر بــه فــروش میرونــد.

فــروش در حقیقــت یــک رکــورد بــه نــام خــود ثبــت کــرده اســت.

گرفــت .هــر کــدام از کیفهــای ســاخته شــده از چــرم شــترمرغ آن

Gucci
ارزش برند 12/7 :بیلیارد دالر

3

“ ”Gucciســومین برنــد ارزشــمند کاالهــای لوکــس جهــان و ارزش
برنــد آن  12/7بیلیــارد دالر اســت .بــرای اولیــن بــار ،در ســال ،۱۹۲۱
“ ”Gucciتوســط  Guccio Gucciتاســیس شــد .امــروزه برنــد “”Gucci

تبدیــل شــد کــه در یــک حراجــی فروختــه شــده ،و "  ”H e r m eَ sبا این

1

Louis Vuitton
ارزش برند 28/4 :بیلیارد دالر
“ ”Louis Vuitton Malletierکه اغلب ،به آن ”Louis Vuitton“ ،یا “”LV
گفته میشود یکی از خانههای مد فرانسه است که در سال  ،۱۹۸۴توسط

لویس وایتون تاسیس شد .این ارزشمندترین برند کاالهای لوکس در

بخشــی از گــروه “ ”Gucciو در مالکیــت شــرکتی فرانســوی اســت

جهان است و در حال حاضر ،ارزش این برند  28/4بیلیارد دالر برآورد

“ Patrizio di Marco ”Gucciاســت.

برندهای لوکس جهان در سال  ،۲۰۱۳در ردهی دهم قرار گرفت .با

کــه بیشــتر بــه آن "PPR" ،گفتــه میشــود .درحــال حاضــر CEO ،در

شده است و این برند در فهرست " "Forbesدرمورد ارزشمندترین

از ســال  ”Gucci“ ،۲۰۱۲رشــد زیــادی را تجربــه کــرده ،ارزش ایــن

وجود تسلط این برند بر بازار کاالهای لوکس ،از سال  ،۲۰۱۲ارزش

کــرده اســت .همچنیــن ،در ســال  ،۲۰۱۳در بیــن صــد برنــد ارزشــمند

“ ”Louis Vuittonبه قیمت بیش از ده هزار دالر و هر کدام از ساعتهای

برنــد بــه میــزان  ٪۴۸و از  8/6بــه  12/7بیلیــارد دالر افزایــش پیــدا
جهــان ،در ردهی  ۶۸قــرار گرفــت.

کیــف رودوشــی مشــهور ســاخته شــده از پوســت تمســاح ""Gucci

در حــدود  ۳۵هــزار دالر بــه فــروش میرســد.

آن به میزان  %۱۲کاهش یافته است .یکی از مشهورترین کیفهای

“ ”Tambour Monogramبین  ۲۶تا  ۲۹هزار دالر به فروش میرسد.

شایان ذکر است که فهرست ده برند قدرتمند جهان نشان میدهد که

پیشروی قابلتوجه “ ”Louis Vuittonو رشد برندهای مشهور ،همچون
" "Gucciو " "Pradaو توسعهی دامنهی نفوذ " "Coachبخاطر همکاری

با “ ”Billy Reidبوده که یکی از کاالهای لوکس برتر به شمار میرود.

یکی دیگر از حقایق جالبی که میتوان به آن اشاره کرد این است که

از بین ده برند لوکس قدرتمند جهان ،پنج برند از فرانسه و دو برند از

12

ایتالیا است .تنها سه کشور دیگر (امریکا ،سویس و انگلستان) در بین

ده برند قدرتمند کاالهای لوکس ،دارای جایگاهند.
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لوکسگرایی مثبت در ایرالینهای برتر جهان

هواپیمایی اتحاد
با هواپیمایی اتحاد ،ابتدا یک باربر و خدمه در ورودی

فرودگا ه به مهمانان خوشآمد گفته و آنها را به محل

پذیرش اختصاصی راهنمایی میکنند .پس از آن،

مهمانان میتوانند در سالن درجه یک اتحاد استراحت
نموده و یا برای ماساژ به اسپای حواس ششگانه

( )Six Sensesبروند.

ی چرمی ایتالیایی (،)Poltrona Frau
کابینها دارای صندل 

روشنايي محیطی و آرامشبخش ،البسه شخصی ،و

قفسه نوشیدنیهای سرد هستند .مهمانانی که مشتاق
تجربه نهایت تجمل هستند میتواند در اقامتگاه
( )The Residenceبمانند .این کابین در عرشه فوقانی
هواپیماهای  A380هواپیمایی اتحاد قرار دارد و دارای

اتاق نشیمن ،اتاقخواب دونفره مجزا ،حمام چسبیده
به اتاقخواب ،پیشخدمت شخصی ،و همینطور یک

آشپز آماده طبخ غذای مورد عالقه مهمانان میباشد.

www.etihad.com
هواپیمایی امارات
کابینهای کالس درجه یک هواپیمایی امارات دارای

صندلیهای تاشو هستند که به شکل تختخوابی

کامال مصطح در میآیند ،و همچنین شامل تشک،
دربهای حریم خصوصی ،برای آرامش مجموعهای از
نوشیدنیهای خاص به حساب هواپیمایی ،و محیطی

آرامشبخش برای تمدد اعصاب هستند.

در پروازهای بلند مدت ،از حمام اسپای مجهز به لوازم
بهداشتی بولگاری و از سالن میهمانان در خود هواپیما
بهرهمند شوید که برای صرف نوشیدنی و آشنایی با

دیگر مسافران برای میهمانان کالس تجاری و درجه

یک تدارک دیده شده است.

در آخر ،میتوانید با آسودگی و بدون هزینه با کمک
رانندگان که برای مسافران کالس تجاری تدارک دیده

شدهاند وارد فرودگا ه شده و یا از آن خارج شوید.
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www.emirates.com
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پرتال تجارت

در مــورد نقــش و تأثیــر

اینترنــت و فضــای مجــازی

ســخن بســیار گفتــه شــده

اســت و میتــوان مدعــی
بــود کــه کمتــر کســی را
میتــوان یافــت کــه ایــن

نقــش را انــکار یــا ناچیــز

بدانــد .فنــآوری اطالعــات همزمــان با رشــد چشــمگیر دسترســی

بــه شــبکه جهانــی اینترنــت و تأثیــر آن بــر تمامــی شــئونات

زندگــی مــا ،بــه عنــوان صنعتــی مؤثــر تقریبـ ً
ـا در تمــام ارکان

زندگــی مــا حضــور دارد .ایــن حضــور بــه مــوازات بــاال رفتــن
ضریــب نفــوذ اینترنــت در کشــور ( )% 82و حضــور میلیونهــا
تلفــن هوشــمند در دســتان هموطنــان؛ فضــای اقتصــادی کشــور

اشــاره کــرد .در شــرایط خــاص اقتصــادی حاکــم بــر جهــان و
ایــران ،ضــرورت بکارگیــری پتانســیلهای فضــای مجــازی و
ً
خصوصــا تجــارت الکترونیــک بیــش از گذشــته بــه وضــوح
احساس میشود.

آنچــه بــه اختصــار در ادامــه بیــان خواهــد شــد ،نتایــج مطالعــه،
ً
نهایتــا ســرمایهگذاری
ایدهپــردازی ،همفکــری و تحقیقــات و

کامــل بخــش خصوصــی اســت کــه توســط مؤسســه
"نجــم آســیا" طراحــی و راهانــدازی شــده یــا مراحــل پایانــی

عیبیابــی خــود را طــی میکنــد .علــی رغــم آنکــه موفقیــت
ً
صرفــا در گــرو مشــارکت شــما فرهیختــگان
ایــن پروژههــا

گرامــی اســت؛ امــا اگــر مشــارکت شــما در ایــن فعالیتهــا
صرفـ ً
ـا محــدود بــه مطالعــه ایــن نوشــتار باشــد ،مــا بــه همیــن

نعمت نیز قانع بوده و از شما سپاسگزار خواهیم بود.

را بــه عمیقتریــن شــکل ممکــن از خــود متأثــر کــرده اســت.

پرتــال تجــارت یــا درگاه تجــارت بــا آدرس اینترنتــی

آن در معادالت اقتصادی مؤید این امر است.

اســت کــه توســط مؤسســه "نجــم آســیا" تحــت نظــارت و

حجــم تبلیغــات در شــبکههای اجتماعــی نظیــر تلگــرام و تأثیــر

( )www.Portal.TRADEدامنـهای منحصــر بــه فــرد و ارزشــمند

امــروزه ورود بــه ایــن عرصــه را میتــوان در تمــام فعالیتهــای

قوانیــن ســازمان بینالمللــی ( )ICANNبــه ثبــت رســیده

بــا دائمــی شــدن ایــن تأثیــرات؛ شایســته اســت کــه

"نجــم آســیا" در راســتای تســهیل دسترســی کاربــران بــه

اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی لمــس کــرد .همزمان

اســت و بــا ایدهپــردازی و برنامهریــزی اعضــای هیئــت مدیــره

زیرســاختهای الزم بــرای بهرهگیــری کلیــه ارکان جامعــه از

زیرســاختهای تجــارت الکترونیــک طراحــی و راهانــدازی

حمایــت کاربــران اینترنــت از پرتــال جامــع تشــریفات تجــاری

با توجه به فراگیر بودن مخاطبان این حوزه شایسته است که تا

این امکانات فراهم شود.

ایــران ،بــه عنــوان اولیــن ســامانه رزرواســیون آنالیــن خدمــات

تشــریفات تجــاری موجــب شــد کــه ایــن پرتــال بــا نزدیــک

شــدن بــه دومیــن ســالگرد تولــد خــود ،مفتخــر بــه همراهــی

شده است.

حدودی به بحث پیرامون این موضوع بپردازیم.

تجارت الکترونیک چیست؟

بیــش از  150 / 000کاربــر فعــال باشــد و هــر یــک از

تجــارت الکترونیــک یــک فنــآوری بــرای تغییــر اســت .اگــر یــک

مستقل و معتبر به حساب آیند.

ارتقــاء سیســتم فعلــی خــود اســتفاده کنــد؛ نــه تنهــا راه بــه

هیئــت مدیــره "مؤسســه نجــم آســیا" بــه ایــن مهــم واقــف

جایــی نخواهــد بــرد بلکــه ممکــن اســت بــا شکســت نیــز

مشــتریان وفــادار خــود بــوده و نجــم آســیا امانــت دار و دارای

توانســت از مزایــای تجــارت الکترونیــک بهرهمنــد شــوند کــه
اساسـ ً
ـا ســاختار و بنیــان و روش تجــارت خــود را تغییــر داده و

مسئولیت بسیار سنگینی است.

مواجــه شــود .از ایــن رو تنهــا فعــاالن اقتصــادی خواهنــد

آن را بــا قواعــد تجــارت الکترونیــک منطبــق ســازند .در تجــارت

مؤسســه نجــم آســیا بــا ســابقه موفقیتآمیــز دههــا فعالیــت

الکترونیــک فاصلــه یــک فروشــگاه بــا فروشــگاه دیگــر بــه

راهانــدازی پرتــال جامــع تشــریفات تجــاری ایــران ،فعالیتهــای

خریــد از یــک فروشــگاه معمولــی بــه دور بــوده و همزمــان بــا

گســترش داده و همچــون گذشــته بــرای رســیدن بــه مقصــود و

جامعــی نظیــر تصاویــر (حتــی تصاویــر  3بعــدی) ،کاتالــوگ و

همکاری تمامی آحاد جامعه دارد.

برخــی از محصــوالت همچــون نــرم افــزار ،کتابهــای

موفــق اقتصــادی در فضــای مجــازی و پــس از طراحــی و

انــدازه یــک  Clickاســت .خریــدار از فشــار روانــی و اســترس

خــود در حــوزه تجــارت الکترونیــک را بــه ســطح وســیعی

کســب اطــاع از نظــرات دیگــر خریــداران ،میتوانــد اطالعــات

موفقیــت پروژههــای خــود چشــم امیــد بــه حمایــت و

اطالعــات فنــی کاالهــا و خدمــات را بــا یکدیگــر مقایســه کنــد.

بــه مــوازات ســنگینی ایــن بــار مســئولیت ،میتــوان بــه

الکترونیکــی ،موســیقی و فیلــم در زمــان خریــد قابــل

افتخــار ناشــی از اقبــال هموطنــان بــه ایــن فعالیتهــا نیــز

دریافت هستند.

تجــارت الکترونیــک از نــگاه فروشــندگان کاال یــا خدمــات نیــز،
بــه واســطه پاییــن بــودن هزینــه راهانــدازی یــک فروشــگاه

آنالیــن ،یــک راهــکار مناســب اقتصــادی معرفــی میشــود .در
تجــارت الکترونیــک فروشــنده میتوانــد ســلیقه و نقطــه نظرات
مشــتریان خــود را ارزیابــی و منطبــق بــا آن ،فعالیتهــای

اقتصــادی خــود را گســترش دهــد .میتــوان متصــور بــود کــه
شــما بــا مطالعــه ایــن نوشــتار ،تجــارت الکترونیــک را محــدود
بــه یــک فروشــگاه آنالیــن بدانیــد در حالیکــه تجــارت

الکترونیــک محــدوده وســیعی همچــون تمــام ابعــاد و فراینــد
بــازار را کــه بتــوان بــا اینترنــت و تحــت  WEBانجــام پذیــرد،

شــامل میشــود .میتــوان تصریــح کــرد کــه تجــارت

میشــود لــذا تجــارت الکترونیــک روشــی اســت کــه براســاس

آن اطالعــات ،محصــوالت و خدمــات از طریــق شــبکههای
ارتباطــی و کامپیوتــری خریــد و فــروش میشــوند .علــی رغــم

تفاوتهــای میــان تجــارت الکترونیــک و مبادلــه الکترونیــک،

الکترونیــک در حقیقــت معامــات الکترونیکــی اســت کــه از

در حقیقــت میتــوان تجــارت الکترونیــک را مکمــل مبادلــه

بــه طــور مثــال خریــدار یــا مصرفکننــده بــه جســتجوی یــک

شرکت  CISCOیکی از اولین شرکتهایی بود که در جوالی سال

دریافــت از طریــق وب یــا پســت الکترونیــک ســفارش داده و
نهایتـ ً
ـا تحویــل میگیــرد .برخــی تجــارت الکترونیــک را مبادلــه

شرکتهای کامپیوتری بزرگی نظیر  Microsoftیا  IBMنیز بعد از

طریق شبکههای ارتباطی انجام میپذیرد.

فروشــنده الکترونیکــی میپــردازد و کاالی خــود را جهــت

الکترونیک دادهها دانست.

 1996میالدی سایت تجارت الکترونیک خود را راهاندازی کرد.

آن نرمافزارهای تجاری خود را که امکان فروش از طریق اینترنت

الکترونیــک دادههــا میداننــد .میتــوان ایــن تعبیــر را غلــط

را فراهم میکرد ،به بازار عرضه کردند.

کاربــرد و تبــادل اطالعــات و اســناد بــه شــیوههای الکترونیکــی

تمرکــز بــر ارتقــاء بــه ســطوح دیگــر ،فعالیــت خــود را آغــاز

دانســت .مبادلــه الکترونیــک داده عبــارت از تولیــد ،پــردازش،

و خــودکار بیــن سیســتمهای کامپیوتــری و بــر اســاس زبــان
مشــترک و اســتانداردهای مشــخص و بــا کمتریــن دخالــت
عامــل انســانی اســت در حالیکــه تجــارت الکترونیــک حیطـهای

بــه مراتــب گســتردهتر از مبــادالت الکترونیــک دارد و آن یــک

تحــول و انقــاب در عرصــه ارتباطات اســت .تجــارت الکترونیک
در ســادهترین تعریــف خــود ،عبــارت از یافتــن منابــع ،انجــام
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خدمــات پشــتیبانی اســت کــه بــه صــورت الکترونیکــی انجــام

ارزیابــی ،مذاکــره ،ســفارش ،تحویــل و پرداخــت و ارائــه

پرتــال تجــارت در اولیــن قــدم بــه عنــوان ســامانه  B2Bو بــا
کــرده اســت .قبــل از پرداختــن بــه ایــن اهــداف بایــد بــه

انــواع شــایع تجــارت الکترونیــک کــه پرتــال تجــارت در آینــده

قصد توسعه فعالیتهای خود به آن را دارد ،بپردازیم:

B2B

 Business to Businessکــه بــه اختصــار  B2Bنامیــده

www.Portal.Trade

زیــر شــاخههای آن ،از جملــه ایــران جــت خــود یــک برنــد

شــرکت تجــاری از ایــن فنــآوری بــه عنــوان هدفــی بــرای

اســت کــه موفقیــت چنیــن پروژههایــی ،مرهــون حمایــت و
همــکاری کاربــران بــوده و ایــن برندهــا ماهیتـ ً
ـا متعلــق بــه

Business
To
Business

میشــود و بــه مفهــوم تجــارت فروشــنده بــا فروشــنده یــا
بنــگاه بــا بنــگاه اســت .ایــن بخــش از تجــارت الکترونیــک در

حقیقــت بیشــترین عایــدی را در ایــن تجــارت در اختیــار خــود
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دارد B2B .اولیــن خریــد و فــروش معامــات الکترونیکــی اســت.

در تجــارت الکترونیــک از نــوع  B2Bتجــار نــه تنهــا مجبــور
هســتند مشــتریان خــود را بشناســند ،بلکــه بایــد واســطهها را
نیــز شناســایی کننــد .در ایــن مــدل از تجــارت الکترونیــک همــه

شــرکاء و خدمــات مرتبــط بــا تجــارت از قبیــل تأمینکننــدگان،
خریــداران ،حملکننــدگان دریایــی کاال ،پشــتیبانی ،بازرســی،

اخبــار اقتصــادی یــا در حقیقــت اخبــار بازاریابــی و کاربریهــای
نرمافــزاری کــه موجــب تســهیل در امــر تولیــد ،خریــد و

فــروش میشــوند در یــک محــل گــرد آمــده و بــه صــورت یــک

شــبکه مســتقل فعالیــت میکننــد B2B .زمانــی موضوعیــت
مییابــد کــه بخواهیــم خریــد و فــروش عمــده را بــه کمــک

تجــارت الکترونیــک و خــارج از حیطــه خردهفروشــی فعــال
کنیــم .علــی رغــم گســترش تجــارت الکترونیــک هنــوز هــم

خــرده فروشــی بــا خطراتــی همــراه اســت و برخــی مشــتریان

همچنان با مقاومت از آن استفاده نمی کنند.

اختصار فعالیتهای آتی آن را توضیح خواهیم داد.

B2C

 Business to Consumerکــه بــه اختصــار  B2Cو بــه

مفهــوم تجــارت فروشــنده بــا مصرفکننــده اســت .ایــن نــوع از
تجــارت الکترونیــک هــم اکنــون بیشــترین ســهم را در

خردهفروشــی در اختیــار داشــته و نمونههــای آن بــا گســترش وب
بــه ســرعت افزایــش مییابــد .ســایت معــروف آمــازون نمونـهای

از فعالیــت  B2Cاســت و "نجــم آســیا" نیــز بــه زودی بــا راه
انــدازی بــازار زندگــی بــه آدرس اینترنتــی  www.mart.LIFEبــه

ایــن حــوزه وارد خواهــد شــد .در تجــارت الکترونیک از نــوع B2C

در یــک طــرف تولیدکننــده یــا فروشــنده قــرار داشــته و در طــرف
دیگر خریدار یا مصرفکننده نهایی قرار دارد.

C2C

 Consumer to Consumerکه به اختصار  C2Cو به

مفهوم تجارت مصرفکننده با مصرفکننده است .در این مدل از

تجارت الکترونیک مناقصه یا مزایده کاال از طریق اینترنت انجام

 Forrester Researchکــه بــه تجزیــه و تحلیــل فعــل و

میپذیرد C2C .را میتوان نیازمندیها یا حتی بازار دست دوم یا

میــادی تخمیــن زد کــه حجــم مبــادالت  B2Bتــا ســال 2004

نمونه  C2Cدر جهان است .البته باید یادآور شد که  eBayخود

انفعــاالت در بخــش فنــآوری مشــغول اســت در ســال 1999
میــادی فقــط در ایــاالت متحــده بــه یــک تریلیــون دالر و در

سال بعد به  2 / 7تریلیون دالر برسد.

پرتــال تجــارت بــا پشــتوانه نــام منحصــر بــه فــرد و نظــرات تیم

کارشناســی خــود در حوزههــای اقتصــاد و حقــوق بینالملــل در

اولیــن قــدم فعالیــت خــود را در حــوزه  B2Bآغــاز کــرده و
بــه زودی بــه دیگــر ســطوح کــه بــه اختصــار در ادامــه توضیــح
داده خواهــد شــد ،ارتقــاء خواهــد یافــت .هیئــت مدیــره نجــم

آســیا بــا خوشــبینی امیــدوار اســت کــه فعــاالن اقتصــادی،
صاحبــان صنایــع و کســب کار ایرانــی ،بــا درک صحیحــی کــه از

سمساری دانست eBay .غول حراج  Onlineهم اکنون بزرگترین
چیزی نمیفروشد و در حقیقت به عنوان واسطه بین خریدار و

فروشنده در حراج  Onlineعمل میکند به این ترتیب که eBay
اجازه میدهد فروشنده قیمت اولیه خود در حراجی را تعیین کند

سپس شرکتکنندگان قبل از اتمام زمان حراج باید نظرات خود
را در مورد آن اعمال کنند( .پرتال تجارت در کنار فعالیت B2B
ً
صرفا در موضوع خرید و فروش دامنه به صورت  C2Cنیز عمل
خواهد کرد)

C2B

 Consumer to Businessکه به اختصار  C2Bو به مفهوم

تجارت مصرف کننده با فروشنده است .گسترش فزاینده خریداران

ضــرورت ورود و حضــور در عرصــه تجــارت الکترونیــک دارنــد از

 Onlineو مشکالت یافتن محصول در سایتها فروش آنالین نیازمند

از آن ،نســبت بــه فعالیــت در بســتر ایجــاد شــده اهتمــام ورزنــد.

دیگر تحلیل اطالعات جمعآوری شده ،از فرایند فروش یا جستجوی

ایــن پــروژه منحصــر بــه فــرد ملــی ،حمایــت کــرده و با اســتقبال

یک استراتژی است که  Pricelineنمونه موفق آن است .از جهت

بــه ســرعت خــود را بــه عنــوان مرجــع مبــادالت اقتصــادی در

فروش در بازار فعلی از دیگر نکات مؤثر در استراتژی فروش است.

"نجــم آســیا" همزمــان بــا راهانــدازی پرتــال تجــارت در حــال

تجــارت نقطــه بــه نقطه اســت .ایــن نــوع از تجــارت الکترونیک

آدرس

تعــداد بســیار زیــادی درگاه واســط پرداخــت الکترونیــک بــر

سطح جهانی مطرح کند.

راهانــدازی پرتــال طــا بــا آدرس منحصــر بــه فــرد
www.Portal.GOLD

www.Portal.Luxury

و

و

پرتــال

پرتــال

الکچــری

فاینانــس

بــا

بــا

آدرس

 www.Portal.Financeاســت .ایــن فعالیتهــا بــدون حمایــت

معنــوی و مــادی فعــاالن اقتصــادی ممکــن نخواهــد بــود لــذا

مؤسســه "نجــم آســیا" بــه پشــتوانه و اعتبــار موفقیــت
فعالیتهــای قبلــی خــود در ایــن عرصــه ،مذاکــرات اولیــهای

بــرای جــذب حامیــان مالــی بــا تعــداد محــدودی از فعــاالن

برتر اقتصادی کشور آغاز کرده است.

برنامهریزی برای دستیابی به بازارهای جدید در کنار حفظ سهم

P2P

 Peer ot Peerکــه بــه اختصــار  P2Pو بــه مفهــوم

را میتــوان در فعالیــت  PayPallمشــاهده کــرد .امــروزه
بســتر وب در ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد ،امــا فعالیتهــای
موفــق صرفـ ً
ـا محــدود بــه ســایتهایی اســت کــه بــه صــورت
حقوقــی بــا حداقــل یــک بانــک مشــارکت کــرده و از ایــن طریــق

قوانیــن و مقــررات جــاری در کشــور را رعایــت کــرده انــد.

B2A

 Business to Administrationکــه بــه اختصــار  B2Aو

www.Portal.Trade

در صــورت حمایــت فعــاالن اقتصــادی ایــران زمیــن؛ پرتــال

کاربران در بستر وب ،پیشبینی نیازهای آتی بازار هدف و

تجــارت دارای ایــن پتانســیل بالقــوه در ماهیــت خــود اســت که
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در اینجا موضوع بحث را به آینده پرتال تجارت باز گردانده و به

بــه مفهــوم تجــارت فروشــنده بــا اداره اســت .ایــن نــوع تجارت

الکترونیکــی شــامل تمامــی مبــادالت تجــاری مالــی بیــن
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شــرکتها و ســازمانهای دولتــی اســت .تأمیــن نیازهــای

•فرهنگ واژهها

جملــه مــواردی اســت کــه میتــوان در ایــن گــروه گنجانــد.

• جســتجو ،نمایش و طبقهبنــدی محصــوالت (فروشــگاه آنالین)

دولــت توســط شــرکتها و پرداخــت عــوارض مالیاتهــا از
تجــارت  A2Bدر حــال حاضــر دوران کودکــی خــود را طــی
میکنــد ولــی در آینــدهای نزدیــک زمانــی کــه دولتهــا بــه

ارتقــاء ارتباطــات خــود تمایــل و توجــه نشــان دهنــد ،بــه

ســرعت رشــد خواهنــد کــرد .هــم اکنــون در صــورت پرداخــت
الکترونیکــی ارزش افــزوده یــا عــوارض قانونــی از طریــق وب

ســرویس در یــک پرداخــت الکترونیــک میتــوان مدعــی بــود

که این نوع از تجارت الکترونیک در حال اجرا است.

C2A

•سفارش و پرداخت آن الین
•تاالرهای گفتگو ()Forum
•موتور جستجوی پرتال

•اطلس کسب و کار – درخواست خرید  /فروش
•اطلس کسب و کار – محصوالت

•اطلس کسب و کار – معرفی فرصت شغلی
•اطلس کسب و کار – رسانه و آلبوم

 Consumer to Administrationکــه بــه اختصــار  C2Aو

آنچــه در ایــن بخــش بیــان شــد امکانــات پرتــال تجــارت در
نقطــه آغــاز اســت کــه طبیعتـ ً
ـا همزمــان بــا فعالیــت پرتــال بــه

ولــی بــه دنبــال رشــد انــواع  B2Cو  ، B2Aدولتهــا احتمــاالً

افزایــش خواهــد یافــت .عضویــت کاربــران در طبقــات مختلــف

کمکهــای مردمــی ،پرداخــت مالیــات بــر درآمــد و هــر گونــه

امکانــات محــدودی دسترســی داشــته و قــادر بــه مشــاهده

با مفهوم تجارت مصرف کننده با اداره است.

مــدل تجــارت الکترونیکــی  C2Aهنــوز پدیــدار نشــده اســت.

مبــادالت الکترونیکــی را بــه حیطههایــی همچــون جمــعآوری

امــور تجــاری دیگــری کــه بیــن دولتهــا و مــردم انجــام
میشود ،گسترش خواهند داد.

پرتال تجارت در گام اول دارای بخشهای زیر خواهد بود:
•آخریــن اخبــار و تحلیــل موضوعــات روز جهــان مخصوصـ ً
ـا
در بخش اقتصادی

•بریده جراید و مطبوعات

طــور روزانــه مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه و خدمــات آن
امکانپذیــر خواهــد بــود .در عضویــت رایــگان؛ کاربــران بــه

تمــام بخشهــا در پرتــال خواهنــد بــود در حالیکــه کاربــران بــا
عضویــت ویــژه قــادر بــه تغییــر اطالعــات و کنتــرل صفحــات
خود میباشند.

هزینــه عضویــت و امکانــات موجــود در هــر ســطح کاربــری در

صفحــه تعرفههــا در پرتــال تجــارت بــه صــورت آنالیــن قابــل
مشاهده میباشد.

•بانک اطالعات مناقصهها و مزایدهها

پرتــال تجــارت بــا احتــرام بــه خــرد جمعــی و عقایــد مخاطبیــن

•بخــش گــردآوری اخبــار از منابــع معتبــر جهــت تســهیل

شــما بــوده و خــود را متعهــد بــه توســعه و بروزرســانی پرتــال

•بانک مقاالت

دسترسی کاربران ()RSS FEED

•بانک پرسشهای متداول

•بانک نرمافزارهای کاربردی جهت دانلود کاربران
•بانک قوانین و مقررات و بخشنامهها
•بانک طرحها و پروژهها

•بخــش ارســال شــکایت توســط کاربــران و پیگیــری و
پاسخ توسط مدیران پرتال

•تبلیغات

•امــکان ارســال خبرنامــه بــا دســتهبندی و موضوعــات متنــوع
•مجله الکترونیکی

•سامانه ارسال پیام کوتاه ()SMS
•وبالگ

•سامانه نظرسنجی ()e-Vote
•کتابخانه الکترونیکی

•سامانه پشتیبانی آنالین ()Ticketing
•بانک پرسش و پاسخ
•بانک ایدهها

•پایگاه دانش
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•سامانه درخواست همکاری (استخدام)

•امکان امتیازدهی و اظهار نظر کاربران

خــود آمــاده دریافــت نقطــه نظــرات ،انتقــادات و پیشــنهادات

تجــارت مطابــق آخریــن اســتانداردها و قواعــد تجــارت
الکترونیک میداند.

تعرفه عضویت ویژه
عضویــت ویــژه در پرتــال تجــارت ایــن امــکان را بــرای

فروشــندگان فراهــم مــیآورد کــه از تمامــی امکانــات ســایت
اســتفاده کننــد و خــود را در بازارهــای بــزرگ کســب و کار بــه
نمایــش بگذارنــد و همچنیــن بتواننــد بــه صــورت یــک بــه

یــک بــا هــر مشــتری در ارتبــاط باشــند البتــه بــا هزینــه نــه
چندان زیاد.

مدت

اشتراک ویژه

 3ماهه

1/800/000

 6ماهه

3/000/000

 12ماهه

5/000/000

•کلیه قیمتها به تومان میباشد.

گارلی نقره
ن
گ
ج
ینه

طراحــی ،ســاخت و ارائــه زیباتریــن وســایل تزئینــی،
آیینه و شمعدان ،صنایعدستی و ظروف نقره

در ایــن گالــری انــواع اجنــاس نقــره بــا ســبکهای
مختلــف قلمزنــی و برجســتهکاری اصفهــان ،حکاکــی و
کنــدهکاری تبریــز ،ملیلــه زنجــان و اجنــاس تــرک و...
در عیارهای متفاوت موجود میباشد.

گالــری نقــره گنجینــه واقــع در پاســاژ ارگ و بــا دسترســی راحــت در میــدان
تجریــش ،خیابــان ســعدآباد همــراه بــا پارکینــگ طبقاتــی در محیطــی بســیار
زیبــا و عالــی ،پاســخگوی تمامــی نیازهــای مراجعیــن محتــرم میباشــد.
 51و +98 21 22396649
شعبه دیگر گالری نقره گنجینه واقع در بازارچه تجریش ،نبش پاساژ قائم،
کوچه محمد صراف ،پالک  981میباشد.
+98 21 22721238
ناصری 09123213825-09198004023

مردانی 09126300476

پرتال طال

پرتــال طــا بــا آدرس منحصــر

در مقابــل اگــر یــک فروشــگاه طــا و جواهــر در بــازار مخصوص

کاال ارســال شــود تــا وی بــدون دغدغــه و نگرانــی مراجــع

و پرتــال جواهــر بــا آدرس

از مشــتریان برخــوردار بــوده و شــانس بســیار زیــادی بــرای

در فــاز اول راهانــدازی پرتــال طــا و جواهــر بخشهــای

به فــرد ()www.Portal.GOLD

منحصــر

بــه

فــرد

()www.Portal.JEWELRY

فــروش خواهــد داشــت .از جنبــه دیگــر حضــور در ایــن پرتــال
از بــاب هزینههــا محــدود بــه حــق اشــتراک ســالیانه بســیار

خدمــت جدیــدی اســت کــه

ناچیــزی بــوده کــه در مقایســه بــا هزینــه ســرمایه گــذاری در

مالــک برنــد تشــریفات تجــاری ایــران ( )www.lranCIP.irبــه

و نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر ایــن اســت کــه حضــور در پرتــال

توســط مؤسســه نجــم آســیا،

فعــاالن صنعــت طــا و جواهــر کشــور و عالقمنــدان بــه ایــن
حــوزه تقدیــم شــده اســت .اگرچــه اغلــب فعــاالن ایــن صنعــت

فروشــگاه فیزیکــی و زیــر ســاختها اصــاً قابــل توجــه نیســت
طــا بــا نــام انحصــاری و بــی رقیــب آن ،بــدون هزینــه
مضاعــف فعــاالن ایــن صنعــت را در ســطح جهانــی معرفــی

در فضــای مجــازی حضــوری پررنــگ و پرســابقهای دارنــد امــا

خواهد کرد.

برای این پرتالها ،توضیحات زیر تقدیم میگردد:

بــر عهــده صاحــب آن فروشــگاه اســت لیکــن بــرای راحتــی و

بــر اســاس مســئولیت ایجــاد شــده نســبت بــه نــام انتخابــی

زیر پیشبینی شده است:

•آخریــن اخبــار و تحلیلهــای اقتصــادی روز ایــران
و جهان

• آخرین اخبار و اطالعات صنفی
• آلبوم تصاویر

 oمعرفی محصوالت جهت جذب مشتری

 oمعرفــی محصــوالت جهــت امتیازدهــی و

انتخاب بهترین طراحی هفته ،ماه ،فصل

بدیهــی اســت کــه تأمیــن محتــوا و تصاویــر هــر فروشــگاه

•بخــش پیوندهــا شــامل معرفــی وب ســایتهای

دانشــنامه آزاد ویکــی پدیــا ،پرتــال وب و یــا درگاه وب (بــه

آرامــش فعــاالن ایــن حــوزه پیشبینــی شــده اســت

•بخــش مقــاالت تخصصــی صنعــت طــا و جواهــر

را از منابــع مختلــف ،در یــک شــکل واحــد جمــع آوری میکنــد.

پرتــال بــه محــل کســب مشــترک اعــزام و تصاویــر و اطالعــات

انگلیســی )Portal Web :را وب گاهــی میدانــد کــه اطالعــات
پرتالهــای وب خدمــات دیگــری نظیــر رایانامــه ،قیمــت ســهام،

اطالعــات و پایــگاه داده ارائــه میکننــد .پرتالهــا راهــی بــرای

یکپارچهســازی ظاهــر و بــرای کنتــرل و مدیریــت چندیــن
پایــگاه داده و برنامــه کاربــردی میباشــند .مــی تــوان بــه
 MSN ،IGOOGLE ،AOLو  YAOHOOبــه عنــوان نمونههــای

عمومی از پرتالهای وب اشاره کرد.

در صــورت پرداخــت هزینــه مجــزا ،تیــم مستندســازی از ســوی

مورد نیاز تهیه شود.

اســت امــا از جهــت دیگــر مالکیــت انحصــاری ایــن دامنههــا

توســط یــک برنــد ایرانــی بــا توجــه بــه ایــن مهــم کــه چنیــن

و یــا مفقــود شــده اســت .در زمــان بــروز ســرقت و یــا مفقــود

•سامانه مستقل ارسال پیام کوتاه

صنعــت نیازمنــد زمــان بــوده و ممکــن اســت ایــن اطالعــات

•نظرسنجی ()e-Vote

مربــوط بــه بخــش اطالعــات طــا و جواهــرات بــه ســرقت رفتــه

لــذا از جهــت ملــی نیــز موجــب مباهــات و افتخــار خواهــد بــود
کــه چنیــن پــروژهای توســط یــک مؤسســه ایرانــی و بــا

رفتــه نمــوده و دیگــر مشــترکین ظــرف چنــد ثانیــه از ایــن
اطالعــات بهرهمنــد خواهنــد شــد و در صــورت مشــاهده ایــن کاال
ً
فورا مال باخته و مراجع انتظامی را مطلع خواهند کرد.

ایــن خدمــت محــدود بــه واحدهــای صنفــی بــوده و در مــورد
مشــتریان در صــورت احــراز مالکیــت ،امــکان انتشــار اطالعــات
ً
صرفــا توســط واحــد صنفــی فروشــنده کاال
و تصاویــر

بــرای توضیــح دقیقتــر دالیــل حضــور فعــاالن ایــن صنــف در

فــرض نماییــد کــه یــک فروشــگاه طــا و جواهــر در موقعیــت

مشــاهده اینگونــه محصــوالت توســط هــر یــک از اعضــاء

مشــتریان آن محــدود بــه ســاکنین همــان منطقــه بــوده و بــه

مراجعــه کننــده را متوجــه خطــر نمایــد از طریــق کلیــک بــر
روی آیکــون مخصــوص کــه صرفـ ً
ـا در اختیــار اعضــای پرتــال

طبــع آن از دیــد ســاکنین منطقــه نیــز تنــوع محصــوالت
محــدود بــه کاالی موجــود در همــان فروشــگاه اســت و

•سامانه دفتر تلفن و آدرس واحدهای کسبی

•پایگاه دانش

اطالعــات فنــی و تصاویــر کاالی مفقــود شــده و یــا بــه ســرقت

مشترکین قابل نمایش خواهد بود.

محلــی در منطق ـهای مســکونی از تهــران واقــع شــده اســت و

•سرویس وبالگ دهی

•پشتیبانی آنالین ()Ticketing

دســتور مقامــات محتــرم قضایــی و انتظامــی اطالعــات و

پرتال طال و جواهر به مثالی اشاره میکنیم:

•مجله الکترونیک

طــا و جواهــر بســتری ایجــاد نمــوده اســت کــه در صــورت
وقــوع ایــن حــوادث مشــترک بتوانــد فـ ً
ـورا اقــدام بــه انتشــار

همــکاری فعــاالن ایــن صنعــت بــه موفقیــت دســت یابــد لــذا
ً
خصوصــا فعــاالن
امیــد اســت کــه همــه فعــاالن اقتصــادی

صنعت طال و جواهر از آن حمایت کنند.

•آگهی بازرگانی

•کتابخانه دیجیتال
•بانک ایده ها

•فرهنگ واژه ها

•درخواست همکاری (استخدام)
•سفارش و پرداخت آنالین
•تاالرهای گفتگو ()Forum
•اطلس کسب و کار

امکانپذیــر خواهــد بــود .شــایان ذکــر اســت در صــورت وجــود

 oواحد های صنفی

تصاویــر کاالی بــه ســرقت رفتــه ،بــه ســرعت بــرای کلیــه

 oمحصوالت

در پرتــال طــا و جواهــر پیشبینــی شــده اســت تــا در صــورت
بــدون نیــاز بــه تمــاس تلفنــی و یــا هــر نــوع اقدامــی کــه

طــا و جواهــر قــرار دارد فـ ً
ـورا اطالعــات بــه صاحــب اصلــی

 oدرخواست خرید  /فروش
 oمعرفی فرصتهای شغلی
 oرسانه

 oآلبوم

www.Portal.Gold

دامنههایــی بــه صــورت انحصــاری بــه ثبــت رســیدهاند،
موفقیــت آن را صرفـ ً
ـا از محــدوده کســب انتفــاع خــارج نمــوده

فعــاالن ایــن صنعــت بــه ســواالت عالقمنــدان

یکــی دیگــر از بخشهــای منحصــر بــه فــرد پرتــال طــا و جواهر

حتــی در شــهرهای دیگــر قابــل دســترس نباشــد در حالیکــه پرتال

آســیا ،در اجــرای ایــن پــروژه کســب انتفــاع مشــروع مالــی

•بخــش پرســشهای متــداول جهــت پاســخدهی

•ارسال خبرنامه

نامحدود قابل به رو ز رسانی خواهد بود.

کــه در صــورت حمایــت و همفکــری صنعــت طــا و جواهــر
اگرچــه بــه وضــوح مشــخص اســت کــه هــدف مؤسســه نجــم

•معرفی برندهای برتر ایران و جهان

اطالعــات مــورد بحــث در طــی مــدت اشــتراک بــه تعــداد

شــدن طــا و جواهــرات ،اطــاع رســانی بــه دیگــر فعــاالن ایــن

کشــور ،ایــن راه همــوار و بــه ســرعت طــی خواهــد شــد.

اختصاصی اعضای پرتال

• بخش ارسال شکایات مشتریان به مشترکین و پیگیری آن

واضــح و مبرهــن اســت کــه پرتــال طــا و جواهــر بــرای رســیدن
بــه چنیــن جایگاهــی ،راهــی طوالنــی در پیــش رو خواهد داشــت
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بــه طــا و جواهــر واقــع شــده باشــد از تنــوع بســیار بیشــتری

ذیصالح را آگاه نماید.
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پرتال طال

هزینههای عضویت:
نوع اشتراک
مدت

عادی

 3ماهه
 6ماهه
 12ماهه

رایگان

برنز

نقره ای

طالیی

1/000/000

2/000/000

3/000/000

1/800/000

3/600/000

5/400/000

2/400/000

4/800/000

7/200/000

•کلیه قیمتها به تومان میباشد.
•شــایان ذکــر اســت مشــترکین نقــرهای بــرای اســتفاده از خدمــات جایــگاه تشــریفات اختصاصــی فــرودگاه بینالمللــی
امامخمینــی (ره) از  % 10تخفیــف و مشــترکین طالیــی از  % 20تخفیــف در طــی مــدت اعتبــار اشــتراک خــود اســتفاده خواهنــد
نمــود .ضمنـ ً
ـا کلیــه اشــتراکهای برنــز ،نقــرهای و طالیــی بــه رایــگان بــه عضویــت پرتــال تجــارت و دیگــر پرتالهــای
راهاندازی شده (به جز پرتال الکچری) در مدت اشتراک در خواهند آمد.

•نمایش محصوالت در جایگاه ویژه و یا رپورتاژ آگهی دارای هزینه جداگانهای خواهد بود.

مشــترکین طالیــی پرتــال طــا و جواهــر در صــورت آنکــه کاالی تولیــد شــده و یــا عرضــه شــده توســط ایشــان منطبــق بــا قوانیــن

و اســتانداردهای لوکسگرایــی مثبــت باشــد ،قــادر خواهنــد بــود بــا تخفیــف ویــژه کاال و خدمــات خــود را در پرتــال الکچــری بــا
آدرس منحصــر بــه فــرد  www.Portal.Luxuryبــه نمایــش گذاشــته و از امــکان معرفــی ایــن کاال و خدمــات بــه کلیــه مشــتریان

پرتال تشریفات تجاری ایران ( )www.lranCIP.irبهرهمند شوند.

پرتــال طــا و جواهــر آمادگــی دارد تــا بــا اســتفاده از نقطــه نظــرات ،انتقــادات و یــا پیشــنهادات فعــاالن ایــن صنعــت خدمــات

خود را تا محدودهای که قانون مجاز دانسته است گسترش دهد.

هــدف پرتــال طــا و جواهــر محــدود بــه بازارهــای داخلــی نبــوده و مدیــران ایــن پرتــال معتقــد هســتند کــه هنــر تولیدکننــدگان

و عرضهکننــدگان ایرانــی طــا و جواهــر قابــل رقابــت بــا اغلــب برندهــای مطــرح و بــه روز جهــان بــوده و ایــن پرتــال میتوانــد

بستر بسیار مناسبی برای معرفی و نمایش این کاالها به جهانیان باشد.
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پرتال الکچری

بــه عنــوان آدرس اینترنتــی
پرداختــه

شــود.

پرتــال

الکچــری از دو بخــش پرتــال و الکچــری تشــکیل شــده کــه در

ابتــدا بــه مفاهیــم ایــن کلمــات میپردازیــم .پرتــال وب و یــا
درگاه وب (انگلیســی )Web Portal :وب گاهــی اســت کــه

اطالعاتــی را از منابــع مختلــف در یــک شــکل واحــد جمـعآوری
میکنــد .و مفهــوم آنچــه در زبــان انگلیســی الکچــری ()Luxury
مینامنــد ،بــه قــدری پیچیــده ،و پــر رمــز و راز بــه نظــر
میآیــد ،کــه در همــان ابتــدای راه و در تعییــن معــادل مناســب

بــرای ایــن واژه ،بــا دشــواری روبــرو میشــویم ،واقعیــت ایــن
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اســت کــه در زبــان فارســی معــادل مســتقیم بــرای ایــن واژه
وجــود نــدارد .واژه ی "الکچــری" ،از واژه التیــن لوکســوس ،بــه

درگاه وب میتوانــد مهمتریــن آدرس اینترنتــی بــرای حــوزه

روزمــره خــود بــه دنبــال ایجــاد تفــاوت هســتند .ایــن بخــش از
زندگــی الکچــری بــه آن مراجعــه خواهنــد کــرد و ممکــن اســت

معنــای ارتقــاء و برتــری اســتخراج شــده اســت ،همچنیــن

الکچــری تلقــی شــود .ایــن مؤسســه فعالیتهــای متعــددی را

بــا عنایــت بــه ایــن مفاهیــم ،میتــوان دریافــت کــه الکچــری

پرتــال تشــریفات تجــاری ایــران بــا بیــش از  150/000کاربــر

همچــون درخششــی کــه فلــز و یــا گوهــری گرانبهــا در برابــر

الکچری در کشور است.

نظیــر عالــی ،متعالــی ،تجمــل و حتــی فاخــر اولیــن واژههایــی

کلمــه الکچــری بــا هــدف ارائــه اطالعــات ،اخبــار و تحلیــل هــای

دربرگیرندهی مفاهیم پنهان در پس واژه الکچری هستند.

از ایــن توضیحــات تــا حــدودی بــه معانــی ایــن کلمــات دســت

خــاص و تأمیــن اخبــار و اطالعــات ایــن مخاطبیــن راهانــدازی
شــده اســت .قطعـ ً
ـا بازدیدکننــدگان ایــن پرتــال محــدود بــه

مترجمــان فرهیختــه و دانشــمند کتــاب اســتراتژی

یــک ســایت اینترنتــی انتخــاب شــده اســت بایــد بــه ایــن

وســیعی از جامعــه تســری خواهــد یافــت کــه همــگام بــا رشــد

ســرفرازیان در مقدمــه ایــن کتــاب وزیــن و بــا ارزش کــه

ایــن نــگاه تأثیــر ســازندهای در ایدهپــردازی و انگیــزه آنــان

میدانیــم کــه واژه لوکــس در التیــن بــه معنــای نــور اســت.

در حــوزه وب بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــته و هــم اکنــون

بــه درخشــش ناشــی از رشــد و تعالــی و برتــری اشــراف دارد،

فعــال یکــی از معتبرتریــن برندهــای ارائهدهنــده خدمــات

آفتــاب از خــود بــه نمایــش میگــذارد .از ایــن رو ،واژههایــی

پرتــال الکچــری بــدون در نظــر گرفتــن پیچیدگیهــای معانــی

جامعه توجه نماییم.

هســتند کــه بــه ذهــن متبــادر میشــوند ،و بــه نحــوی

صحیــح و بــه روز لوکسگرایــی و رویکــرد جــذب مخاطــب

ناشــی از ثــروت اســت ،در حالــی کــه لوکسگرایــی حقیقــی،

یافتهایــم امــا از بــاب آنکــه بــر چــه اساســی ایــن نــام بــرای

مخاطبــان خــاص خــود نبــوده و بــه زودی بــه ســطح بســیار

توضیــح بســنده کنیــم کــه پرتــال الکچــری دامنــهای اســت

اقتصــادی پیــش رو و فعالیتهــای موفــق اقتصــادی قــدرت

برای دستیابی به موفقیت باشد.

شایســته اســت قبــل از پرداختــن بــه ادامــه بحــث ،بــه کلمــه

الکچــری در نگاهــی عمیقتــر و منطقیتــر بــه عنــوان
لوکسگرایــی بپردازیــم و بــه مفهــوم عمومــی آن در نــزد

برداشــت بخشــی از عامــه مــردم از لوکسگرایــی ،خودســتایی
فرسنگها با خودستایی ناشی از ثروت فاصله دارد.

www.Portal.Luxury

مفهــوم ایــن نــام و انتخــاب آن

اســت لــذا فــرض اولیــه مــا ایــن اســت کــه پرتــال بــه عنــوان

جامعــه فعــاً بــرای آشــنایی و یــا انطبــاق شــرایط خــود بــا

تشــریفات تجــاری ایــران بــه ثبــت رســیده و راهانــدازی شــده

بــرای بحــث پیرامــون پرتــال

الکچــری میبایســت قبــاً بــه

منحصــر بــه فــرد کــه توســط مؤسســه نجــم آســیا مالــک برنــد

خریــد باالتــری را بــه دســت خواهنــد آورد و بــرای زندگــی

لوکسگرایــی؛ جنــاب آقایــان پرویــز درگــی و امیرحســین

مطالعــه آن بــه کلیــه کاربــران فهیــم پرتــال الکچــری توصیــه
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میشــود ،در پاســخ بــه ایــن پرســش ،بیــان داشــتهاند کــه

چگونــه میتــوان لوکــس و لوکسگرایــی را از جنــس افــاده و

خودســتایی دانســت و در همــان حــال ،فــرش ایــن هنــر اصیــل
و زیبــای ایرانــی را بــه عنــوان کاالی لوکــس ســنتی ایــران

ســتود .فــرش ایرانــی کــه ارزشــی بیــش از خامــه ،ابریشــم ،و
نــخ و ســاعاتی دارد کــه پــای دار قالــی صــرف شــده اســت ،لــذا

ارزش ایــن فــرش بســیار بزرگتــر از جنــس رؤیــای طــراح
نقشــه کــش ،و زن و مــرد قالیبــاف اســت کــه در تمنای بهشــت

مینو که در لچک و ترنج فرش باز آفرینی شده است.

ایــران کشــوری اســت بــا تاریــخ و فرهنگــی بســیار غنــی و

سرشــار از داســتانها ،افســانهها ،اســطورهها و هنرهــای
بومــی ،کــه میتواننــد دســت مایههــای ارزشــمند بــرای

خلق برندهای لوکس و جهانی شوند.

حداقــل خیلیهــا) میخواهنــد در آن ســهمی داشــته باشــند.
ً
تقریبــا هــر
لوکسگرایــی همگرایــی زیــادی بــا مــد دارد ،و

بازیگــر اقتصــادی ادعــای ارائــه دادن آن (محصــوالت و برندهــای

لوکس) را دارد.

لوکسگرایــی و بازآفرینــی درجــهای از طبقهبنــدی اجتماعــی،

نیازمنــد دانســتن جایــگاه خــود در جامعــه هســتیم .بــا
مــردم آزادنــد-در مرزهــای محدودیــت مالیشــان-خود را آنگونــه

دیگری به آن پرداخت.

لوکــس ،تنهــا مفهــوم و صفتــی تجــاری بــرای برخــی محصــوالت

و الکچری خواهد بود.

تشــریفات تجــاری ایــران ،پرتــال تجــارت،

کــه میخواهنــد تعریــف کننــد .البتــه مقصــود مــا از ایــن
نوشــتار صرفـ ً
ـا ترویــج لوکسگرایــی مثبــت اســت کــه منتهــی

پــر بازدیــد قــادر خواهــد بــود همزمــان بــا

نفــس و عــزت وی در چشــم دیگــران ،و نــه مچالــه کــردن

لوکسگرایــی از سوءاســتفاده برندهــای

بــه ارتقــای اجتماعــی یــک فــرد بــا بــاال بــردن اعتمــاد بــه

دارد و مــد در خدمــت لوکسگرایــی اســت .امــروزه،

طراحــی و راهانــدازی پرتــال الکچــری بــوده و بایــد در جــای

مهمتریــن و دقیقتریــن دسترســی موجــود

پرتــال الکچــری بــه پشــتوانه پرتــال

در هــر دو جنبــه احتــرام بــه جامعــه ،و پرهیــز از تحریــک

بحــث پیرامــون ایــن بــودن یــا نبــودن خــارج از اســتراتژی

آســان بــه بانــک اطالعاتــی مشــتریان

پرتــال تشــریفات تجــاری ایــران عمــاً

لوکسگرایــی ریشــه در طبقهبنــدی اجتماعــی دارد و مــا

در بــاب ضــرورت لوکــس بــودن و یــا لوکــس نبــودن ســخن

ی را در همــه جــا میتــوان مشــاهده کــرد .و
لوکسگرایــ 

آنکــه ایــن بســتر بــه واســطه دسترســی

در کشــور بــه بــازار هــدف برندهــای لوکس

ایشــان اســت .در بــازی اجتماعــی لوکسگرایــی ،اخالقــی

بســیار گفتــه شــده اســت .لوکسگرایــی در دنیــای مــد حضــور

مانــدن بســیار مهــم و حیاتــی اســت .ایــن اخالقــی بــودن بایــد

گروههــا ،و احتــرام بــه یــک فــرد بــا پرهیــز از ایجــاد اعتیــاد در

وی رعایــت شــود .هــدف از لوکسگرایــی از دیــد طراحــان
پرتــال الکچــری ،کمــک بــه صلــح و آرامــش اجتماعــی و

شــادی همگانــی اســت و نــه بــر عکــس آن .بــه همیــن دلیــل
در آینــده ،لوکسگرایــی میبایســت نگرانیهــای پایــداری

پرتــال طــا ،و دههــا ســایت خبــری
همراهــی مخاطبیــن خــاص خــود در

تقلبــی و نامعتبــر از اعتمــاد مخاطبیــن
جلوگیــری نمــوده و مخاطبینلوکسگرایــی
ً
ـتقیما بــه بازدیــد از برندهــای لوکــس
را مسـ

و الکچری معتبر دعوت نماید.

پرتــال الکچــری بــا تجربــه طراحــی،

راهانــدازی و مدیریــت پرتــال تشــریفات
تجــاری ایــران بــدون شــک و تردیــد قــادر

خواهــد بــود جایــگاه ویــژه خــود را در بــازار

نظیــر خــودرو و لــوازم مرتبــط بــا مــد نیســت ،لوکسگرایــی

نســبت بــه مســائل مختلــف از جملــه فراینــد تولیــد داشــته

ایــران کســب نمایــد ،امــا پرتــال الکچــری

مفهــوم لوکسگرایــی بــه انــدازه تاریــخ انســان قدمــت دارد.

از تعــارض تقلیــدی یــک فــرد بــا دیگــری بــه عنــوان نتیج ـهی

خــود ،چشــم بــه فعالیتــی بینالمللــی

جوامعــی دانســت کــه زمــان و منابــع کافــی در اختیــار دارنــد.

لوکسگرایــی مثبــت ،شــادتر کــردن یــک فــرد اســت و نبایــد

شــیوهای جهانی برای درک مشــتری و ادارهی کســب و کار اســت.

پدیــدهی انتشــار لوکسگرایــی را میتــوان ویژگــی ذاتــی همـهی
لوکسگرایــی از لحــاظ اجتماعــی مفهومــی خنثــی نیســت،

برعکــس ایــن اجتمــاع اســت کــه تعریــف میکنــد کــه چــه
چیــزی لوکــس اســت و چــه چیــزی لوکــس نیســت .یــک برنــد

تولیــد شــود کــه بــه آن مشــروعیت میبخشــد .مشــروعیت

یک برند لوکس تابع افکار عمومی و مخاطبان آن است.

توســعهی شــدید رســانه هــای پــر پوشــش بــه ویــژه تلویزیــون و
همچنیــن رشــد ســفرهای بینالمللــی ،بــه افزایــش شــناخت

انســانها از غنــا و تنــوع فرهنگــی موجــود در ســیاره زمیــن منجــر

باشــد .بدیــن ترتیــب ،هــدف از لوکسگرایــی مثبــت جلوگیــری

غیــر قابــل اجتنــاب جوامــع غیــر ســاختارمند اســت .هــدف
بــه چیــزی تبدیــل شــود کــه فــرد بــدون آن بــه معنــای واقعــی

کلمــه زندگــی برایــش ســخت شــود ،و یــا در ســطحی
پایینتــر ،نبایــد بــه گون ـهای باشــد کــه فــرد خــود واقعیــش را

حداقــل بــه واســطه نــام منحصــر بــه فــرد
داشــته و در تــاش اســت تــا در بازارهــای
جهانــی ،جایــگاه ویــژهای بــرای خود کســب
نمایــد .کــه ایــن موفقیــت بــدون همراهــی

و حمایــت فعــاالن ایــن عرصــه ممکــن
نخواهــد بــود لــذا در کنــار ترویــج

بــرای آن فــدا کنــد .برنــد یــا محصــول لوکــس میبایســت

لوکسگرایــی مثبــت از ارائهدهنــدگان کاال

لوکسگرایی مازاد نیست ،و هیچ مازادی لوکس نیست.

انتظــار مــیرود کــه از ایــن پرتــال

بتواند خود واقعی فرد را تقویت کند.

لوکسگرایــی و زمــان ،ارتبــاط بســیار عمیقــی بــا یکدیگــر

دارنــد .ضــرب المثــل معــروف "زمــان پــول اســت"

( )Time is Moneyمبین این واقعیت است.

و خدمــات لوکــس و یــا الکچــری نیــز
بــه صــورت ویــژه حمایــت نمــوده و زمینــه

موفقیــت یــک برنــد اطالعرســانی ایرانــی

را در سطح جهانی فراهم آورند.

شــده اســت .در جوامــع امــروزی ،مــردم میتواننــد بــا خوانــدن

برخــی ممکــن اســت بــر ایــن بــاور باشــند کــه لوکسگرایــی

عضویــت شــما ارائهدهنــدگان کاال و

از زندگــی افــراد شــهیر یــا ثروتمنــد کســب کننــد ،و آنــرا بــرای

حســاب بانکــی خــود داریــد در حالیکــه ایــن بــاور غلــط اســت

بــرای موفقیــت مشــترک پرتــال الکچــری و

مجــات و روزنامههــا (آنالیــن و یــا ســنتی) نوعــی تجربـهی نیابتی

خــود شبیهســازی و یــا از آن الگوبــرداری کننــد.
پیــش از ادامــه بحــث ،الزم اســت بــه مفهومــی بــه نــام "اثــر

غیــر قابــل بازگشــت" و یــا "اثــر چــرخ دنــدهای"

( ) Non- Return Effectاشــاره کنیــم .وقتــی مــردم بــرای یکبــار

مــزهی محصــول لوکــس را بچشــند ،روی گردانــی از آن بــرای
ایشــان بســیار مشــکل خواهــد بــود .امــروزه لوکسگرایــی در

و یــا خــاص بــودن شــما ناشــی از میــزان پولــی اســت کــه در
و ارزشــی کــه شــما بــرای زمــان قائــل هســتید وجــه تمایــز
شما و توجه شما به لوکسگرایی می باشد.

پرتــال الکچــری در کنــار معرفــی کلیــه برندهــای معتبــر الکچری
ایــران و جهــان ،بــه فرهنگســازی لوکسگرایــی نیــز خواهــد

خدمــات لوکــس و الکچــری اولیــن قــدم

شما خواهد بود.
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لوکــس میبایســت بــه ریش ـههای خــود بچســبد ،و در جایــی
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همــه دنیــا بســیار رایــج اســت ،بــه شــکلی کــه همــه(و یــا

پرتــال الکچــری اســتفاده کننــد خصوصـ ً
ـا

پرداخــت .برندهــای لوکــس و الکچــری بــرای ارتقــای ســهم
خــود در بــازار فــروش قــادر خواهنــد بــود از بســتر مناســب
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پرتال فاینانس

*پرتال فاینانس*
فاینانــس یــا ســرمایه مالــی؛

خواهــد بــود کــه شــرکتها و یــا مؤسســات نیازمنــد ســرمایه؛

در اختیــار دارنــد و صاحبــان

توجیــه اقتصــادی آن ،همــراه بــا نــرخ بازگشــت ســرمایه نیــاز

ســرمایه اســت کــه بانکهــا
صنایــع آنرا بــه کار میبرنــد.
امــروزه دامنــه تأمیــن ســرمایه

از محــدوده بانکهــا خــارج
شــده و تعــداد بســیار زیــادی

از شــرکتها و یــا مؤسســات تأمیــن مالــی بینالمللــی
تأســیس شــده و منابــع مالــی خــود را تحــت نظــارت و یــا بــه

واسطه نظام بانکی به صنایع مختلف تخصیص میدهند.

اطالعــات و نیــاز خــود را ثبــت و بــا معرفــی پــروژه و ارائــه
خــود را اعــام نمــوده و از جهــت دیگــر تأمینکننــده ســرمایه

مالــی (فاینانــس) بــا معرفــی خــود و اعــام شــرایط فاینانــس،

توجیــه اقتصــادی و دیگــر شــرایط مؤثــر در اعطــای فاینانــس

انــواع پروژههــا را بررســی و بــا مقایســه نــرخ بازگشــت

ســرمایه ایــن پروژههــا بــا یکدیگــر بــر حســب سیاســتهای

خود اقدام به فاینانس میکند.

در پرتــال فاینانــس ایــن قابلیــت وجــود خواهــد داشــت کــه

ســرمایه مالــی یــا فاینانــس نیــازی اســت کــه در اغلــب

هــر یــک از طرفیــن یعنــی وامدهنــده و یــا وام گیرنده دسترســی
بــه بخشــی از اطالعــات را محــدود و صرفـ َ
ـا بــرای مخاطبیــن

صنایع خودروسازی و  ...میباشد.

پرتــال فاینانــس بــه مــوازات ایــن فعالیــت ،محلــی خواهــد

ســرمایهگذاریهای جدیــد مطــرح میشــود .محــل اســتفاده
فاینانــس صنایــع بــزرگ نظیــر نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،فــوالد،

خاصی نمایش دهند.

در یــک قــرارداد فاینانــس ،بانــک ،شــرکت و یــا مؤسســه

بــود بــرای بحــث و گفتگــوی صاحــب نظــران و فعــاالن

عملیــات معیــن بــه کشــور و یــا شــرکت و یــا  ...پرداخــت

آن و درج آخریــن اخبــار و اطالعــات و مقــاالت مرتبــط بــا

تأمینکننــده در حقیقــت فاینانــس (وام) را بــه منظــور اجــرای
مینمایــد و بــدون آنکــه نظــارت و یــا کنترلــی بــر روی محــل

هزینــه کــردن آن داشــته باشــد و یــا تعهــدی بــرای بــه ثمــر

رســیدن طــرح وجــود داشــته باشــد ،در سررســیدهای مشــخص
اصــل و فــرع آن را از وام گیرنــده و یــا بانــک تضمینکننــده

قرارداد دریافت میکند.

اقتصــادی اعــم از تأمینکننــده فاینانــس و یــا دریافتکننــده

فاینانس و قوانین مرتبط با این حوزه.

پرتــال فاینانــس بــا تأمیــن اطالعــات مــورد نیــاز طرفیــن اولیــن

قــدم و البتــه مؤثرتریــن اقــدام بــرای ارتبــاط طرفیــن را فراهــم
خواهد نمود.

مؤسســه نجــم آســیا امیــدوار اســت ایــن پرتــال نیــز هماننــد

بــه مــوازات شــرایط جدیــد بینالمللــی و موقعیــت خــاص

دیگــر فعالیتهــای ایــن مؤسســه در فضــای مجــازی بــا اقبــال

جدیــد در کشــور بــا رونــق بســیار زیــادی آغــاز شــده و ایــن

موفقیــت پرتــال فاینانــس در گــرو حمایــت و حضــور فعاالنــه

کشــور مــا در ایــن برهــه حســاس از زمــان؛ راهانــدازی صنایــع
مهــم بــازار مالــی کشــور را بــه هدفــی جــذاب بــرای
تأمینکنندگان بینالمللی فاینانس تبدیل نموده است.

تأثیــر اینترنــت در ســرعت بخشــیدن بــه مبــادالت اقتصــادی،

و حمایت فعاالن اقتصادی ایران و جهان روبرو شود.

شــرکت و مؤسســات ایرانــی و خارجــی در آن اســت و مؤسســه
نجــم آســیا امیــد دارد کــه فعــاالن اقتصــادی همچــون گذشــته

آن اتفــاق نظــر داشــته و ســعی دارنــد کــه حداکثــر تــوان ایــن
بخــش را بــرای رونــق اقتصــادی و بهرهبــرداری از منابــع
بینالمللــی بــکار گیرنــد .علــی رغــم تعــداد بســیار زیــادی

وب ســایتهای مرتبــط بــا ایــن حــوزه در فضــای وب عمــاً

از فعالیتهــای ایــن مؤسســه حمایــت و در آن

تأمینکننــده نیــاز مخاطبیــن نبــوده و ضــرورت راهانــدازی یــک

اظهــار نظــر ،انتقــادات و پیشــنهادات

میتــوان مدعــی بــود کــه هیچکــدام از ایــن وب ســایتها

پرتال جامع در این حوزه انکار ناپذیر است.

از ایــن رو ایدهپــردازی ،برنامهریــزی ،طراحــی و راهانــدازی
پرتــال

فاینانــس

بــا

آدرس

منحصــر

بــه

فــرد

 www.Portal.Financeبعلــت ضــرورت وجــود بســتری متمرکــز

و قابــل اطمینــان بــرای حضــور مشــترک وامدهنــده و
وامگیرنــده و تبــادل اطالعــات تخصصــی میــان آنــان و نیــاز
بــازار کشــور بــه ایــن بســتر در مؤسســه نجــم آســیا انجــام

شده است.
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ایــن پرتــال کــه بــه صــورت  B2Bفعالیــت مینمایــد مرجعــی

حضور پر رنگی داشته باشند.

مخاطبیــن و صاحــب نظــران همــواره در

نقشــه راه پرتــال فاینانــس مــد نظــر
مؤسســه نجــم آســیا قــرار داشــته و امیــد

اســت کــه شــما فرهیختــگان گرامــی مــا را
در این خصوص حمایت نمایید.

حضــور شــما در پرتــال فاینانــس افتخــار

ماست.
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امــروزه امــری غیــر قابــل کتمــان اســت کــه همــگان بــر روی
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مقاله

 6هــزار مؤسســه مالــی بــدون مجــوز
در فضــای رانتــی بــه وجــود آمدنــد

جام ساز گفت :مؤسسات غیرمجاز غالبا از کفایت سرمایه بی بهره اند

و این خود یک خطر عمده برای سپرده گذاران محسوب می شود و
تاکنون چند مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز ورشکسته شده و

سپرده های مردم هم به باد رفته است.

یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی نظام بانکی کشور را عدم استقالل
بانک مرکزی عنوان کرد و گفت :هیچ گاه کشور ما شاهد یک بانک

مرکزی قوی و مستقل از دولت نبوده است.

وی افزود :در اوایل انقالب کلیه بانکهای کشور اعم از بانکهای
تجاری و تخصصی در  8بانک ادغام شدند اما از سال  1390تعداد

بانکها به صورت قارچ گونه افزایش یافت که در این میان مؤسسات

پولی و اعتباری متعددی نیز با سوء استفاده از ضعف بانک مرکزی و

فقدان قوانین و دستورالعملهای مؤثر برای ایجاد و تاسیس این گونه
مؤسسات ،شکل گرفتند .جام ساز تصریح کرد :این بنگاهها در قالب

مؤسسات اعتباری تعاونی و با پسوندهای اسامی مذهبی و همچنین

مؤسسات اعتباری قرض الحسنه شکل گرفتند به طوری که در حال
حاضر از  7هزار مؤسسه مالی و اعتباری و بانک ،حدود  6هزار مؤسسه

فاقد مجوز تاسیس از بانک مرکزی ،فعالند .این اقتصاددان خاطرنشان
کرد :این مؤسسات بدون آنکه در قالب قوانین و مقررات بانک مرکزی

عمل کنند به جذب سپردههای مردم میپردازند و با پرداخت بهرههای
باالتر از بانکهای رسمی یک بازار غیر متشکل را به وجود آوردهاند که

با رقابت با بانکهای رسمی و قانونی ،اسباب تالطم در نظام پولی و

بهره کشور را فراهم کردهاند.

جامساز تصریح کرد :این مؤسسات غالبا به بانک مرکزی پاسخگو

نبوده و ملزم به پرداخت سپرده قانونی هم نیستند .ضمن اینکه سایر
مقرراتی را که بانکها موظف به اجرای آن هستند و باید در مقابل

بانک مرکزی ایران پاسخگو باشند را هم رعایت نمی کنند.

این اقتصاددان با اشاره به چند مؤسسه اعتباری غیرمجاز ادامه داد :به
استناد آمارهای دولتی این مؤسسات غیر مجاز موفق شده اند که هزار

میلیارد تومان از سپردههای مردمی را جذب کنند .مسلما افرادی که از

وام و اعتبارات این مؤسسات بهره میگیرند به دلیل پرداخت بهره باال

در امور مولد سرمایه گذاری نمیکنند و در واقع در بخشی غیر واقعی

اقتصاد که در آن تولید جایی ندارد به فعالیت مشغولند.

وی تصریح کرد :البته بدهکاران این بانکها شرکتهای کوچک و
متوسط مولد بخش خصوصی مولد نیستند ،بلکه نهادهای بزرگ و
بنیادهای غیر دولتی و بخشی از شرکتهایی که توسط همین بانکها

تاسیس شدهاند را شامل میشود .این اقتصاددان گفت :دولت خود

یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است و الزم است بدهی خود
به بانکها را هر چه زودتر تسویه کند .طبق یکی از بندهای برنامه
ششم بدهی دولتها نمیتواند در سال بیش از  50میلیارد دالر باشد.

نظام بانکی کشور تحت تاثیر مشتریان بزرگ و رانتی و وابسته به

قدرتهای سیاسی و اقتصادی از یک سو و عدم استقالل بانک مرکزی
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و به دلیل معضل کمبود منابع قادر نیست به بخش واقعی اقتصاد که

بار تولید و اشتغال را بر دوش میکشد ،وام و اعتباری پرداخت کند.

وی افزود :از سوی دیگر  6هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز در

فقدان توانایی بانکها در اعطای اعتبارات به راحتی به جذب سپرده
با بهرههای باال پرداخته و اعتبارات گران قیمتی را پرداخت می کنند و

گردش پولی کشور را به هم می ریزند.

جامساز خاطر نشان کرد :هر چند بانک مرکزی و دولت تصمیم
گرفتهاند تا مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را ساماندهی کنند

اما هنوز بعد از  12سال هیچ سازوکار مشخصی برای این مؤسسات

تعیین و ابالغ نشده است.

وی گفت :این مؤسسات غالبا از کفایت سرمایه بیبهرهاند و این خود
یک خطر عمده برای سپردهگذاران محسوب میشود و تاکنون چند

مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز ورشکسته شده و سپرده های

مردم هم به باد رفته است.

این اقتصاددان تصریح کرد :هم اکنون بانک مرکزی با شرایط سختی
روبرو شده و برخی از این مؤسسات را در بانکها ادغام کرده و آنان را

مجبور به پرداخت خسارت به مردم کرده است اما این امر هیچ گاه
به طور جدی پیگیری نشده و همچنان سپردهگذاران مال باخته ،کفش

آهنین به پا کرده و به دنبال وصول مطالبات خود هستند.

وی افزود :بسیار شگفت آور است که یک مؤسسه اعتباری و مالی بدون
مجوز و به سرعت تاسیس شود در حالی که یک بنگاه کوچک اقتصادی
برای کسب مجوز باید از نهادهای مختلفی مجوز اخذ کند تا بتواند در

سطح شرکتها به صورت قانونی به عنوان یک مؤسسه شناخته شود.

وی افزود :اگر این فضای رانتی در کشور حاکم نبود پس چگونه  6هزار
مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز تاسیس شده است و بدون آنکه از
خط مشی بانک مرکزی پیروی کند به تاسیس شعبه نیز اقدام کرده اند..
جامساز گفت :به راستی الزم است که بانک مرکزی اقدامات بسیار

قاطعی را در این زمینه با کمک قوه مقننه در پیش گیرد زیرا در نهایت
دولت ،بانک مرکزی را مسئول پرداخت مطالبات خواهد کرد و بانک
مرکزی نیز باید پاسخگو باشد.
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پرتال سرمایهگذاری

در آغــاز بایــد گفــت کــه
مخاطبــان خــاص ایــن پرتــال

بــه واســطه آشــنایی بــه علــوم

سرمایهگذاری را به روشهای مختلفی تقسیمبندی میكنند:

 )۱بر اساس موضوع سرمایهگذاری :

ســرمایهگذاری بــر حســب موضــوع بــه دو دســته ســرمایهگذاری

مالــی و اصطالحــات موجــود در

واقعی و سرمایهگذاری مالی تقسیم میشود.

آدرس اینترنتــی ایــن پرتــال،

كردن ارزشی در زمان حاضر ،نوعی دارایی واقعی بدست میآورد.

ایــن حــوزه ،بــه خوبــی از نام و
منطــق ایدهپــردازی و سیاســت

نهایــی آن را در خواهنــد یافــت .امــا در اینجــا روی ســخن مــا بــا
مخاطبیــن عــام اســت کــه بــه هــر دلیــل آشــنایی اندکــی بــا ایــن

ـ سرمایهگذاری واقعی نوعی سرمایهگذاری است كه فرد با فدا

در واقع موضوع سرمایهگذاری ،دارایی واقعی است.

خریــد ملــك یــا آپارتمــان ،نمونـهای از این ســرمایهگذاری اســت.

ـ در ســرمایهگذاری مالــی ،فــرد در ازای فــدا كــردن ارزش حاضــر،

حــوزه داشــته و بــرای دســتیابی بــه افقــی مشــترک بــا ایشــان،

نوعــی دارایــی مالــی كــه نتیجــه آن معمــوالً جریانــی از وجــوه

اجتنابناپذیــر اســت لــذا در آغــاز بــه مفهــوم ســرمایهگذاری

مثــل ســهام عــادی یــا اوراق مشــاركت ،كــه فــرد در ازای پرداخت

بنیانگذار پرتال اشاره خواهد شد.

میشود ،سرمایهگذاری مالی محسوب میشود.

بحــث پیرامــون مفاهیــم ســرمایهگذاری ضــروری و

خواهیــم پرداخــت و ســپس بــه مــراد و مقصــود مؤســس و

نقــد اســت بدســت مــیآورد .ســرمایهگذاری در اوراق بهــادار
پــول ،محــق بــه دریافــت جریانــی از وجــوه نقــد بــه شــكل ســود

ســرمایهگذاری ( )Investmentعبــارت اســت از هرگونــه فــدا

 )۲بر اساس زمان یا مدت سرمایهگذاری :

بــه امیــد بــه دســت آوردن هــر گونــه ارزشــی در زمــان آینــده

تا یكسال و بلندمدت یا بیش از یك سال تقسیم كرد.

كــردن ارزشــی در حــال حاضــر " كــه معمــوالً مشــخص اســت"

"كــه معمــوالً انــدازه یــا كیفیــت آن نامعلــوم اســت" .بــه عبارتــی

ســرمایهگذار در حــال حاضــر  ،ارزش مشــخصی را فــدا مینمایــد

تــا در قبــال آن در آینــده ارزش خاصــی كــه مــد نظــر وی اســت
بدســت آورد ؛ مثــل پرداخــت وجهــی بابــت خریــد ســهام بــه
امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده.

بر حسب زمان  ،سرمایهگذاری را میتوان به كوتاهمدت یا حداكثر

 )۳بر حسب خطر یا ریسك سرمایهگذاری :

از آنجــا كــه منافــع حاصــل از ســرمایهگذاری در آینــده بدســت
میآیــد و نســبت بــه تحقــق ایــن منافــع یقیــن وجــود نــدارد،

پــس انــواع ســرمایهگذاریها بــا درجاتــی از احتمــال عــدم

تحقــق منافــع مــورد نظــر ســرمایهگذار یــا ریســك مواجهانــد.
بــر اســاس ایــن كــه میــزان یــا احتمــال تحقــق نیافتــن منافــع

آتــی (یــا ریســك) چقــدر باشــد  ،ســه نــوع ســرمایهگذاری را
میتوان از یكدیگر متمایز ساخت :

ســرمایهگذاری بــا ریســك متناســب ،ســرمایهگذاری بــا ریســك
ریسكی (قمار).

ســرمایهگذاری متناســب یــا بــه طــور خالصــه ســرمایهگذاری،

نوعــی ســرمایهگذاری اســت كــه ریســك آن متناســب بــا

بازدهای است كه از آن انتظار میرود.
ً
نســبتا بیشــتر یــا ســفتهبازی،
ســرمایهگذاری بــا ریســك

نوعــی ســرمایهگذاری اســت كــه در آن ســرمایهگذار بــرای

كســب بــازده  ،ریســک بیشــتری تقبــل میكنــد و باالخــره

ســرمایهگذاری بســیار ریســكی یــا قمــار ،نوعــی ســرمایهگذاری

اســت كــه در آن فــرد بــرای بدســت آوردن بــازدهای ولــو بســیار

كم ،ریسك بسیار زیادی متحمل میشود .

انواع سرمایهگذاران

ســرمایهگذارانی كــه در بازارهــای معاملــه اوراق بهــادار وجــود

دارند متنوع و به شرح زیرند :
 )۱اشخاص حقیقی :

گروهــی هســتند كــه بیشــتر بــه امیــد انتفــاع از ســرمایهگذاری،

www.Portal.Investment

نســبی بیشــتر (ســفته بــازی) ،ســرمایهگذاری پــر خطــر یــا

اقــدام بــه خریــد یــا فــروش اوراق بهــادار میكننــد .در برخــی
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پرتال سرمایهگذاری

هــدف دیگــری همچــون بدســت گرفتــن كنتــرل شــركت از طریق

خریــد درصــد باالیــی از ســهام آن شــركت نیــز دنبــال شــود.
 )۲اشخاص حقوقی :

بــا پسانــداز انــدك خــود ،شــاید بــه راحتــی نتواننــد در

بــا نگاهــی گــذرا بــه ســهامداران عمــده اغلــب شــرکتهای

کشــور وجــود خواهــد داشــت کــه در کنــار توضیــح روشهــای

کــه ایــن شــرکتها از تجمیــع تــوان علمــی و دانــش فنــی

خود خواهد بود.

میكننــد .اهمیــت ایــن مؤسســات در ایــن اســت كــه افــراد،

ایــن اشــخاص كــه معمــوالً بــه دلیــل وســعت عمــل و حجــم

اوراقبهــادار مــورد نظــر خــود ســرمایهگذاری كننــد امــا ایــن

برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل میباشند:

اوراق بهــادار متنــوع ســرمایهگذاری و معمــوالً بــازدهای بیشــتر

منابــع مالــی ،تأثیــر بســزایی در بــازار ســرمایه دارنــد  ،متنــوع و

 )۲ - ۱بانكها :

قبیــل شــركتها  ،بــا یــك كاســه كــردن وجــوه ،آنهــا را در

از این مجموعه عاید میكنند.

سرمایهگذاری خواهیم پرداخت:

بــزرگ و چنــد ملیتــی جهــان بــه ســادگی میتــوان دریافــت

"و تکنولــوژی" چندیــن شــرکت و یــا مؤسســه علمــی در کنــار

ســرمایه بانکهــا و یــا شــرکتهای ســرمایهگذاری تشــکیل

اطالعــات بســیار جامعــی از قوانیــن و مقــررات جــاری در
ســرمایهگذاری منبــع بســیار خوبــی بــرای مخاطبــان خــاص

اگرچــه در آغــاز راهانــدازی پرتــال ســرمایهگذاری ،هــدف
مؤسســه نجــم آســیا بــازار ســرمایهگذاران عمــده و کالن

مؤسســاتی هســتند كــه معمــوالً بــه دو دلیــل وارد بــازار

شــركتهای ســرمایهگذاری مــورد بحــث ،خدمــات متنوعــی

شــدهاند .شــرکتهای ســرمایهگذاری نقــش بســیار بزرگــی

وجوهــی اســت كــه بــه شــكل ســپرده نــزد آنــان قــرار دارد ،و

 -اداره حســابهای مختلــف ســرمایهگذاران  ،ســرمایهگذاری

بررســی و تحقیــق پیرامــون ســهامداران ایــن شــرکتها مؤیــد

در ایــن نقــش بانكهــا از طریــق عرضــه یــا تقاضــای اوراق

 ســرمایهگذاری وجــوه جــزء جمــع آوری شــده در اوراق بهــادارمتنوع و ایجاد مجموعه سرمایهگذاری كارا

امــروزه در شــرایط خــاص کشــور ایــران موضــوع
ً
خصوصــا اگــر بــا انتقــال دانــش فنــی و
ســرمایهگذاری

اقتصادی کشور حرکت کنند.

نقش متعادل كردن بازار را ایفا میكنند.

شــرایط ارائــه شــده هــر یــك بطــور مثــال حداقــل بــازده الزم،

نوعــی میتــوان مدعــی بــود دولتمــردان ایــران زمیــن ،ایــن

ســکه و فلــزات گرانبهــا تنهــا موجــب تشــدید تــورم و آســیب

میشــوند  .اول كــه بیشــتر رایــج اســت ،كســب بــازده از

دوم كــه معمــوالً تابــع شــرایط خاصــی اســت عبــارت اســت از

ایجاد و حفظ بازاری سیال و نقدینه برای اوراق بهادار.

بهــادار" ،هنگامــی كــه بــرای آنهــا عــدم تعــادل وجــود دارد"

 )۲ - ۲شركتهای بیمه:

انجام میدهند كه موارد زیر از اهم آنهاست :

مجدد سودهای سهام آنان.

در تأمیــن ســرمایه اغلــب صنایــع خصوصــا صنایــع مــادر دارنــد.
این ادعاست.

 -بررســی و كنتــرل مســتمر ســرمایهگذاریها بــرای حفــظ

تکنولــوژی همــراه باشــد ،جایــگاه بســیار ویــژهای دارد و بــه

حداكثر ریسك قابل قبول و ...

نوع از سرمایهگذاری را مقدم بر دیگر انواع آن میدانند.

خواهــد بــود امــا بــه ســرعت ایــن مؤسســه به دنبــال دســتیابی
بــه ایــن هــدف اســت کــه بــازار خــرد ســرمایهگذاران و

ســرمایههای کوچــک را نیــز مخاطــب قــرار دهــد بــه شــکلی
کــه ســرمایههای کوچــک نیــز از بازارهــای تورمــی و کاذب

خــارج شــده و بــه ســمت و ســوی تأثیرگــزاری بــر رشــد

ســرمایهگذاری بــر پایــه هویــت داللــی در بــازار مســکن ،ارز،
دیــدن بــازار مالــی و اعتمــاد عمومــی میگــردد .بــه طــور مثــال در

شــركتهای بیمــه بــا دو دســته جریــان وجــوه مواجهنــد :

 -ارزیابــی مســتمر اوارق بهــادار بــرای انتخــاب اوراق بهــادار

ایدهپــردازی ،طراحــی و اجــرای پرتــال ســرمایهگذاری بــا

بابــت موضوعــات بیمــه اشــخاص و غیــر اشــخاص میگــردد و
جریــان خروجــی كــه عمدتـ ً
ـا شــامل خســارتهای پرداختــی،

بــا توجــه بــه مقیــاس عمــل گســترده ،معمــوالً هزینــه
سرمایهگذاری برای این شركتها حداقل میشود .

بســیار خاصــی در مؤسســه نجــم آســیا شــکل گرفتــه اســت.

بــرای اینكــه بیــن ایــن دو جریــان تعادلــی مطلــوب برقرار شــود،

شــركتهای مــادر یــا دارنــده ،شــركتهایی هســتند كــه ســهام

حضــور در بــازار ایــران بــا یکدیگــر رقابــت میکننــد .فــارغ از

از وجــوه خــود را ســرمایهگذاری كننــد .یكــی از بازارهــای

در جهــت تحقــق یــك هــدف مشــترك در دســت دارنــد .الزم
بــه ذكــر اســت كــه ســهام كنتــرل كننــده لزومـ ً
ـا  %51نبــوده و

اجتنابناپذیــر اســت امــا نتیجــه و تأثیــر ایــن ســرمایهگذاریها
بــر آینــده اقتصــاد کشــور الزامـ ً
ـا بایــد مــورد بررســی و تحلیــل

مصرفکننده نهایی و بازار ایجاد کنند.

در پرتــال ســرمایهگذاری کلیــه صنایــع کــه بــه نوعــی بــه

دادن آحــاد مختلــف جامعــه و جــذب همــکاری جامعــه علمــی

حضــور مبتنــی بــر درج اطالعــات کامــل ،توضیــح پــروژه و

بازارهایــی ســوق پیــدا کنــد کــه ســرمایهگذاری در آن منتهــی
بــه رشــد اقتصــادی و شــکوفایی صنایــع دیگــر؛ خصوصـ ً
ـا در

جریــان ورودی كــه معمــوالً شــامل حــق بیمههــای وصولــی

پسانداز عمر افراد و نظایر آن است.

شــركتهای بیمــه معمــوالً ســعی میكننــد بخــش عمــدهای
جــذاب بــرای ایــن قبیــل شــركتها  ،بــازار اوراق بهــادار

میباشــد .شــركتهای بیمــه معمــوالً بــه لحــاظ حجــم قابــل

 )۲ - ۳صندوقهای بازنشستگی:

ایــن مؤسســات نیــز ماننــد شــركتهای بیمــه بــا دو دســته

جریــان وجــوه مواجهنــد؛ یــك دســته وصولیهــای مربــوط بــه
كســور بازنشســتگی افــراد ،كــه غالبـ ً
ـا در مقایســه بــا جریــان

خروجــی وجــوه ،رقــم كمتــری اســت و دســته دوم

دارای بازده بالقوه باال .

 )۲ - ۵شركتهای دارنده یا مادر:

یــك یــا چنــد شــركت فرعــی را بــه منظــور كســب كنتــرل آنهــا

 %10باشــد .از آنجــا كــه در بــازار بــورس اوراق بهــادار ،بخاطــر

طــور گســتردهای پراكنــده شــده  ،ایــن میــزان حتــی كمتــر از

معامــات مســتمر ســهام ،تغییــرات مالكیتــی رخ میدهــد لــذا

ایــن شــركتها بــه منظــور حفــظ موقعیــت كنترلــی خــود
ً
دائما در بازار حضور مییابند.

 )۲ - ۶شركتهای كارگزاری :

بازنشســتگی بــرای ایجــاد تعــادل بیــن ایــن دو جریــان ورودی

تقویــت جریــان ورودی بــه اشــكال مختلــف ،ســرمایهگذاری

سرمایه آنها تجاوز نكند ،برای خود خرید و فروش كنند.

رایجتریــن آنهــا میباشــند  .ایــن مؤسســات نیــز بــه دلیــل

منابع قابل توجه مالی ،تأثیر بسزایی در بازار دارند.
 )۲ - ۴شركتهای سرمایهگذاری:

اوراق بهــادار ،نقــش تســهیلكننده مبادلــه را بــر عهــده دارنــد.
میــزان  %20حجــم معامــات ،مشــروط بــر اینكــه از میــزان

 )۲ - ۷سایر اشخاص حقوقی :

فراینــد ســرمایهگذاری ،تواناییهــای ذاتــی ســرمایهپذیر،
توجیــه اقتصــادی ،نــرخ بازگشــت ســرمایه ،ســرمایه مــورد نیــاز،

دانــش فنــی و تکنولــوژی موجــود و نیــاز واقعــی ،چــارت کامــل

نیروی انسانی و  ...خواهد بود.

البتــه در نگاهــی خوشبینانــه امیــد اســت ،ســرمایهگذار و
ســرمایهپذیر صرفـ ً
ـا بــا مطالعــه اطالعــات موجــود در پرتــال

پساندازكننــدگان و افــراد ثالــث را جمــعآوری كــرده  ،و آنهــا

راستای اهداف رقابتی شركت اصلی میباشد.

انــدوزی پرداختــه و بــدون توجــه بــه نتایــج عمیــق ایــن نــوع
رفتــار بــر اعتمــاد عمومــی ،پایههــای اعتبــار و ارکان اجتماعــی

بــازار مالــی کشــور را هــدف قــرارداده و فاصل ـهای عمیــق بیــن
پرتــال ســرمایهگذاران در تــاش اســت تــا بــا مخاطــب قــرار
کشــور ،شــرایطی را فراهــم آورد کــه ســرمایهها بــه ســمت

باب اشتغالزایی گردد.

بــه روایــت آدام اســمیت اقتصــاددان مشــهور آلمانــی "در یــک

اقتصــاد ســالم یــک نفــر بــرای منافــع خــود کار میکنــد ولــی
بــه ایــن دلیــل کــه اقتصــاد ســالم اســت وی در حقیقــت بــرای

منافع جمعی کار خواهد کرد".

را بدست آورند.

حقوقــی یکدیگــر و نتایــج همــکاری تصویــر مناســب و خوبــی

بــا خریــد بخشــی از اوراق بهــادار (ســهام عــادی یــا ممتــاز) یــا

حــال بــا توجــه بــه مفهــوم ســرمایهگذاری و تأثیــرات آن بــر

ســرمایههای کوچــک از بیــن رفتــه و افــراد محــدودی همچنــان
بــا خــارج کــردن ســرمایهگذاران کوچــک از بــازار ،صرفـ ً
ـا بــه مــال

اصول اخالقی در کسب ثروت و دوری از انحصار طلبی امروزه بر

پایه پرتال سرمایهگذاری را بر  B2Bاستوار نموده است.

شــركتهای ســرمایهگذاری مؤسســاتی هســتند كــه از طریــق

زیــادی از ســرمایهگذاران خــرد از نــرخ برابــری باعــث شــد کــه

ســرمایهگذاری ،نســبت بــه ماهیــت فعالیتهــا و شــکل

مؤسســه نجــم آســیا بــا تجربــه بســیار خوبــی کــه در گذشــته

در اوراق بهــادار ســرمایهگذاری میكننــد .بعضــی اوقــات نیــز

برخــی افــراد از بــازار ارز و متأســفانه بــی اطالعــی بخــش بســیار

در شرایط خطیر فعلی وظیفه آحاد مختلف جامعه است تا نسبت

معمــوالً شــركتها وجــوه مــازاد خــود را جهــت كســب بــازده

تمــام آن ،بــه امیــد جــذب یــا ادغــام شــركت مــورد نظــر در

فــروش ســهم و برخــی مــوارد ،اوراق قرضــه ،منابــع مالــی

اینکــه کســب انتفــاع بیشــتر ایــن هیئتهــا امــری طبیعــی و

جــذب ســرمایه احتیــاج دارنــد ،حضــور خواهنــد داشــت .ایــن

در ایــران ،اساســنامه ایــن شــركتها بــه آنهــا اجــازه داده تــا

میكننــد كــه ســرمایهگذاری در انــواع اوراق بهــادار یكــی از

کشــورهای مختلــف جهــان اســت کــه بــرای ســرمایهگذاری و

حتــی ممكــن اســت بــرای شــركتهایی كــه ســهام آنهــا بــه

واســطههای مالــی هســتند كــه بیــن خریــداران و فروشــندگان

و خروجــی ،وجــوه در دســترس خــود را بــرای كســب بــازده و

کشــور ایــران امــروزه میزبــان هیئتهــای متعــدد اقتصــادی از

قرار گیرد.

پرداختهــای مربــوط بــه حقــوق بازنشســتگی كــه معمــوالً
رقــم قابــل توجهــی میباشــد (جریــان خروجــی) .صندوقهــای

آدرس منحصــر بــه فــرد  www.Portal.Investmentدر شــرایط

چنــد ســال گذشــته عــدم اطالعرســانی صحیــح و سوءاســتفاده

از فعالیــت در بســتر تجــارت الکترونیــک بدســت آورده اســت

به فرهنگسازی در حوزه اقتصادی اقدام نماید .ضرورت توجه به
کسی پوشیده نیست لیکن باید با قبول مسئولیت ،هر یک از ما
مسئولیت خود را در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور بپذیریم و

باور کنیم که اقتصاد کشور تنها نفت نیست و اگر در دنیا سینما و

در حقیقــت ایــن پرتــال محلــی بــرای معامــات بیــن بنگاههــا

یا حتی فوتبال صنعت و اقتصاد تلقی میشود در کشور ما نیز

قابل تجزیه و تحلیل است.

بالقوه کشور برای بالفعلسازی و توسعه اقتصادی استفاده نمود.

بــا یکدیگــر خواهــد بــود کــه نتایــج آن توســط صاحــب نظــران

www.Portal.Investment

توجه منابع مالی ،تأثیر بسزایی در این بازار دارند.
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را در ســهام و اوراق قرضــه ســایر شــركتها ســرمایهگذاری

بــازار مالــی بــه ایــده تأســیس و راهانــدازی پرتــال

در پرتــال ســرمایهگذاری نظیــر دیگــر پرتالهــا بانــک

میتوان بسترهای اقتصادی را گسترش داد و از تمام پتانسیلهای
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اولین سامانه رزرواسیون جت آنالین
افــراد مهــم اقتصــادی کــه بــه اختصــار  C.I.Pنامیــده میشــوند .بــه واســطه مســئولیتهای مختلــف در حــوزه اقتصــادی و
"و یــا یــک فعــال اقتصــادی" بــه دلیــل میــزان پولــی کــه در حســاب بانکــی وی وجــود دارد از دیگــران متمایــز نیســت بلکــه

توجــه خــاص افــراد  CIPبــه زمــان ،تفــاوت آنــان بــا دیگــر آحــاد جامعــه اســت.

میتــوان متصــور بــود کــه یــک فعــال اقتصــادی در طــی زمانهــای کوتــاه بــا بررســی رونــد فعالیتهــای اقتصــادی؛ تصمیماتی

را اتخــاذ خواهنــد کــرد کــه ممکــن اســت نتایــج آن بــر زندگــی افــراد بســیار زیــادی بــه صــورت مســتقیم تأثیــر داشــته باشــد.
برنــد تشــریفات تجــاری ایــران مدتهاســت کــه بــرای آســودگی خیــال افــراد مهــم اقتصــادی اقــدام بــه ارائــه خدمــات متنوعــی
نمــوده اســت .ایــران جــت خدمــت دیگــری از ایــن دســته اســت کــه آرامــش و اطمینــان خاطــر شــما را بیــش از گذشــته

فراهــم مینمایــد.

امــروز افــراد  CIPمیتواننــد بــرای پروازهــای داخلــی و خارجــی خــود بــه صــورت مســتقیم بــه یــک ترمینــال اختصاصــی

در فــرودگاه بینالمللــی مهرآبــاد مراجعــه کننــد و بــه دور از هرگونــه نگرانــی و شــلوغی در فضــای آرام و دلنشــین در مدتــی

بســیار کوتــاه ،مراحــل اداری پیــش از پــرواز را طــی نمــوده و بــا جــت اختصاصــی ســفر کننــد.
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مدیریــت کالن نــگاه متفاوتــی بــه مقولــه زمــان دارنــد .از دیــد ایــن افــراد زمــان ثــروت محســوب میشــود .یــک مدیــر موفــق
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مزایای استفاده از خدمات ایران جت
•پرواز از سالن تشریفات اختصاصی در فرودگاه بینالمللی مهرآباد
•ترانسفر تشریفاتی با خودروی مرسدس بنز S-500

•ورود مستقیم به سالن تشریفات اختصاصی در فرودگاه مقصد

•قدرت انتخاب ساعت پرواز که حتی برای مشتریان درجه یک خطوط هواپیمایی امکانپذیر نیست.

کابیــن زیبــا و بــزرگ جتهــای  PHENOMکــه توســط شــرکت معظــم  BMWطراحــی شــده آســودگی و آرامــش شــما را در طــی

پــرواز تأمیــن خواهــد نمــود.

جتهای  PHENOMقادر به حمل  600کیلوگرم بار همراه مسافر هستند که در این کالس پروازی بینظیر است.
•امکان پیش خرید پرواز جت خصوصی
o
o

oهزینه خدمات فرودگاهی به قیمت خالص هر ساعت پرواز افزوده خواهد شد.
ً
صرفا از اعتبار کارت پیش خرید شده کسر خواهد شد.
oکلیه هزینهها

•امــکان حضــور در فــرودگاه فقــط  15دقیقــه قبــل از پــرواز و خــروج از فــرودگاه مقصــد حداکثــر تــا  15دقیقــه پــس از فــرود
هواپیما

•امکان پرواز و فرود در فرودگاه شهرهای کوچک

•عدم پرواز جت خصوصی در صورت تأخیر شما

•پذیرایی با غذا و نوشیدنی مورد عالقه شما در حین پرواز

•امکان نشستن بر روی صندلی کمک خلبان و مشاهده پرواز
•تلفن و اینترنت فعال در حین پرواز
•امکان تغییر مسیر پرواز در آسمان

•امکان انتظار جت خصوصی در فرودگاه مقصد
جتهــای مــورد اســتفاده در ایــران جــت ،ســاخت کارخانــه  EMBRAERکشــور برزیــل بــه نــام  PHENOMاســت کــه توســط

شــرکت  Falcon Aviationنماینــده مجــاز خدمــات و ســرویس جتهــای کارخانــه  EMBRAERپشــتیبانی میشــود" .شــرکت
 Falcon Aviationیکــی از معتبرتریــن برندهــا در عملیــات و امنیــت پــرواز در جهــان اســت".

جتهــای  PHENOMمســافتی برابــر بــا  2200کیلومتــر یــا  3ســاعت پــرواز را بــدون توقــف طــی نمــوده و در بانــد پــرواز بــه

کوتاهــی  950متــر قــادر بــه فــرود و یــا پــرواز هســتند.

مبلغ پیش خرید کارت عضویت

قیمت خالص هر ساعت پرواز

$ 100.000

$ 2.200

$ 75.000

$ 2.400

$ 50.000

$ 2.600

$ 25.000

$ 2.800

$0

$ 3.200

دارنــدگان کارتهــای اعتبــاری قــادر خواهنــد بــود در طــی مــدت یکســال اعتبــار کارت خــود ،مبلــغ اســتفاده نشــده کارت را

حداکثــر بــا نــرخ ســاعتی  3200دالر بــه اشــخاص دیگــر منتقــل نماینــد .کارمــزد ایــن انتقــال در هــر ســاعت  100دالر خواهــد بــود.

اولویت رزرو و پرواز در روزهای تعطیل با دارندگان کارتهای اعتباری خواهد بود.

کارتهای اعتباری توسط شرکت مالک جت های خصوصی که مقر آن در امارات متحده عربی است صادر میشود.

محدوده پرواز
مســافت پــرواز ایــن هواپیمــا  2200کیلومتــر معــادل  3ســاعت پــرواز اســت و در صــورت ســوخت گیــری ،ادامــه مســیر بــه هــر
نقطــه از جهــان بــه ســادگی امــکان پذیــر خواهــد بــود .دیاگــرام هــای زیــر صرفـ ً
ـا بــه عنــوان نمونــه هایــی بــرای نمایــش محــدوده
پــرواز از فــرودگاه هــای شــهرهای مختلــف ارائــه شــده انــد.
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مشخصات فنی
صندلی های فوق العاده راحت
•صندلی درجه یک با توانایی حرکت کامل در تمام زوایا
•فضای بیشتر برای استراحت سر و پا و حالت درازکش
•دسته متحرک

تلفن و اینترنت
•دسترسی به اینترنت پر سرعت هنگام پرواز با Aircell
•تلفن ماهواره ای هنگام پرواز

سرگرمی هنگام پرواز
•پخــش  CDو  DVDو ورودی جانبــی

• نمایشــگر صندلــی هفت اینچی بــرای هر نفر
•سیستم کنترل کابین توسط مسافرین
•نقشه متحرک

کابین
•ظرفیــت پــرواز بــرای  5نفــر ( 4نفــر )VIP

•بزرگتریــن و راحــت تریــن کابیــن در ایــن
رده هواپیماهــا

•دیزاین شده توسط کمپانی BMW
•بزرگترین پنجره در این رده

موتور Pratt & Whitney PW617F-E
•سیستم هوشمند پایش و عیب یابی تضمین سالمت موتور

بهترین در این رده
•برنده جایزه بهترینهای جت های تجاری در جهان

سیستم ترمز بی همتا با امنیت بیشتر
بزرگترین جای بار در این رده
سرویس بهداشتی
بزرگترین در کابین
پلکان هوایی بی همتا همراه با دستگیره
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تشریفات تجاری ایران

شما را به تماشای سریال

ASPRIN
دعوت مینماید.

مصاحبه اختصاصی با استاد مهدی صفائی

مهــدی صفایــی ،نامــی شــناخته شــده کــه بــا موضوعاتــی نظیــر

کارآفرینــی ،محافــظ شــخصی «بادیــگارد» ،ورزش و قهرمانــی

پیوند خورده است.
ً
واقعا کیست:
مهدی صفایی

 جوانترین مربی تیم ملی کیک بوکســینگ  1997مســابقات ایتالیا -قهرمان جهانی کیک بوکسینگ  1999دانمارک

 عضو هیئت رئیســه انجمن جوجیتســو جمهوری اســامی ایران -عضو هیئت رئیسه جودو تهران

 عضــو هیئــت رئیســه انجمــن کمانگیــری روی اســبجمهــوری اســامی ایــران

 -عضــو شــورای مرکــزی و دبیــر کار گــروه ورزش کمیســیون

اجتماعــی شــورای شــهر تهــران

 -مربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی  2014برزیل

 ســفیر صلــح جمعیــت هــال احمــر و صلیب ســرخ کل کشــور -رئیس خانه های ورزشی هالل احمر

 -رئیس کمیته همگانی فدراسیون های ورزش های رزمی

 دارنــده معتبرترین گواهینامه ی حفاظت و بادیگارد از آکســفورد -مؤسس گروه کانسپت در ایران

 -کارآفرین برتر طی سالهای  1393 ، 1392و 1394

ـ ما بادیگارد نیستیم بلکه تیم مراقبت و تشریفات هستیم.

استاد صفایی عزیز سالم عرض میکنم و قبل از آغاز پرسشهای

هستید؟ باالخره هر فردی با یک نگاه به ظاهر تیم شما و نوع

داخلی برند تشریفات تجاری ایران قرار دادید از شما تشکر میکنم.

ـ مخالفت من به چند دلیل است .اوالً بادیگارد بودن شاخصههای

خودم؛ بابت اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار ماهنامه

ـ من هم متقابالً سالم عرض میکنم و برای شما و گروه تشریفات

تجاری ایران آرزوی سالمتی ،شادکامی و موفقیت میکنم.
ً
دقیقا
اگر یک نفر از شما بخواهد که استاد صفایی را معرفی کنید،
چه پاسخی خواهید داد؟

دنبال بادیگارد بود؟

چرا شما با اینکه محافظ شخصی و یا بادیگارد نامیده شوید مخالف

استاد به نظرم از مفهوم پاسخ شما میتوان اینگونه برداشت کرد

فعالیت آنها به ذهنش کلمه بادیگارد متبادر میشود.

به کالمی دیگر نیروهای انتظامی ایران را موفق ارزیابی میکنید.
ً
قطعا امنیت موجود در کشور ما با هیچ یک از کشورهای منطقه
ـ

متنوعی دارد که قوانین و مقررات جاری در کشور فعالً اجازه فعالیت
ً
دوما در کشور ما هیچ قانونی در له و یا
در این حوزه را نمیدهد.

که شما امنیت را در ایران بیشتر از دیگرکشورها میدانید و شاید

قابل قیاس نیست و مطمئن باشید اغلب شهروندان این کشورها
ً
قطعا نیروهای حافظ امنیت در کشور
آرزوی امنیت ما را دارند لذا

علیه این موضوع وجود ندارد و این کار را بسیار مشکل خواهد کرد.
ً
سوما انتظار جامعه ما از بادیگارد هم تا حدود زیادی صحیح نیست

ایرانی حقیقت طلبی پنهان مانده باشد.

نبوده و ما هم هرگز حاضر نخواهیم شد استاندارد و سطح کیفیت

در له یا علیه این موضوع وجود ندارد لذا وقتی قانونی این فعالیت

ـ مهدی صفایی یک ورزشکار است که عاشق ایران و ایرانیست

و توقعات برخی از متقاضیان متناسب با شرح وظایف ما تاکنون

محدودیتهای بسیار زیادی که وجود داشت اشتغالزایی کند.

کار خودمان را بر اساس نظر بازار تعیین کنیم.

و در بدترین سالها «از جهت اقتصادی» توانسته است علیرغم

به هر نوعی موفق بودهاند و بعید میدانم این امنیت از چشم هیچ
استاد من متوجه نمیشوم وقتی شما میفرمایید در ایران قانونی

را منع نکرده باشد پس قانونی است چرا شما علیرغم این موضوع

یعنی شما مهدی صفایی را اول یک ورزشکار میدانید و سپس یک

پاسخ شما خیلی پیچیده است ،شاخصههای بادیگارد بودن چیست

با اینکه بادیگارد تلقی شوید مخالف هستید؟

ـ ورزشکار بودن با افتخاراتی که من توانستم برای کشور به عنوان

ـ این موضوع تا حد زیادی تخصصی است و احتماالً پرداختن به

صحیح نیست .همین استدالل را به مؤسس تشریفات تجاری

منتها کارآفرین بودن دو وجه داره که بدون هم نه معنایی خواهند

برای مخاطبین شما نخواهد داشت ولی برای اینکه از زیر پاسخ

باالخره وقتی قانونی نمی گوید این کار خالف است یعنی خالف
ً
نسبتا زیادی به یک بانک
نیست! مثالً من برای دریافت وجه نقدی

کارآفرین؟

جزئی کوچک از جامعه ورزشی کشور به دست بیارم عجین شده
داشت و نه نتیجهای حادث خواهد شد .وقتی من به دنبال ایجاد

و ساخت برند کانسپت بودم میدانستم که همزمان و البته در
ً
بعدا به عنوان برند کانسپت مطرح
صورت موفقیت این طرح که

شد ،هم شغل ایجاد خواهد شد و هم درآمد یعنی این دو موضوع
مکمل همدیگر هستند اگر درآمد ایجاد نشود در حقیقت شغلی

ایجاد نخواهد شد .کانسپت برندی است که توانست برای تعداد
بسیار زیادی جوان مستعد شغل ایجاد کند و متناسب با همان شغل
درآمد و من امیدوارم هستم که این فعالیت در سطح کشور فراگیر

شود و در آیندهای نه چندان دور ،ایران به صادرکننده این خدمات
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منظور شما این است که بادیگارد صادر کنیم؟

مرکز خرید در ایران رخ داده است که بتوان با شاخصههای آنها به

به کشورهای همسایه تبدیل شود.

که با قوانین ما مطابقت ندارد؟

آن نه تنها از حوصله این مصاحبه خارج است بلکه جذابیتی هم
دادن به این پرسش شما هم طفره نرفته باشم بهترین پاسخی که
میتوانم به شما بدهم این است که بادیگارد در برخی کشورها که
ً
تقریبا مشابه
احتماالً مد نظر شما است یک تعریف مشخص دارد و

پلیس و کارآگاه خصوصی بوده و اختیارات قانونی دارد و به طور
مثال در ایاالت متحده آمریکا رابطه بین بادیگارد و شخص مورد
محافظت چیزی شبیه رابطه وکیل و موکل است و بعلت اینکه در
این کشورها سالح به وفور یافت میشود امنیت مفهوم دیگری

دارد که به هیچ نحوی از انحاء نمیتوان این موارد را با کشور

خودمان مقایسه کرد .کدام یک از اتفاقات جنایتکارانهای که مثالً

در آمریکا رخ داده نظیر حمله یک فرد مسلح به دانشگاه و یا یک

ـ قوانین حقوقی قابلیت تفسیر متنوعی دارند لذا این استدالل شما
ایران بگویید و ببینید چه پاسخی به شما خواهد داد.

مراجعه میکنم و بعلت اینکه از حمله سارقین نگران هستم به
ً
لطفا همراه من بیا و این فرد هم
یکی از دوستان خود می گویم

آگاهانه می پذیرد ،این فرد در چنین شرایطی چه نقشی دارد؟ آیا
بادیگارد نیست؟

ـ این مباحث تا حد زیادی حقوقی است و شایسته است که جامعه
حقوقی کشور به بحث پیرامون آن بپردازند و من در جایگاهی
نیستم که در مورد آن اظهار نظر کنم منتها تا جایی که شما از
دوست خودتان تقاضا میکنید همراه شما باشد مشکلی وجود

ندارد و همراهی وی هم خالف قانون نیست ولی وقتی خدای نکرده
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حملهای از سوی سارقین صورت بگیرد واکنش دوست شما به

سئواالت کرده بودم که از پاسخهای شما این موضوع را نتیجهگیری

سئوال کرد از شما؟ ایشان پاسخ داد خیر از بابت میزان امنیتی که

اسالمی دفاع مشروع شرایط خاصی دارد و به این شکل و با یک

ـ من تشریفات تجاری ایران را نمونهای موفق میدانم و همانطور

با نگاهی واقع بینانه و بدون سیاه نگری این موضوع را ارزیابی کرد.

این موضوع ابعاد مختلفی خواهد داشت .بر اساس قانون مجازات
مثال نمیتوان به آن پاسخ داد.

همکاران شما در گروه کانسپت در این حوزه هم آموزش میبینند؟

ـ البته ما در حدی که آنها نسبت به حقوق شهروندی و مسئولیت
خودشان آگاه شوند به آنها آموزش میدهیم.
انتظار جامعه ما از بادیگارد چیست؟

که در زمان بازدید از غرفه شما در نمایشگاه چای در سال گذشته
که فکر میکنم در هتل استقالل تهران بود در دفتر یادبود نوشتم

همیشه برای گروه تشریفات تجاری ایران آرزوی موفقیت و
سربلندی دارم.

استاد ما شاهد بودهایم که گروه کانسپت در تعداد زیادی از

ـ شما پاسخ من را به  3سوال تقسیم کردید و من در حقیقت دارم

مراسمهای خیریه شرکت کرده است .آیا در این مراسمها هم شما

جامعه نیست .ولی بخشی از جامعه ما که البته تعداد آنها بسیار

ـ خیر ما تاکنون در تمام مراسمهای اینچنینی به رایگان شرکت
ً
اتفاقا
کردهایم و این موضوع را افتخاری برای خود میدانیم و

به پاسخ خودم هم پاسخ میدهم .این پاسخ من مشمول همه
اندک هستند برای خواستههای فرا قانونی به دنبال نیروهای ما

هستند به طور مثال اگر یک فردی برای مطالبه طلب خود همراه

دو نفر از همکاران من به فرد بدهکار مراجعه کند این تلقی در
وی ایجاد خواهد شد که اگر با فرد مراجعهکننده به تفاهم نرسد

از سوی تیم همراه وی مورد تعرض قرار خواهد گرفت لذا باید در
این مورد خیلی با دقت و حساسیت عملکرد از جهت دیگر بخش

دیگری از جامعه هم که البته تعداد آنها هم کم است بر این باورند
که وقتی اعضای گروه کانسپت آنها را همراهی میکنند میتوانند

برای موضوعاتی خارج از وظایف گروه هم از آنها استفاده کنند که
اینچنین نیست.

یعنی اگر یک فردی از شما تقاضا کند برای مطالبه طلب وی و یا
وصول چک نیرو در اختیار وی قرار دهید با آن مخالفت خواهید کرد؟
ً
قطعا  ...نیروهای گروه کانسپت آموزش دیدهاند که فقط حمله
ـ

را دفع کنند و به هیچ عنوان خارج از اقدامات تدافعی هیچ نوع
ً
ضمنا این دفاع هم باید متناسب با
فعالیتی نخواهند داشت «
ً
ترجیحا بدون ایجاد آسیب باشد» و اگر در حین مأموریت
حمله و

با دریافت هزینه شرکت میکنید؟

نیروهای گروه کانسپت برای شرکت در اینگونه مراسمها با یکدیگر
رقابت میکنند.

استاد آموزش نیروهای گروه کانسپت به چه شکلی است و آیا بعد از
پایان آموزش و آغاز فعالیت یک فرد در گروه کانسپت کار تمام میشود؟

ـ خیر؛ اعضای گروه کانسپت پس از بررسی و مصاحبه و تحقیقات
ً
نهایتا منتهی به پذیرش میشود وارد فرایند آموزش میشوند
که
که مراحل متنوع و خاصی دارد و سپس در کنار همکاران با سابقه
فعالیت خود را آغاز میکنند و در حقیقت مرحله دوم آموزش در

حین کارهای ساده خواهد بود .به موازات این امر کلیه اعضای

آسیا و برند تشریفات تجاری ایران صورت میگیرد.

استاد در انتهای این پاسخ یک مقداری هم در حقیقت تشریفات
تجاری ایران را تبلیغ کردید و من کلی برنامهریزی برای طرح

ً
تقریبا مشابه قیمت دزدگیر است ولی
موقعیتیاب بر روی خودرو

اگر سارق از سد دستگاه دزدگیر گذشته باشد دیگر برای سرقت

خودرو مشکلی نخواهد داشت ولی یک دستگاه موقعیتیاب حتی
ً
نتیجتا
پس از سرقت ،موقعیت خودرو را در اختیار مالک آن و
پلیس قرار خواهد داد و فلذا آمار سرقت کاهش بسیار زیادی
خواهد داشت .بقیه جرایم هم اگر به آمار سالیانه آن بنگریم کاهش
یافته است و هر ساله انشالله کاهش خواهد یافت.

کانسپت تنها گروه ارائهدهنده این خدمات در کشور است؟

ـ خیر؛ متأسفانه برخی شرکتها و افراد بدون آموزش و بررسی

از این مشکل با درایت و دقت مخاطبین حل خواهد شد .برای حل
مابقی مشکل هم من بارها اعالم آمادگی کردهام که این افراد و

نیروها رو برای فعالیت صحیح آموزش دهم البته مشروط بر اینکه
ً
اساسا صالحیت الزم برای این فعالیت را داشته باشند.
استاد پرسشهای ما بسیار طوالنیتر از آنچه انتظار داشتهایم شده

است و زمانی که شما به ما اختصاص دادهاید به پایان رسیده .آیا
میتوانم امیدوار باشم که ادامه این بحث را در زمان دیگری ادامه دهیم؟

ـ البته من آماده هستم تا در زمان دیگری این بحث را ادامه دهم.

از اینکه این فرصت را در اختیار ما قرار داده اید تشکر میکنم.
ـ من هم از شما تشکر میکنم.

به لطف خداوند متعال تاکنون ما شاهد هیچ مشکلی نبودهایم و
بوده است.

استاد با این توصیفی که شما از میزان امنیت دارد به نظر میرسد
همین اخبار موجود در مورد سرقت و یا زورگیری هم واقعی نیست.

خواهند بود سپس همکاران ما برای ارائه خدمات اعزام خواهند

برای تشریفات است که عمده این بخش با همکاری مؤسسه نجم

مردم ماشین را روشن و همراه با سوئیچ و مدارک رها میکنند؟
ً
ضمنا امروزه هزینه نصب یک دستگاه
البته که این چنین نیست.

معلوم است و نه آدرس و تلفن مشخصی دارند لذا بخش عمدهای

و یا مورد خاصی شدهاند؟

ً
مخصوصا برخی کشورهای همسایه
جرم و جنایت در آن صفر باشد.

شده هستند و بخش عمدهای از فعالیت ما مربوط به اعزام نیرو

داد؟ به طور مثال در برخی کشورها که خیلی مدعی امنیت هستند،

شد که مدعی ارائه این خدمات هستند ولی نه هویت حقوقی آنها

کشور سفر میکنم.

ـ البته که فقط با پرداخت هزینه ما هیچ نیرویی در اختیار متقاضی

شد .این نکته را هم باید اضافه کنم که اغلب متقاضیان شناخته

این خودرو به سرقت رود ،میتوان میزان امنیت را مورد سوال قرار

جستجو قرار دهید با تعداد بسیار زیادی از سایتها روبرو خواهید

آیا تا به حال در حین مأموریت؛ نیروهای گروه کانسپت دچار مشکل

آیا شما این آمار و اخبار را انکار میکنید؟

قرار نمیدهیم! قبالً باید در مورد هویت متقاضی تحقیق کنیم و
ً
دقیقا مطلع باشیم که اعضای گروه کانسپت به چه دلیل در کنار وی

مثال شما وقتی یک خودرو را همراه با سوئیچ در خیابان رها کنید و

خدمات است که برای دریافت خدمات به نهادهای فاقد صالحیت

آموزشی بینالمللی و حضور در سمینارها و همایشها به خارج از

در اختیار فردی قرار نخواهیم داد.

هر فردی قرار دهید؟

به توصیههای پلیس توجه شود تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

مراجعه نکنند .اگر امروز شما واژه بادیگارد را در موتور های

ً
دوما همین آمار مورد اشاره شما هم اگر
قضائیه مواجه میشود و

شما برای رفع این چالش چه راهکاری اندیشیده اید؟

حتی خود من در طی سال چندین بار برای شرکت در کالسهای

همه مأموریتهای اجرا شده توسط گروه کاسپت موفقیت آمیز

هزینه باعث نخواهد شد که شما نیروی گروه کانسپت را در اختیار

امنیت در کشور ما مثالزدنی است .موضوع جرم سرقت و یا امثال
ً
خصوصا ناجا و قوه
آن اوالً که با واکنش فوری نهادهای مسئول

ـ حل بخش بزرگی از این مشکل در اختیار متقاضیان دریافت

خواهند کرد و موضوع آموزش هیچ وقت پایان نخواهد یافت و

مشاهده کنند که ممکن است چنین سوءاستفادهای از آنها صورت
ً
فورا موضوع را مطرح و محل را ترک خواهند کرد .البته ما
گیرد

پاسخ شما به این معنی است که صرف داشتن پول و پرداخت

در آینده منشاء خطر شده و مشکالت عدیدهای را ایجاد میکند.

گروه کانسپت به صورت هفتگی در کالسهای آموزشی شرکت

ـ خوشبختانه خیر ،میزان امنیت در کشور ما به حدی است که

برای ارائه خدمات فیلترهای خاصی را داریم و به این سادگی نیرو
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کنم ولی شما خودتان این موضوع را مطرح کردید.

در ایران حاکم است و ما در کشور خود آرزوی آن را داریم لذا باید

صالحیت و سوابق افراد اقدام به ارائه این خدمات می کنند که مشکالت
ً
بعضا خود محافظ فاقد صالحیت
بسیار زیادی را ایجاد میکند و

ـ خیر؛ منتها این آمار و اخبار ارتباط مستقیمی با جمعیت کشور و
ً
تقریبا هیچ کشوری وجود ندارد که آمار
برخی شرایط خاص دارد.

که در کنار این جرایم با مشکالت امنیتی هم مواجه هستند ولی در
کشور ما به لطف مجاهدت و تالش نیروهای مسئول از جنبه امنیتی

هیچوقت مشکلی وجود نداشته است و خاطرم هست در یکی از
برنامههای خندوانه یکی از برادران افغان ما در پاسخ به سوال رامبد

جوان عزیز «در مورد نظر ایشان نسبت به مردم ایران» پاسخ داد
که مردم ایران خیلی ناشکر هستند؛ وقتی رامبد با تعجب از وی
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www.salambambaei.com
تشــریفات تجــاری ایــران شــما را بــه تماشــای
فیلم سالم بمبئی دعوت مینماید.

با  Zancanهمیشه خاص باشید...

Tower
برج نوئل

کارفرما :رضا جاللی ،فرنوش شیرازی
آرشیتکت :فرنوش شیرازی
مجری :رضا جاللی
محمودآباد شهرک ساحلی ژوئن
(سه کیلومرتی هتل نارنجستان)
+98 21 26702500
+98 9122703398

No 32, Modern Elahieh Complex, North Africa Ave, Tehran, Iran
Tel: + 98 21 26219617
info@zancan.ir

insta:zancan.ir

www.zancan.ir

خیابـان رشیعتـی ،ضلـع شمـال غربـی پـل سیدخنـدان
پالک  ،932ساختان پزشکان کیمیا 021-22 87 11 20

• بورد تخصصی جراحی گوش ،گلو و بینی
• جراحــی پـالستیـــک صــورت و بینــی
• عضـو انجمـن جراحـان  Facial Plastic Surgery, ENTآمریکـا
• فلوشیـــپ از دانشگــاه  USCآمریکــا
• جـراحــی زیبایـــی بیـنـــی و پــلـــک
• تـزریـــق ژل ،بـوتـاکـــس و چـربــــی

توصیههـای طالیـی بعد از عمل جراحی بینی
• بهــر اســت از مــرف غذاهــای جویدنــی در روزهــای اول پــس از عمــل
بینــی پرهیــز شــود( .آب میوههــای طبیعــی و ســوپ ســبزیجات بهریــن
غذاهایــی اســت کــه میتوانیــد میــل کنیــد).
• گــچ بینــی از جنــس فایــرگالس اســت و معمــوالً یــک هفتــه پــس از عمل
جراحــی ،توســط پزشــک برداشــته شــده و بخیههــا کشــیده میشــود .بهــر
اســتقبل از مراجعــه بــه پزشــک جهــت برداشــن گــچ و کشــیدن بخیههــا،
حــام کنیــد ،تــا گــچ صــورت مرطــوب شــده و راحتتــر برداشــته شــود.
• در دومیــن یــا ســومین روز بعــد از جراحــی ،تامپونهــا از بینــی خــارج
میشــوند .از رسنــگ پنــج سیســی بــدون ســوزن اســتفاده کنیــد ،در
وضعیــت ایســتاده یــا خوابیــده از کنــار چســبها ،رسم شســت و شــو را
بــه آرامــی داخــل بینــی بریــزد تــا مخــاط بینــی شســته شــود.
• دســتورات دارویــی پزشــک جـراح را مــو بــه مــو و در زمانهــای تعییــن
شــده انجــام دهیــد ،ماننــد مــرف آنتیبیوتیکهــا ،مســکنها و همچنیــن
داروهــای ضدالتهــاب بـرای بعــد از عمــل جراحــی.
• پــس از برداشــن گــچ الزم اســت روی بینــی چســب زده شــود تــا فــرم
بینــی حفــظ شــود .تعویــض چســب بینــی بــه صــورت یــک نوبــت در

هفتــه بایــد انجــام شــود البتــه درهنــگام شــل شــدن چســب نیــز تعویــض
آن الزامــی اســت .تعویــض چســب بینــی تــا یــک مــاه پــس از عمــل ،در
مطــب و توســط پزشــک هفتــهای یــک نوبــت انجــام میشــود و بعــد از
آن تــا  3مــاه بعــد از عمــل جراحــی بایــد انجــام شــود.
• میتوانیــد  3الــی  6هفتــه پــس از عمــل جراحــی ،ورزشهــای ســبک
انجــام دهیــد و انجــام ورزشهــای ســنگین نیــز پــس از  8تــا  12هفتــه
مشــکلی را بــرای بیــاران ایجــاد منیکنــد.
• حتــاً در  7روز اول ،هنــگام خــواب رستــان را باالتــر از حــد معمــول
ق ـرار دهیــد .اســتفاده از  2بالــش ب ـرای ایــن منظــور مناســبتر اســت.
بهریــن حالــت بـرای خوابیــدن بــه صــورت خوابیــدن بــه کمــر میباشــد و
از خوابیــدن بــه شــکم پرهیــز کنیــد .درصــورت متایــل میتوانیــد بــه پهلــو
بخوابیــد ،بــه رشط آن کــه بینــی شــا بــا جایــی متــاس پیــدا نکنــد و تحــت
فشــار قـرار نگیــرد .البتــه ممکــن اســت تــورم صــورت در آن ســمت کــه بــه
طــرف پائیــن بــوده اســت ،بیشــر شــود.
• توصیــه میشــود پــس از عمــل جراحــی بینــی تــا شــش هفتــه از عینــک
آفتابــی اســتفاده نشــود.
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مجتمع چناران
تهران ،الهیه ،خیابان فرشته ،خیابان چناران ،پالک 5
+98 21 22644334-5

در مجتمــع چنــاران پــارك رزیدنــس مــا چیــزی غیــر قابــل

تصــور را طراحــی و مهندســی كــرده ایــم كــه بــاال تریــن

انتظارات شما را بر آورده سازد.

مجتمــع چنــاران پــارک رزیدنــس در زمینــی بــا موقعیتــی

اســتثنائی بــه وســعت حــدود هشــت هــزار متــر مربــع در
بهتریــن نقطــه الهیــه بــا تنــوع متــراژ آپارتمــان هــا از دویســت

و شــصت الــی پانصــد و پنجــاه متــر مربــع در حــال احــداث
مــی باشــد كــه فضائــی بیــش از پنــج هــزار متــر مربــع محوطه

فضــای ســبز در اطــراف بــرج شــامل محیــط هــای جــذاب،

آبنمــا و آبشــار هــای زیبــا ،و نیــز جــاده تندرســتی و پیســت

دوچرخه سواری را دارا خواهد بود.

مــا بــاال تریــن اســتاندارد زندگــی را بــرای یــك منــزل شــیك و

جــادار طراحــی كــرده و در عیــن حــال بــه كوچكتریــن جزئیــات

توجه خاص شده است.

یــك ســاختمان مــدرن بــا اســتفاده از آخریــن تكنولــوژی

ســاخت روز دنیــا و نیــز آرامــش فضــای ســبز محوطــه شــما را
بــه یــك فضــای گــرم و كالســیك داخلــی دعــوت میكنــد .جائــی
كــه از ورودی و البــی ،واژه لوكــس احســاس میشــود و شــما

لوكــس تریــن و زیباتریــن معمــاری همگــون را همــراه بــا
بهتریــن كیفیــت مصالــح در آپارتمــان هــا مشــاهده خواهیــد
نمــود .ایــن ســاختمان حیــرت انگیــز محاصــره شــده بــا

درختــان تنومنــد كهــن ســال و نیــز فضاهــای ســبز طراحــی

شــده بــا نهرهــای آب ،آبشــارها و بركــه مصنوعــی مناظــر كــم
نظیــری را از بالكــن هــا و تــراس هــای آپارتمــان خواهــد

داشــت .اســتحكام ،زیبائــی و آســایش ،رویائــی كــه در مجتمــع

چناران پارك رزیدنس به حقیقت پیوسته است.
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تهران ،بلوار میرداماد ،نبش خیابان آزیتا ،پالک 65
+ 98 21 22221133
siavash@mozaffarianjewllery.com

تهران ،بلوار میرداماد ،نبش خیابان آزیتا ،پالک 65
+ 98 21 22221133
siavash@mozaffarianjewllery.com

Schiphol Amsterdam Airport
ایــن فــرودگاه از پــر رفتوآمدتریــن فرودگاههــای دنیــا اســت و بســیاری از پروازهــای آمریــکای

شــمالی بــه آســیا از آن بهعنــوان ترانزیــت اســتفاده میکننــد.

اســخیپول در ســالهای اخیــر بهعنــوان یکــی از ســه فــرودگاه برتــر جهــان برگزیــده شدهاســت .از
نظــر بزرگــی ،ایــن فــرودگاه در ردهٔ شــانزدهم در دنیــا قــرار دارد.

Sydney International Airport
یکــی از مهمتریــن فرودگاههــای کشــور ترکیــه محســوب میشــود .ایــن فــرودگاه در فاصلــه تقریبـ ً
ـا

 ۱۶کیلومتــری از مرکــز شــهر اســتانبول و در قســمت اروپایــی آن قــرار دارد .پروازهــای مســافری
بیشــترین تعــداد پروازهــای فــرودگاه بینالمللــی آتاتــورک را تشــکل میدهنــد .و مقصــد اصلــی

پروازهــای داخلــی و خارجــی اســت و یــک پایانــه مهــم بــرای صنعــت گردشــگری ترکیــه و خانــه

اصلــی هواپیمایــی ترکیــه بــه حســاب میآیــد.

مجتمع تجاری سام سنتر
مجتمــع تجــاری ســام بــا داشــتن زمینــی بــه مســاحت  1750متــر مربــع ،در  9طبقــه ،شــامل 26 ،فروشــگاه

تجــاری در ابعــاد  35تــا  200متــری در دو طبقــه همکــف و اول 200 ،پارکینــگ در طبقــات دوم تــا هفتــم ،یــک طبقــه

آشــپزخانه در طبقــه هشــتم و  1200متــر فضــای رســتورانی در طبقــه نهــم بــا چشـماندازی کوهســتانی در بهتریــن
نقطــه شــهر تهــران بــه مرکــز خریــد کمنظیــری مبــدل شــده اســت.

Tokyo International Airport

یکــی از شــعارهای اصلــی ایــن مرکــز تجــاری «اســتفاده از تجربیــات برندهــای معتبــر بینالمللــی و الگوبــرداری از
آن» ( )Using the experience of international brandsمعرفــی شــده اســت .هــر چنــد اســتفاده از تجربــه دیگــران
بــه خــودی خــود امــری پســندیده اســت امــا اتفــاق روی داده در مرکــز خریــد ســام ســنتر کپیبــرداری کامــل از
رونــد مدرنیتــه در کشــورهای اروپایــی اســت.

بــه اعتــراف بازدیدکننــدگان ،مرکــز تجــاری ســام ســنتر یکــی از لوکستریــن مراکــز خریــد شــهر تهــران محســوب

میشــود کــه بــا داشــتن غرفههــای شــیک و گرانقیمــت مشــتریان خاصــی را بــرای خــود رقــم زده اســت.

فــرودگاه بینالمللــی توکیــو فرودگاهــی بینالمللــی اســت کــه در شــهر توکیــو ،پایتخــت کشــور

ژاپــن واقــع شــده اســت .ایــن فــرودگاه یکــی از دو فــرودگاه اصلــی شــهر توکیــو اســت .ایــن فــرودگاه
کــه بــه نــام فــرودگاه هانــدا (بــه ژاپنــی )羽田空港 :نیــز مشــهور اســت ،پــر رفتوآمدتریــن فــرودگاه

بینالمللــی ایــن کشــور محســوب میشــود.

فــرودگاه بینالمللــی توکیــو در ســال  ۲۰۰۶میــادی ۶۵٫۵ ،میلیــون نفــر را جابجــا کــرد .بدیــن ترتیــب

فــرودگاه بینالمللــی توکیــو شــلوغترین فــرودگاه قــاره آســیا و چهارمیــن فــرودگاه جهــان از لحــاظ

نیمنگاهی به غرفههای مرکز تجاری سام سنتر

میــزان نقــل و انتقــال مســافر اســت.

کمپانی Chopard

شــرکت سوئیســی ســازنده ســاعت ،جواهــرات و لــوازم

جانبــی لوکــس اســت کــه در ســال  ۱۸۶۰میــادی توســط لویــی

اولیــس شــوپارد تأســیس شــده اســت.

Isatanbul Ataturk Airport

ســاخت ســاعتهای لوکــس فعالیــت داشــته و چهارمیــن برنــد

در ردهبنــدی گرانتریــن ســاعتهای لوکــس دنیــا محســوب
میشــود.

کمپانی  FRATELLI ROSSETTIکمپانی TRUSSARDI

ایــن برنــد در ســال  1911میــادی توســط دانتــه تروســاردی

( )Dante Trussardiدر ایتالیــا راه انــدازی شــد و تــا امــروز
مجموعــهای كامــل از ســبك ایتالیایــی «»Italian Style

یکــی از مهمتریــن فرودگاههــای کشــور ترکیــه محســوب میشــود .ایــن فــرودگاه در فاصلــه تقریبـ ً
ـا

 ۱۶کیلومتــری از مرکــز شــهر اســتانبول و در قســمت اروپایــی آن قــرار دارد .پروازهــای مســافری
بیشــترین تعــداد پروازهــای فــرودگاه بینالمللــی آتاتــورک را تشــکل میدهنــد .و مقصــد اصلــی

پروازهــای داخلــی و خارجــی اســت و یــک پایانــه مهــم بــرای صنعــت گردشــگری ترکیــه و خانــه

اصلــی هواپیمایــی ترکیــه بــه حســاب میآیــد.

در عرصه مد را به جهان عرضه كرده است.
کمپانی Van Laack

اســت کــه در ســال  ۱۸۸۴میــادی تأســیس شــد ایــن کمپانــی
ابتــدا بــا یــک مغــازه جواهرفروشــی در رم ،ایتالیــا کار خــود را

شــروع کــرد ســپس در دیگــر زمینههــای مــد نظیــر لبــاس و

عطریــات فعالیــت خــود را بســط داد شــرکت جواهرســازی
بولــگاری ،یکــی از گرانتریــن ،اشــرافیترین و از معروفتریــن
نامهــا در بــازار جواهــر جهــان اســت.

در ایــن ارتبــاط میتــوان بــا پرداختــن بــه موضــوع خیاطــان

ایتالیایــی و ورود آن هــا بــه تهران ،این مقوله را شفافســازی کرد.
درباره کمپانی اِرمنجیلدو زنیا:

کمپانــی خصوصــی ارمنیجیلــدو زنیــا متعلــق بــه خانــواده زنیــا،

در ســال  1910ميــادي بنــا شــد .از عمــر ایــن کمپانــی بیــش

از یکصــد ســال میگــذرد و مرکــز آن در میــان ایتالیــا واقــع
شــده اســت.

کمپانــی آلمانــی فعــال در عرصــه مْ ــد اســت و در ســال 1881

هــم اکنــون رئیــس هیئــت مدیــره ایــن شــرکت پائلــو زینــا

کمپانی ROJE JEWELRY

زینــا عــاوه بــر تولیــد کــت و شــلوار بــرای لیبلهــای خــود،

میــادی در برلیــن فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.

( )Paolo Zegnaاز نســل چهــارم خانــواده زینــا اســت.

بــرای دیگــر برندهــای مشــهوری نظیــر گوچــی ()Gucci
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کمپانی TAG Heuer

از جملــه برندهــای سوئیســی اســت کــه در زمینــه طراحــی و

جواهرفروشی «بولگاری»

بولــگاری ،جواهرفروشــی مشــهور و گرانقیمــت ایتالیایــی
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ایــو ســن لــوران ( )Yves Saint Laurentو تــام فــورد (Tom

جتــی ( )Carlo Minojettiاز ســوی کمپانــی اِرمنجیلــدو زینــا بــه

شــرکتهای پیشــرو در عرضــه پارچــه و پوشــاک لوکــس در

در نهایــت برازندگــی» یــا  Made to Measureبــه اجــرا در مـی

 )Fordنیــز تولیــد دارد .کمپانــی زنیــا در حــال حاضــر یکــی از

جهــان محســوب میشــود .ایــن شــرکت بــا تولیــد ســاالنه

 2.3میلیــون متــر پارچــه بــا کیفیــت و در آمــد ســاالنه بیــش از
يــک میلیــار یــورو یکــی از رکورددارهــای تولیــد لباس محســوب
میشــود .از جملــه برنامــه هــای آن گســترش بــه ســمت

الحاقیــات جانبــی پوشــاک و چرمــی اســت.

تهــران میآینــد .ایــن برنامــه کــه بــا نــام «هنــر شــخصی دوزی

آیــد ،شــامل اندازهگیــری ،انتخــاب پارچــه و مــدل در تهــران و
دوخــت در ایتالیــا اســت .کارگــزار ایــن شــرکت بــا دادن یــک

ســاعت وقــت بــه مشــتریان بــه دلخــواه آن هــا عمــل کــرده

و خیاطــان ایتالیایــی مــدل مــورد نظــر مشــتری را طراحــی
میکننــد .در ایــن دوره ،لباسهــای لوکــس در اشــکال کــت و

در گذشــته ایــن کمپانــی بــا وای اس ال بیوتــی

شــلوار ،پالتــو ،کــت تــک ،پیراهــن و کــروات تعیین اندازه شــده

زینــا ( )ESSENZA DI Zegnaتولیــد میکــرد امــا از ســال 2011

بــه وضــوح مشــخص اســت کــه کمپانــی زینــا بــا رصــد جامعــه

 )Lauderشــریک جدیــدی بــرای خــود انتخــاب کــرد .در حــال

سرشــار در جامعــه مصرفگــرای ایران آگاه اســت و فرســتادن دو

( )YSL Beautéیکــی از ادکلنهــای زینــا را بــا نــام اســینزا دی

ميــادي بــا امضــای قــراردادی بــا کمپانــی اســتی آلنــدر (Estée
حاضــر ادکلــن هــای متفاوتــی از ایــن شــرکت در بــازار هــای
جهانــی وجــود دارد .زینــا هــم اکنــون مالــک  560بوتیــک در

سراســر دنیاســت کــه بیــش از  300عــدد از آن هــا بطــور کامــل
بــه خانــواده زینــا تعلــق دارد.

ساختمان شرکت زینا در هونگ کنگ

برنــد زینــا بــه طــور نســبی یکــی از گــران تریــن برنــد هــای

جهانــی محســوب میشــود ،کــت و شــلوارهای تولیــدی ایــن

کمپانــی در ایالــت متحــده آمریــکا قیمتــی حــدود دو هــزار و 300

تــا چهــار هــزار و  500دالر را دارنــد.

و پــس از دوخــت بــه ســفارشدهندگان تحویــل خواهــد شــد.
ایــران و بــه خصــوص طبقــه بــورژوا از بــه دســت آوردن ســود
خیــاط اختصاصــی از ســوی کمپانــی ایــن امــر را تاییــد میکند.

مصاحبه با یکی از
عوامل فیلم سالم
بمبئی/ربوده شده یا
ماحی

کــت و شــلوارهای ایــن گــروه بــا لیبــل « »Su Misuraاز نــوع

سفارشــی اســت کــه مــی تــوان آن را از طریــق فروشــگاه
هــای طــرف قــرارداد ایــن شــرکت ســفارش داد .قیمتهــای
ایــن لیبــل بــه طــور معمــول  15تــا  20درصــد بیشــتر از دیگــر

محصــوالت عــادی زینــا اســت .امــا ایــن خدمــات بــه مشــتریان

امــکان مــی دهــد تــا کــت و شــلوار را بــا مشــخصات دلخــواه

خــود ســفارش دهنــد و نــام آن هــا بــر لیبــل کــت چــاپ شــود.
در ایــران نیــز ایــن کمپانــی بعــد از آغــاز فعالیــت مرکــز خریــد
ســام ســنتر یکــی از بهتریــن غرفــه هــای ایــن مرکــز را از آن
خــود کــرد .اخیـ ً
ـرا نیــز طبــق اطالعــات اعــام شــده از ســوی

کارگــزار ایــن شــرکت در ایــران ،دو خیــاط اختصاصــی بــه نــام

هــای ســالواتوره اســتراچه ( )Salvatore Staraceو کارلــو مینــو
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مصاحبه با استاد صفائی

تبلیغات دکتر زمانی
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تبلیغات رستوران انار

تبلیغات هتل آی بیس
از طریق مذاکره با مدیر داخلی

www.Portal.Trade
77

پرتال تجارت

اول

ین
م
ح
ص
ول م
ش
ت
ر
ک
ای
ر
ا
ن
و
ب
الیوود

محمدر
r
ضا گلزار
a Golza
z
e
R
d
a
m
Moham
بنیامی
ن
ب
ه
ا
د
ر
ی
hadori
a
B
n
i
m
Benya

www.Portal.Trade

دیا میرزا
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Dia Mirz

تشریفات تجاری ایران شما را به تماشای فیلم

سـالم بمبئی

دعوت مینماید.

نویسنده و کارگردان :قربان محمدپور
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تهیه کننده :جواد نوروز بیگی
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