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سازمان حمایت به گران فروشی
هشدار
الملل
مدیرکلدفتراقتصادواموربین
جوجه یک روزه
استانداری خراسانشمالی

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با صدور اطالعیهای به انجمن جوجه یک روزه اعالم کرد که حداکثر قیمت هر قطعه جوجه
یکروزه با بهترین کیفیت ،بر اساس ابالغیه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار  ۱۷۰۰تومان است و با متخلفان برخورد میشود .به گزارش تسنیم ،در
ایناطالعیهبهافزایشمجددقیمتفروشجوجهیکروزهدرروزهایاخیراشارهشده؛افزایشقیمتیکهنارضایتیمرغدارانرادرپیداشتهاست.

...

نگاهی اجمالی به فرصت های گردشگری و اشتغال در یک جزیره ناشناخته

دیدگاه

هنگامه رونق«هنگام»

حسین بردبار-جزیره هنگام ؛جزیره کوچکی با9کیلومتر طول و6کیلومتر
عرض ،درفاصله2کیلومتری جنوب شرقی قشم درحاشیه تنگه هرمز؛جزیره
ای که ســاکنان بومی آن جا می گویند  700نفر ســکنه در ســه روستا دارد و
گرچه از کرانه های ساحل استان هرمزگان دورافتاده است و 43مایل دریایی
(حدود 80کیلومتر) از بندرعباس فاصله گرفته؛ اما گنج های پنهانی درون
خودداردکهبسیاریازآنهابرایساکنانایرانزمینناشناختهاست؛فرصت
های فراوانی که اگر به درستی شناخته شود و مورد کاوش قرارگیرد می تواند
همین جزیره کوچک ناشناخته درآب های تنگه هرمز را تبدیل به محلی برای
گردشگریوتوسعهمنطقهکندو"هنگام"رابههنگامهایدلچسببرایتولید
و کارآفرینی و اشتغال زایی با افزایش سفرهای دریایی گردشگران داخلی و
خارجی تبدیل کند .البته تحقق این مســئله نیازمند توجه جدی مســئوالن
اســت  .دراین گزارش تالش می کنیم به برخی ویژگی ها به صورت اجمالی
بپردازیم:

استارت آپ های ایرانی در چه
بخش هایی موفق بوده اند؟

است.اجناساینبازارچهبیشترماهیتدریاییدارندوبهنوعیسوغاتجزیره
محسوب می شوند و مردان و زنان روستایی و بومی این منطقه گاه به صورت
خانوادگی همراه با بچه های شان کاالهایی نظیر انواع صدف های دریایی در
شکل ها و رنگ های متنوع ،تزیینات دریایی زنانه نظیر دست بندها و گردن
بندهایی از جنس صدف و ســنگ هــای دریایی را بــا قیمتــی ارزان به اندک
مسافران این جزیره دورافتاده به فروش می رسانند.
مثالیکگردنبندزنانهازجنسصدفدریاییکهدستسازبانوانروستایی
این جزیره اســت با دوگوشــواره از همان جنس به قیمت  15هزار تومان در
ســه یا چهار مغازه آالچیق مانند جزیره به فروش می رســد .شاید اگر همین
گردن بند صدفی ســفید رنگ دریکی از مغازه های لوکــس تهران به فروش
می رسید می توانست قیمتی چندین برابر یا حتی چند10برابر داشته باشد
اما وضعیت مغازه های این بازارچه متفاوت است ؛مغازه های این جا به دلیل
کمبود مصالح ساختمانی فاقد سقف و دیوار هستند و تنها با پایه های چوبی
از یکدیگر جدا شده اند واز این نظر بیشتر شبیه به یک آالچیق هستند .انواع
دیگری از صنایع دستی و اسباب بازی هایی که با صدف و محصوالت دریایی
ساخته شــده نیز دراین بازارچه خودنمایی می کند.بیشتر کاالهای این جا
دست ساز است وبه نوعی صنایع دستی محسوب می شود ولی قیمتی نازل
دارد تا اندک مسافرانی را که به این جا می آیند به خود جذب کند؛ حتی یکی
از فروشنده ها حاضر می شود در ازای 10هزار تومان خرید ،یک الک پشت
اسباب بازی را که با ســه صدف دریایی کوچک و اندکی چسب ساخته شده
مجانی هدیه بدهد.

ایران در مقایســه با کشــورهای
درحالتوســعه و توســعهیافته
جهــان درزمینــه کارآفرینــی
فناورانه جایگاه مناسبی ندارد.
در زمینه کسب و کارهای جدید
هنوز به جایگاهی که متناســب
با نیروی انسانی جوان و کارآمد
در کشــورمان اســت نرســیدیم .هرچند بــه تازگــی درزمینه
اســتارت آپ ها پیشــرفتهایی داشــتیم اما اســتارت آپ ها
تنهــا در بخشهایــی از اقتصــاد موفق شــدند کــه غولهای
اقتصادی کشــور در آن بخشها غایب بودند و اگر این غیبت
نبود ،امکان پیشرفت برای اســتارت آپ ها وجود نداشت .از
 10هزارتومان به فروش می رسد ،البته حجم قوطی ها تقریبی است .شاید مرجانی این ســاحل فضای نادری برای تخم ریزی و رشــد انــواع ماهی های
ســوی دیگر زیرســاختهای الزم برای نهادینه کردن شکل
به دلیل فراوانی کوسه ها دراطراف جزیره قیمت این کاالهای عجیب وغریب رنگارنگ دربستر دریا فراهم آمده است که برخی از قایق های تندرو با توقفی
▪ساحل درخشنده
جدید کارآفرینی در کشــور ما فراهم نیست و حتی این نقص
کوتاه درجوار این سنگ های مرجانی امکان دیدن این صحنه زیبا را از خلقت
این قدر ارزان است!
اگر از جنوب جزیره قشــم قصد ســفری کوتاه و توقفی گذرا در جزیره هنگام
را میتوان در کشورهای اروپایی که نسبت به آمریکا پیشرفت
خالقی که عجایبش را در دریاها قرار داده به وجود می آورند تا بگویی ":یا من
داشتهباشیدپسازحدودیکربعتا 20دقیقهدریانوردیباقایقهایکوچک
کمتری در کارآفرینی فناورانه دارند مشاهده کرد.
فی البحار عجائبه!"
▪رقص دلفین ها
تندرو واقع در جنوب شرقی جزیره قشم به ســاحل "هنگام" می رسید؛ البته
کشــورهای اروپایی به عقب مانــدن در کارآفرینــی فناورانه
با طی مسافتی حدود یک مایل دریایی از ساحل جنوب شرقی قشم ،جایی که
اگر قایق از نوع تندرو نباشد بسته به میزان سرعت آن؛ طول این سفر دریایی
▪چالش درآمدزایی درجزیره
ازدورمیتوانساحلدوجزیرهقشموهنگامراوسطدریادرسمتراستوچپ
هم افزایش مــی یابد .با ورود بــه جزیره هنگام آن چه پیــش از هرچیز دیگری
نســبت به ایاالتمتحده آمریکا معترفاند به این دلیل که در
خودمشاهدهکرد؛مکانیاستکهمیگویندمحلعبوردلفینهایتنگههرمز باوجود این همه زیبایی و فرصت وجاذبه گردشگری ،ساکنان جزیره هنگام
نظر تازه واردها را به خود جلب می کند ،ســاحل درخشنده و براق این جزیره
آمریــکا ،نهادهای حقوقی متناســب بــا کارآفرینــی فناورانه
است و اگر شرایط دریا برای آمدن آن ها به سطح آب و جابه جایی شان مناسب به گفته بومیان به  700نفر و کمتر از 200خانوار می رســند که با مشکالت
است .البه الی ماسه های این ساحل ذرات درخشانی هستند که در روشنایی
طوری شکل دادهشــده که هزینه مبادله و معامله پایین آمده
باشد ،می توانی به اصطالح رقص دلفین ها را مشاهده کنی ،یعنی گروه های تامین آب وبرق برای زندگی روزمره دست به گریبان و با چالش درآمدزایی
▪روغن جگر کوسه!
آفتاب برق می زنند؛ گویی البه الی ماسه های این ساحل اشیای کوچک شب
درنتیجه ریسکپذیری افراد برای ورود به فضای کسبوکار
نما کارگذاشــته اند؛ قصد اغراق نداریم؛ این مســئله به دلیل وجود رسوبات اما درمیان اجناس این بازارچه کوچک و دورافتاده چیز دیگری هم هست که چندتایی دلفین ها حین عبور از کنار قایق های تندرو به روی آب می پرند و به برایمعاشمواجهاند.البتهبسیاریازساکنانبومیاینجاازطریقصیادی،
بیشتراست Venture Capital.وشرکتهایسرمایهگذاری
دارای ترکیبات فلزی درخاک ساحل این جزیره کمترشناخته شده است که توجه بیشتری را می طلبد وشاید مخصوص همین جزیره باشد؛ "روغن جگر مسیر خودشان در وسط دریا ادامه می دهند؛ البته به دلیل شرایط جوی دریا کار در لنج هــای ماهی گیــری ،فعالیــت دربازارچه ســاحلی و تعاونی های
جسورانهدرحوزهکارآفرینانهترکیبیازسرمایهگذاریفکری
نورخورشیدراانعکاسمیدهد؛البتهتاکنونباجستوجودراینترنتتحقیق کوسه" که ساکنان بومی این جا معتقدند برای برخی از انواع کمر درد یا درد و وزیدن باد چنین توفیقی برای نگارنده حاصل نشــد اما برخی گردشــگران گردشگری امرار معاش می کنند.
و فیزیکی اســت و دولتها در این زمینه کمتر سرمایهگذاری
پرورش ماهی در قفس  ،پرورش میگو و بزرگ ترین مزرعه پرورش کروکودیل
سیاتیک وامثال آن کارایی دارد؛ البته پذیرش این که این روغن از جنس "جگر درســاحل جنوبی جزیره قشــم برنامه ریزی مشــخصی را برای مشاهده این
ومطالعه ایدربارهماهیتدقیقاینخاکساحلینیافتیمامااهالیبومیآن
میکنند.زمانی که شما ایدهتان را در فضای کسبوکاری که
کشورنیزازجملهفعالیتهایآبزیپروریجزیرههنگاماست.یوسفجوانی
جا می گویند که ترکیباتی ازآهن و سیلیس درماسه های جزیره هنگام وجود کوسه"باشدکمیمشکلاست.ازخودمیپرسممگربهراحتیمیتوانکوسه رویداد طبیعی دارند و گویا برای همین منظور به چنین جایی آمده اند.
فاقد حضور  VCهاست ارائه کنید ،دولتها از طریق وامهای
اســت که دریکی از تعاونی های حمل مسافر درســاحل جزیره قشم کار می
دارد که خاک آن را درخشنده کرده است و نکته مهم تر این که برداشت و حمل را شکار و بعد از جگر آن چنین روغنی را استخراج کرد؟ برای یافتن پاسخ این
کمبهره از شــما حمایت میکنند و البته باید با وثیقه به آنها
کند .اوبا قایق تندرو گردشــگران را حدفاصل جزایر قشــم و هنگام جابه جا
▪ماهی های آکواریومی یا آکواریومی از ماهی ها!
این خاک ظاهرا جریمه دارد و حمل کننده باید جواب ماموران دریانوردی یا پرسش از یکی از فروشندگان "روغن جگرکوسه" می پرسم آیا واقعا این روغن
تضمین بدهیــد امــا در ســرمایهگذاری کارآفرینانــه طرحها
محیط زیست را بدهد که هر از گاهی در ساحل و آب های میان دو جزیره قشم از جگر کوســه گرفته می شــود؟ پاســخ می دهد:صیادان روزها کوسه ها را با طی مسافتی کوتاه و پیمودن کمتر از نیم دوربا قایق در اطراف جزیره هنگام می کند ،البته از وضعیت کاری اش خیلی راضی نیست و می گوید که برخی
پیش از حمایت موردبررسی قرار میگیرد و مشخص میشود
وهنگامباقایقهایتندروومجهزگشتمیزنند.اماجنساینخاکازهرچه دراطراف جزیره شــکار می کنند و شکمشان را درهمین ساحل می شکافند به ساحلی سنگی می رسید که به گفته بومیان دارای ماهی های آکواریومی از زمان ها کار دراین جا کســاد است و گاهی هم شــرایط خوب است و ادامه
که یک طرح چقدر بــرای موفقیت قابلیــت دارد و پیشبینی
کهباشدنمیتوانوجودمادهایدرخشندهواحتماالازترکیباتفلزیرادرآن و جگر آن ها را برای تهیه این روغن درمی آورند .اگر دو ساعت زودتر به جزیره است،علت چنین مساله ای آن است که وضعیت ساحل این منطقه شرایطی می دهد" :شــاید هفته ای بیکار بمانم و شــاید هفته ای یک بار یا دوبار برای
میزان موفقیت آن انجام میشود و احتیاجی به تضمین وثیقه
آمده بودید اوایل روز درساحل جزیره می دیدید که صیادان یکی از لنج های مانند یک آکواریوم طبیعی را ایجاد کرده است ؛چرا که دراین قسمت از ساحل جابه جایی مسافربه جزیره هنگام بروم" البته یوسف به ازای هر مسافری که
رد کرد و نباید چشم ها را بر این همه درخشندگی وتابندگی بست و گذشت.
از ســوی صاحب ایده نیســت.بهواقع جوانی کــه میخواهد
صیادی شکم یک کوسه را شکافتند و جگرش را درآوردند! قیمت روغن جگر جزیره تا فاصله ای حدود چند صدمتری به سمت دریا عمق ساحل کم است میان دوجزیره قشم وهنگام جابه جا می کند 15هزارتومان می گیرد که باید
ایدهای را دستمایه کسبوکارش قرار بدهد چطور میتواند
کوســه هم مانند صنایع دســتی این بازارچه با وجود زمانی کــه برای تهیه آن به طوری که از فاصله حــدود  100تا  200متری از ســاحل جزیــره از درون دوهزارتومانآنرابهتعاونیگردشگریبدهد.گاهیتعدادمسافرانهرقایق
▪بازارچه ساحلی
برای دریافت وام وثیقه تهیه کند؟ این مشــکالت اداری روند
اکثریت قریب به اتفاق قایق های تندرو ،مسافران خود را درساحلی پیاده می گذاشته شده ارزان است ،هر  3قوطی پالســتیکی کوچک آن که حدود  50قایق می توان سنگ های کف دریا را مشاهده کرد البته زاللی آب این منطقه او به  10نفر می رسد که البته به لحاظ ایمنی جابه جایی مسافر نمی تواند از
کارآفرینانــه فناورانه را مختــل میکند و البته از گذشــته هم
کنند که بازارچه کوچکی با حدود ده تا  15مغازه آالچیق مانند درآن بنا شده سی ســی روغن درون خود دارد (درمجموع حدود  150سی سی) به قیمت نیز به ایجاد این صحنه زیبا کمک می کند با این حال درحاشــیه سنگ های این تعداد بیشتر هم مسافر جابه جا کند.
همینبودهاست.همیشهبانکهابهویژهبانکهایتخصصی
در ایران بهجــز دوره کوتاهی در زمــان مدیریت آقای خرد جو
در بانک توســعه صنعت و معدن ،در توزیع تســهیالت به نحو
جدول سطوح کیفی خودروهای سواری
شایسته عمل نکردند.پارکهای علم و فناوری بخش دیگری
آخرین گزارش کیفی تولید خودروهای داخلی در سال  95منتشر شد
کیفی
رده
سازنده
شرکت
نام
خودرو
رتبه کیفی
کالس قیمت (میلیون ریال)
در کارآفرینی فناورانه در ایران اســت که تالش شده در آن با
چهارستاره
بهمن موتور
نیومزدا3
1
حمایت از شــرکتها به ایده پــردازان جوان کمک شــود .در
باالتر از 1000
چهارستاره
خراسان
خودرو
ایران
گرندویتارا
2
این زمینه نیاز به تحقیق مستقلی داریم اما میتوان بر اساس
چهارستاره
سایپا
کیاسراتو
1
برخی مشاهدات گفت که این پارکها به سرمایه فیزیکی نیاز
سه ستاره
مدیران خودرو
تیگو5
2
750-1000
دارند و الزم است بانکهای تخصصی و بنیادها و سازمانها
دوستاره
کرمان موتور
JAC-S5
3
آخرین گزارش ارزش یابی خودروهای تولید داخل کشور نشان می دهد که ایران رســیده اســت .اگر چه تاکنون جزئیات چندان دقیقــی از کم و کیف
برای حمایت از شرکتهای فناورانه حاضر در این پارکها با
سه ستاره
مدیران خودرو
آریزو5
1
وامهای طویل مدت و کمبهره وارد گود شوند .واقعیت امر این
در اسفند ماه  95نســبت به بهمن ماه ،گروه خودروهای سبک شاهد ورود عرضه این خودرو منتشر نشده است ،اما امیدنامه ای که بورس کاال در اواخر
سه ستاره
سایپاکاشان
چانگان CS35
2
است که در پارکهای علم و فناوری بیشتر کارهای نمایشی
یک نوع جدید خودرو به بازار بوده است .همچنین کیا سراتو که اواخر سال سال گذشته منتشر کرده است ،تا حدی به سواالت درباره این موضوع پاسخ
سه ستاره
پارس خودرو
برلیانس H330
3
گذشته ،عرضه آن در بورس کاال تایید شد ،توانسته است با یک درجه صعود می دهد .طبق ایــن امیدنامه ،به نظر می رســد بورس کاال و گروه ســایپا به
انجام میشود .تعداد این پارکها در کشور افزایش پیدا کرده
500-750
دوستاره
کرمان موتور
JAC-J5
4
اما این مسئله تأثیر زیادی بر اقتصاد نگذاشته است.مشاوران
شود
کیفیت ،به جمع خودروهای با چهار ستاره کیفیت وارد شود.بر این اساس تفاهمهایی رسیده اند تا خودروهایی را که مشمول قیمتگذاری نمی
دوستاره
بن رو
آریو
5
کارآفرینی از پدیدههای جدید در فضای کســبوکار هستند
پذیرش
قیمت خودروی عرضه شده در بورس بر اساس قاعده عرضه و تقاضا تعیین بتوانند از طریق اوراق ســلف موازی تامین مالی کنند .درخواست
یک ستاره
مدیران خودرو
MVM 550
6
اما سؤال جدی این است که صاحبان شرکتها و کارآفرینان
کاالی خودروی سراتو تولیدی شرکت سایپا از طریق شرکت تامین سرمایه
خواهد شد نه بر اساس قیمت اعالمی کارخانه .
یک ستاره
کرمان موتور
لیفان X60
7
بزرگ در ایران چقدر به دانش مشاوران کارآفرینی در کشور
لوتوس پارسیان به شرکت بورس کاالی ایران ارائه شده و مورد تایید بورس
چهارستاره
پارس خودرو
رنوساندرو
1
متکی هستند؟ استفاده از مشــاور در همه جای دنیا معمول
▪ اسفند 95؛ افزایش تنوع خودروهای تولیدی به همراه افت کمی کاال قرار گرفته است.
سه ستاره
پارس خودرو
پارس تندر
2
سه ستاره
پارس خودرو
تندر  90پارس خودرو
3
بر این اساس ،عرضهکننده یعنی شرکت سایپا متعهد شده که شرایط را به
تولید خودرو
است .در سرمایهگذاری جسورانه که هم سرمایه فکری و هم
سه ستاره
ایران خودرو
تندر  90اتوماتیک
4
سرمایهفیزیکیمطرحاستمشاورانکسبوکارحضوردارند
بر اساس گزارش شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد ایران ،در اسفندماه گونهای فراهم کند که حداقل چهار بار عرضه در ماه انجام گیرد و در صورت
سه ستاره
ایران خودرو
تندر90
5
ب و کار بوده و
و سابقه آنها نشان میدهد که از صاحبان کس 
 ،95تعداد  72هزار و  666دستگاه خودرو در کشــور تولید شده است که وجود تقاضا با نظر بورس برای عرضه اقدام کند .با این حال موضوع کشف
ستاره
سه
خودرو
ایران
206
پژو
6
نسبت به ماه گذشته آن ،افت  17درصدی را نشــان می دهد .با این حال ،قیمت این خودرو از مواردی اســت که تاکنون اخبار بیشتری در این زمینه
تجربهای پیش از ورود به عرصه مشاوره داشتند .کسانی که
سه ستاره
ایران خودرو
پژو 206SD
7
برخالف افــت کمی تولید خودروهــای داخلی ،خودروســازان در این ماه ،منتشر نشده است .اما قاعده بورس بر این اســاس است که قیمت این کاال
در دانشــگاه دانش کارآفرینی را کسب میکنند این تجربه را
دوستاره
مدیران خودرو
New MVM315
8
ندارند درنتیجه کارآفرینان به آنها اعتماد نمیکنند و این بی
خودروهای با تنوع بیشــتری تولید کرده اند .به گونه ای کــه در هر گروه از باید از طریق عرضه و تقاضا کشف شود و افزایش یا کاهش فشار تقاضا نسبت
250-500
دوستاره
ایران خودرو
دنا
9
اعتمادی یک کنش عقالنی است .در کشورهای آمریکایی و
خودروهای ســبک و ســنگین ،در مجموع یک مدل خودرو بــه خودروهای به عرضه می تواند قیمت این کاال را بیش از آن چــه ارزش دارد باال یا پایین
یک ستاره
ایران خودرو
پژو پارس
10
اروپاییکسانیدر VentureCapitalهامشاورهمیدهندکه
تولیدی افزوده شده اســت .در این ماه در مجموع  41مدل خودرو در گروه ببرد.در اســفند ماه  ،95دیگر خودروهای چهار ستاره تولید شده عبارتند
یک ستاره
ایران خودرو خراسان
پژو  405خراسان
11
خودروهای سبک و  9مدل خودرو در گروه خودروهای سنگین تولید شده از :نیو مزدا  ،3گرند ویتارا و رنو ساندرو .ضمن این که در بازه زمانی یادشده،
ب وکاری بودند و آن را فروختند و به نحو دیگری
صاحب کس 
یک ستاره
ایران خودرو مازندران
پژو پارس مازندران
12
رها کردند .هیچ کسبو کاری در کارآفرینی فناورانه از صفر
هیچ یک از خودروهای تولیدشده ،موفق به دریافت رده پنج ستاره کیفیت
است.
یک ستاره
ایران خودرو تبریز
سمند تبریز
13
شروع نمیشود.
تولید نشده اند.
یک ستاره
ایران خودرو فارس
پژو پارس شیراز
14
گزارش ارزش یابی خودروهای تولید داخل کشــور همچنین بیانگر حذف
▪ ورود سراتوی به بورس راه یافته ،به جمع سواری های  4ستاره
کارآفرینــی فناورانه با شــکلگیری چارچوبهــای حقوقی
یک ستاره
مدیران خودرو
MVM110S
15
اما نکته قابل توجه در گروه خودروهای سواری در اسفندماه ،صعود کیفی برخی خودروهــا از برنامه تولیــد خودروســازان و نیز افزوده شــدن برخی
منســجم در ایــران شــکل دیگــری پیــدا میکنــد و فرصــت
یک ستاره
سایپا
تیبا 2
16
یک ستاره
سایپا کاشان
تیبا
1
سراتو ســایپا است .مقایســه خودروهای تولید شــده در بهمن و اسفند  95خودروهای دیگر به فهرست خودروهای تولید داخل است.
زمانکارآفرینی در
جذب کارآفرینان ســابق بهعنــوان مشــاوران
منطقی جهان است.
پرطرفدارترین سرگرمی های
«ناویاب» از
می دانید هریك از این دو شكل
پیشنهادی
ستاره
یک
سایپا
X131
سایپا
2
نشــان می دهد که در اســفندماه ،خودرو کیاسراتو که توسط ســایپا تولید بر این اســاس در اســفندماه ،و در گــروه خودروهای ســواری ،خودروهای
فضای کســبوکار کشــور فراهم میشــود .البته در مواردی
«اژدرافکن» و
«ناوشکن»،
که چند «رزم ناو»،
است
هر ناویاب ،یک
ستاره
اقیانوس فرضی مربعی یک
سایپا
سایپا X132
3
پایین تر از 250
مربع)را
(عالمتجمعو
اجرا
ضمانت
اما
گرفته
ل
شک
ایران
در
حقوقی
های
ب
چارچو
تواناند .در
میبوده
تولید
خودروهای تازه
می شود ،توانسته است با یک پله صعود کیفی ،به جمع خودروهای با چهار آریزو  ،5چانگان  CS35و آریو ،از جمله
دقیقه
ساده
ستاره
یک
سایپاکاشان
سایپاX111
4
کنیم.
کشف
را
پنهان
ادوات
جای
باید
ما
و
پنهانند
آن
در
«زیردریایی»
نداشته است.
قطعهخودرو
سازندگان
برنامه
از
فارس
پارس
ستاره کیفی وارد شود.سراتو خودرویی است که طبق گزارش ایسنا ،عرضه مقابل ،خودروهایی نظیر آسا و پژو ازكنارهمقراردادنآنچهار
یک ستاره
پارس خودرو
5
سعیدی  -جامعه شناس اقتصادی
ضمنااصغر
باشد ،زیر آن مشخص است .علی
آن در بورس کاال  19اسفند گذشــته ،به تایید هیئت پذیرش بورس کاالی حذف شده اند.
همیشه
�ی که باید در هر اقیانوس
سایپا X131پارس خودرو نوع و تعداد ادوات�

ارتقایکیفیخودروی بورسی در اسفند ماه

ناویاب

معمای هوش

15

سبزرنگساخت.
ببینیدآیامیتوانیدعالمتمثبترا
طوریبهچهارتكهمساويتقسیم
كنیدكهتكههایششبیهاینچهار
تكهسبزرنگشود؟!
حاالسعیكنیدراهیپیداكنیدكه
مربع را هم طوری به چهار بخش
مساویتقسیمكنیدكهتكههایش
شبیهچهارتكهسبزرنگشود.

زمان
پیشنهادی

15

اگر اهل جدول و شطرنج و سودوکو هستید ناویاب
دقیقه

«رزم ناو»4خانه« ،ناوشکن»3خانه« ،اژدرافکن»2خانه و «زیردریایی» یک خانه جا اشغال
میکند .برای راهنمایی ،ماهیت بعضی از خانه ها از ابتدا مشخص شده است.
قوانین

زمان
پیشنهادی

15

دقیقه

ورزش ذهن

سعیکنیداینشکلرابدونبرداشتنقلمازروی
کاغذرسمکنید.
یادتانباشدحقنداریدهیچتکهایازخطوطاین
شکلرادوباربکشید.
زمان
ایداشکالیندارد.
قطعکردنخطیکهکشیده
پیشنهادی

هرروزدر
15
جدول از مطالب روزهای
جدول ویژه خراسان
روزنامههای گذشته روزنامه خراسان

دقیقه
ساده

نکتهها
 .1شكل ُپرشدگی خانه ها مهم است و ُپربودن خانه ها با
«دایره»« ،نیم دایره» یا «مربع» در صحت جواب تاثیر دارد.
« .2ناویاب»یکمعمایمنطقیاست،پسموقعیتهاراحدس
نزنید!باکشفروابطمنطقی،ماهیتقطعیبعضیخانهها
را تعیین و با استناد به خانه های معلوم ،کم کم ماهیت خانه
این
کنید.از سوال های
تعدادی
های دیگر را هم مشخص

ساده

سودوکو

جدول ویژ

 .3خانه هایی را که مطمئنید حاوی هیچ یک از ادوات نیست
ضربدر یا عالمت آب ( ) مشخص کنید.
 .4خانههاییراکهمطمئنیدباید ُپرباشندولیشکل ُپرشدگی
مشخص نیست ،با یک خال سیاه مشخص کنید.
 .5پاسخمعمایامروزرادرروزبعدببینیدوباپاسختانمقایسهک
فراموش نکنید که ناویاب فقط و فقط یک جواب دارد!

کیدوکو (سودوکوی کودکان)
طراحی شده است.
پیشنهاد به

پ��اس��خ ه��ر س���ؤال را به

ص���ورت ح���رف ب��ه حرف

پیشنهاد به

8
7
1
پرطرفدارترین7سرگرمی های منطقی جهان است.
«ناویاب»46از
5
3
5
2
فرضی مربعی است که چند «رزم ناو»« ،ناوشکن»« ،اژدرافکن» و
ناویاب
هر ناویاب5،یک5اقیانوس4
زمان
8
2
5
پیشنهادی
کنیم.
کشف
را
پنهان
ادوات
جای
باید
ما
و
پنهانند
آن
در
«زیردریایی»
تعدادی از سوال های ایندقیقه15
زمان
رطرفدارترینسرگرمیهایمنطقیجهاناست.
پیشنهادی
نوع و تعداد ادوات��ی که باید در هر اقیانوس باشد ،زیر آن مشخص است .ضمنا همیشه
ارقامروزهای
جدول از مطالب
ک اقیانوس فرضی مربعی است که چند «رزم ناو»« ،ناوشکن»« ،اژدرافکن» و
دقیقه
ساده
اشغال
جا
خانه
یک
«زیردریایی»
و
«اژدرافکن»2خانه
«ناوشکن»3خانه،
ناو»4خانه،
«رزم
 1تا 9را
کنیم.
کشف
را
پنهان
ادوات
جای
درآنپنهانندوماباید
خراسان
روزنامه
گذشته
طوریدر
همیشهخانه ها از ابتدا مشخص شده است.
بعضی از
ماهیت
راهنمایی،
کند.
است .ضمنا
مشخص
برایباشد ،زیر آن
اقیانوس
میهر
ادوات��ی که باید در
های
طراحی شدهخانه
است.

 15پاسخ
سرگرمی

هوشتان را بسنجید
 .1ارقام بی��رون جدول ،به
شمامیگویندکهدرهر
سطریاستونچندخانه
دراشغالادواتاست.

 .2تم��ام ادوات ب��ه صورت
افق��ی ی��ا عم��ودی در
اقیان��وسق��راردارن��دو
هیچیکموربنیستند.

 .3ادوات در ای��ن معم��ا به
هیچ وجه در همسایگی
ه��م نیس��تند (حت��ی از
گوشهها).

CMYK

