رقابت نوکیا با دوربین  20مگاپیکسلی
مایکروس��افت در جریان برگزاری نمایش��گاه
فن��اوری  IFAدر برلی��ن آلم��ان س��ری جدی��د
گوشیهای لومیا را معرفی و بر توان رقابتی آنها در
برابر گوش��یهای اندرویدی و آیف��ون تأکید کرد.
این گوش��ی تنها 330یورو قیمت دارد که در برابر
گلکس��ی اس 5با قیمت 440یورو و آیفون اس 5با
قیمت 515یورو بسیار ارزانتر است .مایکروسافت
همچنین لومیا 930را هم معرفی کرد که مجهز به
پردازنده Snapdragon 800و دوربین دیجیتال
 20مگاپیکسلی است .دقت این گوشی  1920در
 1080پیکسل اس��ت؛ در مقابل لومیا 830مجهز
به پردازنده چهار هستها ی �Qualcomm Snap
) dragon 400 (MSM8926ب��ا س��رعت 1/2
گیگاهرتز بوده و دقت نمایشگر 5اینچی آن 1280
در 720پیکسلاست.

جریمه 7/4میلیون دالری
برای ارسال پیامک تبلیغاتی
ش��رکت مخابراتی وریزون ازسال  2006شروع
بهجمعآوریهدفمنداطالعات2میلیونمشترک
خود کرد تا آنها را بمباران تبلیغاتی کند و حال به
همین علت 7/4میلیون دالر جریمه ش��ده است.
بررسیهای کمیس��یون فدرال ارتباطات آمریکا
ثابت کرده اقدام��ات وریزون در این زمینه موجب
نقض حریم شخصی کاربران ش��ده و این شرکت
هیچ تالش��ی برای اطالعرس��انی به مش��ترکان
خود در مورد نحوه اس��تفاده تبلیغاتی از دادههای
شخصیآناننکردهاست.

نظر خبر
تشدید رقابت خارجیها برای حضور
در بازار ایران

مردم :دولت بازار را ساماندهی کند
شهروند|نشریه آمریکاییبلومبرگدرگزارشی
تحلیلیازاقتصادایراندرچندماهگذشته،بهرقابت
صدها ش��رکت غربی برای بازگش��ت به بازار ایران
اشاره کرده است .این نشریه مینویسد :هتلهای
لوکس تهران این روزها کانون رقابت شرکتهای
اقتصادی بزرگ برای حضور در بازار ایران شدهاند.
تعداد بیش��ماری از تجار چینی ،ژاپنی ،روسی و...
برای تصاحب ب��ازار ایران درحال رقابت هس��تند.
چارلز رابرتسون ،اقتصاددان برجس��ته در اینباره
میگوید:ایرانیکیازبزرگتریناقتصادهایبسته
جهان اس��ت که در شرایط فعلی اقتصاد جهانی به
صورت ناگهانی در اختیار سرمایهداران قرار گرفته
است.نظراتمردمدراینبارهرامیخوانید:
ناش�ناس :اس��تقبال میکنیم .پ��ول نفترو
میریزیمتوجیبخارجیها!
ش�میم :ناراحتکنن��دهاس ...ما ش��دیم بازار
سودجوییکشورهایخارجی.
علی :این موضوع حداقل به نفع مصرفکننده
اس��ت .چون تنوع کاال باعث میش��ه تولیدکننده
داخلیهمیهتکونیبهخودشبده.
حکیمی :چین دیگه واس��ه کدوم بخش از بازار
ایران رقابت میکنه؟! تموم بازار ما که تقدیم چین
شده.
ایمان :امیدوارم این رقابت به کوتاه شدن دست
چینیهاازبازارایرانمنتهیبشه.
عماد :یادمون نرفته در اوج تحریمها کشورهای
دیگه از ش��رایط ما سوءاستفاده کردن و هر کاالیی
رو چند برابر قیمت ب��ازار جهانی به ایران فروختن.
دولتبایدبرایحضوراوناشرایطسختبذاره.
رازق�ی :من دلیل مخالفتهارو نمیفهمم .این
یعنی عرضه گس��تردهتر و ارزون کاالها .خیالتون
راحت این وس��ط تولید متضرر نمیش��ه داللها
متضررمیشن.
س�عید :دولت باید با دقت بیش��تری برای بازار
کشوربرنامهریزیکنه.سیلوارداتکهداریم،سیل
قاچاق که داریم ،داللبازی که بیداد میکنه ،تولید
داخلی که قیمتش س��ر به آسمون گذاشته ...این
کشورهاهمآبروگلآلوددیدنگفتنبریمصید!

از بیمه بچه بداخالق تا بیمه شکست تیم فوتبال!

نوبرانه
محصول جدیدی از کاترپیالر؛

گوشی زمخت اما ضدآب و ضربه

  چین ،صنعت بیمه را شگفتزده کرد

گروه اقتصادی شهروند-ش�یوا سعیدی| چین را
میتوان سرزمین شگفتیها نامید .این کشور نهتنها در
فرهنگ و سبکهای زندگی عجیب و ناشناخته است،
بلکهدراقتصادنیزباارایهابتکاراتعجیبوغریبیکهتاز
است .یکی از این بخشهای اقتصادی که با خالقیتها
و به نوعی ابتکارات جالبی نیز همراه بوده ،صنعت بیمه
است که معرفی و فروش بیمهنامههای جدید و عجیب
مشخصه آن است .از میان رشتههای بیمهای ،بیمهعمر
یکیازپرطرفدارترینرشتههادرپرجمعیتترینکشور
جهان اس��ت ،اما با توجه به اینکه صنعت بیمه در این
کش��ور به حداکثر ظرفیت خود رس��یده ،دستیابی به
مشتریان جدید ،بس��یار مشکل است .به همین منظور
ش��رکتهای بیمهگر در این کش��ور مجبورند دس��ت
به ابت��کارات جالبی بزنند تا مش��تریان جدیدی جذب
کنند .بر این اس��اس بیمهگران چینی هر روز راههای
خالقانهتری را در بازاری(صنعت بیمه) ارایه میکنند که
رشد آن متوقف ش��ده و نرخ گسترش آن فقط 3درصد
است .این رقم نصف متوس��ط جهانی آن است و نسبت
به یکده��ه قبل تغیی��ر چندانی نکرده اس��ت .میزان
حق بیمهها در چین س��االنه کمتر از 278میلیارد دالر
است که بس��یار کمتر از 1/3هزارمیلیارد دالر در آمریکا
و  330میلیار دالر در انگلیس اس��ت« .جوزق نگی» که
مسئول روند عملکرد موسسات مالی چین در موسسه
«مککینزی» در هنگکنگ است ،میگوید :این روشی
برایدستیابیبهمشتریبیشتراست.کودکتانبیقراری
میکند و همه وس��ایل را میش��کند؟ بیم��ه بچههای
شلوغ را بخرید! بهطور مشابه میتوانید بیمهای بخرید
که همسرتان باردار شود ،تیم فوتبال مورد عالقهتان در
جامجهانی برنده ش��ود ،زبانتان را با چای داغ نسوزانید
و حتی مه هم مسافرت ش��ما را برهم نزند! براین اساس
میت��وان گفت ،چینیها مانند بس��یاری از بخشهای
اقتصادی دیگر با روشهای منحصربهفرد خود ،صنعت
بیمهرامتحولوتاحدودیشگفتزدهکردهاند.
بیمه،چشماندازیازنگرانیهایمردمچین
بس��یاری از پوش��شهای ابتکاری بیم��ه در چین،
کوتاهمدتهستندوچشماندازیبهنگرانیهایروزمره

مردم مانند ازدواج و کودکان در پرجمعیتترین کشور
جهان بهشمار میروند .شرکت بیمه پینگآن(Ping
) An Insurance Group Coچی��ن ،دومی��ن
ش��رکت بزرگ بیمهعمر در دنیا ،از لحاظ ارزش است
که بیمهه��ای عجیب و غریبی عرض��ه میکند .یکی
از این پوش��شهای بیم��های ،پرداخت نفق��ه به زنان
در صورت طالق اس��ت .یک پوش��ش دیگ��ر مربوط
به این اس��ت که زوجی در کنار هم بمانند یا خیر ،که
البته نوعی سرمایهگذاری برای خریدار هم به حساب
میآی��د.سالگذش��ته «پینگآن» پوش��ش بیمهای
جدیدی برای زوجهایی ارایه ک��رد که  10روز مانده به
 11نوامبر(روز مجردها) ازدواج کنند .این پوش��ش که
از نیمهش��ب برای فروش عرضه شد و شامل عضویت
 12ماهه در یک سایت همسریابی بود ،طی  10دقیقه
بهطورکامل فروخته شد .این شرکت ادعا میکند که
قصد دارد مشکالت زندگی واقعی را حل کند و همزمان
محصوالتینوینبهبازارعرضهکند.شرکتبیمه«سینو
الیف» نیز چنین بیمههایی مانند بیمه رز س��رخ و گل

گروه اقتصادی شهروند| همزمان با جنب و جوش شالیکاران
در مزارع برنج ،داللها دس��ت به کار ش��ده و با شکستن قیمت
محص��ول داخلی در ب��ازار ،برای س��ودهای کالن نقش��هریزی
میکنند .حسین تامینی نماینده مردم رشت در مجلس با اعالم
این خبر میگوید :بروز خشکسالی شدید در استان گیالن امسال
ضرر قابلتوجهی به کش��اورزان وارد کرده است این در شرایطی
است که درست در زمان برداش��ت برنج ،قیمتها در بازار به هم
خورده اس��ت و نرخ برنج کم محصول و باکیفیت گیالن در بازار
کاهش قابل مالحظه داشته است .این موضوع موجب دلسردی
کش��اورزان ش��ده اس��ت و دولت نیز هیچگونه حمایتی از برنج
باکیفیت گیالن مانند ارقام هاشمی و طارم نمیکند.
او در ادامه با اش��اره به موضوع امنیت غذای��ی تأکید میکند:
بازی داللها با تولید داخلی باعث میشود کشاورزان زمینهای
خود را تغییر کارب��ری دهند و درعینحال موضوع امنیت غذایی
و کاهش تولید غ��ذا در جهان میتواند ن��رخ جهانی موادغذایی

گ

بازار جهانی

بررسی ظهور بیمههای عجیب و غریب در کشور اژدهایزرد
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ثروتمند!برایافرادمتاهلعرضهمیکند.
بیمهبچههایخرابکار
ازجمله بیمههای عجیب و غریب دیگری که با شعار
چرااجازهنمیدهیدبهایخطایفرزندتانراماپرداخت
کنیم؟ در بازار چین ارایه میشود ،برای کودکانی است
که از ش��یرکمکی تغذی��ه میکنند ی��ا کودکانی که
بداخالق و خرابکار هستند .هزینه این پوشش بیمه44
یوان است و تا  100هزار یوان خسارت طی یکسال را
پوشش میدهد .همچنین پوشش بیمه مشابهی برای
خرابکارترین کودکان در چین به فروش میرسد که در
ازای دریافت حق بیمه  116یوانی تا سقف  5هزار یوان
خسارت میپردازد.
استفادهازهرفرصت
طی بازیهای جامجهانی در برزیل ،ش��رکتهای
«آنچان��گ» و «ژوانگآن» بیمهه��ای مختلفی عرضه
کردند که حمایت در برابر ناامیدی و مایوسش��دن از
باخت تیم موردعالقه را تحتپوشش قرار میداد .بیمه
دیگری نیز بیمهش��دگان را در برابر حم�لات اوباش

در آستانه فصل برداشت آغاز شد؛

بازی دوباره داللها با بازار برنج

را افزایش دهد و باعث ش��ود که مس��ئوالن دیگ��ر نتوانند برنج
خارجی را نیز با قیمت مناسب وارد کنند.
بازی داللها با برنج ایرانی در شرایطی اتفاق میافتد که گفته
میشود آنها از محل واردات برنج خارجی نیز سودهای گزافی به
جیب میزنند .براساس اطالعات سازمان خواروبار جهانی (فائو)
هر تن برنج هن��دی در بازار جهان��ی  374دالر قیمت دارد .این
در شرایطی است که تسنیم اعالم میکند انجمن واردکنندگان
برنج در نشس��ت اتاق بازرگانی ایران مدعی شدهاند برای واردات
هر تن برن��ج از هن��د  1350دالر میپردازند .ب��ا در نظر گرفتن
قیمت اعالمش��ده از س��وی مرجع معتبر فائو و احتساب تعرفه
12درص��دی واردات برن��ج و س��ایر هزینههای جانب��ی نرخ هر
کیلوگرم برن��ج هندی تنه��ا  1300تومان خواهد ب��ود .این در

حمایت میکند .البته تعداد این بیمهها زیاد نبود و به
محبوبیت چندانی در بازار چین دس��ت نیافتند ،اما به
واسطه جدید و غیرمتعارف بودن ،رسانههای متعددی
به آن پرداختند .در این میان حتی بیمهگران خارجی
نیزبختخودرادرچنینبازاریآزمودهاند.
«گوانجون جیان��گ» یکی از کارمن��دان بخش آمار
ش��رکت «میلیمن» چین میگوید :براس��اس قوانین
این کشور ،پوش��شهای بیمهای باید معنادار باشند و
فقط یک قمار مالی نباشند ،این درحالی است که گروه
«ویچت» با ح��دود  100آمارگیر و متخصص معتقد
است پوششهای بیمه جامجهانی از این روند پیروی
نمیکرده است.
بیمهسوختگیدهان
از بیمهه��ای جال��ب دیگر چی��ن ،پوش��ش برای
هزینههای درمانی ناشی از سوختگی خوردن غذاهای
داغ و نوشیدن چای است .براساس یک سنت آشپزی
چینی ،گوشت و سبزیجات خام در یک قابلمه جوشان
در وسط سفره قرار میگیرد که بهطور معمول این نوع
غذا داغ خورده میش��ود و امکان سوختگی را افزایش
میدهد .ازپوششهایبیمهایکهسازمانقانونگذاری
بیمهچینآنرابهسرعتتعطیلکرد،اینبودکهاگرمه
برایمدتیمشخصازسفرمشتریجلوگیریمیکرد،
شرکت بیمه به او غرامت پرداخت میکرد .همچنین
اگر مشتریان به دلیل مه بیمار میشدند یا توریستها
حداق��ل  2روز را در ش��هری پ��ر از م��ه میگذراندند،
میتوانستندغرامتدریافتکنند.
بیمهدیدنماهکامل
در این میان شرکتهای بیمه خارجی نیز برای ورود
به پوششهای عجیب بیمهای در بازار چین ،بخت خود
را آزمودهاند .طی فستیوال پاییزی ،شرکتهای بیمه
«آلیانز» از آلمان با «تائوبائو» چین به صورت مشارکتی
بیمه جالبی را عرضه کردن��د .در محصول جدید این
دو شرکت بیمهای دیدن ماه کامل تحتپوشش بیمه
قرار گرفت .بدینترتیب مشتریان با خرید این بیمه در
صورت ندیدن ماه کامل بین  50تا  188یوان خسارت
دریافتمیکردند.

شرایطی است که هرکیلوگرم برنج هندی در بازار داخلی بیشتر
از  4هزار تومان فروخته میش��ود .با این حس��اب واردکنندگان
بیش��تر از 200درصد س��ود میبرند .جمیل علیزادهشایق دبیر
انجمن تولیدکنندگان برنج س��ود حاصل از واردات برنج هندی
را کالنت��ر از ای��ن مبلغ میداند و ب��ه تس��نیم میگوید :برخی
ش��رکتهای خاص با برخ��ورداری از رانت دولت��ی هنوز برای
واردات برنج ارز مرجع  1226تومانی اس��تفاده میکنند و به این
ترتیب س��ود دریافتی آنها بس��یار کالنتر از برآوردهای موجود
است.
دولت اخیرا اعالم ک��رده بود به منظور حمایت از ش��الیکاران
واردات برنج در فصل برداش��ت را کاهش داده اس��ت اما به گفته
فعاالن صنف��ی ،این خبر تنها در حد یک ادعا اس��ت زیرا س��ال
گذش��ته س��یل واردات برنج به کش��ور در حدی بوده است که
هماکنون در انبارها به اندازه کل مصرف یکس��ال مردم کش��ور
برنج ذخیره وارداتی موجود است.

تبلیغ خالق
برای کسانی که جز ماهی نمیبینند!

این پوستر تبلیغاتی یک رستوران دریایی است که با استفاده از فرم چنگال و انعکاس آن تصویر ماهی را تداعی میکند

کاالی خالق
2وسیله در یک محصول

این کاالی خالقانه به شیوهای طراحی شده است که هم میتواند برای حمل وسایل و هم بهصورت میز استفاده شود

کاترپی�لار نمونهای دیگر از زمختترین گوش��ی
ضدآب و ضربه خ��ود را با ن��ام  S50معرفی کرد که
نمونه دیگری از محکمترین گوش��ی اندروید با برند
 CATمعرفی ش��د که دارای نمایش��گری نش��کن و
ضدضربه اس��ت .براس��اس این گ��زارش ،کاترپیالر
 S50دارای نمایشگری  4/7اینچی و  720پیکسلی
اس��ت .پردازنده چهارهس��تهای کورتکس  A7این
گوش��ی ق��درت فرکانس��ی  1/2گیگاهرت��ز دارد.
دوربین 8مگاپیکسلی به همراه فلش  ،LEDحافظه
 8گیگابایتی ،اتصال نس��ل چهارم ( )LTEو اندروید
کیتک��ت  4/4از جمله قابلیتهای این گوش��ی به
حس��اب میآید .این گوش��ی دارای دو اس��تاندارد
حفاظتی با درجهه��ای (IP67میزان تحمل در برابر
آب و غب��ار) و  MIL-810Gاس��ت .با این حس��اب،
کاترپیالر  S50قادر است که نیم س��اعت را در عمق
یک مت��ری آب بگذران��د .اس��تاندارد MIL-810G
قابلیتهایینظیرگردوغبار،میزانرطوبت،بارندگی،
ارتعاش،تابشخورشیدوشوکحرارتیرامیسنجد.
ارزش این گوشی که الستیک ضدشوک در قاب آن
بهکاررفتهدربازارهایآمریکا500دالراست.

پرسه در بازار
آب و برق تا پایان سال گران نمیشود
قائممقام وزیر نیرو از
ثبات قیمت آب و برق
تاپایا نسالجاریخبر
داد و گفت :وزارت نیرو
برنامهای برای افزایش
قیمتها ندارد .س��تار
محمودی همچنین تأکید کرد :وزارت نیرو در حال
پرداخت مبالغ زیادی به پیمانکاران بدهکار است و
فاصل هبینقیمتتمامشدهونرخفروشآبوبرقکم
نیس��ت با این وجود با توجه به توان اقتصادی مردم
افزایشقیمتبایدباشیبماليمباشد.

اعالم نرخ مصوب پارکینگهای عمومی
تعرف�� ه مص��وب
گ در تهران از
پارکین�� 
 2800تا  4500تومان
دریکشبانهروزتعیین
ش��ده که این تعرفهها
ب��رای ماش��ینهای
سواری ،ونها ،اتوبوسها یا کامیونها متفاوت است.
علیرضا راسی ،رئیس اتحادیه اتوسرویس ،تعمیرگاه،
کارواشوپارکینگتهرانگفت:نرختعرفهپارکینگ
در ته��ران همچنین به م��کان قرارگیری پارکینگ
در محدوده زوج و فرد ی��ا طرح ترافیک و همچنین
مسقفیاغیرمسقفبودنآ ننیزبستگیدارد.

فروش اینترنتی قانونمند میشود
قانونفروشمجازی
با ه��دف حمای��ت از
حقوق مصرفکننده
و س��اماندهی فروش
کاال در فضای مجازی
در دس��ت تدوین قرار
گرفت .محمدمه��دی میرمهدی ،رئی��س اتحادیه
فناورانرایانهتهرانبااعالماینخبرگفت:فروشهای
اینترنتی اکثرا ب��ه صورت قاچاق در کش��ور تأمین
میش��وند و خدمات پس از فروش از سوی سایتها
ارایه نمیشود ،بنابراین وزارت صنعت قانون فروش
مجازی را در دس��ت تدوین ق��رار داده ک��ه تا پایان
شهریورماهاینقانونبهصورترسمیابالغمیشود.

