
صف های فروش سنگین در حافظ، هیجانی و بی دوام است

فروشندگان سهام در مسیر پشیمانی
منتشر شدن خبر تمدید زمان مذاکرات در شامگاه دوشنبه موجب حاکم شدن مجدد جو انتظار و تردید همراه با 

رفتارهای هیجانی در تاالر شیشه ای شد، به طوری که از همان دقایق ابتدایی معامالت روز گذشته صف های خرید به 
صف های فروش سنگین تبدیل شد و قیمت سهام اکثر شرکت ها افت کرد. همان طور که قابل

12پیش بینی بود، در بازار سهام شرکت های خودرویی و بانکی از بیشترین کاهش برخوردار شدند، زیرا...
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 موفقیت در ورزش
و موفقیت در مدیریت هر دو

از یک منشا سرچشمه می گیرند.
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 مدیران و کارشناسان صنعت خودرو
از راهکارهای جلوگیری از زیاندهی این صنعت می گویند

 صنعت خودرو
در پیچ تند نوسازی

چند س��الی اس��ت که خودروس��ازی در 
ای��ران از مس��یر اصل��ی خود خارج ش��ده 
و به کژراهه ای رس��یده اس��ت ک��ه در آن 
ن��ه مصرف کنن��دگان ب��ه رضایت نس��بی 
رس��یده اند، ن��ه خودروس��ازان از ش��رایط 

آن  س��ود دهی  و  محصوالتش��ان  تولی��د 
خرس��ند هس��تند. در ی��ک س��وی میدان 
مصرف کنن��دگان در ت��اش هس��تند تا با 
برطرف کردن نیاز خود در بازار خودروهای 
کارکرده و خرید اقساطی، درگیری کمتری 

با قیمت های نجومی خودروسازان پیدا کنند 
و به قهر خود با تولیدات امروز خودروسازان 
ادامه دهند و در سوی دیگر خودروسازان از 
شرایط سخت تولید و هزینه های باالی این 

امر در کشور گایه دارند.

وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی اعام 
ک��رد ک��ه الیح��ه بودجه س��ال 94 
براس��اس ش��رایط تحریم به مجلس 

شورای اسامی می رود. 
عل��ی طیب نی��ا، دیروز در حاش��یه 
تحق��ق  از  اس��تانداران  گردهمای��ی 
98درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه 
در س��ال ج��اری خب��ر داد و اف��زود: 
این امر نش��ان دهنده اج��رای اقتصاد 
مقاومتی و دستیابی به توفیقات قابل 

ماحظه این سیاست هاست. 
وی درب��اره الیحه بودجه 94 گفت: 
از مدت ه��ا قب��ل در س��تاد اقتصادی 
دولت تم��ام س��ناریوها و گزینه های 
محتم��ل را برای کش��ور چه از حالت 
خوش بینان��ه و بدبینانه مطرح ش��د و 
س��ناریوها را تعریف و آثار و نتایج هر 
کدام را ب��رآورد کردیم، به طوری که 
برای مقابله با ه��ر وضعیتی راهکاری 

طراحی شده است. 
ای��ن عضو کابینه دول��ت یازدهم با 
تاکید بر اینکه دولت آماده اس��ت در 
هر وضعیتی و براس��اس آن ش��رایط 
برنامه ه��ای خود را تنظیم کند، اظهار 
کرد: در الیحه بودجه ای که قرار است 
به مجلس تقدیم ش��ود با فرض ادامه 
ش��رایط تحریم برنامه ها تدوین شده، 
ضمن آنک��ه بودجه را با فرض کاهش 
معن��ادار قیمت نف��ت )کاهش حدود 
30 درصدی(تنظی��م خواهی��م کرد و 
تاش شده قیمت نفت نرخی باشد که 

کاما جنبه های احتیاط در آن رعایت 
ش��ود و از وص��ول آن درآمد مطمئن 
باشیم.  وزیر اقتصاد درباره سایر منابع 
درآمدی دولت از جمله مالیات و سود 
س��هام در الیحه بودج��ه 94 تصریح 
کرد: تاش شده برآوردهای منطقی از 
این منابع صورت گیرد، به گونه ای که 
اطمینان باالیی از وص��ول این منابع 
در سال آینده داشته باشیم.  به گفته 
وی، تجرب��ه س��ال جاری نش��ان داد 
ک��ه برآوردها در بودجه س��ال جاری 

منطقی بوده است. 

تحقق 98 درصدی درآمدهای 
مالیاتی سال 93 تاکنون 

طیب نی��ا، با بیان اینک��ه در بودجه 
س��ال ج��اری ب��رای مالی��ات رش��د 
42درص��دی پیش بین��ی ش��ده بود، 
ادام��ه داد: ح��دود 97 ت��ا 98 درصد 
ای��ن درآمدها تاکنون محقق ش��ده و 
این حاکی از توفیق مطلوبی است که 
در راس��تای اقتصاد مقاومتی به دست 
آورده ای��م و اقتص��اد مقاومتی ایجاب 
می کند وابستگی به درآمدهای نفتی 
را کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی را 

از بودجه افزایش دهیم. 

17 هزار میلیارد تومان برای 
طرح های عمرانی 

از تخصی��ص 21 ه��زار  طیب نی��ا 
میلیارد تومان به بودجه عمرانی خبر 

داد و گفت: 17 ه��زار میلیارد تومان 
از این رقم پرداخت ش��ده و مابقی آن 
نیز پرداخت خواهد شد.  وزیر اقتصاد 
گفت: فکر می کنم تا پایان سال رکورد 
کم س��ابقه در خص��وص هزینه ه��ای 
عمرانی را برجای بگذاریم که البته این 
امر با وج��ود کاهش درآمدهای نفتی 
اس��ت و البته می خواهیم هزینه های 
عمران��ی را باالت��ر از س��ال های قبل 
تخصی��ص دهیم.  وی ب��ا بیان اینکه 
درآم��د نف��ت در بودجه س��ال آینده 
براس��اس حداقلی که تضمین ش��ده 
آن مطمئ��ن هس��تیم،  تحق��ق  از  و 
تعیین می ش��ود، گف��ت: در خصوص 
هزینه های جاری دولت تاش کردیم 
نهای��ت صرفه جوی��ی را انج��ام دهیم 
ت��ا بتوانیم بخ��ش قابل ماحظه ای از 
منابع بودجه را به هزینه های عمرانی 

اختصاص دهیم. 

اعتبار هدفمندی یارانه ها در 
الیحه بودجه 94 دیده می شود 

طیب نیا در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر آنکه آی��ا درآمد هدفمندی یارانه ها 
در بودجه 94 آورده می ش��ود یا خیر؟ 
گفت: هدفمن��دی یارانه ها در بودجه 
لحاظ می شود، ولی جزییات بودجه ای 
را هم��کاران در معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی بای��د ارائه دهند. در 
قانون بودجه طبیعتا برای هدفمندی 

یارانه ها باید حکم الزم قید شود. 

وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی در 
پاسخ به ش��رایط پرداخت های نقدی 
یارانه ها در س��ال آینده، تصریح کرد: 
عل��ی ربیعی، وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی مس��ئول این بخش هستند 
و وی بای��د پاس��خ نهای��ی را در این 

خصوص دهند. 

مذاکرات ژنو نتایج مثبتی داشت 
وی با اش��اره ب��ه مذاک��رات ایران 
با گ��روه 1+5، اظهار ک��رد: مذاکرات 
نتایج مثبتی داش��ت، البته زمانی بود 
ک��ه گ��روه 1+5  حاض��ر نبودند حق 
ای��ران را در زمینه هس��ته ای و انرژی 
هس��ته ای جدی بگیرند، اما هم اکنون 
به گونه ای ش��ده که دنیا می داند ایران 
کشور کاما صلح طلب است و ثبات و 
آرامش را در منطق��ه فراهم می کند، 
ب��ه همین دلیل، دش��منان ما مجبور 
ش��ده اند ح��ق م��ا را بپذیرن��د و این 
واقعیت��ی انکارناپذیر اس��ت.  طیب نیا 
درپای��ان گف��ت: اطمین��ان دارم، ب��ا 
توجه به روندی که تاکنون داش��تیم 
در ادامه موفق به دریافت حقوق حقه 
می ش��ویم؛ هم اکنون نی��ز دیگر اصل 
غنی سازی مورد بحث نیست و درباره 
چند و چ��ون و کیفیت بحث صورت 
می گی��رد و این به معنای این اس��ت 
که در نبرد س��نگین حوزه سیاسی و 
اقتصادی برن��ده مبارزه بوده ایم و این 

را به مردم تبریک می گوییم. 

وزیر اقتصاد: الیحه بودجه 94 براساس شرایط تحریم به مجلس می رود

رییس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کشور، سند »منش��ور حقوق مودیان 
مالیات��ی« را برای اجرا ب��ه اداره های 

مالیاتی سراسر کشور اباغ کرد. 
در ای��ن بخش��نامه آم��ده اس��ت: 
مودی��ان مالیاتی به عن��وان ذی نفعان 
اصلی س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، 
س��رمایه های ارزش��مند این سازمان 
محسوب می شوند و تمکین داوطلبانه 
آن��ان از تکالیف قانونی، ضمن افزایش 
کارآیی نظ��ام مالیاتی، ارتقای جایگاه 
امور مالیاتی کشور  اجتماعی سازمان 

را نیز در پی خواهد داشت. 
تحقق این مهم، در گرو آشناسازی 
مودیان با حقوق قانونی خود و جلب 

اعتماد آنان نس��بت ب��ه پایبندی به 
تمامی ارکان نظام مالیاتی به رعایت 
این حقوق اس��ت. بر همین اساس و 
به منظور شفاف سازی حقوق مودیان 
مالیاتی، منشور حقوق مودیان که بر 
مبنای اصول قانون اساسی جمهوری 
اس��امی ایران و با تکیه ب��ر قوانین 
مالیات ه��ای مس��تقیم و مالی��ات بر 
ارزش اف��زوده، قان��ون مدنی و قانون 
تج��ارت تدوین ش��ده اس��ت، جهت 
اجرا در تم��ام واحدهای س��ازمانی، 
اباغ می ش��ود.  رییس کل س��ازمان 
ام��ور مالیات��ی کش��ور در ادام��ه، با 
اش��اره بر اهمیت سند منشور حقوق 
مودی��ان تاکی��د ک��رده اس��ت: تمام 

ماموران مالیات��ی ملزم به رعایت آن 
هس��تند. بنابراین ب��ه منظور تثبیت 
جایگاه این سند به عنوان معیار عمل 
ارکان مختلف س��ازمان در برخورد با 
مودیان مقتضی اس��ت منشور حقوق 
مودیان در سیاست گذاری های کان 
س��ازمان م��ورد توجه ق��رار گرفته و 
برنامه ریزی ه��ای عملیاتی الزم برای 
اجرای این سند و نهادینه سازی مفاد 
آن صورت پذیرد. براین اساس تمامی 
اداره های کل  مدیران ارشد سازمان، 
امور مالیاتی سراس��ر کش��ور و دفاتر 
س��تادی مرتبط، باید حسب وظایف 
ذاتی خ��ود، اقدام ه��ای الزم را برای 
اجرای منشور حقوق مودیان به عمل 

آورند.  در پایان این بخش��نامه، آمده 
است: با عنایت به آنکه مودی مداری 
عاملی کلی��دی در افزایش کارآیی و 
اثربخشی سازمان امور مالیاتی کشور 
به ش��مار می آید، انتظار می رود تمام 
واحدهای ستادی و عملیاتی سازمان، 
پیاده س��ازی منشور حقوق مودیان را 
به عن��وان اصلی راهبردی مد نظر قرار 
دهند. دکتر عس��کری ابراز امیدواری 
کرده، تاش و جدی��ت همکاران در 
اجرای این منش��ور، ارتقای فرهنگ 
تمکی��ن  و  خوداظه��اری  مالیات��ی، 
نهای��ت  در  و  مودی��ان  داوطلبان��ه 
 اعت��ای نظ��ام مالیاتی را ب��ه همراه 

داشته باشد. 

سند منشور حقوق مودیان مالیاتي ابالغ شد

س��خنگوی دولت اعام کرد: نرخ تورم در آبان ماه به 17/8درصد رسیدکه 
نسبت به مهر ماه 1/3درصد کاهش یافت. 

به گ��زارش ایرنا، محمدباقر نوبخت گفت: نرخ ت��ورم نقطه به نقطه هم در 
آبان )نس��بت به آبان 92( 13/2درصد برآورد ش��ده که این میزان برای مهر 

93 )نس��بت به مهر 92( 14/2درصد بود.  وی ن��رخ تورم در طول آبان ماه 
را 0/8 درص��د اعام کرد که نس��بت به مهر ماه 0/6درصد کاهش را نش��ان 
می دهد.  براس��اس اعام بانک مرکزی نرخ ت��ورم در مهر ماه 19/4درصد و 

مرکز آمار ایران 19/1درصد بوده است. 

سخنگوی دولت: نرخ تورم در آبان به 17/8 درصد کاهش یافت

نگاهی به راه حل جدید سازمان هواپیمایی برای عبور از تحریم ها

بخش خصوصی
عصای دست ناوگان هوایی می شود

 موج جدید حمالت سایبری علیه برخی کشورها

استاکس نت دوباره زنده شد

15

6

3
9

5
شکایت یک نماینده مجلس از وزیر اقتصاد به کمیسیون اصل 90
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اینفوگرافیمدیریتی

تبلیغات نامرئی،  میهمانان ناخوانده ذهن مشتری

 آگهی هایی که
ناخودآگاه شما راهدف می گیرند



نفت و نیرو2

وابس��تگی  ای��ران  بودج��ه 
ش��دیدی به نف��ت دارد، اما به 
دلیل نوس��انات قیمت نفت در 
سال جاری، دولت تدبیر و امید 
می داند که باید از پیله وابستگی 
ب��ه نفت خ��ود را برهان��د، زیرا 
درآمدهای��ش در س��ال 94 هر 
بش��که نفت خام تنه��ا 70 دالر 

تعیین خواهد شد. 
وزی��ر اقتص��اد از تعیین هر 
بش��که نفت خ��ام ب��ا قیم��ت 
در  ای��ن  داد.  خب��ر  دالر   70
حالی اس��ت که س��ال گذشته 
هر بش��که نفت خام 100 دالر 
محاسبه شده بود با این اوصاف، 
درآمدهای نفتی کشور پس از 
چن��د س��ال دوب��اره عقبگرد 
ش��دیدی به گذش��ته خواهد 
داشت. در س��ال 89 بهای هر 
بشکه نفت خام در بودجه  65 
دالر بود، ح��ال دولت یازدهم 
ب��ا ای��ن قیمت حداقل��ی نگاه 
محتاطانه ای نس��بت به قیمت 
نفت را پیش بینی کرده است. 
بیش از 80 درصد از اقتصاد 
ایران وابس��ته به نفت اس��ت 
درآمده��ای  محقق نش��دن  و 
نفت��ی و غیر نفت��ی دولت را با 
کس��ری بودجه مواجه می کند 
از ای��ن رو تعیی��ن قیم��ت هر 
بش��که نفت خام تاثیر مستقیم 

بربودجه دارد. 

نگاهواقعبینانه
مجلسودولت

اس��ماعیل جلیل��ی، عض��و 
کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجلس در این باره 
به  »فرصت امروز«  می گوید: 
»با توج��ه به نوس��انات اخیر 
به��ای ه��ر بش��که نفت خام و 
رون��د نزولی آن بای��د قیمت 
نهای��ی ه��ر بش��که نف��ت در 
بودج��ه 94 واقع بینانه بس��ته 

شود از این رو، پیشنهاد دولت، 
نفت خام  بش��که  ه��ر  یعن��ی 
بهترین گزینه خواهد  70دالر 
بود. سال گذش��ته بهای نفت 
این  بس��ته ش��د،  غیر حقیقی 
را  زیادی  نگرانی های  مس��ئله 
ب��رای تحق��ق بودجه س��االنه 
ایج��اد کرد. اگرچ��ه فروش با 
قیمت مناسب در چند ماه اول 
س��ال مانع از کس��ری بودجه 
ش��د، اما با این روند نمی توان 

غیر منطقی حرکت کرد.«
وی با اش��اره ب��ه اینکه بهای 
پیش��نهادی دول��ت کام��ا با 
و خواس��ته  ش��رایط موج��ود 
مجلس منطبق است، می افزاید: 
»براس��اس قانون بودجه، دولت 
هر س��ال باید وابستگی خود را 
از بودجه نف��ت کاهش دهد، از 
این رو، ش��رایط کنونی بهترین 
فرصت تحقق این اصل اس��ت. 
ش��رایط ب��رای دول��ت یازدهم 
قدری س��خت خواهد ب��ود، اما 
چاره ای جز اینکه نگاه درس��ت 
به وضعیت بین المللی داش��ته 

باشیم، نداریم.«
بر این اساس، دولت در سال 
آین��ده باید به دنبال جایگزین 

مناب��ع درآمدی جدید  کردن 
درآمدهایشان  کاهش  تا  باشد 
به نوعی جبران ش��ود. در این 
مس��یر دولت باید ب��ا جدیت 
تمام نس��بت به اخ��ذ مالیات 
گام  ب��ردارد و راه ه��ای فرار از 
مالیات ها را به حداقل برساند. 
به گفته جلیل��ی »دولت باید 
در سال 94 هزینه های جاری 
خ��ود را کاهش دهد. امس��ال 
دولت با کسری مواجه نشد اما 
اگر مجلس مانع بلندپروازی ها 
دول��ت نش��ود تضمینی وجود 
ندارد که س��ال آینده دولت از 
کسری بودجه در امان باشد.«

موس��ی الرضا ثروت��ی، دیگر 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شورای با 
اش��اره به اینکه تعیین قیمت 
ه��ر بش��که نفت ب��ا 70 دالر 
عقانی تری��ن تصمی��م دولت 
در بودجه نویس��ی اس��ت، ب��ه  
»فرصت امروز« می گوید: »اگر 
به��ای نفت خام متاثر از فضای 
بین الملل��ی افزایش یا کاهش 
اصاحیه  می تواند  یابد،  دولت 
بنویس��د بدون ش��ک  بودجه 
در ای��ن فضای تعاملی مجلس 

همراه دولت اس��ت.«  با وجود 
اینک��ه رایزنی ه��ای نمایندگان 
مجلس برای هر بشکه نفت خام 
80 ت��ا 85 دالر ب��ود ام��ا الیحه 
بودج��ه دولت و اع��ام 70 دالر 
موجب مس��رت مجلس ش��ده 
اس��ت، به طوری  ک��ه ثروتی در 
این باره معتقد اس��ت دولت در 
فضای کنونی می تواند وابستگی 
خود را نسبت به نفت خام کاهش 
دهد و س��عی کند از مسیرهای 
دیگ��ر درآمدهای خود را افزایش 
دهد. دولت با چابک س��ازی خود 
و کاه��ش درآمدهای هزینه های 
جاری می تواند در فضای اقتصاد 
مقاومت��ی موفق باش��د. در این 
مسیر مجلس خود را همراه دولت 

می داند. 

حمایتازطرحهای
کاهشخامفروشی

با ای��ن وجود، س��هم دولت 
یازده��م از نف��ت در الیح��ه 
بودج��ه  حداقل��ی اس��ت. در 
ش��رایط موجود راهکار اصلی 
از طرح های  حمایت مجل��س 
است.  نفت خام  فروش  کاهش 
دولت اگ��ر اقتص��اد مقاومتی 

قطع��ا  بگی��رد،  پی��ش  در  را 
موفق خواهد ش��د. در اقتصاد 
باید  از خام فروش��ی  مقاومتی 
جلوگیری شود. با این دیدگاه 
توس��عه و ایجاد پاالیشگاه ها و 
پتروشیمی های مورد نیاز باید 
در اولوی��ت دولت ق��رار گیرد، 
نفت��ی صادر  اگر محص��والت 
ش��ود برای دولت سودآورتر از 
نفت خام اس��ت.  با این اوصاف، 
باید مجلس از طرح های دولت 
در حوزه نفت حمایت داش��ته 
باش��د. اما مجلس نه��م در این 
م��دت زم��ان باره��ا و بارها با 
به خصوص  دولت  سیاست های 
در حوزه نف��ت و انرژی موضع 
داشته باش��د که آخرین آن به 
پتروش��یمی ها  خوراک  تعیین 
مربوط است.  ثروتی در این باره 
می گوی��د:  »در ش��رایط کنونی 
باید نگاه ها حمایتی باشد. دولت 
می تواند از صندوق توسعه ملی 
ب��رای حمایت از پاالیش��گاه و 
استفاده کند. در  پتروشیمی ها 
ح��ال حاضر، نقدینگ��ی دولت 
190 هزار میلیارد تومان است 
که شنیده ها حکایت از آن دارد 
که ای��ن نقدینگ��ی 240 هزار 
میلیارد تومان اس��ت. اگر تنها 
40 ت��ا 50 میلیارد تومان برای 
حمایت از طرح های توس��عه ای 
هزینه ش��ود درآمدهای داخلی 

کشور افزایش می یابد.«
اما در این میان الزم اس��ت، 
با تعیین سیاست های  مجلس 
جدی��د از بخ��ش خصوص��ی 
داشته  همه جانبه تری  حمایت 
باش��د و از دول��ت بخواهد که 
پروژه های  واگذاری  جس��ارت 
متع��دد را به این بخش بدهد، 
قوانین  نه تنه��ا  اما متاس��فانه 
م��ا در ای��ن بخ��ش کارآم��د 
نیستند، بلکه دولت نیز حاضر 
نیس��ت در این حوزه به بخش 

خصوصی اعتماد کند. 

به گ��زارش خبرگزاری رویترز 
به عل��ت احتمال اع��ام کاهش 
تولید محدود نفت خام توس��ط 
کش��ورهای عضو اوپک هر بشکه 
نفت خام برنت دریای شمال در 
بازارهای آسیایی به قیمت کمتر 

از 80 دالر معامله شد. 
در همین راستا طبق برنامه ای 
از پیش اعام ش��ده وزرای نفت 
اوپک 27نوامبر  کشورهای عضو 
در مح��ل این س��ازمان در وین 
نشس��تی ب��ه منظ��ور بررس��ی 
وض��ع موجود و اتخ��اذ مواضع و 
راهکارهای مناسب برای مواجهه 
با آن خواهند داشت. این نشست 
در حال��ی برگ��زار می ش��ود که 
برخی از کشورهای عضو خواهان 
کاهش ی��ک میلیون بش��که در 
روز یا حتی بیش��تر برای تنظیم 
قیم��ت در بازاره��ای جهانی به 
واس��طه عرض��ه نف��ت مطابق با 
تقاض��ای موج��ود هس��تند که 
از ماه ژوئن س��ال ج��اری افتی 
30درصدی را تجربه کرده است. 
در این میان روس��یه به عنوان 
کش��ور غیرعض��و در اوپک یکی 
نفت  عم��ده  صادر کنن��دگان  از 
در بازارهای جهانی که ش��دیدا 
ب��ه نفت ب��رای تقوی��ت اقتصاد 
داخلی خود وابس��ته است، برای 
بیش��تر  س��قوط  از  جلوگی��ری 
قیمت نفت و به منظور تش��ویق 
کش��ورهای عض��و اوپ��ک برای 
کاهش تولی��د نفت خام تولیدی 
خود اعام کرده که آماده اس��ت 
به می��زان 300 هزار بش��که در 
روز از تولید روزانه اش را کاهش 

ده��د. این درحالی اس��ت که به 
عقی��ده کارشناس��ان و فع��االن 
حوزه نفت انتظار نمی رود اوپک 
کاهش تولید چشمگیری داشته 

باشد. 
گفتنی اس��ت در مورد تصمیم 
احتمال��ی اعضای اوپک مبنی بر 
کاه��ش تولید نفت خ��ام، بانک 
 ای اِن زد در اطاعیه ای که صبح 
سه شنبه منتشر کرد اعام کرده 
است که فعاالن و خریداران نفت 
در بازار انتظارات خود را مبنی بر 
احتمال کاهش چش��مگیر تولید 

از سوی اوپک تعدیل کرده اند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت پ��س از 
تعدیل انتظارات در مورد میزان 
کاه��ش تولید نفت خام توس��ط 
کش��ورهای عضو اوپک توس��ط 
کارشناس��ان و تحلیلگران حوزه 
ان��رژی قیم��ت هر بش��که نفت 
خ��ام برنت با 25 س��نت کاهش 
ب��ه قیمت 79 دالر و 43 س��نت 

معامل��ه ش��د. در همین راس��تا 
قیمت هر بشکه نفت خام ایاالت 
متح��ده امریکا نیز با 11 س��نت 
کاهش ب��ه قیمت 75 دالر و 67 

سنت در هر بشکه معامله شد. 
ای��ن گمانه زنی ه��ا در م��ورد 
تصمی��م احتمالی اوپک در مورد 
کاه��ش تولید می��زان نفت خام 
صادرات��ی آن در حال��ی مطرح 
تاکنون کشورهای  می ش��ود که 
ای��ران، لیبی، ونزوئ��ا و اکوادور 
از جمل��ه اعضای این س��ازمان 
هس��تند ک��ه درخواس��ت خود 
را مبن��ی بر کاه��ش تولید نفت 
توس��ط اعضا مطرح کرده اند که 
این درخواست با مقاومت برخی 
از اعض��ای اوپ��ک نظی��ر کویت 
مواجه شده اس��ت. مقامات این 
کشور کوچک و ثروتمند حاشیه 
خلیج فارس اع��ام کرده اند که 
احتم��ال کاهش تولید نفت خام 
این کش��ور در چارچ��وب اوپک 

بسیار غیر محتمل است. 
از  بس��یاری  می��ان  ای��ن  در 
تحلیلگ��ران معتقدن��د که آنچه 
در نهای��ت از اهمی��ت برخوردار 
اس��ت تصمیم عربستان سعودی 
تولید کننده  بزرگ ترین  به عنوان 
و صادر کنن��ده نف��ت اس��ت که 
باتوجه به شواهد موجود به نظر 
نمی رس��د که سعودی ها چندان 
ب��رای  تصمیم گی��ری  مواف��ق 
افزای��ش مجدد قیم��ت نفت در 
بازارهای جهانی باش��ند و انتظار 
نمی رود این کشور اقدامی جدی 
را در جه��ت حمای��ت از کاهش 
تولید به منظ��ور افزایش قیمت 

در بازار داشته باشد. 
در همی��ن راس��تا و در ارتباط 
با وضعیت فعلی بازار و نشس��ت 
آتی اوپ��ک، بانک بارکلیز بریتانیا 
در تحلیل��ی می گوید: با توجه به 
اینکه بیش��ترین می��زان افزایش 
تولی��د نفت خ��ام و عرضه آن در 

بازار توسط کش��ورهای غیر عضو 
اوپک ص��ورت می گی��رد به نظر 
نمی رس��ید ای��ده کاه��ش تولید 
تاثیر چندانی در بازارهای جهانی 
داشته باشد. با در نظر گرفتن این 
موضوع به نظر می رس��د کاهش 
تولی��د در بازار ن��ه تنها منجر به 
بهب��ود وضعیت قیم��ت نفت در 
بازار نخواهد ش��د بلک��ه ممکن 
است موجب از دست رفتن سهم 
کش��ورهایی که به کاهش تولید 

مبادرت می کنند از بازار شود. 
در ادام��ه تحلیل بانک بارکلیز 
در م��ورد وضعی��ت ب��ازار آمده 
است: واکنش عربستان سعودی 
ب��ه کاهش قیمت نف��ت در بازار 
تاکن��ون چن��دان امیدوار کننده 
نب��وده اس��ت. زیرا این کش��ور 
اخیرا اعام کرده که دیگر مانند 
گذش��ته قادر به تاثیرگذاری در 

بازار نخواهد بود. 
ادام��ه  در  اس��ت  گفتن��ی 
و  کارشناس��ان  گمانه زنی ه��ای 
تحلیلگران حوزه انرژی در مورد 
نشس��ت آت��ی اوپ��ک و تصمیم 
احتمالی اعض��ای آن در واکنش 
به افت شدید قیمت ها، بسیاری 
از س��رمایه گذاران و خری��داران 
نفت در بازار پیش بینی می کنند 
که در صورت عدم اتخاذ تصمیم 
مناس��ب توسط اوپک در کاهش 
قابل توجه تولید نفت خام قیمت 
این محصول در بازارهای جهانی 
به حدود 60 دالر کاهش خواهد 

یافت. 
ترجمه:معراجآگاهی
منبع:رویترز
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سهم حداقلی دولت یازدهم از نفت در الیحه بودجه

سقوطبرنتبهزیر80دالردرنتیجهاحتمالکاهشمحدودتولیدتوسطاوپک

ایران،عراقولیبیازکاهشتولیدنفتاوپکمعافمیشوند

سهمیهسوختنیروگاههامشخصشد

وزیر نیرو با بیان اینکه در جلس��ات مسئوالن وزارت 
نیرو و وزارت نفت س��همیه سوخت نیروگاه ها در فصل 
زمستان تعیین و مشخص ش��د، گفت: هماهنگی های 
الزم برای تامین سوخت نیروگاه ها در فصل زمستان با 

وزارت نفت انجام شد. 
 حمی��د چیت چیان در حاش��یه همایش بس��یجیان 
صنع��ت آب و ب��رق در گفت وگ��و با  فارس در پاس��خ 
به این س��وال که آیا سهمیه س��وخت نیروگاه ها برای 
فصل زمس��تان مش��خص و تعیین ش��ده است، گفت: 
در جلس��اتی که میان مس��ئوالن وزارت نیرو و وزارت 
نفت تش��کیل شد سهمیه س��وخت نیروگاه ها در فصل 

زمستان مشخص شد. 
وی اف��زود: در هماهنگی هایی که میان دو وزارتخانه 
صورت گرفت مقرر ش��د در فصل زمس��تان بدون هیچ 

مشکلی سوخت نیروگاه ها تامین شود. 
چیت چی��ان با اش��اره ب��ه اینکه ت��ا حدودی در 
تامین س��وخت نیروگاه ها تحت فشار قرار داشتیم، 
گف��ت: در ای��ن جلس��ات مق��رر ش��د روزانه 100 
میلی��ون متر مکع��ب گاز، 400 میلیون متر مکعب 
مازوت و 20 میلیون متر مکعب گازوییل از س��وی 
وزارت نف��ت و ش��رکت های زیرمجموعه در اختیار 
وزارت نی��رو و نیروگاه ه��ای تح��ت پوش��ش ای��ن 

وزارتخانه قرار گیرد. 

استفادهازمازوتدرپتروشیمیهاو
نیروگاههاتاسالآیندهمتوقفمیشود
م��ازوت س��وختی آالینده اس��ت، از ای��ن رو تاکید 
سازمان حفاظت محیط زیست بر استفاده از گاز طبیعی 
در پاالیشگاه ها و نیروگاه ها است تا هوایی سالم داشته 

باشیم 
 یوسف رشید، رییس مرکز ملی هوا سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت گفت: اس��تفاده از مازوت به عنوان یک 
س��وخت آالینده در پاالیش��گاه ها، نیروگاه ه��ا و دیگر 

صنایع تا سال آینده متوقف می شود. 
 ب��ه گزارش پایگاه اطاع رس��انی دولت، رش��یدی 
در کارگ��روه تخصص��ی  »آلودگی ه��وا، چالش ها و 
راهکارها«  اظهار کرد: با س��رد ش��دن هوا و افزایش 
و  پتروش��یمی ها  خانگ��ی،  بخ��ش  در  گاز  مص��رف 
نیروگاه ه��ا برای فعالیت از مازوت به عنوان س��وخت 
اس��تفاده می کنند. مازوت س��وختی آالینده اس��ت، 
از ای��ن رو تاکید س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت بر 
اس��تفاده از گاز طبیعی در پاالیش��گاه ها و نیروگاه ها 

است تا هوایی سالم داشته باشیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه به علت کمب��ود گاز طبیعی این 
کار با مش��کل مواجه شده است، گفت: به علت توسعه 
نیافت��ن پارس جنوبی، گاز طبیعی در کش��ور به اندازه 
رف��ع نیاز مصارف خانگی و صنای��ع به طور همزمان در 
زمان اوج مصرف وجود ندارد، از این رو اس��تفاده از گاز 
در پاالیش��گاه ها و نیروگاه ها در فصول سرد سال، هنوز 

امکان پذیر نیست. 
 رش��یدی افزود: اکن��ون با اقداماتی که س��ازمان ها 
و وزارتخانه ه��ای مرتب��ط در حال انجام آن هس��تند، 
تولی��د گاز طبیعی در کش��ور به تدریج افزایش می یابد 
و این مش��کل سال آینده برطرف می شود. وی گفت: با 
توجه به ش��رایط کنونی تولید گاز در کشور، امسال نیز 
پاالیشگاه ها در فصل سرد سال قطعا از مازوت استفاده 

خواهند کرد. 
 رییس مرکز ملی هوا سازمان حفاظت محیط زیست 
افزود: زمانی که به علت س��رد شدن هوا مصرف گاز در 
بخش خانگی افزایش می یابد، پتروش��یمی ها و صنایع 
دو گزینه پیش رو دارند؛ یکی اینکه از مازوت اس��تفاده 
کنند، یا اینکه خاموش ش��وند. وی ادامه داد: به دالیل 
مختلف قطعا نمی توانن��د فعالیت خود را متوقف کنند 
بنابرای��ن ناچارند از مازوت اس��تفاده کنند که س��بب 
آلودگ��ی هوا می ش��ود، از ای��ن رو س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت در ص��دد حذف کامل این س��وخت در 

صنایع است. 

طراحیوساختقطعاتوتجهیزات
جدیدعملیاتیدربرقدزفول

طراحی و س��اخت ابزار و تجهی��زات جدید عملیاتی 
با ایجاد س��رعت و س��هولت در انجام کار، رضایتمندی 
و افزایش انگیزه در نفرات س��یمبان را به همراه داشته 

است. 
عبدالحس��ن گندمچی��ن، ریی��س اداره ایمنی برق 
دزفول با اعام این خبر گفت: ابزار و تجهیزات مناسب 
در انج��ام هر کاری نیاز ضروری آن کار اس��ت و قابل 
چشم پوش��ی نیس��ت، باالخص در امر توسعه و اصاح 
شبکه های توزیع برق که رعایت زمان و دقت در انجام 

کار بسیار حائز اهمیت است. 
گندمچی��ن با اش��اره ب��ه س��اخت اره جدید برای 
هرس درختان افزود: به کمک این وس��یله، مشکات 
موجود در روند هرس درختان تا سطح قابل توجهی 
مرتفع ش��ده است. از جمله این ویژگی ها می توان به 
استحکام و سادگی در ش��کل ظاهری، قابلیت نصب 
روی انواع چوب اس��تیک بدون وجود واس��طه و در 
کمتری��ن زمان ممکن، ام��کان نصب روی هزار خاره 
چوب هات )چوب استیک( و استفاده از ارتفاع چوب 
برای هرس ش��اخه های باالدس��ت درخت��ان، تامین 
ایمنی کام��ل فرد هرس کننده در مقابل برق گرفتگی 
ب��ه دلیل صددر صد عایق بودن چوب اس��تیک و نیز 
قدرت مانور باال در ایجاد حالت های مختلف در تیغه 

اصلی اره اشاره کرد.

رونماییازقراردادهای
جدیدنفتیبهتعویقنمیافتد

 رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران تاکید 
کرد زم��ان رونمایی از قراردادهای جدیدی نفتی ایران 

تغییر نمی کند. 
س��یدمهدی حس��ینی در گفت وگو با ایس��نا از تغییر 
نکردن زمان برگزاری س��مینار لندن برای ارائه مدل تازه 
قرارداده��ای نفتی خبر داد و گف��ت: طبق برنامه قرارداد 
 ای پی س��ی 23 ت��ا 25 فوریه 2015 )چهارم تا شش��م 
اسفندماه1393( در هتل ماریوت لندن معرفی می شود. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از تمدید مذاکرات 
هسته ای ایران و کش��ورهای عضو گروه 5+1 تا 9 تیرماه 
94، زم��ان معرفی قراردادهای ت��ازه نفتی ایران در لندن 
تغییر می کند؟ گفت: تمدید توافق ایران تاثیر چندانی بر 
برگزاری سمینار و ارائه مدل تازه قراردادهای نفتی ایران 
در لندن ندارد. وی با بیان اینکه هم اکنون مجموع شرایط 
بین المللی برای برگزاری سمینار فراهم است، یادآور شد: 
به نظر نمی رسد مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد 
و ایران نیز هم اکنون تصمیمی برای تغییر تاریخ برگزاری 

این سمینار ندارد. 
در نسل چهارم قراردادهای بیع متقابل قرار بر این است  
که حلقه های مختلف صنعت نفت )اکتش��اف، توس��عه و 
تولید( به صورت یکپارچه واگذار شود تا شرکت های خارجی 
با چنین ق��راردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت 
ایران داش��ته باش��ند. در این قرارداد مالکیت مخزن قابل 
انتقال نیس��ت و مالکیت واگذار نمی شود و تولید صیانتی 
از مخزن، یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست.  

 
20میلیونمترمکعبگازمشعل)فلر(

بهمزایدهگذاشتهمیشود
علی کاردر، معاون س��رمایه گذاری شرکت ملی نفت 
ای��ران با اذعان ب��ه اینکه درحال حاضر ش��رایط ایجاد 
ارزش افزوده از گازهای مش��عل برای وزارت نفت مهیا 
نیست، از برگزاری مزایده فروش 20 میلیون مترمکعب 
گاز مش��عل )فلر( به بخش خصوصی در روزهای آینده 
خبر داد. مزایده فروش گازهای مشعل امروز چهارشنبه 

پنجم آذر ماه برگزار می شود. 
وی با بیان آنکه متاسفانه تبلیغات الزم برای برگزاری 
این مزایده به نحو مطلوب صورت نگرفته است، به ایرنا 
توضیح داد: تاکنون بیش از 30 شرکت سرمایه گذار در 
جلسات توجیهی به منظور سرمایه گذاری در این بخش 

شرکت کرده اند. 
وی نرخ بازگشت سرمایه در این پروژه را حداقل 23 
درص��د عنوان کرد و گفت: این پروژه ها با هدف تحقق 
اه��داف اقتصاد مقاومت��ی به بخش خصوص��ی واگذار 
خواهند شد. با واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی 
کش��ور می تواند در کوتاه ترین زمان ممک��ن نه تنها از 
س��وزاندن گازهای مش��عل جلوگی��ری و ایجاد ارزش 
افزوده کند بلکه از افزایش آلودگی زیس��ت محیطی نیز 

جلوگیری کند. 
گفتنی است، سوزانده شدن روزانه حدود 20 میلیون 
مترمکعب گاز همراه نفت در مشعل های میادین نفتی، 
ایران را به س��ومین کشور در هدردهی این گاز تبدیل 
کرده اس��ت و اکنون شرکت ملی نفت با اعام فراخوان 
عمومی برای فروش گازهای مشعل در نظر دارد فلرها 

را برای همیشه خاموش کند. 
بانک جهانی در سال گذشته، ایران را پس از روسیه 
و نیجری��ه، س��ومین کش��ور در هدردهی و س��وزاندن 

گازهای همراه معرفی کرد. 

شتابگرفتنبورسانرژیازابتدایسال
 میرفتاح فتاح، مدیرعامل ش��رکت مدیریت ش��بکه 
ب��رق ایران با اش��اره به اینکه فعالیت ب��ورس انرژی از 
ابتدای س��ال جاری ش��تاب بیش��تری گرفته اس��ت، 
گف��ت: زمانی بورس متحول می ش��ود که هر خریدار و 
مصرف کنن��ده بزرگی بتواند بدون دغدغه و به راحتی از 

بورس برق بخرد. 
او ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه فعا فق��ط فروش��ندگان و 
نیروگاه ه��ای خصوصی در بورس انرژی فعال هس��تند 
به ایس��نا گفت: شرکت هایی فعالیت دارند که از طریق 
س��ازمان خصوصی سازی س��هامش واگذار شده است. 
فعا فقط ش��رکت های توزیع خریدار هستند و جز این 

شرکت ها، شرکت های دیگری وارد بورس نشده اند. 
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره 
ب��ه اینکه در گام بعدی می خواهیم ش��رایطی را ایجاد 
کنیم که س��ایر مصرف کنندگان مانند مصرف کنندگان 
س��نگین و صنایع بزرگ نیز داخل بورس شوند، گفت: 
 در حال حاضر در پی تعریف راهکارهای عملی هستیم. 
فتاح با اش��اره به لزوم تنظیم قوانین و مقررات برای 
فعالیت بیش��تر ب��ورس در حوزه برق گف��ت: وقتی که 

مقررات تنظیم شده تایید شوند وارد عمل می شویم. 
وی درباره زمان تایید مقررات تکمیلی و اصاح شده 
گفت: این مسئله در خور دولت، وزارت نیرو و فرادست 

باید از نظر قانونی حل شود. 

پتروشیمیعامل
افزایشقیمتموادشوینده

علیرضا رضایی، رییس اتحادیه عطاری تهران از افزایش 
12 درصدی قیمت موادش��وینده خب��ر داد و گفت: این 
افزایش قیمت در حالی اس��ت که براس��اس گزارش های 
ارسال ش��ده، کیفیت برخی از مواد شوینده تولیدی شده 
کاهش یافته است. او در گفت وگو با خبرنگار اصناف ایران 
افزود: براساس گزارش های دریافتی، به دلیل افزایش قیمت 
مواد اولیه پتروشیمی قیمت مواد شوینده نیز افزایش یافته 
است. افزایش قیمت کاال باید با افزایش کیفیت همراه باشد 
و اکنون در برخی از مواد ش��وینده ش��اهد کاهش کیفیت 
محصوالت و نارضایتی مصرف کنندگان هس��تیم. به دلیل 
استفاده کردن مواد اولیه نامرغوب در برخی از تولیدات داخلی 
کاالهای تولیدشده از کیفیت کمتری برخوردارند. این افزایش 
قیمت در مورد تمام مواد شوینده به جز پودر شوینده و صابون 

صورت گرفته است. 

نیروگاه

خبر استانی

نفت

گاز

انرژی

پتروشیمی

بین الملل

نفت

الههابراهیمی
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مناب��ع خبری که نخواس��تند 
نامشان فاش شود، اعام کردند 
که ای��ران، عراق و لیب��ی از هر 
گونه کاهش احتمالی تولید نفت 

اوپک معاف خواهند بود. 
منابع آگاه در اوپک خبر دادند 
که پیشنهاد معاف شدن سه کشور 
از تصمیم احتمالی این س��ازمان 
ب��رای کاه��ش تولید نف��ت، در 
نشست آتی اوپک بررسی می شود. 

به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه 
خبری بلومبرگ، دو منبع خبری 
آگاه به امور اوپک اعام کردند که 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( در نشس��ت روز پنجشنبه 
خود احتمال معافی سه کشور را از 
هرگونه کاهش احتمالی تولید نفت 

این سازمان بررسی می کند. 
در همی��ن زمین��ه و برخاف 
عقیده بس��یاری از کارشناس��ان 

نفتی، عل��ی النعیمی، وزیر نفت 
عربس��تان اظهار کرد که انتظار 
نشست س��ختی را ندارد. منابع 
خبری که نخواس��تند نامش��ان 
ف��اش ش��ود، اع��ام کردند که 
ایران، ع��راق و لیبی از هر گونه 
کاه��ش احتمال��ی تولی��د نفت 
اوپک معاف خواهند بود. از سوی 
دیگر، النعیمی که برای ش��رکت 
در نشس��ت اوپک در وین به سر 

می برد، به خبرن��گاران اعام کرد 
که این نخستین باری نیست که 
ب��ازار نفت با م��ازاد عرضه روبه رو 
ش��ده اس��ت. وزیر نفت عربستان 
اعام کرد ک��ه نمی داند اوپک در 
نشست روز پنجشنبه خود چه کار 
خواهد کرد. وی بدون ارائه توضیح 
بیشتری، گفت که نشست هفته 

جاری مشکل نخواهد بود. 
نخس��تین  آیا  گفت:  النعیمی 

باری اس��ت که بازارها با عرضه 
مازاد نفت روبه رو می ش��وند؟ نه، 
این نخستین بار نیست که مازاد 
عرضه نفت در بازار رخ می دهد. 
منابع خبری اوپک اعام کردند 
که این پیش��نهاد که ایران، عراق 
و لیبی کاهش تولید نفت نداشته 
باشند نش��ان می دهد که این سه 
کشور کمتر از مقدار ظرفیت خود 

نفت تولید می کنند. 



3 کار و تولید

شکایت یک نماینده مجلس 
ریی��س  و  اقتص��اد  وزی��ر  از 
سازمان امور مالیاتی با موضوع 
بدهی بیش از سه هزار میلیارد 
توم��ان دو مع��دن گل گهر و 
چادرملو موجب شده تا موضوع 
اتهام��ات مالی درب��اره این دو 

معدن مطرح شود. 
و چادرملو  معادن گل گه��ر 
ه��ر دو از بزرگ تری��ن معادن 
س��نگ آهن کشور هستند که 
س��االنه نزدیک به 80 درصد 
تولید س��نگ آهن کش��ور را 
برعهده دارن��د. این دو معدن 
ع��اوه ب��ر بزرگ ت��ر ب��ودن، 
در می��ان مهم تری��ن ذخای��ر 
سنگ آهن کش��ور قرار دارند. 
معادن  این  اجرای��ی  مدیریت 
در دس��ت بخ��ش خصوص��ی 
ب��وده و ایمی��درو مالک پروانه 
بهره برداری آنها است. حاال اما 
نادر قاضی پور، عضو کمیسیون 
مجل��س  مع��ادن  و  صنای��ع 
ش��ورای اس��امی، نام این دو 
مع��دن را به عن��وان بده��کار 

مطرح کرده است. 
دو  گه��ر،  گل  و  چادرمل��و 
آهن  استراتژیک سنگ  معدن 
کشور هس��تند، بخش مهمی 
از م��واد اولی��ه کارخانه ه��ای 
فوالد کش��ور را تامین کرده و 
از تولیدات این  بخش دیگری 
معادن صادر می شود. با توجه 
به اهمیت این معادن، بخشی 
از س��هام آنه��ا ب��ه بانک ها و 
نهادهای عمومی تعلق گرفته، 
اما پروان��ه مالکانه این معادن 

در اختیار ایمیدرو است. 
دبیر  بهرام��ن،  محمدرض��ا 
خانه معدن ایران در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« درباره 
اهمیت این دو معدن می گوید: 
»دو شرکت صنعتی گل گهر و 
چادرملو، هر دو از مهم ترین و 
موفق ترین شرکت های معدنی 

کشور هس��تند. این دو معدن 
اهمی��ت فراوانی برای کش��ور 
داشته و نقش مهمی در تولید 
س��نگ آهن مورد نیاز کش��ور 
ایفا می کنند. این دو ش��رکت 
س��نگینی  برنامه ریزی ه��ای 
را ب��رای معادن خ��ود کرده و 
ب��ا تامین آب مع��ادن خود از 
خلیج فارس، حرکتی شایسته 
و ویژه را رقم زده اند؛ بنابراین 
نباید برای فعالیت آنها حاشیه 

ایجاد کرد.«

شکایت از وزیر اقتصاد 
به کمیسیون اصل 90

در هفته ای که گذشت، قاضی 
پور، شکایتی را از علی طیب نیا، 
وزیر امور اقتصاد و دارایی و علی 
عسگری، معاون وزیر اقتصادی 
و رییس س��ازمان امور مالیاتی 
کش��ور درباره پیگیری نش��دن 
حق انتف��اع و مالی��ات این دو 
معدن از سال 91 تا شش ماهه 
نخست 93، به کمیسیون اصل 
90 مجلس شورای اسامی برده 

است. 
قاض��ی پ��ور، در گفت وگ��و 

ب��ا »فرص��ت ام��روز« درباره 
جزیی��ات و مس��تندات ای��ن 
ش��کایت بیان می کند: »اصل 
پرداخت  ب��رای  ش��کایت من 
نش��دن حق انتفاع این معادن 
است و مستندات این شکایت 
اس��تعام گرفته شده از دیوان 
اس��ت.  کش��ور  محاس��بات 
ایمیدرو  رییس هی��ات عام��ل 
بده��ی این دو معدن را 813 و 
824 میلیارد توم��ان تا پایان 
ش��ش ماهه 93 اع��ام کرده 
ام��ا طب��ق مس��تندات دیوان 
محاس��بات معدن چادرملو از 
س��ال 91 تا پایان شش ماهه 
اول 93 مبلغ سه هزار و 485 

میلیارد تومان بدهی دارد.«
او می افزاید: »مدیران معدن 
چادرملو می گویند که مقداری 
پرداخ��ت  را  بده��ی  ای��ن  از 
کرده ان��د، ام��ا تف��اوت رقمی 

بسیار زیاد است.«
نماینده مردم ارومیه در پاسخ 
به این پرس��ش که چرا از وزیر 
اقتصاد و معاون او شکایت شده 
است؟ اظهار می کند: »زیرا اگر 
این ش��رکت ها بده��ی خود را 

پرداخت نکنند، س��ازمان امور 
مالیاتی این اختی��ار را دارد که 
از حس��اب آنها برداش��ت کند. 
ما به دنبال احق��اق حق مردم 
هستیم و نباید بیت المال دست 

سرمایه گذاران بماند.«
شکایت قاضی پور به کمیسیون 
اص��ل 90 رفت��ه و محمد علی 
پورمختار، رییس کمیسیون اصل 
90 مجلس شورای اسامی خبر 

از بررسی آن می دهد. 
ب��ه  زم�ی�ن��ه  ای���ن  در  او 
م�ی گ�وی��د:  »فرصت ام��روز« 
»آق��ای قاضی پ��ور یک بحث 
کلی را مطرح کرده و به همراه 
آن ی��ک برگ کاغ��ذ به عنوان 
مس��تند ش��کایت خ��ود ارائه 
اصل  کمیسیون  اس��ت.  کرده 
90 ای��ن موض��وع را بررس��ی 
خواه��د ک��رد، ام��ا ب��ه دلیل 
بزرگی اتفاق، اعام نتیجه این 
بررسی به زمان احتیاج دارد.«

چادرملو 
اتهامات را رد می کند

در ش��رایطی ک��ه قاضی پور 
با اطمینان بر س��ر حرف خود 

ایس��تاده اس��ت، مدیرعام��ل 
چادرمل��و  صنعت��ی  ش��رکت 
موض��وع بده��ی مالیاتی را رد 
ک��رده و درب��اره ح��ق انتفاع 

توضیح دیگری می دهد. 
دراین باره  نوری��ان،  محمود 
به ماین نیوز گفته اس��ت: »ما 
سال قبل معادل 513 میلیارد 
پرداخت  مالکانه  به��ره  تومان 
کردیم که البته روی این عدد 
یک مقدار اختاف محاسباتی 
وجود دارد که در حال برطرف 
کردن آن هستیم. این اختاف 
حداکث��ر 300 میلیارد تومان 
اس��ت که امیدواری��م به زودی 
ب��ا ایمیدرو بر س��ر حل آن به 

توافق برسیم.« 
بی��ان  ب��ا  همچنی��ن  او 
س��ال  در  چادرمل��و  اینک��ه 
پرداخ��ت  مش��مول   1390
ح��ق انتف��اع نب��وده، اظهار 
کرده اس��ت: »عنوان ش��ده 
که چادرمل��و بالغ بر 1950 
دارد  بدهی  توم��ان  میلیارد 
ب��ه هیچ وج��ه چنی��ن  ک��ه 
چی��زی صحت ن��دارد و اگر 
مدارک  است  مدعی  کس��ی 

خ��ود را ارائ��ه کن��د.«
ای���ن واک�ن���ش ش��رکت 
چادرمل��و به این ادعا اس��ت، 
معدن  مدی��ران  تاکن��ون  اما 
گل گهر در این زمینه اظهار 

نظ��ری نکرده ان��د. 
بهرام��ن نی��ز درب��اره اتهام 
مطرح ش��ده علیه این معادن، 
می گوید: »طبیعتا ادعای آقای 
قاضی پ��ور از طریق دس��تگاه 
قضایی قابل بررس��ی است، اما 
انتظار ما این است تا زمانی که 
ای��ن اتهامات از نظ��ر حقوقی 
اثبات نشده، در جامعه مطرح 

نشود.«
ت��اش »فرص��ت ام��روز« 
ب���رای گ�ف�ت وگ��و با رییس 
هی��ات عام��ل ایمی��درو ب��ه 

نتیجه نرس��ید.

شکایت یک نماینده مجلس از وزیر اقتصاد به کمیسیون اصل 90

چادرملو و گل گهر در سایه اتهام بدهی 3 هزار میلیارد تومانی
شروط واگذاری سهام خودروسازان

رضا نوروززاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
داخلی سازی، استفاده از قطعه سازان داخلی و صادرات 
را ش��روط واگ��ذاری س��هام خودروس��ازان ایران��ی به 
خارجی ه��ا دانس��ت و گفت: خارجی ها بای��د به معنای 

واقعی در ایران سرمایه گذاری کنند. 
ب��ه گزارش مه��ر، او در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
واگذاری بخش��ی از سهام پارس خودرو، گفت: سیاست 
کلی ما بر این اس��ت که اگر خارجی ه��ا به طور جدی 
حاضر باش��ند در ایران سرمایه گذاری کنند، زمینه های 
الزم را برای آنها فراهم کنیم که البته به معنای واقعی 
باید س��رمایه گذاری صورت گیرد نه اینکه از بازار ایران 
استفاده شود. خارجی ها باید داخلی سازی را در صنعت 
خودروی ایران مدنظر قرار داده و از قطعه سازان ایرانی 

استفاده کنند. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه هیچ محدودیتی نس��بت به 
واگ��ذاری ش��رکت های دولتی وجود ن��دارد، گفت: ما 
ب��ه موجب قان��ون برای اینک��ه به عن��وان دولت نقش 
سیاس��ت گذار داش��ته باش��یم در مدیری��ت واحدهای 
صنعت��ی دخال��ت نخواهیم ک��رد و تنها ب��رای اعمال 
حاکمی��ت 20 درص��د ب��ازار را در اختی��ار خواهی��م 
گرف��ت. هم اکنون گروه صنعتی ایران خودرو، ش��رکت 
ایران خودروی س��منان را واگذار ک��رده که با کره ای ها 
مش��غول مش��ارکت هس��تند و امیدواریم خودروهای 

خارجی تولید آنها روانه بازار شود. 
وی با اش��اره به تخلف مالی صورت گرفته از س��وی 
هیات مدیره س��ابق شرکت خودروس��ازی سایپا گفت: 
س��ایپا نمونه بارزی از خصوصی سازی های نامطلوب در 
کش��ور است، به این معنا که سهام این شرکت از سوی 
یک ش��رکت صوری که در داخل س��ایپا تشکیل شده، 
واگذار شده و هم اکنون تحقیق و تفحص از آن صورت 

گرفته است. 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در پاس��خ به 
سوالی مبنی بر بازگرداندن منابع مالی حاصل از خرید 
این سهام به س��ایپا و انحال آن شرکت صوری افزود: 
نتایج تحقیق و تفحص اعام خواهد شد و در این رابطه 

مراجع قضایی باید اعام نظر کنند. 
وی ادام��ه داد: خودروس��ازی های ای��ران در اختیار 
بخش خصوصی اس��ت و با توج��ه به تعهدی که دولت 
در قبال مردم دارد کار سیاس��ت گذاری صنعت خودرو 
از س��وی دولت انجام می گیرد و بر این اساس جلسات 
مداومی ه��ر دو هفته یکبار در وزارت صنعت، معدن و 

تجارت برگزار می شود. 
نوروززاده ادامه داد: س��ال گذشته بیش از 15 درصد 
تولیدات کف کارخانه خودروس��ازان ناقص بود که آنها 
با تکمیل، البته با دردس��رهای فراوان در اختیار مردم 
ق��رار می گرفتند، اما اکنون خودروها به صورت کامل از 
کارخانه بیرون آمده و س��اختار تولید خودرو در کشور 

روبه بهبود است. 
مدیرعامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
درخصوص توقف تولید تندر، مگان و نیس��ان قشقایی 
خاطرنش��ان کرد: یک��ی از قراردادهای مش��ارکتی که 
خودروس��ازان ایرانی با بخش ه��ای خارجی امضا کرده 
بودند، با ش��رکت رنو بود ک��ه در زمان تنظیم قرارداد، 
س��هام اکثری��ت ب��ه منظ��ور تصمیم گیری ب��ه ایدرو 
واگذار ش��د، ضمن اینکه کنسرسیومی سه جانبه میان 
ایران خودرو، س��ایپا و سازمان گس��ترش با سهام قالب 

مدیریتی ایدرو تشکیل و با دو چالش مواجه شد. 
وی ادامه داد: سهام اکثریتی که در اختیار ایدرو بود، 
از ما ساقط و در اختیار سایپا قرار گرفت و چالش دوم 
این بود که س��ایپا به دلیل مشکل تامین مالی شرایط 

نامطلوبی را تجربه کرد. 
 

مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرك ایران 
چگونگی تعیین ارزش خودروهای 

وارداتی را اعالم کرد
خداکرم اس��کندری، مدیر کل دفتر بررسی و تعیین 
ارزش گم��رک ایران با بیان اینکه کمیته تعیین ارزش 
خودرو هر سه ش��نبه تشکیل می ش��ود، گفت: فهرست 
قیم��ت و ارزش خودروه��ای اعامی ارائه می ش��ود و 
براساس س��وابق و سایت های اینترنتی و قیمت فروش 
داخلی و سابقه مشابه خودروهای خارجی از نظر حجم 

موتور بررسی و قیمت آن تعیین می شود. 
اسکندری اظهار کرد: واردات خودرو تابع قانون شش 
و هش��ت خودرو و کل واردات آن در راستای آیین نامه 
ضوابط خودرو است که خودروی وارداتی باید در ایران 
نمایندگی داش��ته باش��د و فهرس��ت قیمت خودرو در 

کمیته مربوطه ارائه، بررسی و اباغ شود. 
وی با اشاره به اینکه کمترین مشکات برای واردات 
خودرو به تعیین ارزش وجود داش��ته است، بیان کرد: 
یک��ی از مباحث مربوط به اظهار قیم��ت واردکننده با 
فهرس��ت قیمتی گمرک��ی متفاوت اس��ت. 10 درصد 
اختاف ارزش خ��ودرو میان گم��رک و واردکنندگان 
وج��ود دارد که بر این اس��اس آسیب شناس��ی صورت 
گرفته و دو پیشنهاد به نمایندگان آنها داده شده است. 
اس��کندری ب��ا بی��ان اینک��ه چن��د پیش��نهاد ب��ه 
واردکنندگان خودرو ارائه ش��ده است، یادآور شد: این 
پیش��نهادها به آنها اباغ شده و نمایندگان خودروهای 
واردات��ی دارای خدمات پس از فروش مکلف هس��تند 
آدرس سایت کارخانه سازنده خودرو و اسم و رمز ورود 
به س��ایت را به گم��رک اعام کنند تا گم��رک بتواند 

براساس قیمت های واقعی تصمیم گیری کند. 
مدیرکل تعیین ارزش گمرک بیان کرد: برخی سایت ها 
مرج��ع وج��ود دارند که مح��دوده قیمت��ی خودروهای 
خارج��ی را عنوان می کنند، به همین خاطر برخی از آنها 
قابل استناد نیست، اما در حال حاضر بسیاری از فهرست 

قیمت های به روز در گمرک وجود دارد. 
وی ادام��ه داد: به زعم واردکنن��دگان اختاف قیمت 
اعامی آنها با گمرک دو تا س��ه درصد است اما گمرک 
همه این مباحث را رصد می کند تا براساس قیمت های 

واقعی خودرو وارد شود. 
ب��ه گفته اس��کندری، یک ماه زمان ب��رای همکاری 
شرکت های واردکننده خودرو در نظر گرفته شده است 
و همچنین خواسته شده تا پروانه صادراتی کشور مبدا 
را ب��ه گم��رک اعام کنند که البته بای��د به تایید اتاق 
بازرگانی و س��فارت ایران در آن کش��ور برسد که کار 

سختی نیست. 

مقدمات افزایش ایجاد اشتغال 
در کشور فراهم شد 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر 
50 درصد از تسهیات به سمت نگهداری وضع موجود 
تولید رفته اس��ت. قرار ش��د بانک ها 280 هزار میلیارد 
تومان وارد چرخه تولیدی و اقتصادی کش��ور کنند که 
حدود 60 درصد آن مربوط به سرمایه در گردش است. 
در نشست شورای عالی اشتغال ایده نحوه ارائه خدمات 
ویژه بانک ها به بنگاه های کوچک و متوسط مطرح شد. 
به گزارش ایلنا، علی ربیعی با بیان آنکه بین دو جلس��ه 
ش��ورای عالی اشتغال حدود 12 نشست کمیسیون های 
فرعی این ش��ورا تشکیل شده است، افزود: عاوه بر این، 
در کن��ار بحث هایی که دولت برای رف��ع موانع تولید و 
بهبود فضای کسب و کار داشته، دو جلسه شورای مشاغل 
خانگی نیز برپا ش��ده ک��ه امور آن از طری��ق دبیرخانه 

شورای عالی اشتغال پیگیری شده است. 
وی اف��زود: در مجموع با الیحه حمای��ت از تولید و 
بهبود فضای کس��ب و کار و تصمیماتی که در ش��ورای 
عالی کار اتخاذ ش��د، مقدمات افزایش ایجاد اش��تغال 
در کش��ور فراهم آمد. در دوران��ی که ما از رکود خارج 
می ش��ویم و در دوران خ��روج از رکود و ب��رای ایجاد 
اش��تغال نیاز به مداخله ج��دی دولت ها وجود دارد. ما 
یک برنامه داریم که متکی به رش��د اقتصادی کش��ور 
است زیرا با اتکا به این شاخص، بحث بهبود اشتغال را 

پیگیری خواهیم کرد. 
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: به طور تقریبی، 
محاس��بات نشان می دهد هر یک درصد رشد در ایجاد 
حدود 120 هزار ش��غل به طور مستقیم تاثیر دارد اما 
وقت��ی می خواهیم از دوران رکود و رش��د منفی خارج 
شویم، این رشد تاثیر خود را به سرعت در اشتغال نشان 
نمی دهد. این پیش��رانه هایی که رشد کشور از آنها آغاز 
می شود تا به جلو حرکت کنند آثار اشتغالزایی خود را 

در سال های بعد خواهد گذاشت. 
وی گفت: با توجه به آنکه بیش از 90 درصد س��هم 
اشتغال کش��ور در بنگاه های کوچک و متوسط است و 
از سوی دیگر این دسته از بنگاه ها نخستین ضربه خور 
در رکود هستند، بنابراین دولت تصمیم گرفت مداخله 
ک��رده و از طریق این بنگاه ها تحرک اقتصادی ایجاد و 
آنها را کمک کند.ربیعی افزود: آنچه در جلس��ه شورای 
عالی اش��تغال تاکید شد، این بود که تصمیم نداریم به 

سیاست های اجباری و تکلیفی بازگردیم.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان بزرگ ترین 
تولید کننده آهن اسفنجی جهان

با بهره برداری از مدول ها و مگامدول های تولید آهن 
اسفنجی در فوالد مبارکه، ناحیه سبا و فوالد هرمزگان، 
ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفه��ان عن��وان بزرگ ترین 
تولید کننده آهن اس��فنجی جهان را به خود اختصاص 

داد. 
در مجموعه مدول ها و مگامدول های ش��رکت فوالد 
مبارکه اصفهان در سال 2013 میادی هشت میلیون 
و 122 هزارتن آهن اس��فنجی تولید ش��ده که نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل 20 درصد رش��د را نشان 
می ده��د، این در حالی اس��ت که در هف��ت ماهه اول 
س��ال 2014میادی مجموعه فوالد مبارکه اصفهان با 
18 درصد رش��د نسبت به مدت مشابه سال قبل، چهار 
میلیون و 648 هزارتن آهن اسفنجی تولید کرده است. 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان هم اکنون تولید بیش 
از 60 درصد آهن اس��فنجی کش��ور را بر عهده دارد و 
با این میزان تولید در ش��رکت فوالد مبارکه ش��رایطی 
فراهم ش��ده تا جمهوری اس��امی ایران ب��ا تولید 14 
میلیون و 528 هزار تن آهن اس��فنجی و رش��د 4/25 
درصدی در سال گذش��ته بعد از هند به عنوان دومین 
تولید کنن��ده این محصول بین کش��ورهای فوالدس��از 

جهان شناخته شود. 

صدور مجوز در کمتر از 8 ساعت 
درصنعت، معدن و تجارت لرستان

رییس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت لرس��تان 
گف��ت: پیش از این متقاضیان به منظور دریافت مجوز، 
هفته ها و ماه ه��ا دوندگی می کردند که در مجموعه  ما 

هم اکنون این زمان به هشت ساعت رسیده است. 
ق��درت اهلل ول��دی از تش��کیل جلس��ه های متعدد و 
بازدیده��ای مس��تمر از واحده��ای تولیدی لرس��تان 
به عنوان اولویت ه��ای کاری خود و معاونانش نام برد و 
افزود: این جلسه ها و بازدیدها موجب شناسایی موانع و 

محدودیت های سرمایه گذاری در استان می شود. 
وی ادام��ه داد: برطرف ش��دن مش��کات و اطاع از 
پیش��رفت کاری واحدهای در حال ساخِت دارای مجوز 
موجب می ش��ود ای��ن واحدها زودتر ب��ه چرخه  تولید 

برسند. 
ول��دی، در بخش دیگری از س��خنانش به عملکرد 
شش ماهه دس��تگاه متبوع خود اشاره و تصریح کرد: 
در ای��ن م��دت وصول مطالبات دولت��ی 20 درصد و 
تجارت خارجی از لحاظ وزنی 29 درصد رشد داشته 

است. 
این مسئول عنوان کرد: 181 طرح نیمه تمام صنعتی 
در اس��تان لرس��تان برای دریافت 200 میلیارد تومان 

سرمایه ثابت به بانک مرکزی معرفی شده است. 
وی از معرف��ی 269 واحد معدن��ی و صنایع معدنی 
لرستان از س��وی معاونت معادن وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به بانک مرکزی برای دریافت تس��هیات خبر 
داد و گفت: 77 میلیارد تومان تسهیات برای پرداخت 

به این واحدها در نظر گرفته شده است. 

واردات  حاض�ر،  ح�ال  در 
دس�تگاه های خودپ�رداز در 
انحصار چه کش�ورهایی بوده 
و س�االنه چه مقدار ارز برای 
واردات این دستگاه ها هزینه 

می شود؟
عمدت��ا  حاض��ر،  ح��ال  در 
دس��تگاه های خودپرداز از کشور 
چین وارد می ش��وند، متاس��فانه 
یا  اروپای��ی  دس��تگاه  تع��دادی 
امریکای��ی ه��م در کش��ورهای 
همس��ایه دوباره نوسازی شده و 

به بازار ایران وارد می شوند. 
باکیفیت  دس��تگاه های  عرضه 
در بازار بسیار محدود و کم است 
و تقریبا در هر سال 100 میلیون 
ای��ن  واردات  باب��ت  ارز  دالر 

دستگاه ها هزینه می شود.
خودپرداز  دس�ت�گ�اه های 
موجود چه ویژگی هایی دارند 
و در آینده این دستگاه ها چه 

ویژگی خواهند داشت؟
ب��ازار  در  حاض��ر،  ح��ال  در 
دس��تگاه واردات��ی مختلف��ی با 
نقاط ضعف و ق��وت خاص خود 
وجود دارند، آنچه که مهم است 
فراهم کردن ش��رایط طراحی و 
ساخت در داخل کش��ور و ارائه 

محص��والت ب��ا فناوری های روز 
دنیا و در ادامه توس��عه متناسب 
نیازهای آتی شبکه بانکی است. 
مهم بومی شدن این دانش است. 
ب�ه س�مت  رون�د حرک�ت 
تولی�د  در  خ�ودک�ف�ای�ی 
دس�تگاه های خودپرداز به چه 
صورت بوده و در صورت تحقق 
خودکفای�ی کامل چه س�ودی 

برای کشور به دست می آید؟
ب��ه دانش و فن��اوری، قطعات 
پاس��تیکی،  قطعات  ف��والدی، 
تجهیزات  و  الکتریک��ی  بردهای 
و ملزومات خاص امنیتی دیگری 
نیاز است. کشور در وضعیت بسیار 
مناسبی از لحاظ تامین مواد اولیه 

مورد نیاز اس��ت و تامین کنندگان 
خوبی هم به لحاظ سطح کیفی در 
کشور فعالیت می کنند. بنابراین، 
با هم��کاری کش��ورهای صاحب 
تکنول��وژی و فن��اوری در داخل 
کشور می توان دستگاه خودپرداز 
را به ص��ورت انبوه تولی��د کرد و 
ع��اوه ب��ر تامین نی��از داخلی به 
بازارهای بزرگ 500 میلیون نفری 
منطقه نیز صادر کرد، کاری که ما 
در پیک��و الکترونیکی با همکاری 
کمپانی چانگهو کامنت کره جنوبی 

انجام دادیم. 
دس�تگاه های  از  تعداد  چه 
خودپرداز در کش�ور موجود 
است؟ این دستگاه ها از لحاظ 

فرس�ودگی و نیاز به نوسازی 
چه وضعیتی دارند؟

در حال حاض��ر، حدود 35هزار 
دس��تگاه خودپ��رداز در 31 بانک 
وج��ود دارد که ب��ا توجه به اینکه 
عمر مفید هر دس��تگاه حدود 10 
سال است، حدود سه هزار دستگاه 
س��االنه باید تعویض شوند. عاوه 
ب��ر آن، با توجه به اینکه تقریبا به 
ازای هر دو هزار نفر یک دس��تگاه 
خودپرداز در کش��ور موجود است 
می توان گفت ک��ه در این لحظه 
به حدود 35هزار دس��تگاه دیگر 
نی��از داری��م تا ش��اهد ازدحام در 
مقابل خودپردازها خصوصاً موقع 

پرداخت یارانه ها نباشیم. 

اتکا بر توان داخلی در صنایع بانکی

 عضو ش��ورای سیاست گذاری 
خودرو، برد صنعت خودروی کشور 
را در مش��ارکت های بین الملل��ی 
دانس��ت و گف��ت: خودروس��ازان 
داخل��ی بای��د این رویک��رد را در 
انتخاب ش��رکای خارجی خود در 
دس��تور کار قرار دهند ت��ا آنها با 
حضور در کشور، در تولید خودرو 

مشارکت جدی داشته باشند. 
آرش محبی نژاد در گفت وگو با 
ایرنا تصریح کرد: این مش��ارکت 
حتی می تواند در قالب مشارکت 
ب��ا  بین الملل��ی  قطعه س��ازان 
قطعه س��ازان ایرانی گس��ترش و 
تحق��ق یابد. چنانچ��ه برندهای 
زمین��ه  در  را  جهان��ی  مط��رح 
قطعه سازی و خودروسازی برای 
حضور در کش��ور جلب و جذب 
کنیم، هم به نفع خودروس��ازان 
جهانی و هم به نفع اقتصاد ملی 

کشور خواهد بود. 
محبی ن��ژاد، با بی��ان اینکه در 
ایران به س��بب دارا بودن منابع 
طبیعی سرشار و وجود نیروهای 
انس��انی متخص��ص، هزینه تمام 
ش��ده به نسبت س��ایر کشورها 
بس��یار پایین ت��ر اس��ت، افزود: 

هزینه قیمت تمام ش��ده ساخت 
قطع��ه چنانچ��ه ب��ا مش��ارکت 
و  بین الملل��ی  س��رمایه گذاری 
برن��د خارج��ی ص��ورت گی��رد 
و ب��ه زنجی��ره تامین آنه��ا نیز 
متصل باش��د، به مراتب کمتر از 

کشورهای پیشرفته است. 
هماهنگی  ش���ورای  دب�ی���ر 
صنایع  تخصص��ی  انجمن ه��ای 
قطعات  تولیدکنن��دگان  همگن 
خ��ودرو همچنی��ن تصریح کرد: 
ب��ا وجود اینکه کش��ور در حوزه 
توانمندی های  از  خودروس��ازی 
بالق��وه ای برخ��وردار اس��ت، اما 
مس��ایلی  به خاط��ر  متاس��فانه 
همچ��ون تحری��م و نقدینگی و 

باالبودن بهره ه��ای بانکی، هنوز 
بالفعل نشده است. 

وی در خصوص مشارکت های 
بین المللی گفت: این مشارکت ها 
تنها آوردن تکنولوژی و سرمایه 
نیست، بلکه در ش��رایط کنونی 
جهانی اقتصاد، مهم ترین گلوگاه 
بازار و فروش اس��ت. بنابراین با 
حضور س��رمایه گذار خارجی، در 
واق��ع بازارهای آنه��ا در اختیار 

شرکا قرار خواهد گرفت. 
محبی ن��ژاد، ب��ا بی��ان اینک��ه 
خودروس��ازان داخل��ی در عق��د 
قرارداده��ای خ��ود ب��ا ش��رکای 
خارج��ی مناف��ع مل��ی را در نظر 
بگیرند، گفت: صنع��ت خودروی 

ای��ران قبل از تحری��م، جایگاهی 
را در صنع��ت خ��ودروی جهانی 
به دس��ت آورده ب��ود، اما ب��ا این 
وجود توانمندی و ظرفیت صنعت 
خودروی ایران در حدی است که 
می تواند با خودروس��ازان تراز اول 

بین المللی مشارکت کند. 
سیاست گذاری  ش��ورای  عضو 
خودرو در خص��وص نبود دانش 
فن��ی طراحی و تولی��دات قطعه 
چال��ش  بزرگ تری��ن  به عن��وان 
خودروس��ازان ایران، اظهار کرد: 
ای��ن فرضیه تحت هی��چ عنوان 
م��ورد قبول نیس��ت زی��را ایران 
دارای دان��ش پای��ه اس��ت و در 
کش��ور توانایی طراح��ی خودرو 

س��رعت  منته��ا  دارد،  وج��ود 
تحوالت در صنعت خودروسازی 
دنیا به حدی سریع است که این 
دان��ش فنی در کش��ور ب��ه روز 

نیست. 
به گفته وی، دانش فنی پایه در 
طراحی و تولیدات قطعه در کشور 
وجود دارد، اما به روز نیست و باید 
این دانش با مشارکت های خارجی 

به روزرسانی شود. 
محبی ن��ژاد تصری��ح ک��رد: با 
حضور ش��رکای خارجی و تبادل 
اطاعات، دانش فنی و تکنولوژی 
موجود در کش��ور به روز می شود 
و خودروسازان داخلی می توانند 
همتراز با همتایان خارجی خود 

رقابت خوبی داشته باشند. 
دب�ی���ر ش���ورای ه�ماهنگی 
صنایع  تخصص��ی  انجمن ه��ای 
قطعات  تولیدکنن��دگان  همگن 
خودرو افزود: ایران فقط یک بازار 
80 میلیون نفری نیس��ت، بلکه 
این کشور با کشورهای همسایه 
خود یک بازار 500 میلیون نفری 
را تشکیل می دهند که می تواند 
مورد توجه تمام شرکای خارجی 

قرار گیرد. 

عضو شورای سیاست گذاری خودرو: 
برد صنعت خودروی کشور در مشارکت های بین المللی است

اشتغال خودرو 

خبر استانی گفت و گو

خودرو 

عسل داداشلو
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محمد لهراسبی نژاد
رییس هیات مدیره شرکت 
پرداخت الکترونیک بهستان



پول و بانک4

خبرنامه

نرخ بانکی 20 ارز نزولی شد
بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز سه شنبه 
اعالم کرد که براین اس��اس نرخ بانکی 20 ارز نس��بت 
به روز گذش��ته کاهش و قیمت 16 واحد پولی افزایش 

یافت، البته نرخ پنج ارز نیز تغییری نکرد. 
نرخ دالر امریکا روز سه شنبه با یک ریال افت 26,817 
ریال، پوند انگلیس با 145 ریال افزایش 42,038 ریال و 

یورو با 74 ریال رشد 33,313 ریال تعیین شد. 
فرانک سوئیس 27,695 ریال، کرون سوئد 3,599 ریال، 
کرون نروژ 3,941 ریال، کرون دانمارک 4,478 ریال، روپیه 
هند 433 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,301ریال، دینار 
کویت 92,311 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,379 ریال، 
یکصد ین ژاپن 22,743 ریال، دالر هنگ کنگ 3,458ریال، 
ریال عم��ان 69,654 ریال، دالر کان��ادا 23,755 ریال، راند 
افریقای جنوبی 2,433 ریال، لیر ترکیه 12,018 ریال، روبل 
روسیه 597 ریال، ریال قطر 7,365 ریال، یکصد دینار عراق 
2,310 ریال، لیر سوریه 158 ریال و دالر استرالیا 23,011 

ریال قیمت خورد. 

واکنش دالر به تمدید مذاکرات
تمدید توافقات ژنو، فعاالن تجاری ایران را خوشحال 
نکرد ول��ی آنها حداقل می دانند تا تیرماه س��ال آینده 

وضعیت اقتصادی کشور ثبات نسبی دارد. 
به گزارش اقتصادآنالین، تمدید توافق وین، در فضای 
اقتصادی کش��ور به معنای ادامه شرایط موجود تعبیر 
شده است. در همین حال بررسی ها نشان می دهد طی 
90 روزگذشته به دلیل فشارهای امریکا فضای تجاری 

کشور برای انتقال پول به شدت دشوار شده است. 
در همین حال اسداهلل عسگراوالدی، رییس اتاق ایران 
وچی��ن در این مورد گفت��ه اس��ت: »امریکایی ها در این 
مدت هیچ دخالتی در این خصوص نداش��تند و برخی از 
سختگیری های صورت گرفته در مسیر انتقال پول هیچ 
ارتباطی با امریکایی ها ندارد. مس��ائلی ک��ه این اواخر در 
این زمینه مطرح ش��ده از سوی اروپایی ها صورت گرفته 
اس��ت. برخی بانک های اروپایی سختگیری هایی اعمال و 
فش��ارهایی را ایجاد کردند. البته بخشی از آن رویکردها 
پیش از این هم وجود داش��ت. باید منتظر ماند و دید که 
تا فرارس��یدن دور بعدی مذاکرات اقداماتی از این دست 
توسط برخی کشورها باز هم در قبال ایران صورت خواهد 
گرف��ت یا نه. دور از ذهن نیس��ت که در این مدت برخی 
کشورها به فشارهای یکجانبه خود در حوزه های مختلف 

از جمله انتقال پول ادامه دهند.«
به گزارش خبرآنالین، هنوز واکنش بازارهای کشور به 
اتفاقات شب سه شنبه مشخص نشده است. اما با این حال 
صبح دیروز بهای دالر در بازار تهران به س��ه هزار و 263 
تومان رسید. این اتفاق در شرایطی رخ داد که بهای دالر 
هفته گذشته به س��ه هزار و 244 تومان هم رسیده بود. 
قیمت دالر ش��ب سه ش��نبه و در واکنش به انتشار خبر 

تمدید مذاکرات روند صعودی را پیش گرفته بود. 

بانک مسکن به 6087 طرح 
مسکن مهر تسهیالت داد

بانک مس��کن به 6087 طرح مسکن مهر تسهیالت 
داد.  بانک مس��کن خراسان ش��مالی به 25 هزار واحد 

مسکونی تسهیالت مسکن مهر پرداخت کرد.
مجید اس��دی فر، مدیر شعب بانک مسکن در استان 
خراسان شمالی با اعالم مطلب باال گفت: بانک مسکن 
اس��تان خراس��ان ش��مالی به 6087 طرح مسکن مهر 
در قال��ب 25 هزار و 839 واحد مس��کونی تس��هیالت 
پرداخت کرد. اس��دی فر ادامه داد: در اس��تان خراسان 
شمالی برای ساخت واحد های مسکونی 5463 میلیارد 

ریال تسهیالت پرداخت شده است. 
وی ی��ادآور ش��د: تاکنون تس��هیالت مس��کن مهر 
بال��غ ب��ر 12 ه��زار و 904 واح��د مس��کونی مه��ر به 
می��زان 2558میلی��ارد ریال اس��ت. اس��دی فر افزود: 
ع��الوه ب��ر آن در س��ال جاری برای تکمی��ل یک هزار 
و527 واح��د مس��کونی مه��ر در قال��ب تس��هیالت 
 متم��م بال��غ ب��ر 184 میلی��ارد ری��ال وام تکمیل��ی 

پرداخت شد. 
وی اضاف��ه ک��رد: بانک مس��کن برای نوس��ازی در 
بافت فرسوده این اس��تان نیز برای ساخت 750 واحد 
مسکونی، 135 میلیارد و 247 میلیون ریال تسهیالت 

در اختیار سازندگان قرار داده است. 
وی اظهارکرد: این بانک آمادگی کامل دارد در تامین 
مالی واحدهایی که از س��وی وزارت   راه و شهرسازی 
به بانک اعالم می ش��ود از محل اقساط وصولی مسکن 
 مه��ر واحدهایی ک��ه قبال فروش اقس��اطی ش��ده اند،

 اقدام کند. 

حباب منفی قیمت سکه ترکید
ریی��س اتحادیه کش��وری طال و جواه��ر از افزایش 
تقاض��ای خرید در بازار س��که و طال در روز گذش��ته 
خب��رداد و گفت: قیمت س��که تمام دی��روز 10 هزار 
توم��ان افزایش یاف��ت و بر این اس��اس حباب منفی 

قیمت سکه از بین رفت و نرخ واقعی شد. 
محم��د کش��تی آرای در گفت وگو با مه��ر در مورد 
وضعیت بازار سکه و طال پس از اعالم نتایج مذاکرات 
اخیر هس��ته ای، گفت: در چند روز گذش��ته وضعیت 
ب��ازار طبیعی و میزان تقاضا ب��رای خرید در بازارهای 
سکه و طال کاهش یافته بود و به نظر می رسیدکه بازار 

در انتظار اعالم نتایج مذاکرات بوده است. 
رییس اتحادیه کش��وری طال و جواهر افزود: از روز 
سه ش��نبه تاکنون تقاضا در بازار س��که و ارز افزایش 
یافت��ه و باعث ش��ده که ت��ا حدودی قیمت س��که و 
طال افزای��ش یابد.  وی از افزای��ش قیمت حدود 10 
هزارتومانی سکه تمام بهار آزادی دیروز نسبت به روز 
دوش��نبه خبرداد و تصریح ک��رد: حباب منفی قیمت 
س��که دیروز از بین رفت و نرخ س��که ها واقعی ش��د، 
همچنی��ن قیمت هر گ��رم طالی 18 عی��ار هم روز 

سه شنبه 1000 تومان گران شده است. 
کش��تی آرای این را هم اضاف��ه کرد: وضعیت قیمت 
طال در بازارهای جهانی تغییر عمده ای نداشته است. 
رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر در مورد تاثیر 
افزایش قیمت دالر در روز سه ش��نبه بر نرخ س��که و 
طال عن��وان کرد: طبیعت��ا وقتی قیم��ت ارز افزایش 
 یاب��د، نرخ آن روی قیمت طال و س��که هم تاثیرگذار

 است. 

قیمتنوع ارز 

32640دالر امریکا

40800یورو

51000پوند 

29190دالر کانادا

8900درهم امارت

33750فرانک سوئیس

14740لیر ترکیه

8600ریال عربستان

9950رینگت مالزی

5400یوآن چین

107000دینار کویت

600روپیه هند

300ین ژاپن

27دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,202,5اونس طال

412,000مثقال طال

95,111طالی 18 عیار

930,000سکه بهار آزادی

930,000سکه بهار آزادی )طرح جدید(

466,000سکه نیم

266,000سکه ربع

170,000سکه گرمی

زنجیره پرداخت وام ازدواج توسط 
بانک حکمت ایرانیان

بان��ک مرکزی اع��الم کرد: ب��ا افزوده ش��دن بانک 
حکمت ایرانیان به سامانه پرداخت قرض الحسنه ازدواج، 

زنجیره پرداخت وام ازدواج کامل تر شد. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک مرک��زی جمهوری 
اسالمی ایران، براساس پیگیری و هماهنگی به عمل آمده 
از سوی اداره اعتبارات بانک مرکزی، بانک حکمت ایرانیان 
از روز دوشنبه سوم آذر 93 به سامانه قرض الحسنه ازدواج 
متصل ش��د و متقاضیان می توانند نسبت به انتخاب بانک 

یادشده در سامانه ازدواج اقدام کنند. 
با افزوده ش��دن این بانک، 19 بانک در امر پرداخت 

تسهیالت ازدواج دخیل شدند. 

بانک تجارت با شستا به تفاهم رسید
بان��ک تجارت با شس��تا به تفاهم رس��ید. تفاهم نامه 
همکاری بانک تجارت با ش��رکت سرمایه گذاری تأمین 

اجتماعی )شستا( به امضا رسید. 
محمدابراهی��م مق��دم، مدیرعام��ل بان��ک تج��ارت 
طی س��خنانی در مراس��م امضای تفاهم نامه با شرکت 
س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی )شس��تا( با اش��اره به 
حجم قابل توجه فعالیت های این ش��رکت گفت: بانک 
تجارت به عنوان یکی از بانک هایی که »شس��تا« در آن 
صاحب س��هم است همواره در تالش بوده که همکاری 
خود با این مجموعه بزرگ اقتصادی - مالی کش��ور را 
افزای��ش دهد و می کوش��یم با ارائه آخری��ن و بهترین 
خدمات بانکی، حداکث��ر رضایتمندی از خدمات خرد 

و کالن بانکی را برای مجموعه »شستا« ایجاد کنیم. 
مقدم همچنین خاطرنشان کرد: بانک تجارت با توجه به 
بهره مندی از س��امانه اینترنت بانک ویژه مشتریان حقوقی 
خ��ود، این آمادگ��ی را دارد که به منظور تس��هیل در امور 
حس��ابداری و مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، 
آخری��ن وضعیت حس��اب های مختل��ف شس��تا در تمام 
سرفصل های مورد نظر شرکت را به صورت آنالین ارائه دهد. 

نقش بانک صنعت ومعدن 
در افزایش صادرات به چین

با توجه به شرایط مناسب ایجاد شده در کشور چین، 
فرصت مناسبی برای ش��رکت های تولیدی ایجاد شده 
است تا بتوانند با همکاری بانک صنعت و معدن میزان 
صادرات به آن کشور را افزایش دهند. به گزارش اخبار 
پولی مالی، صفری، سفیر سابق کشورمان در چین که 
در چهارمین نشس��ت علمی مدیران این بانک س��خن 
می گف��ت، افزای��ش ت��وان خرید مردم چی��ن و وجود 
زیرس��اخت ها و تفاهم نامه ه��ای الزم را از نکات مثبتی 
دانس��ت که می تواند به کش��ورمان در بهبود موقعیت 
صادرات به کش��ور یادش��ده کمک کند. صفری افزود: 
بانک صنعت و معدن می تواند عالوه برافزایش صادرات 
و ایجاد اشتغال در وارد کردن سرمایه، ایجاد پارک های 

صنعتی و فناوری های برتر نقش فعالی ایفا کند. 

مال��ی  موسس��ات  رش��د   
غیر مج��از در س��ال های اخیر 
نش��ان می دهد که ب��ازار پولی 
ایران تش��نه نهاده��ای جدید 
پولی است. هرچند موسساتی 
که به وجود آمده، ریس��ک های 
آین��ده  متوج��ه  را  زی��ادی 
ب��ازار مال��ی کش��ور می کنند.  
ای��ن دس��ته از موسس��ات ب��ا 
تکی��ه ب��ر س��ودهای کالن و 
جذابی ک��ه در تبلیغ��ات خود 
مط��رح می کنند، بس��یاری از 
سرمایه های سرگردان را جذب 
خ��ود می کنند. ای��ن در حالی 
اس��ت که این س��ودها آسیب 
فراوان��ی را ب��ه نظ��ام بانکی و 
بازار مالی کشور وارد می کنند 
و نقطه های آسیب پذیر زیادی 
را در بازار مالی و پولی کش��ور 
ب��ه وج��ود می آورن��د ک��ه در 
بزنگاه خط��رات اقتصادی، این 
نقطه های آسیب پذیر به مرحله 
بح��ران می رس��ند و لطم��ات 
جدی را به سپرده گذاران خود 
وارد می کنند. در ای��ن مورد با 
چن��د ت��ن از کارشناس��ان به 

گفت وگو نشسته ایم. 

شهرهای کوچک 
آسیب پذیرترند

عض��و  حس��ن نژاد،  دکت��ر 
اقتصادی مجلس  کمیس��یون 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
در مورد رش��د موسسات مالی 
گفت:  علت رش��د موسس��ات 
مال��ی و اعتب��اری را از دو بعد 
می ت��وان بررس��ی ک��رد؛ اول 
اینک��ه اقتصاد ما بزرگ ش��ده 
بی��رون  از حال��ت س��نتی  و 
آم��ده و بیش��تر ب��ه س��مت 
س��وق  خصوص��ی  اقتص��اد 
یافته اس��ت. اقتصاد مرتبط با 
پول  مح��رک  بخش خصوصی 
کشور است، اما این بخش باید 
تحت نظ��ارت و کنت��رل بانک 
مرک��زی باش��د. متاس��فانه به 
علت نبود نظ��ارت دقیق بانک 
مرک��زی، برخی از موسس��ات 
مال��ی و اعتب��اری غیر مجاز از 
ای��ن وضعی��ت سوء اس��تفاده 
ارائ��ه س��ود  ب��ا  و  کرده ان��د 
بیش��تر و تبلیغ��ات در این باره 
سپرده های بیش��تری را جذب 
کرده؛ طبیعی اس��ت که بیشتر 
مردم هم به دنبال این هستند 
که کدام بانک با سپرده گذاری 
انج��ام می ده��د س��ود  ک��ه 

بیش��تری می دهن��د و گاه��ی 
ب��ه دام موسس��ات غیر مج��از 
می افتند که مس��ائل و حواشی 
خاص خود را دارد. در واقع باید 
مهم ترین علت رشد موسسات 
مالی و اعتباری را که اغلب آنها 
غیر مجاز هس��تند در مقایس��ه 
با بانک ها در جاذبه س��ودهای 
کاذب آنها جس��ت وجو کرد که 
در این مورد بانک مرکزی باید 

به سرعت اقدام کند.
وی ادام��ه داد: از طرف دیگر 
بانک ها ش��عبه کمت��ری دارند 
و پاس��خگوی هم��ه نیاز ه��ای 
م��ردم نیس��تند؛ به خص��وص 
ک��ه  کوچ��ک  ش��هر های  در 
ش��عب بانک ه��ای دولت��ی و 
خصوصی ک��م هس��تند و این 
تع��داد پاس��خگوی نیازه��ای 
مردم نیستند، موسسات مالی 
غیر قانونی به س��ادگی ش��کل 
می گیرند و گسترش می یابند. 

 حس��ن نژاد بیان کرد: بانک 
مرک��زی در این زمینه بس��یار 
ضعی��ف عمل ک��رده اس��ت و 
نتوانس��ته به درس��تی در این 
زمینه نظارت داش��ته باش��د. 
بان��ک مرک��زی بای��د ارزیابی 
دقیق��ی از فعالیت موسس��ات 
مالی داش��ته باش��دو چنانچه 
یک موسس��ه مالی و اعتباری 
غیر مجاز آغاز ب��ه کار کرد با آن 

برخورد کند. 

موسسات مالی غیر مجاز 
محصول اقتصاد ناسالم

حسین مظفریان، کارشناس 
ب��ا  گفت وگ��و  در  اقتص��ادی 
»فرص��ت امروز« درباره رش��د 
موسس��ات مالی در س��ال های 
اخیر گفت: پول زی��ادی که از 

فروش نفت در هش��ت س��ال 
گذش��ته به جامعه تزریق شده 
است، می تواند یک عامل رشد 
موسسات مالی باشد. متاسفانه 
ب��ازار مالی کش��ور سیس��تم 
درس��ت و با نظارتی ندارد و از 
خأل برنامه ریزی کارشناس��انه 
رنج می برد. در چنین شرایطی 
و در حال��ی که بان��ک مرکزی 
نمی تواند به درستی به وظایف 
نظارت��ی خ��ود عم��ل کن��د، 
به وجود  مال��ی ای  موسس��ات 
آمده اند که بیش��تر آنها مجوز 
ندارن��د، تح��ت کنت��رل بانک 
مرکزی هم نیس��تند، سیستم 
بانکی تنظیم ش��ده ای ندارند و 
با گذشت سال ها و هشدارهای 
پی در پی بانک مرکزی کماکان 
به فعالیت خود ادامه می دهند.  
وی در پاس��خ به این سوال که 
آی��ا بانک ه��ای فعلی ق��ادر به 
پاس��خگویی نیازمردم هستند، 
افزود: در حال حاض��ر بانک ها  
پاس��خگوی نیاز مردم نیستند، 
اما ای��ن موضوع دلیل��ی برای 
فعالی��ت موسس��ات غیر مجاز 

نیست. 
ک��رد:  تاکی��د  مظفری��ان 
رون��د  اقتص��ادی  سیس��تم 
ن��دارد و در ه��ر  مش��خصی 
دولتی یک روی��ه ای از اقتصاد 
که قرائت آنها ه��م دارای ابهام 
زیادی است مس��لط می شود؛ 
این فضای پرابه��ام به عملکرد 
بس��یاری از بخش ه��ا از جمله 

بانک ها آسیب می زند. 
وی اف��زود: از ط��رف دیگ��ر 
بعض��ی از ای��ن بانک ه��ا نقش 
دالل��ی ب��ه خ��ود گرفته اند و 
بیش��تر از اینکه ب��ه کار اصلی 
خود بپردازند، ب��ه حوزه داللی 

روی آورده اند ک��ه بدترین نوع 
آن س��رمایه گذاری در بخ��ش 

مسکن است. 
مظفریان ادامه داد: بیش��تر 
موسس��ات مالی موج��ود، در 
گذش��ته با هدف س��ود بیشتر 
ایجاد ش��ده اند و بانک مرکزی 
وقت ه��م نتوانس��ت کنترل و 
نظارت��ی را بر این موسس��ات 
داشته باش��د. در دولت جدید 
نظارت و بررسی مختصری در 
این باره ش��ده اس��ت، ولی این 
کافی نیست. سیس��تم اقتصاد 
در ایران هنوز به ط��ور واضح و 
روشن تعریف نش��ده، مالکیت 
بخش خصوصی تعیین نش��ده 
اس��ت و ت��ا زمانی که ش��رایط 
در  نه تنه��ا  باش��د  این گون��ه 
بانک ها و موسس��ات مالی بلکه 
در بخش ه��ای تولی��دی دچار 

ضعف و مشکل هستیم. 
وی در پایان گفت: بس��یاری 
از مش��کالت بانک ها این است 
که بیش��تر به دنبال سود آوری 
آنه��ا  تس��هیالت  و  هس��تند 
تولیدمحور نیس��ت و این رویه 
به اقتصاد کش��ور لطم��ه وارد 
کرده اس��ت. انتظار این اس��ت 
که دولت یازدهم ای��ن رویه را 

تغییر دهد. 

ضرر بانک های دولتی 
و خصوصی از فعالیت 

موسسات مالی
یک کارشناس اقتصادی هم 
در این رابطه گفت: چند دلیل 
برای وج��ود موسس��ات مالی 
و اعتب��اری وج��ود دارد؛ اول 
نقدینگی انباش��ته در جامعه و 
دوم اینکه خود منابع در دست 
گروهی بوده اس��ت و آن گروه 

موسساتی را به وجود آورده اند 
که در مس��یر درس��تی هدایت 

نشده اند. 
وی اف��زود: وقت��ی نقدینگی 
می ش��ود  زی��اد  جامع��ه  در 
بانک ه��ا از عه��ده ج��ذب این 
مقدار نقدینگ��ی برنمی آیند و 
ای��ن موضوع فرصت مناس��بی 
را برای رش��د موسس��ات مالی 
و اعتب��اری غیر مج��از فراه��م 

می کند. 
آلب��رت بغزی��ان بی��ان کرد: 
بسیاری از این موسسات مالی 
و اعتباری در چارچوب قوانین 
بانک مرکزی نیس��تند و سعی 
هم ندارند که از موسسه تبدیل 
به بانک ش��وند. مش��کل دیگر 
این اس��ت که منابع و ساختار 
ای��ن موسس��ات مال��ی در حد 

استاندارد نیست. 
م�وسس��ات  اف����زود:  وی 
خرده ری��زی ک��ه وج��ود دارد 
مناب��ع  ب��اال،  س��ودهای  ب��ا 
بانک های دولت��ی و خصوصی 
را کم کرده اند، چون بانک های 
دولت��ی و خصوص��ی ضواب��ط 
را رعای��ت می کنن��د و تح��ت 
ن�ظ���ارت ب�ان���ک مرک��زی 
هس��تند، وام کمتری نس��بت 
ب��ه موسس��ات می پردازند، در 
حالی که موسس��ات غیر مجاز 
راحت ت��ر، وام بیش��تر و س��ود 
باالتر به متقاضیان می دهند و 
از این راه س��پرده های بسیاری 
را جذب کرده اند و نتیجه اینکه 
بانک های مجاز را دچار مشکل 

کرده اند. 
اقتصادی  کارش��ناس  ای��ن 
در پایان گف��ت: بانک مرکزی 
نتوانس��ته مدیریت درس��ت و 
منطق��ی داش��ته باش��د. بانک 
مرکزی س��ه وظیفه اصلی نشر 
اس��کناس، ایج��اد بانک ه��ای 
و  آن  فضاس��ازی  و  دولت��ی 
نظارت بر بانک ها و موسس��ات 
را برعه��ده دارد ت��ا حق��وق 
ش��ود.  حف��ظ  س��رمایه گذار 
رییس بانک مرکزی باید فردی 
مستقل باشد، اما عدم استقالل 
بان��ک مرک��زی باع��ث رش��د 
معوق��ات بانک��ی، بنگاهداری 
بانک در خارج از ضوابط تعیین 
شده و مش��کالتی از این دست 
می ش��ود. مس��ئله برخ��ورد با 
موسسات مالی غیر مجاز هم از 
جمله مشکالتی اس��ت که در 
نداشتن استقالل بانک مرکزی 

ریشه دارد. 

در گفت وگوی »فرصت امروز« با کارشناسان اقتصادی بررسی شد

موسساتمالیغیرمجازدرچهشرایطیرشدکردهاند؟
نسیم نجفی

افزایش قیمت سکه
ج��دول قیم��ت ان��واع س��که و ارز در ب��ازار در روز 

سه شنبه منتشر شد. 
 ن��رخ فروش هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 
جدید و قدیم روز سه ش��نبه در بازار 930,000 تومان، 
نیم سکه 466,000 تومان، ربع سکه 266,000تومان و 

سکه گرمی 170,000تومان اعالم شد. 

سکه آتی

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
0,47%964000اردیبهشت

0,79%943000اسفند
0,50%929000دی

نرخنامه

بانکنامه
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ریی��س کل بان��ک مرکزی در 
حال��ی از پیش بین��ی ن��رخ ارز 
2850 تومان��ی در بودج��ه 94 
س��خن گفت ک��ه وزی��ر اقتصاد 
می گوی��د: قیمت دالر در بودجه 
س��ال آینده همچون بودجه 93 
خواه��د بود و تغیی��ری نخواهد 

کرد. 
ولی اهلل س��یف در این باره در 
جم��ع خبرن��گاران گف��ت: فعال   
قطعی نشده چون می دانید که تا 
آخرین لحظه ارس��ال به مجلس 
ممکن است تغییراتی در بودجه 
اعمال ش��ود، ام��ا االن تصور بر 

2850 تومان است. 
یک��ی از خبرن��گاران از رییس 
کل بانک مرکزی پرس��ید: آقای 
وزیر اقتص��اد دیروز اعالم کردند 
که نرخ دالر در بودجه سال 94 
تغیی��ر نخواهد کرد و همان نرخ 

بودجه امسال خواهد بود؟ 
ریی��س کل بان��ک مرکزی در 
پاسخ گفت: اطالعی که من دارم 

همین نرخ 2850 تومان است. 
س��یف در پاس��خ به پرس��ش 
دیگ��ر خبرن��گار تس��نیم مبنی 
براینک��ه یکسان س��ازی نرخ ارز 
فعال از دس��تور کار دولت خارج 
شده اس��ت؟ تصریح کرد: خیر، 
یکسان سازی قطعی است و جزو 
برنامه ه��ای بانک مرکزی اس��ت 
ول��ی زمانی اق��دام می کنیم که 
ش��رایط بین المللی اقتضای این 

سیاست را فراهم کند. 
سیف درباره پیش بینی از بازار 
ارز و ط��ال با توج��ه به مذاکرات 
هس��ته ای روز گذش��ته، اظه��ار 
داش��ت: من فکر می کنم شرایط 
خیلی نرمال است و چیز خاصی 
که ش��وک در ب��ازار ایجاد کند، 
وج��ود ن��دارد. م��ن پیش بینی 
می کن��م آرامش بیش��تری را به 

دلیل ن��وع نتایجی ک��ه حاصل 
شد، داشته باشیم. 

ریی��س کل بان��ک مرکزی در 
پاس��خ به س��والی درب��اره تاثیر 
عوامل درونی در بازار ارز و طال، 
گف��ت: به نظرم، عوام��ل بنیادی 
ب��ازار در وضعی��ت تعادلی کامل 
وج��ود دارن��د، می��زان عرضه و 
تقاض��ا در ب��ازار تعادل نس��بی 
مطلوب دارد و بانک مرکزی هم 

این را کنترل می کند. 
وی ادامه داد: اگر برخی مواقع 
نوس��انی در ب��ازار ارز مش��اهده 
تاثیر  بیش��تر تح��ت  می ش��ود، 
است  زودگذری  موقت  خبرهای 
ک��ه اث��ری را می گ��ذارد و بعد 
خنثی می ش��ود و بر می گردد به 

تعادل واقعی قبل. 
این عضو کابینه دولت یازدهم 
در همی��ن ارتب��اط تصریح کرد: 
ای��ن زمین��ه وج��ود دارد که تا 
ح��دودی به خاطر غلبه عرضه بر 
تقاضا، مق��داری کاهش در بازار 

ارز شاهد باشیم. 
مرک��زی  بان��ک  کل  ریی��س 
درب��اره تاثیر آزادس��ازی ماهانه 
دارایی های بلوکه ش��ده ایران در 
طول مذاکرات هس��ته ای بر بازار 
داخلی، گف��ت: همان طوری که 
اش��اره کردم، این موضوع تعادل 
را تقوی��ت می کن��د، م��ا از این 
امکانات ب��رای تامی��ن نیازهای 
وارداتی کش��ور استفاده خواهیم 
ک��رد. و ل��ذا تقاض��ا را جب��ران 
می کند و از این جهت به تعادل 

بازار کمک می کند. 
ادام��ه  در  همچنی��ن  س��یف 
درخص��وص اس��تقراض دول��ت 

از بان��ک مرک��زی ب��ا کاه��ش 
درآمده��ای نفت��ی اظه��ار کرد: 
دول��ت بهتری��ن نوع رفت��ار را با 
بانک مرکزی دارد و با حساسیت 
نسبت به استفاده از منابع بانک 
البته  رفت��ار می کن��د  مرک��زی 
اقالمی از گذش��ته جزو تعهدات 
بانک مرکزی بوده و ممکن است 
شاهد نوساناتی باشیم ولی برای 
نیاز های جاری دولت نگاهش به 

سمت بانک مرکزی نیست. 
ریی��س کل بان��ک مرکزی در 
بخ��ش دیگ��ری از گفت وگ��وی 
خود با خبرنگاران درباره مصوبه 
اخیر مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام و تاثی��ر آن بر اس��تقالل 
بانک مرکزی گف��ت: به نظر من، 
بیشترین امری که باید در رابطه 
با استقالل بانک مرکزی مدنظر 
قرار گیرد این است که سیاست 
پولی از مالی و بودجه اس��تقالل 

داشته باشد. 
س��یف ادامه داد: اگ��ر بتوانیم 
این وضعی��ت را ایجاد کنیم که 
سیاس��ت پولی بتوان��د به صورت 
سیاس��ت مس��تقل اجرا باشد به 
بهتری��ن حالت رس��یده ایم البته 
معتق��دم که اقتضائات س��اختار 
نظ��ام جمه��وری اس��المی این 
اس��ت که بانک مرکزی در عین 
حال که از مسئولیت های اجرای 
منفک باش��د با توج��ه به اینکه 
باالتری��ن مق��ام اجرایی کش��ور 
ریی��س قوه مجریه اس��ت و اگر 
تصمیم گی��ر رییس ق��وه مجریه 
باش��د اس��تقالل بان��ک مرکزی 
بیش��تر اس��ت ت��ا زمان��ی که از 
دس��تگاه های دیگر در این رابطه 

صاحب نظر باش��د که نتیجه این 
ام��ر مخدوش ش��دن اس��تقالل 
اس��ت؛ دراین صورت اس��تقالل 
در وحدت مدیریت بانک مرکزی 

بهتر خواهد بود. 
ن��گاه  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
رییس جمه��ور و ریی��س دولت 
در استقالل بانک مرکزی بسیار 
موثر است، گفت: باید تصمیمی 
عملیاتی شود که تحقق استقالل 
را تضمی��ن کن��د. اگ��ر ریی��س 
دولت نگاه درس��تی به نهادها و 
رسالت ها و درک مناسبی از نوع 
ایفای نقش بانک مرکزی داشته 
باش��د بهترین ش��رایط استقالل 
وجود دارد که البته این وضعیت 

هم اکنون نیز موجود است. 
رییس شورای پول و اعتبار در 
ادامه درب��اره وضعیت پایه پولی 
و نقدینگی کش��ور نیز ب��ه ارائه 
افزود:  و  پرداخ��ت  توضیحات��ی 
یکی از اقدام��ات مثبت این بود 
که اجزای نقدینگی و پایه پولی 
با دقت نظر کنترل می شود و بر 
همین اس��اس پایه پولی کش��ور 
رش��د منفی داش��ته اس��ت اما 
ضریب فزاینده پولی باعث رشد 
نقدینگی شده البته از 29 درصد 
رش��د نقدینگی 3,5 تا 4 درصد 
به دلیل گسترش شبکه نظارتی 
اس��ت که در س��ال های گذشته 

کنترل نمی شد. 
وی ادام��ه داد: بدهی بانک ها 
متمرکز ب��ه بانک های تخصصی 
است و بانک مرکزی سختگیری 
زی��ادی در این خص��وص انجام 
ن��داده البت��ه ت��ا پای��ان س��ال 
تعدیل می ش��ود زی��را عمدتا در 

بخش کش��اورزی و غیره است و 
خواستیم که این تقویت در این 

مقطع انجام شود. 
س��یف همچنی��ن درخصوص 
کارمزد کارتخوان ها و بررسی آن 
در ش��ورای پ��ول و اعتبار گفت: 
بان��ک مرکزی در حال بررس��ی 
دریاف��ت کارم��زد کارت خوان ها 
اس��ت و گزارش های��ی در ای��ن 
خصوص تهیه شده که به شورای 

پول و اعتبار ارائه خواهد شد. 
وی البته درخصوص بررس��ی 
کاهش نرخ س��ود توسط شورای 
پ��ول واعتبار تصریح ک��رد: قرار 
نیس��ت نظ��ام بانکی نرخ س��ود 
ام��ا  باش��د  داش��ته  دس��توری 
متناس��ب با روند تورم نرخ سود 
طبیعت��ا از آن دنبال روی خواهد 
ک��رد ام��ا ی��ک فرص��ت زمانی 
بانک مرکزی کمک  وجود دارد. 

می کند، این اتفاق بیفتد. 
رییس کل بانک مرکزی درباره 
س��اختار پرداخت تس��هیالت در 
سیس��تم بانک��ی، گف��ت: اصوال 
تخصیص منابع تسهیالتی به هر 
اس��تان یک روش سهمیه بندی و 
ی��ک روش توجه ب��ه قابلیت های 
س��رمایه گذاری هر اس��تان است. 
م��ا روش دوم را توصیه می کنیم 
چراک��ه هر اس��تانی ظرفیت های 
منطق��ه ای و ش��رایط جغرافیایی 
خ��اص خ��ود را دارد و می توان��د 
مزیت های نسبی دیگری را نسبت 

به سایر استان ها داشته باشد. 
وی اف��زود: ب��ه ج��ای اینکه 
س��همیه بندی برای استان ها در 
نظ��ر بگیری��م، باید اس��تاندارها 
زمینه های��ی را برای جلب منابع 
بیشتر برای سرمایه گذاری فراهم 
کنن��د، اص��وال نظ��ام بانکی در 
رابطه با اعطای تسهیالت حامی 

سرمایه گذار است. 

رییس کل بانک مرکزی به رغم نظر وزیر اقتصاد اعالم کرد 
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5 تجارت و خدمات

ویروس استاکس نت که برای 
نخس��تین بار در س��ال 2010 
میالدی شناس��ایی ش��ده بود، 
دوب��اره فعالیت خود را از س��ر 

گرفته است. 
به گفته کارشناس��ان شرکت 
امنیتی سیمانتک این ویروس 
ک��ه »رجی��ن« )Regin( نام 
دارد، نوع پیشرفته ای از ویروس 
استاکس نت است که تا به حال 
سیستم های رایانه ای زیادی را 
آلوده کرده اس��ت.  کارشناسان 
سیمانتک معتقدند: این ویروس 
احتم��اال توس��ط ی��ک آژانس 
جاسوسی غربی س��اخته شده 
و بس��یار پیچیده ت��ر از ویروس 
استاکس نت اس��ت که از سوی 
هکرهای دولت��ی امریکا و رژیم 
صهیونیستی در س��ال 2010 
برای ه��دف ق��رار دادن برنامه 
هسته ای ایران ساخته شده بود. 
شرکت سیمانتک اعالم کرد: 
ویروس رجی��ن می تواند برای 
هدف قرار دادن س��ازمان های 
مختلف مورد استفاده قرار گیرد 
و پیشتر نیز س��رورهای تبادل 
ایمیل ش��رکت مایکروسافت و 
مکالمات موبایل روی بیش��تر 
شبکه های بزرگ بین المللی را 

هدف قرار داده است. 
شرکت س��یمانتک، ویروس 
رجین را یکی از غیرعادی ترین 
نرم افزاره��ای ه��ک در تاریخ 
دانست.  کارشناسان معتقدند: 
این وی��روس می توان��د تقریبا 
به مح��ض اینک��ه ش��ما برای 
جست وجوی آن اقدام می کنید 
کامال ناپدید ش��ود و این نشان 
می دهد که شما با چه ویروسی 
ط��رف هس��تید.  اما ب��ه گفته 
برخی از کارشناسان رجین که 

فرزندخوانده استاکس نت است 
این بار 9 کشور را هدف قرار داده 
که روسیه، عربستان، مکزیک و 
ایرلند بیشترین آلودگی را تا به 
حال داشته اند و ایران نیز سهم 
پنج درصدی از خرابکاری های 

این ویروس را در اختیار دارد. 
به گفته کارشناس��ان رجین 
با نشس��تن روی رجیس��تری 
وین��دوز، قابلی��ت بازیابی فایل 
پاک شده از روی سیستم قربانی 
را نیز دارد و نس��خه 64 بیتی با 

32 بیتی آن متفاوت است. 
برخی دیگر از کارشناس��ان 
بداف��زار  ای��ن  معتقدن��د، 
سیس��تم های مخابرات��ی که از 
تجهیزات ش��رکت زیمنس در 
ساختار خود استفاده می کنند، 
مورد حمله قرار می دهد و از این 
طریق می تواند خود را در محیط 

شبکه گسترش و نقاط حساس 
را هدف قرار دهد و اطالعاتی را 
که از سیس��تم قربانی به دست 
م��ی آورد، به مقص��د نامعلومی 

ارسال می کند. 
کارشناسان امنیتی معتقدند، 
رجی��ن از پیچیدگ��ی خاصی 
برخوردار اس��ت و پیچیده ترین 
بدافزار مخابرات��ی که تا به حال 
طراحی ش��ده. یقین��ا دولت یا 
دولت هایی طراحان این بدافزار 

را حمایت می کنند. 
رییس ش��رکت کاسپرسکی 
روس��یه ک��ه ب��ه کش��ف کرم 
استاکس نت کمک کرد، گفت: 
جنایت��کاران در ح��ال حاض��ر 
سیستم های کنترل صنعتی را 
برای اهداف مالی هک می کنند. 
کاسپرس��کی هش��دار داد: 
ش��بکه های کامپیوت��ری ک��ه 

کارخانه های ان��رژی را کنترل 
می کنن��د، ه��دف گروه ه��ای 
س��ازمان یافته  جنایت��کار 
ب��ا هکره��ای ماه��ر هس��تند. 
ش��بکه هایی که ش��رکت های 
صنعت��ی را اداره می کنن��د، 
روزب��ه روز ب��ا حمالت بس��یار 

هدفمندتر روبه رو هستند. 
کارشناس��ان کاسپرس��کی 
معتقدن��د: ه��دف اصل��ی این 
ویروس جاسوسی از کشور های 
ایران، روسیه و عربستان است. 

بررس��ی های جدی��د ای��ن 
احتم��ال را مط��رح می کن��د، 
نمونه های اولیه رجین از س��ال 
2003 به کار گرفته شده باشند. 
اما نوع قدیمی تر استاکس نت 
که در سال 2010 در رایانه های 
کش��ور بالروس شناسایی شد 
توانس��ت به نهاد های حس��اس 

ایران هم دسترسی پیدا کند. 
به گفته مس��ئوالن وقت این 
ویروس که بیشترین حمله های 
خ��ود را متوجه سیس��تم های 
رایانه ای ایران کرده بود )حدود 
59 درصد(، نتوانس��ت آسیب 
جدی به سیس��تم های کش��ور 

وارد کند. 
رضا تقی پ��ور، وزیر ارتباطات 
وقت در آبان 13۸9 اعالم کرد 
که رایانه های آلوده شده به این 
ویروس شناس��ایی ش��ده و در 

مرحله پاکسازی قرار دارند. 
وی همچنی��ن اظه��ار کرد، 
منشا  ورود این ویروس به ایران 
نه از طریق شبکه اینترنت بلکه 
از طری��ق حافظه ه��ای جانبی 
بوده که افرادی از خارج از کشور 
به ایران آورده و بدون بررس��ی 
الزم به کامپیوترهای در داخل 

ایران متصل کرده اند. 
کارشناس��ان  گفت��ه  ب��ه 
رجین که بس��یار پیشرفته تر و 
پیچیده تر از استاکس نت است 
می توان��د بس��یار خطرناک تر 
ظاهر ش��ود که مبارزه با آن نیز 

بسیار دشوارتر است. 
محمود واعظی وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات درباره انتشار 
ویروس رجین در کشور گفت: 
از سال گذشته س��امانه امنیتی 
ش��بکه )SOC( کار شده است 
و سه ماه پیش این شبکه برای 
سرویس دهی افتتاح شد که این 
ش��بکه تاکنون خبری از حمله 
این ویروس جدید منتشر نکرده 
است اما توصیه می شود که در 
این مورد خاص بررسی بیشتری 
ش��ود.  وی افزود: به طور قطع 
ش��بکه امنیت وزارت ارتباطات 
جلوی این دس��ت حم��الت را 

خواهد گرفت. 

 موج جدید حمالت سایبری علیه برخی کشورها

استاکس نت دوباره زنده شد
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران: 

صاحبان صنعت، کارآفرینان و 
جوانان خالق به انتخابات اتاق بیایند

انعکاس دیدگاه های اعضای 
اتاق های بازرگانی از چشم انداز 
انتخابات آینده اتاق و چگونگی 
شکل گیری هیات رییسه جدید 
موضوع مجموعه گفت وگوهایی 
اس��ت که روزنامه فرصت امروز 
در ارتباط با اعض��ا مطرح کرده 
اس��ت، پیش از این گفت وگوی 
محمد حس��ین برخ��وردار و مجی��د رضا حری��ری از نظر 
خوانندگان محترم گذش��ت. در گفت وگوی زیر مس��عود 
خوانساری، رییس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق 
بازرگانی وصنایع و مع��ادن تهران از عوام��ل تاثیر گذار در 
انتخابات آینده اتاق و نیاز به تغییر و تحوالت الزم در هیات 

رییسه اتاق گفته است. 
 اتاق به دوره جدیدش نزدیک می ش�ود، به نظر شما 
تغییر و تحوالت اخیر در دولت و تغییر نگرش به بخش 
خصوصی، چه تاثیراتی در انتخابات اتاق خواهد داشت؟ 
به نظر من ب��ا توجه ب��ه روی کار آمدن دول��ت جدید و 
نگرش جدیدی که به بخش خصوصی در آن حاکم اس��ت، 
بخش خصوصی در ش��رایط بهتری قرار گرفته است. دولت 
اعتقادش بر این اس��ت که اگر قرار اس��ت اقتصادش رشد 
کند، بخش خصوصی فعال تر ش��ود. بخ��ش قابل توجهی 
از دوس��تان و همکاران��ی که به دول��ت رفتن��د، از بخش 
خصوصی بوده و صاحب تجربه اند. بنابراین، خوش��بختانه 
نگرش خصوصی سازی در دولت وجود دارد. ما امیدواریم، 
مشکالتمان با کشورهای اروپایی و امریکا به زودی حل شود 
و تحریم ها برداشته ش��ود، زیرا مهم ترین اتفاق برای بخش 
خصوصی است و ما شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود. 

 با این اتفاق، اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی 
در ش�کوفایی اقتصادی چقدر موث�ر و تعیین کننده 

خواهد بود؟ 
ما به دو اتفاق برای تاثیر گذاری و نفوذ موثر اتاق در اقتصاد 
کشور نیاز داشتیم، یکی نگاه دولت به سوی بخش خصوصی 
بود که خوشبختانه در دولت یازدهم صورت گرفت، دیگری 
لغو تحریم هاست. این تغییرات اس��ت که بخش خصوصی 
را فعال تر می کند. یکی از پیامدهای لغ��و تحریم ها، آمدن 
س��رمایه گذار خارجی اس��ت، دیگر اینکه دولت برای فعال 
کردن بخش خصوصی کاراتر خواهد بود. اینجاست که نقش 
اتاق و هیات رییسه می تواند بسیار سازنده باشد، زیرا تعامل 

هیات رییسه با دولت بسیار سازنده است. 
 تعامل اتاق با دولت در چه بستری اتفاق می افتد؟ 

در اتاق افراد باتجربه و متخصص در خصوصی سازی کم 
نیستند. برخی هم صاحبان سرمایه هستند و سابقه طوالنی 
دارند. با توجه و نگاه��ی که دولت دارد، اگ��ر تحریم ها لغو 
ش��ود، اتاق باید با دولت و متناس��ب با اتفاقاتی که می افتد 
با دو لت در تعامل باش��د و به پیش برود. مسئله دیگری که 
الزم می دانم به آن اشاره کنم، این است که اعضا باید در اتاق 
حرف های کارشناسی بزنند. نکته دیگر جذب سرمایه گذار 
خارجی اس��ت که به نظر من مهم ترین کاری است که اتاق 

باید انجام دهد. 
 و نتیجه مطلوب ای�ن تغییر و تح�والت در تالقی 

با انتخابات آینده اتاق چه ترکیبی می تواند باشد؟ 
ما در انتخابات باید به دو جنب��ه توجه کنیم. یک آوردن 
جوان های صاحب فکر و اندیشه و خالق و دیگری صاحبان 
صنعت و افراد کار آفرین و تاثیر گذار که از بازی و حضور در 
معرکه ها مبرا هس��تند. ما باید از آنها بخواهیم در انتخابات 

شرکت کنند. 
 اما هیات رییس�ه تصمیم نهای�ی را می گیرد و اگر 
قرار اس�ت اعض�ا تاثیر گ�ذار باش�ند و دیدگاه های 
متفاوتی داشته باشند، این اندیشه ها در هیات رییسه 

چقدراجازه ورود خواهند داشت؟ 
به نظر من هیات رییس��ه منتخب هیات نمایندگان است 
و همان طور که در پاس��خ قبلی اش��اره ک��ردم اینکه اعضا 
چه کس��انی باش��ند تاثیرش را در انتخابات هیات رییسه 
خواهد گذاشت، طبیعتا اگر جوان های خالق، کارآفرینان، 
متخصصان و صاحب��ان صنعت که نقش ه��ای تاثیر گذار و 
مثبتی در اقتصاد کشور داشته اند و صاحب تجربه و سابقه 
هس��تند به هیات نماین��دگان بیایند، هیات رییس��ه هم 

منتخب آنها خواهد بود. 

معاون حقوقی رییس جمهوری 

ایران از قوانین تسهیل کننده تجارت 
با جهان استقبال می کند 

مع��اون حقوق��ی رییس جمه��وری گف��ت: جمهوری 
اس��المی ای��ران در ح��ال بازنگ��ری و تکمی��ل قان��ون 
تجارت اس��ت و در ای��ن مس��یر از هر گونه پیش��نهادی 
که تس��هیل کننده فعالیت ه��ا و روابط تج��اری ایران با 
کشورهای جهان باشد، استقبال می کند.  الهام امین زاده، 
در دیدار با خوزه آنجلواس��ترال فاریا، دبیر کل موسس��ه 
بین الملل��ی یکنواخت س��ازی حقوق خصوص��ی گفت: 
باتوجه ب��ه فعالیت های مثمر ثمر این س��ازمان در جهت 
هماهنگ ک��ردن مقررات تجاری کش��ورها ب��ا یکدیگر، 
جمهوری اسالمی ایران از تقویت روابط خود با این موسسه 
اس��تقبال می کند.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، 
موسس��ه بین المللی یکنواخت س��ازی حقوق خصوصی 
وظیفه هماهنگ کردن مقررات کشورها در حوزه حقوق 

خصوصی مثل تجارت و کار را بر عهده دارد. 
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه نزدیک به 
یکصد س��ال از تصویب قانون تجارت در ایران می گذرد، 
افزود: جمهوری اسالمی ایران در حال بازنگری و تکمیل 
این قانون است و در این مس��یر از هرگونه پیشنهادی که 
تسهیل کننده فعالیت ها و روابط تجاری ایران با کشورهای 

جهان باشد، استقبال می کند. 
وی ادامه داد: همه تالش ها برای حاکمیت نظم بر جهان 
است و در این راس��تا ما تالش داریم با شناساندن حقوق 
مردم به آنها، حقوق شهروندان بیش ازپیش مورد تکریم 
قرار گیرد و در همین راس��تا، منش��ور حقوق شهروندی 
به عنوان دومین سند ملی ما بعد از قانون اساسی است که 

مردم درباره آن نظر دادند. 
وی با بیان اینکه ایران می خواه��د ارتباط دائمی با این 
موسسه داشته باشد، ادامه داد: حقوقدانان ایرانی می توانند 
در تهیه اس��ناد بین المللی با شما مشارکت داشته و ایران 
آماده است تا در حوزه فرهنگ و تجارت ارتباط تنگاتنگی 

با شما داشته باشد. 
آنجلواس��ترال فاری��ا، دبی��ر کل موسس��ه بین المللی 
یکنواخت س��ازی حقوق خصوصی نیز با ابراز خرس��ندی 
از عالقه ایران برای همکاری با این موسس��ه گفت: ایران 
می تواند برای هر نوع به روز رس��انی مق��ررات و تصویب 

قوانین جدید با این موسسه در ارتباط باشد. 

تجارت  اتاق بازرگانی

گردشگری

محمد ممتازپور 
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گردشگری، شاه کلید حل معضل 
اشتغال استان اصفهان

مسعود گلشیرازی، رییس کمیس��یون گردشگری اتاق 
اصفهان گفت: گردشگری به عنوان ش��اه کلید حل معضل 
اشتغال در استان است که متاس��فانه تاکنون از این فرصت 
به درستی استفاده نکرده اند. وی با اش��اره به اینکه در سند 
چش��م انداز 1404در حرکت همه جانب��ه تمام بخش های 
کش��ور، حوزه گردشگری بیشتر نمایان اس��ت، اظهار کرد: 
اصفهان به عنوان دروازه صنعت گردشگری مطرح است، زیرا  
طی پنج دهه گذشته ساختار مناسب فرهنگی شکل گرفته، 
همچنین اقلیم مناسب اصفهان و همجواری با استان های 
دیگر کمک کننده توسعه گردشگری است.   رییس کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه تنها مزیت 
استان بنا به بررسی س��ند آمایش حوزه گردشگری است، 
تصریح کرد: با وجودی که اصفهان قطب صنعتی کشور است، 
اما درصد بیکاری آن از میانگین کشوری باالتر بوده که تنها 
راه خروج از این بحران، توجه به حوزه گردش��گری است. با 
توسعه صنعت گردشگری، تمام آحاد جامعه در این موفقیت 
شریک شده و در حیطه های مختلف مشغول فعالیت خواهند 
شد.  گلشیرازی برقراری عدالت اقتصادی را یکی از مهم ترین 
محورهای توسعه گردشگری دانست و بیان کرد: اتاق بازرگانی 
اصفهان از سال گذشته فعالیت های خود را به شکل متمرکز و 
دقیق تر بر موضوع گردشگری قرار داد و این موضوع به تصویب 
رسید که کمیسیون گردشگری موضوعات این حوزه را مورد 
مداقه قرار دهد.  وی همچنین با تاکید بر اینکه ش��هرداری 
اصفهان یکی از تاثیرگذارترین ارگان ها در حوزه گردشگری 
بوده است، افزود: با تصویب شورای ش��هر اصفهان عوارض 
هتل سازی اصفهان به مدت سه سال مشمول معافیت مالیاتی 
شد که این موضوع انگیزه ای مناس��ب برای سرمایه گذاران 

عرصه گردشگری است. 

جرایم مالیات بر ارزش افزوده اصناف از 
اصلش بیشتر است

نایب رییس اتاق اصناف تهران با اش��اره به اینکه س��اختار بخش بزرگی از اصناف س��نتی 
است، گفت: به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها، بسیاری از اصناف نسبت به شمول این قانون 
بی اطالع اند و اکنون جریمه دیرکرد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بیش��تر از خود مالیات 

است. 
علیرضا رأس��ی در مورد روند اجرای مالی��ات بر ارزش افزوده و افزایش آن طی س��ال های 
آینده به این نکته اشاره کرد که به ظاهر دریافت مالیات برای دولت منبع درآمد خوبی شده، 

درحالی که زیرساخت های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده هنوز فراهم نیست. 
 به گزارش فارس، وی تصریح کرد: اکنون صنوف مختلف عالوه بر مالیات بر درآمد، باید طبق 
قانون مالیات بر ارزش افزوده را هم بپردازند و به ظاهر قرار است، مالیات 169 مکرر نیز مجددا 
احیا شود و به  رغم احترامی که برای قانون گذار قائلیم، فکر می کنیم به جای آنکه دست اصناف 

گرفته شود، فقط سنگ پیش پای اصناف می اندازند. 
وی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از بدنه اصناف کش��ور س��نتی هستند، افزود: کسی بر 
اصل دریافت مالیات حرفی ندارد، اما باید نحوه اجرای آن نیز کارشناسی شود، چراکه طی این 
سال ها اصناف دسته بندی شده و به مرور مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده اند که به دلیل 
اطالع رسانی غیرشفاف برخی بابت دیرکرد، شامل جریمه دیرکرد غیر قابل بخشش هم شده اند 

که خود اکنون دغدغه ای برای اصناف است. 
 نایب رییس اتاق اصناف تهران از تشکیل تیم کارشناسی خبره در اتاق اصناف تهران و ایران 
خبر داد و گفت: به عنوان متولی اصناف برای اجرای درست قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه 
نظرات کارشناسی این تیم فعالیت خود را آغاز کرده است، چراکه معتقدیم مالیات بر ارزش 
افزوده مانند همه جای دنیا باید در یک ایستگاه مشخص و در پایان کار از مصرف کننده گرفته 

شود، نه آنکه در هر مرحله ای این مالیات اخذ شود. 
 به گفته رأس��ی، برخی جمله »دریافت مالیات قانون است« را دس��تاویزی برای پیشبرد 
کارهای خود قرار داده اند، درحالی که بسترهای اجرایی دریافت مالیات بر ارزش افزوده هنوز 

در دسترس نیست.  
 قانون مالیات بر ارزش افزوده از س��ال 13۸۸ با س��ه درصد بر قیمت کاال آغاز ش��د و 
اکنون به هشت درصد رس��یده و بحث بازنگری روند اجرا و نرخ آن اکنون در دستور کار 
مجلس قرار دارد و پیش��نهاد بخش خصوصی افزایش آن در نهای��ت تا 10 درصد تا پایان 

برنامه توسعه  است. 

تغییر تعرفه درمان
 چالش اصلی شرکت های بیمه 

سیدداود حس��ینی، معاون فنی بیمه های اش��خاص بیمه دانا گفت: تغییر تعرفه درمان از 
طرف دولت چالش بسیار مهمی برای شرکت های بیمه محسوب می شود، زیرا این شرکت ها 
منابع خاصی برای تامین افزایش هزینه های درمان جز باال بردن قیمت بیمه نامه ها ندارند که 

همه این عوامل سبب می شود تا به سمت فروش بیمه های عمر گرایش بیشتری پیدا کنیم. 
او فروش پایین بیمه نامه عمر، نبود ثبات اقتصادی در س��نوات گذش��ته، پیامدهای جنگ 
و تحریم ها و باال نش��ان دادن کاذب ضریب نفوذ بیمه در دولت قبل را از چالش های اساسی 
بیمه های زندگی توصیف کرد و با تاکید بر ضرورت تبلیغات موثر، آموزش و فرهنگ س��ازی 

و حمایت دولت از این مهم را از جمله دیگر چالش های صنعت بیمه در کشور معرفی کرد. 
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در سال های پس از پیروزی 
از  بس��یاری  اس��امی  انقاب 
صنای��ع زیربنای��ی اقتص��ادی 
ایران در فهرس��ت تحریم های 
ی��ک جانبه ی��ا چن��د جانبه 
خارجی قرار گرفتند و در این 
ایران  میان صنعت هواپیمایی 
با توجه به ماهیت تکنولوژیک 
خود در صدر این فهرس��ت ها 

قرار گرفت. 
غرب��ی  دولت ه��ای  فش��ار 
هواپیما س��ازی  ش��رکت های 
ب��زرگ جهان را ب��ه خروج از 
بازارهای ای��ران مجبور کرد و 
این مسئله برای ناوگان هوایی 
ایران ک��ه در س��ال های قبل 
از انق��اب با زیرس��اخت های 
امریکای��ی ش��کل گرفته بود، 
ب��ه ضربه ای غیر قاب��ل جبران 

تبدیل شد. 
در  هرچن��د  ضرب��ه  ای��ن 
س��ال های ابتدایی با توجه به 
نو بودن بس��یاری از هواپیماها 
کمت��ر خود را نش��ان داد، در 
دهه های دوم و س��وم انقاب 
نمود پیدا کرد و پای پرنده های 
روس را که تنها جایگزین های 
موجود به حساب می آمدند به 
آس��مان ایران باز کرد و نتایج 

تلخی را به بار آورد. 
باق��ی مان��دن طوالنی مدت 
تحریم ه��ا باعث ش��ده تعداد 
ناوگان  زمین گیر  هواپیماهای 
هوای��ی ای��ران افزای��ش پیدا 
ب��ه 40 درص��د کل  کن��د و 
ناوگان برس��د. هرچند مشکل 
بسیاری از این پرنده ها تنها با 
وارد ش��دن چند قطعه محدود 

حل می شود. 
بخش ش��دن  نتیج��ه  ب��ا 
در  هس��ته ای  مذاک��رات 
گام نخست و امضای تفاهم نامه 
هس��ته ای ایران و شش کشور 
نام صنعت  ابر قدرت جهان��ی، 
هواپیمای��ی ایران از فهرس��ت 
برخی تحریم ها خارج ش��د. بر 
مبنای شرایط جدید برخی از 
سازنده  خارجی  ش��رکت های 
هواپیم��ا و قطع��ات آن اجازه 
پی��دا کردن��د ب��ا ایرالین های 
ایران��ی ب��ه ش��کلی رس��می 
وارد مذاک��ره ش��ده و قرارداد 

اقتصادی ببندند. 
هرچن��د ب��ا وج��ود ال��زام 
کش��ورها ب��ر اج��رای تمام و 
کمال توافق نامه، هنوز بسیاری 
از مج��اری ارتباط��ات ای��ران 

بس��ته مانده و رییس سازمان 
هواپیمایی کشور چندی پیش 
اعام ک��رد، تعداد زی��ادی از 
هواپیماهای فوک��ر ایران تنها 
ب��ه دلیل همکاری نکردن یک 
ش��رکت هواپیماساز زمین گیر 
مان��ده، اما انتش��ار خبر توافق 
ای��ران ایر با ش��رکت بویینگ 
نش��ان داد مس��یری طای��ی 
ب��رای ایرالین ه��ای ایرانی باز 

شده است. 

چراغ سبز به بخش 
خصوصی برای وارد کردن 

هواپیما
ب�رپ�ای���ی دوب��اره فض��ای 
با  ای��ران  اقتصادی  مب��ادالت 
کش��ورهای غربی باعث ش��د، 
ایرالین ه��ای فع��ال پ��س از 
س��ال ها بار دیگر ب��ه مذاکره 
هواپیماه��ای  خری��د  ب��رای 
جدید ترغیب ش��وند، هرچند 
در ای��ن بی��ن همچن��ان نیاز 
واردکنندگان به مجوز رسمی 
ب��ه  ورودی  معاب��ر  س��ازمان 
محدود  را  هوای��ی  معام��ات 
می کرد. مس��ئله ای که رییس 
سازمان هواپیمایی کشور چند 
روز قبل از برطرف ش��دن آن 

خبر داد. 
حاش��یه  در  جهانگیری��ان، 
نمایش��گاه صنایع هوایی اعام 
کرد، با تدابی��ر در نظر گرفته 
شده از س��وی سازمان، از این 
پس تمام اش��خاص حقیقی و 
حقوق��ی که ت��وان واردکردن 

هواپیم��ا را دارن��د می توانن��د 
ب��دون نیاز به مجوز حاکمیتی 
اقدام کنند و س��ازمان تنها در 
بحث مجوز پرواز ورود خواهد 

کرد. 
صحبت ه��ای  در  هرچن��د 
س��ازمان  راه،  وزی��ر  مع��اون 
ارگان خاص��ی مخاط��ب  ی��ا 
ق��رار نگرف��ت، ام��ا ب��ه نظر 
اصلی  روی صحبت  می رس��د 
جهانگیریان با س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی است. بخشی 
ک��ه ب��ا وج��ود قدرت گرفتن 
تحریم ه��ا در س��ال های اخیر 
از  بس��یاری  در  همچن��ان 
خطوط هوایی فع��ال مانده و 
حت��ی برخ��ی محدودیت های 
ایران ایر را نیز دور زده است. 
با اجرایی ش��دن سیاس��ت  
جدید س��ازمان هواپیمایی در 
صورت تضمی��ن حق مالکیت 
یا ام��کان اس��تفاده اقتصادی 
از آن می ت��وان انتظار داش��ت 
بخش خصوصی  سرمایه گذاران 
به این عرصه نیز وارد ش��وند، 
تحریم ها  گس��تردگی  هرچند 
این بخ��ش را نی��ز بی نصیب 

نگذاشته است. 

تحریم مانع نشود، بخش 
خصوصی آماده ورود به 

عرصه است
رییس کمیسیون حمل و نقل 
ات��اق بازرگانی ته��ران مصوبه 
جدی��د س��ازمان هواپیمای��ی 
را در تس��هیل فراین��د خرید 

هواپیماه��ای جدی��د مثب��ت 
در  گف��ت:  و  ک��رد  ارزیاب��ی 
گذشته اگر شرکتی قصد وارد 
کردن هواپیما را داشت باید به 
ش��کل رس��می اطاعات ثبت 
می کرد و در قالب یک شرکت 
هواپیمایی پرنده های موردنظر 
خ��ود را وارد می ک��رد، ام��ا با 
تفکی��ک این دو حوزه دس��ت 
س��رمایه گذاران برای ورود به 
عرصه ناوگان هواپیمایی بازتر 

می شود. 
خوانس��اری  م�س��عود 
»فرص��ت  ب��ا  گفت وگ��و  در 
ام��روز«« با اش��اره به حضور 
در  بخ��ش خصوصی  پردامنه 
عرص��ه هواپیمای��ی جه��ان، 
اظه��ار کرد: س��ود باالیی که 
حمل و نق��ل هوای��ی در حوزه 
جابه جای��ی ب��ار و مس��افر به 
هم��راه دارد، از ی��ک س��و و 
درآمدی  منابع  ایج��اد  امکان 
ناوگان  اج��اره  مانند  متن��وع 
از س��وی دیگر باع�ث ش���ده 
بس��یاری  س���رم�ای�ه گذاران 
برای ورود به این عرصه اعام 
آمادگ��ی کنن��د. در ایران نیز 
این مس��ئله وجود داش��ته و 
بخش عمده ای از ایرالین  های 
فعال در اختیار دولت نیست. 
به گفته وی، سرمایه گذاران 
قبل  س��ال های  در  غیر دولتی 
تع��دادی هواپیم��ای جدی��د 
ب��ه ن��اوگان وارد کرده ان��د و 
مذاک��رات آنها در تم��ام این 
م��دت ادام��ه پیدا ک��رده، اما 

از  اقتص��ادی  ت�ح�ری�م ه��ای 
ثمربخش ش��دن بس��یاری از 

آنها جلوگیری کرده است. 
خوانس��اری ب��ا اش��اره ب��ه 
ورود هواپیماه��ای کارکرده و 
گاهی با عمر باالی 10 س��ال 
هواپیمایی کش��ور،  ناوگان  به 
تاکی��د ک��رد: محدودیت های 
اقتص��ادی مان��ع اصل��ی وارد 
ش��دن هواپیماهای دسته اول 
و کارنکرده است. در سال های 
نیز  قبل حتی بخش خصوصی 
نتوانسته با وجود این تحریم ها 
واردات  ب��رای  مطمئنی  معبر 
هواپیما پیدا کن��د. از این رو، 
اگر سیاس��ت جدید س��ازمان 
هواپیمایی کش��ور قصد ایجاد 
تغییری اساس��ی را در ناوگان 
محدودیت ه��ای  بای��د  دارد، 

اقتصادی را کمتر کرد. 
ات��اق  کمیس��یون  ریی��س 
بازرگان��ی ته��ران به ق��رارداد 
جدی��د ای��ران ایر ب��ا بویینگ 
اش��اره کرد و اف��زود: امضای 
این ق��رارداد نش��ان از بهبود 
نس��بی ش��رایط دارد و وقتی 
پس از س��ال ها ام��کان نهایی 
ش��دن چنین قراردادی فراهم 
ش��ده، یعنی می توان به آینده 
ای��ن صنع��ت امی��دوار ب��ود. 
س��ال های  در  بخش خصوصی 
گذش��ته باره��ا توانای��ی خود 
را در زمینه ه��ای مختل��ف به 
نمای��ش گذاش��ته و اگر فضا 
به اندازه کافی باز ش��ود، وارد 
ک��ردن هواپیم��ا نی��ز دور از 

انتظار نخواهد بود. 
بر مبنای قوانین باالدس��تی 
نظام، تعداد هواپیماهای فعال 
در کش��ور باید به 500 فروند 
برسد و این در حالی است که 
ن��اوگان حدود  فعلی  ظرفیت 
نیمی از اهداف برنامه اس��ت، 
در کن��ار آن ب��اال رفتن عمر 
ناوگان فعال موجود و رسیدن 
س��ن برخی  از آنها به بیش از 
س��ه دهه، اهمی��ت روز افزون 
ه�واپ�یماه��ای  وارد ش���دن 
جدید را غیر قابل چشم پوشی 
می کن��د و به نظر می رس��د، 
با  س��ازمان هواپیمایی کشور 
درک این نیاز دست همکاری 
ب��ه س��مت بخ��ش خصوصی 
دراز کرده اس��ت تا ش��اید در 
روزهایی ک��ه برخی تحریم ها 
س��رمایه گذاران  رفت��ه،  کنار 
دولتی ت��وان ناوگان هوایی را 

بازیابی کنند.

نگاهی به راه حل جدید سازمان هواپیمایی برای عبور از تحریم ها

بخشخصوصیعصایدستناوگانهواییمیشود
تاخیر در تحویل واحدهای 

متقاضیانی که واریزشان کامل نشود
مدیرعامل ش��هر جدی��د پردیس با بی��ان اینکه آورده 
متقاضیان مس��کن مهر در ف��از 11 پردیس باید تا پایان 
آذر به ۳۷ میلیون تومان برسد، گفت: متقاضیانی که این 
مبلغ را واریز نکنند، واحدهایشان با تاخیر واگذار می شود. 
به گزارش فارس، حس��ن ولی پور، در پاس��خ به این 
سوال که آیا واریز 12 میلیون تومان برای فاز 11 شهر 
پردیس به منزله گران شدن مسکن مهر نیست؟ گفت: 
ما رقم افزایش را اعام نکرده ایم، ارقامی که قبا اضافه 
شده بود، علی الحس��اب بود و این مبلغ اضافه شده در 
حساب و کتاب زیربنایی و روبنایی مطرح نبوده است. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه ای��ن بح��ث افزایش ها به 
آماده سازی و ساختمان سازی مربوط بوده است، افزود: 
اگر متقاضیان مسکن مهر در فاز 11 تاکنون 25 میلیون 
تومان واری��ز کرده  اند باید تا س��قف ۳۷ میلیون تومان 

آورده داشته باشند. 
مدیرعام��ل ش��هر جدید پردیس گف��ت: تاکنون که 
اع��ام کرده ایم ب��رای فاز 11 بای��د 25 میلیون تومان 
دریافت ش��ود، بنابراین 12 میلی��ون تومان باید به این 
مبلغ 25 میلیون تومان اضافه ش��ود که سقف آن را به 

۳۷ میلیون تومان می رساند. 
ولی پ��ور افزود: پس اگر متقاض��ی ۳6 میلیون تومان 
واریز کرده، یک میلیون تومان دیگر باید واریز کنند. 

مدیرعامل شهر جدید پردیس در پاسخ به این سوال 
که ای��ن فرصت یک ماهه برای واریز 12 میلیون تومان 
زمان کمی اس��ت، گفت: بحث ما زمان نیست بنابراین، 
اگر متقاضیان مس��کن مهر زودتر پول واریزی داش��ته 
باشند واحدهای مسکونی را زودتر به اتمام می رسانیم. 
وی ادام��ه داد:  ای��ن موضوع در زم��ان مدیریت قبلی 
تاییدش��ده بود و اباغ آن را تا آنجا که توانستم به تاخیر 
انداختم. ولی پور، در پاسخ به این سوال که برای متقاضیانی 
که نتوانند 12 میلی��ون تومان را تا پایان ماه جاری واریز 
کنند، چه اتفاقی رخ می دهد، آیا حذف می ش��وند، گفت: 
فعا هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته ایم، اما به هر 
حال واحد مس��کونی آن متقاضیانی که آورده خود را دیر 
واریز کنند، با تاخیر واگذار می شود. وی تصریح کرد: به هر 
حال اعتبار دولتی برای س��اخت مسکن مهر نداریم، پس 
در این خصوص که متقاضی این مبلغ را واریز نکند، هنوز 

تصمیمی نگرفته ایم. 

مجوز احداث آزاد راه 
تبریز - سهند صادر شد

براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت راه و شهرسازی 
مجاز ش��د برای اجرای آزاد راه تبریز – ش��هر س��هند 
به طول حدود 20 کیلومتر نس��بت ب��ه انعقاد قرارداد 
مش��ارکت با ش��رکت احداث، نگهداری و بهره برداری 
از آزاد راه تبریز- ش��هر س��هند اق��دام کند. به گزارش 
 پای��گاه اطاع رس��انی دولت، هیات وزیران در جلس��ه

18/ 8/ 1۳9۳ به پیش��نهاد ش��ماره 1944۳/100/02 
مورخ 16/ 4/ 1۳9۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد 
ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و 
ترابری از طریق مش��ارکت بانک ها و سایر منابع مالی و 

پولی کشور - مصوب 1۳66- تصویب کرد: 
 وزارت راه و شهرس��ازی مجاز است برای اجرای آزاد راه 
تبریز – ش��هر س��هند به طول حدود 20 کیلومتر شامل 
طراحی، مطالعات، آزاد س��ازی مس��یر، احداث آزاد راه و 
ایجاد تاسیس��ات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری 
از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، 
نگهداری و بهره برداری از آزاد راه تبریز- ش��هر س��هند با 

رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند. 
وزارت 14درصد منابع مالی الزم را برای احداث آزاد راه، 
تاسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی از محل ردیف 
اعتباری طرح به شماره طبقه بندی )40۷02610( و سایر 
منابع مصوب مربوط، تامین و در مدت اجرا متناس��ب با 
پیش��رفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک 
طرح واریز می کند. طرف مش��ارکت نیز تامین باقیمانده 
مناب��ع مال��ی الزم را ب��رای احداث آزاد راه و تاسیس��ات 
جانبی خاص حداقل ب��ه میزان 86درصد تعهد، تامین و 
به حساب مش��ترک طرح واریز می کند. پیش بینی اولیه 
دوران مشارکت معادل 5/ 2۷ سال مشتمل بر 2/5 سال 
دوران احداث و 25 سال دوران بهره برداری خواهد بود، اما 
دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل 

سرمایه و سود مورد انتظار )مصوب( است
س��ود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود 
س��پرده های بلندمدت نزد بانک ه��ای دولتی به عاوه 
پنج درصد اس��ت و س��ود علی الحس��اب ب��رای تنظیم 
گزارش هزینه- درآمد معادل 25درصد منظور می شود. 

امکان انجام سفر ریلی ایران و 
قزاقستان به صورت هفتگی

مدیرعامل ش��رکت راه آهن با بی��ان اینکه برای خط 
ریل��ی ترانزیت��ی گ��رگان- اینچه برون ک��ه 12 آذر با 
حضور روس��ای جمهور سه کش��ور ایران، قزاقستان و 
ترکمنستان به افتتاح می رس��د، پیش بینی جابه جایی 
مس��افر یک بار در هفته شده، گفت: از این خط امکان 
جابه جایی مس��افر ه��م وجود دارد که حجم س��فر به 

تقاضای موجود در بازار بستگی دارد. 
به گزارش ایلنا، محس��ن پورس��یدآقایی ادام��ه داد: در 
این مس��یر، پیش بینی انجام س��فرهای ریلی در مس��یر 
ترکمنستان، قزاقستان و ایران شده و در ایستگاه اینچه برون 
هم محل مهر گذرنامه، استقرار مسافران برای انجام پروسه 
عبور مسافران از مرز و ترمینالی برای انجام این امور تعبیه 
ش��ده است. وی تاکید کرد: تجربه به ما می گوید، احتماال 
هفتگی یک قطار مس��افری بین ایران و قزاقس��تان تقاضا 
وجود خواهد داشت، زیرا نسبت به پایتخت ترکمنستان دور 
است و از پایتخت ترکمنستان عبور نمی کند، البته حجم 

سفر به تقاضای بازار بستگی دارد. 

عبور ماهانه  450 پرواز
 امریکایی از فضای کشور

معاون عملیات هوانوردی ش��رکت فرودگاه  ها از عبور 
روزان��ه هفت ش��رکت امریکایی و ماهان��ه 450 پرواز 

امریکایی از فضای کشور خبر داد.
به گزارش فارس، ابراهیم شوشتری در نشست خبری 
تش��ریح فعالیت ه��ای تخصصی ش��رکت فرودگاه  های 
کش��ور اظهار کرد: در مرکز کنترل فضای کش��ور تمام 
پروازها کنترل می ش��ود؛ بی��ش از هزار و 800 پرواز را 
در حوزه های پروازهای عبوری، داخلی و بین المللی در 

شبانه   روز کنترل می کنیم. 
وی ادامه داد: سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت های 
هواپیمایی، س��ازندگان هواپیما، ارائه دهندگان خدمات 
فرودگاهی و ارائه دهندگان خدمات ناوبری، پنج بازیگر 

اصلی صنعت هواپیمایی هستند. 
مدیری��ت نگه��داری توس��عه و بهره ب��رداری از 54 
ف��رودگاه کش��ور، ارائ��ه فعالی��ت و خدم��ات عملیات 
هوانوردی، بهسازی و توسعه فرودگاه  های کشور شامل 
مناطق پروازی، باندها، پارکینگ هواپیما و تاکسی وی، 

از وظایف شرکت فرودگاه های کشور است. 
معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه  های کشور با 
بیان اینکه نصب و نگهداری سیستم های تجهیزات ناوبری 
و فرودگاه ها توس��ط متخصصان داخلی انجام می ش��ود، 
گفت: به دلی��ل افزایش غیرقابل تصور پروازهای عبوری، 

11 راه جدید هوایی از دوماه پیش تاسیس شد. 
وی اظه��ار کرد: در حال حاضر، می��زان راه های هوایی 
ش��امل 66 راه هوایی س��نتی به طول ۳۷ ه��زار و ۷10 
کیلومت��ر و ۳۷ راه هوایی ماه��واره ای به طول 24 هزار و 
66 کیلومت��ر و جمعا 10۳ راه هوایی ب��ه طول 61 هزار 
و ۷۷6 کیلومتر اس��ت. شوشتری با بیان اینکه از سه ماه 
پیش فرودگاه یزد به عنوان فرودگاه بین المللی مطرح شد، 
گف��ت: در حال حاضر 9 فرودگاه بین المللی، 25 فرودگاه 
مرز هوایی، 20 فرودگاه داخلی داریم و چهار فرودگاه در 
دس��ت مطالعه اس��ت. معاون عملیات هوانوردی شرکت 
فرودگاه  های کش��ور اظهار کرد: امس��ال از 2۷ تیرماه، به 
دلیل ناامن شدن آس��مان اوکراین و ناامنی فضای کشور 
ع��راق به دلیل فعالیت های گروهک تروریس��تی داعش، 
رش��د بی س��ابقه ترافیک هوایی را در پروازهای عبوری از 
فضای کش��ور تجربه کرده ای��م. وی توضیح داد: موقعیت 
جغرافیایی کش��ور ایران مناسب است و جذب پروازهای 
عبوری دو مزیت دارد که درآمد مناس��ب ارزی و افزایش 
استقبال شرکت های هواپیمایی خارجی از فضای کشور با 

ارتقای امنیت، از این موارد است. 
شوشتری یادآور شد: در این راستا ساماندهی راه های 
هوایی  و تاسیس مسیرهای مستقیم و موازی در دستور 
کار ق��رار دارد. روزانه هفت ش��رکت امریکایی و ماهانه 
450 پرواز امریکایی از فضای کشور استفاده می کند. 

وی گفت: کمیته دائمی فضای کش��ور، ساماندهی راه ها 
و تاس��یس راه های جدید را پیگیری می کند که ارگان های 
مختلف دس��ت اندرکار نظامی و هوایی در آن حضور دارند. 
شوشتری گفت: 265 منطقه نظامی در چهار عنوان داریم که 
کاربردهای خاص خود را دارند؛ از طریق شورای عالی امنیت 
ملی استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت فضای کشور پیگیری 
می شود. معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه  های کشور 
در تشریح آمار هفت ماهه عملکرد شرکت فرودگاه های کشور 
اظهار کرد: تا پایان مهرماه در پروازهای داخلی 19 میلیون 
و 581 هزار و ۳09 نفر جابه جا ش��ده اند که نسبت به سال 

گذشته 10 درصد رشد داشته است. 

جواد هاشمی

حمل و نقلعمران
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قیمتامکاناتمتراژمنطقه

۷50 میلیون تومانپارکینگ و انباری150هروی
یک میلیارد و 80 میلیون تومانپارکینگ و انباری150اندرزگو

یک میلیارد و 95 میلیون تومانپارکینگ، انباری و آسانسور150شهرک غرب
یک میلیارد و 245 میلیون تومانسه خوابه150یوسف آباد

9۷5 میلیون تومانسه خوابه همراه با پارکینگ و انباری150کارگرشمالی
9۷5 میلیون تومانپارکینگ، انباری و آسانسور150مرزداران
یک میلیارد و 50 میلیون تومانسه خوابه با امکانات کامل150ماصدرا
825 میلیون تومانپارکینگ، انباری و  آسانسور150پیروزی
900 میلیون تومانبا پارکینگ، انباری و آسانسور150فاطمی

900 میلیون تومانبا پارکینگ، انباری و  آسانسور150فردوس شرقی

با وج��ود اینکه رکود در بازار مس��کن ادامه 
دارد، میانگین قیم��ت آپارتمان ها با متراژهای 
بزرگ همچنان باالس��ت و مالکان این واحدها 
حاضر به فروش واحده��ای خود با قیمت های 
پایین تر نیس��تند. ب��ه گزارش ایس��نا، کاهش 
میزان ق��درت خرید مردم در طول س��ال های 
اخی��ر و نوس��انات قیمتی که در بازار مس��کن 
پی��ش آمده، در نهایت ب��ه افزایش تقاضا برای 
واحدهایی با متراژ کوچک تر منجر شده است. 
به عقی��ده بن��گاه داران، در حال حاض��ر میزان 
خریدوفروش واحدهای کوچک نسبت به واحدهای 
بزرگ تر از رونق بیش��تری برخوردار است، تا جایی 

که برخی مش��اوران اماک معتقدند خریدوفروش 
واحدهای کوچک همیشه متقاضی خود را دارد، اما 
مشتری واحدهای بزرگ با نوسانات قیمتی و شرایط 
ناشی از تحوالت اقتصادی و تاثیر آن در بازار مسکن، 

روند صعودی و نزولی را طی می کند. 
همچنین به عقیده گروهی از بن��گاه داران، انواع 
ساخت در واحدهای با متراژ باالتر در بعضی مناطق 
مهم تر اس��ت. به این معنی ک��ه در هر منطقه ای 
طراحی داخلی س��اختمان، نحوه ساخت و در نظر 
گرفتن امکانات زیربنایی آن می تواند مهم تر از داشتن 

امکاناتی از قبیل استخر، سونا و غیره باشد. 
در این میان قیمت آپارتمان های 150 متری زیر 

10 سال ساخت در مناطق مختلف پایتخت مورد 
بررسی قرار گرفته که به این شرح است: یک واحد 
آپارتمان 150 متری واقع در میدان هروی همراه 
ب��ا پارکینگ و انباری به قیمت متری پنج میلیون 
تومان به فروش می رس��د. همچنی��ن یک واحد 
آپارتم��ان 150 متری واقع در بلوار اندرزگو همراه 
با پارکینگ و انباری به قیمت متری هفت میلیون 
و 200 هزار تومان در نظر گرفته ش��ده است. یک 
واحد آپارتمان 150 متری در منطقه شهرک غرب 
سه خوابه همراه با پارکینگ و انباری و آسانسور به 
قیم��ت متری هفت میلیون و ۳00 هزار تومان به 

فروش می رسد. 

نرخنامه

هیات مدی��ره ش��رکت  عض��و 
بدهی  رقم  فرودگاه های کش��ور 
ایرالین ها به شرکت فرودگاه های 
کش��ور را 4۷0 میلی��ارد تومان 
اعام کرد. به گزارش مهر، احمد 
مومنی رخ، با اش��اره به اینکه در 
قوانین ایکائو هر کش��ور سازمان 
مس��تقلی ب��ا نظ��ر حاکمیت در 
بخش هوایی دارد، گفت: شرکت 
فرودگاه های کش��ور مس��ئولیت 

نگه��داری و س��اماندهی تامین 
و تجهی��زات خدم��ات مرتبط با 

عملیات هوانوردی را دارد. 
وی اف��زود: البته، در گذش��ته 
س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری 
تمام��ی ای��ن وظای��ف را انجام 
م��ی داد ک��ه پ��س از تش��کیل 
شرکت فرودگاه ها این وظایف به 

این شرکت منتقل شد. 
ش��رکت  هیات مدی��ره  عض��و 

فرودگاه ه��ای کش��ور ب��ا اش��اره 
به بده��ی ایرالین ها به ش��رکت 
در  گف��ت:  فرودگاه های کش��ور، 
ح��ال حاض��ر، بده��ی ایرالین به 
شرکت فرودگاه های کشور به رقم 

4۷0 میلیارد تومان رسیده است. 
مومنی رخ، با اش��اره به اینکه 
در ص��ورت تاخی��ر در پ��رواز یا 
مش��کاتی که از جانب ایرالین 
برای مس��افران به وجود می آید، 

مس��ئولیت مس��افران ب��ر عهده 
اس��ت،  هواپیمای��ی  ش��رکت 
اظهار کرد: مس��ئولیت مسافران 
برای گرفتن هتل یا ارائه خدمات 
و امکان��ات به مس��افرانی که در 
انجام پرواز  انتظار  فرودگاه ها در 

هستند، برعهده ایرالین است. 
اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
فرودگاه ها  در   ILS دستگاه های 
ک��ه خدمات��ی را برای نشس��ت 

ارائ��ه  هواپیماه��ا  برخاس��ت  و 
می کنند، باید هر شش ماه یکبار 
بازرسی هوایی شوند، افزود: اگر 
با گذشت شش ماه بازرسی نشوند 
مورد استفاده قرار نمی گیرند که 
البته در برخی مواقع با اس��تفاده 
از تدابی��ری مج��وز از س��ازمان 
هواپیمایی گرفته می شود تا یک 
مدت دستگاه ها را تمدید اعتبار 

کنند.

بدهی 470 میلیارد تومانی ایرالین ها به شرکت فرودگاه ها
خبر
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در دنیای پیش��رفته کنونی، 
نی��از به آب به ویژه آب س��الم 
پی��ش  از  بی��ش  بهداش��تی 
و دولت های  اس��ت  محسوس 
منطق��ه ای ب��رای دسترس��ی 
بیش��تر ب��ه این مناب��ع تالش 
می کنند. آب های ش��یرین که 
سرمنشأ آنها از چشمه سارها و 
رودخانه های طبیعی اس��ت تا 
هزاران س��ال منبع تامین آب 
آشامیدنی نسل بشر بوده اند. با 
رشد روزافزون جمعیت جهان، 
نیاز به منابع آب شیرین برای 
آشامیدن و صنعت بیشتر شد 
و حف��ر چاه، قنات و س��اخت 
س��د ضرورت یافت و آب های 
آشامیدنی به وسیله کانال ها و 
لوله ها به من��ازل و کارخانه ها 
انتقال داده ش��د. در دهه های 
اخی��ر اما صنعت بس��ته بندی 
و  گرف��ت  ش��کل  نی��ز  آب 
در حال حاض��ر آب های معدنی 
چشمه ها و چاه ها در شیشه ها 
و بطری ه��ای بزرگ و کوچک 
تولی��د  صنعت��ی  به ص��ورت 
می شود و به فروش می رسد. 

در  آب  بس��ته بندی  صنعت 
کش��ور ما از ابت��دای دهه 50 
آغاز و نخس��تین کارخانه آب 
بس��ته بندی ایران به نام آمولو 
در س��ال 1350 ب��ا اس��تفاده 
چش��مه  از  خروج��ی  آب  از 
آب معدنی پرسم واقع در دامنه 
رش��ته کوه های البرز تاسیس 
ش��د. پس از آن کارخانه های 
دیگ��ر مانند آب معدنی دماوند 
ش��روع به کار کردند، اما تا دو 
دهه پیش استقبال چندانی از 
این نوع محصوالت در کش��ور 
محدودیت های  ب��ا  نمی ش��د. 

مناب��ع آبی و کاه��ش کیفیت 
در  شهری  آشامیدنی  آب های 
دو دهه اخی��ر نیاز به آب های 
بس��ته بندی بی��ش از پی��ش 
احس��اس ش��د و کارخانه ها و 
صنایع تولید این نوع آب و در 
پی آن س��ایر صنایع مورد نیاز 
  )pet(مانن��د بطری های پ��ت

نیز رو به فزونی گذاشت. 

تفاوت
 آب بسته بندی معدنی

آنچه در این می��ان مهم به 
نظر می رسد و تاکنون کمتر به 
آن توجه ش��ده نام اصلی این 
صنعت و ن��وع تولید محصول 
است. شاید هدف عموم مردم 
از خرید آب بس��ته بندی، آب 
معدنی باش��د در حالی که این 
دو محصول از هم جدا هستند 
و تا حدودی کیفیت شان با هم 
فرق می کن��د.  پیمان فروهر، 
آب ه��ای  انجم��ن  دبی��رکل 
معدنی و آشامیدنی، در این باره 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
اگر به نام صنعت توجه کنیم، 
صنعت بس��ته بندی آب است 
ای��ن صنع��ت  محص��والت  و 
ش��امل دو ش��اخه آب معدنی 
و طبیع��ی و آب بس��ته بندی 
از  ک��ه  آب های��ی  می ش��ود. 
چش��مه ها در کوه ه��ا گرفت��ه 
می شود، آب معدنی و آب های 
بس��ته بندی نیز الزامات خاص 
خ��ود را طبق اس��تانداردهای 
ملی باید دارا باشند. استاندارد 
مل��ی صنعت بس��ته بندی آب 
ایران از استانداردهای کدکس 
امری��کا پی��روی می کن��د که 
به عنوان اس��تاندارد مرجع در 
 )WTO( رواب��ط بین المل��ل

محسوب می شود. 

روی  می کن��د:  تاکی��د  وی 
آن  ن��وع  آب،  بطری ه��ای 
اع��م از معدن��ی و طبیع��ی یا 
بس��ته بندی حک می ش��ود و 
مصرف کنن��دگان در ص��ورت 
تمای��ل به خری��د هر یک باید 
ابتدا به نوشته های روی بطری 
توجه و س��پس ن��وع محصول 
را انتخ��اب کنن��د. براس��اس 
استاندارد ملی، هر دو محصول 
ایم��ن  مصرف کنن��ده  ب��رای 
هس��تند و مس��ئوالن سازمان 
ملی استاندارد و سازمان غذا و 
دارو از مرحل��ه تولید تا فروش 
انجام  را  بهداشتی  نظارت های 

می دهند. 

آب معدنی منجمد 
سرطان زا نیست

وی ب��ا اش��اره به س��خنان 
اخیر حسین رستگار، مدیرکل 
سازمان  مرجع  آزمایشگاه های 
غ��ذا و دارو ک��ه گفت��ه ب��ود: 
آشامیدنی  و  معدنی  »آب های 
بس��ته بندی ش��ده نبای��د در 
مقاب��ل ن��ور مس��تقیم آفتاب 
ق��رار بگیرن��د. همچنی��ن اگر 
این آب ه��ا در فریزر نگهداری 
ش��وند و یخ بزنند مواد مضری 
را تولی��د می کنن��د«، تصریح 
بلک��ه  آب  نه تنه��ا  می کن��د: 
هرم��اده غذایی دیگ��ر نیز در 
صورت قرار گرفتن زیر اش��عه 
اس��ت  ممکن  نور خورش��ید، 
فرآیندهای ش��یمیایی،  اثر  بر 
آل��وده ی��ا خ��راب ش��ود، اما 
اینک��ه عده ای از کارشناس��ان 
بطری های  اظهار می کنند که 
بس��ته بندی  و  آب معدن��ی 
در ص��ورت تاب��ش خورش��ید 
اصال  بود،  خواهند  س��رطان زا 
درست نیست و مبنای علمی 

ندارد. 
آخری��ن  می افزای��د:  وی 
پژوهش ه��ا و تحقیقات علمی 
نش��ان داد، بطری های پت به 
بهداش��تی  و  ایمن  ان��دازه ای 
هس��تند ک��ه اگ��ر زی��ر ن��ور 
باش��ند  خورش��ید  مس��تقیم 
نی��ز مقادیر بس��یار کمی مواد 
می کنن��د  تولی��د  ش��یمیایی 
ک��ه زی��ر مقادیر تعیین ش��ده 
از سوی س��ازمان اس��تاندارد 
اس��ت. مص��رف آب معدن��ی و 
و  مارکت ه��ا  در  بس��ته بندی 
اکن��ون روزانه و  فروش��گاه ها 
حتی به صورت گرم شده است 
و موضوع تابش نور خورش��ید 

مصداق زیادی ندارد. 
فروه��ر، همچنی��ن در ب��اره 
آب  بطری ه��ای  نگه��داری 
معدن��ی در فری��زر و یخچال، 
آب  انجم��اد  می کند:  تاکی��د 
معدنی ب��ه هیچ وجه خطرناک 
نیس��ت چون در اث��ر انجماد 
تمامی فرآیندها و واکنش های 
می ش��ود.  متوقف  ش��یمیایی 
ب��ا  ک��ه  نامه نگاری های��ی  در 
انجام  دانش��گاه جان هاپکینز 
داده ایم آنها اعالم کردند پس 
از تحقیق��ات انجام ش��ده، در 
اثر انجماد هی��چ اتفاقی برای 
آب های بس��ته بندی نمی افتد. 
بنابراین، چنین اظهارنظرهایی 
مبنا و پایه علمی ندارد و تنها 
ج��و روانی نامطلوبی بر جامعه 

به جا می گذارد. 

دولت اطالع رسانی کند
آب های  انجم��ن  دبی��رکل 
ادامه  آش��امیدنی،  و  معدن��ی 
مج��ازی  فض��ای  می ده��د: 
برای  مکان  بهتری��ن  می تواند 
رش��د و پیش��رفت و تب��ادل 

اما  باش��د،  درس��ت  داده های 
شوربختانه در کشور ما چنین 
نیست و از این فضای بزرگ و 
درستی  استفاده های  مناسب، 
نمی ش��ود. چنانچ��ه تاکن��ون 
س��ایر  درب��اره  ش��ایعه هایی 
مانند  مواد غذایی  آلودگی های 
سوس��یس و کالباس، لبنیات 

و غیره را نیز شاهد بوده ایم. 
ش��یوه  درخص��وص  وی 
نگه��داری مواد غذای��ی به وی��ژه 
و  س��وپرمارکت ها  در  آب 
ش��هر  س��طح  فروش��گاه های 
و  فروش��گاه ها  می گوی��د: 
مغازه ه��ای کوچ��ک در کوچ��ه 
و خیابان ه��ای ش��هر ب��ه دلیل 
کمبود جا ناچارند برخی از اقالم 
را بی��رون از مغازه ه��ا بگذارن��د. 
باید به س��مت ایجاد و س��اخت 
هایپرمارکت ه��ا و مگامال ه��ای 
ن��وع  ای��ن  و  بروی��م  ب��زرگ 
فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای 
باید در س��طح ش��هرها افزایش 
یابد.  فروه��ر آگاهی رس��انی به 
م��ردم در زمین��ه مواد غذای��ی 
را وظیف��ه دولت و رس��انه ملی 
برش��مرده و می گوید: دولت باید 
در ای��ن زمین��ه وارد ش��ود و به 
کمک رس��انه ملی اطالع رسانی 
و  بخش خصوص��ی  کن��د. 
صنای��ع نیز می توانن��د همکاری 
کنن��د. ای��ن در حالی اس��ت که 
و  اطالع رس��انی  هزینه ه��ای 
تبلی��غ در رس��انه ملی بس��یار 
از  بس��یاری  و  اس��ت  گ��زاف 
کارخانه ها ت��وان پرداخت چنین 
هزینه های��ی را ندارن��د. دول��ت 
باید حمای��ت کن��د، صنایع این 
روزها حال و روز خوش��ی ندارند 
 و زیر ب��ار فش��ارهای اقتصادی 
مش��ابه هم��ه تولیدکنن��دگان  

هستند. 

دبیرکل انجمن آب های معدنی و آشامیدنی: 

آب بسته بندی را گل  نکنید! 
کشاورزان توان پرداخت تسهیالت 

آبیاری نوین را ندارند
عض��و کمیس��یون کش��اورزی گف��ت: متاس��فانه با 
خشکس��الی هایی ک��ه کش��ور ب��ا آن مواجه اس��ت و 
کش��اورزان با س��طح کاهش تولی��د روبه رو ش��ده اند 
پرداخ��ت 85 درصد تس��هیالت به کش��اورزان جهت 

آبیاری نوین باید بازنگری شود. 
هدایت اهلل میرمرادزهی، عضو کمیس��یون کشاورزی، 
آب و مناب��ع طبیع��ی مجلس در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران، اظهار کرد: در حال حاضر 15درصد مبالغ 
را بانک ها بر عهده گرفته اند که این نس��بت باید تغییر 
کند تا کش��اورزان متحمل پرداخت س��ودهای کالن و 

ضرر و زیان نشوند. 
وی در ادام��ه اف��زود: ب��ا توج��ه به اینک��ه طی 17 
س��ال گذش��ته باران قابل توجهی در استان سیستان و 
بلوچس��تان نباریده ما در نام��ه ای که به رییس جمهور 
و وزیر نیرو داده ایم خواهان بس��ته شدن رودخانه های 
مرزی در زمان وقوع بارندگی فصلی یا موسمی شده ایم 
ت��ا آب جمع آوری ش��ود و ش��اهد رونق کش��اورزی و 

بازگشت جمعیت به این استان شویم. 
میرمرادزهی با اش��اره به اینکه در سال جاری بودجه 
خوبی برای آبیاری تحت فش��ار به کشاورزی اختصاص 
یافته تصریح کرد: اما متاسفانه این هزینه ها هنوز برای 
این اس��تان تخصیص نیافته و ما ش��اهد کاهش سطح 
زیر کشت محصوالت خرما، انبه، موز و سایر محصوالت 

کشاورزی هستیم. 
وی با بیان اینکه آب ش��رب باید از آب سایر مصارف 
بخش ه��ا جدا ش��ود اضافه کرد: این ام��ر نیازمند عزم 
ملی و توجه بیش��تر مس��ئوالن ذی ربط اس��ت زیرا در 
حال حاضر عدم بی توجهی س��بب شده تا زمینی که با 
آبیاری  غرقابی کشت می ش��ود فقط یک هکتار آن در 

سطح زیر کشت باشد و مابقی زمین بایر بماند. 
وی در پای��ان یادآور ش��د: آبیاری نوین س��طح زیر 
کشت زمین را از یک به سه هکتار افزایش می دهد که 
همه  اینها نیازمند بازنگری دولت درخصوص تسهیالت 

بانکی در این حوزه است. 

آب تهران در دنیا معروف است

ش��هروندان تهران��ی نیاز به مصرف آب بس��ته بندی 
ندارن��د چون کیفیت آب تهران ک��ه از برفاب کوه های 
الب��رز تامین می ش��ود بس��یار غنی و با کیفیت اس��ت. 
برف ها بهترین منبع آب آش��امیدنی ش��ناخته  ش��ده 
هس��تند و تهران به دلی��ل قرار گرفتن در کوهپایه های 
الب��رز از برفاب ها و آب های س��طحی بهره مند اس��ت. 
این آب ها که در پش��ت س��دها جمع آوری و نگهداری 
می ش��وند، در فرآیند تصفی��ه بر پایه اس��تانداردهای 
1053 و اس��تانداردهای س��ازمان بهداشت جهانی در 
شبکه های ش��هری و خانگی قرار می گیرد و به مصرف 
شهروندان می رس��د. در کیفیت آب تهران همین بس 
که »آب ته��ران« در دنیا معروف اس��ت. این در حالی 
است که برای تهیه آب های بسته بندی باید از آب های 
زیرزمینی اس��تفاده کرد و کارخانه ه��ای مربوط برای 
کیفی س��ازی آب های بس��ته بندی، از آب های سطحی 
اس��تفاده می کنن��د. بنابراین، به اعتقاد ما ش��هروندان 
تهرانی هیچ نیازی به اس��تفاده از آب های بس��ته بندی 
برای مص��ارف روزانه ندارند و آب ته��ران نه تنها هیچ 
مشکل بهداش��تی ندارد بلکه با آب های بسته بندی نیز 
برابری می کند. ناگفته نماند که نگاه صنایع آب معدنی 
ب��ه موضوع آب نگاه اقتصادی اس��ت و ما نمی خواهیم 
وارد بحث های چالشی و فرسایشی در این زمینه شویم. 
آب آشامیدنی باید امالح خودش را داشته باشد و در 
تصفیه خانه ها می توان فاکتورهایی که بیش��تر باشد را 
کم کرد. در مورد آب آشامیدنی بخش هایی از پایتخت 
نیز شبهه های ایجاد شده که ما آنها را تایید نمی کنیم. 
ممکن است در برخی از مناطق شهر تهران کیفیت آب 
کمتر از سایر مناطق باشد که در مخازن خروجی، این 
موارد برطرف شده و آب مناسب و باکیفیت یکسان به 
شهروندان تحویل داده می شود. شرکت آب و فاضالب 
اس��تان تهران این آمادگی را دارد که کارشناس��ان در 
تمامی تصفیه خانه های آب، در س��طح اس��تان حضور 
یابند و از خروجی آب های آشامیدنی شهر، نمونه تهیه 

کرده و آزمایش کنند. 
در س��ال های اخیر به دلیل کاهش بارش ها و تبخیر 
ناش��ی از دم��ای زیاد ه��وا در فصل های گ��رم، میزان 
گس��ترده ای از مناب��ع آب های س��طحی را از دس��ت 
داده ای��م. این روزه��ا بارش های خوب��ی را در پایتخت 
ش��اهد هس��تیم، امیدواریم ب��ا ادامه ای��ن بارش ها تا 
ح��دودی کمبودها را جبران کنیم. بای��د اذعان کنیم 
که میزان منابع آبی ما در ش��رایط و وضعیت مناسبی 

قرار ندارند. 

مولود غالمی

علیرضا نوذری پور
قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران

یادداشتدریچه

کشت

فناوری
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ریی��س س��ازمان جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخی��زداری 
کش��ور از ممنوعی��ت صادرات چوب خب��ر داد و گفت: 
در حال حاض��ر وضعی��ت در جنگل ه��ای بل��وط عادی 
 اس��ت و پیش��روی پدیده خش��کیدگی کام��ال متوقف 

شده است. 
خداک��رم جاللی، مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ساالنه بیش از 3/5میلیون 
مترمکعب چ��وب از محل زراعت و جنگل های ش��مال 
تامین می ش��ود و مابق��ی نیاز 1/5میلی��ون مترمکعبی 
چوب وارد می ش��ود. براین اس��اس س��ازمان جنگل ها 
معتقد است که هیچ گونه صادرات چوب حتی به صورت 
محدود نیز نباید صورت بگیرد که البته در سال گذشته 
صادرات محدود چوب با تعرفه 70 درصد انجام می شد، 

اما در ماه گذش��ته این تعرفه برداشته و صادرات چوب 
آزاد شد. 

وی ادامه داد: سازمان جنگل ها براساس شرایط کشور 
و نیازمن��دی به چوب با این مصوبه مخالفت کرد و پس 
از پیگیری هایی توانست در هفته های گذشته ممنوعیت 

صادرات چوب را به گمرک ابالغ کند. 
رییس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
اظهار کرد: جنگل های بل��وط در حال حاضر در وضعیت 
عادی قرار دارند و دیگر طغیان آفت و بیماری را نداریم. 
وی افزود: پیشروی پدیده خشکیدگی در جنگل های 
بلوط کامال متوقف و احیای سطح آسیب دیده آغاز شده 

است. 
جاللی گفت: پراکندگی خشکیدگی جنگل های بلوط 

در س��طح یک میلیون و 130 هکت��ار جنگل های بلوط 
وجود دارد که در مجموع سطح آسیب دیده حدود 170 

هزار هکتار است. 
رییس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
اعالم کرد: برنامه احیای جنگل های خش��کیده ش��روع 
ش��ده و امیدواریم در سه سال آینده بتوانیم همه سطح 

آسیب دیده را احیا  کنیم. 
به گفته معاون وزیر جهاد کش��اورزی، براس��اس این 
ط��رح به ازای هر درخت خشک ش��ده پن��ج نهال مقاوم 
می کاری��م و در همی��ن راس��تا عملیات آبخی��زداری، 
س��اماندهی نظ��ام بهره ب��رداری از جنگل ه��ا و اراضی 
جنگلی و زراعت چوب در بخش��ی از جنگل ها را انجام 

می دهیم. 

صادرات چوب ممنوع شد

معاون وزیر جهاد کش��اورزی از پرداخت یارانه شیر بهار امسال در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: براساس تفویض اختیار صورت گرفته از سوی معاون برنامه ریزی 
رییس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی، تصمیم گیری برای چگونگی پرداخت یارانه 

و حمایت از دامداران در سال جاری به جمع بندی و تصمیم وی بستگی دارد. 
حس��ن رکنی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: با تشکل های بخش خصوصی و 
اتحادیه دامداران جلس��ات مشترک بس��یاری برگزار شد و درنهایت به این نتیجه 
رسیدیم که یارانه 225 میلیارد تومانی شیر بهار امسال به صورت نقدی در اختیار 

دامداران قرار بگیرد. 
وی افزود: بر این اس��اس به زودی اعتبارات هر اس��تان توزیع ش��ده و در اختیار 

دامداران قرار می گیرد. 
به گفته معاون وزیر جهاد کش��اورزی، تعلق یارانه به ش��یر خام تولیدی 9 ماهه 
امس��ال و چگونگ��ی حمایت از دامداران براس��اس تفویض اختی��ار صورت گرفته 

از س��وی مع��اون برنامه ریزی رییس جمه��ور به وزیر 
جهاد کش��اورزی منوط به تصمیم گیری و جمع بندی 
وزیر جهاد کشاورزی است. معاون وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: با توجه به تاکیدات بسیار وزیر جهاد کشاورزی، 
دامداران مس��لما مورد حمایت ق��رار خواهند گرفت و 

برنامه  حمایتی از دامداران ادامه دارد. 

رییس اتحادیه گوشت گوس��فندی از کاهش حدود پنج درصدی قیمت ها خبر 
داد و گفت: هر کیلو گوشت گوسفندی 2٦500تا 27500 تومان به مصرف کننده 

عرضه می شود. 
علی اصغر ملکی در گفت وگو با تسنیم در مورد وضعیت فعلی بازار گوشت کشور 
اظهار کرد: در حال حاضر قیمت گوش��ت نس��بت به هفته های گذشته پنج درصد 
کاه��ش یافته و ن��رخ آن برای مصرف کننده به 2٦500 تا27500 تومان رس��یده 
است. وی در مورد ادامه کاهش قیمت ها نیز گفت: با توجه به افزایش عرضه نسبت 
به تقاضا و رکودی که در بازار های مختلف و این بازار وجود دارد، می توان منتظر 

کاهش بیشتر بود ولی هنوز نمی توان برای کاهش بیشتر قضاوت کرد. 
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه عرضه دام وضعیت مناسبی دارد، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه همه بازارها در رکود به سر می برند، باید دید شرایط 
و سیاس��ت های کشور به چه س��متی حرکت می کند تا بتوانیم پیش بینی درستی 

از این بازار در ماه های آینده داش��ته باشیم. ملکی در 
پای��ان گفت: با توجه به اینکه مس��ئله خ��روج دام از 
کش��ور با مجوز انجام می شود باید این نکته را در نظر 
گرفت که این کار در حدی انجام ش��ود که بازار داخل 
را دچار مشکل نکند، البته در حال حاضر صادرات در 

حدی بوده که تاثیری بر بازار داخل نداشته است. 

ادامه یارانه شیر منوط به تصمیم وزیر کشاورزی کاهش ٥درصدی قیمت گوشت گوسفند

وجود 1٥هزارتن مرغ و تخم مرغ 
مازاد در بازار

توکل��ی گفت: طرح حمای��ت از س��رمایه گذاران در 
بخش آب و خاک از س��وی مجلس تصویب شد و قرار 
اس��ت دولت 85درصد بودجه را تامی��ن کند و مابقی 
بر عهده  خود کش��اورزان است که 15درصد را تشکیل 

می دهد. 
محمدتقی توکلی، عضو کمیس��یون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، 
اظهار کرد: همچنین در صورت نهایی شدن اعتبار یک 
درصد از فروش میعانات گازی و نفت، طرح های آبیاری 

پیشرفت قابل مالحظه ای پیدا خواهد کرد. 
در  ن��ان  و  آرد  قیم��ت  افزای��ش  درخص��وص  وی 
س��ال جاری نیز گف��ت: با توجه به اینک��ه قیمت گندم 
از 1050 به 1155 تومان رس��یده و ع��وارض تولید و 
دس��تمزد نانوایان و کارخانج��ات افزایش پیدا کرده ما 
ش��اهد افزایش قیمت نان خواهی��م بود اما دولت هنوز 
درخصوص افزایش قیمت آرد به جمع بندی مناس��بی 

دست پیدا نکرده است. 
توکل��ی درخص��وص طوالنی ش��دن رون��د صادرات 
تخم مرغ و مرغ نیز اضافه کرد: متاس��فانه بوروکراس��ی 
حاکم بر اداره ها و گمرکات ما س��بب شد حاشیه  تولید 
مازاد تخم مرغ به 15 هزار تن برس��د و ما شاهد کاهش 

قیمت شدید این دو قلم کاال در بازار باشیم. 
وی در پایان یادآور شد: متاسفانه در سال هایی چون 
ما همیش��ه واردکننده این محصوالت بودیم در زمینه 
افزایش ظرفیت تولید به جمع بندی نرسیده ایم و شاهد 

این مازاد تولید در کشور هستیم. 

آب و خاک

7 هزار میلیارد تومان برای پایان 
دادن به آبرسانی با تانکر

معاون وزی��ر نیرو در امور آب و آبفا از نیاز هفت  هزار 
میلیارد تومانی وزارت نیرو برای بستن پرونده آبرسانی 
با تانکر در روستاهای کشور خبر داد و گفت: به راحتی 
می توانیم در صورت تامین مالی، تا پایان دولت پرونده 

آب روستایی را ببندیم. 
رحی��م میدان��ی در گفت وگو با تس��نیم اظهار کرد: 
طبق آخرین برآوردی که انجام شده هفت هزار میلیارد 
توم��ان ب��رای احداث و تکمیل ش��بکه های آبرس��انی 
روس��تایی در روس��تاهایی که با تانکر به آنها آبرسانی 
می شود نیاز اس��ت تا آبرسانی با تانکر در این روستاها 

جمع آوری شود. 
وی اف��زود: البته باید توجه کرد ک��ه مرتب با تغییر 
قیمت ها مواجهیم و از آنجایی که یک باره و در یک سال 
نمی توان این کار را انجام داد باز هم این رقم دستخوش 
تغییر می ش��ود، اما به قیمت امروز، هفت هزار میلیارد 

تومان مورد نیاز است. 
مع��اون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: این 
پروژه ها با توجه به توانمندی پیمانکاران سه  س��اله قابل 
اجراست و به راحتی می توانیم در صورت تامین مالی، تا 

پایان دولت پرونده آب روستایی را ببندیم. 

سرمازدگی 1/1 میلیون هکتار
 از باغ های کشاورزی

معاون س��ازمان حف��ظ نباتات گفت: در بهار امس��ال، 
یک میلیون و 100 هزار هکتار از باغات و مزارع کشاورزی 
در 21 اس��تان از 10 ت��ا 90 درص��د بر اثر س��رمازدگی 

خسارت دیدند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، یحیی ابطال��ی در افتتاحیه کارگاه 
آموزشی تنش س��رما و سرمازدگی محصوالت کشاورزی 
و روش های مدیریت آن در کرمان گفت: سرمازدگی هم 
قابل پیش بینی است و هم قابل مدیریت که مستلزم این 
اس��ت که ابزار پیش بینی و اطالع رس��انی مناسبی وجود 
داشته باش��د. وی ادامه داد: باید مطالعات و تحقیقات به 
اندازه کافی انجام شود و نتایج تحقیقات به نحو احسن به 
اطالع کش��اورزان برسد که برگزاری این کارگاه آموزشی 
نیز در راستای انتقال یافته های تحقیقاتی به کارشناسان 

سازمان های جهاد کشاورزی سراسر کشور است. 
در این جلس��ه عباس س��عیدی، رییس سازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان کرمان با بیان اینکه یکی از مواردی 
که همه ساله به بخش کش��اورزی خسارت وارد می کند، 
سرمازدگی و تنش های سرمایی است، افزود: در دنیا پنج 
ت��ا 15 درصد محص��والت به این دلی��ل از بین می روند، 
ولی در بعضی سال ها در ایران خسارت سرمازدگی خیلی 

فراتر از این بوده است. 
وی از کس��ب ش��یوه مقابله با این مشکل توسط مراکز 
تحقیقاتی و کشاورزان خبر داد و گفت: انتقال یافته های 
تحقیقاتی تجربی موفق می تواند به کاهش این خسارات 

منجر شود. 

ساخت دستگاه کنترل از راه دور 
پمپ های آب کشاورزی

دس��تگاه کنت��رل از راه دور چاه ه��ا و پمپ های آب 
کشاورزی در مزارع از طریق تلفن همراه ساخته شد. 

ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران، مدیرعامل اتحادیه 
ش��رکت های تعاونی تولید روستایی خوزستان گفت: از 
جمل��ه قابلیت های این دس��تگاه، صرفه جویی در وقت، 
کاه��ش تردد خ��ودرو و نیروی انس��انی در مزارع برای 
روش��ن و خاموش کردن موتور پم��پ آبیاری، کاهش 
مصرف س��وخت خودرو، صرفه جوی��ی در مصرف آب و 

برق و کم شدن هزینه های کشاورز است. 
س��هراب چنداز افزود: این دستگاه در مزارع به شکل 
آنالی��ن و 24 س��اعته، با ارس��ال پیام��ک روی موبایل 
کش��اورز، وی را از کارک��رد و نوس��انات موت��ور پمپ 

کشاورزی آگاه می کند. 



حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح دیروز )سه ش��نبه( در دیدار علما، اندیش��مندان و 
میهمانان ش��رکت کننده در »کنگره جهانی جریان های 
تکفی��ری از دی��دگاه علمای اس��المی«، احیای جریان 
تکفی��ری در س��ال های اخی��ر را مش��کل تحمیل��ی و 
دست س��از اس��تکبار ب��رای دنیای اس��الم دانس��تند. 
ایش��ان با اش��اره به اقدامات جریان خبیث تکفیری در 
جه��ت اهداف امری��کا و دولت های اس��تعماری و رژیم 
صهیونیس��تی به ویژه تالش برای به فراموش��ی سپرده 
شدن مس��ئله اصلی فلسطین و مس��جداالقصی، تاکید 
کردن��د: ایج��اد یک نهض��ت علمی، منطق��ی و فراگیر 
برای ریش��ه کن ک��ردن جری��ان تکفیری، روش��نگری 
نسبت به نقش سیاس��ت های استکباری در احیای این 
جری��ان و اهتمام جدی و مطالب��ه عمومی در خصوص 
قضیه فلسطین به عنوان مس��ئله اصلی دنیای اسالم از 
مهم ترین و اولویت دار ترین وظایف علمای جهان اسالم 

در شرایط کنونی است. 
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود با قدردانی 
از حضرات آیات مکارم شیرازی و سبحانی و دیگر علما و 
فضالی قم که اهتم��ام جدی برای برگزاری این کنگره و 

شکل دهی یک جریان علمی فراگیر در میان علمای جهان 
اسالم درخصوص مقابله با جریان تکفیری داشتند، گفتند: 
در بررسی این جریان خطرناک باید به این نکته توجه شود 
که موضوع اصلی، مقابله همه جانبه با جریان احیا ش��ده 
تکفیری است که فراتر از گروه موسوم به داعش است و در 

واقع داعش یکی از فروع این شجره خبیثه است. 
آیت اهلل خامنه ای س��پس به ی��ک نکته غیرقابل انکار 
اش��اره کردند و افزودند: جری��ان تکفیر و حکومت های 
پش��تیبان آن کام��ال در جه��ت اه��داف اس��تکباری 
یعنی امری��کا و دولت های اس��تعماری اروپایی و رژیم 
صهیونیس��تی حرک��ت می کنند و با ظاهری اس��المی، 
عمال درخدمت آنها هس��تند. ایش��ان در ادامه به چند 
نمونه از ش��واهدی که نش��انگر حرکت جریان تکفیری 
در جهت اهداف اس��تکباری و در مقابله با دنیای اسالم 
است اشاره کردند. رهبر انقالب اسالمی منحرف کردن 
حرکت بیداری اس��المی را به عنوان نخس��تین ش��اهد، 
بی��ان و خاطرنش��ان کردند: بیداری اس��المی حرکتی 
ضد امریکایی، ضد اس��تبداد و ضد دس��ت نش��اندگان 
امری��کا بود اما جری��ان تکفیر این حرک��ت عظیم ضد 
اس��تکباری را ب��ه جنگ خانگ��ی و برادرکش��ی میان 

مس��لمانان تبدیل کرد. خط مقدم مبارزه مسلمانان در 
این منطقه، فلسطین اشغالی بود، اما جریان تکفیر این 
خط مقدم را تغییر داد و به داخل خیابان ها و شهرهای 
عراق، س��وریه، پاکستان و لیبی کش��اند و این، یکی از 

جنایت های فراموش نشدنی جریان تکفیر است. 
ایشان منحرف کردن حرکت بیداری اسالمی را، خدمت 
به امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیس��تی و س��رویس های 
جاسوس��ی آنها دانستند و گفتند: شاهد دیگر برای نشان 
دادن حرک��ت این جری��ان در جهت اهداف اس��تکباری 
این اس��ت که پش��تیبانان جریان تکفیر، در مقابل رژیم 
صهیونیس��تی یک اخم هم نمی کنند و حتی با این رژیم 
برای مقابله با مس��لمانان همکاری می کنن��د، ولی برای 
ضربه زدن به کش��ورها و ملت های اسالمی، حضور فعال 
دارند. آیت اهلل خامنه ای، مشکالت و ناکامی های دشمنان 
اس��الم در منطقه به ویژه در عراق، س��وریه و لبنان را نیز 
یادآور ش��دند و گفتند: یک نمونه دیگر از ضعف دشمن، 
قضیه هسته ای ایران است. امریکا و کشورهای استعمارگر 
اروپایی دور هم جمع ش��دند تا جمهوری اسالمی ایران را 
در قضیه هسته ای به زانو درآورند، اما نتوانستند و در آینده 

نیز نخواهند توانست. 

معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیستی کشور ضمن 
اش��اره به اینکه همس��رآزاری اغل��ب در بین زوج های 
ج��وان رخ می دهد، گفت: آمار طالق نیز نش��ان دهنده 
همین رده س��نی اس��ت و با آمار همس��رآزاری از این 

جهت تطابق دارد. 
دکت��ر حبیب اهلل مس��عودی فرید در گفت وگو با ایس��نا 
درخص��وص خدمات اورژان��س اجتماع��ی در این رابطه 
گفت: از ابتدای سال 93 تاکنون 120 هزار تماس مرتبط 
ب��ا فعالیت های اورژانس اجتماعی، با خط تلفن این مرکز 
)123( برقرار ش��ده است که هشت درصد آنها در ارتباط 
با »همس��رآزاری« بوده است. در صورت همسرآزاری فرد 
بالغ بوده و خود می تواند با مرکز اورژانس اجتماعی تماس 
گی��رد و در صورت نیاز ف��رد وارد مراکز مداخله بحران یا 
»خانه های امن« می ش��ود. در حال حاضر در 12 اس��تان 
خانه امن داریم و در صورت همس��رآزاری اگر در اس��تان 

مربوطه خانه امن وجود داش��ته باشد، فرد به آنجا تحویل 
داده می ش��ود و در صورت نبود خانه امن در آن اس��تان، 
وی را به مراکز مداخله بحران تحویل می دهیم که در این 

مراکز امکان اسکان نیز وجود دارد. 
مع��اون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی درخصوص 
مرکز مداخل��ه بحران نیز گفت: در ای��ن مراکز افرادی با 
آسیب دیدگی شدید نداریم، بلکه اغلب افرادی که در این 
مراکز نگهداری می ش��وند در معرض آسیب بوده یا دچار 
آسیب های خفیف هستند، برای مثال زنان روسپی در این 
مراکز نگهداری نمی ش��وند، بلکه آنان به مراکز بازپروری 
س��پرده می شوند. مسعودی فرید ضمن بیان اینکه افرادی 
که مورد همسرآزاری قرار گرفته اند بالغ هستند و حتی با 
دور ش��دن از محل تنش زا نیز تا حدودی بهبود می یابند، 
گفت: در این مراکز مس��ائل پزشکی )با همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی(، پوش��اک، تغذیه و. . . این افراد پیگیری و 

تامین می شود. 
وی در ارتباط با مدت حضور افراد در خانه های امن نیز 
گفت: فرد به طور موقتی و تا کمتر از یک س��ال می تواند 
در خانه های امن حضور داش��ته باشد. اگر ثابت شود فرد 
نمی توان��د به منزل خود بازگردد، با دس��تور قاضی حکم 
ط��الق وی صادر ش��ده و در صورت نیاز ب��ه آنان ودیعه 
مس��کن پرداخت می ش��ود. ب��ا توجه به قیم��ت متفاوت 
مس��کن در ش��هرهای مختلف ودیعه مسکن در استان ها 

و شهرهای مختلف متفاوت است. 
وی درخص��وص کارآفرین��ی این گ��روه از زنان گفت: 
آموزش های الزم جهت ایجاد مشاغل خانگی به این افراد 
ارائه می ش��ود تا بتوانند در جهت رفع نیازهای خود اقدام 
کنن��د. در واقع این زنان از جنبه ه��ای روانی، اقتصادی، 
اجتماع��ی، تحصیلی و غی��ره توانمند می ش��وند و تحت 

پوشش بیمه درمانی نیز قرار می گیرند. 

همسرآزاری علت 8 درصد تماس های اورژانسی 

کارت زرد مجلس به وزیر کار

فرگوسن در آتش خشم و اعتراض می سوزد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با طرح 
این موضوع که فضای سیاسی حاکم بر وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی این وزارتخانه را 
تبدیل به شرکت سهامی احزاب سیاسی کرده 

است، به ربیعی کارت زرد دادند. 
در جلس��ه علنی روز سه ش��نبه مجلس 
شورای اس��المی بررسی سوال محمدرضا 
پورابراهیم��ی از وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 

اجتماع��ی در دس��تورکار مجل��س ق��رار 
گرفت. این سوال در مورد مالک انتخاب و 
زیرمجموعه  مدیران صندوق های  انتصاب 
وزارت تعاون یعنی صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری و تامین اجتماعی بود. در ادامه 
جلس��ه، پورابراهیم��ی با ارائ��ه مدارک و 
مس��تنداتی ب��ه ط��رح موض��وع انتصاب 
مدی��ران سیاس��ی و بی تجرب��ه در وزارت 

رف��اه پرداخت و گفت: ام��روز وزارت رفاه 
در اختیار مجموعه وزارت اطالعات سابق 
ق��رار گرفته اس��ت. وی معتقد بود احزاب 
سیاس��ی تندرو در وزارت رفاه رس��وب و 
النه کرده اند. در ادام��ه ربیعی نیز با بیان 
قس��م هایی از پ��اک دس��تی و توجه خود 
ب��ه بیت المال صحبت کرد و گزارش��ی از 

عملکرد این وزارتخانه ارائه داد. 

اظهارات ربیعی نمایندگان را قانع نکرد 
و نمایندگان ب��ا 9۸ رأی موافق، 9۵ رأی 
مخال��ف، 11 رأی ممتنع از مجموع 219 
نماینده حاضر در مجلس اعالم کردند که 
از دفاعیات وزیر تعاون قانع نش��دند. پیش 
از این وزرای ارش��اد، اقتص��اد، آموزش و 
پرورش، کش��ور، عل��وم و صنعت معدن و 
تجارت از مجلس کارت زرد گرفته بودند. 

رای هیات منصفه دادگاهی در امریکا در بیگناه شناختن 
قات��ل »مایکل براون« نه تنها موجب برگ��زاری اعتراضات 
در فرگوس��ن شده، بلکه دیگر شهرها و ایالت های امریکا را 
نیز صحنه تظاهرت کرده اس��ت. به نقل از آسوشیتدپرس، 
نیویورک، میش��یگان، و لس آنجل��س از جمله ایالت هایی 
هس��تند که به موجب رأی ش��ب گذش��ته هیات منصفه 
رسیدگی کننده به پرونده قتل مایکل براون، متشنج شده اند. 
هر چند در دیگر شهرها و ایالت های امریکا نیز اعتراضاتی 
انجام ش��ده، اما اغلب این تجمعات مس��المت آمیز بوده و 

بدون هیچ گونه خشونتی پیگیری می شوند. 
در این میان ش��دت اعتراضات در فرگوس��ن به حدی 
رسیده که پلیس عالوه بر استفاده از گاز اشک آور مجبور 
به تیراندازی هوایی شد. در لس آنجلس نیز حدود ۶00 
نفر از معترضان قصد مسدود کردن آزادراه سانتا مونیکا 
را داشتند، اما درخواست مقامات از معترضان موجب شد 

تا آنها از تصمیم خود صرف نظر کنند. 

همچنی��ن تصاوی��ری در م��ورد ب��ه آتش کش��یدن 
خودروه��ای پلیس در فرگوس��ن از س��وی معترضان و 
بازداش��ت برخ��ی از تظاهر کنندگان از س��وی نیروهای 
امنیتی منتش��ر شده اس��ت. این وضعیت در حالی است 
که »باراک اوباما« رییس جمهور امریکا، از مردم خواسته 
اعتراضات خود را به صورت مسالمت آمیز پیگیری کنند. 
مای��کل ب��راون نوجوان��ی سیاه پوس��ت ب��ود که در 
مردادماه س��ال گذش��ته توس��ط پلیس امریکا به قتل 
رس��ید و پس از آن اغلب شهرهای امریکا به ویژه شهر 
فرگوس��ن در ایالت میس��وری صحن��ه اعتراضات علیه 
خش��ونت پلیس امریکا شد. معترضان و خانواده براون 
انتظ��ار داش��تند که هی��ات منصفه رأی ب��ه گناهکار 
بودن افس��ر پلیس��ی دهد که با ش��لیک گلوله به س��ر 
مای��کل، وی را به قتل رس��انده اما ای��ن واحد قضایی 
شب گذشته رأی به بی گناهی پلیس داده و همین امر 

موجب آغاز دوباره اعتراضات در امریکا ش��د. 

دشمن در قضیه هسته ای نتوانست 
و نخواهد توانست ایران را به زانو درآورد

رهبر معظم انقالب:

دولت انگلیس آخرین نیروهای نظامی اش را پس از 13 
س��ال جنگ از افغانستان خارج کرد. به نقل از خبرگزاری 
فرانس��ه، در طول س��ال های جنگ صدها نفر از سربازان 
انگلیس��ی در مناطق ناآرام افغانس��تان در جریان حمالت 

شبه نظامیان کشته شدند. 
مراس��می در پایگاه هوایی قندهار به مناس��بت خروج 
پرس��نل باقیمانده نیروی هوایی سلطنتی انگلیس برگزار 

ش��د و پیش ت��ر نیز در م��اه اکتبر کنترل آخری��ن پایگاه 
انگلیسی ها به دست نیروهای افغان درآمد. از سال 2001 
تاکنون 4۵3 نظامی انگلیس��ی در جری��ان عملیات ها در 
افغانستان کشته شده اند. مایکل فالون، وزیر دفاع انگلیس 
با انتشار بیانیه ای گفت: نیروهای مسلح انگلیس می توانند 
آخرین قدم خود را برای تکمیل اس��تقرار خود در جنوب 

افغانستان بردارند. 

انگلیس آخرین نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد

  رییس جمه�وری اوکرای�ن گف�ت، 

کی یف قرار اس�ت یک بار دیگر تالش 
خود را برای پیوستن به ناتو امتحان کند 

و این مسئله را به رفراندوم بگذارد. 
 نخس�ت وزیر س�ابق پرتغال رسما 

به فس�اد و جعل س�ند متهم ش�د و 
همچنان در بازداشت می ماند. 

 دبیرکل س�ازمان همکاری اسالمی 
اق�دام رژی�م صهیونیس�تی مبنی بر 
نژادپرس�تانه »کشور  تصویب الیحه 

یهودی« را محکوم کرد. 
گروه تروریستی داعش با انتشار تصاویری در توییتر مدعی شد که این گروه 

مسئول عزل چاک هاگل، وزیر دفاع امریکاست. 

سیاست

تیتر اخبار

مدیر اجرایی کنوانس��یون س��ایتیس در سازمان محیط 
زیس��ت کش��ور گفت: پرندگان قاچاقی که اخی��را در بندر 
چابهار کشف شدند به دامن طبیعت بازگشتند و آزاد شدند. 
رضا فرجی گفت: افزایش آمار قاچاق پرندگان ش��کاری به 
یک��ی از دغدغه های مس��ئوالن س��ازمان حفاظت محیط 
زیست تبدیل ش��ده است. متاسفانه قاچاق این پرندگان از 

طریق دریا در حال افزایش اس��ت. قاچاق پرندگان شکاری 
و هوبره از ایران به س��مت کشورهای حاشیه خلیج فارس 
بس��یار زیاد اس��ت. مدیر اجرایی کنوانس��یون سایتیس در 
سازمان محیط زیست کشور در ادامه از ماهیگیران منطقه 
نیز خواست تا هنگام صیادی به محیط زیست دریایی توجه 

بیشتری داشته باشند. 

آزادی پرندگان قاچاق در چابهار

 فرمانده یگان عملیات و کنترل طرح های 

ویژه ترافیک�ی پلیس راه�ور پایتخت، از 
آغاز طرح گس�ترده برخ�ورد با پالک های 

غیرمجاز در سطح پایتخت خبر داد. 
 پسری که برای جلب توجه دختر مورد 
عالقه اش نقشه اسیدپاشی به روی خودش 
را طراحی و اجرا کرده بود، به همراه دو نفر 

دیگر از همدستانش دستگیر شد. 
 رییس کمیس�یون س�المت ش�ورای 
ش�هر تهران از مسئوالن آب تهران برای 
حضور در جلس�ات ش�ورای شهر تهران 

دعوت کرد. 

س�ازمان قضایی نیروهای مس�لح، درباره نحوه معرفی سرباز فراری گفت: بهتر 
اس�ت سرباز فراری خود را به یگان خدمتی معرفی کرده تا از این طریق پرونده 

به دادسرای نظامی ارجاع نشود. 

جامعــه

تیتر اخبار

لوری��س چکناواری��ان در آیی��ن بزرگداش��ت »گورگن 
موسسیان« گفت: این قدر از کلمه »اقلیت« استفاده نکنید 
و به ما نگویید ش��ما اقلیت هستید؛ در ایران اقلیت وجود 
ندارد. این آهنگساز و رهبر ارکستر که در آیین بزرگداشت 
موسس��یان - رهبر س��ابق گروه کر ارکس��تر سمفونیک 
تهران - س��خن می گفت، از اینکه همه از موزیس��ین های 
ارامن��ه به عنوان اقلی��ت یاد می کنند، آزرده ش��د و اعالم 
کرد: ارامنه گناه نکرده اند که در زمان فتحعلی شاه قاجار، 
منطقه ارمنس��تان از ایران جدا شد. ارامنه اقلیت نیستند، 
آنها فقط به مملکت خودش��ان بازگشته اند. ما همه ایرانی 

هستیم و برای ایران زحمت کشیده ایم. 
چکناواریان در بخش دیگری از س��خنانش، اظهار کرد: 
الزم اس��ت از چند رهبر کر یاد کنی��م که زحمت زیادی 
در این راس��تا کش��یده اند؛ مثل »نخستین باغچه بان« که 

خدم��ت زی��ادی به این عرص��ه کرد. همچنی��ن »روبرت 
گریگوری��ان« که با ج��ان و دل خدمت ک��رد. وقتی یک 
درخت، میوه می دهد هس��ته های آن میوه ها، درخت های 
دیگ��ری را به وج��ود می آورند. خوش��حالم ک��ه در قبال 
»موسسیان« رهبرانی برجسته مانند »رازمیک اوهانیان« 
و »علیرض��ا ش��فقی نژاد« فعالی��ت می کنند؛ ای��ن دو نفر 
گن��ج ُک��ر این مملکت هس��تند و معاونت هن��ری باید از 
آنها اس��تفاده کند. این وظیفه دفتر موس��یقی است که از 
ُکر حفاظت و حمایت کند. اگر دفتر موس��یقی ُکر خوبی 
نداش��ته باشد، هیچ ارزش��ی نخواهد داشت. به هر قیمتی 
که ش��ده بای��د گروه های ُکر را حفظ کنی��م. او همچنین 
خطاب به پیروز ارجمند - مدیرکل دفتر موس��یقی وزارت 
ارشاد - نیز گفت: از این ثروتی که به شما به ارث رسیده 

است، خوب نگهداری کنید. 

اینقدر به ما نگویید اقلیت 

  علی اصغر پورمحمدی، معاون سیما،  در 
دیدار با مدیران شبکه یک بر لزوم تحول و 

پویایی برنامه های سیما تاکید کرد. 
 دخت�ر محمود اس�تادمحمد از وضعیت 

نابسامان قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( 
اظهار تاس�ف کرد و گفت: این قطعه برای 
ع�ده ای از مردم به تفرجگاه تبدیل ش�ده 

است. 
 رض�ا قیصری�ه، نویس�نده و مترج�م 

پیشکسوت، جراحی شد و اکنون در بخش 
مراقبت های ویژه )آی س�ی یو( بس�تری 

است. 
گروه دیار، نخس�تین نمایش�گاه عکس خ�ود را با موضوع مح�ّرِم ُمَحرم در 

روزهای 7 تا 14 آذر واقع در باغ موزه قصر برگزار می کند. 

فرهنگ

تیتر اخبار

س��رمربی س��ابق بارس��لونا به تمجید از لیونل مس��ی 
پرداخت و عنوان کرد این بازیکن آرژانتینی باعث ش��د تا 
او بهترین مربی جهان ش��ود. پپ گوآردیوال این فصل در 
بایرن نتایج خوبی کس��ب کرده است و توانسته این تیم را 
در صدر جدول بوندس��لیگا نگه دارد. این مربی اسپانیایی 
معتقد اس��ت با وجود قطعی شدن صعود بایرن به مرحله 
بعد لیگ قهرمانان، این تیم دو بازی آینده خود در مرحله 

گروهی این رقابت ها را جدی خواهد گرفت. 
پپ گوآردیوال پیش از دیدار تیمش با منچستر س��یتی 
در ورزش��گاه اتحاد گفت: می دان��م که صعودمان به عنوان 
تیم نخس��ت به مرحله بعد قطعی ش��ده است، ولی برای 
تفریح در انگلیس به سر نمی بریم. ما بایرن مونیخ هستیم 

و ه��ر بازی برای ما اهمیت زیادی دارد، به همین دلیل با 
تمام توان برابر منچستر س��یتی به می��دان خواهیم رفت. 
حاال باید با بیش��ترین امتیاز راهی مرحله حذفی ش��ویم. 
در حال حاضر منچستر س��یتی یک گام از ما جلوتر است؛ 
این بازی برای حریف بس��یار مهم است؛ چراکه اگر پیروز 
نش��وند از لیگ قهرمانان حذف خواهند ش��د. در روزهای 
گذش��ته خیلی با بازیکنانم صحبت ک��ردم تا آنها را برای 
بازی در این دیدار آماده کنم. بازیکنانم باید بدانند که در 
تیم بزرگی هستند و باید از نام بایرن در اروپا دفاع کنند. 
لیونل مس��ی این هفته دست به کار بزرگی زد و با زدن 
س��ه گل برابر سویا توانست رکورد گلزنی در لیگا را به نام 

خود ثبت کند. 

گوآردیوال : مسی از من بهترین مربی را ساخت

ملی  پ�وش  هافب�ک  تیموری�ان،    

استقالل در انتظار تصمیم هیات مدیره 
ای�ن باش�گاه ب�رای ح�ل مش�کالت 

مالی اش است. 
 طالب ل�و، دروازه ب�ان پیش�ین تی�م 

فوتبال اس�تقالل گفت: شکس�ت برابر 
پرس�پولیس ش�وک خوبی به استقالل 
بود ت�ا در نیم فصل دوم عملکرد بهتری 

داشته باشد. 
  سایت AFC از دیدار ایران و استرالیا 
به عن�وان یکی از دیدارهای کالس�یک 

قاره کهن نام برد. 
س�ایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به نخستین قهرمانی ایران در 

جام ملت های آسیا پرداخت. 

ورزش

تیتر اخبار
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تحقق رویای خلبانی با کمپین 
هواپیمایی کی ال ام

ش��رکت هواپیمایی کی ال ام )KLM( با یک طراحی 
بیلبورد ساده، تجربه خلبانی یک هواپیمای مسافری را 

برای مخاطبان شبیه سازی کرد. 
ب��ه گ��زارش دیده بان ب��ازار، این کمپی��ن خالقانه از 

کی ال ام این گونه تعریف شده بود: 
– همیش��ه از زمان کودکی با دی��دن یک هواپیما در 

آسمان ذوق زده می شدیم؛
– آرزوی خلبان شدن را در سر می پروراندیم؛

– حاال هواپیمایی ک��ی ال ام KLM این آرزو را برای 
شما محقق می کند؛ 

– در آخ��ر نیز آرزویی دیگری برای ش��ما به حقیقت 
می پیوندد...در این کمپین هواپیمایی کی ال ام KLM با 
برافراشتن یک بیلبورد ساده از یک هواپیما در آسمان، 

توجه مخاطبان را به خود جلب می کند. 
مخاطب��ان در قس��متی مج��زا ک��ه ب��ه یک دس��ته 
هدایت کنن��ده هواپیما مجهز اس��ت، حاضر می ش��وند 
و ب��ا به حرک��ت درآوردن دس��ته، دودی از هواپیم��ای 
داخل بیلبورد خارج ش��ده و حالت پرواز برای مخاطبان 
شبیه س��ازی می شود. نکته دیگر اینکه، از میان خلبانان 
این کمپی��ن یک نفر به ص��ورت تصادفی ب��ا به حرکت 
درآوردن هواپیما، برنده بلیت س��فر به اروپا برای دونفر 

می شود. 

ادعاهای هفت گانه در تبلیغات 
خمیردندان

از آنجای��ی ک��ه هی��چ گاه قوانی��ن تبلیغاتی کش��ور 
موانعی را برای جلوگی��ری از ادعاهای عجیب و غریب 
ش��رکت های ایرانی وخارجی در آگهی تبلیغاتی ایجاد 
نمی کنند، روزبه روز ادعاهای مطرح شده در آگهی های 
تبلیغاتی تلویزیون ایران بزرگ تر و بزرگ تر می ش��وند؛ 
ادعاهایی که با بزرگ تر شدن قابل باورتر نیز می شوند. 
مریدن��ت، یک��ی از برنده��ای گروه صنعتی پاکش��و 
از جمله برندهای سازنده آگهی های پرمدعاست؛ برندی 
که از اواس��ط سال 1385 تحت عنوان مریت وارد بازار 
ایران ش��ده و در سال 1390 به مریدنت تغییر نام پیدا 
کرد. برای ای��ن تغییر نام، تبلیغات گس��ترده ای انجام 
نش��د و اطالع رس��انی درستی برای مش��تریان صورت 
نگرف��ت. حرک��ت این محص��ول در بازار آرام اس��ت و 
معموال در قفسه های فروش��گاه ها  نیز بی سروصدا کنار 
خمیردندان سیگنال قرار می گیرد. این دو خمیردندان 
مانند س��یبی هس��تند که از وس��ط نصف شده باشند. 
طراحی بس��ته بندی و لوگوی ای��ن خمیردندان وطنی 
وام��دار برادر خارجی خود اس��ت و طراح بس��ته بندی 
محصول مریدنت هیچ نکته ای را در کپی برداری از قلم 
نینداخته اس��ت، آنقدر که مش��تریان با این هنرنمایی 
بای��د موقع خرید دقت کنند که محصول خارجی را به 

جای محصول وطنی برندارند. 

کاهش هزینه های مشتریان
 با بزرگ نمایی محصول 

این محصول بی سرو صدای بازار خمیر دندان به تازگی 
به عرصه تبلیغات نیز وارد ش��ده اس��ت. صاحبان این 
برند دو آگهی تلویزیونی س��اخته اند و در چندماه اخیر 
در ح��ال پخ��ش دارند. در هر دو آگهی س��ازنده برای 
بزرگ نمایی محصول از هفت ادعای مس��تقیم استفاده  
کرده ک��ه تحقق آنه��ا مصرف کنن��دگان را از مراجعه 
همیش��گی به دندانپزش��ک مبرا می کند؛ ادعاهایی که 
اگر به مشتریان ثابت نشود، پیامدهای نه چندان جالبی 

برای صاحبان برند خواهد داشت. 

 جلوگی��ری از پوس��یدگی دندان ه��ا، پیش��گیری از 
تشکیل جرم، کاهش التهابات لثه، از بین برنده پالک، 
خوش��بو کننده دهان، سفیدکننده و س��فیدنگهدارنده 
دن��دان و کاه��ش باکتری های مولد بوی ب��د دهان از 
مواردی اس��ت که س��ازندگان آگهی در تیزر نسبت به 
آنها تاکید دارند. اگر مش��تریان بخواهند برای هر کدام 
از این موارد به دندانپزش��ک مراجعه کنند باید وقت و 

هزینه زیادی را صرف کنند. 

تصاویری که با ادعاها همخوانی ندارند
تصاویر و لوکیش��ین های درنظر گرفته شده در آگهی 
این خمیردندان همخوان��ی چندانی با ادعاهایی که در 
انتهای آگهی به طور لیس��تی عنوان می شوند، ندارد. در 
یکی از آگهی ها آش��پزی را نش��ان می دهد که درحال 
تس��ت کردن غذاهای مختلف اس��ت. با ق��راردادن هر 
غذایی به دهان، هنرپیشه حس رضایت را در چهره اش 
نش��ان می دهد، چون در این صحنه هی��چ تصویری از 
محص��ول وجود ندارد، بینندگان با دیدن تس��ت غذای 
آش��پز احساس می کنند که قرار اس��ت در ادامه شاهد 
تبلیغ��ات یک ماده خوراکی باش��ند. غذاها خوش��رنگ 
هستند و اشتهای هر مخاطبی را تحریک می کنند، ولی 
به یکباره آش��پز آینه ای را در می آورد و دندان های جرم 
گرفته خود را وارس��ی می کند، دندان های آشپز آنقدر 
جرم گرفته هس��تند که انگار یک ماهی اس��ت که رنگ 
مسواک به خود ندیده اند. این صحنه آنقدر ناگوار است 
ک��ه حس اول آگهی را از ذهن ه��ر مخاطبی می پراند. 
البت��ه نش��ان دادن دندان های جرم گرفت��ه فقط خاص 
ای��ن آگهی نیس��ت و در بس��یاری از آگهی های مربوط 
ب��ه خمیر دن��دان عمومیت دارد ولی اینکه آش��پزی با 
کش��یدن دس��ت خود به دندانش، آن هم با دستکشی 
که برای آش��پزی به دست دارد این جرم را نشان دهد، 
چندان خوشایند نیس��ت و اگر سازنده آگهی از صحنه 
بهتری برای این آگهی استفاده می کرد به نظر می رسد 
بهتر می توانس��ت پیام خود را به مخاطب برس��اند. در 
آگهی دوم نیز بازیگری نش��ان داده می شود که در حال 
حرکت با اسکیت برد است. بازیگر خسته در کافی شاپ 
کنار خیابان می نش��یند و بس��تنی می��وه ای و یخی را 
گاز می زن��د، موق��ع گاز زدن دردی را در دن��دان حس 
می کن��د، در ای��ن لحظه بازیگر به خوب��ی این درد را به 
مخاطب��ان منتقل می کند و بعد از آن بلند می ش��ود و 
به س��راغ خمیردندان مریدنت می رود و با مسواک زدن 
شاد می ش��ود. هر مخاطبی با دیدن صحنه درد گرفتن 
دن��دان بازیگر فورا عنوان می کند: دندانی که با خوردن 
یک چیز سرد درد بگیرد به عصب رسیده و باید فورا به 
سراغ دندانپزشک رفت ولی سازنده آنقدر در بزرگنمایی 
محص��ول اغ��راق کرده که این مش��کل را نیز در آگهی 
به وس��یله محصول حل می کند. درس��ت است که کار 
تبلیغ��ات بزرگنمایی اس��ت ولی این ش��یوه باید قابل 
باور باش��د. وقتی ادعایی در آگهی مطرح می ش��ود باید 
با دالیل علمی ثابت ش��ود. با این حال، تولیدکنندگان 
خمیردن��دان بی توجه به این مس��ئله دائما در تبلیغات 
خود زیاده روی می کنند. دندانپزش��کی در این خصوص 
به »فرص��ت امروز« می گوید: »معم��وال خمیردندان ها 
قابلی��ت برطرف کردن تمامی مش��کالتی را که در این 
آگهی ذکر ش��ده ندارند و فقط اس��تفاده از نخ دندان و 
مراجعه مرتب به دندانپزشک در کنار استفاده مرتب از 
خمیردندان می تواند به س��المتی دندان های مشتریان 
کمک کند.« کاش س��ازنده آگهی به مشتریان ناآگاهی 
ه��م فکر می ک��رد که دی��دن این آگهی ممکن اس��ت 

سالمت دندان های آنها را به خطر بیندازد. 

تبلیغات نامرئی، در 
احساس خودآگاه ما 
تاثیری ندارند، اما 

ممکن است براحساس 
ناخودآگاه تاثیر بگذارند. 

به ویژه که این نوع 
آگهی ها را می توان به 

دفعات و به طور ناآشکار 
در رسانه های صوتی 
و تصویری و اینترنت 

قرار داد

تبلیغات خالق

آگهی: نوشابه Coca-Cola-  شعار: یک لیوان واقعا بزرگ نوشیدنی!

چهارشنبه|  5 آذر 1393 | 105شمــاره

بش��ر از همان ابتدای فعالیت هایش در 
قال��ب جمع، ب��رای اطالع رس��انی و آگاه 
ک��ردن عم��وم هم نوع��ان از فعالیت ها و 
محص��والت خود، نی��از به تبلیغ داش��ت. 
گرچه این تبلیغات به شیوه بسیار ابتدایی 
انجام می شد، اما حتی در روابط اجتماعات 
اولیه نیز وجود داش��ت و به همین جهت 
اس��ت که گفته می ش��ود تبلیغ ریشه در 

زندگی اجتماعی انسان دارد. 
در دنی��ای ام��روزی تبلیغ��ات به حدی 
با زندگی انس��ان آمیخته ش��ده که جزئی 
دنی��ای  ب��ا  او  رواب��ط  از  جدایی ناپذی��ر 
پیرام��ون ب��ه حس��اب می آی��د و در انواع 
 کانال ه��ای ارتباط��ی انس��ان ها ج��ا ب��از 

کرده است. 
گرچه تبلیغ به ش��کلی کلی تحت تاثیر 
قرار دادن عمل انسان، از طریق دستکاری 
در تص��ورات او تعری��ف می ش��ود، اما این 
دستکاری لزوما آشکارا و محسوس نیست 
و گاه��ی مخاط��ب بدون اینک��ه بداند در 

معرض تبلیغات قرار می گیرد. 
از  بخش��ی  در  دیگ��ر،  عب��ارت  ب��ه 
تبلیغ��ات، پیام به صورت ش��فاف و صریح 
ب��ه مخاط��ب منتق��ل می ش��ود مانن��د 
تبلیغاتی که ه��ر  روز در تلویزیون، رادیو، 
 بیلب��ورد، روزنام��ه و غی��ره می بینی��م و 

می شنویم. 
اما نوع دیگری از تبلیغات وجود دارد که 
نمود علنی و صریح نداشته و پیام به صورت 
غیرمستقیم، پنهان و غیرمحسوس منتشر 
می ش��ود. ب��ه ای��ن ش��کل از تبلیغات که 
معم��وال در آن، پی��ام به گون��ه ای طراحی 
می شود که از حاش��یه های پایین گستره 
ش��نوایی و بینایی مخاطبان بهره می گیرد 
و ضمیر ناخودآگاه آنها را متاثر می س��ازد، 
تبلیغات زیرحسی یا نامرئی گفته می شود. 

انتقال پیام از کانال های نامرئی
تهی��ه آگهی های نامرئ��ی نیازمند طرح 
و برنامه ه��ای مش��خصی اس��ت و البت��ه 
ب��ه آماده س��ازی، زیرکی و هوش��مندی و 
اطالع��ات و تجربه نی��از دارد. در این نوع 
از تبلیغ��ات، پیام ه��ا از کانال های نامرئی، 
پنهان یا غیرمنتظره عبور داده می ش��وند 
و معموال مخاطبان بارها به طور غافلگیرانه 
آنه��ا را دریاف��ت می کنن��د و البت��ه خود 
متوجه نیس��تند؛ درواقع پیام ها به ضمیر 

ناخودآگاه آنها تحمیل می شود. 
در حقیق��ت در تبلیغ��ات زیرحس��ی یا 
نامرئ��ی، ادراک ناخودآگاه افراد تحت تاثیر 
قرار می گیرد و این، فرآیندی برنامه ریزی 
ش��ده به وس��یله متخصصان است تا افراد 
در واکنش نس��بت به اطالع��ات دریافتی، 
مطابق با دس��تورالعمل مدنظ��ر آنها رفتار 
 کنن��د، البته بدون اینکه از دس��تورالعمل 

مربوطه اطالع داشته باشند. 

تبلیغات نامرئی، افسانه یا واقعیت؟ 
ادعاه��ای اولی��ه درباره تاثی��ر تبلیغات 
پنه��ان، به ده��ه 1950 بازمی گ��ردد، اما 
طرف��داران آن هی��چ م��درک یا ش��اهد 
علم��ی در این باب ارائ��ه نکرده اند، با این 
وج��ود چنین ادعاهایی، ای��ن فرض را القا 
کرده اند که تبلیغ کنندگان با اس��تفاده از 
محرک ه��ای تبلیغاتی مخف��ی و غیرقابل 
شناس��ایی، می توانند بر مطلوبیت یا حتی 

خرید کاالیی تاثیر بگذارند. 
همان طور که گفته ش��د در این ش��کل 
از تبلیغات از حاش��یه های پایین گس��تره 
ش��نوایی مثل صداهایی با ش��دت حدود 
چند دس��ی بل ک��ه در ش��رایط معمولی 
ش��نیده نمی ش��وند و حاش��یه های پایین 
گستره بینایی، شامل تشخیص ناخودآگاه 
صحنه های نمایش��ی گ��ذرا در مدت  زمان 

کوتاه، بهره گرفته می شود. 
گفته می ش��ود ای��ن ش��کل از تبلیغات 

برای نخستین بار در سال 1957 به وسیله 
ی��ک متخصص امور تبلیغات و رییس یک 
ش��رکت تحقیقات انگیزش به نام »جیمز 
وی��کاری« انجام ش��د. او گ��زارش داد که 
»آگه��ی تجارتی ناپیدا« را در یک س��الن 
نمایش فیل��م، آزمایش کرده اس��ت. این 
آزمایش در مدت زمان ش��ش هفته و روی 
45 هزار نفر در س��الن س��ینما انجام شد. 
او دو پی��ام تبلیغاتی با مضمون »کوکاکوال 
بنوش��ید« و »پاپ ک��ورن بخوری��د« را با 
مدت زمان سه هزارم ثانیه در هر پنج ثانیه 
یک ب��ار، بدون اطالع بینندگان روی پرده 
س��ینما انداخت. پس از آن، تماش��اگران 

در خ��الل فیلم تمایل زی��ادی به خوردن 
پاپ ک��ورن و کوکاکوال در خود احس��اس 
کردند و به ادع��ای جیمز ویکاری، فروش 
پاپ کورن در س��الن ح��دود 58 درصد و 
فروش کوکاکوال 18 درصد افزایش یافت. 
همچنین نقل ش��ده که در سال 1979 
در چند فروش��گاه زنجی��ره ای امریکایی، 
در نوار موس��یقی متداول در فروشگاه ها، 
صدای ضبط ش��ده »من دزدی نمی کنم« 
را با ش��دت صوتی کم در هر چند ثانیه به 
موس��یقی اضافه کردند، به طوری که حس 
ش��نوایی خودآگاه آن را دریافت نمی کرد. 

طبق ادعا،  نتیجه این ش��د ک��ه در مدت 
9 ماه، تعداد س��رقت ها در فروشگاه ها 37 
درصد کاهش یافت. اما در این میان روایت 
دیگری نی��ز وجود دارد که مدعی اس��ت 
نمایش سریع عبارات »پاپ کورن بخورید« 
و »کوکاکوال بنوشید« به طور زیرآستانه ای 
روی پ��رده س��ینما و در خ��الل فیلم ها و 
فروش فوق العاده این کاالها، افسانه است و 
چنین آزمایشی هرگز صورت نگرفته و این 
موضوع توسط جیمز ویکاری ابداع شده و 
میلیون ه��ا دالر به جیب او س��رازیر کرده 
اس��ت و وی بعد از دریافت این پول بدون 
به جا گذاشتن اثری از خود متواری شده و 
این اقدام در حقیقت، فریب زیرآس��تانه ای 
بوده اس��ت. در واقع نبود جزییات در مورد 
چنین ادعایی و عدم تکرار آن موجب ش��د 
ک��ه در صحت رخ��داد چنین آزمایش��ی 
ش��بهاتی به وجود بیاید و شاید هم این به 
دلی��ل ترس از اینکه مبادا بدون اطالع ما، 
ذهن و روح م��ان را تحت تاثیر قرار دهند 
و در حافظ��ه فرهنگی ما جای گیرند، این 

موضوع انکار شده است. 
اگرچه برخ��ی ادعا می کنن��د تبلیغات 
ناخودآگاه ناموثر بوده یا فقط یک ش��ایعه 
اس��ت، اما معتقدان به آن، کامال به قدرت 

آن ایمان دارند. 
گذشته از واقعیت داشتن این آزمایشات 
یا دروغین ب��ودن آن، باید گفت تبلیغات 
نامرئی، در احس��اس خ��ودآگاه ما تاثیری 
ندارن��د، ام��ا ممک��ن اس��ت براحس��اس 
ناخ��ودآگاه تاثیر بگذارن��د. به ویژه که این 
نوع آگهی ها را می توان به دفعات و به طور 
ناآشکار در رسانه های صوتی و تصویری و 
اینترن��ت قرار داد. عالوه ب��ر این، می توان 
ترکیبی از ش��گردهای تبلیغاتی نامرئی و 
نگاره سازی و روان شناسی را در رسانه های 
چاپی نیز اس��تفاده کرد و تصاویری رسم 
 ک��رد که احس��اس ناخ��ودآگاه انس��ان را 

متاثر کند. 

ممنوعیت تبلیغات نامرئی
برخی از متخصص��ان تبلیغات، قاطعانه 
تاثیر تبلیغ��ات زیرحس��ی را رد می کنند 
موث��ر  بس��یار  را  آن  دیگ��ر،  برخ��ی  و 
می دانن��د. تبلیغات زیرحس��ی، در برخی 
کش��ورهای صنعتی صراحتا ممنوع ش��ده 
اس��ت و به طب��ع انتش��ار مطال��ب علمی 
و تحقیق��ی درب��اره تکنول��وژی آن نی��ز 
می توان��د ممنوع باش��د، اما ممکن اس��ت 
در برخ��ی مت��ون مباحث روان شناس��ی 
 ترغیب، به تبلیغات زیرحس��ی اشاره هایی 

شده باشد. 
در برخی کش��ورها نی��ز مقرراتی وجود 
دارد ک��ه آن را غیرقانونی می س��ازد. برای 
مث��ال در ای��ران طبق آیین نامه س��اخت 
آگهی ه��ای رادیوی��ی و تلویزیون��ی اداره 
کل بازرگانی صدا و س��یما، تبلیغات نامرئی 
از طریق رس��انه های رادیویی و تلویزیونی 

صدا و سیما ممنوع است. 
در ای��ن آیین نام��ه آم��ده: »در آگهی ها 
نبای��د ب��ا اس��تفاده از تمهی��دات فنی یا 
به کارگی��ری تصاوی��ر بازرگان��ی کوتاه یا 
شیوه های دیگر، ضمیر ناخودآگاه مخاطب 
تحت تاثی��ر ق��رار گیرد و پیام م��ورد نظر 
ب��دون دادن آگاه��ی الزم ب��ه بینندگان 
 منتقل ش��ود و اذهان آن��ان را تحت تاثیر 

قرار دهد.« 
آگهی دهنده  اینک��ه ش��رکت های  حال 
چقدر به این قوانین پایبند هس��تند، خود 

جای بررسی دارد. 
ممکن است روز به روز قوانین سختگیرانه 
جوام��ع برای ممانع��ت از تبلیغات نامرئی 
افزای��ش پیدا کند، اما تبلیغ��ات، امروز به 
حدی در تمام بخش های زندگی ما جا باز 
کرده و حتی وارد حریم ش��خصی ما شده 
 اس��ت که باید گفت در بس��یاری مواقع ما 
ناخواس��ته مخاطب تبلیغاتی می شویم که 
نامرئی هم نیس��تند، اما ناخ��ودآگاه ما را 

تحت تاثیر قرار می دهند. 

کافه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

 تبلیغات نامرئی 
میهمانان ناخوانده ذهن مشتری

مینا باقری

آگهی هایی که 
ناخود آگاه شما 

را هدف می گیرند
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نرگس فرجی

بیماری چند شخصیتی برند

در ادامه مطلب هفته گذشته که درباره مفهوم شخصیت 
برند صحبت ش��د، بد نیس��ت ب��ه واژه ای تح��ت عنوان 
»بیماری چند ش��خصیتی برند« که به آن اسکیزوفرنی 
برند )Brand Schizophrenia( نیز گفته می ش��ود، 

بپردازیم. 
گفتیم که شخصیت برند، یعنی نسبت دادن ویژگی ها و 
صفات انسانی به برند و این موضوع از آن نگرشی حاصل 
می ش��ود که برند را ب��ه مثابه یک موج��ود زنده در نظر 
می گیرند که خلق شده و باید پرورش پیدا کند. شخصیت 
تعریف ش��ده و باثب��ات یک برند، از جمل��ه ویژگی هایی 
اس��ت که بر تثبیت و تعیین دقیق جایگاه برند در ذهن 
مخاطبان تاثیر بسیاری می گذارد. با این نگرش، بیماری 
چند شخصیتی برند متناظر با عنوان بیماری اسکیزوفرنی 
که در مورد انسان های چندشخصیتی به کار برده می شود، 

موضوعیت پیدا می کند. 
اما این بیماری چیس��ت و علل بروز آن کدام است؟ در 
تدوین و تثبیت ش��خصیت برند، س��ه تعریف و تصویر از 

شخصیت وجود دارد: 
1-  شخصیت ایده آل برند: آن شخصیت و صفاتی از برند 
که ایده آل صاحبان و پدیدآورندگان آن است. هر صاحب 
برندی- خواه یک شخص حقیقی باشد و خواه یک بنگاه 
کس��ب و کار- در ذهن خود شخصیتی از برند مطلوبش را 
تصویر کرده و به واقع آرزویش این است که آن باشد. آنچه 
صاحب برند دوست دارد باشد و البته تصور هم می کند که 

آن صفات و ویژگی ها را دارد. 
2-  شخصیت واقعی برند: مجموعه صفات و ویژگی های 
واقعی برند که ابعاد شخصیت برند را به وجود آورده است. 
در حقیقت این شخصیتی است که برند در عالم واقعیت 
و ن��ه صرفا در ذهن و احیانا آمال و آرزوهای صاحبان آن 

دارد. 
3-  ش��خصیت تصویر شده برند: ش��خصیت و صفاتی 
از برن��د که در ذهن مخاطب ش��کل گرفته اس��ت. آنچه 
مخاطبان درباره برند فکر می کنند که ممکن است با هر 

دو شخصیت ذکر شده باال متفاوت یا مشابه باشد. 

هر چه این س��ه ش��خصیت، بر هم منطبق تر و به هم 
نزدیک تر باشند، برند در خلق ذهنی و عملی شخصیتش 
و انتق��ال آن به مخاطب موفق تر بوده و بهترین حالت )و 
ش��اید حالت ایده آل( این گونه است. اینکه صاحبان برند 
همان شخصیتی که آرزویش را دارند، بتوانند خلق کنند و 
همان را به مخاطب منتقل کنند. اتفاقی که کمتر می افتد 
و در مورد کس��ب و کارهای با برنامه های ضعیف برندینگ 
این فاصله ها بس��یار زیاد می شود و منجر به بروز بیماری 

چند شخصیتی برند می شود. 
معموال صاحبان ی��ک برند، در آغاز خل��ق یا در ادامه 
مسیر، همیشه یک ایده آلی از شخصیت و هویت برندشان 
را ذهن می پرورانند و تصور می کنند آنچه که در رؤیا به آن 
فکر می کنند، همان شخصیت واقعی برندشان شده است؛ 
فارغ از اینکه در اکثر اوقات فاصله زیادی میان ایده آل ها و 
واقعیت هایی که منجر به شکل گیری صفات و ویژگی های 
واقعی و قابل لمس برند می شود، وجود دارد. در این حالت 
اش��کال اول یعنی عدم تطابق میان ش��خصیت ایده آل و 
واقعی برند پیش می آید. مش��کل اصلی ب��روز این اتفاق 
در عدم صحیح انتقال مفاهیم ذهنی به واقعیت ملموس 
برند اس��ت که ممکن است این انتقال ناصحیح به دالیل 
مختلفی صورت گی��رد؛ دور بودن آفرینندگان ذهن برند 
از واقعیت ها، کمبود امکانات ب��رای عملی کردن ایده ها، 
آگاه نبودن به تبدیل ناصحیح مفاهیم به مصادیق عملی 
و حتی گول زدن خود که بس��یاری از صاحبان برندها به 
آن دچار می شوند. آنها می دانند آنچه می گویند و در ذهن 
می پرورانند با آنچه در عمل انجام می دهند فاصله زیادی 
دارد، اما به ظاهر خود را به ندانستن می زنند. کم ندیده ایم 
برندهایی را که فاصله میان حرف تا عملشان بسیار بوده و 
واضح است که شخصیت متصور شده توسط صاحبان در 

واقعیت چیز دیگری شود. 
اشکال دوم در بخش انتقال صفات و ویژگی های واقعی 
برند به مخاطبان اتفاق می افتد. جایی که شخصیت ایده آل 
صاحبان در عمل رنگ واقعیت به خود می گیرد و برند واقعا 
دارای آن صفات هس��ت، اما در مرحله انتقال و به عبارت 
بهتر، در فرآین��د ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برندینگ 
اس��ت که صحیح عمل نمی شود و تصویر ساخته شده از 
برند در ذهن مخاطبان، با آنچه که در واقع هست، تفاوت 
دارد. مخاطبان ب��ا صفات واقعی و ویژگی های موجود در 
برند آشنا نمی شوند و بر اثر اختالل و گاه بی نظمی در روند 
معرفی و آگاه سازی از آنچه که برند در عالم واقعیت دارد، 

مخاطبان تصویر دیگری برای خود می سازند. 
اهمیت ارتباطات موثر بازاریابی و تبلیغات گویای واقعیت 
در اینجا هویدا می شود و عملکردهای غلط در این مرحله 
موجب هدر رفتن تمام تالش های بخش های ابتدایی خلق 
برند و تولید محصول می ش��ود. در اکثر برندهای داخلی 
ای��ن ضعف ارتباطات را می بینیم و ش��خصیت مخدوش 
و ب��ه دور از واقعی��ت و تصویر کامال متفاوت��ی که از آنها 
در ذهن مخاطبان ش��کل گرفته، در واقع فقط هدردادن 
هزینه های گزاف تبلیغاتی بوده است و در نهایت بدترین 
حالت این بیماری زمانی اس��ت که تفاوت میان هر س��ه 
بخش شخصیت هایی که گفته شد، پیش می آید. صاحبان 
برند، پیش خودشان یک تصور و ایده آلی از شخصیت برند 
ساخته اند، اما در عمل یک برند با شخصیتی دیگر را خلق 
ک��رده و پرورش داده اند و ت��ازه تصویری هم که در ذهن 
مخاطب ساخته شده، با هر دو این شخصیت های ایده آل و 
واقعی فرق می کند. چند شخصیتی برند، بیماری ای است 
که دچار شدن به آن بر خالف چند شخصیتی در انسان به 
راحتی و گاه تنها با چند اشتباه کوچک در آفرینش ذهن 
برند یا تدوین برنامه های ارتباطات بازاریابی اتفاق می افتد. 

چه چیزهایی را به اشتراک بگذاریم

شما می توانید برای افزایش اعتبار و اصالت امور بازاریابی 
و تبلیغات��ی خود  مواردی را به اش��تراک بگذارید. امروزه 
مشتریان دوست دارند ش��ناخت کاملی از افرادی داشته 
باش��ند که در کس��ب و کاری که آنها با آن سروکار دارند، 
حض��ور دارند.  من چند س��ال پیش تحقیقی انجام دادم 
که متوجه ش��دم بس��یاری از مدیران عامل به تدریج در 
آگهی های بازرگانی تلویزیون حضور می یابند. در 15 سال 

اخیر این اتفاق بسیار غیر معمول بود. 
 امروزه تمامی کس��ب و کارها و صنای��ع بزرگ تالش 
می کنن��د تا م��ردم را متقاعد کنند ک��ه آنها نیز هم نوع 
خودشان هس��تند. این نوع ش��رکت های بزرگ چالش 
عمیقی را پیش روی خود دارند، این طور نیست؟  چگونه 
یک شرکت با سرمایه میلیاردی می تواند با مردم عادی 
در فیس بوک ارتباط برقرار  کند؟ آنها نیز همانند ما این 
نظریه را پذیرفته اند که ما می خواهیم کسب و کار خود را 
با مردمی انجام دهیم که می شناس��یم و به آنها اعتماد 
داریم. ما می خواهیم کسب و کار خود را با »مردم« انجام 
دهیم.   در کسب و کارهای کوچکی که ما در آنها حضور 
داریم، این کار ساده تر است. صرفا به دلیل اندازه کوچک 
کسب و کار، به طور خودکار بیشتر در دسترس عموم قرار 
می گیریم. اگر از ابزار مناس��ب استفاده کنید، می توانید 
ارتباطات مس��تحکم، پایدار و وفادارانه با مخاطبان خود 
برق��رار کنید.  یکی از عناصر اصل��ی در افزایش اعتماد 
بین ش��ما و مخاطبانی که به دنبال جذب آنها هس��تید 
صداقت و اصالت است. شاید بهترین روش برای برقراری 
یک ارتباط مبتنی بر صداقت، اش��تراک آشکار جزییات 
زندگی خود و بحث در مورد آن و همچنین شخصیت و 
خصوصیات فردی شما باشد، البته نباید تمام مدت زمان 
مکالمه مختص شما باشد.   تقریبا تمامی کاربران موفق 
رسانه های ارتباط جمعی همین مطلب را به شما خواهند 
گف��ت. اگر تالش کنید تا از رس��انه های اجتماعی صرفا 
به عن��وان یک ابزار تبلیغاتی اس��تفاده کنید، تالش های 
ش��ما احتماال با شکس��ت روبه رو خواهد ش��د.   اما اگر 

از ش��بکه های اجتماعی برای برق��راری ارتباط نزدیک 
و خصوصی با مش��تریان خود اس��تفاده کنید )همانند 
بحث در مورد مس��ائل روز به شیوه ای که در جمع های 
غیر رسمی انجام می ش��ود(، به احتمال فراوان ارتباطات 
اصیل و مس��تحکمی برقرار خواهی��د کرد و به تبع آن با 
گذشت زمان مشتریان وفاداری خواهید داشت.  شخصی 
نباش��ید که همواره در مناسبات اجتماعی در مورد خود 
س��خن می گوید، بلکه فردی باش��ید که پرس��ش های 
جالبی را مطرح می کند و در عین حال از آش��کار کردن 
اشتباهات و ناکامی های خود ابایی ندارد. به عبارت دیگر 
هم��واره در دس��ترس و البته صادق باش��ید. هر چقدر 
واقعیات شخصی خود را به اشتراک بگذارید، افرادی که 
این مطالب را می خوانند بیشتر مجذوب شما می شوند. 

در شماره بعدی بخوانید: 
روش های به اشتراک گذاری زندگی شخصی در 
فضای مجازی

بازاریابی ویروسی 
وامدار بازاریابی چریکی 

یا گوریالمارکتینگ 
است که با بازاریابی 
عمومی جمع شده و 

براساس نتایجی که از 
اجرای هرکدام به دست 

آمده، کارشناسان را 
به بازاریابی ویروسی 

رسانده است

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

محمد زرین
کارشناس برندینگ

از کجا  بازاریابی ویروس�ی 
آمده است؟ 

و  بازاریاب��ی  مبح��ث  در 
تبلیغ��ات زمانی که س��رمایه 
کمتری داریم و خواهان هزینه 
با  پایین تری هس��تیم،  کردن 
انتخ��اب گزینه ه��ای کمتری 
نی��ز روب��ه رو خواهی��م بود و 
مجبورم از تکنیک و خالقیت 
اس��تفاده کنیم ت��ا بتوانیم راه 
ب��ه جایی ببری��م. در حقیقت 
بازاریاب��ی ویروس��ی یک��ی از 
زمانی  این خالقیت هاست که 
توسط ش��رکت های کوچک تر 
اجرا شد و بازخوردهای خوبی 
را به دس��ت آورد. ب��ه همین 
بزرگ تر  ش��رکت های  دلی��ل 
نیز به س��مت آن گرایش پیدا 
کردن��د. وقت��ی ش��رکت های 
اج��رای  س��راغ  ب��ه  ب��زرگ 
ی��ک تکنی��ک برون��د به طور 
مطالعاتی  فرصت های  طبیعی 
بیش��تری نیز به دست می آید 
و آن ش��یوه رشد بهتری پیدا 
بازاریابی ویروس��ی  می کن��د. 
وام��دار بازاریاب��ی چریکی یا 
گوریالمارکتینگ اس��ت که با 
بازاریابی عمومی جمع ش��ده 
و براس��اس نتایج��ی ک��ه از 
اجرای هرکدام به دست آمده، 
بازاریابی  ب��ه  را  کارشناس��ان 

ویروسی رسانده است. 
از  مثال های�ی  می توانی�د 
داخل و خارج از کش�ور در 
ویروس�ی  بازاریابی  م�ورد 
ش�دن  روش�ن تر  ب�رای 

موضوع عنوان کنید؟ 
اگ��ر بخواهی��م مثال ه��ای 
مختلف��ی را در دنی��ای رایج 
ب��رای ای��ن موض��وع عن��وان 
کنیم، باید بازاریابی کش��ورها 
را در ه��ر ح��وزه اجتماع��ی، 
اقتص��ادی، فرهنگی و مذهبی 
به طور جداگانه مورد بررس��ی 
قرار دهیم. در واقع شیوه های 
بازاریابی در کشورهای اروپایی 
و امریکایی و آسیایی متفاوت 
اس��ت و وقت��ی می خواهی��م 
مثال��ی در م��ورد ه��ر ن��وع 
بازاریاب��ی بزنی��م بای��د ابعاد 
نی��ز  را  آن کش��ور  مختل��ف 
بررسی کنیم. برای مثال وقتی 
در ح��وزه اروپای��ی صحب��ت 
می کنی��م و کش��ور آلمان را 
در ای��ن حوزه مث��ال می زنیم 
بای��د درنظ��ر بگیری��م که در 
این کشور بیش��تر از بازاریابی 
ده��ان ب��ه ده��ان اس��تفاده 
آلم��ان  می کنن��د یعن��ی در 
اکثرا ب��ه جای تبلیغات از این 
تکنی��ک به عنوان ابزاری برای 
اس��تفاده  ویروس��ی  بازاریابی 
می کنن��د مانن��د زمان��ی که 
ش��رکت بنز از شیوه بازاریابی 
ویروس��ی ب��رای نش��ر پی��ام 
تبلیغاتی خود اس��تفاده کرد. 
بنز ب��رای نش��ر تغییرلوگوی 
خود از ش��بکه های اجتماعی 
اس��تفاده نک��رد، بلک��ه ای��ن 
موض��وع را از طریق چاپ یک 
دفترچه و انتشار خانه به خانه 
همچنین  کرد،  اطالع رس��انی 
در این راستا این شرکت برای 
آلمانی ها تخفیفی نیز در نظر 
گرفته ب��ود. ای��ن تخفیف به 
این شکل بود که هر شهروند 
آلمانی با خرید یک محصول از 

بنز نیمی از هزینه آن را دولت 
پرداخت می کرد. این ش��رکت 
گس��ترش  ب��رای  آلم��ان  در 
پی��ام خود از ش��یوه بازاریابی 
ویروسی اس��تفاده کرده بود و 
مش��تریان با ای��ن تخفیف نام 
بنز را ده��ان به دهان منتقل 
کردند. بازاریابی ویروس��ی در 
ایران س��ابقه طوالن��ی ندارد. 
و  بازاریاب��ی  کل��ی  به ط��ور 
مباحث علمی این رش��ته در 
ایران س��ابقه چندان��ی ندارد. 
مباح��ث علمی از دوران دکتر 
وارد  ابراهیم��ی  عبدالحمی��د 
ب��ازار ش��ده و پس از ایش��ان 
ش��روع ب��ه ترجم��ه کتاب ها 
توسط اساتید دانشگاهی شد. 
این موضوع نی��ز به این دلیل 
ب��ود که اس��اتید دانش��گاهی 
می خواس��تند مدارک باالتری 
کس��ب کنن��د ت��ا بتوانند از 
اس��تادیاری و دانشیاری ارتقا 
پی��دا کنن��د و ب��رای این کار 
کتاب ه��ای  بودن��د  مجب��ور 
مختلف��ی را ترجم��ه کرده و 
در اختی��ار دانش��جویان قرار 
دهند و منابعی را ایجاد کنند. 
بازاریابی های  مناب��ع،  این  در 
مختلف را هم در نظر گرفتند، 
مانن��د بازاریابی ه��ای جنرال، 
زیرمجموع��ه  بازاریابی ه��ای 
ک��ه  ویروس��ی  بازاریاب��ی  و 
ای��ن زمین��ه کتاب ه��ای  در 
زیادی منتش��ر ش��د. در این 
راس��تا برخ��ی ش��رکت ها که 
از ش��یوه های قدیم��ی نتیجه 
نگرفت��ه بودن��د به اس��تفاده 
از ای��ن ش��یوه گرای��ش پیدا 
کردند. برای مثال یک شرکت 
بتواند  اینکه  ب��رای  خودرویی 
محص��والت خ��ود را در بازار 
گس��ترش دهد از این ش��یوه 
این  اس��ت.  اس��تفاده ک��رده 
ش��رکت هنگام توزیع قطعات 
جدی��د خود، سیس��تم جایزه 
را برای بخ��ش توزیع در نظر 
گرفته بود یعنی به ش��رکت ها 
عنوان ک��رد ب��ه ازای معرفی 
مش��تریان جدی��د یک درصد 
پورس��انت به آنها می دهد، اما 
با این ش��یوه تعداد مشتریان 
کم ب��ود در نتیجه به س��راغ 
تعمیرگاه ها رفت و عنوان کرد 
به ازای معرفی و اس��تفاده از 
100 عدد فیلتر از برند  ایکس 
آنها یک سکه جایزه می گیرند. 
ای��ن ش��یوه را ب��رای یک ماه 

انجام داد و بع��د از این مدت 
جایزه را قطع کرد. ش��رکت با 
توج��ه به مداوم��ت و کیفیت 
خ��وب محصول و رعایت بقیه 
ارکان بازاریابی مانند قیمت و 
کانال های توزیع، بس��ته بندی 
کاال  ک��ه  ش��د  باع��ث  و... 
جایگاه اصل��ی را بعد از مدتی 
به دس��ت آورد. مثال دیگر در 
مورد ش��رکتی است که لوازم 
آزمایش��گاهی را به بازار ارائه 

می ده��د. این ش��رکت حوزه 
ش��اخه بندی  را  خ��ود  توزیع 
کرده اس��ت،یعنی هر مسئول 
خری��د ب��ه ازای معرفی چند 
مسئول خرید دیگر از خدمات 
بهتری برخوردار می ش��ود. در 
این ش��رکت دیگ��ر جایزه در 
می��ان نب��ود و ارائ��ه خدمات 
بهت��ر را به ص��ورت ویروس��ی 
منتشر  مش��تریان خود  میان 
می ک��رد. برای مثال اس��تخر 
شنا، بیمه های مختلف، باشگاه 
سوار کاری و... خدماتی بود که 
این شرکت در نظر گرفته بود. 
این ش��رکت توانست با هزینه 
ک��م در فاصل��ه کوتاهی پیام 
خ��ود را از طری��ق ای��ن افراد 
در بازار نش��ر دهد و به اهداف 

خود برسد. 
چه بس�تری در ب�ازار برای 
ای�ن ن�وع بازاریاب�ی نی�از 

است؟ 
بازاریابی  ای��ن  اجرای  برای 
ی��ک بس��تر وس��یع ب��ه نام 
خالقی��ت نیاز اس��ت. دومین 
بس��تر م��ورد نی��از ای��ن نوع 
بازاریاب��ی بس��تر ش��بکه های 
اجتماعی است. بستر اینترنت 
نیز  ارتباطی  زیرساخت های  و 
ب��رای به کارگی��ری بازاریابی 
ویروس��ی نیاز است. هر چقدر 
و  ارتباط��ی  زیرس��اخت های 
و  قوی  اجتماعی  ش��بکه های 
فرهن��گ آن در جامعه وجود 

بستر  باش��د مطمئنا  داش��ته 
مناسبی برای نشر وجود دارد. 
وقتی فضای نش��ر قوی باشد 
یعنی بازاریابی ویروسی را نیز 

بهتر می توان اجرا کرد. 
در م�ورد معای�ب این نوع 
توضی�ح  نی�ز  بازاریاب�ی 

بدهید. 
این ن��وع بازاریابی نیز مانند 
مابق��ی ان��واع آن ع��الوه ب��ر 
داش��تن نکات مثب��ت دارای 
ن��کات منفی نیز هس��ت. در 
مثبت  پیام  واقع همان طورکه 
را ب��ه راحت��ی و ب��ا س��رعت 
می ت��وان با این ش��یوه نش��ر 
داد، ن��کات منف��ی را نی��ز با 
همان سرعت می توان منتشر 
کرد. براین اس��اس  این شیوه 
باش��د  نیز  می تواند خطرناک 
و به عن��وان یک اس��لحه علیه 
برای  کن��د.  عمل  ش��رکت ها 
مثال اگر شرکتی که محصول 
خوبی را به ب��ازار ارائه نکرده 
از این ش��یوه استفاده کند به 
راحتی باعث م��رگ محصول 
خود خواهد ش��د، چ��ون در 
این شیوه سرعت نشر باالست 
و شرکت دیگر فرصت اصالح 
و تغییر به��ره وری محصول را 
ندارد و وقتی مشتریان متوجه 
مشکالت محصول شوند دیگر 
به س��راغ آن نمی روند. وقتی 
ش��رکت ها از کیفیت محصول 
نباید  خود مطمئن نیس��تند، 
س��راغ اس��تفاده از این شیوه 

بروند. 
این  به چه کسب وکارهایی 
شیوه را پیشنهاد می دهید؟ 
این ش��یوه بازاریابی عمومی 
اس��ت و همه صنایع می توانند 
از این ش��یوه اس��تفاده کنند، 
ام��ا م��ن ای��ن ش��یوه را ب��ه 
می دهم  پیش��نهاد  مشتریانی 
صنعت��ی  بازاریاب��ی  از  ک��ه 
چ��ون  می کنن��د،  اس��تفاده 
ای��ن ش��رکت ها ب��ه راحت��ی 
می توانند با اس��تفاده از شیوه 
هزینه ه��ای  دهان به ده��ان 
خ��ود را کاهش بدهن��د. این 
مزیت��ی اس��ت ک��ه در میان 
دارد،  ایرانی وجود  مش��تریان 
مردم کش��ور ما و کش��ورهای 
حوزه خلیج فارس با هم حرف 
می زنن��د و به هم پیش��نهاد و 
انتقاد می کنند. برخالف آنچه 
بازاریابی  می گوین��د،  دیگران 
هنگفتی  هزینه ه��ای  صنعتی 

از ش��رکت ها صرف می کند و 
ش��رکت ها می توانند با رعایت 
اصول آن در شرکت های بزرگ 
و صنعت��ی از ش��یوه بازاریابی 
ویروسی استفاده کنند و ابزار 
ق��وی دهان به ده��ان را برای 
نشر پیام بازاریابی ویروسی به 

کار گیرند. 
اکثر ش�رکت های تبلیغاتی 
خواهان اجرای این ش�یوه 
کاه�ش  ب�رای  بازاریاب�ی 
هزینه های شرکت ها نیستند 
و عنوان می کنند مشتریان 
ایرانی تمایلی به استفاده از 
این شیوه ندارند، نظر شما 

چیست؟ 
اگر به ش��رکت ها ش��یوه ای 
را با اثربخش��ی ب��اال و هزینه 
پایین پیش��نهاد بدهید و آنها 
نپذیرن��د باید نس��بت به آنها 
ش��ک کنید، ام��ا گاهی منافع 
با پیشنهاد این شیوه  شرکتی 
ب��ه مش��تریان خود ب��ه خطر 
می افت��د در نتیج��ه تمایل��ی 
ب��ه ترغیب مش��تریان خود به 
نخواهند  ش��یوه  ای��ن  اجرای 
داشت. اگر ش��رکت فکر کند 
با اج��رای ای��ن ش��یوه دیگر 
بیلب��ورد و تبلیغ��ات رادیویی 
و تلویزیون��ی جایگاهی ندارد، 
منافع او به خطر خواهد افتاد. 
در نتیجه مطمئنا این روش را 
به گون��ه ای تعریف می کند که 
اثربخش��ی آن پایین ت��ر بیاید. 
برای مثال شیوه ای وجود دارد 
به نام بهره ور کردن شرکت ها 
در موتوره��ای جس��ت وجو گر 
دقت  اگ��ر  مج��ازی؛  فض��ای 
کنید متوجه خواهید ش��د که 
چه رقابتی ب��رای این موضوع 
در دنیا وجود دارد و پول های 
زیادی در این حوزه رد و بدل 
می ش��ود. برای مثال در حوزه 
شوینده هر وقت جست وجویی 
صورت بگیرد ن��ام تاید اول از 
هم��ه اس��ت. در نتیجه فضای 
تالششان  ش��رکت ها  موجود، 
از این ش��یوه  برای اس��تفاده 

باالتر رفته است. 
با این حال در مردم کش��ور 
وجود  ذات��ی  مقاومت  نوع��ی 
دارد، وقت��ی ش��یوه های دیگر 
تبلیغات��ی مانند مترو، اتوبوس 
و... نی��ز وارد ش��د در ابت��دا 
داش��ت  مقاومت های��ی وجود 
ول��ی بع��د ب��ه راحت��ی مورد 
پذی��رش ق��رار گرف��ت. وقتی 
برای کارفرما درس��ت توضیح 
داده ش��ود که چه مسیری را 
طی کن��د تا منافع بیش��تر را 
به دس��ت بیاورد ام��کان ندارد 
آن ش��یوه را نپذی��رد. البت��ه 
این ش��یوه  کارشناس��انی که 
پیش��نهاد  ش��رکت ها  ب��ه  را 
نیز مهم هس��تند.  می دهن��د 
اینک��ه آن افراد چقدر به تمام 
آگاهند،  بازاریاب��ی  حوزه های 
چقدر از ح��وزه قیمت گذاری، 
از حوزه کاال و تولید و پخش و 
توزیع اطالع دارند، مهم است. 
کارشناسی که این شیوه را به 
ش��رکت ها پیش��نهاد می دهد 
بای��د ف��ردی آگاه و با دان��ش 
دارد  ام��کان  اگرن��ه  باش��د؛ 
همین شیوه بازاریابی ویروسی 
ش��رکت های  ضرر  به  پرفایده 

تمام شود. 

بازاریابی مجانی

بدون شرح

کارگاه برندینگ
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نگاهی به یکی از روش های کم هزینه بازاریابی در گفت و گو با سینا شریعتی

فریز کردن هزینه ها با شمشیر دولبه بازاریابی ویروسی

یکی از زوایای مهم فرآیند بازاریابی، »بازاریابی 
ویروسی« است. شاید اسم ویروس برای انتخاب 
ن�ام این نوع بازاریابی چندان جذاب نباش�د ولی 
چون این نوع بازاریابی مانند ویروس از س�رعت 

نش�ر باالی�ی برخ�وردار اس�ت ب�ه آن بازاریابی 
ویروس�ی گفت�ه می ش�ود. بازاریاب�ی ویروس�ی 
به نوعی، تکنیک کاهش هزینه های سازمان است. 
به عبارت دیگر با این ش�یوه می توان هزینه های 
س�ازمان را فریز ک�رد. اصل بازاریابی ویروس�ی 
بیان می کند هر چیزی که ش�رکت ها می خواهند 

به گوش مش�تریان برس�انند، می تواند با هزینه 
پایین ت�ر و س�رعت باالتر و با جامعیت وس�یع تر 
انجام شود. این موارد بخش�ی از گفته های دکتر 
سینا شریعتی، عضو هیأت علمی پارک بازاریابی 
ایران اس�ت که در ادامه، گفته های ایش�ان را در 
مورد ابعاد مختلف بازاریابی ویروسی می خوانید. 

فروشگاه اپل در لندن سیب های 
واقعی می فروشد

اپل یک فروشگاه در لندن راه اندازی کرده که از نوع 
غیر تکنولوژیکی بوده و س��یب های واقعی می فروش��د. 
به مش��تریان توصیه ش��ده اس��ت که برای استفاده از 
اینترن��ت وای فای رایگان به این فروش��گاه نیایند زیرا 
این Apple Store وای فای ندارد. به گزارش ام بی ای 
نی��وز، ب��ازار Borough لندن یک��ی از قدیمی ترین 
بازار ها در انگلس��تان بوده و امس��ال هزارمین سالگرد 
تاس��یس خود را جش��ن می گیرد. در قالب این جشن، 
لذتی ش��یرین در انتظار خریداران اس��ت. ساخت یک 
Apple Store واقعی در روزهای آخر هفته یک کپی 
هوش��مندانه از موسسات خرده فروشی منحصر به فرد 
Apple بود. س��یب های واقعی درست مثل یک آیفون 
یا آی پد روی ستون های پالستیکی به نمایش گذاشته 
ش��ده اند اما به جای ویژگی های فنی آن، عالئم، نکاتی 
درباره طعم منحصر به فرد و تاریخچه را بیان می کنند. 

ایستگاه بازاریابی

BRAND



چگونه پول پارو کنیم 

اگر یک��ی از اهداف کالن ش��ما در زندگی پولدار 
شدن اس��ت، که هس��ت! خبرهای خوبی برای شما 

داریم: 
برای پولدار ش��دن نیازی به شنا کردن در استخر 
اس��کناس های تا نخورده و سبز آبی ندارید. حتی نیاز 
به اهداف دراز مدت هم نیست. کمی صبر کنید، اگر 
در جریان کامل موضوع قرار بگیرید، حتما س��ازتان 

را با هم کوک خواهید کرد. 

پولدار کیست؟ 
نخستین وظیفه یک کسب و کار ارائه تعریف دقیق 
و درست از واژه »پولدار« است. شخصا باور دارم که 
پولداری بیشتر از اینکه به آنچه داریم مرتبط باشد، 

به نحوه زندگی کردن مان ربط دارد. 
به س��خن دیگر، مهم تر از داش��تن ثروت، داشتن 
زندگ��ی ثروتمند اس��ت. فای��ده داش��تن میلیاردها 
س��رمایه چیس��ت وقتی از ی��ک هزار تومانی اش هم 
ل��ذت نمی بری��د؟ اگ��ر هر چن��د وقت یکب��ار یک 
کار بزرگ ب��رای خودتان و تنها ب��ه خاطر خودتان 
 انجام ندهید، پس پول و س��رمایه تان به چه دردتان 

می خورد؟ 
بله! مس��ئله دقیقا همین اس��ت و پرس��ش اصلی 
اینجاس��ت: چقدر پول می خواهید که زندگی خوبی 

داشته باشید؟ 
س��وال س��خت و گاهی ناراحت کنن��ده ای به نظر 
می رس��د، اما درون هر زش��تی، زیبایی نهفته است 
و بخش زیبای این پرس��ش این است که باید به آن 

پاسخ دهید. 
خیلی از آدم ها هستند که با صفرهای بانکی بی حد 
و حساب »خوب« و »راحت« زندگی نمی کنند چون 
خیال تخت و ذهن کم دغدغه ندارند. حدس من این 
اس��ت که اگر در قضاوت مان به اعداد کفایت کنید، 
خواهید دید که بسیار کمتر از آنچه فکر می کردید، 

نیاز دارید. 

پولداری چیست؟ 
30 س��الی می شود که من هر روز با افراد مختلف 
درباره پول صحبت می کنم. تجربه سه دهه ای به من 
می گوید ثروتمندانه زندگی کردن چهار وجه دارد: 

-ثروتمندان واقعی زیر پرچم اهداف مشخص خود 
زندگی می کنند.

-ثروتمندان واقعی زیر بار قرض و بدهی نمی روند.
-ثروتمندان واقعی به چگونه گذراندن روزهایشان 

بسیار اهمیت می دهند.
-ثروتمن��دان واقعی ب��ه این درک می رس��ند که 

قدرت تغییر در زندگی خود را دارند. 
دو وجه اول به خود فرد بس��تگی دارد. نخس��تین 
تصوی��ری که از زندگ��ی ثروتمندان ب��ه ذهن همه 

می رسد، شاد بودن شان است. 
در حالی که رسیدن به آسمان هفتم خیلی ساده تر 
به دس��ت می آید. کافی اس��ت زیر بار قرض و بدهی 
نرفت��ه و هر م��اه پولی را پس ان��داز کنید. همین دو 
کار س��اده بسیاری از فشارهای ذهنی و روانی را کم 

می کند. 
در مورد موارد سوم و چهارم هم حرف زیاد است. 
کس��انی که زندگ��ی ثروتمندانه ای دارن��د به دنبال 
یافت��ن راهی ب��رای انجام کاری که دوس��تش دارند 
هس��تند یا به عبارت س��اده تر کاری که از آن لذت 

می برند را انجام می دهند. 
اگ��ر در ط��ول س��اعات بی��داری هم��ه کارهای 
دوست نداش��تی را انج��ام دهید،  دیگ��ر راهی برای 
داشتن زندگی فوق العاده برایتان نمی ماند. همان طور 
ک��ه می بینید این موضوع هی��چ ربطی به درآمدتان 

ندارد. 
خبر خوب این اس��ت که یافت��ن راهی برای انجام 
کارهایی که دوس��ت دارید، چندان س��خت نیست، 
فارغ از اینکه آن کار چه باش��د. حتما نباید اس��تیو 
جابز باشید یا راهی برای مقابله با سرطان پیدا کنید 
که مفید، کارآمد و تحس��ین برانگیز باشید. فقط شاد 

باشید، همین! 
وج��ه چهارم ماجرا کمی پیچی��ده به نظر می آید. 
گفت��م ک��ه بای��د آگاه باش��ید و ق��درت تغیی��ر در 
زندگی تان را برای داش��تن ثروت واقعی ایجاد کنید. 
این یعنی آزادی. البته که آزادی مفهوم گس��ترده ای 
دارد. نخس��تین گام این اس��ت که ق��درت تغییر در 

زندگی تان را پیدا کنید. 
دومین گام این است که باید نسبت به داشتن این 
قدرت آگاه باشید. خیلی از مردم این قدرت را دارند 
اما از اجرایی کردن آن می هراسند. نتیجه  هراس این 
است که نسبت به آن ناآگاه باقی می مانند. آنها فکر 
می کنن��د که زندگی ثروتمندانه پش��ت پرده پنهان 

شده است. 
ب��ه همین دلی��ل ب��ه بس��یاری از ایده ه��ا »نه« 
می گویند. همیشه سعی کردم اینطور آدم ها را درک 
کنم اما هنوز فکر می کنم که این طرز فکر ش��رم آور 

است. 
روزی که برای سر زدن به پشت پرده و استقبال از 
ایده ها آماده شدید، آن روز ثروت خودش به پیشواز 

شما خواهد آمد. 

بزرگ ترین تظاهرات کارکنان 
وال مارت در جمعه سیاه

کارگران وال مارت در اعتراض به دستمزد کم و شرایط 
کاری بد در فروش��گاه های این خرده فروش��ی در سراسر 
امری��کا تظاهرات کردند.  به گزارش مارکتینگ نیوز، این 
اعتراضات ی��ک روز پس از روز ش��کرگزاری و در جمعه 
س��یاه در 1600 فروشگاه وال مارت رخ داد. گفته می شود 
این بزرگ ترین تظاهرات علی��ه بزرگ ترین خرده فروش 
  )Black Friday( ایالت متحده امریکاست. جمعه سیاه
آخرین جمعه ماه نوامبر و یک روز بعد از روز شکرگزاری 
اس��ت که آغاز ُس��نت خرید برای کریس��مس محسوب 
می ش��ود.  تظاهرکنندگان خواس��تار افزای��ش حقوق و 
همچنین ش��رایط کاری بهتری بودند. کارکنان وال مارت 
در پیکو ریورا در اوایل ماه نوامبر نیز دس��ت به تظاهرات 
زده بودند که به دستگیری 23 نفر از آنها منجر شد. مارتا 
سلرز، صندوقدار فروشگاه وال مارت در پارامونت، می گوید، 
حقوقش آنقدر کم است که تنها غذایی که توان تهیه آن 
را دارد تا از گرس��نگی نمیرد، ن��ودل و گاهی اوقات کره 
بادام زمینی اس��ت. اگر ساعتی 15 دالر دستمزد بگیرد، 
می توان��د مواد غذایی س��الم تری بخرد.  ب��روک بوچانان، 
س��خنگوی وال م��ارت در خصوص ای��ن تظاهرات گفت: 
»افراد دیگری در پش��ت صحنه هس��تند که تظاهرات را 
س��ازماندهی می کنن��د و احتماال به کارکن��ان وال مارت 
پول داده اند تا اعتراض کنند. این دفعه اولی نیست که با 
اعتراض کارکنان در فروشگاه ها مواجه می شویم.« جمعه 
س��یاه که یک روز پس از روز شکرگزاری است، رسما به 
معنای آغاز تعطیالت است و شرکت ها و خرده فروشی ها 
40 درصد از فروش ساالنه ش��ان را در این روز به دس��ت 
می آورند. پس چنین تظاهراتی به نفع وال مارت نیست و 

باید هرچه زودتر چاره ای برای آن بیندیشد. 
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هدی رضایی

وضعی��ت اش��تغال در دنیای 
امروز به س��رعت در حال تحول 
اس��ت؛ به گونه ای که سازمان ها 
در حال کوچک تر شدن و رفتن 
به سمت دنیای مجازی و تعدیل 
نیرو هس��تند. از این رو مسئله 
امنیت ش��غلی و حفظ آن برای 
مدیران و زیردستان آنها اهمیتی 
دوچن��دان می یاب��د. در عص��ر 
جدید، توان رقابتی برای رسیدن 
به موفقی��ت یکی از چالش های 
پیش روی مدیران و حفظ شغل 
یکی از اهداف اساسی کارمندان 
آنهاس��ت. مدی��ران نی��از دارند 
ک��ه فرآیند به اش��تراک گذاری 
مهارت در شغل زیردستانشان را 
بهتر درک کنند تا راهکارهایی 
کاربردی را برای ایجاد تغییر در 
سازمان و حفظ توان رقابتی ارائه 
بدهند. در ادامه به ویژگی هایی 
اشاره شده که با وجود آنها یک 
مدی��ر می تواند امنیت ش��غلی 
کارمندان��ش را تضمی��ن کرده 
و به آنها در پیدا کردن ش��غلی 
مطمئ��ن کمک کند. ب��ه بیان 
دیگر اگر کارمندانی در سازمان 
استخدام ش��وند که دارای این 
خصیصه ها باشند، کمتر با خطر 
از دس��ت دادن ش��غل از سوی 
مدیران ش��ان مواج��ه خواهند 
ش��د و پیامده��ای تغییر مداوم 
نیروهای انسانی در سازمان نیز 

به حداقل می رسد. 

کارمندانی که ویژگی های 
یک رهبر را دارند

رهبری  ویژگی های  داش��تن 
یکی از ابزارهای قدرتمند برای 
حف��ظ رقابت در حرف��ه کاری 
اس��ت. پس تا حد ام��کان باید 
به دنبال اس��تخدام کارمندانی 
بود که از این ویژگی ها بهره مند 
باشند. کارمندان باید مانند یک 
رهب��ر ابت��کار داش��ته و متفکر 
منتق��د باش��ند، مش��کالت را 
به صورت استراتژیک حل کرده 
و کار تیمی را بپذیرند. آینده نگر 
ب��ودن هم بای��د از خصوصیات 
دیگر آنها باش��د. کار با دیگران 
نه تنها مس��تلزم عالقه به حوزه 
توانایی  نیازمن��د  بلک��ه  کاری، 
الهام بخشی، انگیزه دادن و ارائه 
ایده های جدید است. کارمندان 
نباید از اینکه افکارشان را بیان 
 کنند هراس داش��ته باش��ند و 

اعتماد به نفس انج��ام این کار 
باید در آنها افزایش پیدا کند. 

نگرش مثبت به همکاری 
با دیگران 

یک کارمند نمون��ه حتی در 
شرایط اس��ترس زا یا زمان های 
مح��دود ه��م نگ��رش مثبتی 
ب��ه هم��کاری با دیگ��ران دارد. 
سازمان ها، کارکنانی می خواهند 
که نگرش شان نسبت به سازمان 
مثبت ب��وده و ب��رای همکاری 
زده  ب��اال  را  آستین های ش��ان 
باشند. اش��تیاق و جاه طلبی در 
محیط یک سازمان مسری است 
و دیگر کارمن��دان را تحت تاثیر 
ق��رار می دهد. کارمندان نه تنها 
در کیفی��ت و خالقیت حرفه ای 
خود، بلک��ه در اعتماد، صداقت 
و نگرش شان نسبت به دیگران 
ه��م باید برت��ر باش��ند. تبادل 
از  درس��ت  درک  و  فرهنگ��ی 
تنوع، از نشانه های یک کارمند 
تواناست. باید با افرادی کار کنید 
که قدرت نفوذ داشته، به تنظیم 
اهداف کمک کرده و چشم انداز 

ایجاد کنند. 

تمایل به پذیرش تغییر
تمای��ل ب��ه پذی��رش تغییر 
در اهداف ش��خصی، ش��غلی و 
خالقی��ت از دیگ��ر ویژگی های 
کارکن��ان خالق و نوآور اس��ت. 
اگر کارمندان تغییر را س��ریع تر 
بپذیرن��د و در جهت آن تالش 
کنن��د، از س��وی مدی��ر مورد 
قدردان��ی ق��رار خواهند گرفت 

و نظ��ر مثبت او را ب��ر خواهند 
انگیخ��ت. آنه��ا بای��د تغییر را 
بپذیرند.  به عنوان یک چال��ش 
داش��تن مهارت ه��ای فردی در 
دنیای امروز امری حیاتی است. 
س��بک ارتباط��ات و وضوح در 
نحوه برخورد با دیگران می تواند 
س��بب انسجام و بهره وری شود. 
یک کارمن��د نمونه باید توانایی 
همکاری تیمی و توانایی گوش 
دادن و ترکیب اطالعات مختلف 
را داش��ته باش��د. پاس��خگویی 
نس��بت به مس��ئولیت یک امر 
بدیه��ی اس��ت. دانس��تن زمان 

اختص��اص یافته ب��ه وظیفه و 
برنامه ری��زی جهت انج��ام کار 
از س��وی کارمند سبب کارایی 
و تس��ریع رون��د امور س��ازمان 
می ش��ود. افزایش به��ره وری و 
تجزی��ه و تحلیل دقیق خدمات 
ارائه ش��ده می تواند تداوم شغل 

را حفظ کند. 

قابلیت حفظ شغل 
کاه��ش ریس��ک از دس��ت 
دادن ش��غل می تواند استرس و 
نگرانی های جسمی و محیطی 
ناش��ی از آن را کاه��ش ده��د. 
کارمن��دان باید حرف��ه خود را 
همانند یک س��رمایه گذاری در 
نظ��ر بگیرند. مدیر باید دائما به 
زیردس��تان خود یادآوری کند 
ک��ه کار کارمن��د، منبع اصلی 
درآمدش اس��ت، اما می تواند با 
انج��ام کارهایی ش��غلش را در 
براب��ر خطر از دس��ت دادن آن 
در امان نگ��ه دارد. یکی از این 
موارد، ارتقای تحصیالت است. 
برای مثال در امریکا کارمندانی 
با تحصیالت باالتر، دانش فنی 
بهت��ر و نوآوری در س��ازمان در 
زیردس��تان  دارند.  قرار  اولویت 
باید با تغییرات مربوط به حوزه 
کاری ش��ان هم��گام ب��وده و با 
همکاران س��ابق، هم رشته ای ها 
و انجمن های حرف��ه ای ارتباط 
خود را حفظ کنند. به روز سازی 
مهارت ها ب��ه طور م��داوم نیز 
دارای اهمی��ت اس��ت، چرا که 
موفقی��ت و گزینه های ش��غلی 
باثبات به ط��ور عمده به دانش 
کارمند بس��تگی دارد. بسیاری 
کارکنان از این ش��کایت دارند 
که از دانش ش��غلی اضافی آنها 
در ش��غل استفاده نمی شود، اما 
اس��تخدام این کارمندان مطلع 
می تواند همانند سرمایه گذاری 
در مش��اوره و ارائه راه حل های 
بح��ران  مواق��ع  در  مناس��ب 
باید  باشد. همچنین کارمندان 

انرژی ش��ان را ص��رف کارهایی 
کنن��د که به آنه��ا عالقه دارند. 
س��بب  ش��غل  در  خس��تگی 
بی انگیزگی و از زیر کار در رفتن 
ش��ده و این خود عامل��ی بر از 

دست دادن شغل است. 

راهنمایی کارمند در صورت 
از دست دادن شغل

اگ��ر مدیر ب��ه دالیل��ی قادر 
به حف��ظ نیروی انس��انی خود 
نیس��ت و ناگزیر از اخراج است، 
باید او را تشویق به ارزیابی خود 
کند تا کارمند بتواند مهارت ها، 
ارزش ه��ا، نیازها و جو تجارت و 
صنعت خود را بررسی و تجزیه 
و تحلی��ل کن��د. ی��ک تصمیم 
متمرکز با توجه به مسیر شغلی 
و اینک��ه چه جایگاه��ی دارد و 
به کجا می خواهد برس��د، باید 
اتخاذ ش��ود. کارمن��د اخراجی 
را تش��ویق کنی��د که ب��ا افراد 
مثبت نگر معاشرت کند. او باید 
آگاه باش��د که ح��ال می تواند 
نوسان داشته باشد و تغییر کند. 
پس نباید خ��ود را منزوی کند 
و بای��د روحی��ه اش را قوی نگه 
دارد. نبای��د فراموش کرد وقایع 
ناگهان��ی که در زندگی یک فرد 
به وجود می آی��د می تواند در او 
اختالل عاطف��ی به وجود آورده 
و منجر به شوک، انکار، خشم و 
افسردگی ش��ود. در این شرایط 
کارمن��دان باید از یک مش��اور 
خ��وب به��ره بگیرند، ب��ه خود 
فرصت بهبود بدهند و سپس به 
تدریج در مسیر پیشرفت دوباره 
گام بردارند. فردی که شغلش را 
از دس��ت می دهد باید به آگهی 
روزنامه ه��ا و آگهی الکترونیکی 
در وب س��ایت ها دق��ت کند تا 
ببیند چه ش��غل هایی با توجه 
به مهارت ه��ا و در حیطه کاری 

او وجود دارد. 
بعض��ی از س��ایت ها در قبال 
فرصت ه��ای  مبلغ��ی،  ان��دک 
ش��غلی را روزانه ب��ه ایمیل فرد 
ارس��ال می کنند. می ت��وان در 
آن س��ایت ها عض��و ش��د و به 
ش��رکت هایی که به شغل های 
مرتب��ط آنها نیاز دارن��د، رزومه 
فرستاد. همچنین تهیه لیستی 
از گزینه ه��ای ش��غلی ممکن و 
ش��رکت هایی که تمایل به کار 
در آنجا دارند و مراجعه حضوری 
به آنج��ا روش دیگر برای یافتن 

شغل است. 

»کارتیه« جواهری گران قیمت در 
صنعت برندینگ

ش��رکت فرانس��وی کارتیه که در حال  حاض��ر یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان جواهرآالت و ساعت دنیاست، 
در س��ال 1847 از سوی لوئیس فرانکو کارتیه در پاریس 
تاسیس ش��د و پس��ران آلفرد لوئیس و پیره وجایکوس 
آن را جهان��ی کردند. این برند اکن��ون حدود 200 مغازه 
خرده فروش��ی، بالغ بر پنج هزار و 50 کارمند و در بیش از 
125 کشور جهان نمایندگی دارد که مهم ترین شعبه آنها 

واقع در پاریس، لندن، توکیو و ژاپن است. 
 کارتیه به حدی نام و نش��ان از خود بر جای گذاش��ته 
است که درخواس��تی مبنی بر تهیه 27 تاج برای مراسم 
تاج گ��ذاری پادش��اهان آین��ده دریاف��ت کرده اس��ت و 
کش��ورهایی نظیر پرتغال، روسیه، اسپانیا، یونان، بلژیک، 
رومانی و مصر به این برند معتبر سفارش تاج داده اند. یکی 
از ویژگی های کارتیه که توانس��ته است خود را در سطح 
جهانی مطرح کند و باعث ش��ده از ستاره های شانه های 
افراد سرشناس تا تاج پادشاهان را به انحصار خود درآورد، 
تنوع طلبی در مواد اولیه جواهرس��ازی و افزایش کیفیت 
محصوالت است. شرکت کارتیه در ساخت و تولید ساعت 
لوکس تاثیر چشمگیری در بازار جهانی داشته و بسیاری 
از این نوع س��اعت حتی ارزش��مند تر از جواهرات لوکس 
بوده و آوازه جهانی پیدا کرده اند. این شرکت چندی پیش 
آخرین طرح خود به نام ID TWO  را ارائه کرده است 
که پس از پنج س��ال تحقیقات گسترده، انقالب عظیمی 
در ساخت ساعت های مکانیکی به وجود آورده و توانسته 
اس��ت س��اعت هایی را با استفاده از واش��رهایی از جنس 
نانوذرات و به صورت کامال غیر قابل نفوذ در برابر مقاومت 

هوا بسازد. 
ش��رکت کارتیه با بهره گی��ری از تکنولوژی های جدید 
باعث صرفه جویی 50 درصدی در مصرف انرژی و ذخیره 
30 درصدی انرژی در مقایسه با قبل شده است. »ژاکلین 
کاراچی النگین« مدیر خالق شرکت کارتیه که مدت 27 
س��ال در این شرکت فعال بوده و بس��یاری از طرح های 
خارق الع��اده و زبانزد در جه��ان را به خود اختصاص داده 
اس��ت، می گوید: »ما همیشه به دنبال طرح های جاودانه 

هستیم.«
این ش��رکت دارای بزرگ تری��ن کارگاه های طراحی و 
س��اخت جواهرات در پاریس اس��ت. تعداد متقاضیان و 
س��فارش دهندگان این برند که اکثرا از س��رمایه داران و 
بزرگان جهان هس��تند، آنقدر زیاد اس��ت که مدیرعامل 
اس��بق کارتیه در جریان جهانگیر شدن بحران اقتصادی 
چندین بار اعالم ک��رد: »بحران اقتصادی جهان ذره ای بر 
روند کاری ما تاثیر منفی نگذاشته است.« شرکت کارتیه 
در زمینه ه��ای مختلفی نظیر تولید س��اعت، جواهرات، 
ادکل��ن و... با طراحی متمایز فعال اس��ت. این ش��رکت 
محص��والت خود را ب��ا تلفیقی از مدرنیته و س��نت ارائه 
می دهد و به عنوان یکی از نش��ان های تجاری اختصاصی 

 کار با دیگران ثروتمندان و سرمایه داران محسوب می شود. 
نه تنها مستلزم عالقه 
به حوزه کاری، بلکه 
نیازمند توانایی الهام 
بخشی، انگیزه دادن 

و ارائه ایده های جدید 
است. کارمندان نباید 
از اینکه افکارشان 
را بیان  کنند هراس 

داشته باشند و اعتماد 
به نفس انجام این کار 
باید در آنها افزایش 

پیدا کند

نیل فرنکل
مترجم: سارا گلچین

پاسخ کارشناس: 
توس��عه بنگاه هم��واره یکی 
و  مدی��ران  دغدغه ه��ای  از 
شرکت های موفق است. بعد از 
اینکه شرکت با موفقیت روبه رو 
تصمی��م  مدی��ران  می ش��ود، 
می گیرند کار را توسعه دهند و 
در بس��یاری اوقات، این توسعه 
را در تولی��د محصوالت جدید 
و حت��ی غیرمرتبط با کاالها یا 
اولیه شرکت می دانند.  فعالیت 
این وسوس��ه متأس��فانه خیلی 
هم فراگیر اس��ت، اما بسیاری 

از این توسعه ها ناموفق و حتی 
موجب از بین رفتن شرکت و یا 
برند اولیه هم می شود. بنابراین 
توصی��ه اولیه ما این اس��ت که 
توسعه محصول را کامال مرتبط 
با محصوالت اولیه ش��رکت که 
در آن موفق بودید انجام دهید. 
مث��ال اگر در تولی��د مواد لبنی 
هستید به فکر تولید ماکارونی 
نباش��ید. هی��چ دلیل��ی ندارد 
که چون در ح��وزه مواد لبنی 
برند موفقی س��اخته اید بتوانید 
با همان برن��د ماکارونی تولید 

کنید. س��عی کنی��د در همان 
زمینه مواد لبن��ی خالقیت به 
خرج دهید و محصوالت متنوع 

و با کیفیت تولید کنید. 
اگ��ر اصرار دارید یا ش��رایط 
مناس��بی برای تولید کاالهای 
غیرمرتب��ط برای ش��ما فراهم 
شده اس��ت، حتما آنها را تحت 

یک برند جدید تولید کنید.
نکته آخر اینکه توسعه فقط 
خیلی  نیست،  عرضی  توس��عه 
وقت ها توس��عه ف��روش همین 
می توان��د  فعل��ی  محص��والت 

موفق ت��ر باش��د. ت��الش برای 
گرفتن سهم بیش��تری از بازار 
به ش��یوه های مختلف از جمله 
بس��ته بندی  باالت��ر،  کیفی��ت 
بیش��تر  وفاداری  ایج��اد  بهتر، 
مش��تریان شما، افزایش عوامل 
فروش، فروش در سراسر کشور 
و... یکی از بهترین ش��یوه های 
توسعه است. از این طریق برند 
ش��ما تثبی��ت می ش��ود. حتی 
می توانی��د به ص��ادرات همین 
محص��والت بیندیش��ید و برند 

خودتان را بین المللی کنید. 

توسعه 
محصول 

پرسش: چند وقتی است در زمینه تولید مواد غذایی فعالیت می کنم و حاال تصمیم دارم محصوالتم را توسعه بدهم. آیا اضافه کردن 
محصول به سبد کاالیی را برای من مناسب می دانید یا راهکار دیگری را پیشنهاد می کنید؟

اگر ش�ما ه�م د  ر کس�ب و کار 
روب�ه رو  چالش�ی  ب�ا  خ�ود   
تمای�ل  ص�ورت  د  ر  هس�تید  ، 
مش�کل خود   را از طریق ایمیل 
business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را 

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .
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گام هایی برای تضمین امنیت شغلی کارمندان

چگونه تغییرات نیروی انسانی را به حداقل برسانیم

BRAND

حاال دیگ��ر مایکروس��افت نام 
برند نوکیا را از روی گوش��ی های 
لومی��ا برداش��ته و نوکی��ا در پی 
برای  دیگ��ری  راه ه��ای  کش��ف 
درخش��ش مجدد نام خود بیرون 
ای��ن  اس��ت.  مایکروس��افت  از 
ش��روع قدرتمن��د ب��ا عرضه یک 
تبل��ت اندروید جدید موس��وم به 
N1 و نرم اف��زار مرب��وط ب��ه نام   
ZLuncher  رقم خورده است. 

در حال��ی ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه 
از  اینتربرند  جدیدترین رده بندی 
بهترین برند ه��ای جهان، نوکیا با 
ارزشی معادل حدودا 3/2 میلیارد 
دالر، نود و هشتمین برند با ارزش 
جه��ان نام گرفته اس��ت اما هنوز 
به شدت به بازگش��ت به مبارزه و 
تالش برای احیای تصویر قدیمی 
خود میان مصرف کنندگان در پی 

خ��روج مرحله به مرحله از بازار از 
سوی مایکروسافت نیاز دارد. 

نوکی��ا ورای محص��والت خود، 
ب��ه دادن مجوز ن��ام برند خود به 
تولید کنن��دگان ش��خص ثال��ث 
می اندیش��د. ب��ه گفت��ه رم��زی 
هایدام��وس، مدیر تکنولوژی های 
نوکی��ا، ای��ن برند بس��یار با ارزش 
اس��ت. با ای��ن وج��ود، ارزش آن 
کاهش پیدا کرده و به همین دلیل 
معکوس کردن این روند به سرعت 

و به طور قریب الوقوع مهم است. 
تبلت N1 هسته مرکزی طرح 
بازگشت نوکیا را تشکیل داده و با 
وجود اعالم خبر نخستین عرضه 
آن در چی��ن قبل از دیگر بازارها، 

قیمت آن در ایاالت متحده امریکا 
249 دالر خواه��د ب��ود. یکی از 
  N1 ش��اخص ترین ویژگی ه��ای
نوکی��ا   ZLuncher نرم اف��زار 
خواه��د ب��ود ک��ه در ط��ول روز 
نرم افزار ه��ای موجود روی صفحه 
اصل��ی را با نوع رفتار و اس��تفاده 

صاحب گوشی وفق می دهد. 
عرضه تبلت نوکی��ا گام بزرگی 
ب��رای ای��ن ش��رکت در مس��یر 

جس��ت وجو برای ارائه نوآوری در 
محص��والت خود فرات��ر از فضای 
تلفن همراه به ش��مار می رود زیرا 
بخش��ی از معامله با مایکروسافت 
حین فروش کس��ب و کار گوشی 
نوکیا در عدم امکان استفاده نوکیا 
از نام برند خود روی گوش��ی های 
هوشمند تا پایان س��ال 2016 و 
روی گوش��ی های جدید در دهه 

آینده خالصه می شود. 
از گوشه و کنار، خبرهایی مبنی 
بر برنامه ریزی مایکروسافت برای 
موس��یقی  نرم افزار پخش  خروج 
و    Nokia MixRadio
ت��الش همه جانب��ه ب��رای تبلیغ 
Microsoft Lumia به گوش 

 ،CNETگ��زارش به  می رس��د. 
مایکروسافت همچنین اعالم کرده 
که گام بعدی در فرآیند حذف نام 
برن��د نوکیا از گوش��ی های خود، 
 Opera مشارکت تازه با نرم افزار
 Opera Mobile برای راه اندازی
Store اس��ت ک��ه ب��ا تعطیل��ی 
Nokia Store در نیمه نخست 
سال 2015 کنترلش را در دست 
می گیرد و صاحب آن خواهد شد. 
قب��ال Nokia Store یک منبع 
غن��ی نرم افزاری ب��رای صاحبان 
گوش��ی های نس��ل آین��ده نوکیا 
 ،Asha نظیر سری گوش��ی های
تلفن های هم��راه Symbian و 
Nokia X  بود و براساس آخرین 
آمار منتشر شده در دو سال پیش، 
این فروشگاه روزانه تا 15 میلیون 

دانلود را پوشش می داد. 

نوکیا با ارائه تبلت N1 زنده می شود



 74,740,90شاخص کل
(1208,12)میزان تغییر
B 3,364,263,453ارزش بازار

B 1,740,072ارزش معامالت
M 420,099حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(113,45)12,352پتروشیمی خلیج فارس

(85.31)2,317بانک ملت
(75.43)2,711ملی صنایع مس

(75.31)8,160گروه مپنا
(56.92)1,805بانک پاسارگاد

ارزشخریدنام کامل شرکت
5,63529,536 تایدواترخاورمیانه 

10,11217,955 نوسازي تهران
13,31613,109 نفت  پارس 
25,5544,851 گلوکوزان

5,0063,695 الیاف مصنوعي 

ارزشفروشنام کامل شرکت
3,132269,186 ایران  خودرو
2,317187,991 بانک ملت

1,602131,486 سایپا
8,160129,805 گروه مپنا

1,143114,424 بانک تجارت

درصد قیمتنام کامل شرکت
48,6056.92 ح . گلوکوزان
13,2933.82 نفت  پارس
7,2873.82 پارس  سرام 

5,0723.72 نیروکلر
4,9243.64 کشت وصنعت پیاذر

درصدقیمتنام کامل شرکت
(7.54)466 ح . سرمایه گذاري نیرو

(6.52)2,824 ح . سرمایه گذاري البرز
(5.81)1,393 ح.س. امید
(4.98)2,977 ح . چادرملو
(4.15)5,352 ح .  ایران دارو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M75,228 B 46,362س. صنایع سیمان

M187,486 B 34,966ایران ترانسفو
M31.201 B 23.999بیمه البرز

M110.661 B 19.518تراکتورسازی
M16.713 B 17.990بانک صادرات

ارزشحجمنام کامل شرکت
M187,486 B 34,966ایران ترانسفو

M110,661 B 19,518تراکتورسازی
M75.228 B 46.362س. صنایع سیمان
M73.549 B 7.346نوسازی تهران

M44.080 B 7.902تایدواتر

تعدادقیمتنام کامل شرکت
16236123س. صنایع سیمان

53622116ایران ترانسفو
56701875تراکتورسازی

55781280تایدواتر
14521117س. صنعت بیمه

 836,20شاخص کل
(20,20)میزان تغییر
B 681,766,947ارزش بازار

B 1,539,543ارزش معامالت
M 136,060حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(3,5)4,010معدنی خاورمیانه

(3,36)2,605پتروشیمی س. ایرانیان
(2.41)19,583پتروشیمی  زاگرس

(2.07)8,952پتروشیمی جم

مدیریت سهام12

منتش��ر ش��دن خبر تمدید 
زمان مذاکرات در ش��امگاه روز 
دوش��نبه موجب حاکم ش��دن 
مجدد جو انتظار و تردید همراه 
ب��ا رفتارهای هیجان��ی در تاالر 
شیش��ه ای ش��د، به طوری که از 
همان دقای��ق ابتدایی معامالت 
روز گذش��ته صف ه��ای خرید 
به صف ه��ای فروش س��نگین 
تبدی��ل ش��د و قیمت س��هام 
اکث��ر ش��رکت ها اف��ت ک��رد. 
همان طور که قاب��ل پیش بینی 
بود در بازار س��هام شرکت های 
خودرویی و بانکی از بیش��ترین 
کاه��ش برخوردار ش��دند، زیرا 
س��هامداران ای��ن گروه ه��ا به 
امید نتیجه مثب��ت مذاکرات و 
رفع تحریم ها نس��بت به خرید 
س��هام ش��رکت های بانک��ی و 
خودروی��ی اقدام ک��رده بودند، 
اما ای��ن دو صنعت بیش��ترین 
تقاض��ای ف��روش را ب��ه خ��ود 
اختص��اص دادند ت��ا جایی که 
بانک ه��ای ص��ادرات، تجارت، 
ملت به هم��راه ایران خ��ودرو، 
سایپا و پارس خودرو از صف های 
فروش 100 میلیونی برخوردار 
ش��دند. از س��وی دیگ��ر گروه 
مالی ب��ا معامله بی��ش از 132 
میلیون س��هم ب��ه ارزش 217 
میلیارد ریال در ص��در برترین 
گروه های صنعت ق��رار گرفت. 
همچنی��ن گروه دس��تگاه های 
برقی و صنعت شیمیایی ها نیز 
در رده های دوم و س��وم برترین 

گروه های صنعت نشستند. 

ریزش بورس در نتیجه 
عکس العمل هیجانی 
سهامداران کوتاه مدت

روز  ریزش ه��ای  درب��اره 
گذش��ته بورس، حسین خزلی 
ب��ازار  کارش��ناس  خ��رازی، 
س��هام گف��ت: بیش��تر فعاالن 
بازار انتظ��ار داش��تند که یک 
توافق نام��ه جامع ب��ا جزییات 
فن��ی منتش��ر ش��ود و رفت��ار 
ب��ازار در نتیج��ه عکس العمل 
هیجانی فوق العاده سهامداران 
کوتاه مدت اس��ت ک��ه انتظار 
داش��تند تمام مباحث مربوط 
به مذاک��رات به طورکلی پایان 

بپذی��رد. این کارش��ناس بازار 
س��هام با تاکید ب��ه اینکه روند 
ریزش��ی بازار در نتیج��ه رفتار 
حقیقی  س��هامداران  هیجانی 
و متاس��فانه برخی سهامداران 
حقوق��ی اس��ت گف��ت: هفته 
آینده خواهیم دی��د که چطور 
بازار متعادل ش��ده و بس��یاری 
ف��روش  صف ه��ای  در  ک��ه 
نشس��تند در آین��ده حس��رت 

خواهند خورد. 

فروشندگان روز گذشته 
نگاهی به بنیاد سهم 

نداشته اند
دیگ��ر  زندی ف��ر،  به��روز 
تحلیلگ��ر ب��ازار س��هام درباره 
ری��زش روز گذش��ته ب��ورس 
گفت: زمان��ی که ب��ازار مثبت 
ب��ود، این نکته هم��واره مطرح 
می شد که سهامداران هیجانی 
وارد ب��ازار نش��وند و این روزها 
نی��ز ب��ه فروش��ندگان همین 
توصی��ه را دارم. وی ادامه داد: 
نگاه��ی ب��ه صف ه��ای فروش 
سهام ش��رکت ها در معامالت 
روز گذشته بازار نشان می دهد 
که تش��کیل ص��ف به وی��ژه در 
س��هامی ک��ه ارتباط��ی هم به 
تحریم ها ن��دارد، صرفا به دلیل 
عدم مطالعه نس��بت به س��هم 
اس��ت. زندی فر تصری��ح کرد: 
افرادی که در صف فروش قرار 
گرفته اند نگاهی به بنیاد سهم 

نداش��ته اند و صرف��ا دنبال��ه رو 
هس��تند.  گروه��ی  حرک��ت 
سرمایه گذاران  افزود:  زندی فر 
نباید فقط با دی��د رفع تحریم 
نس��بت به خرید س��هام اقدام 
کنن��د، بلکه باید ش��رکت را از 
نظر بنیادی مورد بررس��ی قرار 
داده و س��پس وارد سهم شوند. 
وی تصری��ح ک��رد: متاس��فانه 
روش اطالع رس��انی ب��ازار طی 
ماه های اخیر به صورت مجازی 
شده اس��ت و برخی از این فضا 
سوءاس��تفاده کرده و نسبت به 
سهامی که خودشان در اختیار 
دارن��د، اخب��اری را منتش��ر و 

تفسیر می کنند. 

در این شرایط نباید 
نسبت به خریدوفروش 

سهام اقدام کرد
ولی نادی قم��ی، مدیرعامل 
تامی��ن س��رمایه نوی��ن علت 
افت س��نگین ب��ورس را رفتار 
هیجانی س��هامداران دانس��ت 
و گفت: س��هامداران با احتمال 
مثبت بودن نتیج��ه مذاکرات 
هس��ته ای در روز گذشته رفتار 
هیجان��ی از خود نش��ان داده 
و نس��بت به خریداری س��هام 
ش��رکت ها اقدام کردن��د و روز 
گذش��ته نیز ب��ا تمدی��د زمان 
مذاک��رات، س��هام خری��داری 
شده را فروختند، این در حالی 
است که در این ش��رایط نباید 

نس��بت به خریدوفروش سهام 
اق��دام کرد. وی ب��ه پیش بینی 
وضعیت بازار در ماه های آینده 
پرداخ��ت و گف��ت: آنچه باعث 
می ش��ود تا درآمد شرکت های 
بورس��ی در ماه ه��ای آینده به 
س��مت بیش��تر ش��دن سوق 
پیدا کند، قیمت ه��ای جهانی 
و تثبیت ن��رخ ارز اس��ت که با 
توجه به کس��ری بودجه ای که 
برای دولت پیش بینی می شود 
و ت��ورم موج��ود باید ن��رخ ارز 
افزایش یاب��د. از س��وی دیگر 
امیدی به قیمت های جهانی و 
کاهش قیمت نفت و مواد خام 
نیس��ت بنابراین تا پایان س��ال 
امید نم��ی رود تغییر جدی در 

این حوزه ایجاد شود. 

در امتداد رفتار هیجانی 
بازار دچار

 بیش واکنشی شد
حامد س��تاک، کارش��ناس 
بازار س��هام درخصوص دالیل 
اف��ت ش��اخص کل ب��ورس و 
اوراق به��ادار گف��ت: هرچن��د 
افت ش��اخص بورس در ارتباط 
ب��ا مذاک��رات وی��ن اس��ت اما 
هم جه��ت ب��ا آن نیس��ت. وی 
افزود: ش��رایط مذاکرات قابل 
پیش بین��ی ب��ود و به راحت��ی 
می ش��د پیش بین��ی ک��رد که 
مذاک��رات تمدی��د می ش��ود 
به خصوص که با نزدیک ش��دن 

به پای��ان گمانه زنی ه��ا امکان 
تمدید مذاکرات بیش��تر شده 
بود. وی ادام��ه داد: خوش بینی 
مضاعفی در روزه��ای اخیر به 
دلیل جوس��ازی برخ��ی افراد 
غیرحرف��ه ای در ب��ازار ایج��اد 
ش��د که این ام��ر ب��ه گروهی 
از س��رمایه گذاران الق��ا ش��ده 
ب��ود. س��تاک تصری��ح ک��رد: 
باع��ث  خوش بینی ه��ا  ای��ن 
ب��روز رفتاره��ای هیجان��ی و 
پیوس��تن به صف��وف خرید در 
روزه��ای گذش��ته ش��ده بود. 
ای��ن کارش��ناس بازار س��هام 
تصریح ک��رد: در امتداد همان 
رفت��ار هیجان��ی ب��ازار دچ��ار 
بیش واکنشی ش��د و صف های 
قال��ب  در  ف��روش  س��نگین 
نماده��ای بازار دیده می ش��د. 
س��تاک تصری��ح ک��رد: البته 
شایان ذکر اس��ت که این گونه 
رفتاره��ای هیجان��ی در تمام 
بازاره��ای مالی البته با ش��دت 
و حدت ه��ای متف��اوت دیده 

می شود. 

در هفته های آینده 
اوضاع بازار سهام متعادل 

می شود
امی��د احمدی، کارش��ناس 
ب��ازار س��هام ب��ا بی��ان اینکه 
ب��ازار  س��هامداران  واکن��ش 
س��رمایه ب��ه مذاک��رات وی��ن 
اس��ت،  هیجان��ی  حرکت��ی 
گف��ت: در روزه��ا و هفته های 
آین��ده اوض��اع ب��ازار س��هام 
عادی و متعادل می ش��ود. این 
کارش��ناس بازار س��هام افزود: 
در روزه��ای گذش��ته برخی از 
س��هامداران حقیقی و حقوقی 
ب��ا پذیرفتن ریس��ک بیش��تر 
وارد ب��ازار س��رمایه و خری��د 
سهام ش��دند که انتظارات آنها 
ب��رآورده نش��د و ح��اال منتظر 
متعادل شدن بازار هستند. این 
کارشناس بازار س��هام با تاکید 
بر اینکه در روزه��ا و هفته های 
آینده اوضاع بازار س��هام عادی 
و متعادل می شود گفت: سهام 
شرکت های ارزنده دوباره مورد 
اقب��ال خریداران ق��رار خواهد 
گرفت و ش��رایط متعادلی را در 

بورس شاهد خواهیم بود.

ورود س��رمایه گذاران خارجی 
به ای��ران ی��ک بحث بنی��ادی و 
فانتامنتال اس��ت. در 15 س��ال 
گذشته این میزان استقبال برای 
س��رمایه گذاری در ای��ران وجود 
نداشته است و بازار سرمایه ایران 
حتی با تضعیف پول ملی در برابر 
ارزه��ا در براب��ر تم��ام بازارهای 
س��رمایه دنیا کم رقیب است. به 
گزارش س��نا، رضا س��لطان زاده 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
صنای��ع ای��ران درب��اره عالق��ه 
س��رمایه گذاران خارج��ی برای 
ورود ب��ه ب��ازار س��رمایه ای��ران 
گف��ت: خارجی ها متف��اوت فکر 
می کنن��د س��رمایه گذاران ک��ه 
ای��ران  در  ب��ه س��رمایه گذاری 
عالقه دارن��د در نخس��تین گام 
صندوق های پیشگام هستند که 
ریسک پذیریشان باال است. وی 
ادامه داد: این شرکت ها نخستین 
صندوق هایی هس��تند ک��ه وارد 
بازاره��ای نوظه��ور می ش��وند، 
البت��ه ما ای��ران را ب��ازار نوظهور 
نمی دانی��م، ام��ا ب��رای برخ��ی 
کش��ورها حکم ب��ازار نوظهور را 
دارد که براساس شرایط بنیادی 
به سرمایه گذاری اقدام می کنند. 
بان��ک  هیات مدی��ره  عض��و 
ن��گاه  از  گف��ت:  خاورمیان��ه 
اروپای��ی  معتب��ر  ش��رکت های 
و غرب��ی ای��ران به ط��ور کلی در 
پنج س��ال آینده از نظ��ر بنیادی 

و فاندامنت��ال ظرفی��ت بس��یار 
مناس��بی برای س��رمایه گذاری 
دارد. س��لطان زاده در این ب��اره 
توضیح داد: در کش��وری با تولید 
ناخال��ص داخل��ی 480 میلیارد 
دالری و برای کش��وری که تولید 
ناخال��ص داخل��ی (براب��ر قدرت 
خری��د) آن ی��ک تریلی��ون دالر 
اس��ت، پیش بینی ها این اس��ت 
که با آرام ش��دن فضای سیاسی 
و انج��ام تفاهم های سیاس��ی و 
مسائل هس��ته ای یک رشد بین 
هف��ت تا ن��ه درص��دی در تولید 
ناخالص داخلی برای پنج س��ال 

آینده اتفاق می افتد. 
عض��و هیات مدی��ره ش��رکت 
ایران،  صنای��ع  س��رمایه گذاری 
اظهار کرد: ب��ا توجه به نس��بت 
قیمت بر درآمد (P/E) شرکت ها 
که به طور میانگین بین 5 و 5. 5 
معامله می شوند، آن هم در زمان 
تحریم قیمت س��هام ش��رکت ها 
بسیار جذاب اس��ت. وی با اشاره 
به مش��کالتی که ش��رکت ها در 
دوران تحری��م دارن��د، گفت: در 
حالی ک��ه درآم��د ش��رکت های 
بورس��ی با توجه ب��ه تحریم های 
بین المللی محدودتر می ش��ود و 
براس��اس هزینه های پول بیشتر 

می ش��ود، چون هزینه صادرات 
و ف��روش باالتر از ش��رایط عادی 
قرار می گیرد نسبت ها و قیمت ها 

بسیار مناسب است. 
 P/E س��لطان زاده با اش��اره به
ش��رکت های خارج��ی ک��ه در 
ش��رایط ع��ادی و ب��دون تحریم 
با نس��بت 18 معامله می ش��وند، 
بازار ایران را برای سرمایه گذاری 
بس��یار جذاب دانس��ت و گفت: 
بازار س��رمایه ای��ران ارزان ترین 
ب��ازار دنیا اس��ت و ب��ه قاطعیت 
می توان گفت بازار سرمایه ایران 
در مقایس��ه با هر بازار س��رمایه 
دیگ��ری بس��یار جذاب اس��ت و 
حتی ب��ا وجود تضعی��ف ریال به 
سایر ارزها برای س��رمایه گذاری  
نیز جذاب اس��ت. این کارشناس 
بازار س��رمایه با اش��اره به اینکه 
س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 
خارج��ی در جری��ان معام��الت 
بازار س��رمایه ایران به طور دائم 
هس��تند و حتی در روز جاری با 
وجود جو و هیجان ف��روش این 
ش��رکت ها همچنان ب��ر تصمیم 
خ��ود ب��رای س��رمایه گذاری در 
ای��ران پافش��اری دارن��د، گفت: 
در حالی ک��ه ام��روز برخ��ی از 
س��هامداران حقیق��ی و حقوقی 

در ح��ال عرضه س��هام در منفی 
چهار و منفی پن��ج بودند، ما طی 
دو ساعت با شش س��رمایه گذار  
خارجی برای س��رمایه گذاری در 
ایران صحبت ه��ای خوبی انجام 
دادی��م و آنه��ا براس��اس عالقه 
بنی��ادی ب��ه س��رمایه گذاری در 
ای��ران هیچ تغیی��ری در تصمیم 
خ��ود ندادن��د و حت��ی تمدی��د 
مذاک��رات را ب��ه نش��انه مثبت 
گرفتند.  س��لطان زاده ب��ار دیگر 
تاکید کرد: عالقه سرمایه گذاران 
خارجی برای ورود به بازار ثانویه 
ایران ناش��ی از عوام��ل بنیادی 
است و این شرکت ها تحت تاثیر 
هیج��ان ی��ا کنج��کاوی چنین 
درخواست هایی را به ما نداده اند. 
عضو هیات مدیره سرمایه گذاران 
درباره کش��ورهایی ک��ه آمادگی 
خ��ود را ب��رای ورود ب��ه بورس 
ایران اع��الم کرده ان��د، گفت: ما 
س��رمایه گذاری  صندوق های  از 
کش��ورهای روس��یه، انگلی��س، 
فرانس��ه، آلم��ان، یون��ان، نروژ، 
اس��ترالیا و کش��ورهای عرب��ی 
درخواس��ت های ج��دی ب��رای 
ورود به بازار ثانویه داش��تیم. وی 
درب��اره می��زان س��رمایه گذاری 
ای��ن کش��ورها در گام اول گفت: 

روس��یه ب��ا 200 میلی��ون یورو 
بیش��ترین می��زان نقدینگ��ی را 
اعالم کرده و بع��د از آن انگلیس، 
فرانس��ه و آلمان هر ک��دام باالی 
150 میلی��ون ی��ورو تقاض��ای 
س��رمایه گذاری داده اند، استرالیا 
و ن��روژ نی��ز ه��ر ک��دام ب��االی 
100 میلی��ون ی��ورو، یون��ان با 
50 میلیون یورور و کش��ورهای 
عرب��ی ب��ا 30 ت��ا 50 میلی��ون 
داش��ته اند.   درخواس��ت  ی��ورو 
س��لطان زاده در بخ��ش پایان��ی 
گفت وگو با س��نا درب��اره صنایع 
موردنظر ای��ن ش��رکت ها برای 
س��رمایه گذاری گف��ت: صنای��ع 
ای��ن صندوق ه��ا  م��ورد نظ��ر 
صنای��ع پتروش��یمی، مع��ادن، 
(س��بک  غذایی، خودرو س��ازی 
و س��نگین) و خدم��ات نقت��ی 
مانن��د ش��رکت های پیمانکاری، 
حفاری، نفت کش ها اس��ت. این 
کارش��ناس بازار سرمایه در ادامه 
گف��ت: ای��ن صندوق ه��ا عالوه 
ب��ر تمای��ل ب��ه س��رمایه گذاری 
مس��تقیم از س��رمایه گذاری در 
اوراق به��ادار ثابت مانن��د اوراق 
مش��ارکت اس��تقبال کرده اند و 
چنانچ��ه به عن��وان نمونه پارس 
جنوبی ی��ا راه آهن پ��س از رفع 
تحریم ها اوراق مش��ارکت با سود 
7 درص��د یورویی منتش��ر کند، 
شاهد سرازیر شدن سرمایه های 

خارجی به ایران خواهیم بود. 

4 کشور از 1+5 در صف ورود به بورس

نگاه سرمایه گذاران خارجی به بورس ایران بنیادی است

صف های فروش سنگین در حافظ، هیجانی و بی دوام است

فروشندگان سهام در مسیر پشیمانی

نماگر بازار سهامخبر

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس

فلزات اساسی 
در صدر افزایش سرمایه ها

غالمرض��ا ابوترابی، رییس اداره نظارت بر انتش��ار و 
ثبت اوراق بهادار س��رمایه ای س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار گف��ت: از ابتدای س��ال تا پایان آب��ان ماه 93، 
جمعا 110 ش��رکت مبلغی بالغ بر 216 هزار و هش��ت 
میلی��ارد ریال افزایش س��رمایه را به ثبت رس��انده اند. 
وی در خص��وص افزایش س��رمایه ها به تفکیک صنایع 
گفت: فلزات اساس��ی تا پایان ماه گذش��ته، 20 درصد 
از کل مبل��غ افزایش س��رمایه ها را ب��ه خود اختصاص 
دادند، بانک ها و موسسات مالی 12 درصد، محصوالت 
ش��یمیایی 23 درص��د، خ��ودرو و س��اخت قطع��ات 
هفت درصد، اس��تخراج کانی ه��ای فلزی هفت درصد و 
س��ایر صنایع 31 درصد از کل مبلغ افزایش سرمایه را 
از ابتدای س��ال تا پایان آبان ماه از آن خود کردند. وی 
با اشاره به مجوزهای صادر شده برای افزایش سرمایه ها 
از ابت��دای آذرم��اه خاطرنش��ان کرد: مج��وز افزایش 
س��رمایه 19 درصدی شرکت صنعتی آما از محل سود 
انباش��ته از 420 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان 
صادر ش��ده و ش��رکت مجتمع س��یمان غرب آسیا نیز 
افزایش س��رمایه ای 30 درصدی از مح��ل مطالبات و 
آورده نقدی از مبلغ 95میلیارد تومان به 123 میلیارد 
تومان به ثبت رس��انده است. وی اظهار کرد: با افزایش 
سرمایه شرکت لیزینگ یاران ساپیا از یک هزار و 200 
میلی��ارد ریال به 2400 میلیارد ریال از محل مطالبات 

و آورده نقدی موافقت شده است. 

توقف 4 نماد در بازار
روز گذش��ته نم��اد معامالتی ش��رکت های لیزینگ 
خودروغدیر، سیمان ایالم با توجه به تعدیل پیش بینی 
درآم��د ه��ر س��هم، ش��رکت کارخانج��ات تولی��دی 
ش��هید قندی با توجه ب��ه ارائه اطالعات شفاف س��ازی 
متوقف شدند. همچنین نماد معامالتی شرکت لبنیات 
کالبر به دلیل ابهام در اطالعات ارائه شده، متوقف شد. 

کرواسی در انتظار معامله نفت در 
بورس انرژی ایران

کرواس��ی عالقه مند اس��ت در ص��ورت معامله نفت و 
فرآورده ه��ای نفتی در بورس انرژی ای��ران از این طریق 
نی��از خود را تامین کند. ابراهیم عنایت عضو هیات مدیره 
شرکت س��پرده گذاری مرکزی با بیان این خبر گفت: در 
حاش��یه برگزاری مجمع ساالنه فدراس��یون بورس های 
اروپا و آس��یا (FEAS) در شهر زاگرب کرواسی مالقاتی 
با مدیران ش��رکت سپرده گذاری مرکزی کرواسی صورت 
گرفت که این تمایل از طرف آنها به طور جدی مطرح شد. 
وی توضیح داد: مدیرعامل CDS کرواس��ی اظهار عالقه 
ک��رد، در آینده نزدیک هر وق��ت نفت خام و فرآورده های 
نفت��ی در بورس ان��رژی ایران عرضه ش��ود، کارگزاران یا 
خری��داران آنها از طریق بورس انرژی نفت و فرآورده های 
نفت��ی را خریداری کنند و CDSهای هر دو کش��ور کار 

نقل و انتقال وجوه و سایر اسناد را فراهم کنند. 

پوشش 53 درصدی پیش بینی های 
تاید واتر خاورمیانه در 6 ماه

ش��رکت تای��د وات��ر خاورمیانه در دوره ش��ش ماهه 
نخس��ت س��ال جاری با اختصاص 410 ریال س��ود به 
ازای هر س��هم معادل 53 درصد از پیش بینی هایش را 
پوش��ش داد. »حتاید« پیش بینی درآمد هر سهم سال 
مالی 92 شرکت اصلی را در نخستین پیش بینی مبلغ 
1075 ری��ال و در آخرین پیش بینی مبلغ 1122 ریال 
اعالم کرده بود که مطابق صورت های مالی حسابرسی 

شده، مبلغ 1232 ریال محقق شده است. 

نگاهی بر عملکرد 
6 ماهه سیمان اصفهان

شرکت س��یمان اصفهان در دوره شش ماهه نخست 
س��ال با اختصاص 617 ریال س��ود به ازای هر س��هم 
مع��ادل 45 درصد از پیش بینی های��ش را محقق کرد. 
هیات مدیره این ش��رکت در نظر دارد 70 درصد س��ود 
خالص را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی 

عادی ساالنه سال مالی 93 پیشنهاد کند. 

انتشار عملکرد
 9 ماهه سیمان هگمتان

ش��رکت س��یمان هگمتان ط��ی دوره 9 ماهه مبلغ 
834 ری��ال س��ود به ازای هر س��هم کنار گذاش��ت و 
ب��ه 66درصد از پیش بینی هایش رس��ید. این ش��رکت 
همچنین پیش بینی س��ود هر سهم تلفیقی سال مالی 
93 را ب��ا س��رمایه 502 میلی��ارد و 900 میلیون ریال 
مبلغ 1931 ریال، در بهمن ماه 92 مبلغ 1894 ریال و 
در اردیبهشت ماه 93 مبلغ 1934 ریال و در مرداد ماه 

93 مبلغ 1810 ریال اعالم کرده است. 

 EPS اعالم 634 ریالی
سرمایه گذاری آتیه دماوند

شرکت س��رمایه گذاری آتیه دماوند پیش بینی سود 
هر س��ال مالی 94 را مبلغ 634 ریال اعالم کرده است. 
»واتی« پیش بینی س��ود هر سهم گروه و شرکت اصلی 
برای س��ال مالی 93 را مبلغ 1016 ریال برای تلفیقی 
و مبلغ 549 ریال ب��رای اصلی و در آخرین پیش بینی 
مبل��غ 1303 ری��ال ب��رای تلفیقی و760 ری��ال برای 

شرکت اصلی اعالم کرده است. 

نگاهی بر پیش بینی های 94 پاکسان
ش��رکت پاکس��ان پیش بینی درآمد هر س��هم سال 
مالی 94 را با س��رمایه 540 میلی��ارد ریال در آذر ماه 
امس��ال مبلغ 855 ریال اعالم کرده است. هیات مدیره 
این ش��رکت در نظ��ر دارد 75 درصد از س��ود خالص 
س��ال مال��ی 94 را برای تقس��یم بین س��هامداران به 

مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند. 

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

نگــاه

سید محمد صدرالغروی

سقوط هزار و 208 واحدی 
شاخص کل بورس

ش��اخص کل بورس و اوراق به��ادار در جریان معامالت 
سه شنبه بازار سهام با هزار و 208 واحد افت مواجه شد و در 
نهایت تا ارتفاع 74 هزار و 741 واحدی سقوط کرد. عالوه بر 
این تاالر شیشه ای برخالف دو روز گذشته سراسر قرمزپوش 
بود به نحوی که ش��اخص 30 شرکت بزرگ 73 واحد، آزاد 
ش��ناور هزار و 735 واحد، ب��ازار اول 968 واح��د، بازار دوم 
هزار و 861 واحد و صنعت 837 واحد افت را تجربه کردند. 
همچنین تعداد 419 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 137 

میلیارد تومان در43 هزار نوبت معامالتی دادوستد شد.
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بازارهای آسیا روند
 صعودی را از سرگرفتند

بازارهای آس��یایی با روند افزایشی شاخص ها همراه 
ش��دند، در حالی که پیش��روی س��هام ش��رکت های 

پ��ی  در  خدمات��ی  و  صنعت��ی 
برای  بازارهای ژاپن  آماده س��ازی 
رویاروی��ی با تعطیالت رقم خورد. 
شاخص آس��یا پاس��فیک با رشد 
0,1 درصدی همراه شد، در حالی 
که تاپیکس ژاپ��ن، روند صعودی 
0,7 درصدی را در پیش گرفت. 

سردرگمی بورس توکیو 
در ساعات معامالتی

ب��ورس اوراق بهادار توکیو تصمیم خود را مبنی بر 
افزایش ساعات معامالتی لغو کرد. بورس اوراق بهادار 

توکیو به  عنوان یکی از بازارهای 
توس��عه یافته در دنی��ا با کمترین 
س��اعات معامالتی در نظر داشت 
تا ساعات معامالت را در بازارهای 
خود افزایش دهد که این تصمیم 
موج��ب مخالفت کارگزاران و لغو 

این برنامه شد.

تفاهم نامه بورس وین 
و کرواسی به امضا رسید

بورس وی��ن و بورس زاگرب کرواس��ی تفاهم نامه 
هم��کاری امض��ا کردند. بورس زاگ��رب و بورس وین 

تفاه��م نامه ای به منظ��ور تبادل 
اطالعات به امضا رساندند تا از این 
طریق بورس زاگرب با استفاده از 
وین، ش��بکه  ب��ورس  تجربی��ات 
اطالعاتی خود را وسیع کند. این 
توافق نامه از س��ال آینده میالدی 

اجرایی خواهد شد.
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13 مدیریت سرمایه گذاری

دنیای مطبوعات و رسانه های 
نوشتاری از ابتدای پیدایش تا 
به امروز هم��واره نقش مهمی 
را به عنوان یک نهاد آموزش��ی 
قابل اتکا در جهت اطالع رسانی 
و آگاهی بخش��ی به جامعه ایفا 
کرده اس��ت، اما در س��ال های 
اخیر با توس��عه دنیای مجازی 
و ش��بکه اینترنت، سایت های 
خب��ری و تحلیل��ی، مجالت و 
بیش��تر  اینترنتی  روزنامه های 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت 
و به عنوان یک رس��انه جهانی 
با برد وس��یع تر ج��ای خود را 
در می��ان جوام��ع مختلف باز 
ک��رده اس��ت. از س��وی دیگر 
ارزان بودن، دسترس��ی آسان 
و از همه مهم ت��ر خیل عظیم 
ای��ن  کارب��ران  و  مخاطب��ان 
ش��بکه ارتباطی، ای��ن امکان 
را فراه��م آورده ت��ا راه ب��رای 
کس��انی که سرمایه الزم برای 
راه اندازی یک رس��انه مکتوب 
یا رس��انه دیداری و شنیداری 
را در اختیار ندارند باز باش��د. 
»فرصت امروز« به س��راغ پیام 
نخس��تین  س��ردبیر  انصاری، 
حوزه  در  اینترنت��ی  روزنام��ه 
کار آفرینی رفته است تا درباره 
کم و کیف این کسب و کار با 
وی صحبت کند. این مصاحبه 

را در ادامه می خوانید. 
این ایده چگونه به ذهن تان 

رسید؟ 
من از اواخر دوران لیسانس 
پیدا  عالق��ه  کارآفرین��ی  ب��ه 
ک��رده  ب��ودم. البت��ه آن زمان 
ناچیزی  و  س��طحی  اطالعات 
درب��اره ای��ن مفهوم داش��تم، 
را  کارآفرین��ی  ش��اید چ��ون 
ترکیبی از اس��تقالل شغلی و 
خالقی��ت و ن��وآوری می دیدم 
ب��ه آن عالقه مند ش��ده بودم. 
ولی به ط��ور ج��دی از حدود 
شش سال پیش که به صورت 
علمی با مفاهیم کارآفرینی در 
دانش��گاه آشنا ش��دم عالقه ام 
روزبه روز بیش��تر شد تا جایی 
که پایان نامه دوره کارشناسی 
ارش��دم را ه��م ح��ول همین 
موض��وع انتخاب کردم. همین 
اتفاق در نهایت منجر ش��د به 
اینکه برای مقط��ع دکترا هم 
ح��وزه کارآفرین��ی را انتخاب 
کنم )البت��ه این بار در صنعت 
نس��بتا جدی��د و هیجان انگیز 

ورزش(. 
بخشی از پایان نامه دکترای 
م��ن درب��اره طراح��ی ی��ک 
کارآفرین��ی  آموزش��ی  دوره 
اس��ت. در حی��ن مطالعات��ی 

که ب��رای طراحی ای��ن دوره 
متوجه ش��دم  انجام می دادم، 
محت��وای آموزش��ی در حوزه 
کارآفرین��ی به زبان فارس��ی، 
به  رغم تالش های قابل تقدیری 
که انجام ش��ده، بسیار محدود 
اس��ت و ای��ن ح��وزه در وب 
فارس��ی ج��ای کار بیش��تری 

دارد. 
عالق��ه قدیمی ب��ه مباحث 
کارآفرینی و آگاهی از این نیاز 
وب فارسی باعث شد که ایده 
راه اندازی یک پایگاه اینترنتی 
محت��وای  ارائه  دهن��ده  ک��ه 
آموزش��ی و اخب��ار مربوط به 
کارآفرین��ی باش��د در ذهن��م 

شکل بگیرد. 
بعد از مش��ورت با همس��رم 
تصمیم  نزدیک��م  دوس��تان  و 
را  ای��ده  ای��ن  گرفتی��م ک��ه 
به صورت یک روزنامه اینترنتی 
اجرا کنی��م. یک گروه کوچک 
ولی مشتاق جمع و جور کردیم 

و کار شروع شد! 
قبل از ش�روع ای�ن کار، به 
چه شغلی مشغول بودید و 
چرا تصمی�م گرفتید زمینه 

کاری تان را عوض کنید؟ 
م��ن البته بالفاصل��ه از کار 
پیش��ین به کار فعل��ی تغییر 
ادامه  ب��رای  ن��دادم.  موقعیت 
تحصی��ل از مح��ل کار قبلی 
خودم جدا ش��دم و همان طور 
ک��ه گفتم بع��د از مدتی ایده 
این کار به ذهنم رس��ید. ولی 
پی��ش از ای��ن تجرب��ه کار در 
صنای��ع غذای��ی و نیز صنعت 
داروس��ازی  و  بیوتکنول��وژی 
تجرب��ه  دو  ه��ر  داش��تم.  را 
فوق العاده بود و در پیش��رفت 
توانایی ه��ای  بهب��ود  و  م��ن 
مدیریتی و کس��ب و کارم نقش 
مهمی داش��ت. من همیش��ه 
مدیریت  های  مدیون  را  خودم 
حاکم بر ش��رکت هایی که در 
آنها کار ک��ردم می دانم که در 
س��ن کم به من اعتماد کردند 
و فضای مناسبی را برای رشد 

در اختیارم گذاشتند. 
چه مقدار سرمایه برای این 

کار هزینه کردید؟ 
تا ب��ه امروز که هزینه مادی 
زی��ادی انج��ام نش��ده؛ همان 
هزینه ه��ای معم��ول طراحی 
وب سایت و لوگو و خرید دامنه 
و میزبان��ی که از چند میلیون 

تومان فراتر نمی رود! 
آیا به عنوان یک کسب و کار 
و س�رمایه گذاری می ت�وان 

روی این کار حساب کرد؟ 
قطع��ا! همی��ن ح��اال ه��م 
دارد.  س��رمایه گذار  روزآفرین 
اساس��ا در دنی��ای کارآفرینی 

ک��ردن« یک  فک��ر  »ب��زرگ 
بای��د بی چون و چراس��ت. ما 
از هم��ان نخس��تین روزی که 
ب��رای راه ان��دازی روزآفری��ن 
کردیم  ش��روع  را  برنامه ریزی 
به چیزی فراتر از یک روزنامه 
اینترنت��ی فکر کردی��م. برای 
ای��ن کار، اه��داف کوتاه مدت، 
میان م��دت و بلند مدت تعیین 
کردی��م. خوش�����بختانه ب��ا 
تالش های انجام ش��ده خیلی 
زودت��ر از چی��زی ک��ه فک��ر 
می کردیم در حال رسیدن به 
اهداف کوتاه مدت مان هستیم. 
اگر طبق برنام��ه پیش برویم، 
پیش بین��ی من اضافه ش��دن 
حداقل یک سرمایه گذار دیگر 
برای فعالیت های بعدی است. 
آیا فضا برای افراد تازه وارد 

در این زمینه وجود دارد؟ 
ب��ا توج��ه ب��ه تازگ��ی این 
مباح��ث و موج جدید گرایش 
ب��ه کارآفرینی و البته به لطف 
گشایش��ی ک��ه در یک��ی دو 
سال گذش��ته در اوضاع کشور 
به وجود آمده، نه تنها در حوزه 

رسانه و تولید محتوا، در سایر 
زمینه ه��ا به خص��وص فناوری 
کس��ب و کارهای  و  اطالع��ات 
ورود  مهی��ای  فضا  اینترنت��ی 

عالقه مندان است. 
تهدیدهای این کس�ب وکار 

کدام است؟ 
در ح��ال حاضر م��ن واقعا 
تهدید قابل ذک��ری را در این 
موانعی  نمی بینم.  کس��ب وکار 
که بیش��تر به مباحث کالن و 
زیرساختی مرتبط است وجود 
دارد ک��ه گهگاه هس��تند ولی 
تهدی��د به حس��اب نمی آیند! 
تنه��ا چی��زی ک��ه ب��ه ذهنم 
می رس��د این اس��ت که اکثرا 
خ��ود کارآفرین��ان در ط��ول 
مسیر از انرژی تخلیه می شوند 
و دست از ادامه کار می کشند. 
ام��ا یک تهدی��د کلی وجود 
دارد که در آینده و بعد از رفع 
تحریم ها، با ورود ش��رکت ها و 
خارجی  اس��تارتاپ های  حتی 
رقاب��ت و حتی حی��ات برای 

کس��ب و کارهای  از  بس��یاری 
این  م��ا س��خت خواهدب��ود. 
موضوعی است که کارآفرینان 
و سایر فعاالن حوزه کسب و کار 
بای��د از حاال به فک��ر آن روز 

باشند. 
آین�ده ای�ن کس�ب وکار را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
به نظر من بح��ث محتوای 
آموزش��ی در اینترن��ت ح��اال 
حااله��ا ج��ای کار دارد و ب��ا 
توج��ه ب��ه گس��ترش فناوری 
گوشی های هوشمند و اینترنت 
پرس��رعت در آین��ده ش��اهد 
تحول��ی اساس��ی در مبح��ث 

آموزش خواهیم بود. 
نظر ش�ما در رابط�ه با جای 
دادن مباح�ث کارآفرین�ی 
در واحد ه����ای درس�ی 
چیس�ت؟  دانش آم��وزان 
این مس�ئله چقدر می تواند 
در آین�ده ش�غلی و فکری 

کودکان موثر باشد؟ 
این اتفاق باید س��ال ها قبل 
رخ می داد. ما زمان زیادی را از 
دست داده ایم، چند نسل بدون 
آمادگی ذهنی نس��بت به بازار 
کار تربیت ش��دند و نتیجه این 
ش��د که اکثر فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها به  رغم داشتن دانش 
مرتب��ط به رش��ته های خود از 
لحاظ مهارت کس��ب و کار حد 

مطلوبی ندارند. 
م��ا بای��د در ای��ن م��ورد از 
کش��ورهای موفق��ی ک��ه این 
روش را س��ال ها قبل امتحان 

کردند الگوبرداری کنیم. 
در نظر داش��ته  باش��یم که 
آم��وزش کارآفرینی لزوما قرار 
نیست تنها به کارآفرین شدن 
کارآفرینی  ش��ود.  منجر  افراد 
از خوداشتغالی  فراتر  مفهومی 
آم��وزش کارآفرین��ی  ا س��ت. 
ب��ه ک��ودکان و نوجوانان دید 
بهت��ری نس��بت به ب��ازار کار 
می ده��د و به آنه��ا اعتماد به 
نفس الزم را برای پیگیری هر 
رش��ته ای که به آن عالقه مند 

هستند می دهد. 
ش�ما  کار  می کنی�د  فک�ر 
ت�ا چ�ه ان�دازه در اعتالی 
فرهنگ کارآفرینی در ایران 

تاثیر گذار است؟ 
ت��ا االن و در همی��ن مدت 
کوت��اه چندی��ن بازخ��ورد از 
س��وی خوانن��دگان روزآفرین 
اعالم  ک��ه  کرده ایم  دریاف��ت 
کردن��د با پیگی��ری مطالب ما 
نس��بت به موضوع کارآفرینی 
عالقه من��د ش��ده اند. این ابراز 
عالقه  ب��ه کارآفرینی برای من 
چون  اس��ت،  ب��اارزش  خیلی 
می فهم��م پتانس��یلی به وجود 

آمده ت��ا برای یک ف��رد نیت 
کارآفرینان��ه ش��کل بگی��رد و 
همان طور ک��ه گفتم این آغاز 
کارآفرین��ی خواه��د ب��ود. ما 
واقع گرایانه و آهسته و پیوسته 
به همین مسیر ادامه  می دهیم 
و ب��ا جدیت ت��الش می کنیم 
را  دای��ره مخاطب��ان س��ایت 
وس��یع تر کنیم و با اس��تفاده 
از تجربیات مان در این مس��یر 
و بازخوردهای��ی ک��ه دریافت 
می کنی��م می��زان اثربخش��ی 
خود را افزای��ش دهیم. مادرم 
یک تکیه کالم جالب داشت و 
همیشه از آن استفاده می کرد: 
»هر کس در حد خودش!« ما 
هم در حد خودمان تاثیرگذار 

خواهیم بود. 
توصیه به تازه واردان...

اگ��ر اس��مش را پیش��نهاد 
بگذاریم برخی نکات کاربردی 
را ک��ه ب��ه لط��ف مصاحبه  با 
کارآفرینان موفق آموخته ام به 
عالوه تجربه  ای که در این یکی 
دو سال به دست آوردم این گونه 

بیان می کنم: 
-  ه��ر ایده ای، قب��ل از اجرا 
ش��ود.  اعتبارس��نجی  »باید« 
برخ��ی ایده ها خیل��ی جذابند 
ولی کس��ی حاضر به پرداخت 
پ��ول باب��ت پیاده س��ازی آنها 
نمی ش��ود، پ��س بهتر اس��ت 
ان��رژی و وقت خ��ود را صرف 

آنها نکنیم! 
-  اگ��ر از خوب ب��ودن ایده 
مطمئن ش��دید، کار را هر چه 
زودت��ر »ش��روع« کنی��د! من 
ش��خصا چند ماه را بی دلیل از 

دست دادم. 
  )Perfectionism( کمال گرایی  -
دش��من خالقیت و س��دی در 
راه اجرای امور اس��ت. به قول 
معروف ی��ک کار انجام ش��ده 
خ��وب بهتر از ی��ک کار انجام 

نشده بی نقص است! 
-  حتما گروه��ی کار کنید؛ 

الاقل یک گروه دونفره! 
-  ت��ا ح��د ممک��ن از لحاظ 
را  مهارت های کسب و کار خود 

به روز نگه دارید. 
-  همیشه پیش از تصمیم های 

مهم مشورت کنید. 
-  نظم و انضباط خیلی مهم 
است. برای خود قانون بگذارید 
و بر س��ر آن اص��ول و قوانین 

بمانید. 
-  هر موقع احس��اس کردید 
انرژی شما تحلیل رفته دست 
از کار دس��ت بکش��ید، کمی 
اس��تراحت، تماش��ای فیلم یا 
گوش دادن به موس��یقی های 
را  ان��رژی ش��ما  الهام بخ��ش 

بازمی گرداند. 

کش��ور امریکا با داشتن سهم نزدیک 
به 40 درصد از تولی��د ناخالص جهان 
چند روزنامه اقتصادی دارد؟ فقط یکی. 
انگلس��تان به عنوان یک��ی از مهم ترین 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا و سهم 
4/7 درصدی از تولی��د ناخالص جهان 
نیز فقط یک روزنامه اقتصادی دارد، اما 
در ایران با س��هم بسیار اندك از تولید 
ناخال��ص مل��ی جهانی ده ه��ا روزنامه 
اقتصادی در حال انتشار هستند. دلیل 
این تمایز و تضاد چیست؟ این موضوع 
در دیگ��ر عرصه ه��ا نیز صادق اس��ت. 
در ورزش، سیاس��ت، فرهن��گ و هن��ر 
و بس��یاری از حوزه ه��ای دیگر ما ده ها 

نشریه منتش��ر می کنیم. اما هنوز تیراژ 
تمام نشریات ما به بیش از یک میلیون 

نسخه نمی رسد. 
دلیل همه این تناقض ها یک ریش��ه 
مش��ترك دارد؛ وابس��تگی رس��انه ها ی 
ایران و به وی��ژه مطبوعات ما به دولت. 
اینک��ه بگویی��م هم��ه روزنامه های ما 
دولتی هس��تند، حرف جدیدی نیست. 
اینک��ه هم��ه تبلیغ��ات و آگهی ه��ای 
مطبوعاتی ما از آبش��خور ش��رکت های 
دولتی یا نیمه دولتی تامین می ش��وند 
نی��ز موضوع ت��ازه ای نیس��ت. موضوع 
آن اس��ت که اساس��ا ما نمی دانیم چرا 

روزنامه منتشر می کنیم. 
همیش��ه ب��اور داش��ته ام ک��ه برای 
راه اندازی یک رسانه – فرقی هم ندارد 
که چاپی باش��د، دیجیتال یا تصویری- 

باید قبلش چند موضوع را تحلیل 
ک��رد. نخس��ت آنک��ه ذینفع��ان 
روزنام��ه یا رس��انه که هس��تند. 
به عب��ارت دیگ��ر م��ا قرار اس��ت 
ب��رای که بنویس��یم. مخاطب مان 
کیس��ت؟ چه کسی حاضر خواهد 
بود ب��رای خواندن روزنامه ما پول 
بدهد. چه کسی حاضر است برای 
دیده شدن خود در نزد مخاطبان، 
 تبلیغ��ات خ��ود را ب��ه رس��انه ما 
واس��پارد؟ در ح��ال حاضر برخی 
مدیران مطبوعات ما حاضر هستند 

نشریات خود را رایگان توزیع کنند. آنان 
حداکث��ر 10 ت��ا 20 درصد رق��م تعرفه 
آگهی های خ��ود را از صاحبان تبلیغات 

دریافت می کنند. دلیلش آن اس��ت که 
خود نی��ز می دانند خوانن��ده ای ندارند. 
حجم ش��مارگان برگش��تی روزنامه های 
بیش از میزان نس��خ فروش رفته است. 

این فاصله آن قدر است که با 
کسر هزینه های تولید و توزیع 
براساس انتشار نشریه به ویژه 
روزنامه هیچ توجیه اقتصادی 
ندارد که هیچ، در صورت نبود 
حمایت های آش��کار و پنهان 
مطبوعاتی  موسسات  دولتی، 
عمال باید ورشکس��ته باشند. 
با ای��ن وجود هن��وز نه تنها 
بسیاری از نشریات ما در قید 
حیات هستند که روزبه روز بر 

تعدادشان افزوده می شود. 
اما راه حل چیس��ت؟ به نظر من باید 
ی��ک جراحی واقع��ی در رابط��ه دولت 
و رس��انه ص��ورت گی��رد. م��ا جماعت 

مطبوعات��ی بای��د دندان یاران��ه بگیری 
و بس��تن دم خود به دول��ت را بکنیم تا 
زنده بمانیم. در ش��رایط فعلی ما مانند 
موجودات��ی نیمه جانی��م ک��ه با س��رم 
آگه��ی دولتی زنده مانده ای��م. ولی این 
جراحی ممکن اس��ت به مرگ بسیاری 
از مطبوع��ات م��ا منجر ش��ود. می دانم 
ک��ه دادن حکم مرگ و بی��کاری برای 
قش��ر بزرگی از هم��کاران خود گناهی 

نابخشودنی است، اما چاره ای نیست. 
در واق��ع این ظاهر ماجراس��ت. چاره 
جلوگیری از مرگ مطبوعات ما، جستن 
راه های جدید درآمدی اس��ت. کاری که 
تا زمانی ک��ه آب باریکه حمایت دولت 
برایمان باز باش��د به آن دست نخواهیم 
زد. بای��د دوباره خ��ود را بازبینی کنیم. 
باید دوباره کاری کنیم مخاطبان نشریه 

ما را بخرند. ه��ر گاه این اتفاق رخ دهد 
ما تیراژ به دس��ت می آوریم. تیراژ مانند 
نی��روی جوانی ب��رای پیران اس��ت. در 
واقع ما نیازمند اکس��یر جوانی هستیم. 
اما چگونه؟ راه حل فقط یک چیز است؛ 
ذی نفعان خود را باز تعریف کنیم. برای 
آن��ان بنویس��یم. دل آنان را به دس��ت 
آوری��م، آن��گاه آگه��ی و درآمد خودش 
می آی��د. چون م��ا نش��ریه ای داریم که 
ش��مارگانش واقعی اس��ت. پس شبکه 
توزیع برای کس��ب درآمد بیشتر حاضر 
خواهد بود همه نوع خدماتی به ما بدهد. 
نفوذمان در افکار عمومی زیاد است پس 
همه صاحبان س��رمایه و قدرت دوست 
دارن��د ما از آن��ان حرف بزنی��م و هزار 
امتیاز دیگر. باورش سخت است اما این 

واقعیت است. 

نیازمند اکسیر جوانی

گفت وگوی »فرصت امروز« با سردبیر نخستین روزنامه اینترنتی در حوزه کارآفرینی

کمال گرایی؛ دوست است یا دشمن؟
گزارشی از تاسیس یک عطاری
یک کسب و کار خوشبو

درمان های سنتی و جوش��انده های خانگی نخستین 
راهی اس��ت ک��ه اغلب مادره��ای ما برای س��ردردها و 
بیماری های کوچک به س��راغش می روند. این داروهای 
گیاهی و جوشانده ها در بین ایرانی ها اغلب کارکردهای 
گس��ترده ای دارد همی��ن امر موجب ش��ده ت��ا  به رغم 
پیشرفت های علمی و پدید آمدن انواع داروهای صنعتی، 
عطاری ها همچنان رونق داش��ته باش��ند و چرخ شان به 

خوبی بچرخد. 
بوی مش��ک و عطر بهارنارنج همچن��ان ما  را به خود 
جذب می کند و همیشه به معجزه گیاهان دارویی اعتقاد 
داریم، از این رو »فرصت امروز« به س��راغ تاس��یس یک 
کسب و کار خوش عطر و بو رفته است تا راهنمایی درباره 

چگونگی تاسیس یک عطاری ارائه کند. 
بعد از بررسی های انجام شده به این مهم دست یافتیم 
که نخستین نکته برای تاسیس این کسب و کار، داشتن 
عالقه و عش��ق به طب س��نتی و داروهای گیاهی است، 
چرا که اگر عالقه ای در کار نباش��د پس از مدت کوتاهی 
فضای س��نتی عطاری و بوه��ای تند گیاه��ان دارویی 
موجب بی حوصلگی شما می ش��ود و به زودی این شغل 
را رها می کنید. همچنین باید اطالعاتی از طب س��نتی 
داشته باش��ید، البته می توان از یک مش��اور پزشکی یا 
حتی افرادی که در این حوزه تجربه دارند استفاده کرد  
اما بهترین کار این اس��ت که خود مدت حداقل سه ماه 
به کارآموزی یک عطاری قدیمی بروید یا در کالس هایی 
که توسط جامعه گیاه درمانی با همکاری دانشگاه جامع 
برگزار می ش��ود ش��رکت کنید تا مدرك مربوط به طب 
سنتی را دریافت کرده و با خواص داروها و گیاهان آشنا 
ش��وید، به هرحال خیلی پیش می آید که مشتری های 
ش��ما از قبل نمی دانند چه می خواهن��د و به راهنمایی 
و تجویز ش��ما نیاز دارند، پس اگر ش��رط اولیه را دارید 
مراح��ل زیر را یک به یک اجرا کنید تا یک کس��ب و کار 

عاشقانه به راه بیندازید. 
نخس��تین گام عملی برای تاسیس یک عطاری، اخذ 
مجوز از اتحادیه عطاری هاس��ت  که با یک درخواس��ت 
از س��وی فرد شروع می شود، س��پس در راستای همین 
درخواست باید سری هم به وزارت بهداشت بزنید تا آنها 
از محل مورد نظر شما بازدید و برای شما کارت بهداشت 
ص��ادر کنند. بعد از گرفتن کارت بهداش��ت، اتحادیه به 
ش��ما یک جواز کس��ب می دهد و می توانید کار خود را 
ش��روع کنید. تحقیقات نشان می دهد صدور جواز برای 
تاس��یس عطاری براساس گس��تردگی فعالیت و متراژ 
مغازه بین شش ماه تا یک سال طول می کشد. از شرایط 
صدور مجوز هم می توان به کاشی یا سرامیک بودن تمام 

مغازه تا سقف و نصب دوربین مداربسته اشاره کرد. 
کمین��ه متراژ ی��ک عطاری ح��دود 12 متر اس��ت. 
تجهیزات خاصی هم برای این کس��ب و کار نیاز نیست؛ 
ش��ما باید یکس��ری قفس��ه و محفظه ب��رای نمایش و 
نگهداری داروها و گیاهان داش��ته باش��ید که به گفته 
فع��االن این عرص��ه بین دو ت��ا چهار میلی��ون هزینه   

دربردارد. 
برای ش��روع کس��ب و کار هم حداقل باید 15 تا 20 
میلیون تومان جنس بخرید. این اجناس ش��امل چند 
دسته می شود؛ دسته اول عرقیجات است که معموال از 
کاشان تهیه می شوند، دسته دوم گیاهان دارویی است 
که اغلب از س��مت مشهد تهیه می ش��وند و در نهایت 
محصوالت بس��ته بندی شده که می توان از شرکت های 
تولیدکننده آنها تهیه کرد. البته هر س��ه دسته اجناس 
گفته شده در بازار بزرگ تهران هم یافت می شوند، اما 
طبیعتا قیمت باالتری نسبت به مرکزهای تهیه دارند. 
یک عطار باس��ابقه معتقد اس��ت: فروش روزانه شما 
بین 30 تا40 درصد س��ود اس��ت و مابقی آن سرمایه 
شماس��ت. یعن��ی در بهترین حالت ش��ما از فروش هر 
محصول��ی 40درصد س��ود می کنید که ب��ه نظر مبلغ 
خوب��ی می آید. همچنی��ن او می گوی��د: کار عطاری از 
طرفی بس��یار دشوار اس��ت و از طرف دیگر کار بدون 
دردس��ر و کم ریسکی به ش��مار می آید. دشواری آن به 
دلیل ارتباط مس��تقیم با س��المت و جان مردم است و 
پایین بودن ریس��ک آن برای سرمایه گذار از آن جهت 
قاب��ل توجه اس��ت ک��ه اغلب اجناس عطاری خش��ک 
هس��تند و فاس��د نمی ش��وند، در واقع گیاهان دارویی 
اغلب تا چندین سال فاسد نمی شوند که همین مسئله 
از مزیت های این ش��غل اس��ت همچنی��ن در خصوص 
ادویه ها و محصوالت ش��رکتی هم، شرکت تولیدکننده 
محصوالت تاریخ مصرف گذش��ته را پس می گیرد و با 
مرجوع کردن آنها چندان آسیبی به کسب و کارتان وارد 
نمی ش��ود. قابل توجه اس��ت که رعایت اصل »توجه به 
س��المت مش��تری« باید در رأس این کار قرار بگیرد و 
همیش��ه متوجه تجویزی که برای مش��تری می کنید 
باش��ید، البته در همین راستا وزارت بهداشت بازرسان 
خود را برای نظارت بر عطاری ها تقریبا هر دوماه یکبار 
می فرستد تا داروهای گیاهی را که توسط آنها به مردم 
عرضه می ش��ود مورد بررس��ی قرار دهند، اما فراموش 
نکنید محصولی که به دس��ت مشتری می دهید ممکن 

است سالمتی او را به خطر بیندازد. 

 برای راه اندازی یک 
روزنامه اینترنتی فقط 

هزینه های معمول 
طراحی وب سایت 
و لوگو و همچنین 

خرید دامنه و میزبانی 
نیاز است که همه 

این هزینه ها از چند 
میلیون تومان فراتر 

نمی رود

اسباب بازی فروشی یا لبوفروشی؟
 

کالف اول: 
یکی  با  داش��تم  دیروز 
در  موف��ق  مدی��ران  از 
که  اس��باب بازی  صنعت 
بازی ه��ای  تولیدکنن��ده 
برای  فکری  و  آموزش��ی 
ک��ودکان تا بزرگس��االن 
اس��ت، صحبت می ک��ردم. با توجه ب��ه گفته های وی، 
سرمایه گذاری در صنعت اس��باب بازی در ایران تقریبا 
مغفول مانده و بیش��تر وس��ایل بازی کودکان ایرانی را 
ساخته های چینی تشکیل می دهد. اما  این مدیر موفق 
توانس��ته با س��رمایه گذاری ای که چندین س��ال پیش 
انجام داده اس��ت، راهی را در پی��ش بگیرد که اکنون 
چندین شعبه از فروشگاه های وی در اقصی نقاط کشور 

تولیدات کارخانه اش را به فروش می رسانند. 
حال می خواهیم به ش��ما پیش��نهاد بدهیم اگر قصد 
دارید هم به آم��وزش و پرورش فکری کودکان کمکی 
کنی��د، هم از ای��ن راه س��ود قابل توجهی به دس��ت 
آوری��د، فرصت را از دس��ت ندهید. ش��ما می توانید با 
اخ��ذ نمایندگی از این موسس��ه از تس��هیالت ویژه ای 
برخوردار ش��وید که مطمئنا هر سرمایه گذاری منتظر 
چنین فرصتی اس��ت. ناگفته نماند که گزارشی درباره 
تولید اسباب بازی در ایران به صورت مفصل در آینده ای 

نزدیک در همین صفحه به چاپ خواهد رسید. 
ضمنا اگر به دنبال اطالعات بیش��تری در این زمینه 
هس��تید، با دفتر روزنامه تماس بگیرید تا دست شما را 

در درستان این مدیر موفق بگذاریم! 

کالف دوم: 
با شروع فصل زمستان، 
کم ک��م م��ردم وقت��ی در 
کوچه و بازار قدم می زنند، 
یا  نوشیدنی  دارند  دوست 
خوراك گرم مصرف کنند 
تامین  بدنش��ان  انرژی  تا 
ش��ود. همه ما با لبوفرش��ی ها و باقالفروشی های کنار 
خیابان آش��نا هس��تیم اما معموال این گونه فروشنده ها 
بدون مج��وز و بعضا با ع��دم رعایت نکات بهداش��تی 
فعالی��ت می کنن��د. اما جالب اینجاس��ت که همیش��ه 
مش��تریان خ��ود را دارند و اگر س��ود نمی کردند، هیچ 

وقت تا آخر شب در خیابان نمی ایستادند. 
بر این اساس، فکری بکر به ذهن ما رسید و خواستیم 
آن را ابتدا با شما در میان بگذاریم. با تاسیس فروشگاه 
لوکس��ی که این محصوالت داغ را در ش��ب های سرد 
زمس��تان به صورت کامال بهداشتی در اختیار مشتریان 
قرار دهد، بی شک تحولی در نحوه بازار لبو و باقال ایجاد 
می کنی��د. خودم تا به ح��ال ندیده ام که فروش��گاهی 
در س��طح ش��هر، چنین خدمت��ی را ارائه دهد. ش��ما 
می توانید با کس��ب مجوزهای الزم از وزارت بهداش��ت 
و اتحادیه های مربوط، در زمس��تان و تابستان فعالیت 
کنید. در فصول گرم، بالل و بس��تنی و... بفروشید و در 
ش��ب های سرد، لبو، باقال، عدسی، آش و... به مشتریان 

خود ارائه دهید. 

عباس نعیم امینی

لیدا براتی

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی عنوان کرد
نقش سرمایه گذاران خارجی در 

کاهش نرخ بیکاری
اش��تغال  مدیر کل 
وزارت  خارجی  اتباع 
تع��اون، کار و رف��اه 
با  گفت:  اجتماع��ی 
جذب سرمایه گذاران 
خارجی می توان نرخ 
را  کش��ور  بی��کاری 

کاهش داد. 
به گزارش ایس��نا، 

علی اقبالی در جلس��ه بررس��ی وضعیت اشتغال اتباع 
خارجی آذربایجان ش��رقی اظهار کرد: در حال حاضر 22 
ه��زار و 200 نفر در کش��ور در ارتباط با اتباع خارجی 
اشتغال یافته اند که تالش وزارت کار برای افزایش این 
تعداد به 500 هزار نفر اس��ت که عملیاتی ش��دن این 
امر بخش اعظمی از جمعیت بیکار کش��ور را پوش��ش 

می دهد. 
وی ایجاد فضای کسب و کار برای جذب سرمایه گذار 
را اولوی��ت مه��م دولت عن��وان کرد و اف��زود: ایران از 
ظرفیت مطلوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است که 
با معرفی بیش��تر این قابلیت ها می ت��وان زمینه جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم و سرمایه آنها 

را به سمت تولید و اشتغال هدایت کرد. 
اقبالی با بیان اینکه در استان آذربایجان شرقی حدود 
چهار هزار و 500 نفر با س��رمایه گذاری  سرمایه گذاران 
خارج��ی اش��تغال یافته ان��د، گفت: ب��ا پیش بینی های 
صورت گرفته و جذب س��رمایه گذاران جدید این تعداد 

به 10 هزار نفر خواهد رسید. 

سرنخنقطه شروع

خبــر

چهارشـنبه |  5 آذر 1393 | 105شمــاره

مهرداد خلیلی
سردبیر روزنامه کسب و کار
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مرحله استراتژی
بهینه سازی

7محــتوا

1
2

3

4

5

یک تجارت جدید

پیشنهاد محصوالت به مشتریان

ارائه محصوالت جدید

آگاهی از برند ها 

پیش افتادن
از رقبا در تولید

جذب مشتری

%79
%71
%74 بازاریاب ها یک چهارم 

بودجه بازاریابی خود 
را صرف تولید محتوا 

می کنند. 

اهداف کسب و کار شما چیست؟

برنامه

انتشار

ارتقاء بخشیدن

تجزیه و تحلیل

تولید و ساخت محتوا

تحقیق
پژوهش کلمه کلیدی

دورنمای استفاده از موتور جست وجو

دورنمای استفاده از شبکه های اجتماعی

دسته بندی و شخصیت سازی 

یک تقویم محتوا ایجاد کنید

طرح خود را به صورت مدون درآورده 
و نقشه ای از آن تهیه کنید. 

شـرکت های عمده فروشـی کـه به صـورت 
آنالیـن محتـوا تولیـد کـرده و در مـورد 
کسب و کارشـان اطالع رسـانی می کنند، به 
میزان 67درصد افزایش در فروش را نسبت 
به شرکت های مشـابه خود که از این روش 

استفاده نمی کنند، تجربه می کنند. 

رسانه هایی را که بازار هدف شما به آن 
دسترسی داشته و از آن تاثیر می پذیرد، 
شناسایی کنید و در آن رسانه ها در مورد 
ابعاد مختلف فعالیت ها و محصوالت تان به 

تولید محتوا بپردازید. 

بهتر است در تولید محتوا به سالئق مختلف 
در میان مشتریان توجه کرده و متناسب با 

عالئق آنها به تولید محتوا بپردازید. 

محتوا و مطالب تولیدی خود را با استفاده از 
تاکتیک سئو و بهینه سازی کلمات کلیدی 

بهبود ببخشید. 

محتوا و مطالب تولیدی تان را با 
توجه به ماهیت و هدف آنها روی 

پلتفرم های رسانه ای مورد نظرتان نظیر 
وب سایت های اشتراک گذاری عکس، 

فیلم و محتوا منتشر کنید. 

از شبکه های اجتماعی برای نشر و گسترش مطالب و محتوا تولیدی تان استفاده کنید. 

همواره لینک پایگاه اینترنتی خود را در مطالبی که در رسانه های آنالین منتشر می کنید، قرار دهید. 

بر بازخوردها و نظریه های کاربران وب سایت و صفحه شبکه اجتماعی تان نظارت کرده و آنها را مدیریت کنید. 

با ایجاد یک موج می توانید موجب دیده شدن مطالب و محتوا مدنظرخود در رسانه های مورد استفاده تان شوید. 

 سرویس سوشال بوکمارکینگ که استفاده از آن امکان ارسال مطالب و ویرایش آنها را برای کاربران فراهم می کند. 

استفاده از ایمیل و ظرفیت های آن. 

استفاده از بینش اجتماعی برای محاسبه و اندازه گیری ارزش محتوای تولید شده. 
از قابلیت تجزیه و تحلیل گوگل استفاده کنید. 

با استفاده از داده های حاصل از بازاریابی بر عملکرد خود نظارت داشته باشید. 

بازاریابان از محتوای تولیدشده
برای بازاریابی امور زیر استفاده می کنند: 

محتوای مورد نیاز آنها چیست؟ 

مشتریان از اینکه در وب سایت 
شرکت مورد نظرشان محتوا و 
اطالعات مورد نظرشان را پیدا 

می یابند، احساس رضایت می کنند. 
 
%60

جذاب بودن محتوا یکی از سه دلیل عمده 
دنبال کردن برند های تجاری از سوی کاربران در 

شبکه های اجتماعی است. 

6
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خروج خودروسازان از بحران

معتق��دم امروز خودروس��ازان کش��ور تح��ت تاثیر 
ش��رایطی می توانن��د از زیان ده��ی خ��ارج ش��وند یا 
حتی س��ودده باش��ند. افزای��ش تولید خودروس��ازان 
خ��ود می توان��د موید ای��ن نکته باش��د. از طرف دیگر 
می توان به عواملی اش��اره کرد که ب��ر خروج از بحران 
زیان دهی خودروسازان موثر است؛ از جمله این عوامل 
می توان به کاهش فش��ار و نقش دولت در این صنعت، 
کم اثر ش��دن مسائل سیاس��ی و پررنگ شدن فعالیت 
 صنعتی، باز ش��دن دس��ت خودروس��ازان در بازار و... 

اشاره کرد. 
پیش از این خودروس��ازها دچ��ار زیان دهی بودند و 
توانایی برای کاهش هزینه های ش��ان نداشتند. از سوی 
دیگ��ر تاثی��ر مدیریت علمی باعث کاه��ش هزینه های 
غیر مول��د در صنعت خودروس��ازی می ش��ود. افزایش 
بازدهی سرمایه و رونق کسب و کار نیز در خودروسازی 
از دیگر مواردی اس��ت که می توان به آن در این زمینه 

اشاره کرد. 

خودروسازان و پول نفت

زمان��ی ک��ه دس��تورالعمل ش��ورای رقاب��ت ب��رای 
خودروسازان نوشته شد، وضعیت صنعت خودرو سازی 
مناس��ب بود و با توجه به نرخ تورم و س��ال پایه ای که 
در آن قرار داش��تیم نتیجه آن دستورالعمل، سوددهی 
آن هم در سطح باال برای تولیدکنندگان بود. از طرفی 
ما به صورتی آن دس��تورالعمل را مش��خص کردیم که 
تولیدکنن��دگان می توانس��تند تورم بخش��ی را اصالح 

کنند. 
ب��ه هر ص��ورت در وضعیت فعلی اگر خودروس��ازان 
س��طح تولید خود را باال ببرن��د هزینه های اضافی آنها 
که ناش��ی از هزینه های ثابت ب��اال در برابر تولید پایین 
اس��ت روی اضافه تولید آنها شکسته خواهد شد. وقتی 
تولی��د پایین باش��د در وضعیتی که هزین��ه تولید باال 
اس��ت نتیجه چیزی جز نارضایتی نخواهد بود. صنعت 
 خ��ودرو نیازمن��د بازنگری اساس��ی از نظ��ر قوانین و 

ساختار است. 
بحث یارانه های بخش تولید نیز به میان آمده اس��ت 
که با کمال تاسف باید بگویم اشتباه بزرگی است. همه 
فک��ر می کنند که باید به تولیدکنن��ده پول بدهند، در 
صورتی که تولید کننده به بس��تر و ش��رایط مناس��ب 
جهت تولی��د احتی��اج دارد. تولید کنن��ده باید توان و 
قابلیت تولید و فروش داشته باشد. بهتر است یارانه ای 
را ک��ه می خواهند بدهن��د در اصالح نظ��ام مالیاتی و 
اخت��الف نزولی صرف کنند. در این صورت اس��ت که 
بستر مناسب برای تولید بیشتر برای تولیدکننده فراهم 
می شود. تولید کننده نیز باید به سمت تکنولوژی پیش 
برود که در مص��رف انرژی صرفه جویی کند. دولت نیز 

باید قیمت حامل های انرژی را پایین بیاورد. 
در منطقه و در همس��ایگی ما کشور ترکیه است که 
قیمت حامل های انرژی در آن به مراتب گران تر اس��ت 
اما وضعیت خودروسازی ما را ندارند. ما توانایی تبدیل 
ش��دن به اقتصاد تولیدی را داریم اما متاسفانه کارایی 

الزم را برای این ارتقا نداریم. 
تولیدکننده ه��ا همواره چشم ش��ان به دس��ت دولت 
بوده اس��ت ت��ا از فروش پ��ول نفت س��همی دریافت 
کنن��د و ای��ن باعث ش��ده بخش تولید تنبل ش��ود. از 
طرف دیگر خودروس��ازی ما یا در دس��ت دولت است 
ی��ا اینکه مدیری��ت دولتی دارد. قرار بود ما به س��مت 
خصوصی س��ازی و مدیریت خصوص��ی پیش برویم که 

متاسفانه در حال حاضر محقق نشده است. 

مدیریت کاهش هزینه ها

چ��ه زمانی ک��ه خ��ودرو افزایش قیمت نداش��ت و 
چه زمان��ی که برخی تولید کنندگان ب��ا افزایش تولید 
روبه رو بودند، همین اس��تدالل را داش��تند که صنعت 
خودروسازی رو به زیان دهی می رود اما من این ادعا را 
منطقی نمی دان��م و معتقدم ضعف در مدیریت صنعت 
خ��ودرو و عدم کنترل هزینه های س��ربار باعث ش��ده 
است چنین ادعایی مطرح شود که خودروسازان دچار 

زیان دهی هستند. 
اگ��ر در مدیریت ای��ن مجموعه ها براس��اس منطق 
مدیری��ت پیش بروی��م دیگر چنین مس��ئله ای مطرح 
نخواهد ش��د که این صنعت زیان ده اس��ت. رشد تولید 
خودروه��ای خارج��ی و اس��تفاده از آنها و مقایس��ه با 
تولیدات داخل باعث شده اس��ت خودروسازان داخلی 
ب��ه تکاپو بیفتن��د و هزینه های اضاف��ی خود را کاهش 
دهند. ای��ن صنعت نیز باید با رش��د اقتصادی و تولید 
خودرو در دنیا همراه ش��ود و خود را با سیاس��ت های 

جهانی منطبق کند. 
در این ش��رایط اما می بینیم نه تنها کیفیت افزایش 
پیدا نمی کند که قیمت افزایش می یابد. حتی می بینیم 
خودروس��ازان نس��بت به قانون ارتقای کیفیت خودرو 
که در مجلس به تصویب رس��ید اعتنایی نمی کنند. از 
این رو باید گفت صنعت خودروسازی نباید به افزایش 

قیمت متکی باشد.
 متاس��فانه صنایع خودروس��ازی در ایران به صورت 
مس��تقل از هم س��رمایه گذاری و فعالیت می کنند، در 
حالی که در دنیا این اتفاق رخ نمی دهد و خودروسازان 
ب��زرگ ب��ا یکدیگ��ر هم��کاری می کنن��د. بنابرای��ن 
هم��کاری خودروس��ازان در ای��ن زمین��ه می تواند در 
 رش��د این صنعت در کش��ور موثر باش��د و هزینه ها را 

کاهش دهد. 

تالش برای جبران کمبودها

 

در اینکه صنعت خودرو سازی در حال زیان دهی 
است، تردیدی نیست. به عنوان مثال خودروسازی 
سایپا و ایران خودرو در حال زیان دهی هستند اما 

این زیان دهی قابل اصالح است. 
اینک��ه تص��ور کنی��م صنع��ت خودرو س��ازی 
ذاتا زیان ده اس��ت اش��تباه اس��ت، ام��ا می توان 
راهکارهای��ی در نظ��ر گرفت که ای��ن زیان دهی 
اص��الح ش��ود و از بین برود. با وج��ود زیان دهی 
می بینیم قیمت خودروهای تولیدی تا پایان سال 

افزایش پیدا نخواهد کرد. 
خودروسازان برای تولید بیشتر خودرو ظرفیت 
مطلوب تولید را دارا هستند اما به دلیل تحریم ها 
و همچنی��ن کمبود منابع اقتص��ادی و نقدینگی 
ام��کان تولید وجود ن��دارد. باید تالش ش��ود با 
جبران کمبودها، قطعات مورد نیاز خودروسازان 
 برای افزای��ش تولید از مناب��ع داخلی و خارجی 

تامین شود. 

دوری دولت از خودروسازی

در می��ان صحبت های��ی ک��ه قب��ل از این بین 
شورای رقابت و خودروسازان رد و بدل شد درباره 
زی��ان ده بودن صنعت خودرو در ش��رایط فعلی، 
معتقدم که خودروس��از و به ویژه بخش خصوصی 
هیچ گاه در ش��رایطی که فعالیت او زیان ده باشد 
به کار خود ادامه نمی دهد، مگر آنکه در ش��رایط 
 ب��ه خصوص��ی نظیر آس��تانه ورشکس��تگی قرار 

داشته باشد. 
اگر احساس کنم که فعالیتم زیانبار است آن را 
تعطیل می کنم و س��رمایه ام را در بخش دیگری 
قرار می دهم. موضوع زیان دهی که خودروسازان 

مطرح می کنند از یک جنبه قابل توجیه است. 
اگ��ر ف��رض کنیم که خودرو س��از س��رمایه ای 
را ک��ه در بخش تولید قرار داده اس��ت در بانک 
به عنوان س��پرده بگ��ذارد و س��ود آن را دریافت 
کند در این صورت س��ودی که عاید او می ش��ود 
 ب��ه مراتب بیش��تر از فعالیت تولی��دی در بخش 

خودرو است. 
اگر خودروساز در شرایط فعلی 10 درصد سود 
کن��د با توجه به قوانین بانک��ی و مالیاتی چیزی 
جز نصف آن س��ود برایش باق��ی نمی ماند. آنچه 
روی کاغذ مش��اهده می ش��ود به هیچ وجه ضرر 
نیس��ت. مانن��د آنکه من در بخش��ی ض��رر کنم 
و در بخش دیگر س��ود داش��ته باش��م و مجموع 
 ای��ن دو فاکت��ور روی کاغ��ذ نتیجه س��وددهی 

داشته باشد. 
خودروس��از نیز در طول س��الیان فعالیت خود، 
ضرر نکرده اس��ت بلکه به ازای سرمایه و فعالیتی 
که در این حوزه دارد و با توجه به نرخ تورم سود 

قابل مالحظه ای دریافت نمی کند. 
یک��ی از راهکار هایی که می تواند در این بخش 
راهگش��ا باشد، این اس��ت که دولت کنترل رشد 
تورم را در دس��ت بگیرد و تورم را پایین بیاورد و 
به فراخور آن س��ود و هزینه های بانکی را به نفع 

تولید کننده تنظیم کند. 
اگر هم این امر غیر قابل تحقق اس��ت در همین 
وضعی��ت راهکارهایی وج��ود دارد. به طور مثال 
صحبت از ارائه یارانه به بخش تولید ش��ده است. 
فک��ر می کنم واری��ز نقدی این یارانه به حس��اب 
تولید کنن��دگان درگیری های نظ��ام بانکی را باال 
 می ب��رد و در نتیج��ه ممکن اس��ت نتیجه عکس 

داشته باشد. 
بهتر اس��ت دول��ت این یاران��ه را ب��ه بانک ها 
بده��د و از آنها بخواهد با اس��تفاده از آن س��ود 
خ��ود را به نف��ع تولید کنن��ده پایی��ن بیاورند و 
 تس��هیالت راحت ت��ری را ب��رای تولید کنندگان 

فراهم کنند. 
هدفمند کردن یارانه ها می توانست منابع مالی 
را به صنعت و تولید تزریق کند اما می بینیم این 
طرح از ابتدا روی خوش به تولید نشان نداد و در 

این زمینه این طرح موفق نبود.
از طرفی ممکن اس��ت این شبهه پیش  آید که 
این موض��وع همان وام های تبصره دار اس��ت که 
در نهایت به فس��اد منجر می شود. باید برای این 
 بخش نی��ز راه حلی از طرف دولت در نظر گرفته 

شود. 
دولت و مجلس نیز باید دس��ت از س��ر صنعت 
خ��ودرو بردارن��د و در این حوزه کنت��رل بازار را 
به دست تولید کننده و مش��تری بسپارند. دولت 
می گوید می خواه��د در های واردات خودرو را باز 

کند. 
در ای��ن ش��رایط قطع��ا مش��تری ب��ه س��راغ 
خودروهای وارداتی می رود. واردات این خودروها 
ارز الزم دارد. اگ��ر دولت نتوان��د ارز مورد نظر را 
 تامین کند مجددا شاهد افزایش بی رویه نرخ ارز 

خواهیم بود. 
پس بهتر اس��ت دولت دست تولیدکننده را باز 
کند تا براساس کیفیت کار خود بتواند بازار تقاضا 

را کنترل کند. 
خ��ودروی  کیفی��ت  اگ��ر  ص��ورت  ای��ن  در 
س��اخت داخل خوب نباشد مش��تری هم خرید 
نمی کن��د و تولید کنن��ده مجبور اس��ت کیفیت 
 را ب��اال ببرد و قیم��ت را به س��طح متعادل تری 

بازگرداند. 

غالمرضا شافعی 
وزیر اسبق تعاون و معدن

محسن مالیی
فعال صنعت خودرو و قطعه ساز

در اینکه صنعت خودروسازی درگیر 
زیان دهی است شکی نیست. شاهد این 
بررسی حساب های شرکت های  مسئله 
خودروس��ازی اس��ت که توسط مراجع 
ذی ص��الح زیان ده اعالم ش��ده اس��ت. 
دلیل این زیان دهی هم به س��ه س��ال 
پیش بازمی گردد وقتی ما به تولید یک 
میلیون و 700هزار خودرو رسیدیم که 
این ظرفیت تولی��د کمتر از آن چیزی 
بود که در تولید خودرو طراحی ش��ده 
بود. وقت��ی در تولید از تم��ام ظرفیت 
استفاده نشود باعث افزایش هزینه های 
سربار می شود و این مسئله روی قیمت 
تمام ش��ده خ��ودرو تاثی��ر می گذارد و 
بی��ش از انتظ��ار اولیه قیم��ت خودرو 

تعیین می شود. 
عوامل��ی را ک��ه در زیان دهی صنعت 
خودرو موثر هس��تند می توان به شرح 

زیر تقس��یم بندی ک��رد، عواملی که هر 
کدام برای متالش��ی کردن یک صنعت 

به تنهایی کافی هستند: 
1-  هدفمندس�ازی یارانه ه�ا: قرار 
بود ب��ا هدفمندس��ازی یاران��ه، قدرت 
خرید م��ردم به نوعی افزایش پیدا کند 
و از سوی دیگر منابع به تولید بازگردد 
اما در عمل می بینیم این اتفاق رخ نداد. 
2-  ارزش براب�ری واحد پول با ارز: 
تولید کنن��ده ناگه��ان متوجه ش��د که 
ارزش ری��ال در براب��ر دالر به نس��بت 

یک سوم رسیده است. 
نقدینگی مورد نظر برای تولید با این 
اتفاق کاهش پیدا ک��رد، چرا که اگر تا 
دیروز برای تامین مواد تولیدی از خارج 
از کش��ور 100 ریال هزین��ه کرده بود 
ح��اال باید برای همان میزان مواد س��ه 

برابر هزینه کند. 

3-  تحریم ه�ا: اگ��ر پی��ش از این 
هزین��ه انتقال پول به خارج از کش��ور 
ب��رای تامی��ن م��واد اولی��ه نزدیک به 
صفر بود در س��ال های اخیر با تش��دید 
تحریم ه��ا به 10 الی 20 ب��رای تامین 
نیازهای تولید رس��ید. ای��ن عامل هم 
در قیمت تمام ش��ده خودرو موثر بود. 
در نتیج��ه ای��ن عوام��ل در پی کاهش 
تولی��د ب��ا ظرفیت��ی بالاس��تفاده برای 
تولی��د روبه رو ش��دیم. قطعه س��ازی ها 
دچار تعدیل نیرو ش��دند اما از آنجا که 
دولتی  س��اختاری  دارای  خودروسازان 
هستند مجبور به حفظ نیروی کار خود 
ش��دند و این مس��ائل دس��ت به دست 
 هم دادند تا ش��اهد افزایش هزینه های 

سربار باشیم. 
ام��ا راهکارهای حل بحران زیان دهی 
مجموع��ه ای  خودروس��ازی،  صنع��ت 
از عوام��ل مانن��د تغییر قانون توس��ط 
قانونگذار در مس��ائل مرتب��ط با تولید، 
صنعت، کار و مالیات و... است. به عنوان 

مثال چندی پی��ش در حالی که تولید 
تحت فش��ار بود ارزش اف��زوده افزایش 
پی��دا کرد. همچنین قانونگ��ذار باید به 
اصالح نظام بانکی در تولید بپردازد. در 
همه ج��ای دنیا تولید کنندگان بزرگ و 
موفق از حمایت های قانونی و درس��ت 
بانک ها برخوردار هس��تند. نظام بانکی 
اگر از تولید حمایت نکند، تولید موفق 

نخواهد بود. 
بای��د  راهکاره��ا  ای��ن  ادام��ه  در 
هدفمندس��ازی یارانه ه��ا ک��ه به زعم 
کارشناسان در بخش تولید درست اجرا 
نشد اصالح ش��ود. تحریم ها نیز صدمه 
زیادی به چرخ��ه تولید وارد کرد که با 
حف��ظ منافع ملی باید بس��تری فراهم 
شود که س��رمایه گذار خارجی جذب و 
با استفاده از فضای بازار ایران به تولید 
بپ��ردازد. این ام��ر باعث رون��ق تولید، 
کمک به اقتصاد و رضایت مردم خواهد 
ش��د. نه اینکه ما مصرف کننده خوب یا 

بد محصول خارجی باشیم. 

رونق تولید، کمک به اقتصاد و رضایت مردم

فرصت امروز: چند س�الی اس�ت که خودروسازی 
در ای�ران از مس�یر اصل�ی خ�ود خ�ارج ش�ده 
و ب�ه کژراه�ه ای رس�یده اس�ت ک�ه در آن ن�ه 
مصرف کنندگان به رضایت نس�بی رس�یده اند، نه 
خودروس�ازان از ش�رایط تولید محصوالتش�ان و 
سود دهی آن خرسند هستند. در یک سوی میدان 
مصرف کنن�دگان در تالش هس�تند ت�ا با برطرف 
ک�ردن نیاز خ�ود در بازار خودروه�ای کارکرده و 
خرید اقس�اطی، درگی�ری کمتری ب�ا قیمت های 
نجوم�ی خودروس�ازان پیدا کنند و ب�ه قهر خود 
ب�ا تولیدات امروز خودروس�ازان ادامه دهند و در 
سوی دیگر خودروس�ازان از شرایط سخت تولید 
و هزینه های باالی این امر در کش�ور گالیه دارند. 
آنها بر این باورند که تحریم های داخلی و خارجی 
س�بب ش�ده اس�ت تولیدات ش�ان با قیمت های 
باالیی به دست مصرف کنندگان برسد، اتفاقی که 
قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، س�ود بانکی 

و موان�ع متعدد تولیدات صنعتی در کش�ور به آن 
دامن زده اس�ت. در ای�ن میان ام�ا موضوعی که 
بی�ش از دیگر اتفاقات مغفول مانده اس�ت، توجه 
پایین خودروس�ازان و البته دولتمردان به مبحث 
رضایت مصرف کننده اس�ت؛ رضایتی که مشخص 
ش�ده است با مصوبات س�ازمان ملی استاندارد و 
تحرکات سازمان حمایت از مصرف کننده به جایی 
نخواهد رس�ید و نیازمند یک ع�زم ملی در بدنه 
اقتصادی و مدیریتی کش�ور است. گذشته از این 
بررس�ی ش�رایط و ارائه راهکار های مختلف برای 
برون رفت از رکود صنعت خودرو همیشه راهگشا 
بوده اس�ت و س�طح کارشناس�ی و دانش�گاهی 
کش�ور در هر زمانی باید به کمک فعاالن صنعتی 
و تولیدی کش�ور بیایند تا بتوانن�د وضع بحرانی 
ی�ک صنعت، تج�ارت یا یک ح�وزه را به فرصتی 
بی مثال تبدی�ل کنند. بررس�ی الگوهای خارجی 
و مقایس�ه میان کارخانه های�ی که فعالیت خود را 

همزمان با خودروس�ازان ای�ران آغاز کرده اند هم 
دیگر عنصری اس�ت که می توان�د مدلی علمی و 
ب�ه نتیجه رس�یده را برای صنعتگران کش�ورمان 
به تصویر بکش�د. البته ناگفته نمان�د که عواملی 
نظی�ر تعرفه ه�ای واردات�ی و وسوس�ه تولی�د و 
واردات خودروهای خارجی نباید به عنوان اهرمی 
ب�رای تضعیف تولی�دات داخلی عمل کن�د، زیرا 
نیروی انسانی و مش�اغل درگیر صنعت خودروی 
کش�ورمان طیف بزرگی اس�ت که با ورشکستگی 
و زیان ده�ی ای�ن صنع�ت، اقتص�اد کش�ورمان 
وارد فض�ای بحران مانندی می ش�ود ک�ه باید از 
هم اکن�ون به آن توجه داش�ت. در این پرونده در 
تالش هس�تیم تا بار دیگر جایگاه کشورمان را در 
حوزه صنعت خودرو به تصویر بکشیم و با تشریح 
شرایط، تهدید ها و فرصت های پیشرو، راهگشای 
دوس�تداران اعتالی صنعتی و توس�عه اقتصادی 

کشورمان باشیم.  

مدیران و کارشناسان صنعت خودرو از راهکارهای جلوگیری از زیاندهی این صنعت می گویند

صنعت خودرو در پیچ تند نوسازی

ساسان قربانی
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو

سعید لیالز
تحلیلگر اقتصادی

جمشید پژویان
رییس سابق شورای رقابت

بهمن محمدیاری
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

راهکارسمتنام

وزیر اسبق تعاون و غالمرضا شافعی 
معدن

باید تالش شود با جبران کمبودها ، قطعات مورد نیاز خودروسازان برای افزایش تولید از منابع داخلی و خارجی 
تامین شود.

دبیر انجمن ساسان قربانی
قطعه سازان خودرو

تغییر قانون توسط قانونگذار در مسائلی مرتبط با تولید، صنعت، کار و مالیات و همچنین اصالح نظام بانکی در 
تولید. در ادامه این راهکارها باید هدفمندسازی یارانه ها که به زعم کارشناسان در بخش تولید درست اجرا نشد 

اصالح شود. تحریم ها نیز صدمه زیادی به چرخه تولید وارد کرد.

عضو کمیسیون صنایع بهمن محمدیاری
و معادن مجلس

صنعت خودروسازی نباید به افزایش قیمت متکی باشد. خودروسازان بزرگ دنیا با یکدیگر همکاری می کنند. 
بنابراین همکاری خودروسازان در این زمینه می تواند در رشد این صنعت در کشور موثر باشد و هزینه ها را 

کاهش دهد. 

فعال صنعت خودرو و محسن مالیی
قطعه ساز

دولت و مجلس باید دست از سر صنعت خودرو بردارند و در این حوزه کنترل بازار را به دست تولیدکننده و 
مشتری بسپارند. اگر کیفیت خودرو ساخت داخل خوب نباشد مشتری هم خرید نمی کند و تولید کننده مجبور 

است کیفیت را باال ببرد و قیمت را به سطح متعادل تری برگرداند.

تحلیلگر اقتصادیسعید لیالز
 خروج از بحران زیان دهی خودروسازان تحت تاثیر عواملی چون کاهش فشار و نقش دولت در این صنعت، کم 

اثر شدن مسائل سیاسی و پررنگ شدن فعالیت صنعتی، باز شدن دست خودروسازان در بازار و ... است

رئیس سابق شورای جمشید پژویان
رقابت

تولید کننده باید به سمت تکنولوژی پیش برود که در مصرف انرژی صرفه جویی کند. دولت نیز باید قیمت     
حامل های انرژی را پایین بیاورد. خودروسازی ما یا در دست دولت است یا اینکه مدیریت دولتی دارد. قرار بود 

به سمت خصوصی سازی و مدیریت خصوصی پیش برویم که متاسفانه در حال حاضر محقق نشده است. ما

دیدگاهدیدگاه



هند و نظام درمانی بیمار
لس آنجلس  گزارش  به 
گذش��ته  هفته  تایمز، 
بی��ش از 10 زن هندی 
ب��ر اث��ر مس��مومیت آنتی بیوتی��ک در عم��ل جراحی 
عقیم س��ازی جان خود را از دست دادند که این حادثه 
دوباره تمام حواس ها و توجهات را به جنبه های مغفول 
مانده نظام س��امت این کش��ور جل��ب می کند. فعاالن 
اجتماعی در هند خواس��تار پایان دادن به جراحی های 
عقیم س��ازی در مراک��ز درمان��ی دولتی ش��ده اند و این 
جراحی ها را یک ش��یوه ناهنجار ب��رای کنترل جمعیت 
به وی��ژه در مناطق روس��تایی می دانن��د. این جراحی ها 
برای عقیم س��ازی اغلب در مکان های غیربهداش��تی و 
عموم��ی نظیر کمپ های س��امت انجام می ش��وند که 
تجهیزات ضعیفی دارند و این اقدامات س��االنه منجر به 

مرگ و میرهای فراوانی می شوند. 
صادرات س��االنه دارو در هن��د 15 میلیارد دالر برای 
این کش��ور ارز آوری دارد که 40 درص��د از این داروها 
در بازارهای امریکا مصرف می ش��ود، اما وجود داروهای 
تقلب��ی و معی��وب یک��ی از نگرانی های عم��ده در بازار 
داخلی این کش��ور محسوب می ش��ود. اگرچه هیچ آمار 
قاب��ل اتکایی از تعداد داروه��ای تقلبی در چرخه عرضه 
دارویی این کش��ور وجود ندارد، ام��ا نتایج یک مطالعه 
در س��ال 2010 می��ادی که از س��وی س��ازمان های 
غیردولت��ی داروس��ازی در دهلی نو انجام ش��ده نش��ان 
می ده��د 12 درصد از داروهای خریدوفروش ش��ده در 
این کشور غیراس��تاندارد بوده اند. بسیاری از این داروها 
محتوی ترکیبات موثر نیس��تند، ضم��ن اینکه برخی از 
آنه��ا حاوی ترکیبات تقلبی اما غیرکش��نده نظیر گچ یا 

پودر تالک هستند. 

نگرانی غرب از توافق ایران و روسیه
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
روس��یه و ایران توافقی هسته ای 
امضا کردن��د که غ��رب را نگران 
خواهد کرد، چون این قرارداد راه 
را برای اینکه تهران بتواند سوخت 
مورد نی��از برای رآکتورهایش را در داخل تولید کند، باز 

خواهد کرد. 
مس��ئول ش��رکت دولتی روس اتم اعام کرد توافقی 
را ب��ا ای��ران امضا کرده اس��ت تا دو رآکت��ور جدید در 
نی��روگاه بوش��هر بس��ازد. دو ط��رف همچنی��ن گفتند 
ک��ه قصد دارن��د برای س��اخت دو واحد دیگ��ر در این 
 نی��روگاه و چهار رآکتور در نق��اط دیگر ایران با یکدیگر 

همکاری کنند. 
مقام��ات روس تاکی��د کرده ان��د ای��ن رآکتوره��ای 
غیرنظام��ی تحت نظ��ارت آژان��س بین الملل��ی انرژی 
اتمی)IAEA(  فعالیت خواهد کرد تا به غرب اطمینان 
دهد ک��ه این مواد هس��ته ای ب��رای برنامه های نظامی 

استفاده نخواهند شد. 
روس��یه همچنین س��وخت مورد نیاز این رآکتورها را 
همانند رآکتوره��ای کنونی ایران تامی��ن خواهد کرد، 
اگرچه مس��ئله ای که م��ورد نگرانی غرب خواهد ش��د 
این اس��ت که روس اتم اعام کرد درب��اره امکان تولید 
میله های س��وختی در ایران با این کشور رایزنی خواهد 

کرد. 

تحلیل نفتی 
رویترز

به گزارش رویترز، افت 
اخیر قیمت نفت جهانی از باالی 100 دالر در ماه ژوئن 
به کمتر از 80 دالر در هر بش��که به نفع اقتصاد جهان، 
مصرف کنندگان امریکایی و سیاست خارجی مشکل دار 
امریکا است  و چند دلیل وجود دارد برای اینکه بگوییم 
قیمت نفت طی دو سال آینده در دامنه 75 تا 95 دالر 
در هر بش��که باقی خواهد ماند، اما مهم است که درک 
کنیم چرا قیمت نفت ارزان تر شد و این افت ناگهانی چه 

تاثیرات بین المللی در پی خواهد داشت. 
یک��ی از دالیل ای��ن کاهش قیمت، کند ش��دن روند 
رش��د اقتص��اد جهان و عام��ل دیگر افزای��ش تولیدات 
امریکا از »انقاب ش��یل« است، اما مهم ترین عاملی که 
محرک قیمت ها بوده این اس��ت که عربستان سعودی، 
بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده اوپک )س��ازمان کش��ورهای 
صادرکنن��ده نفت( ک��ه روزانه 9 میلی��ون و 700 هزار 
بش��که نفت اس��تخراج می کند، به وضوح نش��ان داده 

درحالی بانک های س��په، ملی و ش��رکت دولتی پست بانک س��ه بانک تجاری کشور را 
تشکیل می دهند که بنابر ارقام تایید شده بانک مرکزی میزان بدهی آنها به این بانک در 
ش��هریور ماه امسال به بیش از هش��ت هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریورماه 

سال گذشته 36 درصد و نسبت به اسفند قبل 203 درصد رشد دارد. 
این درحالی اس��ت که این س��ه بانک در مجموع حدود 14 هزار و 605 میلیارد تومان 

نزد بانک مرکزی سپرده دارند. 
همچنین بخش های دولتی بیش از 25 هزار و 660 میلیارد تومان به بانک های تجاری 
بدهکارن��د ک��ه بالغ بر 23 ه��زار و 700 میلیارد تومان آن به دول��ت و نزدیک به 2000 

میلیارد تومان به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. 
طلب بانک های تجاری از بخش های غیر دولتی نیز تا پایان نیمه اول امس��ال نزدیک به 

88 هزار میلیارد تومان است. 
در بخش بدهی های این بانک ها هم وام ها و س��پرده های بخش دولتی سهم حدود 11 

هزار و 800 میلیارد تومانی دارد. 

هزینه رستوران و هتل در بودجه ساالنه خانواده

بانک مرکزی همه ساله نتایج بررسی 
بودجه خانوار در مناطق ش�هری ایران 
را منتش�ر می کند. بررسی ای که نشان 
می دهد خانواده های ش�هری در ایران 
چگونه بودجه ساالنه خود را خرج می کنند 
و بیشترین هزینه های ساالنه خانواده های 
ایرانی مربوط به چه مواردی است. حاال 
بانک مرک�زی به تازگ�ی خالصه نتایج 
بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری 
ایران در سال 1392 را منتشر کرده است.  
هزینه ناخالص س�االنه در س�ال 1382 
رستوران و هتل برای یک خانواده شهری 
104 هزار تومان بوده که این رقم در سال 

92 به 585 هزار تومان رسیده است. 

امروز هم دو رویداد را برایتان نقل می کنیم و سپس به بررسی هر یک به طور جداگانه 
خواهیم پرداخت. 

رویداد اول
دیروز عصر هنگام برگشتن به خانه از سر کوچه مان در محله نارمک )برای جلوگیری از 
سو ءتفاهم الزم به توضیح می دانم که بنده واقعا در محله نارمک زندگی می کنم( به قصد 
خرید گوجه فرنگی به میوه فروشی رفتم. یک کیلوگرم گوجه خریدم از قرار کیلویی شش 
هزار تومان! باورتان می ش��ود گوجه فرنگی کیلویی ش��ش هزار تومان! هفته قبلش همین 

گوجه کیلویی 1500 تومان تا دو هزار تومان بود! 
رویداد دوم

دیروز عصر هنگام برگش��تن به خانه از س��ر کوچه مان در محل��ه پونک به قصد خرید 
گوجه فرنگ��ی به میوه فروش��ی رفتم. یک کیلوگرم گوجه خریدم که فروش��نده به خاطر 
مقاومت در برابر دریافت پول از بنده مجبور به ترک مغازه شده و شاگردش دو کیلوگرم 
پرتغال نیز به بنده اش��انتیون داد و طبق آمار واصله از شاهدان عینی فروشنده مورد  نظر 
را به ضرب گلوله در مرز ترکیه - یونان متوقف کردند. پلیس اینترپل گزارش داد که این 
فروش��نده بخت برگش��ته در زمان فرار مدام فریاد می زد که: »بابا مجانیه! واسه چی پول 
میدی��د! نمی خوام پول بگیرم! می فهمید!«، همچنین پلیس اینترپل خاطرنش��ان کرد که 

فروشنده بدشانس پس از اصابت هفت گلوله جان به جان آفرین تسلیم کرد! 
بررسی رویداد اول

این رویداد واقعا دیروز ساعت پنج عصر رخ داده است  که وقتی فروشنده با سوال بنده 
پیرامون اینکه چرا اینقدر گران شده روبه رو شد در توضیح گفت که گوجه فرنگی اش فرق 
دارد! ب��ه نظرتان گوجه فرنگی اش چه فرقی داش��ت!؟ بنده فرضیه هایی را که به آن دلیل 

قیمت گوجه افزایش پیدا کرده در ادامه مطرح می کنم. 
فرضیه یک

گوجه فرنگی اش مغزدار بوده و داخلش بادام زمینی یا گوشت چرخ کرده وجود داشت! 
فرضیه دو

گوجه فرنگی اش اصا گوجه فرنگی نبوده، موز بوده و فروشنده می خواسته با من شوخی 
کند. 

فرضیه سه
گوجه فرنگی اش، فرنگی تر بوده و به همین خاطر قیمتش گران تر بود. 

فرضیه چهار
قیم��ت گوجه فرنگی به دلیل تورم افزایش پیدا کرده که این فرضیه به دلیل نداش��تن 

تورم در ایران خود به خود رد است. 
فرضیه پنج
سر کوچه ما گوجه فرنگی را گران تر می فروشند! 

بررسی رویداد دوم
رویداد دوم غیر واقعی است! از آنجایی که محل زندگی من پونک نیست و همان نارمک 
اس��ت از همان ابتدا این رویداد غیر واقعی بودنش مس��لم می شود. در ضمن از آنجایی که 
برای رسیدن به مرز یونان باید از مرز ایران- ترکیه نیز گذشت، امکان اینکه فروشنده به 
راحتی از این مرز گذش��ته باش��د و در مرز یونان به ضرب گلوله متوقف شود بعید است! 
وگرنه باقی اطاعاتی که در رویداد اول نقل شد می تواند به صورت واقعی رخ داده باشد. 

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نگاه آخر

نمودار امروز

کیوسک

کمپانی ژاپنی پاناس�ونیک با عرضه گوش�ی هوش�مند پنج اینچی خود به نام اگوال آی در بازار هند رقیبی جدی علیه ایسوس مدل زن فون 5 می شود. قیمت این گوشی 
116دالر است. 

قــاب

محمدرضا شعبانعلی  | کارشناس مدیریت|

چند س��ال پیش، در پایان یک دوره MBA یک س��اله، دانشجویی پیش من آمد و گفت: 
»الحمدهلل. هر چه را در این دوره MBA به ما گفتند، من دیدم که ما دقیقا به صورت کامل 

اجرا می کرده ایم. فقط اسمش را نمی دانستیم.« 
ش��نیدن این حرف برای من خیلی عجیب بود. هم از آن جهت که در یک دوره یک ساله، 
اساسا اساتید و مدرسان متعددی می آیند و به صورت طبیعی- که ویژگی علوم انسانی است- 
باره��ا حرف و نظر یکدیگر را نقض می کنند و ه��م از آن جهت که حتی در یک درس واحد 
هم این تعارض ها وجود دارد. مگر می ش��ود استراتژی بخوانی و پورتر و مینتزبرگ و دیوید و 
گرنت را بشناسی و همه اختاف نظر های آنها را ببینی، بعد هم بگویی الحمدهلل من مطابق 

همه آنها رفتار می کردم؟! 
این حرف را در پایان جلس��ات طوالنی آموزش مذاکره هم گاهی شنیده ام که خوشبختانه 
دقیقا همه آن چیزی را که من رفتار می کنم، شما امروز گفتید و خیالم راحت شد که براساس 
اصول علمی، مذاکره می کنم! واقعیت بسیار ساده است. آن کسی که می گوید دوره یک ساله 
دقیقا مطابق ذهنیت او بوده، هر آنچه را که برخاف باورها و ذهنیتش بوده به کناری ریخته 
اس��ت و االن یکی دو مثال از تمام آن یک س��ال در ذهن دارد که دقیقا در کارش اجرا کرده. 

همین ماجرا در مورد دانشجوی درس مذاکره من هم صادق است. 
این همان خطایی است که به آن Confirmation Bias یا خطای تایید خود می گویند. 
به همین دلیل است که اگر کسی دین را در نشانه های بیرونی و قشری آن جست وجو کند، 
با این پدیده مواجه می شود که دینداران با دیدن آنان که شفا می یابند دیندارتر و بی دین ها با 
دیدن آنها که شفا نمی یابند، بی دین تر می شوند! یا اینکه مومنان به کمونیسم با دیدن اقتصاد 
سرمایه داری کمونیست تر و معتقدان سرمایه داری با دیدن اوضاع کمونیست ها، به باور پیشین 
خ��ود معتقدتر می ش��وند. در نهایت آنچه به آن باور داری��م و از آن دفاع می کنیم و در روح و 
جان ما نفوذ می کند، بیشتر از اینکه ناشی از یک مکانیزم استدالل منطقی باشد، ناشی از یک 

مکانیزم روانی با هدف حفظ آرامش و امنیت ذهنی است. 
به نظر می رس��د تغییر باورهای عمیق، پیچیده ترین شکل یادگیری است و آخرین مرتبه 
انسانیت. آن چیزی که من اینجا دغدغه اش را دارم، مصداقی ساده تر از یادگیری است. ارزش 

قائل شدن برای اطاعات و داده هایی که با دانسته های فعلی ما تضاد دارد. 
م��ا عموما در دانس��ته های خود به دنبال یکپارچگی و همس��ویی می گردی��م و در رفتار و 
دانسته های دیگران به دنبال تناقض، اما یادگیری روندی واژگونه را می طلبد. اینکه بکوشیم 

یکپارچگی و همگونی را در گفتار دیگران جست وجو کنیم و تعارض را در دانسته های خود. 
البته یادمان باش��د که نداشتن باور مطلق به نگرش خود و تشنه بودن برای جست وجوی 
تضاد و تعارض، وقتی مفید است که طرف مقابل هم به حرف های خود به عنوان حرف مطلق 
باور نداشته باشد. در غیر این صورت، به همان حرف حکیمانه می رسیم که بور و راسل و ولتر 
به ش��کل های مختلف گفته اند: مش��کل جهان اینجاست که دانایان با تردید حرف می زنند و 

ابلهان با قطعیت اظهار نظر می کنند! 

تغییر باورهای عمیق، پیچیده ترین شکل یادگیری است 
نکاتی برای دانستن

این فرصت، در  واق��ع فرصت یادگیری بود 
و تحصی��ل، البته تحصیات غیررس��می. در 
اینجا ویژگی های الگوی نقش و تحصیات، از 
ویژگی های مورد اش��اره در رویکرد تجربی و 

رویکرد رفتاری، پررنگ تر شدند.
خاصه در سربازی کمی زبان هم یاد گرفتم 
بعد ش��دم متصدی ساختمان زبان. وقتی این 
پس��ت را گرفتم از من پرس��یدند چه شیفتی 
دوس��ت داری بیای��ی؟ گفتم: ش��یفت چیه؟ 
مس��ئول پ��ادگان توضیح داد ک��ه یعنی هم 

می توانی صبح تا ظهر سر خدمت باشی و هم 
ظهر تا ش��ب. من شیفت بعد از ظهر را انتخاب 

کردم.
بعد از چند ماه که از سربازی گذشت، رفتم 
ش��رکت س��اراول و با آقای زرگریان صحبت 
ک��ردم و از او درخواس��ت ک��ردم اجازه بدهد 
دوباره س��رکار برگردم. گفت��م صبح ها بیایم 
ش��رکت و بعد از ظهرها هم به س��ربازی بروم. 
آقای مهندس زرگریان هم با من همکاری کرد 
و بنابراین از صبح تا ساعت یک ساراول بودم. 
آنجا به حدی رس��یده بودم ک��ه از طراحی و 
نقشه کشی قطعه، رسیدم به طراحی تجهیزات 
و ماشین آالت. با پیش��رفت در نقشه کشی به 

قسمت طراحی ماشین آالت منتقل شدم. 
آنجا با یک مهندس خوش فکر، کار طراحی 
ماشین آالت صنعتی انجام می دادیم. من، هم 
طراحی می کردم و هم بر نحوه ساخت نظارت 
داش��تم. تا س��اعت یک بعد از ظهر در ساراول 
کار می ک��ردم. ب��ه ع��اوه بیرون از ش��رکت 
برای کس��انی که کار داش��تند، نقشه دستگاه 
می کش��یدم. برای مثال ش��رکتی در خیابان 
جمه��وری، پرس گرم برای نج��اری از خارج 
می آورد و دنبال کس��ی می گش��ت که بتواند 
قطعات را باز و نقشه کشی کند و من به صورت 

قراردادی آن کار را انجام دادم.
ادامه دارد...

سلطان حسین فتاحی
|  بنیانگذار صنایع امرسان | 
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فرصت آموختن

خودپرداز
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گوجه به رنگ خون! 
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منطقه آزاد

خ��دا نی��اورد روزی را که بیم��اری، مهمان 
دائمی خانه ات شود و روز و شب با خود بیماری 
و حواشی آن دس��ت و پنجه نرم کنی. تجربه 
نش��ان داده بیماری های خاص همیشه قوی تر 
از انس��ان ب��وده و دیر یا زود ای��ن موجود دوپا 
را از زندگی س��اقط می کند، اما همین تجربه 
چیز دیگری را هم نش��ان داده، به خصوص در 
سال های گذش��ته به همه ثابت شده که پول 
می تواند هر ش��خص بیماری را نجات دهد یا 
حداقل چند سالی مرگش را به تاخیر بیندازد. 
عجیب اس��ت ولی باید باور کرد که اقتصاد 
و س��رمایه داری ای��ن روزها در ش��هر ما و در 
حوالی بیمارستان ها حرف اول را می زند. خانم 
میانس��الی را برای ناراحتی و گرفتگی قلب به 
بیمارس��تان... آورده اند، بعد از طی بوروکراسی 
طوالن��ی و چند طبق��ه و واریز مبل��غ زیادی 
پذیرش شد، هنوز درست روی تخت جا خوش 
نکرده که انواع و اقس��ام دکترها باالی س��رش 
حاضر می شوند، در نگاه اول این اتفاق می تواند 
خیلی خوشایند باشد، اما کافی است فقط 10 
دقیقه بعد به سراغ همراهانش بروید و بپرسید 
در چه حالی اند. »مادر من فقط مش��کل قلبی 
دارد چه نیازی بود دکتر کلیه و عروق و مغز و 
اعصاب باالی سرش برود، حاال برای هر کدام از 
اینها باید کلی ویزیت اضافه بدهیم. ما نخواهیم 
کسی بیش��تر از حد به ما رسیدگی کنند باید 
چه کسی را ببینیم؟ برای بستری کردن آنقدر 

اذیت می کنند که این کار ها رو بکنند؟«
این تنها بخشی از شکایت پسری مستاصل 
بود که نمی دانس��ت هزینه درمان مادرش را از 

کجا بیاورد. 

حاال چند قدم آن طرف تر در همین ش��هر، 
مردی55 ساله سالم و اهل ورزش و تفریح که 
بزرگ ترین دغدغه اش مردن اسب عزیزش بود 
ناگهان متوجه می شود بیماری سختی دارد و 
باید به سرعت تحت شیمی درمانی و عمل قرار 
بگیرد، س��رطان مغز استخوان که حتی نامش 
لرزه بر ان��دام می اندازد، گریبانش را گرفته. به 
راحتی دست در جیب می کند، بلیت سفرش را 
می خرد، در هواپیما می نشیند و راهی می شود. 
چند ماه بعد خبر می رسد نگران نباشید حالش 
خوب است و زندگی اش بر وفق مراد. توضیحی 

ندارد. پول او را زنده نگه داشت. 
راه دوری نمی رود پیرزنی سکته مغزی کرده، 
فرزندانش از این بیمارستان به آن بیمارستان 
س��رگردانند، کجا بس��تری اش کنن��د که هم 
خدمات بهتری بگیرند، هم بیمه باش��د و هم 
مادرش��ان را نجات دهند. س��رانجام در بخش  
آی س��ی یو بیمارس��تان... بس��تری می شود، 
روز اول حال خوش��ی ن��دارد، روز دوم چندین 
آزمایش با ربط و بی ربط برایش می نویس��ند، 
روز بعدش حالش خوب ش��ده و حرف می زند 
و هیچ مشکلی ندارد، اما مرخص نمی شود، یک 
روز دیگر، آزمایش بعدی، همه جواب ها منفی 
اس��ت و حال بیمار خوب است، بیقرار شده و 
می خواهد ب��رود، اجازه مرخصی نمی دهند در 
نهایت جمله ترس آور »با مس��ئولیت خودتان 
مرخص کنید« را می شنوند. با همین وضع مادر 
10 روز اسیر آی سی یو شد، حاال نوبت بستری 
شدن در بخش است.  یکی از دخترانش که از 
عصبانیت سرخ شده می گوید »نمی فهمم چرا 
مادرم را مرخص نمی کنند، حالش خوب است 
و همه آزمایش ها جوابش خوب بوده، تا همین 
حاال 10 میلیون تومن برایمان صورت حساب 

داده اند، مانده ایم این همه بدهی را چطور پاس 
کنیم، برای همین چند ش��ب، مجبور شدیم 
دس��تمان را جلوی همه دراز کنیم.  ای لعنت... 
حاال هم می گویند باید در بخش بستری شود.«
از همه اینها که بگذریم همین پول عزیز راه 
دیگری هم پیش پای بیماران گذاش��ته است. 
اقامت در هتل بیمارس��تان. از نامش پیداست 
که چه خدمات و امکاناتی در آن پیدا می شود 
و چقدر بیماران می توانند در کنار همراهانشان 
روزهای جالبی را در محیطی شبیه بیمارستان 
بگذرانن��د. در ای��ن هتل بیمارس��تان که فعا 
یک نمونه در ش��هر ما هست، مردم می توانند 
مجموعه خدمات رفاهی از قبیل دسترسی به 
رستوران، فروشگاه های مختلف، شعب بانک ها، 
کافی ش��اپ و امکان��ات تفریح��ی را در کن��ار 
باکیفیت ترین سرویس های پزشکی در اختیار 

داشته باشند. 
قطعا جای دلپذیر و مفرحی است هم تحت 
درمان باشی و هم در هتل لوکس اقامت کنی. 
پزشکان مجرب ویزتت کنند و مراحل سخت 
بیماری را در آرامش و رفاه کامل طی کنی. چه 
چیزی از این بهتر. اما تصویر صورت حس��ابی 
که در پایان این اقامت دلنش��ین در دس��تان 
شماس��ت می تواند خ��ودش ب��ه تنهایی یک 

بیماری را برایتان به ارمغان بیاورد. 
این جور وقت هاست که با خودم فکر می کنم 
کودکانی با بیماری های خاص به چه چیزهایی 
فک��ر می کنند، اصا تصوری از این جور دنیاها 
دارن��د؟ و در نهایت یاد مردمی می افتم که اگر 
جیب هایش��ان خالی باشد باید ارتفاع قبرشان 
را بلندتر کنند و ب��رای مرگ آغوش باز کنند 
چون پول برای درمان ندارند. راس��ت گفته اند 

که »خدا! همه بیماران را شفا بدهد.«

پول، مرگ را می خرد
مانلی فخریان | روزنامه نگار|
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