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راهنمای خرید سهام

 کاهش شعب بانک ها، به رشد
موسسات مالی غیر مجاز می انجامد

یک مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: از بهمن ماه 
تا فروردین ماه 94 به میزان 176 میلیون مترمکعب 
از آب سدها برای تثبیت آب دریاچه ارومیه رهاسازی 

خواهد شد.
ب��ه گزارش مهر، س��یدمرتضی موس��وی با اش��اره 
به بارش مناس��ب ب��اران در حوضه دریاچ��ه ارومیه 
از ابتدای س��ال آبی جاری تا هفته نخس��ت دی  ماه 
اظهارداش��ت: در این حوضه تاکن��ون 164 میلی متر 
بارش داش��ته ایم که در مقایس��ه با سال آبی گذشته 
ک��ه 91 میلی مت��ر بود، ح��دود 80 درص��د افزایش 
یافته اس��ت؛ در مقایس��ه با بلندمدت نیز که متوسط 
بارش  ه��ای این حوض��ه 92 میلی متر بود، حدود 78 

درصد افزایش بارش ثبت شد.
مدیرکل مدیریت به هم پیوس��ته منابع آب حوضه 
دریاچه ارومیه گفت: از سال 77 به بعد به  طور مرتب 
شاهد کاهش این تراز بوده ایم و این تراز هر سال 30 
تا 40 س��انتی متر افت داشته اس��ت، اما خوشبختانه 
امس��ال شاهد تثبیت این تراز هس��تیم و در دی  ماه 
این تراز 1270.55  متر اس��ت که در مقایسه با سال 

گذشته یک سانتی متر افزایش نشان می دهد.
وی ادام��ه داد: در س��ه م��اه آین��ده 176 میلیون 
مترمکعب از آب س��دهای حوضه ارومیه برای تثبیت 
آب این دریاچه رهاس��ازی می شود. این میزان بارش 
موجب ش��ده مخازن سدهای این حوضه نیز وضعیت 
مطلوب  تری در مقایس��ه با سال گذشته داشته باشند 
و هم اکن��ون افزون  بر 626 میلیون مترمکعب در این 
مخازن ذخیره شده که این رقم در سال گذشته 544 

میلیون مترمکعب بود.
موس��وی درباره تراز دریاچه گفت: این میزان تراز 
آب موجب ش��ده س��طح دریاچه ارومی��ه در 2048 
کیلومتر مربع حفظ شود و حجم دریاچه هم در زمان 
حاض��ر حدود دو میلی��ارد و 409 میلیون مترمکعب 

است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: با اجرایی 
ش��دن مصوبه  های کارگ��روه ویژه نج��ات دریاچه 
ارومیه و کمک مطالعاتی دانش��گاه  های ش��ریف و 
امیرکبیر و همچنین دانش��گاه  های تبریز و ارومیه، 
تالش و برنامه  ها برای رس��یدن ب��ه تراز اکولوژیک 
دریاچ��ه یعنی رق��م 1274.1 متر انجام می ش��ود 
که هم اکنون س��ه متر و 55 س��انتیمتر از این تراز 
فاصله داریم. مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته 
منابع آب حوضه دریاچ��ه ارومیه با تاکید بر ایجاد 
تع��ادل بین مصرف و آب موج��ود در حوضه ادامه 
داد: مهم ترین راهکار رس��یدن به ت��راز اکولوژیک 
دریاچه ارومیه، تعدیل مصرف در بخش کشاورزی 
است؛ اگر ما بتوانیم ساالنه هشت درصد از مصرف 
آب کش��اورزی را کاهش دهیم تا پنج س��ال آینده 
40 درصد مصرف آب در بخش کش��اورزی کاهش 
خواهد یافت.  وی از رهاسازی بخشی از آب سدهای 
این حوضه ب��رای افزایش ورودی به دریاچه خبر داد 
و افزود: از ماه  های بهمن تا فروردین آینده به تناسب 
ذخیره س��دهای حوض��ه و می��زان آورد رودخانه ها، 
176 میلیون مترمکعب از آب سدها برای تثبیت آب 

دریاچه ارومیه رهاسازی خواهد شد.

مرک��ز آمار ای��ران اعالم ک��رد: درص��د خانواده های 
گس��ترده طی س��ال های 1355 تا 1390 به یک سوم 
کاهش و از 11.1 درصد به 3.8درصد تقلیل یافته است. 
به گزارش ایرنا از طرح پژوهشی ساختار و ترکیب خانوار 
در روند تغییرات آن طی سال های 1355 تا 1390 که 
از س��وی مرکز آمار ایران انتشار یافته، سهم خانوارهای 
زوجی از 8.4 درصد در س��ال 55 ب��ه 14.6 درصد در 
سال 90 افزایش یافته که با توجه به ساختار سنی جوان 
کشور دور از انتظار نیس��ت. سهم خانوارهای تک نفره 
افزای��ش یافته به طوری که از 5.6 درصد در س��ال 55 
به 71.6 درصد در س��ال 90 افزایش یافته اس��ت. این 
گزارش ادامه می دهد، سهم خانوارهای تک والد که در 
معرض آس��یب های اجتماعی قرار دارند طی سال های 

55 ت��ا90 افزایش یافته و از چهار درصد در س��ال 55 
به 6.9درصد در سال 90 رسیده است. همچنین سهم 
خانوارهای هس��ته ای از 58 درصد در س��ال 55 به 6.9 

درصد در سال 90 رسیده است.
ای��ن گزارش می افزاید: در ش��مال ش��رق کش��ور 
خانوارهای با ان��دازه کمتر نظیر خانوارهای تک نفره 
بیش��تر از س��ایر نقاط کشور اس��ت و در شمال غرب 
و غرب کش��ور س��هم خانوارهای گس��ترده بیشتر از 
سایر نقاط اس��ت که نش��ان می دهد در این مناطق 
بیش��تر از سایر نقاط کشور شکل سنتی خانوار حفظ 
ش��ده اس��ت. در پایان این گزارش آمده است: درصد 
خانواره��ای تک والد در مرکز کش��ور که ش��هرهای 

بزرگ در آن قرار دارد بیشتر از سایر مناطق است.

معاون مالیات های مستقیم س��ازمان امور مالیاتی 
کشور، آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معامالت 
فصل پاییز 1393 را پایان دی ماه س��ال جاری اعالم 
کرد. به گزارش رس��انه مالیاتی ایران، حسین وکیلی، 
معاون مالیات های مس��تقیم س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کش��ور، خاطرنش��ان کرد: کلیه اش��خاص حقوقی و 
همچنین اش��خاص حقیقی موضوع بند )الف( و )ب( 
م��اده 95 قانون مالیات های مس��تقیم، برای ارس��ال 

صورت معامالت دوره س��وم )پاییز( س��ال جاری، تا 
30 دی ماه 1393 فرصت دارند.

بنابرای��ن گ��زارش، در اجرای دس��تورالعمل ماده 
169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص 
مش��مول می بایست صورت معامالت دوره پاییز سال 
1393 را به ص��ورت الکترونیک��ی از طری��ق س��امانه 
  )CD( یا با لوح فشرده WWW.TAX.GOV.IR

تا پایان دی ماه ارسال کنند.

بررسی نظر صادرکنندگان درباره بازگشت جوایز صادرات

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« تاکید کردند

تبلیغات تکراری برای شرکت های بیمه ای داخلی

 تسهیالت یا جایزه
کدام مطلوب، کدام شدنی

 وقتی همه
از آرامش حرف می زنند

سهم خواهی نفت از پتروشیمی های خصوصی
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کیفی��ت افش��ا و اطالع رس��انی 
مناسب شرکت ها از مواردی است 
که نه تنها سهامداران عادی، بلکه 
تحلیلگران بازار سرمایه نیز در این 
سال ها کمتر به آن توجه داشته و 
آن را در تحلیل های بنیادی خود از 

شرکت ها کمتر لحاظ می کنند. این 
در حالی اس��ت که توجه بیشتر و 
دقیق تر به این رتبه بندی می تواند 
عالوه ب��ر اینکه راهنم��ای خوبی 
ب��رای س��هامداران و تحلیلگ��ران 
برای انتخاب سبد بهینه سهام شان 

باش��د، درجه اتکا ب��ه تحلیل های 
آنها را نیز تا ح��د زیادی افزایش 
دهد. انتشار جدیدترین رتبه بندی 
در  پذیرفته ش��ده  ش��رکت های 
فراب���ورس، براس����اس امتی���از 
کسب شده از نظر کیفیت افشا و...

ترور در پاریس

و  صلح طل��ب  ایرانی��ان  ب��رای 
مس��المت جو، ماجراهایی از آن دست 
ک��ه در پاری��س و حوم��ه آن اتف��اق 
افتاد و نی��ز در ابعاد بزرگ تر آنچه در 
عراق و س��وریه در جریان است، بسی 
نگران کنن��ده و غمناک اس��ت. هم از 
آن جهت که جان بس��یار بی گناهان 
از دس��ت م��ی رود و آبادانی هایی که 
با رنج و س��رمایه مردم حاصل ش��ده 
به ویرانی تبدیل می ش��ود و نیز بدان 
سبب که امور ناشایست و ضدانسانی 

به مسلمانان نسبت داده می شود. 
ایرانی��ان مس��لمان با ش��گفتی با 
تعابیری از اس��الم مواجه می ش��وند 
ک��ه هی��چ گاه ن��ه در آموزش ه��ای 
مدرس��ی و نه آموزه ه��ای فرهنگی و 
خانوادگی ب��ا آن روبه رو نبوده اند. باید 
پذیرف��ت که جدای از غ��م نابودی و 
آوارگی انس��ان های بی شمار، دغدغه 
مظلوم افتادن در یک کارزار تبلیغاتی 
نابرابر که عامل اصلی موفقیت دشمن، 
متاسفانه جهل توده های فقیر مسلمان 

است، روح هموطنان ما را می آزارد. 
ناگفت��ه پیداس��ت ک��ه در موضوع 
تروریسم عقاید افراد و گروه ها اهمیت 
چندانی ن��دارد، آنچه اهمیت دارد آن 
است که افراد و گروه ها برای به کرسی 
نش��اندن عقاید و آرای خود حاضرند 
ت��ا چه حد پیش برون��د و چه بکنند. 
هم بدین جهت اس��ت که تروریست 
و آدمکش را در میان صاحبان عقاید 
دینی و سیاسی مختلف می توان یافت. 
حت��ی اگر مبان��ی عقیدتی خاصی به 
افراطی��ون اجازه دس��ت درازی کردن 
به ج��ان و مال بی گناه��ان را ندهد، 
تاویل ها و تعبیرهای دور از ذهن را یار 
خویش می کنند تا خر خود را برانند. 

م��ا در آموزه های دینی خ��ود و از 
لس��ان پیامبر خردمند اس��الم )ص( 
جمله ای طالیی داریم که ملک به کفر 
باقی می ماند ام��ا به ظلم نه. آنچه در 
جهان آش��فته امروز در حال رخ دادن 
است، به واقع تایید این حکمت است 
که زمینه ه��ای بی عدالت��ی می تواند 
توفان های عظیم و آشوب های غیرقابل 
کنترل ایجاد کند. اینکه گردانندگان 
این آش��وب ها کیانن��د و چه مقاصد 
شومی دارند مانع از قبول این واقعیت 
نیست که اتفاقات یادشده در بستری 
از تبعیض و بی عدالتی های اقتصادی و 

اجتماعی زمینه رشد یافته  است. 
اجحاف و بی عدالتی و از آن مهم تر 
احساس اجحاف و بی عدالتی می تواند 
انس��ان های آرام و رنج کش��یده را به 
ببرهای غران و جنگجویان بی منطق 
بدل سازد. وجود ثروت های بی کران 
طبیع��ی و عدم توزیع مناس��ب آنها 
بر مبنای تالش و شایس��تگی و نیز 
ع��دم بهره مند کردن آح��اد اجتماع 
و اق��وام مختل��ف در ای��ن منطقه از 
جهان، فرصت مناس��بی برای رش��د 
دیدگاه های افراطی ایجاد کرده  است.  
در می��ان همه این اح��وال بد، نباید 
از نق��ش بالقوه ایرانی��ان در تصحیح 
نگرش های منفی به مسلمانان غافل 
شد. وجود اقشار وسیع تحصیلکرده 
در داخل کش��ور و نی��ز در نهادهای 
علمی و فرهنگی جهان از یک س��و و 
عقبه فرهنگ��ی و ظرفیت های جدی 
معن��وی )که خصوص��ا در آثار ادبی، 
سینمایی و موسیقایی ایرانیان جلوه 
یافته اس��ت(، به ما توان خاصی برای 
مقابله با فضای مس��موم ایجاد شده 
را می دهد. نهادهای رس��می و مدنی 
کش��ورمان، در کمپی��ن تبلیغات��ی 
جهانی علیه سوءبرداش��ت از اتفاقات 
اخی��ر می توانند روی دالی��ل ایجاد 
این وضعیت ناعادالنه و س��همی که 
دولت ها و به ویژه دولت های غربی در 
ایجاد آن دارند انگشت تاکید بگذارند 
و پرچمدار فعالیت مدنی برای صلح و 

همزیستی شوند. 

سرمقاله

حمیدرضا اسالمی
عضو شورای سردبیری

روند کاهشی قیمت در بازار های جهانی در ماه های اخیر اظهارنظر های 
متفاوتی را در فضای اقتصادی کش��ور به دنبال داش��ته اس��ت  . این امر 
ع��الوه بر تاثیرات��ی که در روند حرکتی دولت در اجرای سیاس��ت های 
کالن اقتصادی خواهد داش��ت، فضای کلی اقتصاد و بازار های داخلی را 
نیز متاثر از خود خواهد کرد  . بازار های ارز، طال و سکه، مسکن و سهام 
که همچنان در ش��رایط مطلوبی به سر نمی برند حاال با چالش دیگری 
به نام افزایش قیمت ارز مواجهند که به اعتقاد بس��یاری از کارشناسان 
اقتص��ادی به دنبال کاهش قیمت های جهانی نفت اتفاق افتاده اس��ت  . 
عام��ل دیگر در رابطه ب��ا افزایش های اخیر ن��رخ ارز خبر های مثبت از 
اقتصاد آمریکاس��ت که موجب تقویت دالر در مقابل سایر ارز ها به ویژه 

یورو شده است.
ناصر عاش��وری، عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س در این رابطه به 
»فرصت امروز« می گوید: برای بس��یاری از کش��ور های منطقه از جمله 

ایران که اقتصادی وابس��ته به نفت 
دارن��د تغیی��رات قیمت ه��ای نفت 
مس��ئله اثر گ��ذاری اس��ت، البته در 
الیحه بودجه 94 این وابس��تگی به 
نف��ت کاهش یافت��ه و الیحه بودجه 
طوری طراحی ش��ده که تقریبا سه 
چهارم بودجه مستقل از نفت است  . 
بنابراین آنچه که مسلم است کاهش 
قیم��ت نف��ت در یک رون��د عادی 
ص��ورت نگرفت��ه و بیش��تر متاثر از 
تصمیمات و عوامل سیاس��ی است  . 
اما آنچ��ه که مهم اس��ت اینکه این 
اقتصادی  کاهش قیم��ت در رون��د 
کش��ور تاثیر گذار است و نمی توان از 

این تاثیرات چشم پوشی کرد 
اقتصادی  کمیس��یون  عض��و  این 
ادامه می دهد: ش��رایط تحریمی که 

طی چند س��ال گذشته در اقتصاد ایران تجربه شده است می تواند یک 
زمینه مناسب در افزایش توان مقابله اقتصاد با این مسئله باشد. 

احتمال بروز اثرات تورمی در سال آینده 
 عاش��وری با اش��اره به تاثیر این کاهش قیمت ها بر بازار های پولی و 
مالی ادامه می دهد: قطعا تاثیرات منفی در بازار های داخلی نظیر بورس 
و طال و مسکن اتفاق خواهد افتاد اما آنچه مسلم است در بلند مدت این 
روند نمی تواند پایدار باشد و پس از طی یک مسیر نزولی سیر صعودی 
خود را در پیش خواهد گرفت و در فاز نخس��ت در قیمتی حدود 60 تا 

65 دالر متوقف خواهد شد و به یک ثبات نسبی خواهد رسید . 
 وی در ادامه می افزاید: این مس��ئله در دوره های گذش��ته در اقتصاد 
ایران اتفاق افتاده است و موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست اما 
آنچه مس��لم است این کاهش قیمت ها محدودیتی را در منابع نفتی به 
وجود خواهد آورد که نوساناتی را در بازار های داخلی ایجاد می کند که 
از جمله مهم ترین این موارد می توان به نرخ ارز و سرمایه گذاری و تولید 
در کش��ور اشاره کرد  . عاشوری می گوید: راهکار اساسی در این است که 
بخش��ی از نوس��انات که متاثر از منابع دولتی اس��ت باید توسط دولت 
مدیریت ش��ود و بخش��ی هم که نیاز به تزریق منابع دارد از محل های 
دیگر تامین ش��ود  . این نماینده مجلس در رابطه ب��ا تاثیر این عامل بر 
بازار هایی نظیر بازار طال، مس��کن، س��هام و.. . می افزای��د: قطعا در این 
بازار ها نیز ش��اهد نوساناتی خواهیم بود  که می تواند کل اقتصاد را متاثر 

کند  . عالوه براین در بخش تولید هم به دلیل وابس��تگی به منابع اولیه 
وارداتی تاثیراتی را ش��اهد خواهیم بود اما همه تولید ما وابسته به مواد 

اولیه وارداتی نیست.
عاش��وری با اش��اره به رون��د موفق کنت��رل تورم در دول��ت یازدهم 
می گوید: این امر ممکن است اثرات تورمی را در سال آینده در اقتصاد 
کشور به وجود آورد اما درصد رشد آن بسیار کمتر از چیزی بود که در 

چند سال اخیر شاهد آن بودیم.

طوالنی شدن روند احیای اقتصاد ایران 
 با روی کار آمدن دولت یازدهم روند احیای اقتصاد ایران به س��رعت 
آغاز و با گذش��ت زمان رفته رفته شرایط بهتری در اقتصاد کشور حاکم 
ش��د. عمده  ترین عامل که بسیاری از کارشناسان اقتصادی به آن اذعان 
داشتند به وجود آمدن شرایط ثبات در اقتصاد ایران بود که در ماه های 

اخیر با کاهش حدود 50 درصدی قیمت نفت دچار تغییر شد.
 هادی حق ش��ناس با اش��اره به کاهش ش��دید قیمت ها در ماه های 
اخی��ر می گوی��د: این عامل س��بب 
کاهش درآمد های ارزی کش��ور شد 
اما این مس��ئله به مفهوم آن نیست 
ک��ه اخ��الل در رون��د ج��اری اداره 
کش��ور به وجود   آی��د، دلیل این امر 
را هم می توان تجربه تحریم و نصف 
شدن قیمت نفت در چند سال اخیر 
دانس��ت ؛ بنابراین کاه��ش قیمت ها 
نمی توان��د به عن��وان ی��ک ش��وک 
بزرگ تلقی ش��ود  . این کارش��ناس 
اقتص��ادی ادامه می ده��د: از طرف 
دیگر نمی توان گف��ت که این عامل 
تاثی��ری در اقتصاد ن��دارد؛ بنابراین 
چ��ون ارز دولت از محل فروش نفت 
تامین می ش��ود، در سمت عرضه ارز 
در بازار اثر گذار خواهد بود و یکی از 
عوامل مهم در افزایش قیمت ارز در 
هفته های گذشته همین امر است و اگر این روال ادامه دار باشد و مسائل 
تحریم حل نش��ود طبیعی اس��ت منابع بلوکه شده دولت آزاد نشود که 
ما باید انتظار افزایش قیمت ارز را داش��ته باشیم و طبیعتا این افزایش 

قیمت ارز بر سایر بازار ها هم اثرگذار خواهد بود.
حق ش��ناس با اش��اره به برون زا بودن اتفاقات اخی��ر اقتصادی ایران 
می افزاید: مطمئنا باال رفتن قیمت ارز می تواند افزایش قیمت مواد اولیه 
وارداتی را به دنبال داش��ته باش��د که در قیمت نهایی کاالهای تولیدی 
هم موثر اس��ت؛ بنابراین افزایش قیمت ها در اقتصاد ایران برای س��ال 
آینده دور از تصور نخواهد ب��ود، منتها کنترل نقدینگی دولت می تواند 

آثار تورم وارداتی را خنثی کند.
 این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به شرایط رکودی بازار هایی نظیر 
مس��کن، س��هام و.. . می گوید: در این مقطع نمی ت��وان گفت که در این 
بازار ها اثرات خاصی مش��اهده شود چون این بازار ها متاثر از متغیر های 
زیادی است و تغییر تنها یک عامل نمی تواند تاثیر خیلی زیادی در این 
بازار ها به دنبال داشته باشد  . اما در رابطه با بازار طال شاید این تاثیرات 

محسوس تر باشد . 
حق ش��ناس در پایان می گوید: اقتصاد ایران در سال 93 در حال احیا 
بوده که این کاهش قیمت نفت این روند اقتصاد ایران را طوالنی خواهد 
کرد  . یعنی در ش��رایط افزایش قیمت نفت این دوره احیا بسیار کوتاه تر 
اتفاق می افتاد و ش��روع رونق در اقتصاد کشور زود تر حاصل می شد اما 

با توجه به شرایط فعلی این امکان وجود ندارد.

شروع رونق در اقتصاد ایران به تعویق افتاد 

تاثیر کاهش قیمت نفت بر بازار های داخلی
بازگشایی مخازن سدها برای نجات دریاچه ارومیه

گسترش خانواده های هسته ای در ایران

پایان دی ماه، آخرین مهلت ارسال صورت معامالت فصل پاییز

عباس نعیم امینی 

سـازمان برنامـه و بودجه کـه وظیفـه برنامه ریزی و نظارت توسـعه ای و 
راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشـور را برعهـده دارد و تحت نظر 

یک شـورای عالی، یک هیات نظارت و یک مدیرعامل فعالیت 
می کند، در سال 1386 توسط دولت نهم تغییر جایگاه داد و...

یـک سازمان و هـزار مصوبه
بررسی چشم انداز تشکیل مجدد سازمان برنامه و بودجه
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 استراتژی های بازاریابی
محصوالت سالم و ارگانیک 

توجه به بازاریابی محصوالت 
 ارگانیک یکی از کلیدی ترین
عوامل موفقیت آنان است

 سبز سبزم
ریشه دارم! 

 شورای شهر پیگیر
پرونده های زمین خواری تهران 

زمین خواران 
 در کمین

اراضی پایتخت
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فع��ال در  بخش خصوص��ی 
حوزه پتروش��یمی ب��ه دنبال 
تثبی��ت جایگاه خود اس��ت و 
در جدال ب��ا بخش غیردولتی 
دنبال س��هم بیش��تری است. 
در ای��ن فض��ا دول��ت به جای 
بخش خصوص��ی  از  حمای��ت 
واقع��ی، خ��ود نیز ب��ه دنبال 
کس��ب بخش��ی از مدیری��ت 
صنعت پتروشیمی های واگذار 
شده است. صنعت پتروشیمی 
در س��ال های اخی��ر بع��د از 
واگذاری ب��ه بخش خصوصی 
برخوردار  از پیش��رفت خوبی 
شده است بااین وجود معاون 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
چنی��ن  ای��ران  پتروش��یمی 
اعتقادی ندارد و اعالم می کند 
در حال حاضر بخش خصوصی 
اولویت خود را سرمایه گذاری 
برای پروژه هایی گذاشته است 

که سود آنی داشته باشد. 
این صنعت در حال توسعه 
است و از آنجا که نقشه راهی 
برای آن تهیه ش��ده است در 
پنج س��ال بای��د ٢٥ میلیون 
تن متان��ول تولید کند؛ با این 
اقدمات ایران ق��درت اول در 

این بخش خواهد شد. 
با این وجود مش��کالت این 
صنعت تمامی ندارد، از س��ال 
گذشته تعیین قیمت خوراک 
با  که  پتروش��یمی هایی  برای 
سوخت گاز فعالیت می کنند، 

مطالب��ه جدی دولت ش��د و 
این ام��ر  موجب ش��د که به 
یک باره قیمت س��وخت گاز از 
سه سنت به 13 سنت افزایش 
یاب��د. باای��ن وج��ود مجلس 
امسال براس��اس شاخص های 
اقتص��ادی و قیم��ت محصول 
خواس��ته  نف��ت  وزارت  از 
اس��ت برای مش��کل خوراک 
تصمیم گیری  پتروش��یمی ها 
کن��د ت��ا مس��ئله ران��ت این 
برای همیش��ه  صنعت یک بار 

تمام شد.
پیون��دی با نگاه نق��ادی از 
فعالی��ت بخش خصوص��ی در 
ای��ن صنع��ت می گوی��د: این 
اقدام مجل��س عالی بود و کار 
حساسی را انجام داده است و 
حال باید وزارت نفت براساس 
ش��اخص های بانک مرکزی و 
اقتصاد کش��ور و نفت فرمول 
را تهی��ه و اعالم کند. باید این 
کار انجام شود تا سرمایه گذار 
آینده س��رمایه گذاری  بدان��د 
امیدواریم  چه خواه��د ش��د. 
ع��ددی برای قیم��ت خوراک 
تعیی��ن نش��ود. در این بخش 
وزارت صنعت،  معدن  دخالت 
و تج��ارت نیز تنه��ا به دلیل 

صنایع پایین دستی است.
اولویت سرمایه گذاری 

سود بیشتر
بخ��ش   م�ی اف�زای��د:  وی 
در  هی��چ گاه  خص�وص���ی 
پروژه های  خصوص وضعی��ت 

کار  س��رعت  و  پتروش��یمی 
گزارش ارائ��ه نمی دهد. برای 
اولوی��ت  بخش خصوص��ی 
سرمایه گذاری در جایی است 
که سود بیشتری داشته باشد 
از این رو س��رمایه این بخش 
خصوصی بیشتر در پروژه های 

دیگر هزینه می شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت 
نیس��ت در  نف��ت بی تمای��ل 
پتروش��یمی حضور  پروژه های 
داش��ته باشد، در پاسخ به این 
موضوع که چ��را دولت تمایل 
دارد در مدیریت پتروشیمی ها 
ورود مج��دد کن��د، آیا تمایل 
دارد مانن��د پاالیش��گاه ها در 
مدیری��ت آن ورود کن��د، به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»محال اس��ت که پتروشیمی 
اگر  معتقدیم  دولت��ی ش��ود، 
پتروش��یمی ها  از  درص��دی 
دولت��ی ش��ود به نفع کش��ور 
خواهد بود البته این مدیریت 
براس��اس قان��ون هم��ان ٢0 
درص��د باش��د اگرچ��ه دولت 
نیز س��رمایه ای برای این کار 
ن��دارد.«  وی می گوید: »باید 
پتروش��یمی ها  از  درص��دی 
دولت��ی  قانون��ی  به ص��ورت 
شده تا پیش��رفت این صنعت 
صادرات  میزان  شود.«  بیشتر 
محصوالت پتروش��یمی کشور 
نخس��ت  ماه��ه  هش��ت  در 
امس��ال نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته با رشد هفت 

درصد همراه بوده اس��ت، در 
حال��ی ک��ه تنها پن��ج درصد 
از هیدروکربوره��ای مای��ع و 
گاز کش��ور در ای��ن صنع��ت 
می گیرد  قرار  اس��تفاده  مورد 
ام��ا بی��ش از ٤1 میلیون تن 
محص��ول ب��ه ارزش بیش از 
٢1 میلیارد دالر ارزش افزوده 

داشته است.
این آمار که از سوی وزارت 
نفت اعالم ش��ده است بیانگر 
عملک��رد قاب��ل دف��اع از این 
ناگفته  البت��ه  اس��ت.  صنعت 
نماند که تعدادی از طرح های 
توس��عه ای صنعت پتروشیمی 
از برنام��ه چه��ارم باقی مانده 
اس��ت که در کن��ار طرح های 
در  پنجم  برنام��ه  توس��عه ای 
دست اقدام است، در مجموع 
67 طرح عقب افتاده در چند 
س��ال آینده به پای��ان  خواهد 
تولید  بااین طرح ه��ا  رس��ید. 
محصوالت پتروشیمی ها بیش 

از حال خواهد بود.
عدم حمایت 

از سرمایه گذاری 
بخش خصوصی

از  سیدحمید حسینی یکی 
فعاالن بخش خصوصی و عضو 
ات��اق تهران درب��اره موفقیت 
بخ��ش خصوص��ی در صنعت 
پتروشیمی به »فرصت امروز« 
»بخش خصوص��ی  می گوی��د: 
س��رمایه  توم��ان  میلیارده��ا 
خ��ود را در ای��ن صنعت وارد 

کرده اس��ت تا بتوان��د عالوه 
بر کسب س��ود برای خود، در 
ایجاد ارزش افزوده در کش��ور 
مثمر ثمر باش��د. متاسفانه از 
ای��ن س��رمایه گذاری حمایت 

نمی شود.« 
عالقه من��دی  درب��اره  وی 
وزارت نفت برای حضور مجدد 
در مدیریت صنعت پتروشیمی  
نی��ز می افزای��د: »هم اکن��ون 
پتروش��یمی ها  ب�ی�ش���تر 
نیمه دولت��ی هس��تند و کمتر 
واقعی  پتروش��یمی  خصوصی 
است. پتروشیمی های سودآور 
ب��ه نوع��ی دولتی هس��تند و 
بخش خصوصی با حداقل ها در 
این صنعت پا گذاشته است.« 
حس��ینی معتقد اس��ت که 
صنعت پتروشیمی در صورتی 
می توان��د با پیش��رفت همراه 
ش��ود که سیاس��ت واگذاری 
آن از مدیری��ت دولتی به طور 

کامل محقق شود. 
بدون ش��ک ب��ر هیچ کس 
پوش��یده نیست که ساختاری 
موج��ود در صنعت نفت بیمار 
اس��ت و نی��از ب��ه بازنگ��ری 
ج��دی دارد، از آنجا که بیش 
از 80 درصد س��اختار اقتصاد 
کش��ور به نفت متکی است از 
این رو الزم اس��ت سیاست ها 
به گونه ای تدوین و اعالم شود 
که بیش��تر موج��ب همدلی و 
همگرای��ی بخش های مختلف 

در کشور شود.

سهم خواهی نفت از پتروشیمی های خصوصی

ب��ه گ��زارش بلومب��رگ و به 
نقل از یک ش��رکت حمل و نقل 
یونانی، به دنبال کاهش ش��دید 
قیم��ت نفت خ��ام در بازارهای 
جهانی که تولی��د نفت مازاد و 
همچنی��ن افزای��ش عرضه نفت 
ش��یل آمریکا به ب��ازار از جمله 
دالی��ل آن ذکر ش��ده فعاالن و 
به  ای��ن محصول  معامله گ��ران 
دنب��ال دپو ک��ردن ٢0میلیون 
دری��ا  در  خ��ام  نف��ت  بش��که 
هس��تند. ش��رکت های نفتی به 
دنب��ال کاه��ش ش��دید قیمت 
نف��ت خ��ام ک��ه بع��د از رکود 
مال��ی س��ال ٢009 میالدی به 
رس��یده  خود  حد  پایین تری��ن 
اس��ت، س��عی دارند با استفاده 
برنامه  غول پیکر  نفتکش های  از 
خود را عملی کرده و از فرصت 
پیش آمده و نفت ارزان موجود 

در بازار استفاده کنند. 
در ای��ن رابط��ه اودیس��ئوس 
اجاره شرکت  واالتس��اس، مدیر 
داین��اکام  دریای��ی  حمل و نق��ل 
تانکرز ب��ه بلومب��رگ گفت: در 
روزهای اخیر ش��رکت های نفتی 
برای اجاره دست کم 10 نفتکش 
بس��یار ب��زرگ ب��ا قابلیت حمل 
حجم قاب��ل توجهی از نفت خام 
و انبار ک��ردن آن در دریا با این 
شرکت تماس گرفته اند. به گفته 
واالتس��اس وبراس��اس اطالعات 
به دست آمده از کارگزاران صنایع 
حمل و نقل دریایی و فعاالن این 
بازار، تاکنون تعداد قابل توجهی 
از نفتکش ها به این منظور اجاره 
ش��رکت های  دراختیار  و  ش��ده 

نفت��ی ب��زرگ ق��رار گرفته ان��د. 
گفتنی اس��ت ناوگان حمل و نقل 
دریایی شرکت دایناکام ظرفیت 
حم��ل 6٥ میلیون بش��که نفت 

خام را داراست. 
در همین راس��تا و به عقیده 
موسس��ه ج��ی بی س��ی انرژی 
می��الدی   ٢01٤ س��ال  در  و 
ارزش  درص��دی   ٤8 س��قوط 
نفت خ��ام در بازارهای جهانی 
و در نتیجه کاه��ش قیمت آن 
پایانی سال گذشته  در ماه های 
هزینه های  از  باالت��ر  می��الدی 
تولی��د و عرضه آن به بازار بوده 
که این مس��ئله به معامله گران 
نف��ت اجازه می دهد تا از طریق 
خری��د محموله ه��ای نفت��ی و 
ای��ن محصول در  انبار ک��ردن 
نفتکش ها و روی دریا و فروش 
آن در آینده سود قابل توجهی 
به جیب بزنند. در همین رابطه 
یکی از تحلیلگران و مش��اوران 
فعال بازار در وین معتقد اس��ت 
قادر  نفت��ی  ش��رکت های  ک��ه 

خواهند بود ک��ه تا 60 میلیون 
بش��که نفت خام را در ماه های 
آین��ده و روی دری��ا دپو کنند. 
شرکت فرانت الین که در زمینه 
فعالی��ت  دریای��ی  حمل و نق��ل 
داش��ته و مال��ک ی��ک نفتکش 
اس��ت در این م��ورد اعالم کرد 
میالدی   ٢009 در س��ال  ک��ه 
نفت��ی  ب��زرگ  ش��رکت های 
100میلیون  مع��ادل  حجم��ی 
بش��که نفت خام را در دریا دپو 

کردند. 
کارشناس  هاوالدس��ن،  اریک 
در  دریای��ی  حمل و نق��ل  ب��ازار 
ن��روژ در گفت وگوی��ی تلفنی با 
بلومبرگ گفت: به نظر می رس��د 
در روزه��ای آینده ش��اهد تردد 
ذخای��ر ش��ناور نفتی بیش��تری 
در دری��ا باش��یم که ای��ن برای 
دریایی  ش��رکت های حمل و نقل 
ک��ه در زمین��ه حمل و نقل نفت 
خام فعالیت می کنند خبر بسیار 
خوبی اس��ت. هاوالدس��ن ادامه 
داد: افزایش تمایل ش��رکت های 

نفتی به اجاره نفتکش به منظور 
ذخیره کردن محموله های نفتی 
خ��ود در دری��ا در س��ال جاری 
موجب خواهد ش��د ت��ا صنعت 
حمل و نق��ل دریای��ی در زمین��ه 
جابه جای��ی محموله ه��ای نفتی 
رون��ق گرفته و از ش��رایط خوب 
ح��ال حاض��ر ب��ه یک ش��رایط 

ایده آل بدل شود. 
الزم به ذکر اس��ت که پس از 
تمایل شرکت های  انتش��ار خبر 
بزرگ نفت��ی به ذخی��ره کردن 
محموله ه��ای نف��ت خ��ام خود 
در دری��ا و اش��تیاق آن��ان ب��ه 
اج��اره کردن تعداد بیش��تری از 
نفتکش ها س��بب ش��د تا ارزش 
سهام شرکت کش��تیرانی فرانت 
الی��ن در اس��لو ب��ا 1٤ درص��د 
افزایش ب��ه باالترین میزان خود 

در یک سال اخیر برسد. 
با توجه به انتشار خبر افزایش 
تقاض��ا ب��رای اج��اره نفتک��ش، 
نف��ت  حمل و نق��ل  هزینه ه��ای 
خام در ب��ازار حمل و نقل دریایی 

افزایش یک درص��دی را تجربه 
ک��رده و به عنوان مث��ال هزینه 
اجاره ی��ک نفتکش از مبدا ژاپن 
به مقصد عربس��تان سعودی به 
رق��م 8٢ ه��زار و ٢16 دالر در 
هر روز رسید. براساس اطالعات 
ارائ��ه ش��ده از س��وی بالتی��ک 
اکس��چنج در لن��دن این قیمت 
باالترین میزان هزینه حمل و نقل 
دریایی دس��ت کم از سال ٢009 

میالدی به این سو است. 
قیمت شاخص  اس��ت  گفتنی 
نفتی برنت در بازار لندن و برای 
تحویل در ماه آگوست به ٥٥دالر 
و 87 س��نت در هر بشکه رسید 
که این میزان 6 دالر و 7٥ سنت 
بیش��تر از قیمت ای��ن محصول 
در م��اه فوریه اس��ت. طبق نظر 
دریای��ی  حمل و نق��ل  ش��رکت 
گیبس��ون در لندن ای��ن فاصله 
قیمت باید دس��ت کم شش دالر 
و ٥0 سنت باش��د تا هزینه های 
اج��اره و ذخیره کردن نفت خام 
در دریا را برای شرکت های نفتی 

فراهم آورد. 
ط�ب���ق ت�خ�می��ن ش��رکت 
جی بی سی انرژی حجمی معادل 
30 ت��ا 60میلیون بش��که نفت 
خ��ام در ماه های آینده توس��ط 
ش��رکت های نفتی روی دریا دپو 
خواهد شد. گفتنی است چنانچه 
حج��م نف��ت دپو ش��ده در دریا 
به 60 میلیون بش��که برسد این 
میزان معادل یک س��ال مصرف 
نفت خام کش��ور دانمارک است 
ک��ه ای��ن نش��ان دهنده حج��م 
قاب��ل توج��ه نفت خامی اس��ت 
ک��ه احتم��اال روی آب ذخی��ره 

خواهدشد. 

فروشندگان نفت به دنبال دپو کردن نفت خام در دریا 
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استفاده از آبگرمکن خورشیدی 
اقتصادی است

اس��تفاده از ان��رژی خورش��یدی و ب��ادی ب��رای 
ایرانیان صرف��ه ندارد. زیرا هزین��ه راه اندازی چنین 
سیس��تم هایی بس��یار باالس��ت. باید کنت��ور منازل 
عوض ش��ود و یکس��ری زیرس��اخت های الزم برای 
اس��تفاده از این انرژی ایجاد ش��ود. در نقطه مقابل 
برق��ی که نیروگاه ه��ای حرارتی تولی��د می کنند به 
ح��دی ارزان اس��ت که مردم عالق��ه ای ندارند برای 
انرژی های پاک س��رمایه گذاری کنند. این در حالی 
اس��ت ک��ه در دانمارک مردم یک س��وم درآمد خود 
را صرف پرداخت هزین��ه انرژی می کنند. زیرا نفت، 
گاز و غیره در این کش��ور بسیار گران است. بنابراین 
مردم حساب می کنند که با راه اندازی سیستم هایی 
خورش��یدی، در هش��ت تا 9 سال س��رمایه گذاری 
اولیه آنها بازگش��ت داده می شود. ضمن آنکه هزینه 
پرداخت��ی ب��رای انرژی توس��ط آنها بس��یار کاهش 
می یابد. اما در ایران زمان بازگش��ت س��رمایه گذاری 
انجام ش��ده ب��رای انرژی های نو، به دلیل س��وخت 
ارزان، 30 تا 3٥ س��ال اس��ت. بنابرای��ن اگر دولت 
بخواهد این ش��کل از انرژی در زندگی مردم بیشتر 
استفاده شود، یا باید قیمت سوخت را اصالح کند یا 
اینکه استفاده از انرژی خورشیدی را اجباری کند. 

مردم ایران فقط در صورت��ی که خیلی عالقه مند 
به حفظ محیط زیس��ت باشند به س��مت استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر می روند. آبگرمکن خورشیدی 
تنها سیس��تمی اس��ت که برای اس��تفاده در منازل 
ایران صرفه اقتصادی دارد. زیرا سیس��تم آن بس��یار 
ساده بوده و تجهیزات خاصی نمی خواهد. فقط باید 
یک پمپ و یک منبع برای پشت بام خریداری شود. 
با استفاده از این سیستم حتی از گاز هم در مواقعی 
ک��ه نمی توان از انرژی خورش��یدی اس��تفاده کرد، 
می توانیم اس��تفاده کنیم. برای استفاده از آبگرمکن 
خورشیدی نیازی به تغییر سیستم منازل نیست و با 
اس��تفاده از آن مصرف گاز کاهش می یابد در نتیجه 
ارزش مضاعفی را برای مصرف کننده ایجاد می کند. 
اگرچه استفاده از ماشین های برقی به دلیل آلودگی 
کمتر در محیط زیس��ت، با اس��تقبال اروپاییان مواجه 
شده است، اما اس��تفاده از این ماشین ها برای ایرانیان 
به صرفه نیس��ت. زیرا تولید برق در نیروگاه های ایران 
گ��ران تمام می ش��ود و برای مردم به صرفه  اس��ت که 
به ج��ای خرید اتومبیل برقی، انواع بنزین س��وز آن را 
تهیه کنند. از س��وی دیگر تهران در مقایس��ه با سایر 
کالنشهرهای دنیا جمعیت زیادی را در خود جای داده 
و بس��یار آلوده است. بنابراین دولت می تواند برای حل 
مش��کل آلودگی شهر تهران اس��تفاده از اتومبیل های 
برق��ی را در این ش��هر ترویج کند و ب��رای آنکه مردم 
تشویق شوند از این ماشین ها استفاده کنند، برق را در 
طول ش��ب ارزان تر به مشترکان بفروشد. این شیوه در 
بس��یاری از نقاط دنیا رایج بوده و حتی برخی کشورها 
مثل دانمارک در راس��تای حفظ محیط زیس��ت برای 
مصرف انرژی مازاد خود به کش��ورهای دریافت کننده 
برق، پول هم پرداخت می کنن��د. دانمارک برق بادی 
مازاد دارد. این کش��ور انرژی مازاد خود را در ش��ب ها 
به دولت س��وئد می دهد تا با استفاده از این انرژی، آب 
دری��ا را پمپاژ کرده و در ط��ول روز برای تولید برق با 
اس��تفاده از توربین ه��ای آبی به کار گی��رد. اگر دولت 
ایران تبادالت برقی خود را با کش��ورهای همسایه اش 
افزایش دهد، می تواند بخشی از نیازهای خود را بدون 
ایجاد نیروگاه های جدید تامین کند. ضمن آنکه تغییر 
در سیاس��ت گذاری ها در بخش قیمت برق و ارائه برق 
ارزان س��بب می ش��ود که مردم الگوی زندگی خود را 
تغییر داده و بخشی از کارهای خود را در شب ها انجام 
دهند. به این ترتیب بار شبکه در روز که زمان فعالیت 
مدارس، ادارات و غیره است کم شده و نیازی به ایجاد 

نیروگاه های جدید برای تامین نیازهای خود ندارد. 

لزوم افزایش بهره وری 
و واقعی شدن قیمت ها

ریی��س انجمن علم��ی مدیریت مص��رف انرژی، 
افزایش بهره وری و واقعی شدن قیمت ها را به عنوان 
دو ب��ازوی کنترل ش��دت مصرف انرژی در کش��ور 

عنوان کرد. 
مهندس »سعید مهذب ترابی« در گفت وگو با پاون 
بیان کرد: خوش��بختانه اولویت های مدیریت مصرف 
در وزارتخانه های نفت و نیرو مش��خص ش��ده اند که 
می توان به افزایش ب��ازده نیروگاه ها، کاهش تلفات، 
افزایش کارایی لوازم برقی، به کارگیری س��امانه های 
هوشمند و سیکل ترکیبی کردن نیروگاه های گازی، 
هوشمندسازی موتورخانه ها و برق دار کردن چاه های 

کشاورزی و غیره اشاره کرد. 
وی با پیشنهاد س��اده تر شدن مسیرهای اداری و 
منطقی تر ش��دن نرخ بازگشت سرمایه در طرح های 
مدیری��ت مصرف انرژی، گفت: در کش��وری که نرخ 
س��ود بانک��ی ٢٥ درصد اس��ت، یعنی عم��ال هزینه 
اج��رای طرح ها با افزایش ن��رخ ٢٥ درصدی همراه 
است و هیچ س��رمایه گذاری با نرخ بازگشت سرمایه 
٢٥ درصد در سال حاضر به سرمایه گذاری نیست. 

وی اظه��ار ک��رد: وزارت نف��ت و نی��رو اگ��ر نتواند 
تضمین ه��ای »ال س��ی« تعه��ددار را انج��ام دهن��د، 
سرمایه گذار عالقه ای به سرمایه گذاری برای طرح های 
مدیریت مصرف نخواهد داش��ت و بانک و سرمایه گذار 

هر دو باید ریسک انجام طرح ها را بپذیرند. 
وی تصری��ح ک��رد: پیش��نهاد داده ای��م طرح های 
مرتب��ط با بند »ق« و بن��د »ه« قانون بودجه پس از 
تایید وزارتخانه مربوطه به شورای اقتصاد یا سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی برای اختصاص اعتبار ارس��ال 
ش��ود که پ��س از ارزیابی های اقتص��ادی طرح های 
مدیری��ت مص��رف و تایید نهاده��ای مربوطه، اوراق 
تضمین ش��ورای اقتصاد منتش��ر و درصورت اجرای 
طرح، تضمین بازگش��ت س��رمایه س��رمایه گذار در 

اعتبار دولتی دیده شود. 

ورشکستگی شرکت های حفاری یکی 
پس از دیگری با کاهش قیمت نفت

فایننش��یال تایمز در گزارشی اعالم کرد: با سقوط 
قیمت نفت، عملیات نفتی برای شرکت های حفاری 
به صرفه نیس��ت و آنها ورشکسته می شوند، کاهش 
عرضه احتمال افزایش قیمت را بیشتر می کند، اوباما 
هم پیش بینی کرد: قیمت نفت بار دیگر افزایش یابد.
به گ��زارش فارس به نق��ل از فایننش��یال تایمز، 
قیمت نفت خام ای��ن هفته در پی نگرانی های ادامه 
دار قیم��ت، بار د یگر 11 درصد کاهش یافت و نفت 

برنت به کمتر از ٥0 دالر در هر بشکه رسید.
قیم��ت نفت آمریکا هم به ٤8.37 دالر در بش��که 
س��قوط کرد. در این میان تحلیلگ��ران معتقدند که 
کاهش قیمت نفت این بار ش��رکت های حفاری نفت 
ش��ل آمریکا را پاالیش می کند، یعنی از آنجایی که 
با قیمت پایین نفت فعالیت برای این ش��رکت ها به 
صرفه نیست بسیاری از آنها دست از کار می کشند.

هفت��ه پی��ش ش��رکت حف��اری »هلم ری��چ« به 
س��رمایه گذارانش گف��ت که باید ٤0 ت��ا ٥0 درصد 
تجهیزات حف��اری خود را تا یک م��اه آینده از دور 
خ��ارج کنند، هفته گذش��ته هم یک گ��روه حفاری 

دیگر مستقر در تگزاس ورشکسته شد.
ج��ی بی س��ی، مش��اور نف��ت دروی��ن اتری��ش 
گف��ت: »چندی��ن ش��رکت دیگ��ر ه��م در نهای��ت 
دچ��ار )ورشکس��تگی(  سرنوش��ت  همی��ن   ب��ه 

خواهند شد.«
براس��اس این گزارش از آنجایی که عملیات نفتی 
برای ش��رکت ها بی فایده و غیر س��وده شده صنعت 
نفت به دنبال کاهش تولید اس��ت که مدتی است با 
کاهش قیمت سیر صعودی به خود گرفته است. در 
این میان وود مکنزی، مش��اور انرژی و معدن معتقد 
است: نفت برنت ٤0 دالری یا پایین تر باعث خواهد 
ش��د که تولید کنندگان نفت سطح تولید را به شدت 

پایین آورند.

تولید روزانه ٣2٠ هزار بشکه نفت 
از آزادگان جنوبی محقق می شود

مجری طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی با اعالم 
رضایت از پیشرفت حفاری در حدود شش ماه اخیر، 
اعالم کرد که هدف تولید روزانه 3٢0 هزار بشکه در 

فاز نخست این میدان تا سال 96 محقق می شود.
به گزارش شانا، س��یدمحمود مرعشی با اشاره به 
س��ابقه تولید از میدان آزادگان در س��ال های اخیر، 
اف��زود: در س��ال ٢00٤ ق��رار داد توس��عه می��دان 
مش��ترک آزادگان با یک ش��رکت ژاپن��ی در قالب 
قرارداد بیع  متقابل امضا شد اما دو سال بعد ژاپنی ها 
به بهانه تحری��م انصراف دادن��د؛ بنابراین در فاصله 
سال های ٢006 تا ٢010 اقدام جدی در این میدان 
 CNPC مشترک صورت نگرفت تا اینکه مذاکره با
برای تولی��د روزانه 3٢0 هزار بش��که نفت با هزینه 
شش میلیارد دالر و به مدت ٥٢ ماه، به نتیجه رسید.
وی با بیان اینکه در مدت 19 ماه از حضور شرکت 
چینی، توسعه میدان تنها 9 درصد پیشرفت داشت، 
گف��ت: با ش��روع دولت یازدهم مهلت��ی 90 روزه به 
ش��رکت چینی داده شد اما اقدام جدی نیز از سوی 

آنها صورت نگرفت و به فسخ قرارداد منجر شد.
مرعشی افزود: البته در فاصله این سال ها با حفاری 
٢1 حلقه چاه، تولید زود هنگام ٥0 هزار بشکه توسط 

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب آغاز شد.
وی با اع��الم اینکه برای تولید 3٢0 هزار بش��که 
نف��ت خام ای��ن می��دان مش��ترک 18٥ حلقه چاه 
تولیدی، تزریقی و توصیفی پیش بینی ش��ده است، 
گفت: در حال حاضر 16 دستگاه دکل در این میدان 
فعال اس��ت و طبق قول پیمانکار حفاری، تعداد آنها 
تا نیمه اول سال آینده به ٢٥ دکل افزایش می یابد.

مرعش��ی گفت: در این م��دت، همچنین بیش از 
٥0ه��زار متر حف��اری صورت گرف��ت، در حالی که 
ش��رکت چینی در 19 ماه حضور خود تنها ٤0 هزار 

متر حفاری کرده بود.

42/2 میلیارد مترمکعب گاز به 
نیروگاه های کشور تحویل شد 

شرکت ملی گاز ایران با هدف جلوگیری از مصرف 
فرآورده ه��ای نفت��ی در نیروگاه های کش��ور، حجم 
گازرسانی به این بخش را افزایش داده و در ٢90روز 
امسال، ٤٢ میلیارد و ٢03 میلیون مترمکعب گاز به 

نیروگاه های کشور تحویل داده است.
معاون امور مهندسی مدیریت گازرسانی شرکت ملی 
گاز ایران در گفت وگو با شانا اظهار کرد: در مدت مشابه 
پارس��ال، 3٢ میلی��ارد و 69 میلیون مترمکعب گاز به 
بخش نیروگاهی تحویل شده و این مقدار امسال بیش 
از 10 میلیارد مترمکعب افزایش یافته اس��ت. مجتبی 
ش��یخ بهایی افزود: باتوجه به براب��ری ارزش حرارتی 
سوخت های مایع با گاز، از مصرف همین مقدار فرآورده 

در نیروگاه ها جلوگیری شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: به صورت میانگین در ٢90 
روز پارسال، روزانه 110,6 میلیون مترمکعب گاز به 
نیروگاه ها تحویل ش��ده و این مقدار در مدت مشابه 

امسال به 1٤6.3 میلیون مترمکعب رسیده است.
به گفته وی، در بازه زمانی یادش��ده، ٥8 میلیارد 
و ٥83 میلیون مترمکعب گاز به بخش های خانگی، 
تجاری و صنایع غیرعمده تحویل ش��د و این مقدار 
در مدت مشابه امسال به 60 میلیارد و ٥1٥ میلیون 

مترمکعب رسیده است.

پیمان انصافی
کارشناس شرکت انرژی اسپایرن دانمارک

الهه ابراهیمی

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: بلومبرگ



رکود بازار فرش س��بب شده 
فرش بافان ش��غل خود را کنار 
بگذارند. فع��االن ب��ازار فرش 
نگرانن��د ک��ه به زودی ش��غل 
فرش باف��ی ب��رای همیش��ه از 
لیس��ت مشاغل کش��ور حذف 

شود. 
بازار فرش ایران��ی روزبه روز 
کوچک ت��ر می ش��ود و فعاالن 
این عرصه انگیزه کمتری برای 
ادامه حضور در این فضا دارند. 
عص��ر تکنول��وژی، س��رعت و 
تنوع، دیگر برنمی تابد که مردم 
سال ها یک فرش دس��تباف با 
نقش��ه اصیل ایرانی را زیر پای 
خود په��ن کنند. عص��ر، عصر 
ترکیب نور، رن��گ و صدا برای 
تغییر محیط خانه هاست. مردم 
هر سال مبلمان و دکوراسیون 
منزل خود را تغیی��ر می دهند 
و دیگر آن قدر قانع نیستند که 
ف��رش جهیزیه یک ع��روس تا 
پایان عم��ر، کف  پوش خانه اش 
باشد. هر سال بس��ته به رنگی 
که به عنوان رنگ سال انتخاب 
می شود، کف  پوش و سایر لوازم 
منزل تغییر می کند. در قرن21، 
گویا هیچ ک��س حوصله ندارد 
نزدیک به یک س��ال برای بافت 
یک فرش وقت بگ��ذارد. برای 
همین انواع فرش های ماشینی 
ک��ه زودت��ر بافته می ش��وند و 
بالطبع س��ریع تر هم از رنگ و 
رو می افتند، ب��ازار داغی دارد. 
در مقابل حتی کس��انی که در 
مراکز فن��ی و حرفه ای آموزش 
فرش بافی می بینند، دل و دماغ 
ندارن��د که پ��ای دار قالی، یک 
س��ال خود را صرف کنن��د و با 
عشق به این ش��غل، گره پشت 
گره، فرشی دس��تباف و با دوام 
تولید کنند. عب��داهلل بهرامی، 
مدیر عامل اتحادیه سراس��ری 
تعاونی تولیدکنن��دگان فرش 
دس��تباف به »فرص��ت امروز« 
می گوید: »فق��ط 10 درصد از 
کسانی که در زمینه بافت فرش 
آموزش می بینن��د، جذب بازار 

کار می شوند«. 
البت��ه ش��اید این اس��تقبال 
کمرن��گ از حض��ور در پ��ای 
دار قالی، به خاط��ر درآمد کم 
این حرف��ه باش��د. ب��ه اعتقاد 
مدیرعام��ل اتحادی��ه ف��رش 
دس��تباف، زمان زیاد برگشت 

س��رمایه و درآم��د ک��م برای 
بافنده، س��بب ش��ده خروج از 
رش��ته فرش باف��ی ب��ه مراتب 
بیش��تر از جذب نی��رو در این 

بخش باشد. 
وی حاکمیت رک��ود در بازار 
فرش را مربوط به فعالیت دولت 
خاصی نمی دان��د. بهرامی آمار 
تکان دهنده ای هم درباره افت 
صادرات فرش ارائه می کند. وی 
اعالم می کند که در س��ال 72، 
ارزش ص��ادرات ف��رش ایرانی 
ی��ک میلی��ارد و 200 میلیون 
دالر ب��ود، در حال��ی که ظرف 
کمتر از دو دهه، ارزش صادرات 
این کاال در س��ال 92 به 320 
میلیون دالر رسیده اس��ت. این 
به مفه��وم اف��ت 75 درصدی 
ارزش ص��ادرات ف��رش ایرانی 

است! 
مدیرعام��ل تعاون��ی تولید 
ف��رش دس��تباف می گوید که 
متناسب با افت صادرات، ریزش 
در نیروی کار این بخش هم رخ 
داده است. در سال 72، حداقل 
دو میلی��ون و 500 بافن��ده در 
کشور وجود داشته که در حال 
حاضر به یک میلی��ون و 200 

هزار بافنده رسیده است. 
وی با اشاره به اینکه بیشترین 
ارزش اف��زوده از تولی��د فرش 
ریزباف��ت حاص��ل می ش��ود، 
می گوی��د که آقای��ان در تولید 
فرش ریزبافت و خانم ها به روی 
دارهای فرش درشت بافت کار 

می کنند. 
به اعتقاد بهرام��ی هر بافنده 
در طول یک ماه با روزی هشت 
س��اعت کار، می تواند نیم متر 

مرب��ع ف��رش  بباف��د و درآمد 
ماهانه ای بین 400 تا 700 هزار 
تومان برای خود کس��ب کند. 
البته این درآمد برای فرش های 
نفی��س و ریزبافت ک��ه ارزش 
افزوده بیش��تری دارند، حدود 

دو میلیون تومان است. 

تامین اجتماعی چوب 
الی چرخ فرش بافان 

می گذارد
مدیر عام��ل تعاون��ی فرش 
دستباف، ایجاد اختالل در بیمه 
فرش بافان را هم عامل دیگری 
برای بی انگیزه شدن فعاالن این 

صنف اعالم می کند. 
وی عنوان می کند که پوشش 
بیمه ای فرش بافان با مشکالت 
عدی��ده ای مواجه اس��ت. مثال 
تامین اجتماع��ی افرادی را که 
20 س��ال اس��ت در این بخش 
مشغول فعالیت هستند، تحت 
پوشش قرار نمی دهد یا اینکه به 
کارگاه های قالی بافی مراجعه و 
به صورت سلیقه ای بیمه افراد را 

قطع می کند. 
ای��ن فعال صنع��ت فرش در 
تشریح سخنان خود، می گوید 
که معی��ار بیم��ه ب��رای فعال 
ب��ودن ی��ک فرش ب��اف، متراژ 
فرش��ی اس��ت که وی در طول 
یک م��اه بافته اس��ت. ام��ا این 
مقی��اس به صورت س��لیقه ای 
توسط کارشناسان بیمه تعیین 
می ش��ود و ب��ه بهان��ه ای برای 
حذف بیم��ه فرش بافان تبدیل 

شده است. 
وی اضاف��ه می کن��د که این 
بهانه ه��ا، فقط ب��ه دلیل بدهی 

500 میلی��ارد تومانی دولت به 
ش��رکت های بیمه گذار است. 
زیرا دولت باید بخش��ی از بیمه 
فرش بافان را پرداخت کند، اما 
منابع مالی این کار را در اختیار 

ندارد. 
ک��ه  می گوی��د  بهرام��ی 
بازرس��ی س��رزده مام��وران 
بیم��ه از کارگاه های فرش بافی 
ک��ه عموم��ا بخش��ی از منزل 
آنهاست، مشکالت دیگری هم 
برای فعاالن این رش��ته ایجاد 
کرده است. برخی افراد سودجو 
از این ترفند اس��تفاده کرده و 
در پوش��ش مامور بیمه، اقدام 
ب��ه دزدی از من��ازل قالی بافان 

می کنند. 

سپرده گذاری تاجران 
فرش در بانک های 

خصوصی
نب��ود بازگش��ت س��رمایه، 
مهم تری��ن دلیل��ی اس��ت که 
یحیی محمد جدی، مدیر عامل 
»شرکت بهبافت جدی« برای 
خروج فرش بافان از ب��ازار کار 

این رشته اعالم می کند. 
وی می گوی��د که خ��روج از 
بخ��ش ف��رش فق��ط مختص 
فرش بافان نب��وده و تجار عمده 
این کاال که بازارهای بین المللی 
ف��رش ای��ران را خیل��ی خوب 
می ش��ناختند هم ب��ه تدریج 
در حال خ��روج از این صنعت 

هستند. 
جدی بیان می کند که تجار 
فرش معتقدند اگر سرمایه خود 
را در بانک  سپرده گذاری کرده 
و 22درصد س��ود ماهانه آن را 

تحویل بگیرند، ریسک کمتری 
را تقب��ل خواهند ک��رد. ضمن 
آنکه برخی بانک های خصوصی 
ب��ه س��پرده ها بی��ن 30 تا 35 
درصد سود پرداخت می کنند. 

وی در ادام��ه تاکید می کند 
که رکود در ب��ازار فرش، زمینه 
بی��کاری بافن��دگان را فراه��م 

می کند. 
جدی تعداد بافندگان شرکت 
خ��ود را 180 نفر اع��الم کرده 
و می گوی��د: با ایج��اد رکود در 
بازار فرش دستباف طی دو، سه 
سال اخیر، تعداد فرش بافان این 
شرکت به 35 نفر رسیده است. 

یارانه ها قالی بافی را 
تعطیل کرد

حبیب اهلل بیات، مدیر عامل 
شرکت بیات نماد، توزیع یارانه 
نق��دی را عامل تعطیل ش��دن 
فعالیت فرش بافان به خصوص 
در روستاهای کوچک می داند. 

وی می گوید که در روستاها، 
به دلیل آنکه هزینه های جانبی 
زندگی شهری وجود ندارد، هر 
خانوار از مح��ل یارانه ها در ماه 
400 تا 500 هزار تومان درآمد 
کس��ب کرده و زندگی خود را 
اداره می کند. در نتیجه دلیلی 
ندارد که به فعالیت در این شغل 
ادامه دهد. بیات اضافه می کند 
که حدود چه��ار تا پن��ج دهه 
قبل، قالی باف��ی در خانواده ها 
مرسوم بود و مردم به آن عشق 
می ورزیدن��د. ام��ا ای��ن روزها 
سلیقه ها هم تغییر کرده است و 
مردم به سمت مشاغلی می روند 
که درآمد بیش��تری برای آنها 
داشته باشد. وی عنوان می کند 
که کسادی بازار فرش هم سبب 
ش��ده اگر بافنده ای این ش��غل 
را کنار گذاش��ت، شرکت های 
فرش بافی به دنبال جایگزینی 
برای وی نباش��ند. مدیر عامل 
ش��رکت بیات نماد، ب��ه خاطر 
می آورد که طی ش��ش س��ال 
گذش��ته تع��داد داره��ای این 
ش��رکت از هزار ب��ه 15 تا 16 
دار کاه��ش یافته اس��ت. وی 
می گوید که شرکت بیات نماد 
در اصفه��ان، ف��ارس، بیجار و 
مالیر دار قالی داشته اما در حال 
حاضر دارهای بیج��ار و فارس 
به طور کامل جمع آوری ش��ده 
و در مالیر و اصفه��ان به تعداد 
انگشتان دست، دار وجود دارد. 

دل نگرانی های فعاالن صنعت فرش در گفت وگو با »فرصت امروز«
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مخالفت 100 درصدی مجلس با 
برداشت از صندوق توسعه ملی

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای 
اسالمی معتقد است: مجلس حتما با برداشت از صندوق 
توسعه ملی مخالف است. اسماعیل جلیلی در گفت وگو 
با خبرنگار »فرصت امروز«، درباره دلیل مخالفت مجلس 
با برداشت دولت از صندوق توس��عه ملی برای کمک به 
بخش تولید، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی دارای قانون 
و چارچوب ویژه خود است و تاکید بر این است که منابع 
نفتی برای توس��عه زیرس��اخت ها به کار رود لذا مجلس 
با هرگونه برداش��ت با هر توجیه��ی مخالفت می کند. او 
در پاس��خ به اینکه این ماده برای بررس��ی به کمیسیون 
بازگش��ت داده ش��ده، آیا امکان دارد پس از بررسی در 
تصمیم مجلس تغییری داده شود؟ بیان کرد: در صورت 
بررس��ی نیز نظر قاطع کمیس��یون مخالف خواهد بود. 
جلیلی با بیان اینک��ه بهترین راه��کار در مواجهه با این 
پیشنهاد دولت، حذف آن از الیحه رفع موانع تولید است، 
افزود: اگر این ماده در مجلس مصوب ش��ود، تنها اتفاقی 
که می افتد افزایش سهم دولت از محل فروش نفت است 
و مش��خص نیس��ت برای این افزایش درآمد چه اتفاقی 
می افتد. اکنون موضوع تعلق این سهم به تولیدکنندگان 
مطرح نیست زیرا فلس��فه وجودی صندوق توسعه ملی 
کمک به بخش خصوصی اس��ت و اعتقاد ما این است که 
اگر صددرصد این منابع ب��ه تولیدکنندگان تعلق بگیرد 
مفیدتر خواهد بود. هفته گذشته مجلس شورای اسالمی 
در جریان بررس��ی الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر به 
پیشنهاد دولت مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی 

برای کمک به بخش تولید، رأی مخالف داد. 

تولید شمش آلومینیوم از مرز 
262هزار تن گذشت

سازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمی��درو( اعالم کرد: طی 9 ماهه س��ال جاری 
تولید شمش آلومینیوم کشور به بیش از 262 هزار تن 
رسیدکه این میزان افزون بر دو هزار تن فراتر از برنامه 

پیش بینی شده برای این مدت است.
به گزارش ایرنا، ش��مش آلومینیوم تولیدی در دوره 
فروردین تا پایان آذر امس��ال به رقم 262 هزار و 944 
تن رسید که نشان دهنده افزایش بیش از دو هزار تنی 

تولید، از برنامه مصوب است.
براساس این گزارش، شرکت های تولیدکننده شمش 
آلومینیوم کشور به ترتیب آلومینیوم ایران )اراک( 135 
هزار و 413 تن، المهدی )بندرعباس( 72 هزار و 966 

تن و هرمزآل 54 هزار و 565 تن تولید کردند.
همچنین در 9 ماهه امسال 188 هزار و 956 تن پودر 
آلومینا، 112 هزار و 708 تن آهک و 321 هزار و 225 
تن هیدرات آلومینیوم توسط شرکت آلومینای ایران به 
تولید رسید.شرکت های تولید کننده آلومینیوم در ماه 
آذر در مجموع 30 هزار و 280 تن ش��مش آلومینیوم 

تولید داشتند.
پیش تر مه��دی کرباس��یان، معاون وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تجارت گفته ب��ود که  صنع��ت آلومینیوم به 
لحاظ زیس��ت محیطی آالیندگی بس��یار پایینی دارد 
تا حدی که دنی��ا به دنبال بهره گی��ری از آلومینیوم به 

جای فوالد است.
مصرف آلومینیوم یکی از نشانه های توسعه یافتگی 
کشورهای جهان است و میزان مصرف این فلز در سال 
2013 میالدی به رقم 49 میلیون و 631 هزار تن رسید 

که با رشد 5.4 درصدی در سال گذشته همراه بود.
چین امروز50 درص��د آلومینیوم م��ورد نیاز جهان 
را تولید می کند و ایران س��ال گذش��ته 350 هزار تن 
شمش آلومینیومی تولید داش��ت.قرار است براساس 
سند چش��م انداز 1404 تولید آلومینیوم ایران به رقم 

1.5 میلیون تن برسد.

رکود در صنایع استان البرز 
همچنان مشهود است

رییس اتاق بازرگانی البرز از ادامه و اس��تمرار رکود 
در واحدهای تولیدی- صنعتی استان البرز خبر داد. 

به گزارش ایلنا، حس��ین طوس��ی گفت: متاسفانه، 
تاکنون با وجود نیت های خیر و تالش ها و برنامه هایی 
که دولت یازدهم در راستای رونق اقتصادی و رفع موانع 
تولید بنگاه ه��ای اقتصادی ارائه داده اس��ت همچنان 
ش��اهد ایس��تایی رکود در واحدهای تولیدی کشور و 

خاصه استان البرز هستیم. 
این فع��ال اقتصادی اس��تان البرز در ادام��ه، با بیان 
این مطلب که برای کاهش یا پایان رکود اقتصادی در 
کشور عالوه بر ارائه طرح و برنامه، نیازمند راهکارهای 
عملیاتی و ملموس هستیم، افزود: هم اکنون بنگاه های 
تولیدی کشور، با مشکالتی نظیر ارز گران برای واردات 
مواداولیه، سرمایه در گردش، مشکالت گمرکی و غیره 
دست و پنجه نرم می کنند و تا زمانی که راهکاری عینی 
و عملیاتی ب��رای کاهش این مش��کالت و موانع تولید 
اعمال نشود نمی توانیم امیدوار به کاهش یا پایان رکود 

در بنگاه های تولیدی کشور باشیم. 
وی در  تش��ریح وضعی��ت اش��تغال ح��ال حاض��ر 
بنگاه ه��ای تولی��دی اس��تان الب��رز، اظه��ار ک��رد: 
در ح��ال حاض��ر بنگاه ه��ای تولی��دی اس��تان البرز 
ب��ا ی��ک س��وم ظرفی��ت اس��می، در ح��ال فعالیت 
 هس��تند و اکث��ر ای��ن واحده��ا نیروه��ای خ��ود را 

تعدیل می کنند. 

جایگاه باالی چینی و کریستال در 
فهرست کاالهای قاچاق 

مدیرکل دفت��ر صنایع معدن��ی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: باوجود رش��د 13/6درصدی ایران در تولید 
ظروف چینی نسبت به پارسال، به دلیل حجم باالی قاچاق، 
نتوانسته ایم موفقیت چشمگیری کسب کنیم.  به گزارش 
ایسنا، محمد فاطمیان با بیان اینکه هنوز در واردات ظروف 
از سیاست های تعرفه ای استفاده می شود، اظهار کرد: هدف 
این اس��ت که با توجه به تولید خوب ایران در این حوزه تا 
جایی که امکان داشته باش��د اجازه ندهیم مصارف داخل 
تحت الشعاع قرار بگیرد.  به گفته وی ظروف چینی که جزو 
کاالهای لوکس به حساب می آید به دلیل سبک وزن بودن 
جایگاه باالیی در فهرس��ت کاالهای قاچاق دارد که انتظار 
می رود دستگاه های متولی در کاهش قاچاق ظروف چینی 
لوکس و کریستال ها اقدامات الزم را انجام دهند تا بازار از 
این شرایط اشباع خارج شود.  مدیرکل دفتر صنایع معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قابلیت ایران در 
صادرات ظروف گفت: در ابتدای امر باید بازار های هدف را 
شناسایی و قابلیت ها و منابع ایران را معرفی کرد زیرا تنها 
در این صورت می توان بازار خوبی را برای ایران پیش بینی 
کرد.  فاطمیان ادامه داد: باید تسهیالت مورد نیاز صادرات 
در نظر گرفته ش��ود، به طوری که بتوان با حل مش��کالت 
صادرات این حوزه را تقویت کرد که الزمه آن این است که 

این مهم در دستور کار قرار بگیرد. 

تحویل دنا هفته آینده آغاز 
می شود

مدیرعامل ایران  خودرو با بیان اینکه تولیدات دنا فقط 
صادر خواهد شد، گفت: تنها به افرادی که قبال برای این 
خودرو ثبت نام کرده اند، دنا را با قیمت مصوب شورای 
رقابت عرضه خواهیم کرد که فرآیند تحویل این خودرو 

از هفته آینده شروع می شود. 
به گزارش فارس، هاش��م یکه زارع در پاس��خ به این 
سوال که با قطعی ش��دن قیمت دنا چه برنامه ای برای 
تحویل این خودرو ب��ه خریداران داری��د، اظهار کرد: 
قیمت دنا سه شنبه هفته گذشته از سوی شورای رقابت 
به ما ابالغ ش��د و پس از بررسی های الزم به این نتیجه 
رسیدیم که عرضه این خودرو در داخل صرفه اقتصادی 
ندارد و ب��ه همین دلیل دن��ا تنها در برنام��ه صادرات 

ایران خودرو قرار گرفت. 
وی با بیان اینکه فرآیند تحویل دن��ا به خریداران از 
هفته آینده آغاز می ش��ود، توضیح داد: از شنبه هفته 
آینده دعوتنامه های تحویل دنا برای خریداران ارسال 
خواهد ش��د و به این ترتی��ب این خ��ودرو را با قیمت 
مصوب شورای رقابت به 10 هزار نفر خریدار آن تحویل 

خواهیم داد. 
یکه زارع ادامه داد: تولید و عرضه دنا با قیمت تعیین 
شده از سوی شورای رقابت در داخل، برای ایران خودرو 
صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل این خودرو را در 

برنامه صادرات قرار دادیم. 
وی با اش��اره به عرضه دنا در نمایشگاه عمان، اظهار 
کرد: عالوه بر عمان، عرضه این خودرو را در کشورهای 

دیگر منطقه، آفریقا و حوزه CIS خواهیم داشت. 
وی بدون ذک��ر قیمت دن��ا در عمان گف��ت: قیمت 
صادراتی ما طوری اس��ت که با احتس��اب هزینه های 
صادراتی، عرضه این خودرو ب��رای ایران خودرو صرفه 

اقتصادی دارد. 
مدیرعامل ایران خ��ودرو با بیان اینکه ب��رای دنا در 
داخل پنج تا ش��ش خودروی رقیب وجود دارد، گفت: 
ما خواس��تار واگذاری قیمت گذاری دنا به ایران خودرو 
بودیم اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت قیمتی تعیین شد 
که عرضه دنا با آن قیمت برای ما صرفه اقتصادی ندارد. 

اصالحات قانون معادن 
به کمیسیون ارجاع شد

مجلس شورای اسالمی درباره اصالحات و الحاقات 
قانون معادن تصمیم گیری نکرد و این موضوع جهت 
بررس��ی های بیش��تر به کمیس��یون مربوطه ارجاع 

داده شد. 
به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به مواد الحاقی 
الیح��ه یک فوریت��ی رفع موان��ع تولی��د رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور، احمد توکلی نماینده مردم 
تهران درب��اره تبصره ذیل ماده الحاق��ی این الیحه که 
براساس آن 10 درصد از محل حقوق دولتی با نظارت 
وزارت صنع��ت جهت به��ره وری یا فن��اوری در حوزه 
معدن برای تحقیقات هزینه ش��ود با استناد به اصولی 
از قانون اساسی اظهارکرد که 10 درصد این هزینه کرد 
برای امور تحقیقاتی در حوزه معادن باید پس از تامین 

از حقوق دولتی به حساب خزانه واریز شود. 
حجت االس��الم ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی 
را برعهده داش��ت اخط��ار توکلی را به رأی گذاش��ت 
که مجلس هم ب��ا آن موافقت کرد و ب��ا توجه به اینکه 
مجلس نتوانس��ت در مورد تمامی مواد الحاقی مذکور 
در خص��وص امور معدن��ی تصمیم گی��ری کند جهت 

بررسی های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. 

تجارت

خودرو

مجلس

گفتوگو

معدن

صنعت

لیال مرگن

 پیش بینی رشد 4 درصدی 
برای بخش صنعت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت برای کاهش فروش 
نفت و تامین ارز مورد نیاز کشور، گفت: رشد اقتصادی چهار درصدی برای بخش 

صنعت در سه ماهه چهارم سال جاری محتمل است. 
به گزارش مهر، حس��ین ابویی مهریزی گفت: براساس برنامه دولت برای خروج 
از رکود بخش صنعت کشور، رشد تولید بر مبنای تحریک تقاضا و افزایش فروش 
واحدهای تولیدی پیش بینی شده اس��ت که البته این امر، بدون تزریق نقدینگی 

جدید به اقتصاد، پیگیری می شود تا منجر به افزایش تورم نشود. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس همین برنامه ریزی و در کنار 
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، به نظر می رس��د این تحریک تقاضا هم در 
داخل و هم در بازارهای بین المللی باید نسبت به کاالهای ایرانی صورت گیرد، به 
همین دلیل ص��ادرات غیرنفتی و رونق آن در دس��تور کار وزارت صنعت، معدن و 

تجارت قرار گرفته است. 
وی تصریح کرد: زمانی که 82 درصد صادرات کش��ور تنها به 10 کشور صورت 
می گیرد، نشان می دهد صادرات به لحاظ اقتصادی کوچک شده است درحالی در 
گذشته، ایران دست کم 30 بازار را در اختیار داشت، لذا باید این حصار و تحریم را 

شکست تا با حفظ منافع ملی، به بازارهای جدید دست یابیم. 
ابویی ادامه داد: پیش بینی جدید وزارت صنعت این است که در سه ماهه چهارم 
سال جاری، رشد بخش صنعت به 4 درصد برسد، این در حالی است که همواره نرخ 
رشد این بخش، بیشتر از کل اقتصاد است.  وی اظهار داشت: البته در مجموع، بخش 
صنعت و معدن کشور، پیشران رشد اقتصادی است، این درحالی است که سال های 
گذشته زمانی که رشد اقتصادی صنعت 12 درصد ثبت شد، رشد اقتصادی کشور 
8درصد به ثبت رسید. در سه ماهه اول س��ال جاری نیز که رشد اقتصادی به 4/6 
درصد رسید، رش��د بخش صنعت و معدن حدود 10/8 درصد بود.  به گفته ابویی، 
 ش��اخص قیمت تولید کننده همیش��ه پایین تر از تورم اس��ت. به هر حال، دولت 
هدف گذاری کرده است که س��ال 93 رشد اقتصادی مثبت باش��د، لذا با توجه به 
این موضوع نرخ رشد صنعت به صورت متعارف به سه تا چهار درصد خواهد رسید. 
وی در پایان تاکید کرد: رشد تولید مساوی با رشد ارزش افزوده نیست و باید به 

این امر توجه کرد. 

 افزایش تولید خودروهای چینی 
در ایران

مدیرعامل خودروسازی لیفان از برنامه ریزی برای تولید 60هزار دستگاه خودرو در 
ایران خبر داد و گفت: منطبق با سیاست دولت ایران حرکت خواهیم کرد.  به گزارش 
روزنامه »فرصت امروز«، شانگ یو با اشاره به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت برای 
داخلی سازی قطعات و خودروهای خارجی در ایران، گفت: سیاست کلی ما حرکت 
در راستای سیاست دولت ایران اس��ت، به طوری که در حال حاضر هم شاهد درصد 
قابل توجهی از داخلی سازی محصوالت لیفان در ایران هس��تیم.  وی با بیان اینکه 
همزمان با تقویت تحقیق و توسعه در ایران، به سمت داخلی سازی و تولید قطعات با 
تکیه بر توان صنعت قطعه سازی ایران حرکت خواهیم کرد، افزود: در تالش هستیم تا 
با تکیه بر همین رویکرد و با برنامه ریزی های صورت گرفته، سال آینده رتبه نخست 
برندهای خارجی حاضر در بازار ایران را به خود اختصاص دهیم.  شانگ یو، با تاکید 
بر اینکه لیفان از س��ال 2008 میالدی تاکنون همکاری و مشارکت همه جانبه ای با 
کرمان موتور داشته اس��ت، ادامه داد: لیفان برنامه بلند مدت و جامعی برای افزایش 
داخلی سازی محصوالت خود در ایران را دنبال می کند که با آغاز پروژه مونتاژ موتور 
خودروهای سواری در کرمان موتور، شاهد آن خواهیم بود.  مدیرعامل لیفان، با اشاره 
به تجربه موفق همکاری با یک خودروس��از بخش خصوصی در ایران اضافه کرد: در 
آخرین جلس��ه با مدیرعامل کرمان موتور مقرر شد تا در س��ال آینده شاهد تولید و 
عرضه 60 هزار دستگاه خودروی لیفان در بازار ایران باشیم.  همچنین، دوو لی مدیر 
تضمین کیفیت این شرکت نیز با اشاره به دغدغه مصرف کنندگان ایرانی نسبت به 
کیفیت خودروهای چینی، اضافه کرد: تجربه لیفان520 هوش باالی مصرف کنندگان 
ایرانی در رابط��ه با موضوع کیفیت را برای ما به اثبات رس��اند و توانس��تیم با تالش 
مهندس��ان کرمان موتور در عرضه لیف��ان 620 و ایکس60 بخ��ش قابل توجهی از 
مشکالت کیفی را برطرف کنیم.  وی با بیان اینکه تا زمان رفع کوچک ترین مشکالت 
کیفی هیچ خودرویی را در بازارهای صادراتی عرضه نمی کنیم، افزود: استراتژی فعلی 
شرکت لیفان دستیابی به کیفیت مطلوب تولید و سپس عرضه خودرو است و امروز در 
عرضه انبوه لیفان ایکس60 به این هدف نائل شده ایم و موفقیت این خودرو در اقصی 
نقاط دنیا اعم از آمریکای جنوبی، شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیای مرکزی، اروپای 
شرقی و جنوب شرقی آسیا، موید این مسئله است و در ادامه این روند می توان عرضه 

لیفان720 و 820 را نقطه عطف کیفیت در تولیدات شرکت دانست. 



قیمتنوع ارز 

35140دالر امریکا

42080یورو

53790پوند 

30440دالر کانادا

9640درهم امارت

35400فرانک سوئیس

15300لیر ترکیه

9490ریال عربستان

10490رینگت مالزی

5880یوآن چین

107000دینار کویت

680روپیه هند

320ین ژاپن

29.5دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1.224.40اونس طال

4.405.00مثقال طال

1.015.94طالی 18 عیار

995000سکه طرح قدیم

96.5000سکه طرح جدید

498.000سکه نیم

267.000سکه ربع

172.000سکه گرمی

س��ال 91 ب��ود ک��ه بانک 
مرک��زی اعالم ک��رد، بانک ها 
باید سیاس��ت افزایش ش��عب 
و  بگذارن��د  کن��ار  را  خ��ود 
20 درصد هم از تعداد ش��عب 
خود بکاهند؛ ای��ن تصمیم با 
بانک ها مواجه ش��د.  اعتراض 
استدالل این بود که گسترش 
ش��عب، براس��اس نیاز واقعی 
جامعه به وجود آمده اس��ت و 
وقتی تقاضا هست، چرا عرضه 
نباشد. اما بانک مرکزی وقت، 
ب��ر مخالفت خود اصرار ورزید 
ت��ا اینکه س��رانجام ب��ا وقوع 
میلیارد  ه��زار  اختالس س��ه 
تومان��ی، بانک مرکزی پس از 
اعمال فش��ار زیاد ب��ر بانک ها 
اعالم کرد ک��ه افزایش تعداد 
ش��عب، متوقف شده است. به 
ای��ن ترتیب، نوب��ت به دولت 
یازده��م رس��ید و رییس این 
دولت هم با انتقاداتی ش��دید 
در این باره ب��ه بانک مرکزی 
اعالم کرد که باید نس��بت به 
تع��داد بانک ه��ا و ش��عب آن 
نظ��ارت کند و توجه داش��ته 
باشد که معیار دنیا برای تعداد 
بانک در کشور چه اندازه است 
و در 10 س��ال اخی��ر در دنیا 
چند بانک تاسیس شده و این 
تعداد در کشور ما چقدر بوده 

است؟ 
از  ت��ازه ای  دور  بنابرای��ن 
انتقادها نسبت به این موضوع 
به راه افتاد در حالی که برخی 
افزایش  معتقدند  کارشناسان 
تعداد ش��عب بانک ها براساس 
ضرورت رخ داده است و دولت 
باید این ضرورت را درک کند. 

تعداد شعب نباید با 
کشورهای دیگر مقایسه شود

اکب��ر رجب��ی؛ کارش��ناس 

اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرصت امروز« گفت: دیدگاه 
کس��انی که نسبت به افزایش 
انتق��اد دارند  تع��داد ش��عب 
معطوف به این موضوع اس��ت 
ک��ه آنها تع��دادی از ش��عب 
اقتصاده��ای  در  را  بانک ه��ا 
دنی��ا به خص��وص اقتصادهای 
انتخاب  پیش��رفته  کشورهای 
می کنن��د و با اقتص��اد ایران 
مقایس��ه می کنن��د و نتیج��ه 
می گیرن��د ک��ه تعداد ش��عب 
بانک ها در ایران زیاد اس��ت، 
در صورتی که این مقایس��ه از 

اساس مشکل دارد. 
وی اف��زود: در اقتصادهای 
زیرس��اخت هایی  پیش��رفته، 
بانک ه��ا  ک��ه  دارد  وج��ود 
افزای��ش  در آن نی��ازی ب��ه 
شعب و س��ربار کردن هزینه 
ش��عب ب��ه ترازنامه های خود 
نمی بینن��د. آنها در بانکداری 
پیشرفته تر  بسیار  الکترونیک 
از ایران هستند و از ملزوماتی 
برخوردارند ک��ه بانک های ما 
هنوز به آن دس��ت نیافته اند. 
در کشوری که مدام اینترنت 

آن دچ��ار اخت��الل، قطعی و 
معضالتی از این دس��ت است 
ما چط��ور از بانک ه��ا انتظار 
داری��م از تعداد ش��عب خود 
بکاهن��د و سرنوش��ت خود را 
به دس��ت  خط��وط اینترنت  
ای��ن  بس��پارند؟   موج��ود 
کارش��ناس تاکید کرد: برخی 
این گونه  بانک ه��ا  مخالف��ان 
اس��تدالل می کنن��د که چرا 
بازدهی بانک ها در بورس گاه 
ب��ه 90- 80 درصد رس��یده 
اس��ت؟ و ب��ا این اس��تدالل 
این گونه عن��وان می کنند که 
بانک ها در حال خلق اعتبار و 
ارزش اضافی و مازاد هستند. 
بانک ها  بازده��ی  درحالی که 
در ب��ورس را )ک��ه متعلق به 
باید  اس��ت(  س��ال گذش��ته 
نس��بت ب��ه گروه ه��ای دیگر 
ای��ن  در  س��نجید.  بورس��ی 
گروه هایی  ب��ورس  در  س��ال 
بودند که س��ودآوری بس��یار 
داشتند  بانک ها  از  بیش��تری 
و هجوم نقدینگی باعث ش��د 
که بازدهی بانک ها در بورس 

افزایش پیدا کند. 

عطش بازار پولی 
برای بانک 

متق��ی،  فره��اد  دکت��ر 
ه��م  اقتص��ادی  کارش��ناس 
در ای��ن ب��اره در گفت وگو با 
»»فرصت ام��روز« گفت: یک 
س��وال مهم از منتقدان تعداد 
ش��عب در ای��ران این اس��ت 
که چرا با وج��ود تعداد مازاد 
شعب بانکی در ایران، باز این 
همه موسسه مالی و اعتباری 
غیر مج��از در گوش��ه و کن��ار 
کشور رش��د می کنند؟ پاسخ 
این اس��ت که قطعا نیازی در 
بازار پولی ما وج��ود دارد که 
این تعداد موسس��ه و بانک در 
آن رش��د می کنن��د. وضعیت 
ایران ی��ک وضعیت  اقتص��اد 
خ��اص اس��ت ک��ه ش��رایط 
بانکداری آن را باید با توجه به 
همین موضوع س��نجید. بازار 
پول��ی و مالی ای��ران، عطش 
زی��ادی برای رش��د بانک ها و 

موسسات مالی دارد. 
فک��ر  م��ن  اف��زود:  وی 
می کن��م یک��ی از دالیل مهم 
عالقه مندی م��ردم به بانک ها 

و موسس��ات اعتب��اری فقدان 
امنیت سرمایه گذاری در سایر 
ایران،  اقتص��اد  بخش هاس��ت. 
از یک نوع ع��دم اطمینان رنج 
می برد ک��ه همین عدم امنیت 
موجب رشد بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری ش��ده اس��ت. 
مردم وقتی پول ش��ان در بانک 
است، احس��اس امنیت باالیی 
دارند اما در سایر بازارها چنین 
قابلیتی را نمی یابند. دولت نباید 
فکر کند با محدود کردن شعب 
بانک��ی پ��ول به س��وی بخش 
تولید م��ی رود. خیر، این خطر 
وج��ود دارد که با خروج پول ها 
از بانک، بازارهایی مثل ارز آنها 
را جذب کنند. یا چه تضمینی 
وجود دارد که با محدود شدن 
ش��عب بانکی، موسسات مالی 
غیر مجاز جای آنها را پر نکنند؟ 
مگر با وجود همه تالش ها بانک 
مرکزی توانسته موسسات مالی 
غیر مج��از را از بازار پولی خارج 
کند؟ ای��ن کارش��ناس اظهار 
کرد: دولت باید به جای محدود 
کردن شعب بانکی از ظرفیت 
منابع بانک ها در راستای رشد 
بخ��ش مول��د اس��تفاده کند. 
دول��ت می توان��د الزامات��ی را 
برای مح��ل خرج کرد بانک ها 
تعیی��ن کند و بان��ک مرکزی 
هم بر این خرج ک��رد، نهایت 
نظارت را داش��ته باش��د. وی 
تاکید ک��رد: تعطیلی ش��عب 
بانک��ی نیاز به ش��رایطی دارد 
ک��ه دول��ت به جای فش��ار بر 
بانک ها باید تالش کند تا این 
شرایط را فراهم کند. قطعا اگر 
بانکداری الکترونیک در ایران 
به حد کافی بالغ شود، بانک ها 
دیگر نیازی به شعب نخواهند 
داش��ت. دول��ت بای��د کمک 
کند ک��ه بانکداری الکترونیک 
ه��ر چه زودتر به این س��مت 

حرکت کند. 

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« تاکید کردند

کاهششعببانکهابهرشدموسساتمالیغیرمجازمیانجامد

ریی��س کل بان��ک مرک��زی از 
)سامانه  عملیاتی شدن چکاوک 
مبادل��ه الکترونی��ک چ��ک( در 
روز 22 بهم��ن ماه س��ال جاری 
به صورت جام��ع و کامل در کل 
کشور خبر داد و گفت: مهم ترین 
اثر این س��امانه ایج��اد امنیت و 
جلوگی��ری از به جری��ان افتادن 

چک های بی محل است.
ول��ی اهلل س��یف در پاس��خ به 
پرسش��ی درخصوص مش��کالت 
ایجاد شده در س��امانه چکاوک 
در برخ��ی از اس��تان ها اف��زود: 
س��امانه چکاوک هنوز به مرحله 
نرس��یده  صددرصد  بهره برداری 
و اس��تان ب��ه اس��تان به صورت 

آزمایشی در حال تست است.
وی ب��ا بیان اینک��ه این امکان 
وج��ود دارد ک��ه در عم��ل هم 

مش��کالتی برای این سامانه بروز 
کند، اظهار کرد: مهم این اس��ت 
ک��ه ای��ن نارس��ایی ها نه تنها به 
سرعت برطرف خواهد شد بلکه 
تیم فن��ی مربوطه نی��ز آمادگی 
دارد ک��ه نواقص موج��ود را رفع 

کند.
س��یف با تاکید بر اینکه مردم 
نگ��ران اش��کاالتی ک��ه در دوره 
آزمایشی به کارگیری این سامانه 
در مقاطعی در برخی از ش��عب 
بانک ه��ا بروز می کند، نباش��ند، 
اظه��ار کرد: چکاوک س��امانه ای 
بس��یار مهم و با نق��ش موثر در 
و  معام��الت  در  امنیت بخش��ی 
جلوگی��ری از بی اعتب��ار ش��دن 

چک هاست.
ب��ه گفت��ه وی، ای��ن س��امانه 
هم اکن��ون در 12 تا 13 اس��تان 

از جمله تهران مس��تقر ش��ده و 
فعالیت می کند.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل 
از ایرنا، وی با بیان اینکه این سامانه 
ابزاری است که شبکه کشوری را 
در برمی گی��رد، گف��ت: البته آثار 
مثبت آن هم اکنون مشهود شده 
ضمن آنکه با عملیاتی ش��دن این 
س��امانه نیروی انسانی زیادی آزاد 
می شود و بانک ها می توانند از آنها 

در واحدهای خود استفاده کنند.
گفتن��ی اس��ت، کارک��رد این 
س��امانه جلوگی��ری از حرکت و 
انتق��ال اصل و فیزی��ک چک از 
ش��عبه واگذارنده به اتاق پایاپای 
و بانک صادرکننده چک اس��ت. 
در ای��ن فرآین��د به ج��ای اصل 
برگ��ه چ��ک، تصویر چ��ک در 
ش��عبه واگذارن��ده تهی��ه و ب��ه 

هم��راه اطالعات مربوط به متن، 
آورن��ده و ذی نفع چک از طریق 
ش��بکه های ارتباطی و مخابراتی 
به بانک صادرکننده چک ارسال 
بانک صادرکننده چک  می شود. 
پ��س از دریافت فای��ل تصویر و 
داده، نس��بت به اعتبارسنجی و 
اعمال کنترل ه��ای الزم اقدام و 
مراتب تایید، عودت یا برگش��ت 
چک را به صورت الکترونیکی به 
چکاوک و بانک واگذارنده اعالم 

می کند.
بان��ک  گ��زارش  براس��اس 
مرک��زی، آخری��ن آم��ار حاکی 
از تب��ادل بی��ش از 31 میلیون 
ب��رگ چک ب��ه ارزش��ی بالغ بر 
807 هزارمیلیارد تومان با رش��د 
ارزش��ی  و  6.3درصدی  تعدادی 
15.8 درص��دی در هش��ت ماه 

سال جاری نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل در اتاق پایاپای اسناد 

بانکی تهران است.
در این دوره بیش از 3.9 میلیون 
برگ چک به مبلغ��ی بالغ بر 42 
هزار میلیارد تومان برگشت خورده 
اس��ت که نش��ان می دهد تعداد 
چک های برگش��تی در مقایسه با 
دوره مش��ابه س��ال 1392 حدود 
19.8 درص��د و مبل��غ آن 29.8 

درصد افزایش دارد.
طب��ق وع��ده بان��ک مرکزی 
امی��د م��ی رود ب��ا راه ان��دازی 
ح��ذف  و  چ��کاوک  س��امانه 
بین  فیزیکی چک ه��ا  گ��ردش 
ش��بکه بانک��ی، می��زان ب��اال و 
برگشتی  چک های  نگران کننده 
بی��ش از پیش کاه��ش یافته و 

اعتماد به چک بازگردد.

وعده سیف برای حل سریع مشکالت چکاوک

جریان چک های بی محل متوقف می شود

اتحادی��ه طالوجواهر  ریی��س 
درباره پیش بینی خود از وضعیت 
طال و س��که در روزه��ای آینده 
گفت: این روزها با توجه به آغاز 
سال میالدی تحوالت به سرعت 
اتفاق می افتد، بنابراین نمی توان 
برای روزهای آین��ده پیش بینی 

در رابطه با قیمت طال داشت.
محمد کشتی آرای گفت: هفته 
گذشته قیمت طال روند صعودی 
داش��ته و اوایل هفته گذشته به 
دلیل آغاز س��ال میالدی قیمت 
اون��س جهانی ط��ال 1910 دالر 
ب��ود و در ط��ول هفته ب��ا توجه 
به کاه��ش قیمت نفت و کاهش 
ارزش س��هام در آس��یا، افزایش 
تقاضا در بازار آسیا افزایش یافت 
و همین موض��وع باعث افزایش 
قیمت شده و طال به 1209دالر 

رسید.
وی افزود: ط��ال روند صعودی 
خ��ود را در هفته گذش��ته ادامه 
داده و به 1219دالر در هر اونس 

افزایش یافت.
کش��تی آرای در عین حال بیان 
کرد: به طور متوسط در طول هفته 
گذشته 29دالر افزایش قیمت در 

هر اونس طال داش��تیم که یکی از 
دالیل آن کاهش قیمت نفت بود.

به گ��زارش ایس��نا، وی ادامه 
داد: قیمت س��که در اواخر هفته 

گذش��ته به یک میلی��ون تومان 
افزای��ش یافت و ای��ن در حالی 
اس��ت ک��ه نوس��ان قیم��ت ارز 

چندانی را شاهد نبودیم.

 کارشناس��ان و فع��االن بازار 
معتقدند ک��ه با پای��ان ماه های 
حرام و حرکت به س��مت پایان 
س��ال 93،تقاض��ا ب��رای طال در 

ب��ازار افزای��ش پیدا م��ی کند و 
مصرف کنن��دگان واقع��ی بای��د 
نیازهای مصرفی خود را نس��بت 

به این تحوالت تامین کنند.

قیمت طال و سکه تا کجا صعود می کند؟
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انتقاد پژویان از وجود 
موسسه های غیر مجاز

ی��ک اقتصاددان ب��ا انتقاد از عملک��رد بانک مرکزی 
در دولت پیشین نس��بت به اعطای مجوز به موسسات 

غیرمجاز به ارائه توضیحاتی پرداخت.
جمش��ید پژویان در گفت وگو با ایس��نا، درباره فساد 
اقتصادی و همچنین وجود موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مجاز گفت: این موسس��ات سپرده های مردم را در 
دس��ت خود داش��ته، اما نکته مهم و اساس��ی آن است 
که آنها در مس��یر بانک مرکزی حرکت نکرده که شاید 

دلیل آن نبود اقتدار شورای پول و اعتبار است.
وی با اش��اره به اینکه وقتی این موسسات و بانک ها 
تحت ظن ق��رار گیرند، روی س��رمایه گذاری مردم اثر 
می گذارد، تاکید کرد: ممکن اس��ت مردم س��پرده های 
خ��ود را به ط��ور کل��ی نه تنه��ا از موسس��ات، بلکه از 
بانک ه��ا هم بیرون بیاورن��د. این اقتص��اددان با انتقاد 
از عملک��رد بانک مرکزی در دولت پیش��ین و اینکه با 
توجه به نداش��تن مجوز جلوی بزرگ شدن آنها گرفته 
نش��ده اس��ت، تاکید کرد: بانک مرکزی قبلی خطاها و 
اش��تباه های زیادی داشته که مش��کالتش به مدیریت 

کنونی بانک مرکزی منتقل شده است.
پژویان به ارائه راه حل مناسب از سوی بانک مرکزی 
اش��اره کرد و گفت: ای��ن موضوع با توج��ه به پیچیده 
ب��ودن، راه ح��ل پیچیده ای ه��م دارد و بان��ک مرکزی 
به ش��دت به دنبال راهکار مناسبی است که بتواند این 
موضوع را طوری س��اماندهی کند ک��ه هزینه چندانی 
نداش��ته باش��د. او در پایان نس��بت به عدم برخورد با 
چنین موسس��اتی توضیح داد: این مسلما کاری خالف 
قانون بوده و جای تعجب اس��ت که چطور در گذش��ته 
چنین موسس��اتی شروع به کار کرد ه اند و کسی با آنها 

برخورد نکرده است.

 پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
5 میلیونی ودیعه مسکن

ی��ک مق��ام مس��ئول بانک��ی از اعطای تس��هیالت 
و  مس��کن  ودیع��ه  درم��ان،  ازدواج،  قرض الحس��نه 

دانشجویی با کارمزد چهار درصد خبر داد.
ب��ه گزارش مهر، مهدی رضایی در حاش��یه مراس��م 
اه��دای جوایز جش��نواره کارتخوان بانک پارس��یان در 
جم��ع خبرن��گاران درخصوص صندوق قرض الحس��نه 
این بانک گفت: صندوق قرض الحس��نه بانک پارسیان 
ب��ا هدف خیر و کمک به ترویج س��نت قرض الحس��نه 
تاس��یس ش��ده اس��ت. وی اظهار کرد: ای��ن صندوق، 
تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج را با ثبت نام در سامانه 
ازدواج بانک مرکزی به میزان س��ه میلیون تومان برای 
هر نفر از زوجین، تس��هیالت قرض الحسنه درمان را به 
میزان دو میلیون تومان و ودیعه مسکن را به مبلغ پنج 

میلیون تومان پرداخت می کند.
عض��و هیات مدی��ره صن��دوق قرض الحس��نه بانک 
پارس��یان ادامه داد: همچنین تس��هیالت خوداشتغالی 
برای افراد تحت پوشش کمیته امداد با معرفی سازمان 
بهزیستی پرداخت می ش��ود. رضایی با بیان اینکه این 
تسهیالت با کارمزد چهار درصد به متقاضیان پرداخت 
می ش��ود گفت: 80 درصد از منابع جذب ش��ده توسط 

این صندوق تاکنون پرداخت شده است.

کمیجانی: عالمت نزدیم که چقدر خرج کردیم
دالرهای  آزاد شده کجا رفت؟ 

قائم مق��ام بانک مرکزی عنوان کرد ک��ه دارایی های 
بلوکه ش��ده ای که آزاد ش��دند و در اختی��ار ایران قرار 
گرفته ان��د طبق اولویت های بانک مرکزی و نیاز اقتصاد 

در حال هزینه است.
اکبر کمیجانی با اش��اره به اینک��ه دارایی های بلوکه 
شده براس��اس زمان بندی آزاد ش��د و در اختیار بانک 
مرکزی قرار گرفت و مجاز به بهره برداری از آن اس��ت، 
اظه��ار کرد: این منابع در زم��ان مورد نیاز در امر ورود 
کااله��ای اساس��ی و ض��روری، مواد غذای��ی و دارویی 
همچنی��ن ب��رای واردات گروه ه��ای ده گان��ه ای که از 
طریق نرخ ارز مبادله ای وارد می ش��وند مورد اس��تفاده 
ق��رار گرفته و مثل س��ایر ذخای��ر ارزی بانک مرکزی 
هزینه می ش��ود. وی در مورد اینکه تاکنون چه میزان 
از 7.4 میلیارد دالر دارایی های بلوکه شده ای که طبق 
توافق ژنو آزاد شد، هزینه شده است، گفت: نمی توانیم 
عالمت گ��ذاری کنیم که کدام پول مصرف ش��ده چون 
در کنار آن س��ایر درآمدهای ارزی وجود داشته و بانک 
مرکزی از مجموع آن استفاده می کند، بنابراین از منابع 
واریز ش��ده به حس��اب بانک مرکزی به حدی که نیاز 

اقتصاد و تولید مرتفع شود بهره برداری خواهد شد.

طال در بازار آتی گران شد
قیم��ت معامالت آتی طال در حال افزایش اس��ت.به 
گزارش اقتصادنیوز، با انتش��ار صورت جلسه ماه دسامبر 
فدرال رزرو، قیمت معام��الت آتی طال افزایش یافت.به 
نظر نمی رس��د فعال و طبق صورت جلسه منتشر شده، 
حداقل تا ماه آوریل، فدرال رزرو تصمیمی برای افزایش 

نرخ بهره داشته باشد.
مس��ئوالن این نهاد تصمیم دارند عالوه بر نرخ بیکاری 
)که پی��ش از این تنها فاکتور مهم برای تعیین نرخ بهره 
عنوان می شد( نرخ افزایش دستمزدها را نیز در نظر داشته 
باشند. بر طبق گزارش های رسمی، نرخ دستمزد ساعتی 
متوسط کل ش��اغالن ایاالت متحده در ماه دسامبر، 0.2 
درصد نس��بت به ماه پیش از آن افت داشته که باالترین 
افت ماهانه از سال 2006 به بعد محسوب می شود.عالوه 
بر این موضوع، احتم��ال اینکه بانک های مرکزی چین و 
اروپا نیز سیاست تسهیالت کمی خود را شدت ببخشند 

به افزایش قیمت طال کمک کرده است.
معامالت آتی طال برای تحویل در ماه فوریه 0.6 درصد 
افزایش یافت و به 1216.10 دالر به ازای هر اونس رسید.

ای��ن افزایش مجموع افزایش قیمت هفته گذش��ته را به 
2.5 درص��د رس��اند.هنوز برای قضاوت زود اس��ت، اما به 
نظر می رسد فعال، طال در سال 2015 روند معکوس سال 
گذش��ته را می پیماید.کاهش قیمت طال در سال گذشته 

میالدی از سال 1998 به بعد بی سابقه بود.

سکه965 هزار تومان
روز گذش��ته دالر 3/514 توم��ان، پون��د 5/379 
توم��ان و یورو4/208توم��ان را دید. ای��ن در حالی 
اس��ت که قیمت طالی 18 عی��ار 1/015/94 تومان 
و س��که طرح جدید 965/000 تومان و س��که نیم 
ه��م 498/000 تومان قیمت خورد. هر اونس طالی 

جهانی هم به قیمت 1/224/40 دالر عرضه شد. 

پست بانک با پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات به تفاهم رسید

پست بانک ایران به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
خدمات بانکی ارائه می دهد. 

براس��اس تفاهم نام��ه منعق��ده بین پس��ت بانک 
ای��ران و پژوهش��گاه ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
ضمن توس��عه همکاری های دوجانبه و اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای متقابل، خدمات متن��وع این بانک به 
پژوهش��گاه مذکور ارائه می ش��ود. در مراسم امضای 
این تفاهم نام��ه که با حضور تنی چند از مس��ئوالن 
پژوهش��گاه ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات و این 
بانک برگزار ش��د، محمودش��یردل، مدیر امور شعب 
و مناطق ضمن تش��ریح فعالیت ها و خدمات پس��ت 
بانک ایران، استفاده از ظرفیت های آن را برای همه 

سازمان ها و دستگاه های اجرایی ضروری دانست. 
وی اف��زود: باتوجه ب��ه اینکه این بان��ک به عنوان 
بان��ک عام��ل وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
معرفی ش��ده، می تواند نقش مهم��ی در رونق تولید 
و اش��تغال زائی کش��ور به ویژه در روستاها و مناطق 
محروم داش��ته باشد. گفتنی اس��ت این تفاهم نامه 
در دفتر معاونت پش��تیبانی و توس��عه منابع انسانی 
پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات وابس��ته به 

مرکز تحقیقات مخابرات ایران منعقد شد. 

بازنگری در نرخ تسهیالت
 بانک توسعه صادرات

 پرتف��وی اعطای تس��هیالت بانک توس��عه صادرات 
)اعم از ریال��ی و ارزی( به بخش های مختلف بازنگری 
می ش��ود. ای��ن کار با  ب��ا تاکید بر ص��ادرات در حوزه 
نرم افزاری، محصوالت »های ت��ک«، »دانش بنیان« و 
»آی ت��ی«  خواهد بود. عل��ی صالح آبادی، مدیر عامل 
بانک توس��عه صادرات در نخس��تین حض��ور خود در 
جلسه هیات مدیره بانک توسعه صادرات، از مرور مجدد 
سیاس��ت های کالن اعتباری و احتم��ال بازنگری نرخ 
سود تس��هیالت خبر داد و گفت: نرخ سود تسهیالت 
در چارچوب سیاس��ت های ابالغی بان��ک مرکزی و با 
در نظر گرفتن »تحلیل محی��ط اقتصادی و تجاری«، 
پس از گذش��ت ش��ش ماه از اجرای آزمایشی بررسی 
و در ص��ورت نیاز بازنگری می ش��ود. مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات همچنین بر لزوم تبیین و مرور مجدد 

رویکردها و سیاست های کالن اعتباری تاکید کرد. 
وی در ای��ن نشس��ت با اش��اره به تاثیر »ش��رایط 
محیطی در اقتصاد« و توجه به ش��اخص هایی چون 
روند اجرا، ارزش گذاری طرح و توجیه پذیری طرح ها 
و پروژه ها گفت: ضروری است سیاست های اعتباری 
بان��ک، فراتر از ن��گاه وثیقه محوری ص��رف، عواملی 
همچ��ون صادراتی ب��ودن ط��رح، توجیه پذیری آن، 
نوس��انات قیمت ها )به ویژه قیمت نفت( و به عبارتی 
»تحلیل محیط کسب و کار« را نیز مدنظر قرار دهد. 
صالح آبادی با اشاره به اختصاص بخش قابل توجهی 
از منابع بانک به طرح ها و قفل ش��دن منابع در این 
بخش اظهار کرد: ضروری است در خ��صوص سهم 
تسهیالت بانک در هر یک از دو سرفصل »طرح ها« 
و »س��رمایه در گردش« چه از مح��ل منابع بانک و 
چه از محل منابع صندوق توس��عه ملی، اس��تراتژی 

مشخص و مدونی وجود داشته باشد. 
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نمایشگاه صنعتی و بازرگانی ایران 
در ترکمنستان برپا می شود

نمایش��گاه ب��زرگ صنعت��ی و بازرگانی ای��ران طی 
روزهای ششم تا هشتم اسفندماه سال جاری با حضور 
صاحب��ان صنایع و تج��ار ایرانی در قصر نمایش��گاهی 

عشق آباد )ترکمنستان( برگزار می شود.
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، سفی��ر ای��ران در 
ترکمنس��تان در همایش��ی که به همین منظور برگزار 
ش��ده بود، اعالم کرد: ایران برای کس��ب سهم بیش��تر 
از ب��ازار ترکمنس��تان رقابت سختی با دیگر کش��ورها 

به خصوص ترکیه دارد.
محمد موسي هاشمي گلپایگانی، با اشاره به اینکه رشد 
اقتصادی ترکمنس��تان در سال ٢٠١٤ بیش از ١٠ درصد 
بوده است، افزود: ترکمنس��تان امروز با سال های گذشته 
تف��اوت زی��ادی از لحاظ فیزیک��ی و برنامه ری��زی دارد و 

چشم انداز این کشور برای آینده درخشان است.
سفیر ایران در ترکمنستان با بیان اینکه شرکت های 
ایران��ی ارزش های افزوده بیش��تری ب��رای پیروزی در 
مقابل شرکت های رقیب در ترکمنستان دارند، تصریح 
کرد: با توجه به اشتراک فرهنگی و تاریخی دو کش��ور 
و همچنی��ن با توجه به پیش��رفت تکنولوژی ایران طی 
سال های اخیر، ترکمنس��تان با روی باز از شرکت های 
موفق ایرانی در این کشور استقبال می کند و به درستی 

شرکت های ایرانی را به رسمیت می شناسد.
مشاور وزیر نفت کشورمان نیز در این همایش گفت: 
ب��ا اقدام های انج��ام گرفته در چند م��اه گذشته بیش 
از ٤٠٠ میلی��ون دالر ان��واع مختلف کاال برای کش��ور 
ترکمنستان معرفی شده و بیش از سه هیات ترکمن از 

شرکت های ایران بازدید کردند.
محم��د تقی امانپ��ور افزود: همچنن ط��ی مدت اخیر 
هیاتی ٣٤ نفره به دستور وزیر نفت به کشور ترکمنستان 
سف��ر کرد و با شرکت های ترکمنی درباره صادرات کاال و 
خدمات فنی - مهندسی مذاکره های خوبی انجام داد و در 

این مذاکره ها پیشنهادهای خوبی ارائه شد.
نماین��ده ویژه وزیر نفت در ص��ادرات کاال و خدمات 
مهندسی ب��ا بیان اینک��ه درراستای اج��رای سیاست 
راهبردی ب��رای صادرات به ترکمنس��تان س��ه برنامه 
کوتاه م��دت، میان مدت و بلند م��دت در وزارت نفت در 
ح��ال پیگیری است، افزود: برنامه کوتاه مدت این است 
ک��ه به سرعت شرکت هایی که ق��ادر به حضور در بازار 
ترکمنستان هس��تند شناسایی شوند و تالش کنیم تا 

حد توان از این شرکت ها حمایت شود.
ریی��س اتاق بازرگان��ی خراسان شمال��ی نیز در این 
همایش با بیان اینکه کش��ور ترکمنستان ظرفیت های 
باالیی برای استفاده از تولیدات کش��ورمان دارد، گفت: 
ای��ران پارسال حدود 858 میلی��ون دالر در زمینه های 
کش��اورزی و خدمات فنی و مهندسی به ترکمنس��تان 
ص��ادرات داشته و ح��دود 5٠ میلی��ون دالر از استان 

خراسان شمالی به این کشور صادر شده است.
صمدی افزود: پس از بروز مشکالت در روسیه به واسطه 
تحریم های یک طرفه غرب اکنون تقاضا و بازار بزرگی در 
ترکمنستان آمادگی استفاده از تولیدات کشورمان را دارد.

عالقه مندان به منظور کسب اطالعات بیشتر می توانند 
به سایت اتاق بازرگانی ایران یا تهران مراجعه کنند.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران: 
قاچاق کاال سبب آزار تجار 

قانونمند و شناسنامه دار شده است
مجیدرض��ا حریری، ریی��س کمیس��یون واردات اتاق 
بازرگانی ایران در گفت وگ��و با فارس، به وضعیت قاچاق 
کاال در کش��ور و راهکارهایی که بتواند این مسئله را حل 
کن��د، اشاره کرد و گفت: قاچاق موضوعی است که سبب 
آزار تج��ار قانونمند و شناسنامه دار شده است و در حالی 
که ما کاالها را با حداقل تعرفه متوسط ٢6.6 درصد وارد 
می کنیم جای بس��یار تاسف است ک��ه قاچاقچیان بدون 

پرداخت هیچ گونه هزینه ای کاال را وارد بازار می کنند. 
وی با اشاره به اینکه ایران در دنیا پس از کشوری به نام 
باهاما که هیچ جایگاهی در تجارت ندارد، دومین کشوری 
است که باالترین میزان تعرفه واردات را دارد، افزود: البته 
وض��ع این تعرفه ها با نیت خی��ر و حمایت از تولید اتفاق 
افتاده، درحالی ک��ه صدای فعاالن اقتصادی، تولیدکننده، 
تج��ار قانونی، مصرف کنن��ده و حتی خ��ود دولت را هم 
درآورده است و فقط قاچاقچیان کاال و آنهایی که از قاچاق 

حمایت می کنند، از این امر راضی هستند. 
ریی��س کمیس��یون واردات اتاق بازرگان��ی ایران به 
این نکته اشاره کرد که قاچاق کاال بیش��تر در کاالهای 
اولویت 9 و ١٠ که کاالهای ساخته شده هس��تند، رخ 
می دهد و بعد از سیگار، پوشاک، لوازم آرایش��ی و کیف 
و کفش بیش��ترین حجم قاچاق کاال به داخل کشور را 

به خود اختصاص داده اند. 
حریری اضافه کرد: درحالی که همین کاالها بیشترین 
تعرف��ه قانونی سود و ع��وارض را بای��د بپردازند و تقریبا 
صد در صد قیمت خرید باید ص��رف عوارض قانونی شود، 
مض��اف بر آنکه تجار باید هش��ت درصد مالیات بر ارزش 

افزوده و دو درصد مالیات علی الحساب بپردازند. 
وی ب��ا ذکر مثالی در مورد تعرف��ه موبایل که بخش 
زی��ادی از قاچ��اق را به خود اختص��اص داده این گونه 
توضی��ح داد ک��ه اگرچ��ه تعرف��ه واردات موبای��ل از 
١٢درصد به شش درص��د کاهش یافته اما در کنار آن 
باید هش��ت درصد مالیات بر ارزش افزوده و دو درصد 
مالیات علی الحساب پرداخت شود و عمال قدرت رقابت 
تاج��ر قانون��ی با کاالی قاچ��اق را از بین ب��رده و باید 
بگوییم قدرت رقابت م��ان در برابر کاالهای کم  حجم و 

گران  قیمت صفر است. 

نمایشگاه فیتور فرصت مناسبی برای 
حضور در بازار رقابت جهانی است

نمایش��گاه فیتور ب��ه دلیل سابقه ای ک��ه دارد در 
بازارهای گردشگ��ری دنیا از اهمیت بس��یار باالیی 
برخوردار است، این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی 
برای معرف��ی ظرفیت ه��ا و حضور در ب��ازار رقابت 

جهانی است. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری می��راث آری��ا، مرتضی 
رحمانی موح��د، مع��اون گردشگ��ری در نشس��ت 
هم اندیشی و معرفی برنامه های نمایشگاه بین المللی 
فیتور ٢٠١5 با اشاره به همکاری کانون جهانگردی 
و اتومبیلران��ی در انجام اقدامات حضور ایران در این 
نمایش��گاه گفت: حضور در نمایشگاه های بین المللی 
به عنوان راهکاری برای معرفی جاذبه ها و ظرفیت ها 

و عرصه ای برای بازاریابی بر کسی پوشیده نیست. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه حض��ور ق��وی و مس��تمر در 
نمایش��گاه های بین الملل��ی نش��انه ب��ازارداری است، 
تصریح کرد: اگرچه جمه��وری اسالمی ایران در قالب 
دفاتر خدمات مس��افرتی در سی و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی فیتور حاضر می شود اما موضوع کلیدی این 
است که ما می خواهیم به عنوان یک پنجره واحد، ایران 
را به دنیا معرفی کنیم.  رحمانی موحد با تقدیر از فعاالن 
بخش خصوصی که نسبت به حضور در نمایشگاه فیتور 
اعالم آمادگی کردند، یادآور شد: این نمایشگاه به دلیل 
سابقه ای که در بازارهای گردشگری دنیا دارد از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است. این نمایشگاه فرصت بسیار 
مناسبی برای معرفی ظرفیت ها و حضور در بازار رقابت 

جهانی است. 
معاون گردشگری همچنین به معرفی صنایع دستی 
در نمایش��گاه فیتور اشاره ک��رد و گفت: صنایع دستی 
به عنوان یکی از محصوالت نفیس کشور ما جاذبه های 
بسیاری برای گردشگران دارد که باید بیش از پیش در 

معرفی این آثار برنامه ریزی شود. 
وی خط��اب به شرکت ه��ای خدمات مس��افرتی 
حاضر در نمایشگاه فیتور، تصریح کرد: باید همچون 
سال های گذشته به عنوان یک پیکر واحد و مجموعه 
متحد، زیر چتر جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه 

فیتور حاضر شویم.

دولت در الیح��ه بودجه سال 
آین��ده، ١٠٠ میلی��ارد توم��ان 
مناب��ع مالی ب��ه صادرکنندگان 
اختصاص داده اس��ت که شاید 
کمکی ب��ه ای��ن صادر کنندگان 
باش��د. جوای��زی ک��ه برخی از 
صادرکنندگ��ان معتقدن��د باید 
قوانی��ن اعط��ای آن پی��ش از 
پرداخت اصالح شود و برخی هم 
می خواهند مبلغش بیشتر باشد. 
نظر ع��ده ای از فعاالن اقتصادی 
هم بر این است که دولت به جای 
پرداخ��ت جوای��ز صادراتی که 
کمک آنچنانی به صادرکنندگان 
نمی کند، راه تولید را هموار کند. 
برخی صادرکنندگان هم بر این 
باورند که این جای��زه تاثیر گذار 
است ام��ا باید ه��ر صادر کننده 
نمونه ای ب��ه دریافت آن امیدوار 
باشد تا جایزه ایجاد رقابت کرده 
باشد. با همه این توصیف ها و با 
گذشت س��ه سال از لغ��و جوایز 
صادراتی، صادر کنندگان به چه 
کمک هایی نی��از دارند و عنایت 
دول��ت در بودج��ه 9٤ چق��در 
می تواند در حل مش��کالت این 
حوزه موث��ر باشد؟  عض��و اتاق 
بازرگان��ی ته��ران معتقد است 
صادر کنندگان به مش��وق های 
دیگری نیاز دارند ت��ا بتوانند در 
بازاره��ای بین الملل��ی حرف��ی 
برای گفتن داشته باشند. سیده 
فاطم��ه مقیم��ی ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: اگرچه عنایت 
دولت به این مس��ئله قابل توجه 
است اما به نظر من آنچه می تواند 
صادرکنندگان را خوشحال کند 
اصالح مجموعه قوانین در روند 
پیش از ص��ادرات است. به گفته 
وی دول��ت باید در تولی��د نگاه 
صادرات محور داشته باشد. این 
عضو اتاق بازرگانی در خصوص 
اصالح قوانی��ن توضیح می دهد: 
قوانین تولید در کش��ور ما برای 

تولید کنندگان سخ��ت است و 
آنچه روند صادرات را دشوار و پر 
پیچ و خم می کند همین قوانین 
تولی��د اس��ت در صورتی که اگر 
تولید صادرات مح��ور باشد هم 
به نفع تولید کننده و هم به نفع 
صادرکنندگ��ان است. این عضو 
ات��اق بازرگانی ادام��ه می دهد: 
اگ��ر بخواهیم جوای��ز صادراتی 
را از ی��ک س��و و اص��الح روند 
تولید را از سوی دیگر مقایس��ه 
کنی��م، تس��هیل رون��د تولی��د 
به مراتب جایزه بزرگ تری برای 

صادرکنندگان خواهد بود. 
پرداخ��ت جوای��ز صادرات��ی 
پی��ش از آنکه در س��ال 9٠ لغو 
شود، متوقف ش��ده بود و دولت 
به صادرکنندگ��ان بدهکار شد. 

رییس اتحادی��ه صادرکنندگان 
خش��کبار ای��ران از سر گی��ری 
پرداخ��ت جوای��ز صادرات��ی را 
از س��وی دولت مثب��ت ارزیابی 
ک��رده و ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوید: اگر مش��کلی به وجود 
نیای��د و مجل��س ای��ن مبلغ را 
تصویب کند، قاعدت��ا باید ابتدا 
بده��ی صادرکنندگان پرداخت 
شود. محمد حس��ن شمس فرد 
ادام����ه می ده����د: درص��د 
پرداختی ب��ه صادرکنندگان با 
توجه به حج��م صادراتی توسط 
صادرکنندگ��ان به آنه��ا تعلق 
می گیرد و بای��د منتظر بمانیم و 
ببینیم این مبل��غ در سال آینده 
چقدر خواهد ب��ود. شمس فرد 
در ای��ن خص��وص ک��ه نظارت 

مختلف و متض��ادی در ارزیابی 
این جایزه وج��ود دارد، توضیح 
می ده��د: ب��ه نظر م��ن اعطای 
ای��ن جای��زه الزم اس��ت، شاید 
کمک اندک��ی ب��ه صادر کننده 
باش��د اما ب��ه هر حال مش��کل 
ک��وچک��ی از آنه����ا را ح��ل 
خواهد ک��رد. ریی��س اتحادیه 
ص���ادرکنندگ�ان خش��کب��ار 
ای��ران ک��ه معتقد اس��ت هیچ 
تس��هیالت دیگری را نمی توان 
با جایزه صادراتی جایگزین کرد، 
می افزاید: وعده ه��ای زیادی به 
صادر کنندگ��ان داده شده است 
مانند تسهیالت برای حمل و نقل، 
کمک ب��رای سفره��ای تجاری 
خارجی و کمک ب��رای شرکت 
در نمایش��گاه های بین المللی، 

اما این کمک ها عملی نش��ده یا 
بسیار اندک عملی شده اند. 

شمس فرد می گوید: اما جوایز 
صادراتی باوجود اینکه در دولت 
قبل تعطیل شد ما امیدواریم که 
دول��ت یازدهم ب��ه وعده هایش 
عم��ل کن��د. ب��ه گفت��ه وی 
صادرکنندگان ترجیح می دهند 
در ثبات اقتصادی ک��ار کنند و 
شاید این مسئله در کنار جوایز 
صادراتی بتواند بهترین مش��وق 
برای صادرکنندگان در بازارهای 

پر رقابت بین المللی باشد. 
شای��د تاثی��ر جای��زه موقتی 
باشد اما آنچه ب��ه نظر می رسد 
یک صادر کننده پس از دریافت 
جایزه نی��از دارد تثبیت جایگاه 
او به عن��وان ی��ک فع��ال موفق 
اقتص��ادی در کش��ور اس��ت 
که الزاما ب��ا جایزه ت��داوم پیدا 
نمی کن��د. اهمی��ت و تثبی��ت 
جایگ��اه صادرکنندگ��ان نمونه 
به عن��وان سازندگان بخش��ی از 
اقتصاد کشور و تجارت خارجی 
می تواند از مهم تری��ن نیاز های 

یک صادرکننده نمونه باشد. 
به گزارش »فرص��ت امروز«، 
جوای��ز صادراتی ک��ه به صورت 
نقدی ب��ه صادرکنندگان نمونه 
پرداخ��ت می ش��د، در س��ال 
١٣89 متوقف مان��د و در سال 
١٣9٠ لغ��و ش��د.  به گ��زارش 
روابط عموم��ی و امور بین الملل 
سازم��ان توسعه تج��ارت ایران 
صادرکنندگ��ان نمونه براساس 
چهار معیار »درآمد ارزی حاصل 
از صادرات«، »حف��ظ و توسعه 
بازارهای ه��دف و فعالیت های 
بازاریاب��ی«، »مه��ارت فن��ی 
و تخصص��ی شرک��ت در ام��ر 
ص��ادرات« و »عضوی��ت در 
تش��کل های تخصصی صادراتی 
مل��ی و استانی« م��ورد ارزیابی 

قرار می گیرند. 

بررسی نظر صادرکنندگان  درباره بازگشت جوایز صادرات

 تسهیالت یا جایزه
کدام مطلوب، کدام شدنی

رییس شورای بازرگانی مشترک ایران و امارات مطرح کرد

علت کاهش تجارت ایران و امارات
رییس شورای بازرگانی مش��ترک ایران و امارات ضمن تشریح دالیل کاهش روابط تجاری 
ایران با امارات، پیش بینی کرد: اگر در آینده روابط مان با چین و کره محدود شود، تجارت مان 
ب��ا ام��ارات باال می رود اما اگر روابط مان با این کش��ور ها بیش��تر شود، تجارت م��ان با امارات 

همچنان روند کاهشی خواهد داشت.
مسعود دانشمند در گفت وگو با ایسنا، توسعه روابط با کشور هایی مانند چین و هند را مهم ترین 
دلیل کاهش ٤١ درصدی روابط تجاری ایران و امارات عنوان و اظهار کرد که کاهش روابط تجاری 
ایران با امارات از حدود دو سال پیش شروع شده است. وی عنوان کرد: از زمانی که قرار شد کاال ها 
را به شکل مس��تقیم از چین و هند خریدوفروش کنیم، معامالت مان که پیش تر از طریق امارات 

به عنوان مرکز تجارت مجدد انجام می شد، کاهش پیدا کرد.
رییس کمیس��یون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران گفت: آمار ها نش��ان دهنده این است که 
آنچ��ه از تج��ارت ایران با امارات کاهش یافته، به تجارت با هند و چین اضافه شده است و در 

واقع این میزان کسری مبادالت با امارات به سمت هند و چین منتقل شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه امارات کش��وری تولید کننده نب��وده است که ای��ران بخواهد کاال های 
تولی��دی اش را بخرد، امارات را محل تجارت مجدد در روابط تجاری ایران دانس��ت و توضیح 
داد: کاال هایی که قرار بوده از هند، چین، ژاپن، کره یا کش��ور های اروپایی به ایران وارد شود 
ابت��دا به امارات می آمد و بعد وارد ایران می شد. دانش��مند ی��ادآور شد ماشین های کره ای یا 

ژاپنی که در تهران هستند از امارات وارد می شوند اما هیچ کدام تولید امارات نیستند.
رییس شورای بازرگانی مشترک ایران و امارات عنوان کرد: در عرصه صادرات همین شکل 
در روابط با امارات وجود داشته است. در واقع امارات برای ما حکم واسطه را داشته است، اما 
درحال حاضر شرایط به گونه ای شده که مس��تقیما کاال های مان را به چین و هند می فروشیم 
و پ��ول را از خودش��ان دریافت می کنیم. به گفته وی ایران کاال یی را به شکل مس��تقیم برای 
مصرف داخلی به امارات صادر نمی کرده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
ادام��ه داد: به عنوان نمونه وقتی به اروپا پس��ته صادر می کنیم معامل��ه آن را از طریق امارات 
انج��ام می دهیم یا زمانی  ک��ه می خواهیم کاالیی را به ژاپن ص��ادر کنیم چون نمی توانیم ال 
اسی صادراتی اش را بگیریم اسنادش را از طریق دوبی معامله می کنیم. دانشمند با بیان اینکه 
ام��ارات ب��رای ایران در عرصه واردات و صادرات مرکز تج��ارت مجدد است، تصریح کرد: این 
کشور نه بازار مصرف کاالهای ایرانی است و نه محلی برای تولید کاالهای صادراتی به ایران.
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران درباره آینده روابط تجاری با امارات گفت: 
اگر روابط مان با چین و کره محدود شود، تجارت مان با امارات باال می رود اما اگر روابط مان با 

این کشور ها بیشتر شود، تجارت مان با امارات همچنان روند کاهشی خواهد داشت.

تجارت

بیمه

تجارت

اتاق بازرگانی

گردشگری

پارس آباد مغان به استقبال بیمه پاسارگاد آمد 
شعب��ه پارس آباد مغان همزم��ان با هفته وحدت و به مناسبت می��الد باسعادت رسول 
اکرم )ص( و والدت امام جعفر صادق )ع( با ارائه انواع خدمات مشاوره بیمه ای در استان 

اردبیل حضور خود را به ثبت رساند.
طب��ق این گزارش، شرکت بیم��ه پاسارگاد در محل شعبه واقع در میدان آزادی )فلکه 
اجیرلو(، بلوار شهید بهش��تی، نرسیده به خیابان شورا تلفن: 5٣٢7٣٢65٤ - ٠٤5 آماده 

ارائه انواع خدمات بیمه ای به مردم عزیز شهر پارس آباد است.
ای��ن گزارش می افزاید: سبد محصوالت بیمه ای شرک��ت بیمه پاسارگاد در این شعبه، 
شام��ل بیمه های عمر و تامین آتی��ه با مزایای انعطاف پذیری در میزان حق بیمه مطابق 
ب��ا توان پرداخت مردم و اختیار در ش�ی��وه پرداخت حق بیمه همچنین ارائه جدیدترین 
محص��ول این شرکت با عنوان »بیمه عمر و تامین آتیه مکمل بازنشس��تگی«، بیمه های 
آتش سوزی )واحدهای صنفی، منازل مس��کونی، مراکز صنعتی و غیر صنعتی(، اتومبیل 
)ثال��ث، بدنه(، باربری )حمل و نقل داخلی و بین المللی(، بیمه های اشخاص )عمر، حادثه، 
درمان(، بیمه های مس��ئولیت )مس��ئولیت مدنی، مس��ئولیت حرفه ای شامل پزشکان و 
پیراپزشکان و همچنین مسئولیت کارفرمایان و سازندگان ابنیه و...(، مهندسی، مسافرتی 

داخل و خارج از کشور در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه می شود.



سقوط ایران 140 شركت هسا 
در خیابان های اطراف مهر آباد بار 
دیگر زنگ خطری را به صدا درآورد 
كه سال ها به فراموشی سپرده شده 
بود و نبود یك راه حل قطعی آن را 

به بایگانی فرستاده است. 
طبق قوانین بین المللی كه ایران 
نیز باتوجه به عضوی��ت در ایكائو 
ملزم به انجام آن است حریم متصل 
به باند فرودگاه های مس��افرتی از 
انجام هرگون��ه ساخت و ساز منع 
شده اند. طرح ساخت فرودگاه در 
مناطق اطراف شه��ر و ایجاد یك 
حدفاص��ل منطقی بی��ن مناطق 
شهری و فرودگاه های پرتردد نیز 
در كنار حفظ حریم شهر به رعایت 

این قوانین نظر دارد. 
فرودگ��اه مهرآب��اد ته��ران اما 
به عن��وان اصلی تری��ن مرك��ز 
رفت و آم��د پروازه��ای داخل��ی 
كش��ور از این قاعده مستثناست. 
ساخت و سازه��ای گس��ترده در 
محدوده طرشت و رسی��دن نوار 
ساختمان ه��ای چندین طبقه به 
آستانه فرودگ��اه باعث شده عمال 
تیك آف هواپیما در مهر آباد بر فراز 
ساختمان ه��ای مس��كونی انجام 
شود.  اشكال كار ام��ا جایی است 
كه هیچ سازمانی مسئولیت تامین 
مج��وز ساخت و سازهای طرشت 
را برعهده نمی گی��رد و این یعنی 
طرشت قربانی یك زمین خواری 
بزرگ شده است.  مهر آباد به عنوان 
یك��ی از قدیمی تری��ن مراك��ز 
اقتصادی تهران در زمانی ساخته 
شد ك��ه هنوز هی��چ ساخت و ساز 
محسوسی در اطراف میدان آزادی 
مش��اهده نمی شد.   كارشناسان 
فعال در طراحی و برنامه ریزی برای 
ساخت ای��ن پروژه ب��زرگ بعدها 
رسما اعالم كردند ك��ه نه تنها در 
فرودگاه مهر آب��اد خبری از مجوز 
ساخت و ساز عمرانی مطرح نبوده 
كه حتی با توجه به پیگیری های 
انجام شده از س��وی برنامه ریزان 
به منظ��ور رعایت حری��م قانونی 
فرودگاه هیچ نهادی اجازه تامین 
مجوز برای ساخت و س��از در این 
محدوده را نداشت��ه است.  زمین 
خواری در ته��ران اما تنها محدود 
به ح��وزه بزرگی مانن��د طرشت 
نیس��ت و در اط��راف ای��ن شهر 
بزرگ باره��ا ساختمان ها، برج ها 
و مجتمع های��ی سربرآورده ان��د 
كه به طور رسم��ی از سوی هیچ 
نهادی تعیین تكلیف نشده و عمال 
به شكل ق��ارچ گونه سرتاسر شهر 
را گرفته اند.  خب��ر نامعلوم بودن 
سرنوشت 150 هكت��ار از اراضی 
باالی منطقه اوی��ن تهران نیز كه 

اخیرا از ورود بازرسی كل كش��ور 
به آن سخن گفته می شود نشان از 
آن دارد كه تهران با توجه به تعیین 
تكلیف شدن مناطق بس��یاری از 
محدوده شهری و ب��رون شهری 
آن و البته نظارت های چند جانبه 
همچنان به عن��وان یكی از اهداف 
اصلی زمین خواران مطرح و قابل 

پیگیری است. 

  زمین خواری
 630 هكتاری 

ب��ا وج��ود طرح ه��ای مختلف  
ط��رح ش��ده از زمین خ��واری در 
شه��ر و استان ته��ران ام��ا هنوز 
محدوده طرشت به عن��وان یكی 
از اصلی ترین قربانی��ان این حوزه 
شناخت��ه می ش��ود. افزایش قابل 
توجه تقاض��ای تهرانی ه��ا برای 
خرید و ساكن شدن در خانه های 
مناطق غربی شه��ر باعث شده در 
كنار گس��ترش یافتن حوزه های 
شمال��ی می��دان آزادی منطق��ه 
جنوب غ��رب آن نیز م��ورد اقبال 

قرار گیرد و زمین خواران با استفاده 
از ارتباطاتی كه داشته اند بتوانند 
برای خود یك حوزه امن و سودآور 
در طرشت به وجود آورند.  فریبرز 
واحدی، مدیر كل راه و شهرسازی 
استان تهران چندی قبل با اشاره 
ب��ه زمین خ��واری 630 هكتاری 
در اراض��ی طرش��ت اع��الم كرد: 
بخشی از این اراضی از سوی فردی 
نزدیك به دو ده��ه قبل باتوجه به 
ارتباط��ات مخصوص خ��ود سند 
زده شده و به ش��كل خرد در بین 
متقاضی��ان فروخته ش��ده است.  
هر چند به گفت��ه واحدی، در این 
رابط��ه پیگیری ه��ای قانونی در 
حال انجام ب��وده و محاكم قضایی 
به دنبال ابط��ال اسناد صادر شده 
دراین حوزه هس��تند ام��ا باتوجه 
به ساخت و سازهای گس��ترده در 
منطقه طرشت و فروش واحدهای 
مسكونی مختلف به شكل كوچك 
بین سرمایه گذاران خرد مشخص 
نیست كه این زمین خواری چگونه 
كنترل خواهد شد.  واحدی به یك 

پروژه زمین خواری ب��زرگ دیگر 
در شهر تهران مرب��وط به منطقه 
قلعه سلیمان خان نیز اشاره كرده 
و مس��احت مربوط ب��ه این زمین 
خواری را بیش از هش��ت میلیون 
مت��ر مرب��ع تخمی��ن زده است.  
این مجموعه نی��ز از سوی دولت 
به عن��وان اراضی مل��ی شناخته 
می ش��ود و ب��ا ارائ��ه دادخواست 
مراحل تغییر سن��د آن پیگیری 
می شود. هرچند با فعالیت گسترده 
قوه قضاییه و سازمان های ذی ربط 
محدوده ه��ای مختلفی كه تحت 
كنترل زمین خ��واران در آمده اند 
بارها شناسای��ی و به دولت تقدیم 
شده است اما همچن��ان با وجود 
برخ��ی امكان��ات دورزدن قانون، 
اف��رادی كه ت��وان سوء استفاده از 
فض��ای موجود را دارن��د اقدامات 
برای تصرف غیر قانونی زمین های 
استان را ادامه می دهند.  مسئله ای 
كه هر چند اعض��ای شورای شهر 
ته��ران با جدی��ت نس��بت به آن 
واكنش نش��ان می دهند اما نبود 

طرح های مدون و پیگیری قاطع 
باعث شده عمال ش��ورای شهر از 
وضعیت برخی ازاین پروژه ها دور 
بماند.  اسماعی��ل دوستی، عضو 
شورای شهر ته��ران در گفت وگو 
با »فرصت ام��روز«، با اش��اره به 
پیگیری ه��ای گس��ترده صورت 
گرفته برای مقابله با زمین خواران 
در استان تهران اظهار كرد: هر چند 
به دلیل گستردگی ساخت و سازها 
در شه��ر و تعیی��ن تكلیف شدن 
بسیاری از اراضی موجود آن عمال 
راه برای سوء استفاده افراد به شدت 
محدود است اما متاسفانه برخی با 
استفاده از شرایط موجود نسبت به 
دور زدن قانون اقدام می كنند. البته 
اقدامات مثبت و غیر قابل انكار قوه 
قضاییه و دادگاه ویژه زمین خواری 
ضربه های محكمی را به این مسئله 
وارد كرده است.  به گفته دوستی، 
هر چند بح��ث اراض��ی طرشت 
مربوط به سال ه��ا پیش می شود 
و هن��وز گزارش مدون��ی از آن در 
شورای شهر تهران قرائت نشده اما 
قطعا در صورت اثبات این مسئله 
و ارائه گزارش اعضای شورا مانند 
دیگر مصادیق موجود با آن برخورد 
كرده و اجازه ادامه یافتن تملك آن 
را نمی دهند. حتی اگر نیاز باشد از 
مدی��ر كل راه و شهرسازی استان 
تهران برای ارائه گزارش های الزم 
دعوت خواهد شد.  دوستی تاكید 
كرد: صدور پروانه ساخت و ساز در 
تهران طبق قوانین مصوب شهری 
اجرای��ی می ش��ود و دستگاه های 
ذی ربط باید طبق مسئولیت های 
خ��ود پیگیری ه��ای الزم در این 
زمین��ه را انجام دهن��د. قطعا دور 
زدن قانون در تصرف زمین هایی 
كه متعلق به م��ردم است تحمل 
نخواهد شد و شورا به شدت با آنها 
برخورد خواهد كرد.  با وجود اینكه 
در سال های گذشته بس��یاری از 
باندهای زمین خواری در سرتاسر 
كشور كش��ف شده و نس��بت به 
كنترل آنها اقدامات گس��ترده ای 
صورت گرفته اما همچنان جوالن 
زمین خواران حتی در كالنشهری 
مانند ته��ران ادام��ه دارد. تملك 
غیر قانون��ی زمین های گس��ترده 
طرشت كه حاال ن��ه به عنوان یك 
زمین خ��واری كه به عن��وان یك 
تهدید ج��دی ب��رای ساكنان آن 
شناخته می شود تنها گوشه ای از 
مواردی است ك��ه از سوی افرادی 
كه به قانون پش��ت كرده اند اتفاق 
افتاده است.  هر چند هیچ نهادی 
در مقابل زمین خواری روی خوش 
نش��ان نداده اما هنوز نمی توان از 
ریشه كن شدن این مسئله سخن 

گفت. 

وزی��ر راه  و  شهرس��ازی ب��ا 
اش��اره به اینك��ه در ح��ال حاضر 
در  مدرک گرای��ی  مس��ابقه 
كش��ور، سلس��له مراتب مه��ارت 
را تحت الش��عاع خ��ود ق��رار داده 
است، گفت: اكن��ون بخش عمده 
فعالیت ه��ای ساختمان��ی توسط 
افرادی انجام می شود كه مهندس، 
كاردان، معم��ار تجرب��ی و حتی 
كارگ��ر ماه��ر ه��م نیس��تند.  به 
گ��زارش روابط عموم��ی سازمان 
نظام كاردان��ی، عباس آخوندی با 
بیان اینكه امیدوارم منش��ا دوران 
جدی��دی در صنع��ت ساختمان 
باشیم، اظه��ار داشت: به طوركلی 
با این موض��وع موافقم كه جایگاه 
كاردان ه��ای فن��ی در صنع��ت 
ساختمان باید تبیی��ن شود.  وی 
افزود: اصلی ترین بخش آموزش، 

ایجاد ق��درت خالقیت و كار است 
وگرنه آموزش علوم و فنون در نظام 
آموزشی فقط آموزش محفوظات 
به افراد است كه مش��كلی را حل 

نمی كند. 
وزی��ر راه و شهرسازی ب��ا اشاره 
ب��ه اینك��ه ق��درت خالقی��ت و 
ارزش افزوده نكت��ه مهمی است، 
تاكی��د ك��رد: بخش عم��ده ای از 
سلس��له مراتب مهارت به كسانی 
مرب��وط است ك��ه ق��درت اداره 
كارگاه و مهارت آن را دارند و اتفاقا 
می توانند مكم��ل دانش و مهارت 

مهندسی باشند. 
به گفت��ه آخون��دی، راه اندازی 
سیستم سلس��له مراتب مهارت، 
بس��یار ضروری است، چرا كه در 
حوزه اجرایی با مش��كالت جدی 
یافت��ن اف��راد متخص��ص مواجه 

هستیم. 
وی با بیان اینكه باید به سیاست 
بازنگری آموزش مهارت  مهندسی، 
مه��ارت  كارگری و میان��ی توجه 
كنیم، اظهار داشت: تفكیك مفهوم 
صالحی��ت و مفهوم كس��ب و كار 
مهندسی ضروری است و براساس 
م��اده 29 قانون نظ��ام مهندسی، 
انجام انواع فعالیت های مهندسی 
بای��د طبق قان��ون نظ��ام صنفی 

ساختمان باشد. 
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره 
به اینكه سازم��ان نظام مهندسی 
باید فق��ط صادركننده صالحیت 
باشد نه تنظیم كننده فعالیت های 
صنف��ی مهندس��ی، تاكی��د كرد: 
در ح��وزه مهندس��ی بزرگ ترین 
مش��كل، عدم توجه ب��ه حدومرز 
صالحیت های حرفه ای مهندسی 

كس��ب و كار  صالحیت ه��ای  و 
مهندسی است. 

آخون��دی فعالیت صنف��ی را از 
فعالیت حرفه ای منفك دانس��ت 
و آن را ریش��ه اصل��ی مش��كالت 
موج��ود در ساخت و س��از قلمداد 
كرد و افزود: در ح��وزه مهندسی 
این تفكیك صورت نگرفته و رفع 
آن نیز كار بس��یار سختی است و 
این ابهام در حرفه باقی مانده است 

كه نیاز به اصالح دارد. 
وی اظهار داشت: اكنون انتظار و 
تصور این است كه در نظام اجرایی 
ساختمان در كشور هر فردی كه 
پروان��ه مهندس��ی دارد می تواند 
امور طراح��ی، اجرایی و نظارت را 

نیز انجام دهد. 
ب��ه گفت��ه آخون��دی، صنوف 
ساختمان��ی براس��اس م��اده 13 

قانون نظ��ام صنف��ی و 29 قانون 
نظام مهندسی باید تعریف شوند 
و براساس آن ف��رد متخصص باید 
مس��ئولیت حس��ن اجرای كار را 
به عهده گرفته و مسئولیت صحت 

اجرایی امور را بپذیرد. 
وی تاكید كرد: مش��كل ما این 
است كه این صن��وف ساختمانی 
و اف��راد مس��ئول نه تعری��ف و نه 
الزامی شده اند، بنابراین از سازمان 
نظام كاردان��ی ساختم��ان برای 
این امر ك��ه تغییر كل��ی در نظام 
 ساختمانی كش��ور اس��ت، كمك 
می خواهیم.  وزیر راه  و شهرسازی 
اف��زود: اكن��ون بخ��ش عم��ده 
فعالیت ه��ای ساختمان��ی توسط 
افرادی انجام می شود كه مهندس، 
كاردان، معم��ار تجرب��ی و حتی 

كارگر ماهر هم نیستند. 

طراحی ترمینال 3 فرودگ��اه بین المللی 
باوان شنزن چین تصویر یك سفره ماهی را به 
ذهن متبادر می كند كه گویی نفس می كشد 
و شكل اندام خود را تغییر می دهد. ترمینال 
شماره 3 حدود 1.5 كیلومتر تونل است كه 

به نظر می رسد وزش باد به آن فرم بخشیده و 
تداعی كننده تندیس هایی است كه در قالب 

اشكال ارگانیك و طبیعی ساخته شده اند.
مس��افران از طری��ق ورودی اصل��ی كه 
زی��ر ُدم عظی��م فرم س��ازه ق��رار گرفته به 

ترمینال دسترسی پی��دا می كنند. در طبقه 
همكف فض��ای دایره شكل ترمین��ال اجازه 
دسترسی به باران��داز، سالن های عزیمت و  
ورودی مس��افران و همچنی��ن كافی شاپ، 
رست��وران، دفات��ر و خدم��ات تج��اری را 

می ده��د. این فرودگ��اه كه ج��زو برندگان 
جای��زه معماری س��ال 2014 ب��ود توسط 
 استودیو فوكاسی و نیپل��ز هربرگ طراحی 

شده است.
منبع: )معماری نیوز(

مدرک گرایی، مهارت را تحت الشعاع قرار داده است
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دولت به دنبال تنوع سرمایه گذاری 
در بخش صنعت ساختمان است

معاون امور مس��كن و ساختمان با بیان اینكه برنامه 
وزارت راه و شهرسازی تنوع فعالیت های اقتصادی در 
این حوزه است، گفت: راه اندازی صندوق های زمین و 
ساختمان یكی از راه های جذب سرمایه خرد است كه 

پروسه سوددهی سالمی هم دارد. 
به گزارش ایلنا، حامد مظاهریان ب��ا بیان اینكه آمار 
نشان می دهد تمام سیاست های مس��كنی وابسته به 
بانك بوده، ادامه داد: هدف از راه اندازی این صندوق های 
زمی��ن و ساختم��ان این است ك��ه افراد با ه��ر مقدار 
سرمایه حتی با خرید تنها یك سهم می توانند وارد این 

سرمایه گذاری شوند. 
وی ادام��ه داد: ورود م��ردم ب��ه صنع��ت ساختمان 
برای سودآوری است، بنابراین ای��ن روش بهترین راه 
سرمایه گذاری م��ردم در صنعت ساختمان است حتی 

با سرمایه خرد. 
معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی اظهار ك��رد:  پروسه 
بازگش��ت سرمایه و سودده��ی از سرمایه گذاری روی 
صندوق پروسه سالمی است و ورود به این حوزه برای 

عموم آزاد است. 
معاون امور مس��كن و ساختمان با اشاره به ریس��ك 
پایین در ای��ن ن��وع سرمایه گذاری در ح��وزه صنعت 
تاكید ك��رد: كارگزار ب��ورس ملزم به تحوی��ل واحدها 
در موعد مق��رر است، همچنین كارگ��زار بورس تعهد 
داده اگر واحدها به فروش نرسی��د، خرید واحدها را به 

عهده بگیرد. 
مظاهریان با اشاره ب��ه حمایت های دول��ت از تنوع 
فعالیت اقتصادی در این حوزه اظهار كرد: این صندوق ها 
شامل معافیت ه��ای مالیات��ی هس��تند و دولت تمام 
زمینه ها را برای گس��ترش این ن��وع سرمایه گذاری ها 
ایجاد كرده اما حیات آن به استقبال مردم و سازندگان 
از ای��ن روش سرمایه گ��ذاری در صنع��ت ساختمان 

بستگی دارد. 

ماموریت های اصلی وزارت راه 
زمین مانده است

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسكن با بیان اینكه 
پیگیری همه مس��ائل مربوط به پروژه های مسكن مهر 
مانند خدمات زیربنایی در توان وزارت راه و شهرسازی 
نیس��ت، گف��ت: ماموریت ه��ای اصل��ی وزارت راه و 

شهرسازی زمین مانده است. 
به گزارش تس��نیم، سیدمحمد پژم��ان در پاسخ به 
این پرسش ك��ه وزارت نی��رو چه اقدام��ی در رابطه با 
تامین خدمات زیربنایی واحدهای مسكن مهر تكمیل 
شده انج��ام داده است، اظهار ك��رد: سازمان مدیریت 
برنامه ری��زی و دول��ت بای��د موضوع تامی��ن خدمات 

زیربنایی پروژه های مسكن مهر را پیگیری كنند. 
وی با بیان اینك��ه برخی فكر می كنن��د وزارت راه و 
شهرسازی باید در تم��ام عرصه ها وارد ش��ده و آنها را 
تعیین تكلیف كن��د، بیان كرد: این مس��ئله نه در توان 
ماست و نه شدنی است، ماموریت های اصلی وزارت راه 

و شهرسازی زمین مانده است. 
پژم��ان پیش تر گفت��ه ب��ود: پروژه ه��ای نیمه تمام 
مسكن مهر دارای مشكالتی در بحث خدمات زیربنایی 
و روبنایی است. قرار بوده نیمی از منابع مالی مورد نیاز 
آماده سازی واحدهای مسكن مهر را مردم و نیمی دیگر 

را دولت تامین كند. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه در بحث 
روبناها توقع این بوده كه دولت آنها را اجرا كند گفت: 
به دلیل مشكالت، دولت در تالش است به متولیان این 
بخش كمك كند. در این راستا به دولت اجازه داده شده 
در بحث تامین روبناها ی��ا زیرساخت ها از محل فروش 

اراضی منابع مالی را تامین كند. 
وی با اش��اره ب��ه اینكه ح��دود 800 هزار مس��كن 
نیمه تمام در كش��ور داریم كه به بهره برداری نرسیده 
است اف��زود: ب��ه دنب��ال ح��ل مش��كالت نیمه تمام 

مسكن مهر هستیم. 

75 هزار بافت فرسوده در کشور 
وجود دارد 

معاون شهرس��ازی و معم��اری وزارت راه و شهرسازی 
از وجود 75 هزار هكتار بافت فرسوده در كش��ور خبر داد 
و اظهار كرد: تنه��ا در 35 درصد این بافت ه��ا می توانیم 
ورود كنیم.  به گزارش ایس��نا، پیروز حناچ��ی با اشاره به 
وجود 75 هزار هكتار بافت فرسوده در كشور، اظهار كرد: 
65درصد بافت های فرسوده كشور بافت تاریخی است كه 
ما نمی توانیم در این نقاط بولدوزر كار بگذاریم.  وی تصریح 
كرد: تنها در 35 درصد باقیمانده می توان ورود پیدا كرد كه 
البته این نسبت در شهرهای مختلف متفاوت است.  معاون 
شهرسازی و معم��اری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به 
پیگیری درخصوص تغییر معانی بافت های فرسوده اظهار 
كرد: این بافت ها تحت عنوان جدید بافت های ناكارآمد در 
شورای عالی شهرسازی كش��ور به تصویب رسیده است.  
وی تصریح كرد: پی��ش از آنكه این نگ��اه جدید را به كل 
كشور تس��ری دهیم سعی شده تا این نگاه جدید در سه 
شهر به صورت پایلوت با همك��اری شركت مادرتخصصی 
عمران و بهس��ازی به اج��را درآید.  حناچ��ی اظهار كرد: 
طبیعتا همه جا روش های تخریب و بازسازی را نمی توان 
پیشنهاد كرد و داشتن نگاه نوسازی و بهسازی نیز می تواند 
راهگش��ا باشد. وی افزود: قطعا منابع مالی و اعتباری كه 
دولت به این امر اختص��اص می دهد می توان��د به عنوان 
نیروی محركه مورد استفاده قرار گیرد.  معاون وزیر راه و 
شهرسازی اظهار كرد: 22 بانك عامل باید اعتبارات در نظر 
گرفته شده به منظور احیای بافت فرسوده را تامین كنند 
و میزان این اعتبارات به تفكی��ك هر شهر توسط شركت 

مادرتخصصی عمران و بهسازی اعالم خواهد شد. 

ایران ایر دولتی بماند 
مدیرعامل شرك��ت هواپیمای��ی ایران ایر ب��ا تاكید 
براینكه ایران ایر هیچ نقشی در فروش و واگذاری هتل 
هما نداشته است، گفت: قرارداد هتل های هما براساس 
مصوبه هیات وزیران بین سازم��ان خصوصی سازی و 
سازمان تامین اجتماعی بوده و اساس��ا هیچ ربطی به 

ایران ایر ندارد. 
به گزارش ایلنا، فرهاد پرورش در پاسخ به این سوال 
كه مدیر كارگو ایران ایر در حال حاضر صاحب 10هزار 
متر مربع زمین هتل هما است نیز اظهار داشت: مدیر 
كارگو ایران ایر هیچ نقشی در خرید آن مقدار از زمین 
نداشته اس��ت. آن مقدار از زمین هت��ل هما متعلق به 
ایرالین هما بوده و زمانی هم كه هتل هما جزو ایران ایر 
بود یك مجموعه بودن��د اما حال كه ج��دا شده اند ما 
حتی بابت دفتر ایران ایر كه واقع در هتل هما است به 

مجموعه هتل هما اجاره می پردازیم. 
پرورش با بیان اینكه از پیشنهاد تامین اجتماعی برای 
واگذاری مجدد هتل هما ب��ه مجموعه هواپیمایی هما 
استقبال می كنیم، گفت: همان طور كه مطلع هستید 
وزیر راه وشهر سازی هم معتقد است شركت هواپیمایی 
ایران ایر كه حامل پرچم ملی اس��ت باید به عنوان یك 
ایرالین دولتی حفظ شود از این رو ما از این پیش��نهاد 
تامین اجتماعی هم ب��رای پیوستن دوباره هتل هما به 

ایران ایر استقبال می كنیم. 
پرورش با انتقاد به وضعیت دوگانه پیش آمده برای 
ایرالین هما اظهار كرد: ما بای��د از این وضعیت دوگانه 
هر چه زود تر آزاد شویم. ایران ایر از سال 86 مش��مول 
واگذاری بوده است و هر جا كه به نفع بخش دولتی نبود 
گفته می شد ایران ایر هنوز خصوصی است و هرجا هم 
كه به نفع بخش خصوصی نبود گفته می شد ایران ایر 

دولتی است. 
وی ادامه داد: با به وجود آمدن این وضعیت ایران ایر 
نتوانست از تسهیالت و امكانات دولتی استفاده كند و 

از مزایای خصوصی بودنش محروم ماند. 
مدیر عام��ل ایران ای��ر از ارائه الیح��ه ای به مجلس 
برای حفظ ساختار دولت��ی ایران ایر خبر داد و گفت: با 
پیگیری های وزی��ر راه و شهر سازی الیحه ای را تنظیم 
كرده ایم كه شركت ایران ایر به حالت دولتی حفظ شود 
البته طبق گفته دكتر آخوندی ای��ران ایر باید افزایش 

سرمایه بیاورد و شركت بازسازی شود. 
وی ادامه داد: با تغییر و تحوالتی ك��ه انجام خواهد 
شد اعتب��ار و نام قبلی ای��ران ایر حف��ظ می شود و در 
حال حاضر الیح��ه تنظیم شده را ب��رای دولت ارسال 
كرده ایم و بعد از پیگیری در دولت به مجلس برای تایید 

نمایندگان می رود. 
پرورش با تاكید براینكه باید در واگذاری ایران ایرتور 
ه��م تجدی��د نظ��ر ش��ود گف��ت: متاسفان��ه فرآیند 
خصوصی سازی ایران ایرتور هم به خوبی انجام نش��د و 
معتقدم در فرآیند خصوصی سازی این شركت هم باید 

بازنگری صورت بگیرد. 
وی همچنین درباره اخذ تسهیالت از صندوق توسعه 
ملی گف��ت: ایران ایر هن��وز یك ریال ه��م از صندوق 
توسعه ملی تس��هیالتی دریافت نكرده است. پرورش 
با بیان اینكه در ح��ال حاضر جوان تری��ن هواپیما در 
اختیار ناوگان هوایی ای��ران ایر است گفت: جوان ترین 
هواپیمای ای��ران متعلق به س��ال 2004 و با 11 سال 
سن جوان تری��ن هواپیمای ایران است ك��ه متعلق به 

ایران ایر است. 
وی همچنین با اشاره به سیستم چارتی گفت: ایران 
ایر هیچ وقت سیستم چار تر نداشته است كمااینكه در 
پروازهای عتبات عالیات در اربعین هیچ بلیتی با عنوان 

چار تر از ایران ایر فروخته نشد. 
وی ادام��ه داد: پروازهای عتبات عالی��ات ایران ایر با 
یك نرخ توافقی در اختیار سازمان حج و زیارت است و 
در ایام اربعین هم كه پرواز فوق العاده به نجف داشتیم 
بلیت را با   همان قیمت 650 ه��زار تومان برای رفت و 
برگشت به زائران فروختیم. پرورش همچنین از افزایش 
400 درصدی پروازهای ایران ایر ب��ه عراق خبر داد و 
گفت: از سه سال گذشته تا به امروز پروازهای ایران ایر 
به مراكز عراق چهار الی پنج برابر شده كه همچنین از 
10 مركز استان كشورمان امكان سفر به عتبات عالیات 

را فراهم كرده ایم. 

با بودجه فعلی، اتمام راه های در 
دست ساخت 40 سال زمان نیاز دارد

معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: ب��رای اتمام 
پروژه های در حال احداث به مبلغی حدود 120 هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است كه با احتساب بودجه 
فعلی شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
كش��ور و اتمام راه های در دست اح��داث به 40 سال 

زمان نیاز دارد. 
به گزارش روابط عموم��ی شركت ساخت و توسعه 
زیربناه��ای حمل و نقل كش��ور، علی ن��ورزاد ضمن 
اعالم ای��ن مطلب اف��زود: ب��ا همك��اری نمایندگان 
محت��رم مجل��س ش��ورای اسالم��ی و تصوی��ب 
تبصره ه��ای پیش��نهادی در الیح��ه بودج��ه سال 
1394 و تامین مناب��ع اعتباری از مج��اری دیگری 
 جز بودجه عمومی كش��ور، می توان بر این مش��كل 

فائق آمد. 
وی بودجه پیش��نهادی شركت در سال 1394 را 
27 هزار و 271 میلیارد ری��ال عنوان كرد و گفت: در 
حال حاضر حدود 2/5 میلیارد تومان برای ساخت هر 
كیلومتر راه اصلی، پنج تا هف��ت میلیارد تومان برای 
ساخت هر كیلومت��ر راه آهن و هفت ت��ا 10 میلیارد 
تومان ب��رای ساخت ه��ر كیلومتر آزادراه در كش��ور 

هزینه می شود. 
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: گران شدن 
هزینه ساخت انواع راه ها از ی��ك سو و كاهش قیمت 
نفت و اثر آن بر بودجه عمومی كش��ور از سوی دیگر 
موجب شده تا تامین اعتب��ار600 پروژه زیرساختی 
در دست احداث ب��ا اتكا ب��ه بودجه عموم��ی امری 
ناممكن به نظر برسد و می بایس��ت با همكاری دولت 
و مجلس محترم ش��ورای اسالمی بس��تر الزم برای 
استفاده از منابع دیگری چون فروش اوراق مشاركت، 
 فروش سهام بنگاه های دولتی، مناب��ع فاینانس و. . . 

فراهم شود. 

جواد هاشمی

شورای شهر پیگیرپرونده های زمین خواری تهران 

زمین خواران 
در كمین اراضی پایتخت



دولت ه��ا ب��رای کم��ک به 
بخ��ش کش��اورزی و افزایش 
تولی��د محص��والت، مبالغ��ی 
را در قال��ب وام و تس��هیالت 
ارزان قیمت به کش��اورزان و 
می کنند.  پرداخت  روستاییان 
نح��وه  و  تس��هیالت  مق��دار 
آنها،  بازگ��ردان  و  پرداخت ها 
همچنی��ن س��ود دریافتی آن 
در کش��ورها، متفاوت اس��ت. 
در ای��ران ح��دود 80 س��ال 
پی��ش یک بان��ک اختصاصی 
برای کش��اورزان و روستاییان 
گشایش یافت که پرداخت وام 
و تسهیالت به کش��اورزان را 
بر عهده داشت. سایر بانک های 
می توانس��تند  نی��ز  دولت��ی 
تسهیالتی را در این زمینه به 

کشاورزان پرداخت کنند. 
این مسئله تاکنون به صورت 
حک��م قانونی نب��ود و بانک ها 
موظ��ف ب��ه ارائ��ه وام ه��ای 
مجلس  اما  نبودند،  کشاورزی 
در روزهای گذش��ته الیحه ای 
را در دس��ت بررس��ی داشت 
تا ب��ا تصوی��ب آن از س��وی 
نماین��دگان، بتوان��د تمام��ی 
بانک ه��ای دولت��ی را مجاب 
کن��د با قب��ول اس��ناد اراضی 
کش��اورزی و اس��ناد من��ازل 
کش��اورزان، تس��هیالتی را به 
این  و  بپردازن��د  روس��تاییان 
الیحه روز گذشته به تصویب 
علن��ی  و در صح��ن  رس��ید 

مجلس رأی آورد.

مجوز مجلس به بانک ها 
برای ارائه وام های کشاورزی

الیح��ه ارائه رفع موانع تولید 
در بخش کشاوزری در مجلس 
ارائه شد که موافقت نمایندگان 
را به همراه داش��ت و در صحن 
علن��ی مجل��س رأی آورد. در 
نشس��ت علنی دیروز مجلس، 
بانک ها مکلف ش��دند اس��ناد 
اراض��ی کش��اورزی و من��ازل 
روس��تایی را ب��رای پرداخ��ت 
تسهیالت کشاورزی و روستایی 
بپذیرند. همچنین نمایندگان به 
دولت اجازه دادند که براس��اس 
پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی 
در قالب لوایح بودجه، اعتبارات 
مورد نیاز برای متقاضیان ایجاد 
و توس��عه کش��ت های متراکم 
گلخان��ه ای با اولوی��ت مصرف 
کمت��ر آب و ان��رژی را تامین 
کن��د. آیین نام��ه اجرای��ی این 
ماده، ش��ش ماه پ��س از ابالغ 
این قانون به پیش��نهاد وزارت 
جهاد کش��اورزی ب��ه تصویب 

هیات وزیران می رسد.
نایب  قزلجه،  نوری  غالمرضا 
کشاورزی  کمیس��یون  رییس 
ب��ا  گفت و گ��و  در  مجل��س، 
در این باره  ام��روز«،  »فرص��ت 
اظهار می کند: براساس ماده 14 
الحاقی الیح��ه مذکور، بانک ها 
مکلفند اس��ناد رسمی مالکیت 
مفروز و مشاع اراضی کشاورزی 
طرح ه��ای  اج��رای  مح��ل  و 
کشاورزی، قراردادهای واگذاری 
اراضی مل��ی و دولت��ی وزارت 
جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی 

و تکمیلی کش��اورزی و اسناد 
من��ازل روس��تایی را به عنوان 
وثیقه وام های بخش کشاورزی 

و روستایی بپذیرند. 
وی تاکید می کند: براس��اس 
این الیحه، بانک ه��ا مکلف به 
پذیرش اسناد اراضی کشاورزی 
و منازل روستایی برای پرداخت 
وام های کش��اورزی و روستایی 

هستند.
وی می افزاید: تمامی اس��ناد 
عادی مرب��وط به خریدوفروش 
چاه های کشاورزی مجاز دارای 
پروانه بهره برداری و سهام آنها 
که ب��ا پایاب مربوطه و با حفظ 
کاربری کشاورزی تا پایان سال 
1392 تب��ادل و تنظیم ش��ده 
باش��ند، از س��وی وزارت جهاد 
کش��اورزی، نفت و نی��رو برای 
خدمات رسانی ، در حکم اسناد 
رس��می تلقی می ش��وند. این 
موضوع تنه��ا در وزارتخانه های 

مذکور قابلیت اجرا دارد.

شهرک های کشاورزی 
هم ردیف سازمان های 

توسعه ای 
نای��ب ریی��س کمیس��یون 
کش��اورزی اظه��ار می کند: در 
م��اده 20 الیح��ه رف��ع موانع 
تولی��د، پیش��نهاد دادی��م که 
کشاورزی  شهرک های  شرکت 
توسعه ای  س��ازمان های  مانند 
قان��ون  از  و  تش��کیل ش��وند 
تبعیت  کش��وری  محاس��بات 
کنند ت��ا در مناط��ق مختلف 
بتوانن��د خدمات رس��انی انجام 

دهند. کش��ت متراکم، توسعه 
کشت گلخانه ای، مکانیزاسیون 
کش��اورزی، آبی��اری م��درن و 
در مجم��وع اقتص��ادی کردن 
الیح��ه  ای��ن  در  کش��اورزی 

به خوبی دیده شده است.
وی افزود: در م��اده 23 این 
قانون و در راستای اصالح قانون 
افزایش بهره وری، قانون اراضی 
مل��ی به ص��ورت اج��اره ای در 
اختیار کشاورزان قرار می گیرد. 
در مورد شهرک های کشاورزی، 
مناطق ویژه گردشگری و غیره، 
قرار شد سندشان مستثنا شود 
تا سرمایه گذاری ها افزایش یابد.

بانک کشاورزی 
پیشگام است

این  ب��ا تصوی��ب  مجل��س 
الیح��ه، گام��ی در راس��تای 
کمک به کش��اورزان و توسعه 
ام��ا  برداش��ت،  کش��اورزی 
اینک��ه بانک ها بر ای��ن قانون 
گ��ردن بنهند یا ن��ه، موضوع 
دیگری اس��ت ک��ه باید به آن 
پرداخت. البته این قانون برای 
از سال های  بانک کش��اورزی 
می شد. خسرو  اجرا  گذش��ته 
ش��اهوردی، مدیر اعتبارات و 
مطالبات بانک کش��اورزی، در 
این زمینه به »فرصت امروز« 
از  بانک کش��اورزی  می گوید: 
سال ها پیش اسناد کشاورزی 
و من��ازل روس��تایی را ب��رای 
ارائه تس��هیالت کشاورزی به 
بهره برداران پرداخت می کند. 
وی ادام��ه می ده��د: بان��ک 

کش��اورزی حتی ب��ا پذیرفتن 
اس��ناد زمین های کشاورزی و 
منازل روستایی امکان دریافت 
وام برای طرح های کش��اورزی 
را ب��رای اف��راد درج��ه ی��ک 
رهن دهندگان نیز فراهم آورده 
است و این روال همچنان ادامه 

دارد. 

میزان پرداخت وام با نظر 
کارشناسان بانک

مدی��ر اعتب��ارات و مطالبات 
بانک کشاورزی  اظهار می کند: 
این تسهیالت در قالب طرح های 
فعالیت ه��ای  کش��اورزی، 
دامداری، مرغداری، زنبورداری، 
آبخیزداری و سایر فعالیت های 
مرب��وط ب��ه بخ��ش پرداخت 
می شود. وی در خصوص میزان 
پرداخت و س��قف تس��هیالت 
به کش��اورزان  می گوید: سقف 
پرداخت نداریم، اما طرح ها پس 
از کارشناس��ی و تعیین میزان 
مبلغ براس��اس نوع طرح ارائه 
ش��ده و همچنین ارزش اسناد 

رهنی، پرداخت می شود.
شاهوردی به سود تسهیالت 
و  ک��رده  اش��اره  کش��اورزی 
می گوی��د: ن��رخ س��ود تعیین 
ش��ده برای تس��هیالت بخش 
کشاورزی از سوی شورای پول 
و اعتبار ارائه می ش��ود و بانک 
براساس نرخ معین، تسهیالت 
بانک کشاورزی  البته  می دهد. 
تاکن��ون کمتر از نرخ ش��ورای 
پول و اعتبار، سود دریافت کرده 

است. 

با تصویب نمایندگان مجلس 

بانکهابهکمککشاورزیمیآیند

ارومیه،  خشک ش��دن دریاچه 
پدی��ده ای اس��ت ک��ه پیامدهای 
زیس��ت محیطی بس��یاری برای 
روستاها و ش��هرهای حاشیه این 
دریاچ��ه و در آین��ده برای س��ایر 
مناطق کش��ور ب��ه هم��راه دارد . 
توفان نم��ک و ایجاد ریزگردهای 
نمک��ی، یک��ی از ای��ن پیامدهای 
زیس��ت محیط��ی و آالین��ده ای 
اس��ت ک��ه ب��ه زودی اف��زون بر 
مناطق حاش��یه ای، مناطق غرب 
و مرکزی کش��ور را نیز فراخواهد 
گرفت . برای جلوگیری یا کاهش 
ای��ن پدیده آالین��ده و خطرناک، 
س��ازمان های دولت��ی مرب��وط با 
همکاری س��ازمان های مردم نهاد، 
ط��رح کمربن��د س��بز و ایج��اد 
بادشکن های طبیعی و غیر طبیعی 
را در حاش��یه دریاچه ارومیه اجرا 
می کنند . بر همین اساس، فاز دوم 
طرح کمربند سبز حاشیه دریاچه 
ارومی��ه توس��ط س��ازمان جهاد 
کشاورزی استان آذربایجان شرقی 

و در آذرشهر، در دست اجراست.
دانش و تجربه بومی مقابل 

ریزگردهای نمکی
کری��م مهری، رییس س��ازمان 
جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، 
در خص��وص اجرای ای��ن طرح، 
گف��ت: ف��از دوم ط��رح کمربند 
س��بز در حاش��یه دریاچه ارومیه 
ب��رای مقابله با ریزگردهای نمکی 
با تکیه ب��ر دانش بوم��ی و مردم 
منطقه انجام می گیرد . وی با اشاره 
به اینک��ه فاز دوم ط��رح کمربند 
س��بز درحاش��یه دریاچه ارومیه 
ب��رای مقابله با ریزگردهای نمکی 

با تکیه ب��ر دانش بوم��ی و مردم 
منطق��ه انج��ام می گی��رد، افزود: 
برای بهس��ازی و توس��عه اماکن 
دامی مقررشده است اعتبار ویژه از 
ردیف ه��ای کمک فنی و اعتباری 

دولت اختصاص یابد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجان ش��رقی، با بیان اینکه 
دوره ای  هی��چ  در  و  تاکن��ون 
کشاورزی تا این اندازه مورد توجه 
دولت ها واقع نش��ده، اظهار کرد: 
اعتبارات سازمان جهاد کشاورزی 
استان در طول یک سال گذشته 
از 4/6 درصد به 9 درصد رسیده و 
بدهی های حساب جاری سازمان 
از دول��ت که 15/6 میلیارد تومان 
ب��ود پرداخت ش��ده و به ش��ش 
میلیارد تومان کاهش یافته است . 

 انتقال طرح های صنعتی 
به حاشیه رود ارس

مه��ری ب��ا بی��ان اینک��ه برای 
مدیری��ت مصرف مناب��ع آبی در 
اجرای طرح های آبیاری پرفشار و 

کم فشار محدودیت اعتبار وجود 
ندارد، افزود: تحقق این امر، عزم و 
اراده همگانی را می طلبد . بر همین 
اساس، طرح های صنعتی باید در 
مناط��ق پ��رآب اس��تان از جمله 
حاشیه رود ارس که امکان بازیافت 

آب وجود دارد، احداث شوند.
م��اده  طب��ق  داد:  ادام��ه  وی 
18 و 19 بای��د تیم کارشناس��ی 
وزارت جهاد کش��اورزی وضعیت 
حقاب��ه کش��اورزان را تعیین کند 
و این قوانین نزدیک به 30 س��ال 

مسکوت مانده است . 
 کشاورزان آذری 

در وضعیت ناخواسته
کشاورزان حاشیه دریاچه ارومیه 
که ت��ا چندی پیش سرس��بزترین 
مزارع و باغ های کش��ور را در اختیار 
داش��تند، اکنون برای کش��ت دیم 
نیز مش��کل دارند . طرح هایی مانند 
نکاشت، بهکاشت و... در حالی برای 
آنها ارائه می ش��ود ک��ه در وضعیت 

ناخواسته ای قرار گرفته اند.

مدی��ر  رحمان��ی،  منوچه��ر 
جهادکشاورزی شهرستان آذرشهر 
که فاز دوم کمربند س��بز دریاچه 
اج��را می ش��ود،  ارومی��ه در آن 
می گوید: س��طح پوشش باغ های 
این شهرس��تان به 3700 هکتار 
می رس��د که با کمبود آب روبه رو 
هستند. وی با ابراز خوش بینی به 
مدیری��ت بح��ران در این منطقه، 
اظهار می کند: با مدیریت جهادی 
و رویکرد مدیریت بحران، می شود 
وضعیت ک��م آب��ی را در منطقه 
مدیری��ت ک��رد . در س��ال زراعی 
ج��اری در این شهرس��تان 170 
میلی متر بارش پاییزی داشته ایم . 
لزوم استفاده بهینه از منابع آبی 

برای احیای دریاچه ارومیه
علی اکبر نژاد رضا، مدیر هماهنگی 
تروی��ج س��ازمان جهادکش��اورزی 
آذربایجان ش��رقی بر لزوم استفاده 
بهین��ه از مناب��ع آب��ی در بخ��ش 
کش��اورزی برای کمک ب��ه احیای 
دریاچ��ه ارومی��ه تاکی��د می کند و 

می گوید: کاهش نزوالت آسمانی و 
برداش��ت های بی رویه، موجب افت 
سطح آب های زیرزمینی در استان 
شده است . همچنین اثرات مخرب 
خشکس��الی های پیاپی و آبیاری به 
شیوه کامال سنتی با راندمان پایین، 
لزوم استفاده بهینه از منابع آبی را به 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر به ویژه 
در مص��رف آب کش��اورزی تبدیل 

کرده است.
وی ادام��ه می ده��د: ض��رورت 
اس��تفاده از راهکاره��ای علمی و 
کاربردی در مدیریت و اس��تفاده 
بهینه از منابع آب، استفاده بیشتر 
از س��امانه های آبیاری تحت فشار 
و کم فش��ار، کش��ت محصوالت 
کشاورزی اس��تراتژیک با نیاز آبی 
کمتر و ارزش افزوده بیش��تر برای 
از راهکارهای عملی  کش��اورزان، 

حل مشکل کم آبی است.
 نژادرضا با بیان اینکه در راستای 
سیاس��ت های دول��ت مبن��ی بر 
افزایش راندمان آبیاری در س��طح 
استان، کمک های بالعوض دولتی 
برای اجرای سیس��تم های آبیاری 
تحت فشار و کم فشار در اعتبارات 
سال1393 منظور شده، می افزاید: 
سهم مشارکت دولت درپروژه های 
آبیاری قطره ای 65 میلیون ریال، 
بارانی50 میلیون ریال وکم فشار 

32 میلیون ریال است.
وی از تمامی کشاورزان منطقه 
خواس��ت، با در دس��ت داش��تن 
م��دارک مالکی��ت زمین، اس��ناد 
حق�ابه مطمئن صادره از امور آب 
شهرس��تان ها و مدارک شخصی 
به مدیریت های جهاد کش��اورزی 
شهرس��تان ها مراجعه و نسبت به 

ثبت درخواست خود اقدام کنند.

با هدف مقابله دولت و مردم با ریزگردهای نمکی صورت می گیرد

اجرای فاز دوم طرح کمربند سبز حاشیه دریاچه ارومیه در آذرشهر
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جریمه نقدی نانوایان در صورت 
پخت نان بی کیفیت

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران که مسئول 
مستقیم تولید نان و نظارت بر نانوایی هاست، تاکید کرد: 
نظارت بر نانوایی ها افزایش یافته و اگر نانوایی ها کیفیت 
ن��ان را افزایش ندهند س��همیه آردش��ان قطع و حتی 
جریمه نقدی می شوند.علی قنبری اظهار کرد: آموزش 
نانوایی ها و نظارت بر تولید نان در خبازی های کش��ور 
افزایش می یابد و پس از آن س��همیه آرد نانوایی هایی 
که در راستای برنامه های دولت کیفیت شان را باال برده 
باشند افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر سهمیه آرد 
نانوایی های متخلف که تغییری در کیفیت تولید خود 
ایجاد نکنند کاهش می یابد و در نهایت قطع می شود.وی 
افزود: کارگروه های استانی در سراسر کشور به ریاست 
استاندار و با عضویت سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت جه��اد کش��اورزی و ش��رکت بازرگانی دولتی و 
س��ایر نهادهای مرتبط تشکیل شده و درصدد افزایش 
و تش��دید نظارت های خود بر نانوایی ها هستند.قنبری 
ادامه داد: در این راستا اگر نانوایی کیفیت تولید خود را 
افزایش نداده باشد و از آن شکایت شود، سهمیه آردش 
کاهش می یابد و در صورت تکرار با قطع س��همیه آرد 
و حتی جریمه نقدی مواجه می ش��ود.به گزارش ایسنا، 
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بحث 
آزادپزی 20 درصد نانوایان که از دید رسانه های خبری 
و تحلیلگران حوزه آرد و نان مغفول ماند و کمتر به آن 
پرداخته شد، می تواند در جهت رقابتی تر شدن فضای 
کسب و کار بین خبازی های کشور و افزایش کیفیت نان 
موثر باش��د، چرا که در این ص��ورت نانوایی های آزادپز 
می توانند آرد مورد نیاز خود را از بازار آزاد با هر قیمتی 
که می توانند تهیه کرده و در این صورت می توانند نان 

تولیدی را به قیمت آزاد به مردم عرضه کنند.
وی اظه��ار کرد: نانوایان آزادپز برای ماندن در بازار و 
جذب مشتری، مجبور به رقابت هستند و این موضوع 
خ��ود به خود بین نانوایان س��نتی نی��ز انگیزه افزایش 
کیفی��ت به وجود خواهد آورد که در نهایت حاصل این 

رقابت به نفع مصرف کننده و جامعه خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کش��اورزی تاکید ک��رد: مردم در 
صورت مش��اهده تخلف در نانوایی ها ی��ا نارضایتی از 
کیفیت نان های تولید ش��ده با دس��تگاه های نظارتی 
در استان یا شهرس��تان خود مانند سازمان های جهاد 
کش��اورزی، س��ازمان های صنعت، مع��دن و تجارت، 
س��ازمان تعزیرات حکومتی، ش��رکت بازرگانی دولتی 
ای��ران و... تماس بگیرند تا تخلف��ات مورد نظر هر چه 

سریع تر بررسی شود.

ایران خط مونتاژ تراکتور در تونس 
راه اندازی می کند

مدیر بازاریابی و صادرات گروه صنعتی تراکتورسازی 
ایران گفت: براساس تفاهم نامه ای که بین ایران و تونس 
و همزمان با حضور وزیر صنایع این کشور در ایران به 
امضا رسید، مقرر ش��د خط مونتاژ تراکتورهای ایرانی 
در تونس راه اندازی ش��ود.به گزارش »فرصت امروز«، 
عزت اهلل خازن افزود: طرف ایرانی و تونسی به توافقات 
اولیه و کلی رس��یده اند، اما در رابطه با مس��ائل جزئی 
همچون مح��ل احداث کارخانه، ظرفی��ت و بازارهای 
صادرات��ی طی حض��ور کارشناس��ان گ��روه صنعتی 
تراکتورسازی ایران در تونس تصمیم گیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تا آخر ژانویه، هیاتی از طرف 
تراکتورسازی برای ارزیابی مس��ائل، به تونس اعزام 
خواهند ش��د، اظهار داش��ت: هیات ایرانی طی این 
س��فر مطالعات میدانی خود را در تونس انجام داده 
و پیش بینی ش��ده تا آخر فوریه ش��اهد عقد قرارداد 
نهایی باش��یم.خازن درباره س��هم دو طرف و حجم 
س��رمایه گذاری عنوان کرد: هنوز س��هم دو طرف از 
این واحد تولیدی، مشخص نشده اما سرمایه گذاری 
از طرف تونس صورت خواهد گرفت و تراکتورسازی 
نی��ز تکنولوژی خ��ود را به عنوان س��هم آورده ارائه 

خواهد کرد.
این مقام مس��ئول در گروه صنعتی تراکتورس��ازی 
ایران با تاکید بر قابلیت های کش��ور تونس اضافه کرد: 
عمده دلیل انتخاب این کش��ور ایج��اد پایگاهی برای 
تراکتورسازی ایران به منظور حضور در غرب و شمال 
آفریقا اس��ت.وی ارتباطات سیاسی مناسب با تونس و 
دارا ب��ودن بندری را که به آب ه��ای آزاد دنیا راه دارد 
از دالیل��ی عنوان کرد که حضور در بازار تونس را برای 

ایران و تراکتورسازی ایران توجیه پذیر می کند.

گلخانه ؛ کجا و چگونه؟ 

کش��ت گلخانه ای در چند س��ال اخیر، ب��ه یکی از 
فرصت های��ی تبدیل ش��ده ک��ه می توان ب��رای تولید 
محصوالت متنوع روی آن حس��اب کرد. مخصوصا از 
زمان��ی که بحث کمبود آب و بحران تامین موادغذایی 
در آینده بر اذهان عمومی س��ایه انداخت. زیرا با توجه 
به گفته کارشناسان این حوزه، کشت گلخانه ای هم در 
مصرف آب صرفه جویی می کند و هم در مصرف سموم 

و آفت کش ها.
مثل تمام فعالیت ها و کس��ب وکارهای دیگر، تولید 
محصوالت کشاورزی هم می تواند در راستایی باشد که 
حمایت های دولتی را به سمت خود جذب و امکاناتی را 
اخذ کند که تسهیل گر کسب وکار این بخش محسوب 
شود. با توجه به نوع و روشی که برای تولید محصوالت 
مختلف در کش��ت گلخان��ه ای انتخاب ش��ده، به نظر 
می رس��د این طریق  از کشت سنتی و کهن، فاصله ای 
چشمگیر دارد و در جهت بهره وری بیشتر و مصرف آب 

کمتر قدم برمی دارد.
دیروز پیشنهادی مبنی بر حمایت از کشت گلخانه ای 
به تصوی��ب نمایندگان رس��ید که در آن قرار اس��ت 
اعتبارات الزم برای توسعه و راه اندازی این کسب وکار از 
طرف دولت تامین شود. این گونه خبرها جزو آن دسته 
مطالبی قرار می گیرد که بازتابی مثبت و امیدوارکننده 
دارند. زیرا حتی تیتر آن هم تداعی گر نوعی دلسوزی و 

کمک به اشتغال زایی از طرف دولت است.
اما بیایید از زوایای دیگری به این موضوع نگاه کنیم. 
هرچقدر که مصرف آب در کش��ت گلخانه ای کمتر از 
کشت مزرعه باشد، باز هم نیاز به آب به صفر نمی رسد 
و س��رمایه گذار مجبور است این مایع حیات را باالخره 
از جایی تامین کن��د. بنابراین مهم ترین موضوع برای 
راه اندازی این کسب وکار، آب است؛ آن هم در شرایطی 
که در بیشتر اس��تان های کشور، زنگ خطر بی آبی به 
صدا درآمده و اصال در برخی جاها خود کش��اورزی را 

زیر سوال می برد.
نمونه این موضوع، در استانی مانند یزد اتفاق افتاده 
است. این استان با داشتن 1170هکتار گلخانه که اکثر 
آنها نه تنها از مناطق کوهس��تانی فاصله دارند، بلکه تا 
10کیلومتری ش��هرها هم نفوذ پیدا کرده اند و به قول 
یک��ی از گلخانه داران نمونه این اس��تان، آب منطقه را 

می بلعند.
داستان از جایی ش��روع شد که خبر تحریم روسیه 
از طرف اتحادیه اروپا به گوش یزدی ها رسید. آنها این 
خب��ر را طوری تحلیل کردند که در نهایت به توس��عه 
کشت گلخانه ای در یزد انجامید. به عبارتی کشاورزان 
این استان، این طور قلمداد کردند که با محروم شدن 
روسیه از محصوالت کش��اورزی اروپا، رویکرد تجارت 
کش��اورزی این کش��ور به نفع کش��اورزان ایرانی رقم 
خواهد خورد. بنابراین با توس��عه کشت، بدون در نظر 
گرفت��ن منابع آبی منطقه، به کش��ت خیار گلخانه ای 
پرداختن��د که تولید هر کیلوگ��رم آن حدود 85 لیتر 
آب نیاز دارد. البته کشاورز باید برای تامین این مقدار 
آب، هش��ت هزارتومان بپردازد. به طور کلی با باز شدن 
روزنه امید در دل مهندس��ان کشاورزی و باتجربه های 
ای��ن بخش، ح��دود 300هکتار به اراض��ی گلخانه ای 
استان یزد اضافه ش��د، آن هم در استانی که بارندگی 
آن به طور متوس��ط 60 میلی متر در س��ال است و هر 
س��ال منابع آب های زیرزمینی آن 60 تا 80سانتی متر 

پایین تر می رود.
اگرچه با کاهش ارزش روبل، نسبت به پارسال امید 
کش��اورزان نقش بر آب شد، اما هنوز روزانه 20 تا 40 
کانتین��ر )هر کانتینر 20 تن( به روس��یه می رود و آب 
مجازی منطقه ای که روز به روز خش��کی بیش��تری را 

تجربه می کند، دو دستی به روسیه تقدیم می شود.
به هر ترتی��ب در حال حاضر، 13 تا 14هزار هکتار از 
اراضی کش��ور، سهم کشت گلخانه ای است که در این 
میان استان های تهران، یزد، کرمان و اصفهان سردمدار 
این نوع کش��ت هستند. با توجه به آمارهای کم آبی در 
اس��تان های مختلف، متوجه می شویم که احداث این 
گلخانه ها درست در مناطقی پیشرفت داشته که روی 

خط قرمز بحران آب قرار گرفته اند.
حال سوال اینجاس��ت که آیا وزارت کشاورزی برای 
توس��عه و اح��داث گلخانه ها برنام��ه و الگویی در نظر 
دارد یا نه؟ اگر قرار است هرکسی در هر منطقه ای که 
خواس��ت، گلخانه جدیدی تاسیس کند، بدون در نظر 
گرفتن محدودیت های آن، باز هم مش��کالت گذشته 
که درباره مزارع اتف��اق افتاد برای گلخانه ها هم تکرار 

می شود.
استان یزد تنها نمونه ای بود که می توان آن را به کل 
ایران تعمیم داد. بنابراین اگر قرار اس��ت تس��هیالت و 
امکاناتی برای کشت گلخانه از طرف دولت به کشاورزان 
اختصاص یابد، بهتر اس��ت قبل از آن مکان یابی و نوع 
محصول تولیدی با برنامه ای دقیق و منظم مش��خص 
ش��ود تا بحث نداشتن الگوی کشت، درباره این بخش 
مدرن اتفاق نیفتد. بررس��ی کنی��م بدانیم که در کدام 
استان، کدام محصول را بهتر می توانیم تولید کنیم، آن 

هم با در نظر گرفتن تمامی محدودیت ها و امکانات. 

فروش گوشت گرم ممنوع 
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: به دستور 
سازمان دامپزشکی، گوشت قرمز از این پس منجمد 
عرضه می ش��ود و عرضه گوشت گرم ممنوع خواهد 

شد.
علی اصغر ملکی اظهار کرد: در خصوص گوشت گاو 
به دستور دامپزش��کی و برای کاهش بار میکروبی آن 
این نوع گوش��ت باید حداقل 24 ساعت در سردخانه 
قرار گیرد، این در حالی اس��ت که پیش از این گوشت 
گاو به روز کشتار و عرضه می شد و احتماال در خصوص 
گوش��ت گوسفند نیز از ابتدای س��ال 94 این موضوع 
پیگیری خواهد ش��د.به گزارش ایلنا، وی تصریح کرد: 
سرد کردن گوش��ت هم باعث کاهش وزن آن خواهد 
ش��د و ممکن است در قیمت آن نیز تاثیر گذار باشد و 

احتمال افزایش نرخ ها وجود دارد.

یادداشت

دام

خبر

بازار

مولود غالمی

وحید زندی فخر

تولید بیش از 17 هزار تن تخم مرغ 
در مراغه 

معاون جهادکشاورزی شهرس��تان ویژه مراغه گفت: 
امس��ال 17 ه��زار و 210 ت��ن تخم م��رغ در واحدهای 
مرغداری این شهرستان تولید و روانه بازار شده است.به 
گزارش فرصت امروز، محمد نریمانی، با اشاره به اینکه 
این میزان تولید ش��امل 15/1 درصد از تولید تخم مرغ 
آذربایجان شرقی است، افزود: 70 درصد تخم مرغ مازاد 
بر نیاز این شهرس��تان به دیگر شهرها ارسال می شود.
وی اظهارک��رد: هم اکن��ون در 52 واح��د مرغ��داری 
تخمگذار فعال شهرس��تان مراغه بیش از یک میلیون و 
200 هزار قطعه مرغ تخم گذار پرورش داده می ش��ود.
نریمان��ی ی��ادآوری کرد: با ش��روع جوجه ریزی در یک 
واحد 100هزار قطعه ای مدرن این شهرس��تان تا پایان 
سال جاری پیش بینی می شود تولید تخم مرغ در مراغه 

دو هزار تن افزایش یابد.

شکوفه میرزایی



غیبت عادل فردوسی پور در جام ملت های سال 2015 
این ش��ائبه را به وجود آورده است که او ممنوع الخروج 
است. در عین ناباوری عادل فردوسی پور در بحث پوشش 
تلویزیونی جام ملت های آس��یا که به میزبانی اس��ترالیا 
برگزار می ش��ود، غیب��ت دارد و به گفته رض��ا جاودانی 
تهیه کنن��ده برنامه جام 2015، عادل حتی قرار نیس��ت 
به عنوان مج��ری برنامه جام 2015 هم در رس��انه ملی 
آفتابی شود. در حالی که از مدت ها پیش عنوان شده بود 
عادل فردوس��ی پور به عنوان گزارشگر بازی های تیم ملی 

عازم استرالیا می شود، مجری و تهیه کننده برنامه ۹0 به 
یک باره قید حضور در جام ملت های آس��یا را زد و جای 

خودش را به دیگر گزارشگران سیما داد. 
ب��ا توجه به اینک��ه عادل فردوس��ی پور در دو رویداد 
مه��م جام جهانی برزیل و بازی های آس��یایی اینچئون 
نیز غیبت داش��ت، ش��ایعاتی مبنی ب��ر ممنوع الخروج 
بودن وی مطرح ش��ده اس��ت و گفته می شود که عادل 
ب��ا اطالع از این موضوع قید حضور در اس��ترالیا و جام 
ملت های آس��یا را زده است. عادل فردوسی پور در مورد 

شایعه ای که پیرامون ممنوع الخروج بودنش در یکی از 
روزنامه ها منتش��ر ش��ده بود گفته است: برای رسانه ای 
که این خبر را منتشر کرده بود تکذیبه فرستادم و این 
ش��ایعات به هیچ وجه صحت ندارد. فردوسی پور که در 
مقطع دکترا و در رش��ته مدیریت رسانه دانشگاه تهران 
تحصی��ل می کن��د در گفت وگو با مهر اف��زود: به خاطر 
امتحانات پایان ترم دانش��گاه، امکان سفر به استرالیا را 
نداشتم و برای دوس��تان و همکارانی که راهی شده اند 

آرزوی موفقیت می کنم. 

معاون س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ب��ا بیان اینکه 
س��وخت کلید اصلی آلودگی هواس��ت، گفت: حل معضل 
آلودگی هوا مس��ئله مهمی برای س��ازمان محیط زیست 
اس��ت ک��ه در دول��ت اق��دام بزرگ��ی برای کاه��ش این 
آلودگی انجام ش��ده است. س��عید متصدی با بیان اینکه 
محیط زیس��ت دغدغ��ه مردم و مس��ئوالن اس��ت، افزود: 
دراین زمینه اقدامات موثری انجام ش��ده اس��ت. اقدامات 
دس��تگاه ها در چندین سال گذشته برای کاهش آلودگی 
هوا غیر قابل انتظار بوده اس��ت. از س��ال گذشته در شش 
ش��هر کش��ور بنزین یورو 4 و در ش��هر های شیراز، کرج، 
اراک و مش��هد گازویی��ل ی��ورو 4 توزیع می ش��ود و این 

اقدامی اس��ت که نمی توان به س��ادگی از آن گذش��ت و 
نتیج��ه آن را مردم می بینند. در مقایس��ه با س��ال ۹2 از 
ابتدای س��ال تاکنون 13 روز پاک داشتیم که این میزان 

کمتر در دنیا اتفاق می افتد. 
و  اطالع رس��انی  آزاد  جری��ان  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
شفاف س��ازی اولویت کاری معاونت محیط زیست انسانی 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت اس��ت، گفت: امس��ال 
ش��اخص آلودگی هوا از 152 باالتر نرف��ت، در حالی که 
مهرماه س��ال گذشته این شاخص به 188 رسید و کمیته 
اضطرار آلودگی هوا تشکیل و به علت قرار گرفتن هوا در 
مرز هش��دار، چندین روز تعطیل شد. در هفته گذشته به 

علت وضعیت ناس��الم هوا، سازمان حفاظت محیط زیست 
دس��تور توقف مصرف مازوت درنیروگاه های منتظر قائم، 

شهید رجایی، اراک و مشهد را صادر کرد. 
کار بزرگی برای کاهش آلودگی هوا هدف گذاری شده 
است که متاس��فانه با جریان رسانه ای این اقدام ملی به 
حاش��یه رفت. در هر خودرو که سنس��ور اکسیژن نصب 
می ش��ود حداقل 60 دالر هزینه دارد و ت��ا پایان بهمن 
م��اه امس��ال در نظر داریم تولید خودروها را به س��متی 
پیش ببریم که هرگونه تغییری در کاتالیس��ت یا سنسور 
اکس��یژن خودرو بدهند، خودرو خ��ود به خود خاموش 

شود. 

برنام��ه وی��ژه مراس��م اعالم اس��امی 
نامزده��ای اس��کار 2015، امس��ال ب��ر 
خ��الف معم��ول با یک تنف��س و در دو 
بخش انجام می شود. به گزارش هالیوود 
ریپورت��ر، اس��امی نامزده��ای منتخ��ب 
آکادمی اس��کار در 24 بخش، به صورت 
زنده و در برنامه ای دو بخش��ی در تاریخ 
15 ژانویه اعالم می ش��ود. کریس پاین، 
ج��ی. جی. آبرامز و آلفونس��و کوارون از 
جمله افرادی هس��تند ک��ه برای معرفی 
اس��امی نامزده��ا روی صحن��ه می روند. 
ش��ریل بون ایزاکز، رییس آکادمی نیز بر 

صحنه خواهد رفت. 
راس س��اعت 5:30 دقیقه صبح به وقت 
لس آنجل��س، کوارون و آبرام��ز به صحنه 
می روند تا نخس��تین گ��روه از نامزدها را 
معرف��ی کنن��د. در این بخ��ش نامزدهای 
فیلم بلند انیمیش��ن، مستند بلند، مستند 
کوت��اه، تدوین فیل��م، تران��ه اوریجینال، 
طراحی تولید، انیمیش��ن کوت��اه، تدوین 
صدا، میکس صدا و جلوه های ویژه معرفی 

می شوند. 

س��پس در س��اعت 5:38، پاین و بون 
ایزاک��ز بقی��ه نامزده��ا را در بخش های 
زن،  بازیگ��ر  م��رد،  بازیگ��ر  بهتری��ن 
بازیگر م��رد مکمل، بازیگ��ر زن مکمل، 
کارگردانی،  لباس،  طراحی  فیلمبرداری، 
فیل��م زب��ان خارج��ی، چهره پ��ردازی و 
آرایش مو، فیلمنامه اقتباس��ی، فیلمنامه 
غیراقتباس��ی و بهتری��ن فیل��م معرف��ی 
می کنن��د. این مراس��م در بورل��ی هیلز 
و در س��الن س��اموئل گلدوی��ن آکادمی 
برگ��زار می ش��ود و به صورت مس��تقیم 
در س��ایت اس��کار به ص��ورت اینترنت��ی 
قابل مش��اهده خواهد بود. این مراس��م 
همزمان از ش��بکه تلویزیونی ای بی س��ی 
و در برنام��ه »س��الم آمری��کا« پخ��ش 
می ش��ود. پی��ش از این اعالم ش��ده بود 
اس��امی نامزدهای فینالیست، 15 ژانویه 
اعالم می ش��وند اما برنام��ه خاصی برای 

این معرفی اعالم نشده بود. 
ب��ون ایزاک��ز در ای��ن باره گف��ت: ما 
در 17 ش��اخه در مجم��وع 24 جای��زه 
در ش��ب اس��کار اهدا می کنی��م. اما این 

برنامه برای معرفی اس��تعدادهایی است 
که در صنعت س��ینما داریم. ما همیشه 
ب��ه دنب��ال راه هایی جدید ب��رای ارائه و 
معرفی اس��تعدادها و توانایی های مان در 

صنعت تولید فیلم هس��تیم. 
ب��ه گفته وی، ای��ن معرف��ی می تواند 
از  برخ��ی  ب��رای  خاط��ری  اطمین��ان 
ش��اخه های صنعت س��ینما ایج��اد کند 
که در س��ال های اخی��ر از نادیده گرفته 
ش��دن تالش شان، نگران بوده اند. مراسم 
اس��کار هش��تاد و هفتم به ص��ورت زنده 
در تاریخ 22 فوریه از ش��بکه  ای بی سی 
پخ��ش می ش��ود. این مراس��م در دالبی 
تیه تر در هالیوود برگزار می شود. امسال 
نی��ل پاتریک هری��س بازیگ��ر مجموعه 
تلویزیون��ی »مالق��ات با م��ادر« مجری 
اس��کار اس��ت. هشتاد و شش��مین دوره 
مراس��م اه��دای جوایز آکادمی اس��کار 
س��الن  در  اس��فند(   11( م��ارس  دوم 
»دالبی تیه  تر« هالیوود برگزار  ش��د. این 
مراس��م دیرت��ر از معمول و ب��رای عدم 
تالقی با المپیک زمستانی دیر برگزار شد. 

معرفیعاملاصلیآلودگیهواتوسطمحیطزیست

آخرینخبرهاازجزییاتاسکار

خوابگاهبدونمجوزتعطیلمیشود
معاون پش��تیبانی و منابع انس��انی صندوق رفاه وزارت 
عل��وم از برنامه های صندوق رفاه در خصوص خوابگاه های 
بدون مجوز خبر داد. دکت��ر فردین تقی زاده در گفت وگو 
ب��ا مهر، درخص��وص برنامه صندوق رفاه دانش��جویان در 
رابطه ب��ا خوابگاه های ب��دون مجوز گفت: صن��دوق رفاه 
دانشجویان در حال تدوین دس��تورالعملی است که تمام 
خوابگاه های خودگردان باید از آن پیروی کنند. براس��اس 
این دس��تورالعمل ناجا از فعالیت خوابگاه های بدون مجوز 
جلوگیری خواه��د کرد، خوابگاهی که مج��وز ندارد حق 

فعالیت ندارد. 
مع��اون پیش��تیبانی و مناب��ع انس��انی صن��دوق رفاه 
وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری افزود: براس��اس این 
دستورالعمل خوابگاه داران برای راه اندازی خوابگاه باید 
از ناجا، آتش نش��انی، کارشناس��ان رس��می دادگستری 
و س��ایر نهاده��ای ذی رب��ط مجوز قانون��ی الزم را اخذ 
کرده باش��ند. متاس��فانه برخی مواقع ش��اهد هس��تیم 
برخ��ی از افراد ی��ک خانه را ب��ه اقامتگاه دانش��جویی 
تبدی��ل کرده ان��د، این درحالی اس��ت ک��ه هیچ یک از 

اس��تاندارد های الزم زندگی دانش��جویی در خوابگاه را 
ندارد، براس��اس این دس��تورالعمل س��اختمان خوابگاه 
بای��د بیمه باش��د همچنین دانش��جویان نی��ز باید بیمه 
ش��وند. خوابگاه هایی ک��ه برای فعالیت مج��وز دریافت 
می کنند باید براس��اس دستورالعملی که توسط صندوق 
رف��اه در خصوص خوابگاه های خودگردان تدوین ش��ده 
فعالیت کنند. تقی زاده همچنین از دانشجویان خواست 
حتم��ا از خوابگاه هایی که از صندوق رفاه دانش��جویان 

مجوز دارند اس��تفاده کنند تا مش��کلی پیش نیاید. 

ب��ه گ��زارش بلومب��رگ، طب��ق اع��الم وزارت خارجه 
آمریکا، کری روز ش��نبه عازم ش��هر مونیخ محل بستری 
بودن »قابوس بن س��عید« سلطان عمان شد تا با سلطان 
بیمار 74 س��اله دیدار و مالقات کند. ایاالت متحده آمریکا 
از وضعی��ت بیماری س��لطان قاب��وس نگران اس��ت و به 
دلیل نبود جانش��ین برای س��لطان عمان، موضوع بحران 
جانش��ینی پس از مرگ احتمالی او یک��ی از نگرانی های 

آمریکاست.
ک��ری پس از دیدار خود با س��لطان قابوس قرار اس��ت 
راهی هند ش��ود. او به شهر احمد آباد مرکز ایالت گجرات 
خواهد رفت تا در یک نشس��ت اقتصادی و سرمایه گذاری 

که قرار است با س��خنرانی نارندرا مودی نخست وزیر هند 
آغ��از به کار کن��د، حضور یابد. اوباما قرار اس��ت در اواخر 
ژانوی��ه ب��ه منظور دیدار رس��می عازم هند ش��ود و یکی 
از اهداف س��فر ک��ری به هن��د مقدمه چینی برای س��فر 
رییس جمه��ور آمریکا به این کش��ور اس��ت. پس از دیدار 
با مقامات هندی، کری به بلغارس��تان س��فر خواهد کرد 
و پ��س از اتم��ام برنامه هایش در این کش��ور قرار اس��ت 
به ش��هر ژنو س��وییس برود تا روز چهارش��نبه و یک روز 
پیش از رس��یدن هیات های گروه 1+5 به این ش��هر برای 
 مذاک��ره درباره برنامه هس��ته ای ایران، ب��ا ظریف دیدار و 

گفت و گو کند.

عیادتجانکریاز»سلطانقابوس«پیشازدیدارباظریف

سیدحس�نخمین�یدرمراس�م
اختتامیههمایشمعاون�انومدیران
فرهنگیواحدهایدانشگاهآزادگفت:
اماموقتیباش�اهوسپسباآمریکاو
ص�دامجنگیدنگف�تمیخواهمفدا
شوم،امادرمقابلتحجراینسخنرا
گفت،لذابایدبهتحجربهعنوانیک
نقطهحساسوخطقرمزتوجهکرد

س�الگذش�ته»دنی�سرادم�ن«،

بسکتبالیستآمریکاییدرکرهشمالی
ب�رایرهبرجوانپیون�گیانگآهنگ
»تولدتمبارک«راخوانداماامسالجشن
تولدیبرایکیمجونگاونبرگزارنشد.

نیروهایپیشمرگکرد،حملهداعشبهمنطقهکویردرجنوبشهراربیلرا
ناکامگذاشتندوخساراتسنگینیرابهداعشواردکردند

تیتر اخبار

رییس مرکز خدم��ات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج 
زندانی��ان هرم��زگان گفت: با تالش م��ددکاران و رضایت 
و بخش��ش خانواده های اولیای دم از ابتدای س��ال جاری 
تاکن��ون 1۹ زندان��ی از قص��اص نف��س رهای��ی یافتند. 
»نوید قنوات��ی« روز ش��نبه در گفت و گو ب��ا ایرنا افزود: در 
این مدت برای 71۹ زندانی پرونده مددکاری تشکیل شد 

و مددکاران موفق به دریافت رضایت 273 ش��اکی ش��ده 
ک��ه آزادی زندانیان را به دنبال داش��ته اس��ت. یک هزار 
و ۹50 مددج��و نی��ز در این مدت ۹ ماه مش��مول آزادی 
مش��روط، عفو و تخفیف مجازات شدند. در این مدت یک 
هزار و 885 مددجوی نیازمند نیز به دستگاه های حمایتی 

از جمله کمیته امداد و بهزیستی استان معرفی شدند.

بخشش19محکومبهاعدامدرهرمزگانازابتدایامسال

پلی�سآمری�کاازتص�ادفزنجیرهای
از یک�ی در خ�ودرو 123 دس�تکم
بزرگراههایمیشیگانوکشتهشدنیک

تنخبرداد.
رییسس�تادمحیطزیس�توتوس�عه
پایدارشهرداریتهرانگفت:تامینانرژی
م�وردنی�ازاماکنعمومیش�هرتهراناز
انرژیهایپاکوتجدیدپذیرازمهمترین

برنامههایشهرداریتهراناست.
متخصصانتغذیهوس�امتمیگویند
کاه�ش در میتوان�د آووکادو مص�رف

کلسترولبدخونمفیدباشد.

رسانههایپاکس�تاناعامکردندکهدولتاینکش�ورقصدداردمدتاقامت
مهاجرانافغانرابیشاز31دسامبرسال2015میادیتمدیدنکند

تیتر اخبار

در جش��ن فیل��م »ش��هر موش ه��ا« ک��ه ب��ه تقدیر از 
اسپانسرهای فیلم اختصاص داشت اعالم شد که طبق حکم 
قوه قضاییه تا 10 روز دیگر باید دکورهای فیلم جمع آوری 
شود. به گزارش ایسنا ، در این مراسم که شامگاه 1۹ دی ماه 
در رستوران »اسفندیار« برگزار شد ، منیژه حکمت یکی از 
تهیه کنندگان فیلم ضمن تشکر از اهالی رسانه در موفقیت 
فیلم »شهر موش ها« گفت: قصد داشتیم در مراسم ویژه ای 
رکورد ش��کنی فیلم را جشن بگیریم که موفق به برگزاری 
آن نش��دیم و حاال قص��د داریم در این جش��ن کوچک از 

اسپانسرهای فیلم که بدون حضورشان این اتفاق بزرگ رقم 
نمی خورد ، قدردانی کنیم. در ادامه مجید جوزانی از مدیران 
فرهنگی با اش��اره به عالقه اش به فیلم »ش��هر موش ها« و 
نوستالژی که به این فیلم از بچگی داشته است ، اظهار کرد: 
متاسفانه به دلیل فقدان سرمایه بسیاری از فیلم ها در حال 
کوچک ش��دن هستند تا با عدد کوچک تری ساخته شوند. 
اما در این فیلم ش��اهد بودیم که اتصال صنعت به س��ینما 
به عنوان اتفاق بزرگی رقم خورد و این انجام نمی شد مگر با 

درایت مسئوالن باالدستی.

حکمی10روزهبرایجمعآوریدکور»شهرموشها«

معاونحقوقیوپارلمانیوزیرفرهنگو
ارشاداس�امیتصریحکرد:آنچهبهوزارت
ارشادمربوطمیشود،بررسیصاحیتهای
فنیوتخصصیافراداس�تودراینحوزه،
استادش�جریانازنظرمامسئلهاینداردو

موردتاییدوزارتارشاداست.
ایوب�ی،ریی�سس�ازمانس�ینماییبه
س�ینماگرانیکهآثارش�اندرجش�نواره
فجرپذیرفتهنشدهاست،قولدادفرصت
دیدهش�دنآثارش�اندرش�رایطایدهآل

فراهمشود.

»ساتبی«تابلوییاز»کلودمونه«نقاشبزرگفرانسویرابهقیمتتخمینی
30میلیونپوندبرایفروشمیگذارد

تیتر اخبار

مدیرعام��ل پیش��ین باش��گاه پرس��پولیس می گوید که 
قیمت گذاری سرخابی ها نش��ان می دهد دولت قصد فروش 
اس��تقالل و پرسپولیس را ندارد و هیچ فردی خریدار این دو 
باش��گاه نخواهد بود.امیر عابدینی در گفت وگو با مهر، درباره 
قیمت گذاری دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپولیس در جلسه 
هیات واگذاری و قیمت 2۹0 میلیارد تومانی هر باشگاه، اظهار 
کرد: قیمت دو باش��گاه گران نه، خیلی گران است! نمی دانم 
کارشناسان بر مبنای چه اطالعاتی این قیمت گذاری را انجام 
داده اند. جایی که برای دولت سالی 30 تا 35 میلیارد تومان 
هزینه دارد، این قیمت گذاری جای سوال است. قبول داریم 
که پرس��پولیس و استقالل برند هستند ولی باید پرسیدکه 
برای برند چه قیمتی گذاشته اید؟ این اعداد و ارقام را از کجا 
آورده اند. به نظرم هیات واگذاری باید جزییات کامل را اعالم 
کند و بگوید قیمت بازیکنان، امکانات، زمین و س��ایر موارد 

چیست و چطور قیمت هر باشگاه برای فروش 2۹0 میلیارد 
تومان شده است.

مدیرعام��ل پیش��ین باش��گاه پرس��پولیس که ب��ه همراه 
دیگر پیشکس��وتان این باش��گاه عالقه زیادی به خرید سهام 
پرسپولیس داشت، درباره واگذاری 40 درصد باشگاه به صورت 
نقد، تاکید کرد: با این حساب این دو باشگاه برای دولت ماند! 
هیچ احدی استقالل و پرسپولیس را نمی خرد. آدم پولدار زیاد 
داریم ولی آدم »پول دور بریز« کم اس��ت. کسی حاضر نیست 
پولش را از این طریق دور بریزد! فردی که باشگاه پرسپولیس 
را می خ��رد باید احی��ای هویت کند. او باید تماش��اگران را به 
ورزشگاه بکش��اند، در آسیا موفق باش��د و حرفی برای گفتن 
داشته باشد. باید کلی هزینه شود تا تیم به روند خوب برگردد. 
نظر من این اس��ت که با چنین قیمت گذاری و نحوه واگذاری، 

نمی خواهند استقالل و پرسپولیس را بفروشند.

قیمت2باشگاهگراننه،خیلیگراناست

وزنهب�رداری جهان�ی فدراس�یون 
)IWF(دری�کنظرس�نجیبهتری�ن
وزنهبردارجهانرادرسال2014معرفی

خواهدکرد.
رییسفدراسیونفوتبالبااشارهبه
ماقاتخودبابازیکنانتیمملیگفت:
روحیهبازیکنانبرایبازیمقابلبحرین

باالاست.
آنجلوتیسرمربیرئالمادریددریک
مصاحبهگف�تکهخودشراازمورینیو

بهترمیداند.
بنجامینویلیامزداورسرشناساس�ترالیاییبازیایرانوبحرینراقضاوت

میکند

تیتر اخبار
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1000ضربهشاقهرهفته50ضربهبرایوباگنویسعربستانی
یک وبالگ نویس س��عودی به جرم اهانت به اسالم در 
مالءعام ش��الق زده ش��د. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
»رائف بدوی« وبالگ نویس جوان س��عودی قبل از این 
به دلیل انتش��ار مطالب��ی در اینترنت، ب��ه تحمل هزار 
ضربه شالق و 10 سال زندان محکوم شده بود. براساس 
تصمیم مقامات قضایی س��عودی، قرار است هر هفته به 
این وبالگ نویس، 50 ضربه شالق زده شود تا هزار ضربه 
ش��الق وی به پایان برسد. قبل از این آمریکا درخواست 
ک��رده بود حکم ش��الق این وبالگ نویس س��عودی لغو 
شود. »رائف بدوی« مدیریت سایت »لیبرال سعودی« را 
برعهده داشت. وزارت خارجه آمریکا این مجازات را برای 
این وبالگ نویس، وحش��یانه توصیف کرده و خواس��تار 

تجدیدنظر در حکم این متهم ش��ده ب��ود. او روز جمعه 
پس از برگزاری نماز جمعه، در یکی از میدان های ش��هر 
جده عربستان سعودی در مألعام شالق زده شد. سازمان 
عفو بین الملل هم اعالم کرد: او در سال 2012 بازداشت 
ش��ده بود و به اتهاماتی ش��امل ارت��کاب جرائم رایانه ای 
محاکمه ش��د. دادستانی در جلس��ه دادگاه، این وبالگ 
نویس را به ارتداد متهم کرده بود. در عربستان سعودی 

مجازات این جرم، اعدام است. 
دادگاه این اتهام را قبول نکرد ولی او را س��ال گذشته 
به اتهام اهانت به خدا گناهکار شناخت و تحمل 10سال 
زن��دان، پرداخ��ت جریمه ی��ک میلیون ریال س��عودی 
)266هزار و 666 دالر( و هزار ضربه شالق محکوم کرد. 

او ابتدا به هفت س��ال زندان و 600 ضربه شالق محکوم 
ش��ده بود اما با اعتراض دادس��تان، قاضی،  مجازات او را 

تغییر و افزایش داد. 
سازمان عفو بین الملل به نقل از شاهد عینی گفت که 
حکم ش��الق بعد از برگزاری نمازجمع��ه، در مقابل امام 
جماعت مس��جد الجفالی در ش��هر جده برگزار شد. در 
بیانیه عفو بین الملل آمده اس��ت: رائف البدوی از خودرو 
پایین آورده شد در حالی که دستانش بسته شده بودند. 
به میدان عمومی در مقابل مس��جد منتقل ش��د. شالق 
زدن 50 ضرب��ه،  15 دقیق��ه طول کش��ید. بعد از این او 
دوباره به خودرو منتقل ش��د. بقیه ضربه های شالق نیز 

در 50 هفته آینده اجرا خواهد شد. 
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توانا بود هر که .... بود
چندوقتي  اس��ت که ش��رکت هاي بيم��ه، قدرت 
خ��ود را در کمپين ه��اي تبليغاتي مختل��ف به رخ 
هم مي کش��ند. این زورآزمایی با اکران کمپين هاي 
تبليغات��ي به موازات هم توس��ط این ش��رکت ها در 
ش��هر نمود پيدا مي کند. اکثر کمپين هاي تبليغاتي 
شرکت هاي بيمه با هزینه هاي باال و سرسام آوري در 
چندین فاز اجرا مي شود. نکته جالب اینکه اکثر این 
شرکت ها از یک ش��يوه تبليغاتي استفاده مي کنند. 
اغلب این ش��رکت ها در کمپين ه��اي تبليغاتي خود 
براي ش��روع، آگهي هاي کدگذاري شده اي را اکران 
و بعد از مدتي رمزگشایي مي کنند؛ شيوه اي که اگر 
به درس��تي اجرا نش��ود نه تنها مورد توجه مخاطبان 
قرار نخواهد گرفت بلکه تا زمان رمزگش��ایي به طور 

کلي مشتریان پيام را فراموش خواهند کرد. 
در ميان ش��رکت هاي بيم��ه، آگهي هاي تبليغاتي 
بيمه دانا متفاوت از مابقي بيمه هاس��ت. این شرکت 
در آگهي هاي خود از یک مصرع شعر معروف به جاي 
شعار تبليغاتي اس��تفاده کرده است. صنایع و اشعار 
ادبي در ش��عار تبليغاتي مدت هاس��ت که در کشور 
ما مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. ش��رکت هایي که از 
این ش��يوه اس��تفاده مي کنند، اغلب جمل��ه اي را با 
ضرباهنگ ش��عري معروف یا بخش��ي از یک شعر را 
با ترکيب کلمات دیگر به جاي اسلوگان آگهي خود 
اس��تفاده مي کنند. به هرحال یافتن شعري متناسب 
با اه��داف تبليغاتي به صورتي که بر مش��تریان نيز 
تاثير گذار باشد، کار آساني نيست. حال در این ميان، 
ش��رکت بيمه دانا به جاي شعار تبليغاتي خود عينا 
از یک مصرع ش��عر معروف استفاده کرده است. این 
ش��رکت از مصرع معروف »توانا بود هر که دانا بود« 
به عنوان ش��عار تبليغاتي خود اس��تفاده کرده است. 
این شرکت براي شروع کمپين خود یک سري آگهي 
کدگذاري ش��ده را بدون لوگوی بيمه دانا و نام این 
شرکت اکران کرده بود. در آگهي هاي کدگذاري شده 
این ش��رکت در شعار تبليغاتي یا همان مصرع شعر، 
کلمه دانا جاافتاده بود. در قسمت پایيني آگهي یک 
ش��ماره ارس��ال پيامک به همراه جمله اي قيد شده 
بود که عنوان مي کرد، کساني که شعر را کامل کنند 
و کلم��ه جا افت��اده از مصرع را به ش��ماره  موردنظر 
ارس��ال کنند، جایزه خواهند گرف��ت. هر فردي که 
از کن��ار این آگهي عب��ور مي کرد، ناخ��ودآگاه این 

مصرع معروف را با خود زمزمه مي کرد و فورا متوجه 
جاي خالي کلمه دانا در ش��عر مي شد. نگارش شعر 
در آگه��ي خوانا و مش��خص بود و مخاطب نيازي به 

کلنجار رفتن براي خواندن آن نداشت. 
مدتي گذش��ت و آگهي کامل ش��د. طراح این بار 
از لوگ��وي بيم��ه دانا و مصرع کامل به جاي ش��عار 
تبليغاتي در قس��مت باالي آگهي استفاده کرده بود. 
نکت��ه جالب اینکه به خاطر ک��د دادن به مخاطب و 
بيان هدف ط��راح آگهي از جا انداخت��ن کلمه دانا، 
در ش��عار یک ابرو باز و کلمه مورد نظر نوش��ته شده 
بود. با اینکه طراح براي آگهي از تصاویر و المان هاي 
خالقانه اي اس��تفاده نکرده بود و به تصویر کشيدن 
صندلي و هدی��ه اي روي آن در آگهي نکته اي را در 
ذهن مخاطبان تداعي نمي کرد ولي ش��عار آن چنان 
جالب بود که تمام نواقص دیگر آگهي را مي پوشاند. 
در این آگه��ي طراح از قدمت بيمه دانا در قس��مت 
پایيني آگهي س��خن گفته بود که باز به نظر مي رسيد 
با ش��عار همخواني چنداني نداش��ت. به هرحال باتمام 
توصيفات ب��ه نظر آگهي ای��ن ش��رکت آرام و بي صدا 
تاثيرخود را گذاش��ته اس��ت و اگر در آینده این شرکت 
روي این شعار تبليغاتي خود تاکيد بيشتري کند و آن 
را در ذهن مش��تریان حک کن��د، بازخوردهاي جالبي 
را دریاف��ت خواهد کرد. در واقع این ش��رکت به راحتي 
مي توان��د این مصرع معروف را با برند خود گره بزند، به 
صورتي که هر وقت مشتریان این مصرع را مي شنوند به 

سرعت نام این شرکت را به یاد بياورند.
ولوو، تبلیغ کننده برتر سال 2014

س��ایت خبری adage نتایج یک بررس��ی ميان جوایز 
جشنواره های مختلف شامل فستيوال بين المللی خالقيت 
کن و D&AD را در یک گزارش منتش��ر کرده اس��ت. 
به گزارش  ام بی ای نيوز، جمع آوری امتيازات همه برندگان، 
موفق ترین ش��رکت ها، کمپين ها و افراد را مشخص کرد 
و ولوو به عن��وان موفق ترین تبليغ کنن��ده و برگزار کننده 
بهترین کمپين ش��ناخته ش��د. به عل��ت دریافت جوایز 
متعدد از سوی بزرگان صنعت تبليغات به خاطر برگزاری 
کمپي��ن »Live Test Series«، ولوو جای��گاه اول را از 
Unilever به عن��وان تبليغ کنن��ده برت��ر پ��س گرفت. 
Unilever  به هر  حال به لطف کسب یک سری افتخارات 
توسط برند های مختلف، ش��امل Axe/Lynx، Dove و 
غيره مقام آبرومند دوم را در این فهرس��ت به دست آورد. 
کمپين  »Live Test Series« نيز به عنوان موفق ترین 
کمپين ش��ناخته ش��د. در حالی که »فن دام« چهره این 
کمپين ش��د، فيلم کوتاه »Epic Split« او فقط یکی از 
س��ری فيلم های دموی کاميون های فوق العاده عالی ولوو 
را در بر می گرفت. این دو ویژگی در کنار هم باعث ش��د تا 
چنين کمپينی در مراسم مختلف افتخار کسب کند. ورای 
تعریف و تمجيد ها، این کمپين استانداردی جدید را برای 
  business-to-business خالقيت، سرگرمی و بخش

تعریف کرد. 

کمپین تبلیغاتی عجیب کوکاکوال در بلژیک
از بیلبورد کاغذکادو بگیرید

برن��د کوکاک��وال که ب��ه اس��تفاده از کمپين های 
تبليغاتی نوآورانه ش��هرت دارد، یکی از عجيب ترین 
کمپين های تبليغاتی خود را در بلژیک طراحی کرده 
اس��ت. در این تبليغات، م��ردم می توانند از بيلبورد 
کوکاک��وال کاغذکادوهای کوکا بگيرند! برای این کار 
بيلبوردهای ویژه ای طراحی شده که کاغذکادوهایی 

قرمز رنگ را در خود جای داده است. 
به گ��زارش دني��ای تبليغات، ش��عار ای��ن کمپين 
»ش��ادی را باز کن!« است. این شعار نخستين بار در 
س��ال ۲۰۰۹ اس��تفاده ش��د و از آن زمان در برخی 
کمپين های کوکاکوال مورد اس��تفاده قرار می گيرد. 
البت��ه این کمپين موافقان و مخالفانی در بين اهالی 

بازاریابی و تبليغات دنيا دارد. 

تبلیغات خالق

آگهی:  تمیزکننده Samsung- شعار: فقط 80 میلی متر!

صنع��ت بيمه ای��ران در روزهای 
س��خت رک��ود اقتص��ادی کمی به 
انزوا کش��يده ش��ده اس��ت، شاید 
این مس��ئله تا ح��دودی از وجود 
شرکت های فراوانی نشأت می گيرد 
ک��ه خدم��ات مش��ابهی را تبلي��غ 
می کنن��د، اما ای��ن کاهش فروش 
تا حدودی ب��ه روش های تبليغاتی 
ني��ز مرتبط  بيمه ای  ش��رکت های 
اس��ت. در واقع تبليغ��ات تکراری و 
ف��روش خدمات  ب��دون خالقيت، 
این ش��رکت ها را تح��ت تاثير قرار 
داده است. با این حال کارشناسان 
معتقدند روش ه��ای تبليغاتی این 
ش��رکت ها تنها با ایج��اد جذابيت 
و اضافه کردن مزی��ت در خدمات 
ارائه شده امکان پذیر است. از طرف 
دیگر مش��تریان باید خدمات بيمه 
را به صورت ملموس احساس کنند 
تا توجيه شوند که تنها برای کسب 

آرامش هزینه می کنند. 
تبليغات هر محصول )یا خدمت( 
به ویژگی های آن وابس��ته اس��ت. 
ارتباطی بدون  انجام فعاليت ه��ای 
در نظ��ر گرفت��ن ای��ن ویژگی ها و 
مزیت ه��ای محص��ول غيرمنطقی 
اس��ت. پس برای بررسی مطلوب تر 
تبليغ��ات در صنع��ت بيم��ه بهتر 
اس��ت نيم نگاه��ی به جای��گاه این 
صنع��ت در ایران داش��ته باش��يم. 
طب��ق آمارها ایران رتب��ه 75 دنيا 
را از منظ��ر ضری��ب نف��وذ بيم��ه 
دارد پ��س می توان گف��ت از نگاه 
مصرف کنندگان ایرانی، خرید بيمه 
آنچنان ضروری به نظر نمی رس��د 
و در فهرس��ت اولویت های خانوار، 
رتب��ه پایينی دارد. این مس��ئله در 
بيشتر صادق  خانوارهای کم درآمد 
اس��ت. هرچند این آمار با توجه به 
اجباری بودن بيمه افراد مشغول به 
کار و بيمه هایی مثل ش��خص ثالث 
به دس��ت آمده اس��ت. پ��س ما با 
صنعتی مواجه هستيم که از اقبال 
عمومی ضعيفی برخوردار است که 
همين امر کار شرکت های بيمه گر 
و مش��اورهای تبليغاتی را دشوارتر 

کرده است. 

تبلیغات بیمه تکراری است
در  تبليغات��ی  کارش��ناس  ی��ک 
رابط��ه ب��ا ن��وع تبلي��غ محصوالت 
بيمه ای به »فرص��ت امروز« گفت: 
تبليغ��ات خدم��ت بيم��ه تبليغاتی 
خاص اس��ت ک��ه از ویژگی های آن 
سرچش��مه می گيرد، زیرا پرداختی 
ی��ک مصرف کننده  به عنوان  ش��ما 
ع��ادی باب��ت خدمت��ی اس��ت که 

ممک��ن اس��ت هي��چ وق��ت از آن 
اس��تفاده نکني��د! به عب��ارت دیگر 
ش��ما پيوسته ش��رکت های بيمه ای 
را ش��ارژ می کنيد اما ممکن است تا 
پایان عمرتان هيچ خدمتی دریافت 
نکني��د. ش��ما می پردازید ت��ا صرفا 
آرامش داشته باشيد! بله اینجاست 
که چراغ تبليغات روش��ن می شود. 
همي��ن جمل��ه کلي��دی راهنمای 
ش��رکت های تبليغاتی ب��رای توليد 
محت��وای ارتباط��ی ش��ده و اغلب 
ش��رکت های بيمه ای ی��ک صدا از 
»آرامش« صحب��ت می کنند و تنها 
مزی��ت خ��ود را در آن می جویند. 
بررسی شعار ۹ش��رکت بيمه گر نيز 
موید همي��ن نکته اس��ت زیرا واژه 
»آرامش« در ش��عار همه آنها دیده 
می ش��ود. یک نواخت ب��ودن فضای 
تبليغ��ات در صنعت بيم��ه به ضرر 
خ��ود صنع��ت تمام می ش��ود، زیرا 
بودجه های هنگفت تبليغاتی در این 
فضا گم می ش��ود و به هدر می رود. 
وقتی به بيمه های شناخته شده فکر 
خاصی  ویژگی  نمی توانيم  می کنيم 
به هر یک از آنه��ا اختصاص دهيم 
و ای��ن بدان معناس��ت که هيچ یک 
از آن ش��رکت ها نتوانسته اند مزیت 
ذه��ن  در  را  خاص��ی  ویژگ��ی  و 
مصرف کننده ثبت کنند. پس نباید 
انتظار داشته باشند که مصرف کننده 
ب��رای  تصميم گي��ری  لحظ��ه  در 
انتخ��اب، آنه��ا را به خوب��ی به یاد 
 بي��اورد و اصطالح��ا اولویت ذهنی

باش��ند.  وی   )top of mind(
مش��ابه این آفت زمان��ی در صنعت 
می ش��د،  مش��اهده  مواد غذای��ی 
به گونه ای که همه ش��رکت ها مزیت 
اصل��ی خ��ود را ب��ا کلی گویی هایی 
همچ��ون کيفيت و قدم��ت و غيره 

همراه می کردند. 
یوس��ف فراهانی در مورد دالیل 
کاه��ش تبليغ��ات بيم��ه ای افزود: 
رکود تاثير منفی بر ميزان استفاده 
از خدمات بيمه ای دارد. برای مثال 
در دوران رک��ود تعدی��ل ني��روی 
انس��انی در شرکت ها به عنوان یکی 
از گزینه ه��ای موجود برای کاهش 

هزینه ها انتخاب می ش��ود و تعداد 
کارکنان کاه��ش یافته و در نتيجه 
تع��داد کمت��ری از اف��راد جامع��ه 
تحت پوش��ش بيمه قرار می گيرند. 
همين امر موجب کاهش سودآوری 
ش��رکت های بيمه گر خواهد ش��د. 
البت��ه بای��د توجه داش��ت که این 
اتفاق نباید باعث ش��ود تا مدیران 
این شرکت ها اقدام به حذف بودجه 
تبليغاتی کنند، بلکه باید در دوران 

رکود فعاالنه تر و هوش��مندانه تر از 
گذش��ته اق��دام به جلب مش��تری 
و رقاب��ت کنن��د تا بتوانند از س��د 
رک��ود عب��ور کنن��د. با ای��ن حال 
شاهد کاهش بودجه های تبليغاتی 
شرکت های بيمه گر پس از کاهش 

ميزان فروش هستيم. 

تبلیغات متناسب با خدمات
نگاه��ی  ب��ا  فراهان��ی  یوس��ف 
در  تبلي��غ خدم��ات خ��اص  ب��ه 
داد:  ادام��ه  بيمه ای  ش��رکت های 
ش��روع فرآیند تبليغ��ات یک نوع 
خاص از خدم��ات بيمه ای - مثل 

بيمه عمر ی��ا بيمه اتومبيل - باید 
با بررس��ی ریزبينان��ه آن خدمت 
اینکه مخاطب آن  انجام بپذی��رد. 
خدمت کيس��ت و ان��دازه بازار آن 
چق��در اس��ت ازجمل��ه مهم ترین 
موضوعاتی است که قبل از شروع 
برنامه ارتباطی بای��د به آن توجه 
کرد. پاس��خ به این مسئله، شرکت 
را در تعيي��ن بودج��ه تبليغات��ی، 
انتخاب رس��انه مورد نياز، انتخاب 

لح��ن تبليغات و غي��ره راهنمایی 
می کند. برای مث��ال در صورتی که 
خدم��ت بيمه ای خاصی مخصوص 
دارن��دگان ماش��ين های لوکس و 
گران قيم��ت تعری��ف کرده ای��م و 
قص��د تبلي��غ آن را داریم انتخاب 
رسانه های موجود در مترو انتخاب 
عاقالن��ه ای به نظر نمی رس��د زیرا 
مخاطب هدف م��ا در مترو حضور 
ندارد و تابلوهای شهری )بيلبورد( 
در مناط��ق خاصی از تهران گزینه 
مناس��ب تری ب��ه نظ��ر می رس��د. 
قصد  بيمه گر  در صورتی که شرکت 
تبلي��غ خدمت خاص��ی دارد باید 
دالیل قانع کننده ای داش��ته باشد. 
ب��رای مثال اگر خدم��ت جدیدی 
ب��ه س��بد خدمات ش��رکت اضافه 
می ش��ود معرف��ی و تبليغ خدمت 
جدی��د توجيه منطق��ی دارد. اگر 
در خدم��ت خاصی- همچون بيمه 
تازه ای  ی��ا حرف  نقطه قوت  عمر- 
برای گفتن وجود داش��ته باش��د، 
در این صورت لزوم اطالع رس��انی 
مزیت های ش��رکت ب��ه مخاطبان 

احساس می شود. 
وی در م��ورد روش ه��ای تبليغ 
کمپين های  داد:  توضي��ح  بيمه ای 
تبليغات��ی ب��ا دو هدف مش��خص 
انجام می گيرند؛ برندینگ و معرفی 
ش��رکت  در صورتی که  محصوالت. 
تنه��ا قصد معرفی یا ی��ادآوری نام 
تج��اری خ��ود را داش��ته باش��د و 
مان��ور اصلی روی معرفی برند مادر 

باش��د، تبليغ هدف برندینگ دارد. 
در حال��ت دوم ش��رکت به معرفی 
محص��والت و خدم��ات خ��ود، در 
 family brand( کنار برند مادر
  )or umbrella brand
می پ��ردازد. تعيين اهداف تبليغات 
ب��ه سياس��ت ها و اس��تراتژی های 
تبليغات��ی هر ش��رکت بازمی گردد 
و در هر ش��رکتی متفاوت اس��ت. 
تبليغات بيم��ه ای در دنيا از طریق 
درگير کردن احساس��ات مخاطب 
تبليغات  بررس��ی  می افتد.  اتف��اق 
نشان  بيمه ای  بزرگ  ش��رکت های 
می ده��د ک��ه آنها س��عی دارند به 
مخاطب و احساس��ات وی نزدیک 
شده، جلب اعتماد کنند و در نهایت 
خدمت خود را به فروش برسانند. 

تبلیغات ملموس خدمات بیمه، 
راهکار جذب مشتری

یک کارش��ناس بازاریابی تجاری 
در رابط��ه ب��ا روش ه��ای اثر گذار 
تبليغات بيمه ای به »فرصت امروز« 
خدم��ات  از  بس��ياری  گف��ت: 
ش��رکت های بيم��ه ای هيچگون��ه 
جذابيت��ی برای مخاطب��ان ندارند 
زی��را مخاطب��ان نمی توانند به طور 
ملم��وس خدمات را ح��س کنند. 
از این رو ش��رکت ها ابت��دا باید به 
دنبال اضافه کردن خدماتی باشند 
که توسط شرکت های رقيب انجام 
نمی ش��ود یا یک مزیت به خدمات 
قبلی و تکراری خود اضافه کنند تا 
بتوانند نظر مخاطبان را به س��وی 

خدمات شرکت جلب کنند. 
پژم��ان محمدی��اری ب��ا اش��اره 
ب��ه اینکه تن��وع خدم��ات تنها در 
کن��ار ایج��اد رضایت در مش��تری 
نمایش  ب��رای  راه��کاری  می تواند 
تبليغ��ات بيمه ای باش��د ادامه داد: 
از آنجایی که مش��تریان از خدمات 
بيمه به صورت مس��تقيم و در یک 
ب��ازه زمان��ی به��ره نمی برن��د باید 
بستری به عنوان مزیت خرید برای 
مش��تریان در نظ��ر گرفت. حال در 
ساخت کليپ نيز باید این مسئله را 
مورد نظر قرار داد. برای نمونه وقتی 
بيم��اری در تبليغ��ات نش��ان داده 
می ش��ود در حالی که در بيمارستان 
به س��ر می برد اما در آرامش کامل 
است کارکرد درست خدمات بيمه 
را نشان می دهد، یا زمانی که فردی 
در کليپ تبليغاتی در کنار س��احل 
دراز کش��يده است و حس رضایت 
را ب��ه مخاطبان منتق��ل می کند از 
اهميت استفاده از خدمات بيمه ای 
در زندگی س��خن می گوید که این 
مس��ئله در جذب مشتریان اثرگذار 

خواهد بود.

کافه تبلیغات
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از میان خبرها

ایستگاه تبلیغات

حامد شایگان

تبلیغات تکراری برای شرکت های بیمه ای داخلی

وقتیهمهازآرامشحرفمیزنند

بررسی تبلیغات شرکت های بزرگ بیمه ای 
نشان می دهد که آنها سعی دارند به مخاطب و 
احساسات وی نزدیک شده، جلب اعتماد کنند و 

در نهایت خدمت خود را به فروش برسانند



 بهینه سازی فرآیند
 مدیریت تجربه مشتری 

در ش��رایط موجود اقتص��ادی در بخش های مختلف 
کس��ب و کار، بازاریابی و برنامه های جذب مشتری دارای 
ماهیتی پویا ش��ده است و س��ناریوهای مختلفی مورد  
مطالعه، بررسی و اجرا قرار می گیرد. در چنین شرایطی 
آنچ��ه بیش از هر چیز در فض��ای رقابتی دارای اهمیت 
است، تغییر اس��تراتژی های بازاریابی است، تغییری که 
موجب حفظ مش��تریان فعلی، جذب مشتریان جدید و 
ایجاد رضایتمندی در مش��تریان شود که بتواند در عین 
تولید درآمد برای کس��ب و کار، س��هم بازار شرکت را نیز 
افزایش دهد. در این میان آنچه چالشی ترین تغییر است، 
تغییر در تفکر حفظ مشتریان کنونی است، به عبارتی در 
شرایط سخت اقتصادی بهترین استراتژی حفظ مشتریان 
کنونی و تحریک احساسات آنها برای خرید مجدد و تبلیغ 

محصوالت و خدمات شرکت به سایر مشتریان است. 
در دهه های گذشته بسیاری از شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی با تکیه بر افزایش قابلیت هایی مانند قدرت برند 
و ن��ام تجاری، کیفیت یا ابزارهای مراقبت از مش��تریان 
مانن��د CRM به دنب��ال چنین خواس��ته ای بودند  اما 
اکنون به دلیل توس��عه شبکه های ارتباطی و اجتماعی و 
افزایش قدرت درک مش��تریان در بازارهای رقابتی آنچه 
مهمترین عامل در تصمیم گیری خرید مجدد یا توصیه 
خرید به سایر مشتریان می شود ارزشی است که شرکت 
به مشتریان خود می بخشد که این ارزش در حال حاضر 
در مفه��وم تجربه ای که مش��تری از کس��ب و کار درک 
می کند، نهفته اس��ت )تجربه ای که مشتری در لحظات 
حس��اس و در برخورد با کس��ب و کار م��ا درک و حس 
می کن��د(. این تجربه می تواند حاصل ارتباط یک تجربه 
مس��تقیم یا غیر مستقیم از برخورد مش��تری با فرآیند 
ارائه خدمات س��ازمان، امکانات ارائه شده به وی یا حتی 
برخورد و ارتباط نمایندگان ش��رکت با مشتریان باشد. 
در فلس��فه تجربه اقتصادی، مشتریان انتظار یک تجربه 
به یادماندنی و مثبت را در معامله خود با سازمان دارند و 

به مزیت و سودی خاص )از لحاظ احساسی و تجربی( در 
فعالیت ها و تصمیم گیری های اقتصادی خود می اندیشند. 
درحال حاضر طبق تحقیقات انجام شده حدود 90 درصد 
مش��تریانی که ارتباط خود را با سازمان قطع می کنند، 
حتی احس��اس عدم رضایت خود را به بخش مراقبت از 
مشتریان س��ازمان هم اطالع نمی دهند و به راحتی در 
شبکه ارائه کنندگان خدمت، جا به جا می شوند و از آن بدتر 
اینکه به طور متوسط هر مشتری ناراضی، نارضایتی خود 
را به 13 مشتری دیگر انتقال می دهد که در بلندمدت این 
روند روی نام تجاری کسب و کار هم اثر گذار خواهد بود و 
در نتیجه در چنین فضایی اهمیت CEM بیش از پیش 

آشکار می شود. 

الیه های چارچوب سازی یک فرآیند مدیریت 
تجربه مشتری

* مرحله یک: توجه به ارزش ها و خواسته های مشتری 
که عموما نیازهای مش��تریان ش��امل نیازهای اساسی، 
نمادین و تجربی )حس��ی( اس��ت. درحال حاضر در یک 
سازمان خدماتی، توجه به مسائلی مانند میانگین زمان 
انتظار مشتری، نرخ تماس های بی پاسخ و... بیشتر مورد 
توجه قرار می گیرد درحالی ک��ه این گونه انتظارات برای 
مش��تریان فعلی جزو کیفیت درخواس��تی آنه��ا بوده و 
آنها به دنبال احس��اس و تجربه ای متفاوت تر هستند. به 
عبارتی شرکت ها باید از مدیریت شبکه محور به مدیریت 

فرد محور، تغییر استراتژی دهند. 
* مرحله 2: تدوین استراتژی بازاریابی که باید براساس 
ارزش های قابل درک از دیدگاه مش��تریان شکل بگیرد 
مانند توجه به ارائه کاالها و خدمات ارزشمدار، موقعیت 
محیطی، برخورد و دانش کارکنان، انگیزاننده های رقابتی، 
قیمت گذاری ارزشی، تکنولوژی مورد استفاده در خدمات 
و محصوالت و... زیرا این اس��تراتژی ها باید پاس��خگوی 
نیازهای قابل  رویت و حتی ذهنی مشتریان باشد تا بتواند 
در زمینه جذب مش��تری و حفظ تعامل بلندمدت مالی 
و احساسی )براساس یک رابطه تعاملی وفادارانه( با وی، 

نقش مهمی را در استراتژی کلی سازمان ایفا کند. 
* مرحله 3: فرآیند تجربه مش��تری که براساس درک 
درست از ارزش کسب شده وی از تجربه ای که در خرید 
قبلی محصول، کیفیت دریافت ش��ده از آن و همچنین 
احساسی که در مورد آن دارد، شکل می گیرد. این فرآیند 
زنجیره ای اس��ت متش��کل از تعهد و وفاداری مش��تری 
)احساس مشتری در سازمان سطوح مختلفی دارد که در 
اکثر کسب و کارها شامل احساس عقالیی، عاطفی، حسی، 
فیزیکی و معنوی است(. امروزه باید بدانیم که المان های 
مشتری مداری باید از اندازه گیری و توجه صرف به کیفیت 
به سمت اندازه گیری میزان تجربه ارائه شده به مشتریان 
تغییر پیدا کند و روی آن سرمایه گذاری الزم انجام شود. 
* مرحله 4: خلق و احساس تجربه متمایز در مشتری 
که براس��اس مجموع تجارب دریافتی در تعامالتی که با 
س��ازمان داشته است اتفاق می افتد که این تعامالت ذاتا 
مربوط به ارتباطات مستقیم مشتریان با سازمان نیست 
بلکه می تواند حاصل ارتباطات غیر مستقیمی باشد که وی 
با س��ایر مشتریان و مصرف کنندگان برقرار کرده است و 
عواملی مانند فرهنگ، شرایط اقتصادی و. . . مشتریان نیز 

در درک تجربه آنها بسیار مهم و تاثیر گذار است. 
* مرحله 5: تغییر در رفتار مشتری که در نهایت، خلق 
تجربه ای متمایز در مش��تریان، باعث افزایش تمایل به 
خرید، تغییر نگرش مصرف و خرید مجدد محصوالت و 
خدمات سازمان  شده و مشتری به عنوان مبلغی وفادار از 

سازمان در محیط رقابتی خواهد شد. 

آزمون تفکیک 
برای قدرت بازاریابی

 اگ��ر بخواهم برای عمل جداس��ازی پیش��گامان 
حرف��ه بازاریابی از دیگران نامی انتخاب کنم   »آزمون 

تفکیک « بهترین گزینه است. 
آزمون تفکیک از طریق مراحل زیر انجام می شود: 
• ی��ک خط مبنا ب��رای میزان پاس��خ دهی به یک 

پیشنهاد یا فراخوان تثبیت کنید. 
• یک فراخوان یا پیش��نهاد ثانویه تنظیم کنید که 

یکی از ویژگی های آن کمی تغییر یافته باشد. 
• حجم قابل توجهی از ترافیک خود را به س��مت 

پیشنهاد اولیه هدایت کنید. 
• بخشی از حجم ترافیک خود را به سمت فراخوان 
ثانویه هدایت کنید تا اینکه جامعه آماری گسترده ای 
در اختیار داش��ته باشید و از این طریق با استفاده از 
آمار و اطالعات دقیق با اطمینان تشخیص دهید که 
آیا پیشنهاد ثانویه، پیشنهاد اولیه را بهبود می بخشد 

و آن را بهتر اجرا می کند یا خیر. 
• زمانی که مشخص شد پیشنهاد ثانویه، پیشنهاد 
اولیه را بهتر اجرا نمی کند، این پیش��نهاد با پیشنهاد 
دیگری جایگزین ش��ود تا یک پیش��نهاد برتر مبنای 

جدیدی برای میزان پاسخ دهی شود. 
وب سایت ها، وبالگ ها و کتاب هایی در مورد آموزش 
نیرو و تاثیر آزمون تفکیک و بازاریابی موجود اس��ت. 
نکته امیدوار کننده این اس��ت که ش��ما می توانید با 
استفاده از برخی ابزارهای رایگان و اساسی به راحتی 

از مزایای قدرت آزمون تفکیک بهره مند شوید. 
 حتی اگر نخواهید در تمامی جوانب پیام تبلیغاتی 
و بازاریاب��ی خود بیش از حد از مقوله آزمون تفکیک 
اس��تفاده کنید، انجام این آزم��ون در مورد برخی از 
تاثیرگذارترین بخش های پیام تبلیغاتی ش��ما، نتایج 

مطلوبی را به همراه خواهد داشت. 

بازاریابی آرام، خوراک ذهن
 به ش��ما پیشنهاد می کنم چند دقیقه زمان صرف 
کنید و ایده های بازاریابی را که در ورای این سایت ها 

وجود دارد، مورد بررسی قرار دهید: 
• Fiverr.com: با پنج دالر چه کار می کنید؟ آیا 
 lead این سوال می تواند منبع خوبی برای جمع آوری
یا حتی یک ترفند تبلیغاتی خوب برای کس��ب و کار 

شما باشد؟ 
• Fangager.com به هواداران و دنبال کنندگان 

خود در قبال حضور و فعالیت آنالین امتیاز دهید. 
• Groupme.com پیام ه��ای گروهی ارس��ال 

کنید. 
 .101FreeMarketing.com •

در شماره بعدی بخوانید: 
اشتیاق شدید به فراگیری
به عنوان یک مهارت بازاریابی

حسگرهایی برای تشخیص غذای 
فاسد

یک حس��گر بی سیم برای تش��خیص غذای فاسد 
به بازار آمده که توس��ط گوشی هوشمندتان به شما 
هش��دار می دهد. اگر ش��ما نیز فقط ب��ه علت عدم 
اطالع از خراب ش��دن مواد غذایی درون یخچال تان 
بیه��وده یکس��ری اجناس را می خری��د، نتیجه یک 
تحقیق جدید توس��ط موسسه تکنولوژی MIT در 
ماساچوس��ت شاید ش��ما را به خود عالقه مند کند؛ 
یک حسگر بی س��یم برای تشخیص غذای فاسد که 
این موضوع را پیش بینی می کند و در ادامه با ارسال 
هش��دار به گوشی هوشمندتان فرصت انجام اقدامی 

ضروری را برای شما به وجود خواهد آورد. 
ای��ن حس��گر ارزان قیم��ت خیلی زود با کش��ف 
یکس��ری گاز ه��ای خاص در ه��وا، غذای فاس��د را 
تش��خیص می دهد. س��پس داده های اطالعاتی آن 
با گوش��ی هوشمندتان به اش��تراک گذاشته خواهد 
شد. حسگرها در حقیقت چند برچسب اصالح شده 
ارتباط از فاصله نزدیک )NFC( هس��تند که اغلب 
اوقات به عنوان حس��گرهای نزدیک مورد اس��تفاده 
قرار می گیرن��د. محققان س��وراخی را در مدار های 
الکترونیکی برچس��ب های NFC  به وجود آورده و 
لینک های گم ش��ده را با نانولوله های کربن طراحی 

شده به منظور کشف گاز ها جایگزین کرده اند. 
در حالی که این حس��گر ها می توانند برای کشف 
غذای فاس��د مورد اس��تفاده قرار گیرن��د، امکان به 
کار گی��ری آنها برای کش��ف هر چی��ز از آالینده ها 

گرفته تا مواد منفجره نیز وجود دارد. 

توج��ه ب��ه تغذی��ه س��الم و 
تندرس��تی یکی از دغدغه های 
اصل��ی ه��ر ف��ردی در زندگی 
است. ش��رکت های تولید کننده 
ای��ن محصوالت نی��ز در ترویج 
فرهنگ گنجاندن تغذیه س��الم 
در سبد کاالی خانواده بی تاثیر 
نیستند و توجه به بازاریابی این 
محصوالت یکی از کلیدی ترین 
عوامل موفقیت آنان است. تولید 
محصوالت س��الم، ش��ما را در 
زمره تولیدکنندگان بسیار ویژه 
با مصرف کنن��دگان خاص قرار 
می ده��د. جامعه مصرف کننده 
عالقه مند به محصوالت س��الم 
دارای آگاهی باال در مورد تغذیه 
سالم اس��ت. این افراد معتقدند 
که تغذیه سالم، حتی اگر هزینه 
بیش��تری در برداشته باشد، در 
درازمدت ب��ه صرفه جویی های 
کالن در هزینه های بهداشتی و 
درمانی خانواده می انجامد. اگرچه 
تعداد این مصرف کنندگان رو به 
فزونی است، اما ارائه اطالعات و 
عرضه محص��والت به این گروه 
مستلزم نوآوری در بازاریابی به 
منظور هدف گیری دقیق است. 
آیا محصوالت ارگانیک در برنامه 
بازاریابی شما نقشی دارند؟ و اگر 
دارند چه استراتژی های کلی را 

برای آنها باید در پیش گرفت؟  

مسئولیت اجتماعی 
آوردن  رو  دالی��ل  از  یک��ی 
ارگانی��ک  ب��ه  کس��ب و کار ها 
کردن محصول خ��ود می تواند 
مس��ئولیت اجتماع��ی هر فرد 
نس��بت به محیط زیست باشد. 
بازاریاب��ی محص��والت س��الم 
و ارگانی��ک نی��ز روش��ی برای 
تروی��ج این فرهن��گ و کمک 
به محیط زیس��ت است. درحال 
حاضر اس��تقبال مش��تریان از 
ای��ن محص��والت نس��بتا زیاد 
اس��ت، ش��اید این محصوالت 
قیمت باالتری داش��ته باش��ند 
اما مش��تریان آنها اعتقاد دارند 
که پرداخت هزینه بیشتر برای 
محصول سالم تر بهتر از صرف 
هزینه های درمانی است. طبق 
آماری 75 درصد کسب و کارها 
در دنی��ا حداقل از یک تکنیک 
تولید  ب��رای  تکنولوژی س��بز 
یک محصول س��الم اس��تفاده 
می کنند. تکنولوژی سبز یعنی 
همه فرآینده��ا از ابتدا تا انتها 
تکنیک  این  معیاره��ای  طبق 
ارگانی��ک،  محص��ول  باش��د: 
بس��ته بندی قابل بازگش��ت به 
محیط زیس��ت، بسته های فاقد 
م��واد ش��یمیایی و رن��گ، در 
بعضی موارد استفاده از سوخت 
خورشیدی و... تمرکز شرکت ها 
بر تولید این محصوالت س��بب 

ج��ذب و اعتم��اد مش��تری به 
طبیعی بودن مواد به کار رفته 
در آن می ش��ود ک��ه این خود 
مزیت رقابتی شرکت محسوب 

می شود. 

سبز شوید! 
برای اینکه شرکت تان به این 
مزیت رقابتی برسد سعی کنید 
از فرآیند های تولید محصوالت 
س��بز و ارگانیک استفاده کنید 
ت��ا در ذخیره هزین��ه و انرژی و 
اقدامات حمایتی طبیعت سهیم 
ش��وید و در دنی��ا نقش جهانی 
مثبتی داش��ته باش��ید. توجه 
به س��المت مش��تری، سالمت 

خودت��ان و س��المت کره 
زمین است. 

چگونگی بازاریابی 
محصوالت سالم 

فروش����ان  خ��رده 
دنی��ا  سراس��ر  در 
نوی����د  اس��تراتژی های 
ب��رای  را  دهن����ده ای 
و  ف��روش  افزای��ش 
و  مغذی  مواد  سود آوری 
مفید در پیش می گیرند. 
ف��روش  خ��رده  اگ��ر 
هس��تید، می توانی��د ب��ا 
رعای��ت نکات��ی کوچک 

تروی��ج  جه��ت  در  گام��ی 
از محصوالت  استفاده  فرهنگ 
ارگانیک با دانس��تن چگونگی 
اقدامات بازاریابی فروش��گاهی 
بردارید.  برنامه های تشویقی  و 
با انجام برخی اقدامات کوچک 
می توانی��د باع��ث جل��ب نظر 
مش��تری نس��بت به ای��ن نوع 
محص��والت ش��وید. تحقیقات 
نش��ان می دهد که 60 درصد 

تصمیم به خرید در فروش��گاه 
اس��ت.  ش��ده  غیر برنامه ریزی 
پ��س می توانی��د ب��ا اقداماتی 
مانن��د پخ��ش ویدئ��و ب��رای 
تش��ویق مش��تری، کوپن های 
فروشگاهی، رسانه های تعاملی، 
کارت های خرید تش��ویقی و... 
از ای��ن فرصت ب��رای افزایش 
جلب توجه مش��تریان به این 
محص��والت اس��تفاده کنی��د. 
در ادام��ه ای��ن گ��زارش ب��ه 
استراتژی های کلیدی بازاریابی 
محصوالت ارگانیک و سالم در 
که  فروشگاه ها  و  خرده فروشی 
مش��تری را به خری��د هدایت 

می کند، می پردازیم. 

 رشد و توسعه 
استراتژی های بازاریابی 

محصول سالم در فروشگاه
درک استراتژی های بازاریابی 
محصوالت س��الم ب��رای تغییر 
ع��ادات خری��د مصرف کننده و 
گرایش به این محصوالت باوجود 
قیم��ت باالتر یک��ی از گام های 
اساسی است. برای موفقیت در 

آن به گام های زیر توجه کنید. 

1-  درباره آمیخته بازاریابی 
بیشتر بدانید

متخصصان بازاریابی محصوالت 
سالم پیشنهاد می کنند که برای 
افزای��ش ف��روش ای��ن اق��الم، 
خوار بار فروشی ها باید با آمیخته 
بازاریابی )محصول، مکان، قیمت 
و برنامه های تش��ویقی( آشنایی 
داشته باش��ند. اگر خرده فروش 
هس��تید باید از کیفی��ت، تنوع، 
ترکیبات و چگونگی بسته بندی 
توسط تولید کننده یا کلی فروش 
آگاه باش��ید. دانس��تن اطالعات 
جزئ��ی درباره محصول ش��ما را 
در موقعی��ت بهتری برای فروش 
قرار می دهد. م��کان محصول و 
ظاهر طبقات و فروش��گاه 
به طور قاب��ل مالحظه ای 
بر خرید تاثیر گذار اس��ت. 
متفاوت س��ازی و استفاده 
از ی��ک مکان وی��ژه برای 
نش��ان دادن محص��والت 
سالم و گذاشتن فلش های 
راهنم��ا در ورود و خروج 
راه��روی منته��ی به این 
محص��والت می توان��د به 
ش��ما در دی��ده ش��دن و 
ف��روش ای��ن محصوالت 
کمک کند. مطمئن شوید 
که این اقالم در دسترس 
و جلوی چش��م مشتری 
باشد. قیمت گذاری مناسب نیز 
می تواند یکی از ابزارهای تشویق 
مش��تری ب��ه ای��ن محصوالت 
باشد، اجرای طرح های مختلف 
برندینگ،  تخفیف��ات  ف��روش، 
ف��روش محص��والت خ��اص و 
تنوع در قیمت گ��ذاری یا دیگر 
قیم��ت می تواند  در  تغیی��رات 
به ش��ما کمک کند که چگونه 
آنچه در ذهن مشتری می گذرد 

را کنت��رل کنی��د. ب��ا ترغی��ب 
آنه��ا و فروش بیش��تر محصول 
استراتژی هایی  دوباره  می توانید 
مانند طرح های تشویقی فروش 
و تخفیف ه��ا را اعم��ال کنی��د. 
ب��رای ترفیع محصول ت��ان نیز 
از اس��تراتژی های  به اس��تفاده 
بازاریابی فروشگاهی و برنامه های 
آموزش��ی تغذیه توجه کنید تا 
مصرف کنن��ده را ب��ا محصوالت 
تغذی��ه ای مفید و س��الم آش��نا 

سازید. 
2-  هماهنگی با تالش های 

موجود 
فروشگاه ها و خرده فروشی های 
ب��زرگ می توانند ب��رای ترویج 
از  م��ردم  اس��تفاده  بیش��تر 
محص��والت ارگانیک و س��بز با 
دیگر موسساتی که دغدغه ترویج 
این محصوالت را در جامعه دارند 
هم��کاری کنند. با موسس��ات 
دانشگاهی، شرکت های بازاریابی، 
س��ازمان های غیردولتی، وزارت  
بهداشت و دیگر ذی نفعان درگیر 
هماهنگ باش��ید. این همکاری 
می تواند سبب تشویق حمایت 
و  از س��وپرمارکت ها  مقام��ات 
که  ش��ود  خرده فروش��ی هایی 

محصوالت ارگانیک دارند. 
3-  توسعه برنامه های 

تشویقی برای محصوالت 
ارگانیک 

برنامه ه��ای  ب��ا  می توانی��د 
تش��ویقی و ایجاد انگی��زه افراد 
را ب��ه خری��د ای��ن محصوالت 
تش��ویق کنی��د. ب��ا برنامه های 
تبلیغاتی و ایجاد یک زیرساخت 
مش��تری محور ه��م می توانید 
فروش اقالم س��بز و ارگانیک را 
افزایش دهید. برنامه های کوپنی 
و س��همیه ای زیادی در سراسر 
دنی��ا اجرا می ش��ود که موجب 
افزایش خرید محصوالت سالم 
و منفعت مصرف کننده و خرده 

فروش می شود. 
4-  توجه به تقاضاهای 

محلی 
تحقیقات اخیر نشان می دهد 
که مصرف کنندگان، عالقه مند 
ب��ه حمای��ت غذاه��ای محلی 
ب��ا آیتم ه��ای تولید ش��ده در 
استان یا کش��ور خود هستند. 
س��وپرمارکت ها و فروشگاه های 
خرده فروش��ی می توانند به این 
مسئله توجه کرده و از کشاورز، 
کل��ی ف��روش و فروش��گاه های 
مواد غذایی همان منطقه خرید 
کنن��د و در تبلیغ��ات خود این 
نکته را برجس��ته سازند که این 
محص��والت از همان ش��هر یا 
منطق��ه با روش ه��ای ارگانیک 
تولید شده است. آنها همچنین 
می توانند دستور پخت غذاهای 
محلی را با محصوالت ارگانیک 
آن منطقه در یکی از اولویت های 

تبلیغاتی خود قرار دهند. 
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با موسسات دانشگاهی، 
شرکت های بازاریابی، 
سازمان های غیردولتی، 
وزارت  بهداشت و دیگر 
ذی نفعان درگیر هماهنگ 

باشید. این همکاری می تواند 
سبب تشویق حمایت 

مقامات از سوپرمارکت ها و 
خرده فروشی هایی شود که 
محصوالت ارگانیک دارند
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مسلم نوری

استراتژی های بازاریابی محصوالت سالم و ارگانیک 

سبز سبزم، ریشه دارم! 

شناس��ایی بازار هدف ش��رکت، 
نخس��تین گام در ایج��اد یک طرح 
بازاریابی پارتیزانی اس��ت. ش��رکت 
شما به هر اندازه اطالعات بیشتری 
درباره بازارهای محلی و عادت های 
مشتریان داشته باشد، بهتر می تواند 
تالش ه��ا و فعالیت ه��ای بازاریابی 
خود را گس��ترش دهد. بسیاری از 
بزرگ ترین  بازاریاب��ی،  متخصصان 
اشتباه بازاریابی شرکت های کوچک 
را نداشتن ش��ناخت کافی و دقیق 
بازار هدفی که درصدد خدمت رسانی 
به آن هستند، تشریح می کنند. این 
کارآفرینان به علت آش��نا نبودن با 
نیازهای مخاطب خ��ود معموال در 
هدف گیری های خود دچار اش��تباه 
ش��ده و محصوالت جدیدی تولید 

می کنند که به فروش نمی رود. 
ش��رکت هایی که ب��ا مخاطبان 
خود بیگانه هس��تند، با تبلیغاتی 
ک��ه انج��ام می دهن��د در ص��دد 
رس��یدن ب��ه هم��ه اف��راد بوده 
و در نتیج��ه ب��ه هی��چ س��ودی 
نخواهند رس��ید. آنها زمان و پول 
ارزش��مند خود را صرف رسیدن 
به مشتریانی می کنند که سودآور 
نیس��تند و بس��یاری از مشتریان 
به دلیل برآورده نش��دن نیازهای 
خود به س��رعت ارتباط خود را با 
این ش��رکت قط��ع خواهند کرد. 
چرا بس��یاری از شرکت ها مرتکب 
این اشتباه می شوند؟ چون انجام 
این کارها آس��ان ب��وده و نیازمند 
تحقیقات بازار یا ط��رح بازاریابی 

نیس��ت.  کارآفرین��ان هوش��مند 
می دانند که حج��م زیادی از منابع 
قابل اتالف ندارن��د. آنها باید از یک 
رویکرد متمرکز و دقیق برای انجام 
فعالیت های بازاریابی خود استفاده 
کنند. یک استراتژی موثر بازاریابی 
مش��تری مدار باید مبتن��ی بر یک 
تعریف ش��فاف و جامع از مشتریان 

هدف شرکت باشد. 
اهمیت روزافزون شناخت 

مشتریان
تعیی��ن مش��تریان ه��دف برای 
کارآفرینان اهمیت بیشتری نسبت 
به گذش��ته پیدا ک��رده و حتی در 
بازاره��ای ایاالت متح��ده به صورت 
فرآیندهای تفکیک ش��ده و متنوع 
ش��رایط  ای��ن  در  درآمده اس��ت. 
تکنیک ه��ای بازاریاب��ی انبوه دیگر 
نمی تواند به شیوه سال های گذشته 
به مش��تریان دس��ت یابد، چرا که 
تغییرات قاب��ل توجهی در الگوهای 

خرید رخ داده اس��ت. شرکت هایی 
ک��ه از بازیکنان بس��کتبال چینی 
به عنوان سخنگو اس��تفاده کرده یا 
تبلیغات تلویزیونی که به طور کامل 
به زبان اسپانیایی پخش می شوند، 
لباس های هیپ هاپ، موس��یقی و 
کافی ش��اپ هایی که سوشی و سایر 
غذاهای تخصصی را ارائه می دهند، 
نمادهایی از تغیی��ر چند فرهنگی 
عظیمی است که در ایاالت متحده 
در حال بروز است، چون شرکت های 
کوچ��ک بهت��ر از رقب��ای بزرگ تر 
خود امکان دسترسی به بخش های 
کوچک و متمرکز بازار را دارند. عدم 
تعری��ف بازار ه��دف زمانی اهمیت 
می یاب��د که ش��رکت های بزرگ تر 
ای��ن بخش های کوچک تر ب��ازار را 
نادیده گرفته یا آن را آنقدر کوچک 
می دانن��د ک��ه ورود ب��ه آن عرصه 

برایشان سودآوری ندارد. 
بازاریاب��ی  اس��تراتژی  ی��ک 

مشتری مدار یک سالح استراتژیک 
قدرتمند برای ش��رکت هایی است 
که فاقد مناب��ع مالی و فیزیکی باال 
هستند. اگر ش��رکت ها وقت کافی 
ب��رای درک نیازه��ای منحصرب��ه 
فرد مش��تریان بگذارن��د و کاالها و 
خدماتی را برای رضای��ت آنها ارائه 
دهند، مشتریان از این امر استقبال 
موسس��ات  موفق ترین  می کنن��د. 
بازرگانی، همانند شرکت زاندروان، 
دارای تصویر روش��نی از مشتریانی 
هس��تند ک��ه درصدد ج��ذب آنها 
هس��تند. با اس��تفاده از تحقیقات 
بازاریابی، آنها از سطح درآمد، سبک 
زندگی، الگوهای خرید، موضوعات 
مورد عالق��ه و تنفر، وضعیت روانی 
و دالی��ل خری��د مش��تریان آگاه 
هستند. این شرکت ها قیمت هایی 
متناس��ب با قدرت خرید مشتریان 
ه��دف خود تعیین ک��رده و کاالها 
و خدماتی متناس��ب ب��ا ذائقه های 

آنه��ا ارائه می دهند. بازده این امر به 
شکل فروش، سود و وفاداری بیشتر 
مشتری جلوه گر شده است. هنگامی 
ک��ه ش��رکت ها از یک اس��تراتژی 
تبعی��ت  مش��تری مدار  بازاریاب��ی 
می کنند، در می یابند که مشتریان 
مذکور ب��ه تدریج تمام فعالیت های 
موسس��ه، از کاالی فروخته شده و 
موسیقی پخش ش��ده در سیستم 
صوتی گرفته تا مکان، نحوه استقرار 
و دکوراس��یون فروش��گاه را تحت 
کنترل خ��ود در آورده ان��د. مالکان 
این دس��ته از موسس��ات بازرگانی 
نس��بت به رقب��ای بزرگ ت��ر خود 
دارای یک مزیت هس��تند، چرا که 
تصویری که آنها برای شرکت خود 
ایجاد کرده اند برای مشتریان هدف 
جذاب بوده و به همین دلیل اس��ت 
که شکوفا می شوند. بدون تصویری 
شفاف از بازار هدف و تعریف وجهه 
مورد نظر مش��تریان، یک ش��رکت 
کوچ��ک یک بازار کلی را برای خود 
تعریف کرده و تقریبا برای هیچ کس 
جذاب نخواهد بود. اگر ش��رکت ها 
بتوانن��د مش��تریان خاص خ��ود را 
هدف گیری کرده، نحوه دسترسی به 
آنها را آموخت��ه و کاالها و خدماتی 
را طراحی کنند که مختص آن نوع 
از مشتری باشد سوددهی خود را به 
شکل باور نکردنی افزایش می دهند. 
ب��ه دلیل تنوع در جذب بازار هدف، 
رویکرد »تهیه لباسی که به تن همه 
ب��رود« در بازاریابی کارایی ندارد. به 
بیان دیگر، بازارهای متنوع امروزی 
بازاریابی  ی��ک رویک��رد  نیازمن��د 

هدفمند است. 

تاثیر ایجاد بازار هدف در موفقیت استراتژی های بازاریابی 

کافه بازاریابی

مسعود یگانه – حسن فرهاد
کارشناسان مدیریت تجربه مشتری شرکت پویا نوین 



فعالی��ت در دفات��ر خدم��ات 
س��اختمانی کس��ب و کاری است 
که باوجود درآمد زیادش، چندان 
ب��ه آن توجه نش��ده و هر کس��ی 
هم به س��راغ این ش��غل نمی رود. 
فعالی��ت در دفتر س��اختمان نیاز 
ب��ه ی��ک برنامه ریزی اساس��ی و 
همچنین مدیری��ت توانمند دارد. 
کوچک تری��ن اش��تباهی در این 
شغل باعث از دست رفتن اعتماد 
مشتری می شود و این موضوع به 
این معنا اس��ت که روند سوددهی 
شغل شما رو به نزول خواهد بود، 
پس باید با چشمانی باز و هوش و 
حواسی شش دانگ به فعالیت در 

این شغل بپردازید. 

نقش اول کسب و کار خود 
باشید

به ص��ورت  نمی توانی��د  اگ��ر 
متمرک��ز در ش��غل مدیری��ت 
دفتر س��اختمانی فعال باش��ید 
باید بدانید که ش��غل مناس��بی 
را انتخ��اب نکرده اید ، ام��ا اگر به 
کاره��ای مدیریت��ی و ب��ا برنامه 
عالقه زی��ادی داری��د تیرتان به 
هدف خ��ورده اس��ت. مدیریت 
در این ش��غل به این معنا نیست 
که به چند نفر بخواهید دس��تور 
بدهید تا کاری برای ش��ما انجام 
دهند، بلکه ش��ما فردی هستید 
که نقش واس��طه بین مش��تری 
نهای��ی و خدمات دهن��ده را ایفا 
خواهید کرد. به بی��ان بهتر باید 
گفت که ش��ما نقش اصلی را در 

دفتر کار خود دارید. 
هم��ه م��ردم در زمان ه��ای 
مختلف به کارهای س��اختمانی 
نی��از پی��دا می کنند، ام��ا اینکه 
ب��رای انج��ام خدمات، ش��ما را 
انتخاب کنن��د هی��چ تضمینی 
وجود ندارد. ش��ما بای��د در ابتدا 
انج��ام  گس��ترده ای  تبلیغ��ات 

دهی��د. ای��ن تبلیغ��ات ش��امل 
پخ��ش تراکت ه��ای تبلیغاتی، 
بنرهای خیابان��ی و چاپ آگهی 
در روزنامه های پر تی��راژ و البته 
مرتبط ب��ا کار ش��ما اس��ت. به 
قول مع��روف چند ماه��ی باید از 
جیب بخورید، به ای��ن دلیل که 
نمی ت��وان در ماه ه��ای ابتدایی 
فعالی��ت روی درآمده��ای دفتر 
حس��ابی باز کرد. ش��ما همیشه 
بای��د در دس��ترس مش��تریان 
باش��ید تا در زمان نی��از کارهای 
آنها را انجام  دهید. فعالیت ش��ما 
بای��د این گونه تعریف ش��ود که 
مش��تری همیش��ه در دسترس 
شما نیس��ت، اما ش��ما همیشه 
باید در نزدیکی مش��تری باشید. 
تبلیغ��ات ش��ما بای��د آن ق��در 
گسترده باشد که نام شرکت تان 
همیش��ه برای مش��تری آشنا به 
نظر برس��د. همچنین می توانید 
از شماره تلفن های رند استفاده 
کنید تا تضمین��ی برای در ذهن 

ماندن شما باشد. 

چگونگی انجام خدمات
انج��ام خدمات ش��ما می تواند 
ش��امل نصب کاش��ی و سرامیک، 
کارهای برقی، نقاشی ساختمان، 
نصب ن��رده  و حفاظ، نص��ب در و 
پنج��ره و بس��یاری فعالیت های 
دیگر که در یک س��اختمان مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. ش��ما با 
راه ان��دازی این ش��غل می توانید 
به فعاالن مش��اغل نامب��رده این 
اطمینان را بدهید که دیگر نیازی 
به پی��دا کردن مش��تری ندارند و 
این کار را شما انجام خواهید داد. 

کار ش��ما به عن��وان مدیر یک 
شرکت س��اختمانی بسیار سخت 
اس��ت. به این دلیل که ه��م باید 
رضایت مش��تری نهای��ی را جلب 
کنید و ه��م رضایت افراد خدمات  
دهنده. برای جل��ب رضایت افراد 
کنی��د  س��عی  خدمات دهن��ده 
درصدهای��ی را برای ش��رکت در 
نظر بگیرید که بیش��ترین س��ود 
نصی��ب آنها ش��ود. ب��ا ای��ن کار 
انگیزه فعالیت بیش��تر و سریع تر 

را به وی خواهید داد. درخصوص 
مش��تری، هم در زمان انجام کار و 
هم در زمان اتم��ام کار می توانید 
از رضای��ت او با خبر ش��وید و اگر 
میزان رضایت او به درس��تی و به 
دلیل خدمات نامناس��ب شما کم 
بود بخشی از مبلغ پرداخت شده 
را به وی برگردانید. با همه افرادی 
که ق��رار اس��ت با ش��ما همکاری 
کنند ق��راردادی تنظی��م کنید. 
این ق��رار داد هم برای ش��ما یک 
تضمین به حس��اب می آید و هم 
یک تضمین برای خدمات دهنده. 
س��عی کنید با افرادی که بس��یار 
خوش ق��ول هس��تند و می توان 
روی حرفش��ان حس��اب کرد کار 
کنید. اگر کوچک تری��ن بدقولی 
در ای��ن زمینه ب��ه وج��ود بیاید، 
مش��تریان ش��ما را طرف حساب 
می دانن��د و ای��ن موض��وع اصال 
برای ش��رکت خوب نیست. وقتی 
فعالیت ش��ما با قیمت مناس��ب 
مقابل مشتریان قرار بگیرد حتما 
برگزیده خواهید شد. مبالغی که 

توسط مشتری به ش��ما پرداخت 
می شود باید با درصدهای تعیین 
ش��ده با دقت فراوان محاسبه و به 
خدمات دهن��ده پرداخت ش��ود و 

مابقی برای شرکت باقی بماند. 

متفاوت عمل کنید
این روزها بیش��تر اف��راد دارای 
گوش��ی های هوش��مند هستند؛ 
موبایل هایی که هم کار تلفن همراه 
را انجام می دهند و هم قابلیت دارند 
ت��ا کار دوربین را بر عه��ده بگیرند. 
حتما قبل از اینکه محل��ی را برای 
تعمیرات در دس��ت بگیری��د از آن 
محل از زوایای مختلف عکس تهیه 
کنی��د. بع��د از کار نی��ز می توانید 
همی��ن کار را انج��ام دهید. عکس 
قب��ل از تعمی��ر و بع��د از تعمیر را 
می توانید برای تبلیغات اس��تفاده 
و همچنی��ن در بروش��ور ش��رکت 
جای دهید. ای��ن کار ش��ما باعث 
می شود تا مش��تری از فعالیت شما 
ذهنیتی مناس��ب پیدا کند. برای 
مش��تریانی هم که برای نخستین 
بار با ش��ما هم��کاری می کنند از 
صاحب خانه ه��ای قبل��ی اج��ازه 
بگیرید و مشتریان جدید را به آنجا 
ببرید تا کار شما را از نزدیک تماشا 

کنند. 
برای کاره��ای هرچند کوچک 
یک فرم نظر خواهی به مش��تریان 
بدهید و بگویید که میزان رضایت 
خودش��ان را از خدمات ش��رکت 
گفته ه��ای  همی��ن  بنویس��ند. 
مش��تریان می توان��د بزرگ ترین 
تبلیغ برای ش��ما باش��د. ب��ه این 
دلیل ک��ه اگر رضایت مش��تریان 
درصد باالیی را تشکیل داد حتما 
می توانید در تبلیغات گسترده از 
آن نام ببرید. در حال حاضر تعداد 
ش��رکت های ارائه دهنده خدمات 
ساختمانی بس��یار کم، به همین 
دلی��ل می توانی��د در کوتاه مدت 
ش��اهد رشد و ش��کوفایی فعالیت 

شرکت باشید. 

الیزابت آردن؛ 100 سال رهبری 
صنعت لوازم آرایشی

ب��رای س��الیان متم��ادی محص��والت آرایش��ی و 
عطرهای ش��رکت »الیزابت آردن« مت��رادف اعتبار و 
تجمل بوده  است. در ش��رایطی که »یونیلیور« مالک 
فعلی این شرکت محسوب می ش��ود، الیزابت آردن به 
نوعی رهبری صنع��ت محصوالت آرایش��ی را از دهه 
1920 در اختیار داش��ته اس��ت. با وجود بازار رقابتی 
و چندین دوره رکود، محصوالت این شرکت همچنان 
از جایگاه ویژه ای در می��ان مصرف کنندگان برخوردار 

هستند. 
الیزاب��ت آردن ب��ا نام اصل��ی »فلورن��س نایتینگل 
گراه��ام« در کان��ادا متولد ش��د. فلورن��س در دوران 
آموزش پرستاری با ش��یمیدانی مالقات کرده بود که 
کرم صورت تولیدی آن می توانس��ت ب��ه درمان آکنه 
کمک کند. از این رو، توجه او به این نکته جلب شد که 
اکثر خانم ها برای کسب زیبایی حاضر به پرداخت هر 
هزینه ای هس��تند. با وجود این، نخستین کرم صورت 
تولیدی فلورنس با شکس��ت مواجه ش��د و پس از آن 
مش��اغل مختلفی را در تورنتو تجرب��ه کرد که فرصت 
مناس��بی برای نمایش توانایی های ف��روش او فراهم 

کرد. 
فلورنس در 30 سالگی توانس��ت به عنوان حسابدار 
در ش��رکت دارویی »اسکویب« مش��غول به کار شود 
و محیط این ش��رکت و آزمایش��گاهش، عالق��ه او به 
تحقیق و توسعه را افزایش داد. از این رو، برای بررسی 
و آزمایش ایده های زیبایی خود آزمایش��گاه کوچکی 
تدارک دید. فلورنس پ��س از مدتی، کار خود را در این 
ش��رکت رها کرد و به عنوان دستیار به س��الن زیبایی 

»کترینگ« پیوست. 
در ش��رایطی که فلورنس تا پی��ش از این هیچ پیش 
زمین��ه ای از س��الن های زیبایی نداش��ت، کار در این 
مکان به کس��ب آموزه های الزم برای تاسیس شرکتی 
که در صنعت ل��وازم آرایش��ی مدت ها ح��رف اول را 

می زد، بسیار کمک کرد. 
از این رو، در ش��رایطی که فلورن��س از بودجه کافی 
برای آغاز کس��ب و کار ش��خصی خود برخوردار نبود، 
فعالی��ت مش��ترکی را در س��ال 1910 ب��ا »الیزابت 
هوبارد« آغاز کرد که س��رآغاز ش��کل گیری ش��رکت 
»الیزابت آردن« و نماد مشهور »در قرمز« بود. باوجود 
اجاره های باال، فلورنس بر استقرار در خیابان پنجم که 
خیلی زود به منطقه تجاری اصلی ش��هر مبدل ش��د، 

اصرار داشت. 
الیزابت هوبارد خیلی زود از این فعالیت کناره گیری 
کرد و فلورن��س وامی 6 ه��زار دالری را ب��رای باز نگه 
داشتن سالن از برادر خود گرفت. تصمیم گیری درباره 

نام سالن نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بود. فلورنس 
از نام الیزابت خوشش می آمد و نام فامیلی آردن را نیز 
پس از مطالعه شعری از »آلفرد لرد تنیسون« انتخاب 
ک��رد. اینگونه فلورن��س نایتینگل گراهام ب��ه الیزابت 

آردن مبدل شد. 
یک��ی از ابت��کارات او اف��زودن رایحه به لوس��یون 
و پودره��ای آرایش��ی ب��ود. از س��وی دیگ��ر، در آن 
زم��ان کرم های ص��ورت چ��رب و غلی��ظ بودن��د، از 
ای��ن رو الیزاب��ت، ش��یمیدانی را برای تهی��ه فرمول 
تولی��د محصولی لطیف تر و س��بک تر اس��تخدام کرد 
که موفقی��ت ف��وری را ب��رای وی در پی داش��ت. در 
هم��ان دوران بود ک��ه وی ای��ده »زیبای��ی کامل« را 
به اجرا گذاش��ت و س��الن خ��ود را به ارائ��ه خدمات 
 مختلف مانند آرایش��گری، چش��مه آب معدن��ی و. . . 

اختصاص داد. 
در س��ال 1925، فروش الیزابت آردن به دو میلیون 
دالر رس��ید و این رقم تنها طی چهار سال بعد از آن به 
دو برابر افزایش یافت. در اواسط دهه 1930 و باوجود 
بروز دوران رکود گس��ترده، الیزاب��ت آردن همچنان 
یکی از شرکت های س��ودآور آمریکا محسوب می شد 
و تعداد س��الن هایش در سراس��ر جهان ب��ه 29 عدد 
رس��یده و 108 محصول مختلف را روانه بازار می کرد. 
امپراتوری الیزاب��ت آردن در صنعت لوازم آرایش��ی تا 
زمان مرگ وی در س��ال 1966 ادامه داش��ت. در آن 
زمان، این صنعت در آمریکا رش��د قابل توجهی داشت 
و به کسب و کاری چند میلیارد دالری مبدل شده بود. 
این در شرایطی بود که بسیاری از دوستان و آشنایان 
الیزابت آردن، در س��ال 1929 زمانی که پیشنهاد 15 
میلیون دالری خرید این ش��رکت مطرح ش��د به وی 
توصی��ه کردند ای��ن کار را انج��ام دهد ام��ا الیزابت با 
رد این پیش��نهاد به پیشرفت چش��مگیر خود در این 

صنعت ادامه داد. 
پس از م��رگ الیزابت آردن، مذاک��رات برای فروش 
این ش��رکت آغ��از ش��د و در س��ال 1970 ش��رکت 
»ایالی لیل��ی« آن را خریداری کرد. تا پیش از س��ال 
1990، این ش��رکت س��ه بار دیگر به فروش رس��ید و 
 در این س��ال توس��ط ش��رکت »یونیلیور« خریداری 

شد. 
دو س��ال بعد، یونیلیور »گروه محصوالت ش��خصی 
پرستیژ« را تاسیس کرد که شامل برندهای »الیزابت 
آردن« و »کالوین کلین« می ش��د. خرید دو ش��رکت 
»الیزابت آردن« و »فابرژ« در س��ال 1990، یونیلیور 
را به دومین شرکت آرایش��ی بزرگ جهان مبدل کرد. 
الیزابت آردن با قدمتی بی��ش از یک قرن، همچنان به 

فعالیت های خود ادامه می دهد. 

ما همواره با مق��دار زیادی رنگ در 
اطراف خود احاطه ش��ده ایم. رنگ ها 
فرکانس های متفاوتی از نور هستند. 
طیف های ن��وری ب��ا فرکانس های 
پایین شامل رنگ های قرمز و نارنجی 
است، طیف های زرد و سبز در سطح 
متوس��ط فرکانس قرار دارند و رنگ 
آبی  و بنفش شامل باالترین فرکانس 
نور هستند. موضوع مهم برای دکور 
محل کار این است که سطوح انرژی 
رنگ ه��ا می تواند تاثیرات جس��می 
و روح��ی متفاوتی را روی پرس��نل و 

مشتریان بگذارد. 
چشم انسان می تواند 10 میلیون 
رنگ متمای��ز را ببیند و ای��ن میزان 
حساس��یت رنگ��ی  باعث می ش��ود 
تا نوره��ا به س��ایه ها و تن های رنگی  
متفاوتی شکسته شوند و اشیا به طور 
دقیق تری قابل مشاهده باشند. سطح 
انرژی که در رنگ ه��ا وجود دارد یک 
فاکتور اساس��ی  در طراح��ی داخلی  
است. رنگ های با س��طح انرژی باال 
شامل رنگ های بنفش و آبی  است که 
به طور بالقوه محرک بصری مناسبی 
هس��تند و روی ذهن و احس��اس و 
ضمیر انس��انی تاثیرگذارن��د. عامل 
اصلی تعادل بین روح و بدن رنگ سبز 
است، آنچه روی جسم تاثیر می گذارد 
رن��گ قرمز اس��ت و رن��گ زرد برای 

اعتمادبه نفس مناسب است. 
طرح ه��ای رنگی  مح��ل کار باید 
برای تم��ام بخش ه��ای آن از جمله 
مبلمان، دیوار، کفپوش و س��قف ها 
در نظر گرفته ش��ود. آنچه شما برای 

رنگ محل کار خود انتخاب می کنید 
می تواند تاثیر بس��یار زی��ادی روی 
مش��تری ها و پرسنل ش��ما داشته 
باشد. این تاثیر به صورت ناخودآگاه و 
غریزی به وجود می آید. از لحظه ورود 
مشتریان به محل کار شما این تصویر 
در ذهنش��ان چیده و قض��اوت آنها 
راجع به شما آغاز می شود و می تواند 
یک درک خوب یا بد از تجارت ش��ما 
در ذه��ن آنها خلق کن��د. پس رنگ 
انتخابی باید بس��ته به ن��وع فعالیت 

کاری تغییر کند. 

رنگ مناسب برای بخش 
پذیرش

معموال بخش پذیرش نخس��تین 
بخشی است که مش��تری با شرکت 
برخورد دارد. پس بس��یار مهم است 
تا ی��ک تصویر مثب��ت و برداش��ت 
مطلوب در فرد ایجاد ش��ود. مشتری 
در نخس��تین ورود خود به محل کار 
شما باید حس مناس��بی از استقبال 
را داشته باش��د، پس رنگ نارنجی یا 
گلبهی کمرن��گ می تواند یک حس 
مثبت و استقبال گرم در او ایجاد کند. 
در عین حال رنگ زرد مالیم می تواند 
حس شادی و خوش��حالی را در فرد 
تداعی کند. دقت کنید اگر تصمیمات 
در بخ��ش پذیرش گرفته می ش��ود 
بهتر اس��ت از رنگ آبی -سبز مالیم 
که تاثیر مناس��بی در تصمیم گیری 
دارد، استفاده کنید. اگر کسب و کار 
شما یک س��الن زیبایی  است، رنگ 
صورتی  ی��ا گلبهی کمرنگ حس��ی 
دلنشین و دلنواز را به مشتری منتقل 

خواهد کرد. 
درخصوص اتاق انتظار پزشکان و 

دندانپزشکان می توان گفت بهترین 
انتخاب رنگی  است که آرامش بخش 
باشد مانند رنگ سبز یا آبی  همراه با 
طرح های صورتی  که می تواند تعادل 
زیبای��ی  را ایجاد کند. توجه داش��ته 
باش��ید رنگ زرد که منش��أ نشاط و 
خوش��حالی  اس��ت، می تواند میزان 
اضطراب و اس��ترس را در بیماران که 
ممکن اس��ت به طور بالقوه مضطرب 
باشند بیش��تر کند. پس از استفاده 
از رنگ زرد در ای��ن بخش خودداری 

کنید. 

اتاق کنفرانس و تدریس
رنگ آبی  فیروزه ای رنگی  مناسب 
ب��رای ایج��اد خالقی��ت و ارتباطات 
اجتماعی  اس��ت که طی��ف کمرنگ 
تا متوس��ط آن ب��رای دیوارهای اتاق 
کنفرانس پیشنهاد می شود. این رنگ 
برای آرامش اعصاب شخص سخنران 
در جلسه مناس��ب است. دقت کنید 
برای حفظ کردن و یادآوری مطالبی 
که می خوانید نوش��تن ن��کات روی 
ورق زردرنگ به شما کمک می کند 
تا مطال��ب را به خوبی  به ی��اد آورید. 
اس��تفاده از رنگ زرد روی دیوارهای 
مقاب��ل ش��رکت کنندگان در ات��اق 
کنفرانس یا پش��ت تخته س��یاه، به 
حض��ار کم��ک می کند ت��ا مطلب 

آموزشی را بهتر به خاطر بسپارند. 

فضای عمومی  کار 
برای فضای عمومی  محل کار شما 
باید پیغامی را که هر رنگ می رساند 
درک کرده باشید تا بتوانید بهترین 
و موثرترین فضای ممکن را بسازید. 
رنگ های آبی  و س��بز باع��ث ایجاد 

آرامش در فض��ا و اتمس��فر خواهد 
ش��د. هرچند مقدار بیش از حد آن 
باعث کاهش بهره وری در کارمندان 
می ش��ود زیرا کس��الت در پی  دارد. 
پ��س ب��ا اضاف��ه ک��ردن رنگ های 
قرم��ز، نارنجی ی��ا زرد در طرح های 
خود می توانید می��زان انرژی جاری 
در فض��ا را افزایش دهی��د، از طرفی  
میزان بهره وری نیز افزایش خواهد 
یافت. البت��ه مقدار زی��اد رنگ قرمز 
باعث ایج��اد خش��م و عصبانیت و 
زیادی مق��دار رن��گ نارنجی باعث 
ایجاد فضایی برای پرحرفی می شود 
زیرا ح��س فعالیت اجتماع��ی را در 
فرد تقویت می کن��د. در عین حال 
زیادی رنگ زرد باعث افزایش میزان 

اضطراب و استرس خواهد شد. 
س��ازمان های  و  ش��رکت ها 
کس��ب و کار بزرگ مانن��د بانک ها، 
حس��ابداری ها، دفتره��ای وکال��ت 
و دفتر ه��ای مش��اوران مال��ی  اغلب 
از رنگ ه��ای خنثی مانند ب��ژ و کرم 
همراه ب��ا ترکیبی  از چوب اس��تفاده 
می کنند، البته بای��د دقت کنید که 
این گونه انتخاب رنگ می تواند باعث 
ایجاد حس کس��الت و یکنواختی در 

مراجعه کنندگان شود. 
صداق��ت،  ح��س  آب��ی   رن��گ 
وف��اداری، ذکاوت، امنی��ت، اعتماد 
و محافظ��ه کاری را در اف��راد ایج��اد 
می کند. پس این طیف رنگ می تواند 
برای این کسب و کارها مناسب باشد. 
رنگ سبز، آرامش بخش است و حس 
امنیت و رش��د و توس��عه را منتقل 
می کند. رنگ س��بز تی��ره اغلب در 
شرکت های تجاری بزرگ برای ایجاد 
حس اعتماد و توانگری مورد استفاده 

قرار می گی��رد. می توان با اس��تفاده 
از رنگ های مکمل به عن��وان مثال، 
نارنجی در کنار رن��گ آبی  یا قرمز در 
کنار رنگ س��بز برای ایجاد تعادل در 
تاثیر رنگ ها استفاده کرد. زیرا استفاده 
مطلق از یک طیف رنگی  باعث ایجاد 
یکنواختی می شود ولی  با استفاده از 
رنگ های مکمل می توان تعادل الزم 

را در طراحی ایجاد کرد. 
با قدرتی  ک��ه در رنگ های س��بز 
تیره، زرشکی و آبی  ملوانی وجود دارد 
می توان پیغام کنترل امور، مسئولیت 
و ح��س اعتم��اد را در مش��تریان 

شرکت های تجاری بزرگ القا کرد. 
توجه داشته باشید که استفاده از 
این نوع رنگ آمی��زی در طراحی هر 
نوع کسب و کاری نمی تواند سودمند 
باش��د. در مابقی  س��ازمان ها باید به 
بزرگی  سازمان و نوع فعالیتش توجه 
و رنگ های مناس��ب را انتخاب کرد. 
بطور عمومی ، هرچه رنگ ها روشن تر 
باشد نشان دهنده آن است که سطح 
فعالیت س��ازمان کوچک تر و میزان 
مس��ئولیتش کمتر است. همچنین 
ش��ما باید رنگ متناس��ب با س��ن 
مشتریان، پیش زمینه های فرهنگی  
و نوع جنسیت آنها را برای کسب و کار 

خود انتخاب کنید. 
با توجه به مطالب یاد شده پیشنهاد 
می شود از افراط و تفریط در استفاده 
از رنگ ها جلوگیری شود. سعی  کنید 
رنگ های پایه ای را ک��ه برای هر اتاق 
در نظر می گیرید به همراه رنگ های 
مکمل و متضادش اس��تفاده کنید تا 
یک تعادل زیبا ایجاد شود، در غیر این 
صورت چیزی جز حس خس��تگی  و 

یکنواختی در پی  نخواهد داشت. 

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی فعالیت در دفاتر خدمات ساختمانی

مدیریت دوسویه در شغلی کمیاب

یکشنبه
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احسان صفاپور

عسل عقیلی

کیمیا کاشانی
کارشناس طراحی داخلی

انج��ام  کارش�ناس:  پاس�خ 
همزم��ان چندین کار با هم فش��ار 
روان��ی فراوان��ی را ب��ه ش��ما وارد 
می کن��د و بای��د ت��الش کنید که 
این ع��ادت را از خود دور س��ازید. 
ب��رای ای��ن کار ب��ه ش��ما توصیه 
را  روزان��ه ای  برنام��ه  می کنی��م 
برای خ��ود بنویس��ید و زمان هایی 
را ب��ه تلفن ه��ای ضروری، پاس��خ 

ب��ه ایمیل ه��ا و انج��ام تحقیقات 
اختصاص دهید. در این مرحله باید 
وقفه ه��ای کاری خ��ود را مدیریت 
کنی��د. بررس��ی کنی��د ک��ه کدام 
کارمندان یا مدیران تان بیش��ترین 
وقفه را در کار شما ایجاد می کنند و 
این مس��ئله را متوقف کنید.  هرگاه 
می خواهی��د کار مهم��ی را انج��ام 
دهید، یک نفس عمیق بکش��ید و 

قابلیت دریافت ایمی��ل و تماس را 
در تلفن همراه خود خاموش کنید 
تا تمرکز خ��ود را افزای��ش دهید. 
بس��تن چش��م برای چن��د دقیقه، 
می تواند سطح اس��ترس را کاهش 
دهد و میزان توجه ش��ما را بیشتر 
کند. ب��ا قرار دادن خ��ود در لحظه، 
افکارت��ان را ب��ه س��مت کاری که 
باید انج��ام دهید، هدای��ت کنید. 

به عن��وان مثال اگر در یک جلس��ه 
کاری مهم نشس��ته اید و ناخودآگاه 
به جلس��ه فردا فکر می کنید، دائما 
به خود یادآوری کنید که در جلسه 
نشسته اید و باید بیشترین استفاده 
را از زمان��ی که می گذاری��د، ببرید. 
ش��اید انجام این کار در ابتدا سخت 
به نظر برس��د، اما به مرور و با کمی 

تمرین به آن عادت خواهید کرد. 

مدیر پرکار

پرسش: مدیری با بیش از 10 سال سابقه مدیریت هس�تم. در چند ماه اخیر، حجم باالی کارها موجب شده که به ناچار چندین موضوع را 
همزمان با هم پیگیری و مدیریت کنم و این مسئله بر کیفیت تصمیم گیری ها و بهره وری کارم تاثیر گذاشته است. چطور می توانم این روند 

را متوقف کنم؟ 

اشتباه پنجم: مدیرانی که بیش از حد کلینیک کسب و کار)134(
با کارمندان خود صمیمی می شوند 

برخی مدیران دوس��ت دارن��د چه��ره ای مردمی از 
خود در ذهن پرسنل ش��ان ترس��یم کنند و در تالشند 
با کارمندان خود بسیار دوس��تانه رفتار کنند و همواره 
مردمی بمانند اما این نوع رفتار گرم و صمیمی سرآغاز 
یکی از اش��تباهات نگران کننده ای اس��ت ک��ه به مرور 

زمان بحران آفرین هم می شود. 
اگر شما هم از آن دسته مدیران هستید که – آگاهانه 
ی��ا ناآگاهانه- کم ک��م دایره دوس��تی با پرسنل ش��ان 
را گس��ترش می دهن��د و اندک ان��دک به حری��م آنان 
ق��دم می گذارند ت��ا هم��گان »خواهان« آنان باش��ند 
و »دوست ش��ان« بدارند باید گفت اگرچ��ه از یک نظر 
ممکن است خودمانی بودن با کسانی که مدیریت شان 
می کنید جذاب و وسوسه انگیز به نظر رسد اما متاسفانه 
باید منتظر ش��نیدن س��خنان کذب و بی اساس درباره 
خودت��ان باش��ید؛ در واق��ع با ای��ن کار با دس��ت خود 
هزینه ش��ایعاتی را می پردازید که واقعیت ندارد و بازار 

شایعه پراکنی در محیط کاری تان را داغ می کنید. 
ام��ا واقعا مش��کل کجاس��ت و اساس��ا چ��را اینگونه 
رفتاره��ای صمیمان��ه مشکل س��از می ش��ود. احتماال 
به مح��ض ش��نیدن ای��ن گفته تص��ور می کنی��د این 
نوع دیدگاه، بس��یار دور از روحیه کار تیمی اس��ت و با 
همراهی کردن گروه با یکدیگر و مس��ئولیت پذیری در 
تناقض اس��ت اما به واقع پاس��خ را باید در می��ان رفتار 
خود جس��ت وجو کنید، آنجا که رفتاری افراطی از خود 
نش��ان می دهید و به اصطالح در صمیمیت با پرس��نل 
خود زیاده روی می کنید. البت��ه ماهیت مدیریت جمع 
ایجاب می کن��د خودتان را عض��وی از گ��روه بدانید و 
بس��یار طبیعی اس��ت که خود را در قبال اش��تباهاتی 
که افراد گروه مرتکب می ش��وند پاس��خگو و مس��ئول 
بدانید و زمینه را برای همکاری اف��راد با یکدیگر فراهم 
کرده، تقویت کنید. البته از منظ��ری دیگر نیز می توان 
»مردمی بودن« را بررس��ی ک��رد؛ زمانی ک��ه در میان 
کارمندان تان افراد بدعنق و بدقلقی داش��ته باشید که 
به اصطالح روابط عموم��ی ضعیفی دارند، مردمی بودن 
بسیار دشوار و دردس��رآفرین می شود به طوری که این 
رفتار صمیمانه ش��ما را رفتاری دور از انصاف، مغرضانه، 

تبعیض آمیز و به نوعی پارتی بازی تفسیر می کنند. 
یک��ی از مهارت ه��ای کلی��دی مدی��ران الی��ق و 
باصالحی��ت، توانایی رعای��ت انصاف و عدال��ت در طرز 
رفتار با افراد گروه و نیز در تصمیم گیری هاس��ت و این 
همان اصلی اس��ت ک��ه از قوانی��ن ضدتبعیض حمایت 
می کند و شامل مجموعه ای از روش ها و خط مشی های 
رهنمایی اس��ت که تاکنون نوشته شده است. اما تفاوت 
میان کس��انی که به دنبال محبوبیت و شهرت هستند 
با کس��انی که محبوب دل ها می ش��وند در قصد و نیتی 

پنهانی اس��ت که روی آن متمرکز ش��ده اند. اگر تمرکز 
و توجه تان به »خودتان« اس��ت معلوم می شود از جمله 
مدیرانی هستید که به دنبال محبوبیت در میان افراد و 
پذیرفته ش��دن از سوی آنان هس��تید و اگرچه احتماال 
نقل مجلس کارمندان تان می ش��وید اما عمال به ندرت 
می توانید جای��ی در دل آنان برای خودتان دس��ت و پا 
کنید اما اگ��ر توجه تان به دیگران اس��ت حتم��ا از آن 
دس��ته افرادی هستید که همپای پرس��نل خود درگیر 
کار می شوید و با ش��خصیت جذاب و داشتن روحیه کار 
جمع��ی در قلب آنان جایی مس��تحکم پی��دا می کنید. 
مدیری که محبوبی��ت را باالتر از ع��دل و انصاف بداند 
و روابط کام��ال منصفانه را هدفی نادرس��ت بداند قطعا 
در طول زمان اعتبار خود را از دس��ت می دهد. موفقیت 
درازمدت و حکمرانی مقتدرانه ب��ر قلب ها در اثر روابط 
بی پیرایه، راستین و خالصانه اس��ت نه محبوبیت، آوازه 

و شهرت. 
همه را گفتیم تا به این نکته جالب برسیم که رهبری 
و مدیریت جمع اغلب مس��ئولیتی یکتا و مجزاست اما 
عمال مدیران در میانه این رواب��ط، بین مدیریت کردن 
مدیران تازه کار و پرسنل خود، مطابق نیازها، ارزش ها، 
اه��داف و انتظ��ارات خ��ود ق��رار می گیرند ک��ه بعضا 
مدیریت در چنین ش��رایطی رقابت آمیز هم می ش��ود. 
گاهی این گونه روابط حاکم بر ش��رایط کاری شما را به 
سمت این انتخاب س��وق می دهد که آیا پیامی مردمی 
به پرس��نل تان بدهید یا تصمیمی در رابط��ه با مدیران 
تازه کار یا هر نوع تصمیمی س��ازمانی بگیرید که کمتر 
مردمی است. مدیران احس��اس می کنند اغلب در میانه 
چنین شرایطی جای دارند و به هر طرفی که روی آورند 
افرادی در مقابل شان صف آرایی کرده اند و اینجا همان 

جایی است که تک و تنها بودن مدیر را نشان می دهد. 
برای اجتناب از این اشتباه چه باید کرد؟ 

اگرچه هر مدی��ری می تواند با »پیوس��تن به جمع« 
مس��ئله ان��زوا و تنهایی را ح��ل کند ام��ا به عنوان یک 
مدیر باید به دنبال اس��تراتژی های دیگری باشید که نه 
منزوی ش��وید و نه در دام روابط بی��ش از حد صمیمانه 
با کارمن��دان خ��ود گرفتار ش��وید. از ای��ن رو اوال باید 
با مدی��ران همپایه خ��ود- داخل یا خارج از س��ازمان- 
برحس��ب نیاز به صورتی رضایت بخش ارتب��اط برقرار 
کنید، ثانیا بهتر اس��ت روابط حرفه ای خود را بی طرفانه 
و ب��دون تبعی��ض با تم��ام کارمن��دان تقوی��ت کنید. 
همچنین می توانید با س��ایر مدیران و اف��راد حرفه ای 
تش��کیل گروه دهید و با یکدیگر تب��ادل تجربه و دانش 
کنید. اس��تراتژی دیگر ش��فافیت ارتباط با افراد است؛ 
هیچ بهایی بابت ش��ایعات نپردازی��د و به عنوان آخرین 
راهکار پیشنهادی، حتما از راهنمایی ها و ایده های یک 
مشاور و مربی خارج از سازمان اس��تفاده کنید تا بر این 

معضل چیره شوید. 

رنگ هایی که کسب و کار ما را احاطه می کنند

چیدمان

فرشته طاهری نیا

اشتباهات ماندگار

اگر ش�ما هم د  ر کس�ب و کار خود   با 
چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت 
تمایل مشکل خود   را از طریق ایمیل 
business@ forsatnet.ir ب�ا ما 
د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را د  ر 

همین       بخش پیگیری کنید  .

BRAND



 66,197,90شاخص کل
(704,08)میزان تغییر
B 2,994,658,506ارزش بازار

B 1,102,766ارزش معامالت
M 443,474حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(84,92)10,145پتروشیمی خلیج فارس
3,03375,59سرمایه گذاری غدیر
(50)2,271پتروشیمی تامین

(46,64)6,203گروه مپنا
(45,09)2,005بانک ملت

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 3,3107,355س. صندوق بازنشستگی
B 9,8886,922پتروشیمی خلیج فارس

B 26,5796,870گلوکوزان
B 1,9743,776بانک ملت

B 1,7673,411س. مسکن شمال شرق

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,32792,244کمباین سازی
B 6,37424,659نوسازی تهران

B 3,07411,905توریستی آبادگران
B 2,4869,723ایران خودرو
B 9468,397سایپا دیزل

درصد قیمتنام کامل شرکت
7,1743,99پگاه خراسان
2,9493,66کاشی تکسرام
3,1533,65موتورسازان
9,4393,58تولیدی مهرام

3,6363,38سرامیک حافظ

درصدقیمتنام کامل شرکت
(22,89)2,014رینگ سازی مشهد

(3,99)3,462سرما آفرین
(3,99)4,066پارس سویچ
(3,99)2,360نیرو محرکه

(3,98)2,314ریخته گری تراکتورسازی

ارزشحجمنام کامل شرکت
M40,929 B 62,617پارس خودرو
M212,757 B 24,756ایران ترانسفو

M28,906 B 19,254س. صنایع سیمان
M14,682 B 19,137بانک صادرات

M22,704 B 16,268زامیاد

ارزشحجمنام کامل شرکت
M212,757 B 24,756ایران ترانسفو

M42,108 B 13,882سرمایه گذاری غدیر
M40,929 B 62,617پارس خودرو
M30,880 B 15,398بانک ملت

M29,148 B 8,804س. صندوق بازنشستگی

تعدادقیمتنام کامل شرکت
6545402پارس خودرو
8582149بانک تجارت
20051600بانک ملت
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B 632,058ارزش معامالت
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(2,66)34,722پتروشیمی مارون

(2,17)7,852پتروشیمی جم
(1,88)2,241پتروشیمی ایرانیان
(1,83)14,875پتروشیمی زاگرس

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

شاخ��ص کل ب��ورس اوراق 
پای��ان  در  ته��ران  به��ادار 
هفته،  روز  نخستین  معامالت 
با ادام��ه روند نزولی و کاهش 
704 واح��د به رقم 66 هزار و 
197 واحد رسید. ارزش بازار 
که تا 314 هزار میلیارد تومان 
در هفته های قبل رسیده بود، 
روز گذشت��ه ب��ه 299 ه��زار 
کارشناس��ان  رسی��د.  واح��د 
دلیل افت شاخص کل بورس 
را وابس��ته ک��ردن انتظ��ارات 
مذاک��رات  ب��ه  سه��ام داران 
تحق��ق  ع��دم  و  هس��ته ای 
سریع این انتظ��ارات در کنار 
عوامل��ی چون سق��وط قیمت 
جهانی نف��ت، ابهامات موجود 
در الیح��ه بودجه سال آینده، 
نوسان��ات دالر و سکه، برنامه 
دولت برای انتش��ار گس��ترده 
اوراق مش��ارکت، سود سپرده 
بانکی و ع��دم حمایت عملی 
دولت از بورس می دانند که بر 
افزوده است.  بازار سهام  ابهام 
در همی��ن حال ب��ازار نقدی 
فراب��ورس ای��ران نی��ز شاهد 
کاهش 17 واح��دی شاخص 
کل بود. ارزش بازار اول و دوم 
فراب��ورس به 60 هزار میلیارد 
تومان، تع��داد معامالت انجام 
ش��ده در فراب��ورس ب��ه 19 
ه��زار و 861 فق��ره و ارزش 
معامالت به 63 میلیارد تومان 
عم��ده  روزگذشت��ه  رسی��د. 
نماده��ای مهم فراب��ورس اثر 
منف��ی در شاخ��ص فرابورس 
ایران داشته ان��د که نمادهای 
پتروشیمی مارون، پتروشیمی 
پتروشیم��ی  گ��روه  ج��م، 
ایرانی��ان،  س�رم�ای�ه گ��ذاری 
پتروشیم��ی زاگ��رس، نف��ت 
اصفهان  ایران��ول، ذوب آه��ن 
و هلدین��گ صنای��ع معدن��ی 
خاورمیان��ه همگی در کاهش 

تاثی��ر  فراب��ورس  شاخ��ص 
داشتند. 

افزایش فروش و تشدید 
شیب نزولی شاخص

ش��روع  ب��ا  گذشت��ه  روز 
معام��الت در ب��ورس ته��ران 
شاهد رون��د رو به افول حاکم 
بر بس��یاری از صنایع از جمله 
سرمایه گ��ذاری،  خودروی��ی، 
فل��زی و پتروشیم��ی بودیم. 
پتروشیمی  مانن��د  نمادهایی 
خ��ودرو،  پ��ارس  خ��ارک، 
سرمایه  گ��ذاری  زامی��اد، 
مبارکه  فوالد  ساختمان ایران ، 
اصفه��ان، سرمایه گذاری نفت 
و گ��از و پتروشیم��ی تامین و 
توسعه صنایع بهش��هر بر این 
رون��د تاثیرگ��ذار بودند. پس 
از نیم ساع��ت شاهد افزایش 
فشار فروش نسبت به ابتدای 
روز بودیم و ب��ه همین دلیل 
نیز شی��ب نزولی شاخص کل 

شدید تر شد. 
س��وی  از  فش��ار  افزای��ش 
و  خودروی��ی  نماده��ای 

بره��ه  ای��ن  در  پتروشیم��ی 
مش��هود بود. نمادهایی مانند 
گ��روه بهم��ن، سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین، 
گ��روه مپنا، سایپا، گس��ترش 
 سرمایه گ��ذاری  ایران  خودرو، 
ای��ران خ��ودرو، مل��ی صنایع 
م��س ای��ران و سرمایه گذاری 
صندوق بازنشس��تگی ازجمله 
نماده��ای منف��ی بودن��د که 
تاثیر ملموسی بر افت شاخص 
کل در ای��ن بره��ه داشتن��د. 
نماده��ای فل��زی و مال��ی از 
جمله ف��والد مبارکه اصفهان، 
بانک ملت، بان��ک صادرات و 
نیز  سرمایه گ��ذاری خوارزمی 
در ادامه کار عرصه را بیش از 
پی��ش بر شاخص تنگ کردند 
و بدی��ن ترتی��ب شاخص کل 
نیمه کانال 66 هزار واحدی را 
نی��ز از دست داد اما کار بدین 
جا ختم نش��د و این نماگر به 
روند نزولی خ��ود پس از این 
زمان نیز ادامه داد. پتروشیمی 
ادام��ه  نی��ز در  خلیج ف��ارس 
تبدی��ل به یک��ی از نمادهای 

منف��ی تاثیرگ��ذار بر شاخص 
ش��د. روند رو به افول شاخص 
باز ه��م پابرجا مان��د. معامله 
بلوکی در نماد سرمایه گذاری 
غدی��ر در درصده��ای مثبت 
مقطعی  به ص��ورت  توانس��ت 
شاخ��ص را کمی ب��اال برد اما 
این روند نیز به سرعت خنثی 
شد. در ادامه نی��ز شاخص با 
شیبی منف��ی به حرکت خود 
ادام��ه داد و در نهای��ت نیز با 
افت��ی بی��ش از یک درصد به 

معامالت روزانه پایان داد. 

سهم ناچیز بازار سهام 
در تامین مالی

اف��ت روزه��ای اخی��ر بازار 
سه��ام در حالی اتفاق می افتد 
که در بس��یاری از کشورهای 
دنیا، ب��ازار سرمایه پایه اصلی 
تامین مال��ی اقتصاد به شمار 
م��ی رود. ام��ا در ای��ران طبق 
آم��ار بانک مرک��زی در سال 
1390 سهم ب��ازار سرمایه از 
کل مناب��ع پرداختی 10 هزار 
و 500 میلیارد تومان بوده که 

بیانگ��ر سهم 7.1 درصدی آن 
اس��ت. در س��ال 1391 سهم 
بازار سرمایه به 11.2 افزایش 
یافت. بر این اساس بالغ بر 13 
هزار میلی��ارد تومان از تامین 
مال��ی اقتصاد کش��ور برعهده 

بازار سرمایه بوده است.
 آخری��ن آماره��ای بان��ک 
مرکزی نشان می دهد که سال 
گذشت��ه ب��ازار سرمایه حدود 
12 درص��د از مناب��ع اقتصاد 
ایران را تامین کرده است که 
نیاز  نش��ان دهنده  فوق  موارد 
بازار سرمایه به تقویت هرچه 

بیشتر است. 

رونق بازار سهام با رفع 
ابهام شرکت های پاالیشی 
بح��ث  دیگ��ر  س��وی  از 
شرکت ه��ای  شفاف س��ازی 
صورت های  در  پاالیش��گاهی 
مالی، ریس��ک سیس��تماتیک 
بازار سه��ام را افزای��ش داده 
و بس��یاری از سهام داران این 
شرکت ه��ا را مدت هاست که 

سرگردان کرده است.
کارشناس��ان  از  بس��یاری   
ب��ازار سه��ام معتقدن��د اگ��ر 
ای��ن شفافی��ت انج��ام شود، 
نمادهای مختلف پاالیش��ی و 
شرکت هایی که بسته هستند، 
بازمی شون��د و ب��ا توج��ه به 
سهام شرکت های  بازار  ارزش 
ب��ه  اتف��اق  ای��ن  پاالیش��ی، 
نقدشوندگ��ی سهام و کارکرد 
اصلی آن کمک خواهد کرد. 

در این زمینه هفته گذشته 
ابهامات و  تالش هایی در رفع 
بازگشایی نماد پاالیشگاه ها در 
بورس در کنار ارسال گزارش 
آم��ار تولی��د و ف��روش پن��ج 
صورت  پاالیش��گاهی  شرکت 
گرفت که برخی خوش بینی ها 
برای بازگش��ایی ای��ن نمادها 
پس از شش ماه به وجود آورد. 

شاخص کل 704 واحد دیگر ریخت

آنچه سقوط بازار سرمایه را رقم زد

قانون ب��ازار سرمایه که از آن 
به عن��وان نقطه عط��ف ب��ازار یاد 
 می ش��ود، پ��س از هف��ت سال 
فراز و  نشیب در اول آذر ماه سال 
1384 به تصویب مجلس رسید 
تا ب��ا کنار رفتن قان��ون قدیمی 
س��ال 1345، حی��ات تازه ای در 
ب��ازار سرمایه کش��ور آغاز شود. 
ام��ا این قانون ک��ه در بدو ورود 
به 10 سالگ��ی قرار دارد به زعم 
کارشناس��ان، دیگ��ر پاسخگوی 
نیازه��ای فعل��ی بازار نب��وده و 
بای��د بازنگری اساس��ی روی آن 
صورت گیرد. به گزارش ایس��نا، 
فعلی  قانون  اص��الح  زمزمه های 
ب��ازار سرمایه در س��ال 1376 و 
از یک کنفران��س مدیریت مالی 
در دانش��گاه شهید بهشتی آغاز 
شد. در این کنفرانس مطرح شد 
ک��ه قانون مصوب س��ال 1347 
دیگر جوابگو نیست، اما به دلیل 
مخالفت های زیادی که از سوی 
بان��ک مرک��زی و سای��ر نهادها 
وج��ود داش��ت، تصوی��ب قانون 
ح��دود هفت سال طول کش��ید 
تا قانون جدی��د در سال 1384 
تصویب شد. بر این اساس قانون 
بازار اوراق بهادار در سال 1384 
و پ��س از مخالفت ه��ای زیاد به 
تصویب مجلس رسید. این قانون 
که در زم��ان خود بی نظیر بود و 
تح��ول اساسی در ب��ازار سرمایه 
کش��ور ایجاد کرد، با تفکیک دو 
ح��وزه نظ��ارت و اج��را در کنار 
قان��ون اص��ل 44 دستاوردهای 
مهم و متع��ددی را برای اقتصاد 
به وی��ژه بازار سرمای��ه به ارمغان 

آورد. 
به گزارش ایسنا ارتقای شفافیت 
بازار، افزایش سهم بازار سرمایه از 
تولید ناخالص داخلی، تامین مالی 
شرکت ها از طریق بورس، افزایش 
تع��داد سهام��داران و راه ان��دازی 
نهاده��ای مالی جدی��د از جمله 
ماده ای  قان��ون 60  دستاوردهای 
ب��ازار سرمایه بود که نقش مهمی 
در ارتق��ای جایگاه ب��ازار سرمایه 
ایف��ا کرد. ای��ن در حالی است که 
ب��ا گذشت 9 سال از اجرای قانون 
و تغیی��رات اساسی که در اقتصاد 
ایج��اد ش��ده است، باید بخش��ی 
از قوانی��ن و مقررات ب��ا توجه به 
قانون زدایی  اقتص��ادی،  شرای��ط 

شود تا استقبال بیش��تری از بازار 
سرمای��ه صورت گیرد، زی��را بازار 
سرمای��ه اکنون دیگ��ر محدود به 
جمع خاص کوچ��ک نبوده و اگر 
ق��رار باشد سهام عدال��ت به بازار 
سرمایه وارد شود، تقریبا اکثریت 
کل کش��ور به نوعی در ای��ن بازار 
فعالی��ت می کنن��د و طبیعت��ا به 
متفاوتی  قانون��ی  زیرساخت های 

نیاز دارد. 
در این راستا برخی صاحب نظران 
ضمن دفاع از نتایج به دست آمده 
از اجرای قان��ون، معتقدند قانون 
فعلی دیگ��ر پاسخگوی نیاز فعلی 
ب��ازار سرمایه نب��وده و با توجه به 
تغییرات گس��ترده ای ک��ه در 10 
سال گذشت��ه در اقتصاد کش��ور 
و ب��ازار سرمای��ه به وج��ود آمده، 
بازنگ��ری و اصالح ای��ن قانون در 
مقط��ع فعلی ض��روری است. این 
در حالی است که اکثر کارشناسان 
نسبت به عملکرد شورای بورس و 
نحوه انتخاب اعضای آن و نیز فرم 
دولتی بازار سرمایه به شدت انتقاد 
داشته و می گویند بزرگ ترین ایراد 
قانون ب��ازار اوراق بهادار این است 
که مقررات گذاری، اجرای قانون و 
نظارت بر اجرای قانون توسط یک 
نهاد ص��ورت می گیرد. همچنین 
آنه��ا به اجرایی نک��ردن برخی از 
مف��اد این قانون معت��رض بوده و 
معتقدن��د ک��ه قانون گذارانی که 
قان��ون را وضع کردند به آن عمل 

نکرده اند. 
بنابرای��ن کارشناسان معتقدند 
در قانون بازار سرمایه باید مواردی 
همچ��ون حاکمیت ب��ازار و نحوه 
نظارت، استق��الل شرکت بورس 
از نهاد ناظر، نقش و نحوه نظارت 

بر شرکت ه��ای تامی��ن سرمایه، 
بازنگری در نحوه نظارت و اعطای 
مجوز ب��رای نهادهای مالی، شیوه 
تعامل��ی ب��ازار پ��ول و سرمایه با 
یکدیگر، خارج شدن بازار سرمایه 
از ف��رم دولت��ی، اعم��ال فصل ها 
و بنده��ای مفص��ل در خصوص 
بورس های کاالیی، تعاریف جدید 
از بازار ثانویه و اختیارات بورس ها 
کاالی��ی،  بورس ه��ای  خصوص��ا 
حفظ حقوق سهامداران خصوصا 
سهامداران ُخرد، تفکیک دقیق تر 
امور و مس��ائل اجرای��ی و نظارتی 
و حدود و ثغ��ور وظایف ناظران و 
مجریان و همچنین توسعه فصول 
مرب��وط ب��ه تخلف ه��ا و جرائم از 
مواردی است که باید به طور کامل 

بازنگری شود. 

اکنون بهترین زمان اصالح 
قانون است

در ای��ن میان دبی��ر کل کانون 
نهاده��ای سرمایه گ��ذاری ضمن 
بی��ان این مطلب ک��ه قانون سال 
مترقی تری��ن  از  یک��ی   1384
قوانین��ی ب��ود ک��ه در آن زم��ان 
نوشته ش��ده بود، معتقد است که 
بعد از گذشت زمان باید در قانون 
بازار سرمایه تجدیدنظر شود زیرا 
ساختار اقتص��ادی و شرایطی که 
در آن زمان وجود داشت با شرایط 
فعلی بس��یار متفاوت است. بهروز 
قانونی  خدارحمی می گوی��د: هر 
بعد از اج��را با خألهای��ی مواجه 
شده و مشکالت اجرایی آن نمایان 
می شود که در این شرایط طبیعتا 
به اصالح نیاز دارد، بنابراین اکنون 
یکی از بهترین فرصت هایی است 
که ای��ن قانون در مواردی که نیاز 

به بهبود و روان سازی دارد، اصالح 
ش��ود. وی همچنی��ن می گوی��د 
شیوه تعامل��ی بازار پول و سرمایه 
با یکدیگ��ر از مواردی است که در 
قان��ون فعلی به آن توجه نش��ده 
اس��ت و در حال حاضر حتما باید 
مدنظ��ر قرار گیرد، زیرا یک قانون 
باالدستی مانند قانون بازار سرمایه 
حتما می توان��د ب��رای آن تدبیر 
بیندیشد که تعامالت این دو نهاد 
با هم چگون��ه باشد و آنها چگونه 
با یکدیگر به اقتصاد کشور کمک 

کنند. 
نهاده��ای  کان��ون  کل  دبی��ر 
سرمایه گذاری معتقد است که باید 
در شیوه نظارت بر بازار سرمایه و 
نگاهی که از شورای عالی بورس تا 
سطح میانی وجود دارد تجدیدنظر 
شود تا افراد نزدیک تر و با تعامالت 
بیشتر بتوانند بازار سرمایه را رصد 
کنند، زیرا برخی از اعضای شورای 
عال��ی ب��ورس دغدغه هایی خارج 
از ب��ازار سرمایه داشت��ه و بخش 
قابل توجهی از اعض��ا اصال امکان 
رصد کردن بازار سرمایه را ندارند 
لذا باید تدبیری اندیشیده شود تا 

تیم هدایت کننده قوی تر شود. 

بازار سرمایه باید از فرم 
دولتی خارج شود

وی از دیگر نقاط ضعف را دولتی 
بودن ب��ازار سرمایه ذک��ر کرده و 
عن��وان می کند که ب��ازار سرمایه 
باید از فرم دولتی خارج شود، زیرا 
یکی از ایرادات سازمان  بین المللی 
بورس های جهانی از بورس ایران 
این است که ساختار هدایتی بازار 
سرمای��ه نباید دولتی باشد. تعبیر 
آنه��ا این است ک��ه وقتی رییس 

شورای عال��ی بورس، وزیر اقتصاد 
است پس بازار سرمایه این کشور 
می تواند منتس��ب به دولت باشد، 
بنابرای��ن باید این ف��رم را از نظر 

شکلی خارج کنیم. 

ایجاد کارگروهی برای 
تغییر قانون

نهاده��ای  کان��ون  کل  دبی��ر 
اس��ت  معتق��د  سرمایه گ��ذاری 
اگ��ر کارگروه��ی در ای��ن زمینه 
تش��کیل ش��ود و بازنگ��ری الزم 
صورت گی��رد می توانیم از تجربه 
ذی نفع��ان نی��ز استف��اده کنیم 
به طوری که نهادهایی مانند شرکت 
بورس  مرک��زی،  سپرده گ��ذاری 
ان��رژی، ب��ورس ک��اال، فرابورس، 
کانون ها، هلدینگ ها، صندوق های 
مش��اوران  و  سرمایه گ��ذاری 
سرمایه گ��ذاری ک��ه در 9 س��ال 
اخی��ر شکل گرفته ان��د می توانند 
در این کارگروه حض��ور داشته و 
دغدغه ه��ای خاص خود را مطرح 
کنن��د. به گفت��ه خدارحمی، اگر 
این کارگروه شکل بگیرد خوراک 
فک��ری خوب��ی ب��رای کارگ��روه 
می تواند باشد تا ویرایش جدیدی 
که از قانون ب��ازار سرمایه صورت 
می گیرد مترقی تر و کاربردی تر از 

قبل باشد. 

بازنگری اساسی در قانون 
بازار سرمایه

یک فعال باسابقه بازار سرمایه 
ه��م به ض��رورت اص��الح قانون 
ب��ازار سرمایه تاکی��د می کند و 
قانون��ی هرچقدر  می گوید: ه��ر 
جامع و دقی��ق، قابل تغییر است 
خصوص��ا اگر به مس��ئولیتی که 
در بس��ته خ��روج غیر تورم��ی از 
رکود به بازار سرمایه برای تامین 
مال��ی بنگاه های بزرگ و متوسط 
و دولت وج��ود دارد توجه کنیم 
- ض��رورت بازنگ��ری در کلیت 
قان��ون ب��ازار اوراق به��ادار برای 
ب��ازار - پایه شدن اقتص��اد ایران 
و خ��روج تامی��ن مال��ی صرفا از 
مس��یر بانک ها بیش��تر احساس 
می شود. حس��ین خزلی خرازی 
معتقد است یک��ی از ضعف های 
اساسی قانون ب��ازار اوراق بهادار 
نبود فصل ها و بندهای مفصل در 
خصوص بورس های کاالیی است.

قانون بازار سرمایه؛ بودن یا نبودن؟ 
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 تهیه سرفصل های بازار سرمایه 
با همکاری جهاد دانشگاهی

در راست��ای اجرایی  ش��دن تفاهم  نام��ه همکاری 
بین جهاد دانش��گاهی و سازمان بورس اوراق بهادار 
تدوی��ن شیوه نام��ه آموزش��ی برگ��زاری دوره های 
آموزش��ی توس��ط واحده��ای جهاد دانش��گاهی در 
سراسر کش��ور و طراحی مرتبط با ب��ازار سرمایه در 
دستور کار کارگروه مش��ترک متشکل از نمایندگان 
دو مجموع��ه قرار گرف��ت. در تفاهم نام��ه همکاری 
جهاد دانش��گاهی و سازمان ب��ورس اوراق بهادار بر 
مش��ارکت در تهیه سرفصل، ترجمه، تالیف، تدوین 
مت��ون و چاپ و نش��ر منابع و بس��ته های آموزشی 
موردنی��از بازار سرمایه و استف��اده از توانمندی های 
علم��ی � تخصص��ی، آموزشی، پژوهش��ی و اجرایی 
تاکی��د شده است. همچنی��ن همکاری در طراحی و 
اجرای دوره های آم��وزش علمی کاربردی در مقطع 
کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مهارت محور 
و دوره های دکترای پژوهش محور، اجرای طرح های 
مطالعات��ی در حوزه ه��ای آینده  پژوه��ی مرتب��ط با 
ب��ازار سرمای��ه، انجام خدم��ات مش��اوره تخصصی 
در زمینه ه��ای مختل��ف علمی بنا به نی��از سازمان، 
همکاری متقابل انتشارات بورس و سازمان انتشارات 
جهاد و مش��ارکت در سای��ر موضوعات و زمینه های 

مورد نظر طرفین تاکید شده است.

ارتباط بین بورس و اقتصاد کشور
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجل��س در ارتباط با دالیل ری��زش شاخص بورس 
طی ماه ه��ای اخیر، گفت: طبیعت��ا عواملی از قبیل 
نوسان قیمت نفت، کاهش بودجه عمومی کش��ور و 
افزایش محدودیت های ناشی از بخش های اقتصادی، 
باع��ث می شود شاخص بورس کاه��ش یابد، چراکه 
بازار بورس در کنار عوامل اقتصادی حرکت می کند. 
وی با اشاره به ارتباط بین شاخص و فضای اقتصادی 
کش��ور، تصریح کرد: به هر حال امیدواریم متناسب 
با اصالح مباحث اقتص��ادی، شاهد رشد اقتصادی و 

شاخص بورس باشیم. 
وی کاهش شاخص ب��ورس را تنها مربوط به بازار 
سرمایه ایران ندانست و افزود: افت قیمت نفت باعث 
شده بازار بورس کش��ورهای عرب��ی هم در وضعیت 
خوبی ق��رار نداشته باشد و این ام��ر، کامال طبیعی 
تلقی می ش��ود. عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس 
بی��ان کرد: نوسان در سیکل های اقتصادی، کامال در 
بازار سرمایه نمایان می ش��ود، البته ممکن است در 
برخ��ی مواقع هم این موضوع ب��ا تاخیر همراه باشد 
اما در کل، وضعیت اقتصادی کشور، به طور حتم در 
شاخص ب��ورس اثرگذار است. پورابراهیمی در پاسخ 
ب��ه این سوال ک��ه آیا نمایان ش��دن عالئم خروج از 
رک��ود، بر بازار سرمایه اثر مثبت می گذارد نیز گفت: 
برای نمایان شدن عالئم خروج از رکود، باید تا پایان 
سال مالی صبر کرد و قطعا آثار آن را با کمی تاخیر 

در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.

تصویب قیمت پایه 2۹0 میلیارد 
تومانی برای هر یک از سرخابی ها

امیررض��ا خ��ادم، معاون وزی��ر ورزش و جوانان از 
تصوی��ب قیمت پایه 290 میلی��ارد تومانی برای هر 
ی��ک از دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در جلس��ه 
روز گذشت��ه هیأت واگ��ذاری خب��ر داد. وی اضافه 
کرد در این جلس��ه مقرر شد سه��ام این دو باشگاه 
به ص��ورت 40 درصد نقد و بقیه اقس��اط دو ساله به 
بخ��ش خصوصی واگذار شود ک��ه جزییات واگذاری 
ای��ن دو باشگاه تا پایان دی آگهی شده و مزایده در 

بهمن برگزار خواهد شد.
 

عرضه کاالهای 27 تولیدکننده 
در روز شنبه

روز گذشت��ه تاالر فرآورده ه��ای نفتی و پتروشیمی 
بورس ک��االی ایران شاهد عرض��ه 25 نوع کاالی 27 
تولیدکننده بود. در این روز و در تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروشیمی، 22 هزار و 893 تن انواع قیر شرکت نفت 
پاسارگ��اد و 30 هزار و 300 تن انواع قیر شرکت نفت 
ج��ی عرضه شد. شرکت پاالیش گاز ایالم نیز 500تن 
گوگرد گرانوله را روی تابلوی عرضه برد.همچنین 31 
ه��زار و 542 تن انواع م��اده پتروشیمیایی عرضه شد. 
مهم ترین عرضه کنندگان مواد پتروشیمی در این روز 
شامل مجتمع های خوزستان، تخت جمش��ید، پارس، 
کارون، شیراز، بوعلی سینا، خراسان، کرمانشاه، اصفهان، 
برزویه، تندگویان، ایالم، مهر، جم، مارون، شازند، اروند، 
بندرامام و شرکت مترو میدل ایس��ت چین بودند. در 
ای��ن روز و در تاالر صادراتی، 14 هزار و 650 تن انواع 
قیر شرکت های قیرآک��ام، انرژی تجارت سام، پاالیش 
نف��ت تبریز و توسعه نفت هرم��زان به همراه 100 تن 
عایق رطوبتی شرکت پاسارگاد عایق پارس عرضه شد.

قیمت مس در روند نزولی افتاد
خری�د نق��دی مس در آخری��ن روز معامالتی در 
ب�ورس لندن با کاهش همراه شد و با نرخ شش هزار 
و 150,50 دالر بر تن معامله شد. همچنین سفارش 
خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ شش هزار و 
80 دالر معامله شد. در این بین، خریدوفروش نقدی 
آلومینی��وم با قیمت یک هزار و 797,50 دالر و یک 
هزار و 798 دالر معامله شد. قلع هم با نرخ 19 هزار 
و 645 دالر خری��داری شد و ب��ه هر نرخ 19 هزار و 
650 دالر در هر ت��ن فروخته شد. گزارش ها حاکی 
از آن اس��ت که خریدوف��روش روی با نرخ دو هزار و 
150 و 2 ه��زار و 150,50 دالر انجام شد. سرب هم 
در رین��گ معامالت��ی با نرخ یک ه��زار و 825 دالر 
خری��داری و با قیمت هر تن ی��ک هزار و 826 دالر 

به فروش رسید.

سقوط های پی درپی شاخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران شاهد روند کاهشی شاخص 
کل بوده و شاخص کل با 704 واحد کاهش به 66 هزار 
و 197 واحد رسید. ارزش بازار که تا 314 هزار میلیارد 
توم��ان در هفته های قبل رسیده ب��ود، روز گذشته به 
299 ه��زار میلیارد تومان رسیده است. تعداد معامالت 
انج��ام شده در بورس اوراق به��ادار تهران روز گذشته 
41 ه��زار و 25 فقره و ارزش معام��الت 110 میلیارد 

تومان بوده است .

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

بورس کاال

بورس بین الملل
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کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه 

مناس��ب  اطالع رسان��ی  و  افش��ا  کیفی��ت 
شرکت ه��ا از م��واردی اس��ت ک��ه ن��ه تنها 
سهام��داران ع��ادی، بلک��ه تحلیلگ��ران بازار 
سرمای��ه نیز در این سال ها کمتر به آن توجه 
داشت��ه و آن را در تحلیل ه��ای بنیادی خود 
از شرکت ه��ا کمت��ر لحاظ می کنن��د. این در 
حالی است که توجه بیش��تر و دقیق تر به این 
رتبه بندی می تواند عالوه ب��ر اینکه راهنمای 
خوبی ب��رای سهام��داران و تحلیلگران برای 
انتخ��اب سبد بهینه سهام ش��ان باشد، درجه 
اتک��ا به تحلیل های آنها را نی��ز تا حد زیادی 
افزایش دهد. انتش��ار جدیدتری��ن رتبه بندی 
فراب��ورس،  در  پذیرفته ش��ده  شرکت ه��ای 
براس��اس امتیاز کس��ب شده از نظ��ر کیفیت 
افش��ا و اطالع رسان��ی مناس��ب ب��رای دوره 
12 ماه��ه منتهی ب��ه 93/09/30 ب��ه همراه 
اطالعات مقایس��ه ای دوره 12 ماهه منتهی به 
93/06/31 که به شرح پیوست قابل مشاهده 
اس��ت، بهانه ای شد ت��ا برای نخس��تین بار با 
نگاه��ی تحلیلی به فهرس��ت مذکور، به نکات 

جالبی برسیم که در ادامه از نظر می گذرد. 
از 59 شرکت��ی ک��ه در ای��ن فهرست قرار 
دارن��د، 10 شرکت شهر س��ازی و خانه سازی 
شمالغرب،  مسکن  سرمایه گذاری  باغمیش��ه، 
افرانت، نفت پاسارگاد، بیمه میهن، توکا ریل، 
کش��تیرانی دریای خزر و فن��اوری اطالعات 
خوارزم��ی موفق شده اند امتی��از نهایی باالتر 
از 95 کس��ب کنن��د، در حالی ک��ه در دوره 
12ماهه منتهی به 31 شهریور امس��ال، تنها 
پن��ج شرکت موفق به دستیاب��ی به این مهم 
شده بودند و این نشان از افزایش شفافیت در 

شرکت های حاضر در فرابورس است. 
در انته��ای فهرست نی��ز 10 شرکت پاالیش 

نف��ت الوان و شیراز، سیم��ان الر سبزوار، بیمه 
دی، گروه پتروشیم��ی سرمایه گذاری ایرانیان، 
بانک ایران زمین، پاالیشگاه تهران، بانک سرمایه، 
عمران وتوسع��ه شاهد و مهندسی صنعتی روان 
فن آور نمره کمتر از 50 کسب کرده اند. همان 
قدر که جای گرفتن سه پاالیشگاه الوان، شیراز 
و ته��ران در قعر جدول به واسطه بس��ته بودن 
طوالنی مدت آنها و مش��کالتی که با پاالیش و 
پخش بر سر قیمت ه��ای فروش و کیفی سازی 
دارن��د، طبیعی می نماید از آن سو جای گرفتن 
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
که با نماد پت��رول در بازار شناخته می شود، در 

جایگاه 55 فهرست بسیار جای تعجب دارد. 
شرک��ت شهر سازی و خانه سازی باغمیش��ه 
برای دومین دوره متوالی در صدر این فهرست 
ق��رار گرفته و در این دوره حائز امتیاز 100 از 
100 شده اس��ت. این ب��ه آن معناست که نه 

تنها شرکت اطالعات خود را همواره در مهلت 
قانونی افش��ا می کن��د، بلکه ای��ن اطالعات با 
قابلیت اتکای بس��یار باالیی نیز منتشر شده اند 
و ب��ه اصطالح عامیانه مو الی درز گزارش های 
شرک��ت نمی رود. در جدول تنها دو نمره 100 
دیگر قابل مشاهده است که شرکت های افرانت 
و نف��ت پاسارگاد از لحاظ امتیاز به موقع بودن 
ای��ن نمره را از آن خ��ود کرده اند. یک شرکت 
ساختمان��ی دیگر ب��ازار یعن��ی سرمایه گذاری 
مس��کن شمالغ��رب نیز با هش��ت پل��ه صعود 
نسبت به دوره قبل در جایگاه دوم فهرست به 
جای شرکت افران��ت قرار گرفته و این شرکت 
را ب��ه رتبه س��وم تنزل داده است. بیش��ترین 
ارتق��ای رتب��ه را شرکت ه��ای بیم��ه میهن، 
سرمایه گذاری اعتال البرز، تولید برق عس��لویه 
مپنا و سرمایه گذاری مسکن تهران داشته اند و 
از آن س��و سرمایه گذاری توسعه وعمران استان 

کرمان و صنعت روی زنگان بیش��ترین افت را 
در ج��دول از آن خود کرده ان��د. با کمی تفکر 
در فهرست مذکور نکات جالبی وجود دارد که 
توصیه های زیر از دل این نکات بیرون می آید: 
1- با تحلیل بنیادی شرکت هایی که در ابتدای 
این فهرست قرار گرفته اند، مطلب جدیدی دست 
تحلیلگ��ر را نخواهد گرفت، زی��را شرکتی که هم 
اطالعات��ش را ب��ه موقع به بازار ارس��ال می کند و 
هم قابلی��ت اتکا ب��ه اطالعات ارسال��ی آن بیش 
از 90درص��د اس��ت، دیگ��ر جایی ب��رای تحلیل 
باقی نمی گذارد و تنها ب��ا توجه به انتظار بازدهی 
سهامداران که مسئله ای شخصی است و اطالعات 
جدیدی که خود می تواند قیمت های متفاوتی در 
زمان های متفاوتی داشته باشد. بنابراین شرکت های 
باالی این فهرست برای نوسان گیری و سفته بازی 
پیشنهاد چندان مناسبی به نظر نمی رسند، زیرا به 
سرعت به سمت قیمت ذات��ی خود در بازار سوق 

پیدا کرده و به آن قیمت میل می کنند. 
2- اما در عوض هرچه به انتهای فهرست نزدیک 
می شویم به فض��ای نوسان گیری و افت وخیزهای 
شدید بازار نیز متمایل خواهی��م شد، زیرا شایعه 
و ابه��ام حول وحوش این شرکت ه��ا که اطالعات 
خ��ود را به موقع و دقیق به بازار ارسال نمی کنند، 
زیاد ب��وده و موجبات نوسان شدی��د قیمتی آنها 
کامال فراهم اس��ت. بنابراین توصیه می شود برای 
نوسانگیری کوتاه م��دت از سهم هایی که در نیمه 

پایین فهرست قرار دارند استفاده شود. 
3- هرچه از باالی فهرست منتشر شده به پایین 
می رویم، ریس��ک توقف نماد نیز روند افزایش��ی 
به خ��ود می گی��رد، بنابراین اگر از سهام��داران به 
اصطالح پول الزم بازار هس��تید ی��ا از اعتبار زیاد 
استفاده می کنید، اصال سرمایه گذاری در این سهام 

به شما توصیه نمی شود. 
در پایان الزم به توضیح است امتیاز اطالع رسانی 
ناشران براساس وضعی��ت اطالع رسانی آنها از نظر 
قابلیت اتکا و به موقع بودن ارسال اطالعات محاسبه 
شده است. معیار به موقع بودن براساس زمان ارسال 
اطالعات توسط شرکت )پیش بینی  سود هر سهم، 
صورت ه��ای مالی میان دوره ای حسابرسی نش��ده، 
صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حس��ابرس 
نس��بت به پیش بینی سود هر سهم و صورت های 
مال��ی میان دوره ای شش ماه��ه، صورت های مالی 
حسابرسی نشده و حسابرسی شده پایان دوره مالی 
و برنام��ه  زمان بندی پرداخت س��ود سهامداران در 
مقاطع تعیین شده در دستورالعمل افشای اطالعات 
و ب��ا لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطالعات، 
م��ورد محاسبه قرار می گیرد. می��زان تغییرات در 
پیش بینی های ارسالی و همچنین تفاوت های میان 
مبالغ پیش بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی 
شده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات است. در 
جدول زیر 10 شرکت نخست و 10 شرکت انتهایی  

دیده می شود.

نگاهی تحلیلی به رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس

 راهنمای خرید سهام

یکشنبه
2113 دی 1393 www.forsatnet.irشمــاره 134 فرصت س�رمایه گذاری

همه چیز به یکشنبه 
گره خورده است

704 واحد کاهش، دستاورد نخستین روز معامالتی 
هفته چهارم ب��ود. بیش از یک درصد کاهش از ارتفاع 
شاخ��ص کل، آن را ب��ه ک��ف کان��ال 66 ه��زار واحد 
نزدی��ک کرد تا آنچه مدت ها پیش به عنوان ادامه روند 
نزولی ای ک��ه از سال گذشته آغاز ش��ده معرفی شده 
بود ب��رای معامله گ��ران واضح تر ش��ود. در ادامه روند 
نزول��ی ای که تحلیلگران تکنیکالی م��وج c از موج 4 
 ب��زرگ بازار می نامند، شاخص کل ب��ا رسیدن به رقم 
66,19709 واح��د در ی��ک قدم��ی ورود به کانال 65 
هزار ق��رار گرفت تا ب��ار دیگر همه چیز به یکش��نبه 
گره بخورد. ارزش معام��الت روزگذشته به زحمت به 
110 میلی��ارد تومان رسیدتا ای��ن حقیقت نیز مبین 
ادامه رون��د نزولی باشد. سوالی ک��ه تمام تحلیلگران 
بازار در جس��ت وجوی یافتن پاسخی مناسب برای آن 
هستند، کف بازار است، همان کفی که دقیقا زمانی که 
شاخص به تازگی وارد کانال 68 هزار شده بود، ایرنا از 
قول وزیر اقتصاد کش��ورمان از آن خبر داد و اکنون با 
عنایت به کاهش��ی حدود 2500 واحد از شاخص کل، 
اظهارات هفت��ه گذشته جناب وزی��ر طنزگونه به نظر 
می رسد. آنچه مس��لم است، بازار برای تغییر روند کلی 
خود نیاز به دلیلی محکم تر از صحبت های گاه وبی گاه 
مقامات دارد. اما نکته مهم ت��ر از این موضوعات، روند 
معامالت��ی روزگذشته اس��ت. در روز گذشته »فارس« 
با 84.92 واحد تاثیر منف��ی، خود را بار دیگر در مقام 
تاثیرگذارترین سه��م در شاخص معرفی کرد. تاپیکو، 
رمپنا، وبملت و وصندوق نیز به ترتیب در رده های دوم 
تا پنجم لیس��ت شرکت های کاهنده از شاخص جای 
دارن��د. در این می��ان نماد »وغدیر« ب��ا 75. 59 واحد 
تاثیر مثب��ت، در میان 20 سهم با بیش��ترین تاثیر در 
شاخص، تنها نمادی بود که تاثیر مثبتی را بر شاخص 
اعم��ال می ک��رد. در حالی که ف��ارس در اکثر ساعات 
جلس��ه معامالتی گذشته در کف قیمتی روز خود به 
س��ر می برد، حضور وغدی��ر در سقف قیمتی روز خود 
تنها به انجام چند معامله محدود شد و قیمت سهم به 
محدوده نرمال مثبت خود بازگشت. حضور حقوقی ها 
در طرف خریدار اکثر سهم های تاثیرگذار یکی از نکات 
بارز جلسه معامالتی شنبه بود که نمی توان به راحتی 
از آن چش��م پوشاند. این م��وج خرید حقوقی ها سوال 
ساده ای را در ذهن تحلیلگران و معامله گران ایجاد کرده 
است: »باز هم حمایت دستوری برای کاهش مقطعی 
شیب نزولی شاخص یا ایجاد موج صعودی اصالحی در 

روند نزولی؟«
در غی��اب فاکت��ور قیمت نفت به عل��ت تعطیلی 
پای��ان هفت��ه بازاره��ای جهانی، بازار ب��ورس اوراق 
بهادار تهران یکی از دالیل کاهش شاخص خود را از 
دست داده اس��ت. اما از طرف دیگر، ورود سهم های 
بزرگ بازار به مح��دوده نزولی جدید خود، می تواند 
دلیلی بیش��تر از آنچه بازار ب��رای ادامه روند نزولی 
نی��از دارد تلقی شود. بر این اساس، شاید پیش��نهاد 
رقم��ی به عنوان حمایت ب��رای شاخص کل آنقدرها 
منطق��ی نباشد. با این حال اگر شاخص کل حمایت 
روان��ی 66 هزار واحد خود را از دست بدهد، مس��یر 
خ��ود را برای رسیدن به کف کان��ال 65 هزار واحد 
هموار ک��رده است. برای معام��الت دیروز نمی توان 
تغییر چش��مگیری را در سمت و سوی بازار مفروض 
داشت، مگ��ر استراحت سهم هایی ک��ه روز گذشته 
تاثیر به سزایی در شاخص کل داشته اند و موثر واقع 
شدن سایر سهم های بزرگ در کاهش شاخص کل. 

پیشنهاد خرید پلکانی 
برای خوش بین ها

در هفته ای که گذش��ت شاخص کل به کانال 66 
هزار واحد سقوط کرد که در ادامه آن موج نگرانی ها 
بی��ن سهامداران و فعاالن بازار سرمایه بیش از پیش 
شد و این س��وال نیز همچنان بدون پاسخ مانده که 

کف بورس کجا نمایان خواهد شد.
درحالی که همچنان عده ای در بازار بورس به تحلیل 
تکنیکال شاخص می پردازند و اعداد بس��یار پایین تری 
ب��رای این بازار پیش بینی می کنن��د و موج جدیدی از 
ری��زش و دلهره شدید ت��ری در دل سهام��داران خرد 
ایج��اد و در ادامه این سهام��داران را به فروش و خروج 
از بازارسرمایه تش��ویق می کنند اما توصیه اینجانب به 
سهامداران این است که حتما در این بازار با استراتژی 
ک��ه قبل از ورود به هر سه��م داشته اند پایبند باشد تا 
اسیر حواشی اطراف این بازار نشوند. به اعتقاد نگارنده 
هرچند که ابهام��ات زیادی در رابطه با صنایع مختلف 
همچنان بر طرف نش��ده ولی با توجه به ریزش تندی 
که بورس تاکنون شاهد بوده است اکثر صنایع به اصالح 
قیمت خود حتی بیش��تر از حد ابهام نیز رسیده اند. اما 
یک ابهام بس��یار بزرگ همچنان باقی است که مولفه 
بسیار تاثیر گذار در آینده این بازار خواهد بود و آن آینده 
مذاکرات هسته ای کش��ورمان است ولی این ابهام یک 
ج��واب ساده خواهد داش��ت و آن این است که شما به 
آینده مذاکرات خوش بین هستید یا خیر. قطعا کسانی 
که ج��واب آنها منفی اس��ت یا از ب��ازار سرمایه خارج 
شده اند یا هنوز مردد هس��تند. توصیه اینجانب به این 
سهامداران خروج هر چه سریع تر از بازار سرمایه است 
بدون فوت وقت، اما برای آن دسته از سهامدارانی که به 
آینده این مذاکرات خوش بین هستند و البته خود بنده 
نیز از جمله آنان هستم توصیه بنده نگهداری است چون 
به هیچ وجه این قیمت ها برای فروش جذاب نیستند و 
حتی شاید خرید پلکانی در قیمت های فعلی نیز مناسب 
باش��د. با نزدیک شدن به پایان زمان دستیابی به طرح 
کلی، امیدوار به اخبار مثبت در آینده خواهیم ماند که 
قطعا روند کلی بازار سرمایه را دگرگون خواهد کرد، با 
توج��ه به این استراتژی پیدا کردن صنعت و سهم برتر 
ضرورت پیدا خواهد کرد که در مقاالت دیگر به آن نیز 
خواهی��م پرداخت. پس تصمیم نهایی با خود شماست 

تا راه و استراتژی معامالتی خودتان را انتخاب کنید. 

نگاهی به بازار

نمادنام شرکت 
دوره 12 ماهه منتهی به 93/06/31دوره 12 ماهه منتهی به 93/09/30 

امتیاز  به موقع رتبه
بودن

امتیاز قابلیت 
امتیاز  به موقع رتبهامتیاز نهاییاتکا

بودن
امتیاز قابلیت 

امتیاز نهاییاتکا

11009910011009598ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشه

299979810997992ثغربسرمایه گذاری مسکن شمالغرب

3100949821009498افراافرانت

410091975989196شپاسنفت پاسارگاد

595999714859990میهنبیمه میهن

69597964959796توریلتوکا ریل

79499967939995حخزرکشتیرانی دریای خزر

89499966949995مفاخرفناوری اطالعات خوارزمی

996879311948792دتولیدداروسازی تولیددارو

77*923377*1092اعتالسرمایه گذاری اعتال البرز

46730494873049خفناورمهندسی صنعتی روان فن آور

4751424845654257ثعمراعمران و توسعه شاهد

4848404544635962سمایهبانک سرمایه

4946334235776673شترانپاالیش نفت تهران

5030453551364539وزمینبانک ایران زمین

38*335238*5133پترولگروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

52380255515010ودیبیمه دی

5330152554301525سبزواسیمان الر سبزوار

5419222049464546شرازپاالیش نفت شیراز

55108953321627شاوانپاالیش نفت الوان 

  *: شرکت های سرمایه گذاری براساس مفاد دستورالعمل  افشا، ملزم به ارائه پیش بینی سود هر سهم نیستند. لذا، امتیاز نهایی مربوط به این شرکت ها بدون در نظر گرفتن الزام پیش بینی سود هر سهم مورد محاسبه قرار گرفته است.

  **: درج عدد صفر در ستون مربوط به امتیاز قابلیت اتکا، نشان دهنده تفاوت بااهمیت سود پیش بینی شده با سود محقق شده در صورت های مالی حسابرسی شده پایان سال است.

شاخ��ص کل بورس ای��ران کماکان به مس��یر نزولی 
خود درون کان��ال نزولی یک سال��ه اش ادامه می دهد و 
متاسفانه هنوز نش��انه مثبتی از اتم��ام این روند نزولی 
پرقدرت مش��اهده نمی ش��ود به وی��ژه در دوماهه اخیر 
تمامی سطوح حمایت تکنیکال به راحتی شکسته شده 
و شاخص ب��ورس بدون اعتنا به آنها به ریزش تند خود 

ادامه داده است.
همان طور که در تصویر زیر مالحظه می کنید درواقع 
این نخستین بار پس از چندین سال است که شاخص 
کل ب��ورس ایران ب��ه زیر میانگی��ن متحرک 20ماهه 
خودش فرورفته است و این اصال سیگنال خوبی برای 
کلیت بازار نخواهد بود. سای��ر اندیکاتورهای تکنیکی 
نیز هیچ کدام نش��انه ای را دال بر بازگشت نسبی بازار 
از خود نش��ان نمی دهند، اگرچ��ه می توان خوش بین 
ب��ود که قرار گرفتن اکثر اندیکاتورها در نواحی اشباع 
فروش می تواند پتانس��یل بالق��وه ای را برای آغاز یک 
رش��د بلندم��دت فراهم کند. آخری��ن سطوح حمایت 

که به سادگی توسط فروشندگ��ان افراطی موردحمله 
قرار گرفتند ب��ه ترتیب در 70270 و سپس 67500 
واح��د قرار داشتن��د که هیچ کدام از ای��ن سطوح نیز 
ق��ادر به کاهش فش��ار نزولی بازار و غلب��ه خریداران 
بر فروشندگان نش��دند. هم اکن��ون شاخص در فاصله 
بس��یار نزدیک��ی از عدد 66ه��زار واحد ق��رار دارد و 
بنابراین احتمال نزول شاخص به درون کانال 66هزار 
واحدی نیز برای روز یکش��نبه چندان فراتر از انتظار 

نخواهد بود.
باوجود آنکه هن��وز سیگنال مثبت و امیدوارکننده ای 
از بازگش��ت روند بازار مش��اهده نمی شود اما امیدواریم 
مهم ترین سطح حمایت بعدی که در 64500واحد قرار 
داشته و متناظر با یک��ی از اصلی ترین سطوح تکنیکال 
یعنی سطح اصالحی 38درص��د فیبوناچی است بتواند 
موفق به توقف روند نزولی پرشتاب شاخص بورس ایران 
شود البته به شرط آنکه فروشندگان افراطی نیز که این 
روزها بدون هیچ منطق و تحلیل خاصی درحال فروش 
سه��ام زیانده خود هس��تند دس��ت از تصمیم عجوالنه 

خود بردارند! 

سقوط شاخص کل به زیر میانگین متحرک 20 ماهه
پشوتن مشهوری نژاد
تحلیلگر بازار سرمایه

محمدمهدی جمشیدیان
فرشید شجاع ??????

کارشناس و تحلیلگر گروه 7 ثانیه از بازار 

مهدی اسکندری
کارشناس سرمایه گذاری
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پیش ت��ر در رابط��ه ب��ا نقش 
و اهمی��ت ن��وآوری و خالقی��ت 
ش��روع  و  س��رمایه گذاری  در 
پراکنده  به ص��ورت  کس��ب و کار 
صحب��ت کردی��م   ام��ا اهمی��ت 
و  س��رمایه گذاری  در  ن��و آوری 
شروع یک کس��ب و کار چه آنکه 
بخواهی��د کس��ب و کاری را برای 
نخس��تین بار به عن��وان یک ایده 
نوآوران��ه راه ان��دازی کنید و چه 
آنکه بخواهید در کسب و کار های 
معمول و متداول به سرمایه گذاری 
بپردازید به قدری اس��ت که این 
عام��ل می توان��د به عن��وان یک 
عامل مهم در موفقیت ش��ما در 
کار محسوب  ش��ود. دنیای امروز 
دنیای نو آوری و خالقیت اس��ت. 
س��رعت رش��د تکنول��وژی که 
محصول ن��وآوری و تالش برای 
عملی ک��ردن ایده های جدید در 
مختلف  کس��ب و کار های  زمینه 
است به شدت رو به افزایش است. 
در فض��ای رقابتی اقتص��اد برای 
س��رمایه گذاری موف��ق باید ایده 
جدیدی داشت. ایده نو این امکان 
را به ش��ما می دهد ک��ه مزیتی 
نسبی نسبت به رقبای بازار داشته 
باش��ید. در رابطه با نقش نوآوری 
در موفقی��ت ی��ا عدم موفقی��ت 
ی��ک س��رمایه گذاری مس��ائل و 
موضوعات متفاوتی مطرح است 
اما نکته جال��ب و مهم در فضای 
تغییرات تکنولوژیک و نوآور این 
است که این عامل به عنوان یک 
مسئله مهم در تحرک اقتصاد در 
سطح کالن محس��وب می شود. 
رش��د اقتصادی و کاه��ش تورم 
یکی از آثاری اس��ت که به دنبال 
روند س��رعت گرفت��ن تغییرات 
تکنولوژی در یک کش��ور شکل 
می گیرد. نمونه بارز این مس��ئله 
درکشور ژاپن قابل مشاهده است؛ 
در ارتباط ب��ا کاالهای دیجیتال 
که به س��رعت در ح��ال تغییر و 
تحول اس��ت، این امر در کاهش 
قیمت محصولی که از بازار خارج 
شده مشهود اس��ت. عالوه براین 
محصول تکنولوژیک که حاصل 
نو آوری در کار است به قیمت های 
باالیی در بازار به فروش می رسد، 
بنابراین با توسعه تکنولوژیک در 
فضای عمومی اقتصاد می توان با 
تکیه بر س��رمایه انسانی باصرف 
کار و مناب��ع کمت��ر به محصول 
ب��اارزش بیش��تر دس��ت یافت. 
همین مسئله در سرمایه گذاری و 
شروع کسب و کار نیز مطرح است 
بنابراین هرچقدر ایده نوآورانه تری 
داشته باش��ید می توانید با صرف 
هزینه های به نس��بت پایین تر به 
نتیجه بهتر دست یابید. روی دیگر 
س��که در رابطه با ارائه نوآوری در 
کار، احتمال وقوع شکست است. 
در رابطه با ایده های نو همواره این 

ترس از شکس��ت و عدم موفقیت 
اس��ت ک��ه به عنوان ی��ک عامل 
بازدارن��ده مطرح اس��ت بنابراین 
افراد با ریسک پذیری باالتر بیشتر 
به دنب��ال این عامل هس��تند و 
برای کس��ب سود بیشتر قائل به 
مرزبندی ه��ای موجود در فضای 
کسب و کار  نیستند. احمدی، دبیر 
انجمن کارآفرینان ایران در رابطه 
با نقش نوآوری در سرمایه گذاری 
و شروع کس��ب وکار به »فرصت 
ام��روز« می گوید: هر چقدر عامل 
نوآوری در یک کسب و کار بیشتر 

باش��د احتمال شکست در 
کار باالت��ر خواه��د رف��ت، 
در واقع ریس��ک بیش��تری 
بر س��رمایه گذاری و شروع 
ایده ه��ای  در  کس��ب و کار 
اس��ت.  مترتب  نوآورانه ت��ر 
از ط��رف دیگ��ر در صورت 
موفقیت در کار، سود چندین 
برابری دارد. بنابراین می توان 
گفت کسانی که در ایده های 
س��رمایه گذاری  نوآوران��ه 

می کنند، خطرپذیرند. برای مثال 
این افراد ممکن است در 10 کار 
نوآورانه اقدام به س��رمایه گذاری 
کنن��د و 9  مورد آن با شکس��ت 
مواجه شود و یکی از این فرصت ها 
به نتیجه برس��د و در همان یک 

عام��ل که ب��ه نتیجه می رس��د 
می توانند توقع داشته باشند بیش 
از 10 برابر س��ود داش��ته باشند. 
در کسب وکار های معمولی خطر 
مواجهه با شکس��ت در کار کمتر 
است ولی طبیعتا سود پایین تری 
هم در نهایت حاصل خواهد شد. 
س��رمایه گذاران  می افزای��د:  وی 
باید در نظر داش��ته باشند وقتی 
می خواهند در کار ه��ای نوآورانه 
سرمایه گذاری کنند باید تحمل و 
قابلیت پذیرش شکست را داشته 

باشند. 

اهمیت نوآوری در فضای 
سرمایه گذاری

دبیر کان��ون کارآفرینان ایران 
می گوید: در ای��ران هنوز به یک 
حدمتناسب و معقول برای نوآوری 

در کار نرسیده ایم، از طرفی برخی 
کسب وکار ها هس��تند که فقط 
می خواهند نوآوری داشته باشند 
و به هیچ وجه به دنبال ایده های 
تکراری نیستند و از سوی دیگر 
یکسری از کسب و کار ها را داریم 
ک��ه هیچ ن��وآوری در آنها وجود 
ندارد و تنها ی��ک کپی ناقص از 
ایده ه��ای نوآورانه هس��تند. وی 
ادامه می دهد: تصمیم منطقی و 
معقول این اس��ت که ترکیبی از 
ن��وآوری و تجربیات کاری موفق 
برای شروع سرمایه گذاری انتخاب 
شود، به این جهت که هم 
ایده شما اجرایی باشد و 
هم ن��وآوری در آن وجود 
داش��ته باش��د و بتوان��د 
خود را از کسب و کار های 
موج��ود متمای��ر کند تا 
ت��وان جذب س��رمایه را 
داش��ته باش��د. به عنوان 
مثال اگر کس��ی بخواهد 
معمولی  رس��توران  یک 
راه ان��دازی کند که هیچ 
ایده نوآورانه ای در آن نباشد بسیار 
سخت بتواند سرمایه گذاری برای 
کارش ج��ذب کند، همان طوری 
که اگر یک ایده خاص و نوآورانه 
داشته باش��ید و بخواهید مدلی 
را پی��اده کنید که نمونه اش تا به 

حال وجود نداش��ته است، چون 
معلوم نیست که این ایده اجرایی 
هس��ت یا نه. احمدی می گوید: 
ایده ای که بخواهد س��رمایه گذار 
مناسبی را جذب کند و مشکلی 
از این جهت نداش��ته باشد باید 
80 درصد از ایده های موجود که 
قبال اجرایی شده استفاده کند و 
20 درصد نوآوری در کار داشته 
باشد. به این طریق فرآیند متقاعد 
کردن و جذب سرمایه گذار برای 
کار آس��ان تر خواهد ش��د، چرا 
که این ای��ده هم قابلیت اجرایی 
دارد، چون در گذش��ته نمونه آن 
اجرایی شده و هم اینکه یکسری 
نوآوری ها وجود دارد که زمینه ساز 

تمایز و موفقیت در کار است. 

راهکار های کاهش ریسک در 
ایده های نوآورانه 

س��رمایه گذاری  فرآین��د  در 
هم��واره افراد ب��ه دنبال کاهش 
ریس��ک و خطر پذی��ری در کار 
هس��تند به گونه ای که حتی در 
کسب و کار های معمول هم افراد 
ب��ه دنب��ال راهکار ه��ای اجرایی 
برای کاهش احتمال شکست در 
کار هستند. در رابطه با ایده های 
نوآورانه اما اوضاع متفاوت است، 
به دلیل اینکه ب��ه طور طبیعی 
ریسک کار باال تر است. احمدی 
در این ب��اره می گوی��د: مهم ترین 
عامل این اس��ت ک��ه با یک دید 
باز و در یک سطح کوچک کار را 
آغاز کنید، اینکه به لحاظ ذهنی 
این قابلیت در شما وجود داشته 
باشد که کس��ب و کار و ایده خود 
را در کوچک ترین سطح ممکن 
شروع کنید اما از همان ابتدا این 
فضا را برای خود متصور باشید که 
این ایده قابلیت کار در یک سطح 
بسیار بزرگ را خواهد داشت. وی 
ادامه می دهد: این عامل می تواند 
فرآیند آزمون و خطا را به راحتی 
ب��رای فرد به وج��ود آورد و پس 
از اینکه فرد ش��ناختی از بازار و 
مشتریان پیداکرد و مطمئن شد 
این ایده می تواند موفق شود کار 
خود را توسعه دهد اما متاسفانه 
در فض��ای موج��ود خیل��ی از 
سرمایه گذار ها این اصل را رعایت 
نمی کنند و از همان ابتدا به دنبال 
ش��روع کار با یک سرمایه گذاری 
عظیم هستند.احمدی در رابطه 
ب��ا مزیت ه��ای ش��روع از ی��ک 
سطح کوچک در سرمایه گذاری 
می گوید: این کار دو مزیت اصلی 
دارد؛ اول اینکه فرآیند تست بازار 
را فراهم می کند، از س��وی دیگر 
تبع��ات شکس��ت در کار را کم 
خواهد ک��رد، بنابراین کار آفرین 
باید یاد بگیرد که کار را در سطح 
کوچک ش��روع کند که احتمال 
شکس��ت را کم کند یا اینکه اگر 
شکس��ت خور د زیان کمتری در 
کار داشته باشد و کمتر ضرر کند. 
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عباس نعیم امیني

قانون »هشتاد، بیست«
  برای نوآوری 

در سرمایه گذاری 

خانه را بفروشید کارخانه تولید 
موتورسیکلت بزنید

کالف اول: 
ب��از ه��م تهدی��دی که 
می ت��وان به عن��وان ی��ک 
فرصت برای سرمایه گذاری 
ب��ه آن نگاه ک��رد و آن هم 
آلودگی هواس��ت. گویا این 
آلودگی قصد ندارد به این 
زودی ها از آسمان کالنشهرها پاک شود و مردم هنوز باید با 
آن دست و پنجه نرم کنند. اما در این میان راهکارهایی که 
به فکر مخترعان و کارآفرینان می رسد معموال آدم را به وجد 
می آورد. مثال تولید خودرو یا موتور برقی. اکنون تکنولوژی 
به جایی رسیده است که امکان تولید انبوه این وسایل وجود 

دارد و سرمایه گذاری در آن پرسود به نظر می رسد. 
حال رییس انجمن موتورس��یکلت ایران مطالب جالبی 
را با ایس��نا در میان گذاشته اس��ت. وی قیمت اعالم شده 
ب��رای موتورس��یکلت های برقی را غیر واقع��ی عنوان کرده 
و گفت��ه اف��رادی که در رأس این کار هس��تند براس��اس 
نظرات غیر کارشناس��ی ای��ن کار را انجام می دهند چرا که 
در حال حاضر قیمت واقعی یک موتورسیکلت 500 یا هزار 
وات ب��ا توجه به ش��رایط گمرکی ک��ه در حال حاضر تعرفه 
واردات این وس��ایل نقلیه حذف ش��ده، بین 400 تا 500 
دالر اس��ت که ب��ا ارز آزاد نیز حدود ی��ک میلیون و 700 
هزار تومان می ش��ود. اما این وسایل نقلیه در داخل کشور 
با قیمت هفت تا هشت میلیون تومان عرضه می شوند. این 
مقام مسئول ادامه داده سه سال پیش کارخانه عظیمی در 
قم با هدف تولید دوچرخه و موتورسیکلت برقی راه اندازی 
شد، اما مجددا به دلیل عدم همکاری جمع شد، بنابراین به 
نظر می رسد واردات موتورسیکلت به این شکل موفقیت آمیز 
نباش��د اما س��رمایه گذاری در این مقوله می تواند بس��یار 
سودآور باشد. شما می توانید موتورسیکلت برقی تولید کنید 
که قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت وارداتی داشته باشد و 

در سطح انبوه توزیع شود؛ این یعنی فرصت. 

کالف دوم: 
به رغم اینکه در حال حاضر 
بعضا  و  خبره��ای متن��وع 
ضد و نقیض��ی در رابط��ه با 
مس��کن منتش��ر می شود، 
ام��ا ریی��س اتحادیه صنف 
مش��اوران ام��الک ته��ران 
خبره��ای امیدوارکننده ای برای س��رمایه گذاران دارد. این 
مقام مسئول به سرمایه گذاران بخش مسکن پیشنهاد داده 
که از ثبات به وجود آمده در این بازار اس��تفاده کنند، زیرا 
بهترین فرصت برای انجام معامل��ه و فروش آپارتمان های 
نوساز اکنون تا شب عید است. وی به سرمایه گذاران توصیه 
کرده که برای افزایش نقدینگی و تامین سرمایه الزم جهت 
شروع ساختمان سازی، تا پیش از عید واحدهای خود را به 
فروش برس��انند. بنابراین اگر می خواهید در سرمایه گذاری 
موفق باش��ید، توصیه های ریی��س را جدی بگیرید، زیرا به 
گفته وی، به این زودی ها بازار مسکن با رشد قیمت مواجه 
نمی شود. این مقام مسئول همچنین به خریداران پیشنهاد 
داده اگر برای خرید مل��ک، هرچه زودتر اقدام کنند، بهتر 
است. حال تصمیم با شماست که توصیه های رییس اتحادیه 

صنف مشاوران امالک تهران را جدی بگیرید یا نه. 

مقایسه اقتصاد ایران با چین
هنوز 80 درصد اقتصاد ایران

 دولتی است
رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و چین ضمن 
مقایس��ه ش��رایط تولی��د و س��رمایه گذاری در ایران و 
چی��ن، دالیل رش��د اقتصادی این کش��ور و موفقیتش 
در تاثیرگ��ذاری اقتص��اد جهانی را با حض��ور در برنامه 
پایش تش��ریح کرد.  به گفته عس��گراوالدی، مدیریت 
در چین شایسته س��االری ولی در ایران ارثی، سیاس��ی 
یا رانتی اس��ت. همچنین یک��ی دیگر از دالیل موفقیت 
اقتصاد چینی س��پردن همه کارها به مردم و نظارت بر 
آنهاس��ت در حالی که ما به رغم س��فارش امام راحل که 
فرمودن��د: »کاری که مردم می توانن��د انجام بدهند را 
انجام ندهی��د« همواره در اقتصاد دخالت داریم و هنوز 

80 درصد اقتصادمان دولتی است. 
به گزارش ایس��نا، اسداهلل عس��گر اوالدی با اشاره به 
حج��م صادرات 2160 میلی��ارد دالری و حجم واردات 
1970 میلی��ارد دالری چین در س��ال جاری گفت: این 
به معنای اقتصاد باالی 4000 میلیارد دالر اس��ت. وی 
بیان کرد: اقتصاد کش��ور چی��ن در حال حاضر بازارهای 
بزرگ آمریکا و روس��یه را تحت تاثیر ق��رار داده و طی 
چند ماه اخیر 370 میلیارد دالر با آمریکا معامله کرده 
اس��ت. رییس ات��اق بازرگانی ایران و چین با اش��اره به 
اینک��ه در چین به کارگرهای با درآمد پایین یارانه کاال 
می دهند، گفت: بهره تس��هیالت در این کش��ور آسیای 
ش��رقی پنج تا ش��ش درصد بوده و تمامی تس��هیالت 
حتی صنعتی ها یک بهره تک رقمی دارند. عسگر اوالدی 
یادآور ش��د: ایران با چین 51 میلی��ارد مبادله دارد که 
فقط 100 میلیون دالر آن کاالی مصرفی است. امسال 
51 میلیارد دالر با چین مبادله دو طرفه داشتیم که 55 
درص��د آن صادرات و 45 درصد واردات اس��ت. در 30 
سال اخیر همیش��ه توازن اقتصادی موجود مثبت بوده 
اس��ت. 55 درصد صادرات کشور به چین بیشتر شامل 

انرژی، میعانات گازی و پتروشیمی بوده است. 
محمد حسین محبی یک فعال اقتصادی یادآور شد: 
اگر دولت تصمیم بگیرد که از تولید دفاع کند مشاهده 
می شود که در س��ال 92 حدود 2/5برابر مصرف سرانه 
کش��ور برن��ج وارد می کنیم و بعد هم پایان س��ال 93 
اعالم می ش��ود که برنج وارد نکردی��م. البته خالف این 
مطلب هم ثابت ش��ده است. محبی با اش��اره به اینکه 
باید به کارآفرین و تولید کننده احترام گذاش��ته ش��ود، 
گفت: ما همیش��ه همین طور هس��تیم که هر وقت پول 
داری��م به تولید توج��ه نمی کنیم و هر وق��ت به تنگنا 
می رسیم تولید را سپربال می کنیم. عرض من این است 
که اگ��ر دولت نمی توان��د تولید و اش��تغالزایی کرده و 
تولیدکنندگان را سامان دهد پس اجازه بدهد خودشان 

این کار را انجام دهند. 
محبی ادامه داد: بهره بانکی پنج درصد و تس��هیالت 
ف��راوان به بخش تولید در چین اس��ت ول��ی در ایران 
بهره ها تا 44 درصد رسیده و نبود سرمایه در گردش و 

بانک های ربوی برخی از مشکالت ما هستند. 
محبی بیان کرد: در چین 300 روز کاری با بهره وری 
کامل دارند ولی در ایران 1/2 س��اعت بهره وری داریم. 
در ای��ران 17 ماه حقوق ب��ه ازای هفت ماه کار پرداخت 
می شود. گردش سرمایه در چین هر 10 روز یکبار است 
ولی در ای��ران بخش خصوصی هفت ماه و نیم و بخش 

دولتی نیز تا 17 ماه هم می رسد. 
وی ادامه داد: در چین تورم نزدیک به صفر است ولی 
ای��ران در زمینه تورم رتبه دوم جهان را دارد. ثبات نرخ 
ارز و یوان به خوبی در چین قابل مش��اهده بوده ولی در 

ایران به صورت لحظه ای شاهد نوسانات ریال بوده ایم. 
این فعال اقتصادی تصریح کرد: مش��وق های سیاسی 
و اجتماعی برای اقتصادی  کش��ور چین در نظر گرفته 
می ش��ود، ولی در ایران تحریم های بین المللی و داخلی 
داریم. وی عنوان کرد: کودکان و نوجوانان چینی بیشتر 
مطالع��ه می کنن��د و از هر فرصتی برای کس��ب علم و 
اطالعات اس��تفاده می کنند. ما شرایط خوبی در کشور 
داریم و تحریم خارجی در خیلی از صنایع وجود ندارد. 
امس��ال دو محمول��ه مواد اولیه ما پن��ج ماه در گمرک 

معطل ماند. 
علی دین��ی ترکمانی یک��ی از اقتصاددانان حاضر در 
جلسه بیان کرد: چین در سال 2030 بر مبنای شاخص 
جامع ملی از آمریکا جلو خواهد افتاد. در س��ال 2025 
از لحاظ قدرت جهانی با آمریکا برابر می ش��ود. از سال 
1980 تا س��ال 1994 تورم ب��اال بود و بعد کاهش پیدا 

کرد. 
وی ادامه داد: از س��ال 1996 تا 2008 میانگین تورم 
سه درصد است. چین از س��ال 1993 تا 2005 ارزش 
ی��وان را ثابت و بع��د از آن برنامه ریزی ک��رده تا آن را 
تقویت کند. توزیع درآمد هم در انتها بسیار نابرابر شده 
اس��ت.  این اقتصاددان یادآور ش��د: اکنون چین 600 
میلی��ون نفر را از خط فقر باال آورد. ما باید کاری کنیم 
که فشارهای بین المللی را کمتر کنیم. اقتصاد ما درگیر 
تودرتوی نهادی اس��ت. نیروهای خودسر همه جا وجود 
دارند. در ضمن قوانین و مقررات محدود و متولیان امر 
هم کم هس��تند. این تودرتو قطعا فساد، اتالف منابع و 
ضعف مس��ئولیت پذیری را در پی دارد. وقتی اقتصادی 
مث��ل چین ش��روع ب��ه خیزش کن��د، ابت��دا کاالهای 

ارزان قیمت را تولید می کنند. 
ترکمانی عنوان ک��رد: چینی ها برج 30 طبقه را یک 
ماه��ه و هتل 15 طبقه را 15 روزه س��اخته و االن کار 
س��اخت برجی را ک��ه 838 متر ارتف��اع دارد 10 ماهه 

انجام می دهند. 
وی بی��ان ک��رد: در چی��ن خصوصی س��ازی خیلی 
رای��ج نبود. از ابتدا در زمینه کش��اورزی ب��ا بنگاه های 
روستا- ش��هر ش��روع ش��د چی��ن در واق��ع فض��ای 
سرمایه داری جدید فراهم ساخت. وقتی سرمایه گذاری 
رش��د پیدا کرد س��همش در تولید ناخال��ص باال رفت 

وگرنه هنوز هم بنگاه های بزرگ دولتی دارند. 
ای��ن اقتصاددان در پایان گف��ت: درواقع دولت راه را 
برای فعالیت بخش خصوصی هموار می س��ازد. چین به 
دنبال این اس��ت که یوان را به عن��وان یکی از پول های 
قدرتمن��د معرفی کند و االن با خیلی از کش��ورها وارد 
مذاکره شده اس��ت. به منظور بهبود وضعیت اقتصادی 
کشور بهتر اس��ت که تامین عدالت قانونی و قضایی در 
مبارزه با فس��اد و برخورد قاط��ع و همین طور طراحی 
سیاس��ت صنعتی و تجاری برای نقش��ه راه مدنظر قرار 

بگیرد. 

با یک دید باز و در یک سطح کوچک 
کار را آغاز کنید، اینکه به لحاظ ذهنی 

این قابلیت در شما وجود داشته 
باشد که کسب و کار و ایده خود را در 
کوچک ترین سطح ممکن شروع کنید 
اما از همان ابتدا این فضا را برای خود 
متصور باشید که این ایده قابلیت کار 
در یک سطح بسیار بزرگ را خواهد 

داشت 

دریچه

سرمایه های آموختنی

تجربه های کارآفرینان و س�رمایه گذاران باسابقه و 
موفق همیشه می تواند چراغ روشنی برای شروع راه 
پرتالطم سرمایه گذاری باشد، از این رو از کارآفرینان 
موف�ق دنی�ا این س�وال مهم پرس�یده ش�ده »آرزو 
می کردید قبل از شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی 

کسب کرده بودید؟«
در این بخش هر روز پاسخ یکی از این کارآفرینان 

را نقل می کنیم تا سرمشق راه تان قرار دهید...

  ب�ا صراح�ت،  پی�دا ک�ردن ی�ک حس�ابدار و مدی�ر مالی 
بزرگ ترین درس و بزرگ ترین اش�تباه ما بود. به کلی عملکرد 
اقتصادی ما را تغییر داد و باعث ش�د ب�ه مانعی برخورد کنیم 

که نباید می کردیم.

 مایک کلری
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ورود مناس��ب و به موقع به هر 
کس��ب و کاری یک��ی از مهم ترین 
رموز موفقیت و ماندگاری در آن 
کس��ب و کار اس��ت، از این رو یک 
کارآفرین باید همیش��ه ش��رایط 
بازار و وضعیت خود را بس��نجد و 
س��پس ش��روع به کار کند، اما با 
این پیش فرض ک��ه بازار منتخب 
م��ا ب��ازار روبه رش��دی اس��ت و 
می توان به آن ورود کرد همچنان 
نیاز است تا یک کارآفرین برخی 
مهارت های پیش فرض را داش��ته 
باش��د تا بتواند در کار خود موفق 
شود.  هرکسی می تواند یاد بگیرد 
چگون��ه کارآفرین ش��ود، در واقع 
کارآفرین��ی ی��ک علم اکتس��ابی 
اس��ت و با یک س��ری آموزش ها 
و مطالع��ات ب��ه دس��ت می آید، 
ام��ا اغلب م��ردم فک��ر می کنند 
کارآفرین��ان کارآفری��ن ب��ه دنیا 
می آین��د ک��ه این فکر نادرس��ت 
است. ش��ما برای اینکه کارآفرین 

موفقی باش��ید نیاز است تا چهار 
عنص��ر را برای خودت��ان تعریف 
کنید و سپس به کسب و کار مورد 
نظ��ر ورود کنید، این چهار عنصر 

شامل موارد زیر است: 
هدف

از خودت��ان بپرس��ید، »چرا« و 
»برای چه کس��ی« من می خواهم 

این کسب و کارم را راه اندازی کنم؟ 
مثال هدف من ارتقای سطح کیفیت 
زندگی و کس��ب و کار کارآفرینان و 

متخصصان جوان است. 
رویا

بازی نهایی ی��ا نتیجه عظیم؟! 
چرا دنیا به کس��ب و کار شما نیاز 
دارد؟ برای خود رویای دوردست 

ه��م تعری��ف کنی��د، واالتری��ن 
هدف تان چیس��ت؟ مث��ال رویای 
من کمک به جوانان برای ش��روع 
کسب و کارش��ان و رساندن آن به 

سطح جهانی است. 
چشم انداز

چشم انداز مکانیسمی است برای 
ب��ه واقعیت تبدیل ک��ردن رویاها. 

چشم انداز به ش��ما نشان می دهد 
چگونه به رویای تان برس��ید، مثال 
چش��م انداز من س��اختن سیستم 
توس��عه کارآفرین��ی ب��ه س��بک 

مک دونالد است. 
ماموریت

وظایف ت��ان؛ کارهای��ی که باید 
انجام ش��ود. ماموری��ت می تواند 
روی��ا، چش��م انداز و ه��دف را به 
بی��اورد، مث��ال  واقع��ی  زندگ��ی 
ماموریت من خلق یک سیس��تم 
جامع است برای شرکت هایی که 
از آن بیرون آمده اند تا به سرعت 
رش��د کنند،کامل و شکوفا شوند 
و ب��ا کمترین مناب��ع و کارمند به 
بیش��ترین س��ود و بازده دس��ت 
یابند، توسط افرادی که تجربه ای 
در خل��ق کس��ب و کار ندارند. در 
نهای��ت با مش��خص ک��ردن این 
چه��ار م��ورد در کس��ب و کارتان 
می توانید کارآفری��ن درون تان را 
پ��رورش دهی��د و ب��ا تعیین یک 
مسیر مش��خص به کسب و کارتان 

وارد شوید. 

کارآفرین را زنده کنید

دکتر سرمایه

خوشا نفتی... 

ای��ن روزا که قیمت نف��ت هی داره 
می کشه پایین، مردم هر روز بیشتر 

از دیروز نگران کس��ب و کار و 
سرمایه گذاری شون هستن و 
اینو من که یه دکتر سرمایه ام 

از بقی��ه بیش��تر و بهت��ر درک 
می کنم، چونکه خیلیا ای��ن روزا به ما مراجعه 

می کنند و از آینده کسب و کارش��ون می پرسن، 
البته زبونم الل فکر نکنید دارم حرف سیاسی می زنم 

یا با مسئوالن و دولت مشکلی دارم، نه اتفاقا اگر این جوری 
فکر کردین س��خت در اش��تباهین من خودم به شخصه 
عالقه وافری به مسئوالن محترم و محترمه دارم، اونقدی 
که از ش��دت عالقه، حاضرم به خاطرش��ون از باالی برج 
میالد خ��ودم رو بیندازم توی بزرگراه همت! حتی مادرم 
می گ��ه گاهی اوقات توی خواب ح��رف می زنی و مرتب 
تکرار می کنی: »مسئوالن! مسئوالن! مسئوالن!«بگذریم، 
داش��تم از نگرانی های مردم توی ای��ن روزا در خصوص 
کسب و کارش��ون و قیمت ها می گفتم، مثال همین دیروز 
یه آقایی به دفتر روزنامه اومده بود و می پرس��ید: واسه ما 
که یه عمر نفتی بودی��م و نفتی زندگی کردیم از این به 
بعد چه عواقبی در پیشه؟! بهش گفتم: شما کارت چیه؟ 

فرم��ودن: م��ن کار خاصی ن��دارم یه مدت��ی می رفتم 
مکان های پرتردد و به کس��ایی که آدرس می خواس��تن 
کمک می کردم، یه چند س��ال هم س��ر کوچه می موندم 
و مشکالت محل رو به شهرداری منطقه اعالم می کردم. 

گفتم: خوب با این تفاس��یر مشکلی برای شخص شما 
پیش نخواهد اومد، نگرانیت از بابت چیه؟ 

اینج��ا ب��ود که یک جواب دندان ش��کن به م��ن داد و 
کال س��اکتم کرد: خوب آقای دکت��ر دولت ما توی همه 
این س��ال ها س��رگرم اس��تخراج و فروختن نف��ت بود و 
نمی تونس��ت خیلی به امور دیگه بپردازه و خیلی از کارا 
مشکل داشت، ولی اگر نفت رو از جامعه نفتی ما بگیرین 
دولت سرازیر میشه به سمت حل کردن مشکالت شهری 
و منطقه ای، اونجاس��ت که دیگه مش��کلی توی محله ها 
نمی مونه که من برم و به شهرداری بگم و اونا برای حلش 
 بیان، چون جلوتر خودش��ون همه چی رو سازمان یافته و 
پیشرفته کردن! در این لحظه به تنها چیزی که داشتم فکر 
می کردم این بود که همه این سال ها نفت چطور تونسته 
برای یکسری اقشار مختلف جامعه اشتغال زایی کنه و االن 
همین افراد از بابت بیکار شدنشون در آینده بدون نفت ایران 
 چقد استرس دارن! خوشا نفتی که اشتغال می آفریند آن 

هم اینگونه! ! 

شکوفه میرزایی

یادداشت

نقطه شروع



اقتص��اددان،  قنب��ری،  عل��ی 
مهم تری��ن لطمات��ی را که تغییر 
کارکرد این سازمان در پی داشت 
از دس��ت دادن نیروی متخصص 

این سازمان می داند. 
با توج�ه به تغیی�ر جایگاه 
س�ازمان به عنوان معاونت در 
دول�ت قب�ل و احی�ای آن در 
جایگاه قبلی چش�م انداز این 
س�ازمان را چگون�ه ارزیاب�ی 

می کنید؟ 
یک��ی از اش��تباهات فاحش��ی 
ک��ه در دول��ت گذش��ته پی��ش 
آمد، انح��ال س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی بود. این س��ازمان 
از نیروه��ای خب��ره و ارزن��ده ای 
تش��کیل ش��ده بود ک��ه پس از 
انحال آن بسیاری از این نیروها 

یا ب��ه دس��تگاه های دیگر منتقل 
یا بازنشس��ته یا بازخرید ش��دند 
که این اتفاق س��بب ش��د ضربه 
برنامه ریزی  نظ��ام  ب��ه  مهلک��ی 
س��ازمان  ای��ن  بودجه ری��زی  و 
وارد ش��ود. وجود ای��ن نیروهای 
تخصص��ی همواره س��بب ش��ده 
ب��ود که عملکرد این س��ازمان به 
دور از برنامه های سیاس��ی پیش 
ب��رود، اما زمانی ک��ه جایگاه این 
س��ازمان به معاونت ق��وه مجریه 
تغیی��ر کرد درگیر سیاس��ت ها و 
تمایات سیاس��ی ش��د و جایگاه 
خ��ود را از دس��ت داد. حس��ن 
انتخاباتی  روحانی در ش��عارهای 
خود احیای این س��ازمان را یکی 
از برنامه های��ش اعام کرد و پس 
از قرار گرفت��ن در این جایگاه با 

احیای ای��ن س��ازمان و عمل به 
این شعار انتخاباتی کار ارزنده ای 
انج��ام داد. حال این س��ازمان با 
به کارگی��ری نیروه��ای خب��ره و 
نابغ��ه می توان��د دوباره ش��رایط 
بلوغ و فرهیختگی این سازمان را 
فراهم کند. این س��ازمان از سال 
1326 شروع به کار کرده و با یک 
سابقه 70 ساله پشتوانه تخصصی 
مهم��ی برای کش��ور به حس��اب 
می آید. این سازمان نقش مهمی 
در حرکت کشور به سمت توسعه 

و پیشرفت دارد. 
ای�ن  ک�ه  قب�ل  دول�ت  در 
سازمان تغییر جایگاه داد، چه 
تبعات منفی را در پی داشت و 
آیا می توان این تبعات منفی را 
در سازمان فعلی جبران کرد؟ 

تبعاتی  مهم تری��ن  متاس��فانه 
ک��ه این تغیی��ر در پی داش��ت، 
از دس��ت دادن نیروه��ای خبره 
و شایس��ته ای��ن س��ازمان بود و 
س��ازمان از ی��ک نهاد مس��تقل 
تصمیم گیرنده به ابزار سیاسی در 
جهت خواسته های رییس جمهور 
پیشین تبدیل شد. در دولت قبل 
رییس جمه��ور سیاس��ت هایی به 
دور از نظرات کارشناسی و بر پایه 
تمایات سیاسی در این سازمان 
اعمال کرد که نتیجه آن تصویب 
300 مصوبه بود که به دلیل نبود 
نگاه کارشناس��ی درصد باالیی از 
غیر قابل  این مصوبات همچن��ان 
ای��ن مصوبات  نتیجه  اجراس��ت. 
ده ه��ا هزار پروژه ناتمام اس��ت و 
حداقل ب��رای اجرای آنها دو دهه 

زمان الزم اس��ت؛ دو دهه ای که 
مناب��ع و بودجه بس��یار باالیی را 
برای تکمی��ل ای��ن پروژه ها نیاز 

دارد. 
ای�ن  فعل�ی  آی�ا س�ازمان 
توان را دارد که کاس�تی های 
اعمال ش�ده در دول�ت قبل را 

جبران کند؟ 
ای��ن ام��ر کام��ا بس��تگی به 
کلی��ت  و  مدی��ر  دیدگاه ه��ای 
مجموعه دارد. واقعیت این اس��ت 
ک��ه ای��ن س��ازمان ظرفیت های 
مش��خصی دارد و نمی تواند همه 
ضعف ها را جبران کند، اما با یک 
مدیریت مناسب می توان امیدوار 
بود که ب��ا بهره گیری از نیروهای 
متخص��ص کارا تا حد زیادی این 
کاستی ها برطرف و جبران شود. 

بررسی چشم انداز تشکیل مجدد سازمان برنامه و بودجه

یک سازمان و هزار مصوبه

یکشنبه
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عملکرد باید شفاف باشد

س��ازمان برنام��ه و بودجه یک تش��کیات کاما 
تخصصی در سطح ملی است که با توجه به رسالتی 
که دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. چگونگی 
برنامه ری��زی برای تخصیص منابع به پروژه های مهم 
و کلی��دی از مهم تری��ن کارکردهای این س��ازمان 
اس��ت و دولتمردان ن��گاه ویژه ای به آن داش��ته اند. 
این س��ازمان یک نهاد مانند وزارت ارش��اد نیس��ت 
و با ن��گاه تخصصی که در زمین��ه تخصیص بودجه 
اعمال می کند باید جایگاه متفاوتی داش��ته باش��د، 
زیرا تصمیمات این س��ازمان نق��ش مهمی در روند 
رشد اقتصادی کشور دارد. تصمیم های این سازمان 
از این منظر اهمیت دارد که با تصمیمات خود زمینه 
تخصیص منابع و صرفه جویی درآمدهای کش��ور را 
فراه��م می کن��د. در اص��ل پروژه ه��ای عمرانی در 
ش��رایطی فضای اجرا پیدا می کنند که این سازمان 
شرایط پیاده سازی آنها را فراهم کند. اگر نظارتی که 
این سازمان اعمال می کند براساس شفافیت نباشد، 
خواه ناخواه در دست داش��تن منابع این سازمان را 
به مرکزی برای توزیع رانت تبدیل می کند. بنابراین 
ش��فافیت و عملکرد مناس��ب این س��ازمان س��بب 
می شود که منابع در جایگاهی که باید هزینه شود و 
نقش بازدارنده ای برای سرمایه گذاری های نامناسب 
داش��ته باشد. اگر این نهاد بتواند جایگاه واقعی خود 
را دنبال کند، می تواند مانعی بر س��ر توزیع رانت ها 
و فس��ادهای اقتصادی باشد و نامناسبی عملکرد آن 

توقفگاه پروژه های عمرانی خواهد بود. 
سازمان برنامه و بودجه پس از آنکه تبدیل به معاونت 
قوه مجریه ش��د، بسیاری از چهره های متخصص از این 
نهاد جدا ش��دند، اما با احیای این س��ازمان نقش افراد 
باتجربه ای نظیر محمد س��تاری فر را نباید نادیده گرفت 
و باید برای پیشبرد بهتر روند کاری این سازمان بر دانش 
و تخص��ص چنین افرادی تکیه ک��رد. تغییر جایگاه این 
نهاد در دولت نهم و دهم تبعات منفی بسیاری به همراه 
داشت، از جمله تبعات منفی که این تغییر در پی داشت 
می توان به تخصیص نامناس��ب منابع در غیاب نظارت 
کلیدی این س��ازمان، پروژه های ناتمامی که هزینه های 
اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جای گذاش��ت و از دست 
رفت��ن فرصت های تولیدی متعدد اش��اره ک��رد. در کل 
مهم ترین اتفاقی که در این تغییر ایجاد شد، نحوه اعمال 
مدیریت بر این سازمان بود. در دولت نهم و دهم مدیریت 
این سازمان با انتظار عملکردی که از آن می رفت متفاوت 
بود و با توجه به اهمیت این س��ازمان مدیریت نامناسب 

آن لطمات متعددی به اقتصاد کشور وارد کرد. 
اینکه این سازمان به هر حال نهاد زیر مجموعه دولت 
اس��ت و مدیر آن توس��ط دولت تعیین می شود، امری 
است که از آن نهاد ناظر مستقل نمی سازد و خواه ناخواه 
عملکرد آن وابس��ته به سیاس��ت های دولت است. اما 
جایگاه این نهاد به عنوان گلوگاه تخصیص درآمدهای 
دولت، یک مرکز کنترل تلقی می شود و می تواند فساد 
و تبعیض هایی که ممکن اس��ت اعمال ش��ود را تا حد 
زیادی با اعمال نگاه تخصص��ی تعدیل کند. نهادهای 
مختلفی چون مجلس، قوه قضاییه و نهاد های حقوقی 
گس��ترده ای در کش��ور برای اعمال نظارت بر عملکرد 
دول��ت وجود دارد و این جای��گاه نظارتی در نهادهای 
مختلفی تعریف ش��ده اس��ت، اما مشکل این است که 
روند نظارت، کارآیی الزم را ندارد. مثا بانک مرکزی از 
مردم می خواهد تا بانک های غیر مجاز را معرفی کنند، 
این در حالی اس��ت که این نهادهای دولتی هس��تند 
که باید بر روند کارآیی بنگاه ها نظارت داش��ته باشند 
و این اتفاق خبر از آن می دهد که این نهادهای ناظر از 
مسئولیت شانه خالی می کنند و فقط مسئولیت خود 
را ب��ر گردن مردم می اندازند. س��ازمان برنامه و بودجه 
تنه��ا نظر تخصصی می دهد و مان��ع اجرای پروژه های 
نامناسب می شود ولی توان اینکه مانع حقوقی در این 
زمینه اجرا کند را ندارد. نهادهای دیگر متولی این امر 

هستند که آنها نیز در این روند کم کاری می کنند. 
در ش��رایط فعلی کش��ور ش��رایط ع��ادی ندارد و 
نمی توانی��م امی��دوار باش��یم که در ش��رایط رکود 
اقتص��ادی، کاه��ش قیم��ت نفت و فش��ار تحریم ها 
س��ازمان بتواند با یک برنامه ریزی مناسب تسریعی 
در روند برنامه ها ایجاد کند. مش��کات کشور بسیار 
پیچیده تر از آن اس��ت که س��ازمان برنامه و بودجه 

به تنهایی بتواند از پس آنها بر بیاید. 

استقالل، الزمه احیای سازمان 
برنامه و بودجه است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی 
کردن احیای س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت: برای 
اینکه موضوع احیای سازمان برنامه و بودجه تنها به 
تغییر تابلوی این سازمان محدود نشود باید در انجام 

وظایف خود استقال داشته باشد.
س��ید محمد حسین میرمحمدی در گفت و گو با خانه 
ملت، درباره احیای س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت: باید 
پذیرفت احیای س��ازمان برنامه و بودجه برای کشور یک 
ض��رورت بوده اما نباید فراموش کرد س��ازمان جدید باید 
تغییراتی با گذشته داشته باشد و از نرم افزاری های نوین 
برای ارتقای بهره وری اس��تفاده کن��د. موضوعاتی مانند 
برنامه ریزی  دقی��ق، نظارت بر نحوه انج��ام هزینه ها در 
بخش های دولتی، بهره وری و اس��تفاده صحیح از نیروی 
انس��انی باید در س��ازمان برنامه و بودجه لحاظ شود. میر 
محمدی با بیان اینکه س��ازمان برنامه و بودجه دس��تگاه 
نقادی بخش دولتی بوده، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه 
نباید به خاطر برخی از ماحظات از قوانین کشور عبور کند 
که البته الزمه انجام این مهم اس��تقال در انجام وظایف 
این س��ازمان است. سازمان برنامه و بودجه باید با رویکرد 
نظارتی، برنامه ای و با توجه به سیاست های کان و سند 

چشم انداز کشور، بودجه های الزم را اختصاص دهد.

سازمان مدیریت و بودجه آمریکا؛ 
ساختار و سیاست ها

ماموریت اصلی س��ازمان مدیریت و بودجه آمریکا 
)OMB(  کم��ک ب��ه رییس جمه��ور در اج��رای 
 OMB .دیدگاه هایش در ش��اخه های اجرایی است
بزرگ ترین جزء از بخش اجرایی ریاس��ت جمهوری 
است. این بخش گزارش کار خود را به طور مستقیم 
به ش��خص رییس جمهور ارائ��ه و به بخش بزرگی از 
گروه ها و سازمان های اجرایی در عمل به اولویت ها و 
خواسته های موردنظر رییس جمهور کمک می کند. 

OMB به عن��وان ب��ازوی اجرای��ی و قدرتمن��د 
سیاس��ت های ریاس��ت جمهوری در بخش اجرایی، 

ماموریت های خود را در پنج شاخه انجام می دهد: 
1-  طراح��ی و اجرای بودج��ه به عنوان فرآیندی 
مهم در پهنه دولت که بخش اجرایی دولت مدیریت 
آن را ب��ر عه��ده دارد. بودجه نویس��ی س��از و کاری 
اس��ت که تصمیم ها، سیاست ها، اولویت ها و کارهای 
اجرای��ی در تمام��ی بخش های مهم یک کش��ور، از 
بخش ه��ای اقتصادی گرفت��ه تا س��امت، انرژی و 

امنیت ملی، همه را در برمی گیرد. 
2-  مدیری��ت به مفهوم نظارت بر کارهای اجرایی، 
امکانات فراهم ش��ده برای دولت فدرال و اطاعات/ 
فناوری اطاعات )کاهش تش��ریفات اداری، توجه به 

حریم خصوصی و امنیت(
3-  هماهنگ س��ازی و بررس��ی تمام��ی مقررات 
مهم فدرال که از س��وی دس��تگاه های اجرایی اباغ 
می ش��وند تا بازتابن��ده اولویت ه��ای رییس جمهور 
باش��د و اطمینان حاصل شود که تاثیرات اقتصادی 
و س��ایر تاثیرگذاری ها به عنوان بخشی از نظارت بر 
تصمیم گیری نیز ارزیابی ش��ده اند. بررسی و ارزیابی 
درخواس��ت ها برای گردآوری اطاعات دیگر وظیفه 

بخش مدیریت است. 
4-  هماهنگ��ی و شفاف س��ازی قوانی��ن به معنای 
بررس��ی و شفاف س��ازی همه ارتباطات دستگاه ها با 
کنگ��ره، از جمله پیش نویس لوای��ح و مدارک برای 
اطمینان از همس��و ب��ودن دی��دگاه قانون گذاران با 

سیاست های ریاست جمهوری. 
و در نهایت

5-  دس��تورات اجرای��ی و یادداش��ت های ریاس��ت 
جمهوری به سران دستگاه ها و ادارات. ساز و کاری که 
در آن رییس جمهوری به واس��طه مقامات شاخه های 

اجرایی اقدامات خاص دولتی را رهبری می کند. 
از نظر س��ازمانی، OMB اداراتی دارد که به صورت 
اختصاصی در بخش های بودجه نویس��ی و اجرای آن، 
بخش های مختلف مدیریتی دولتی و مس��ئولیت های 
اجرایی و مسئولیت های اجرایی OMB فعال هستند. 

فرمول بندی و اجرای بودجه
OMB  دارای پنج دس��تگاه برای مدیریت منابع 
)RMOs( اس��ت که براس��اس گروه و برنامه ش��ان 
س��ازمان دهی ش��ده اند. این دس��تگاه ها، هم��راه با 
بخش بررس��ی بودجه OMB، به رییس جمهور در 
نظارت بر آماده س��ازی بودجه دولت فدرال و نظارت 

حکومتش بر شاخه های اجرایی کمک می کند. 
دس��تگاه های مس��ئول در مدیری��ت مناب��ع در 
مس��یر کمک به تدوین طرح های هزینه ای ریاس��ت 
جمهوری، اثربخشی برنامه ها، سیاست ها و روش های 
یک س��ازمان، سنجش رقابت درون سازمانی و میان 
س��ازمانی دس��تگاه ها در مطالب��ات مال��ی و کمک 
ب��ه دس��تگاه ها برای مش��خص ک��ردن اولویت های 
بودجه ای را نیز ارزیاب��ی می کنند. زمانی که بودجه 
تصویب ش��ود، دس��تگاه های مس��ئول در مدیریت 
منابع، مس��ئولیت اجرای سیاس��ت های بودجه ای و 
تدوین سیاس��ت های پیش��رونده و نی��ز راهبردهای 
مدیریتی را برای دستگاه های دولتی بر عهده دارند. 
فراهم س��ازی تحلیل ها و ارزیابی ها، نظارت بر اجرای 
سیاس��ت ها و پشتیبانی از اصولی مدیریتی دولتی از 
دیگر وظایفی است که بر دوش دستگاه های مسئول 

در مدیریت منابع است. 
بخ��ش بررس��ی بودجه )BRD(  نقش��ی کلیدی 
در تدوی��ن و اج��رای بودج��ه دولتی ایف��ا می کند. 
BRD  ب��ا تحلیل روندهای در پیش گرفته ش��ده و 
دستاوردهای سیاست های کلی در تدوین بودجه به 
دنبال رهبری و پشتیبانی تحلیلی از این روند است. 
این بخش داده های فراهم ش��ده از سوی  RMO ها 
را یکپارچه می کن��د، از مذاکرات و تصمیمات برای 
بودجه پشتیبانی فنی و استراتژیک به عمل می آورد 
و در کار رص��د اقدام��ات کنگره در تخصیص بودجه 
و س��ایر قوانین هزینه ای نیز فعال اس��ت. همچنین، 
BRD کارشناس��ی های فنی و راهبردی را در زمینه 

مفاهیم و اجرای بودجه ارائه می دهد.
OBM   روی مدیریتی

بخش مدیریت )DDM(  نی��ز به عنوان باالترین 
بخش اج��رای دولت ف��درال فعالی��ت می کند. این 
بخش دس��تور کارها برای مدیریت های حوزه دولت 
را طرح ری��زی و اج��را می کن��د که ش��امل فناوری 
اطاعات، مدیری��ت مالی، تجهیزات، اج��را و منابع 

انسانی هستند. 
بخش مدیریت  OBM از پنج س��ازمان تش��کیل 
ش��ده اس��ت. آنها تدارکات، مدیری��ت مالی، دولت 
الکترونیک، مدیریت پرسنل و اجرایی و سیاست های 
قانونی و اطاعاتی را همپایه س��ازی و بر آنها نظارت 
 OMB می کنند. در ه��ر یک از این بخش ها، نقش
ن��ه تنها مدیری��ت اداری، بلکه مدیری��ت برنامه ها و 
سیاس��ت ها هم هس��ت. به عنوان نمونه دریافت ها و 
نتایج یک برنامه. این نق��ش در برگیرنده نظارت بر 
تدابیر دستگاه ها، اجرا، مدیریت و ارزیابی برنامه ها و 
سیاس��ت های قانونی اس��ت که هر یک از دستگاه ها 
مس��ئول آن هستند. این مس��ئولیت در واقع بخش 
مه��م تاش ه��ای OMB در راس��تای کم��ک به 
اس��تراتژیک دس��تگاه ها، هدف گذاری،  برنامه ریزی 
س��نجش بخش اجرایی، مدیریت اطاعات، ارزیابی 
و تحقیق درباره سیاس��ت ها را پوشش می دهد. این 
 OBM کارکرده��ا بخش ه��ای اصلی مش��اوره های
در بخش های سیاس��ت گذاری و هدایت برنامه ها را 

تشکیل می دهند. 
whitehouse. gov :منبع
مترجم: سارا گلجین

آزموده دیدگاه

دریچه

س�ازمان برنامه و بودجه که وظیفه برنامه ریزی 
و نظارت توس�عه ای و راهبردی نظ�ام اقتصادی و 
اجتماعی کش�ور را برعهده دارد و تحت نظر یک 
ش�ورای عالی، یک هیات نظارت و یک مدیرعامل 
فعالیت می کند، در س�ال 1386 توسط دولت نهم 
تغیی�ر جایگاه داد و به عن�وان معاونت قوه مجریه 
فعال ش�د. این تغییر سبب ش�د تا نگاه تخصصی 
این س�ازمان به یک نگاه سیاس�ی متاثر از دولت 
تبدیل ش�ود و نتیجه آن تصویب هزاران پروژه ای 
بود که وضعیت اقتصادی توان تامین منابع آنها را 
نداشت. پس از انتخابات سال 92 و بر سرکارآمدن 
دولت یازدهم این سازمان دوباره در جایگاه قبلی 
خود احیا ش�د و تاحدی استقالل خود را بازیافت، 
اما با هزاران پروژه ای که غیر کارشناسانه تصویب 
ش�ده، چالش های فراوانی بر س�ر راه این سازمان 
اس�ت که باید دید در آینده چگونه آنها را برطرف 
می کن�د. در ادام�ه در گف�ت و گو با کارشناس�ان 
تالش کرده ایم به یک چشم انداز کلی از آینده این 

سازمان دست پیدا کنیم... 

محمد قلی یوسفی
عضو هیات علمی دانشگاه اقتصاد عالمه طباطبایی

سارا برومند 

علی قنبری: 

سازمان نیروهای متخصصش را از دست داده است

ایرج ندیمی، نماینده مجلس معتقد اس��ت، دولت پی��ش از دولت نهم درگیر افراط و 
پس از آن درگیر تفریط بوده و همین امر س��بب ش��ده که هیچ گاه سیاس��ت مناسبی را 

دنبال نکند. 
با احیای س�ازمان مدیریت برنامه، چش�م انداز این سازمان را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
این س��ازمان از جهاتی با س��هولت و آرامش و از جهاتی با سختی و مشکاتی روبه رو 
اس��ت. در زمینه استخدام نیروی انس��انی تا حدی این سازمان با محدودیت هایی روبه رو 
اس��ت. براساس اصل 44 و کمبودهای بودجه این سازمان چندان امکان جذب نیروهای 
متخص��ص را نخواه��د داش��ت. اما از س��وی دیگر در زمین��ه تصوی��ب و دادن مجوز به 
پروژه های عمرانی با سهولت روبه رو است. زیرا در دولت قبل پروژه های بسیاری تصویب 
ش��ده و دیگر نیازی نیست تا مدت ها س��ازمان پروژه هایی را تصویب کند و به آن مجوز 
دهد. تنها در این زمینه مدیریت حجم مطالبات مهم اس��ت که خود داس��تان پرتبعاتی 

برای سازمان خواهد بود. 
هرچند س�ازمان نیاز ندارد پروژه ای تصویب کند و مجوز دهد، اما به هر حال 
ب�ا مطالبه اج�رای این پروژه ها و اولویت آنها روبه رو اس�ت، ای�ن امر را چگونه 

می بینید؟ 
یکی از مهم ترین مش��کاتی که س��ازمان با آن روبه رو اس��ت، اولویت بندی طرح های 
تصویب ش��ده است. همان طور که اعام شده در دولت قبل، سه هزار طرح مصوب شده 
و 400 هزار میلیارد به نرخ روز برای تکمیل این پروژه ها منابع مالی نیاز است. متاسفانه 

بخش های مختلف متوقع اجرای این طرح ها هس��تند و س��ازمان باید سیاست مناسبی 
در اولویت بندی این طرح ها داش��ته باش��د که این سیاست باید بر پایه البیگری و روابط 
اخاقی بنا نهاده شود. در غیر این صورت این مشکل تبعات زیادی در پی خواهد داشت. 
فکر می کنید چه زمانی الزم است تا این طرح ها توسط سازمان شکل اجرایی 

بگیرد؟ 
طبق برآوردهایی که انجام شده است، 10 تا 20 سال برای تکمیل این پروژه ها الزم است 
که هزینه فعلی آنها همان طور که گفتم 400 هزار میلیارد تومان اس��ت که امکان دارد طی 
تغییرات ارزی و تورمی این رقم بسیار باالتر از اعتبارات برآورد شده منابع نیاز داشته باشد اما 

در هر حال سازمان دو تا سه دولت دیگر درگیر طرح های تصویبی خواهد بود. 
آیا تغییر جایگاه این سازمان در دولت قبل از نظر شما تبعات منفی به دنبال 

داشته است؟ 
س��ازمان پیش از دولت نهم و دهم درگیر افراط و پس از آن درگیر تفریط بوده اس��ت 
و هیچ گاه نتوانس��ته سیاس��ت متعادلی را دنبال کند. در دولت قبل برای دادن مجوز به 
هر طرحی و تخصیص بودجه به ش��دت سختگیری می شد و در نهایت پروژه هایی مجوز 
دریافت می کردند که ش��اید خیلی نیاز اجرایی نداش��تند. در دولت نهم و دهم برعکس 
هم��ه آن پروژه ه��ا از پروژه های با اهمیت تا بی اهمیت مج��وز گرفتند در حالی که توجه 
نش��ده بود که بودجه این همه پروژه از کجا تامین می ش��ود. بنابراین تاکنون همیش��ه 
سیاست سازمان نامناسب بوده و الزم است تا درآینده سیاست متعادلی در این سازمان 

متکی بر تخصص دنبال شود. 

ایرج ندیمی: 
سازمان درگیر افراط و تفریط بوده است

علی دینی:  
عملکرد سازمان، قربانی تو درتویی نهادی است

کارش��ناس  دین��ی،  عل��ی 
اقتص��ادی مرک��ز پژوهش اتاق 
بازرگانی معتقد اس��ت، احیای 
س��ازمان ت��ا حدی اس��تقال 
بازگردان��ده  را  آن  عملک��رد 
اس��ت، اما تا زمانی که سیستم 
اس��ت،  حاک��م  بروکراتی��ک 
نمی ت��وان امیدی ب��ه تغییرات 
بنیادین در عملکرد آن داشت.

با توجه به احیای سازمان 
برنامه و بودجه، چش�م انداز 
چگون�ه  را  س�ازمان  ای�ن 

ارزیابی می کنید؟ 
احتم��اال احیای دوب��اره این 
س��ازمان روند مثبتی را دنبال 
خواه��د کرد . این س��ازمان که 
در س��ال های گذشته از جایگاه 
ی��ک نه��اد متول��ی بودج��ه و 
نظ��ارت بر پروژه ه��ای عمرانی 
به یک نه��اد اجرایی که تحت 
دول��ت  سیاس��ت های  تاثی��ر 
تبدیل ش��ده بود ، در ش��رایط 
فعلی دوباره به جایگاه گذشته 
خ��ود ب��از می گ��ردد و همین 
ام��ر کمک می کند ت��ا کارکرد 
مس��تقل تری داش��ته باشد . اما 
ای��ن امر به معنای آن نیس��ت 
ک��ه این س��ازمان رون��د کاما 
مثبت��ی را دنب��ال خواهد کرد؛ 
زیرا این س��ازمان نیز از همان 
نظام بروکراسی غالب حاکم بر 

کشور پیروی می کند . هر چند 
نیروی انسانی متخصصی که در 
این س��ازمان فعال است تا حد 
سازمان  این  مش��کات  زیادی 
را کم می کند، ولی مش��کات 
که  نیس��ت  بروکراتیک چیزی 
به راحتی برطرف شود . در اصل 
این مشکل مختص این سازمان 
نیست و بر می گردد به مشکلی 
ک��ه من نام آن را ت��و در تویی 
نهادی گذاشته ام و در کل نظام 
اداری کشور وجود دارد و اجازه 
نمی دهد تا س��ازمان ها عملکرد 
ش��فافی داشته باش��ند و عدم 
پاس��خگو ب��ودن و فس��ادهای 
متعددی ک��ه در دیگر بخش ها 
حاکم است، این سازمان را نیز 
متاثر می کن��د . بنابراین احیای 
این س��ازمان تغیی��ر بنیادی و 
ویژه ای را به دنبال ندارد و تنها 
این اتفاق بازگش��تی به شرایط 
گذشته است ؛ شرایطی که تاثیر 
انگیزش��ی کارکنان و استقال 

عملکرد را به دنبال دارد . 
ک��ه  س��ال ه�ای�ی  در 
ب�ه  تقریب�ا  ای�ن س�ازمان 
زیرمجموع�ه دول�ت تبدیل 
ش�ده بود، برنامه های دولت 
ت�ا حد زی�ادی دچ�ار وقفه 
ش�د و به دلیل عدم نظارتی 
ک�ه ب�ود، ای�ن پروژه ه�ا به 

نتیجه نرس�یدند. آیا احیای 
س�ازمان با کارکرد مستقلی 
دارد  در ح�ال حاض�ر  ک�ه 
می توان�د کمک�ی ب�ه روند 

اجرای برنامه ها کند؟! 
همان ط��ور ک��ه گفت��م ب��ه 
دلیل انگیزش��ی ک��ه در میان 
کارکنان ایجاد ش��ده ش��اید تا 
ح��دی در روند اجرای برنامه ها 
تسریع ایجاد شود، اما همچنان 
برنامه ها در ساختار بروکراتیک 
کل نظ��ام معط��ل می مانند و 
نمی توانن��د در زمان��ی که باید 
به نتیجه برسند . مشکل تامین 
سرمایه ها همیشه مشکل نظام 
بروکراتیک اقتصادی بوده است 
ای��ن  و همیش��ه س��ازمان در 
ساختار بهم پیوسته نتوانسته با 
اعمال نظارت بر پروژه ها اجرای 
آنها را در زمان بندی مش��خص 
ش��ده اجرایی کند . تا زمانی که 
قاب نظام اداری و اقتصادی ما 
بروکراتیک اس��ت، این سازمان 
خ��ود  مس��تقل  جای��گاه  در 

نمی تواند کاری از پیش ببرد . 
زمان�ی ک�ه این س�ازمان 
اس�تقالل خود را از دس�ت 
داد، بس�یاری از متخصصان 
و مدیران ارشد این سازمان 
ی�ا  ش�دند  خ�ارج  آن  از 
کنار گذاش�ته ش�ده اند، در 

ش�رایط فعلی آی�ا می توان 
نیروه�ای  و  مدی�ران  ای�ن 
ب�ه  دوب�اره  را  متخص�ص 

سازمان بازگرداند؟ 
بح��ث جا به جای��ی نیرو در 
همیش��ه  مختل��ف  نهاده��ای 
مطرح ب��وده و ه��ر گاه دولتی 
تغیی��ر ک��رده اس��ت، مدیران 
ارش��د قبلی از سازمان رفته اند 
و نیرو ه��ای جدی��د اتوبوس��ی 
جایگزین آنها ش��ده اند . اساس 
نظام اداری کش��ور بر استفاده 
از پرسنل ثابت نیست . تا زمانی 
که این س��اختار ب��ر نظام کلی 
کشور حاکم اس��ت، نمی توانیم 
امید داش��ته باشیم که مدیران 
ارشد متخصص ما در سازمانی 
ثابت بمانند . ای��ن اتفاق درباره 
س��ازمان برنام��ه و بودجه نیز 
افتاده اس��ت . تنه��ا اتفاقی که 
افتاده این اس��ت که در دولت 
نهم و دهم ای��ن تغییر مدیران 
ش��دت بیش��تری پیدا کرده و 
س��ازمان برنامه و بودجه نیز از 
این قاعده مس��تثنا نبوده است . 
همین امر تغییر مدیران سبب 
ش��ده تا آن انگیزه الزم درمورد 
نیروی انس��انی وجود نداش��ته 
باش��د و گاه حتی افراد تمایلی 
ب��ه کار و توجهی ب��ه بازدهی 

باالی کاری نداشته باشند . 

در این ش�رایط که بسیاری 
از  بنیادی ت�ر  مش�کالت  از 
س�ازمان  درون  مش�کالت 
هس�تند، آیا تغییر س�اختار 
دادن  دس�ت  از  و  س�ازمان 
استقالل آن در این هشت سال 

تبعات منفی نداشته است؟ 
به هر حال تغییر ساختار این 
س��ازمان تبعات منفی داش��ته 
اس��ت، در ای��ن ام��ر تردیدی 
نیست . سازمان برنامه و بودجه 
در تغییرات��ی که ب��ر آن اعمال 
ش��د، از یک س��ازمان نظارتی 
تبدیل به یک سازمان معاونتی 
شد و دیگر آن استقال گذشته 
ک��ه به تبع آن بودجه را تدوین 
می ک��رد و به پروژه های خاصی 
اختص��اص می داد را از دس��ت 
داد و همین امر س��بب ش��د تا 
پروژه ه��ا بیش از پیش ضمانت 
اجرایی خود را از دست بدهند . 
اما در تغییرات فعلی و به دست 
این سازمان،  اس��تقال  آوردن 
در بهترین حالت این س��ازمان 
به جایگاه��ی که در دهه 70 و 
80 داشته باز می گردد ، اما این 
به آن معناس��ت که مش��کات 
کان اقتصادی همچنان وجود 
خواهد داشت و نمی توان انتظار 
باالیی از عملکرد این س��ازمان 

در تغییرات فعلی داشت . 

سید محمد حسین میرمحمدی
نماینده مجلس



منطقه آزاد

قــاب

30سال از ورود اولين سري تلفن همراهي که نزديک به پنج کيلوگرم وزن داشت مي گذرد و اکنون تعدادي از اين تلفن هاي عظيم الجثه که اولين بار در انگلستان مورد استفاده قرار 
گرفته بودند براي فروش به حراجي گذاشته شده اند که در عين ناباوري قيمت هاي بسيار بااليي براي خريد آنها پيشنهاد شده است.

نمودار امروز
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سودوکو

توليد مواد مخدر؛ عرضه و تقاضا

آمار سهم فروش گجت های مختلف در تعطيالت کريسمس
فبلت ها )گوشي هاي هوشمند با صفحه نمايش 
بزرگ تر از پنج اينچ که بين گوش�ي و تبلت قرار 
مي گيرن�د( ح�دود 13 درص�د ف�روش و فع�ال 
ش�دن ابزارهاي هوش�مند را در اي�ام تعطيالت 
کريس�مس ب�ه خ�ود اختص�اص داده ان�د. اين 
مقدار براي فبلت ها در کريس�مس س�ال 2013 
تنه�ا چهار درص�د بوده اس�ت. بزرگ تر ش�دن 
گوشي هاي هوشمند، افزايش فبلت هاي موجود 
در بازار در کنار قيمت کمتر نس�بت به تبلت ها 
از دلي�ل اصلي تمايل مش�تريان ب�ه خريد اين 

ابزارهاي هوشمند است.

معض��ل اعتي��اد را از ابع��اد متفاوت مي توان بررس��ي کرد و در اين مي��ان مهم ترين 
چش��م انداز براي تبيين اين مسئله خانمان س��وز، اتخاذ رويکرد اجتماعي است. در اين 
صورت بايد تاثير حيات اجتماعي را بر اعتياد مورد بررس��ي قرار داد. وجود يک زندگي 
جمع��ي يا حيات مش��ترک در يک جامعه جلوي خيلي از مش��کالت از جمله اعتياد را 
مي گيرد.ج��ذب جوانان در زندگي جمعي و وجود س��رمايه اجتماع��ي مي تواند انرژي 
عاطفي الزم را براي توليد معنا و رابطه فراهم س��اخته و آنان را از آسيب هاي اجتماعي 

محفوظ نگه دارد.
يک جامعه مي تواند در ظاهر وجود داش��ته باش��د ولي به عنوان مجموعه اي از افراد 
من��زوي از همديگر و ن��ه به عنوان يک حيات مش��ترک.جوان ها در ي��ک جامعه فاقد 
حيات پربار اجتماعي به ش��يوه هاي متفاوت واکنش نش��ان مي دهند و س��عي مي کنند 
 خأل ناش��ي از نب��ود عواطف جمعي را به طريق��ي پر کنند. اعتياد يک��ي از اين رويه ها و 

انتخاب ها است.
ني��از به خودابرازي جمع��ي و حضور در فضاي عمومي نيازي اس��ت که جامعه ما به 
آن پاس��خ نمي دهد.جوانان هنگامي که در حاش��يه زندگي جمعي قرار مي گيرند بسيار 
آس��يب پذير مي شوند.مقوالتي مثل تحصيالت، ش��غل و ازدواج از شيوه هاي رايج جذب 
جوانان در جامعه است.در سال هاي اخير پاسخگويي به هر يک از اين سه نياز اجتماعي 
با مش��کل مواجه ش��ده است. از س��وي ديگر فعاليت هاي جامعه مدني و حضور جوانان 
در فضاهاي جمعي نيز اندک اس��ت و مجموعه اين عوامل باعث ش��ده است که زندگي 
جمع��ي جوانان فقير وکم مايه ش��ود. برخي از جوانان تالش مي کنند تا »همبس��تگي 
گروه��ي« و ان��رژي عاطفي مورد نياز براي زندگي خود را به ش��يوه هاي متفاوت تامين 
کنند. در سال هاي اخير بخشي از اين تالش مربوط به عضويت و فعاليت در شبکه هاي 
اجتماعي مجازي مي ش��ود. جوان��ان نياز دارند تا خود ابرازي کنند و خود را در س��طح 

جامعه نشان دهند.
آن��ان همچنين به هنجارها و معاني فرهنگي نياز دارن��د. جوان ها براي تداوم زندگي 
خ��ود نياز به مجموعه اي از هنجارها دارند تا ب��ا آن زندگي خود را جهت دهند و دچار 
ياس، افس��ردگي و پيامدهاي منفي ديگر مانند آس��يب هاي اجتماعي نشوند.گروه هاي 
مرجع و رس��انه ها نيز از ديگر منابع توليد معنا هس��تند. رادي��و و تلويزيون بايد بتواند 

گروه هاي مرجع مورد قبول جوانان را به آنان عرضه کند.

اعتياد پاد راهبردي براي پرکردن حفره هاي زندگي جمعي

نگاه آخر

بر اس��اس ط��رح آمارگيري ني��روي کار در پاييز ۹۳ عمده ترين ش��اخص نيروي کار 
يعني نرخ بيکاري استان هرمزگان از ۱۰/۸ درصد در تابستان ۹۳ به ۷/۴ درصد در پاييز 

امسال کاهش يافت.
ريي��س اداره اش��تغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع��ي هرمزگان از کاهش نرخ 

بيکاري استان در پاييز امسال خبر داد.
به نقل از روابط عمومي وزارت کار »لطيفي« افزود: براس��اس طرح آمارگيري نيروي 
کار در پاييز ۹۳ عمده ترين شاخص نيروي کار يعني نرخ بيکاري استان از ۱۰/۸ درصد 

در تابستان ۹۳ به ۷/۴ درصد در پاييز امسال کاهش يافت.
وي اضافه کرد: بر مبناي جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر، هرمزگان در بين ساير استان ها 
رتب��ه چهارم کمترين نرخ بيکاري را به خود اختصاص داده که نس��بت به نرخ بيکاري 

کشور نيز ۳/۱ درصد پايين تر است.
رييس اداره اش��تغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي هرمزگان در ادامه با اشاره 
ب��ه اينک��ه مرکز آمار ايران نرخ بيکاري را به صورت فصلي اعالم مي کند، بيان کرد: نرخ 
مش��ارکت اقتصادي اس��تان از ۳۴/۶ درصد در تابس��تان به ۳۲/۲ درصد در پاييز کاهش 

 يافته است.
ب��ه گفته لطيف��ي، کاهش نرخ بي��کاري نتيجه افزايش عرضه ني��روي کار و همزمان 

افزايش تقاضاي بيشتر نيروي کار در استان بوده است.

اگر چه آمار های منتشر شده در خصوص ميزان 
مصرف مواد مخدر توسط دستگاه های دولتی ثابت 
است اما با بررسی های ميدانی می توان مشاهده کرد 
وضعيت نسبت به گذشته وخيم تر است و روزانه 
شاهد اين هستيم که اين پديده اقشار بيشتری را 
درگير می کند و به لحاظ کمی عوارض بيشتری 
را در بر می گيرد. در واقع نظر بيشتر آسيب شناسان 
اجتماعی اين اس��ت که ام��روزه با يک روند رو به 
رشد در مورد مصرف مواد مخدر مواجه هستيم. در 
گذشته بيشتر مردم به مواد مخدر سنتی گرايش 
داشتند  ولی اکنون مواد مخدر صنعتی جای آن را 
گرفته که صدمه بيشتری به افراد وارد می کند. در 
جوامعی نظير ايران نمی توان آمار دقيق معتادان را 
بررسی کرد، زيرا پديده اعتياد يک پديده ناپسند 
است و بد شناخته می ش��وند و در نتيجه افراد از 
اعتراف به اعتياد خود امتناع می ورزند. همان طور 
ک��ه می بينيم وقتی با يک فرد معت��اد درباره اين 
موضوع صحبت می کنيم انکار می کند و می گويد 
معتاد نيس��ت. بارز ترين عوامل گس��ترش اعتياد 
خط ترانزيت اس��ت يعنی رفت و آمد بين مکان 

توليد و مکان توزيع آن و با وجود اينکه در زمينه 
جلوگيری اين ترانزيت  سال هاست که کار می شود 
ولی هنوز هم ادامه دارد و نيروی انتظامی بايد در 
اين زمينه اقدامی کند. عالوه بر دسترس��ی آسان 
به مواد مخدر مس��ئله اصلی در اين خصوص اين 
اس��ت که چرا افراد به س��راغ آن می روند؟ در باره 
چرايی موضوع عوامل مختلفی دخيل است. فردی 
که برای خودش پايگاه و شخصيت اجتماعی دارد 
کمتر به س��راغ مواد مخدر م��ی رود، ولی عده ای 
هس��تند که باوجود اين موضوع باز به س��راغ آن 
می روند. با توجه به بررسی هايی که صورت گرفته 
پارامتر های مختلفی از قبيل شخصيت اجتماعی، 
خانوادگی، سطح تحصيالت فرد، دوستان، منطقه 
سکونت، ناکامی های ش��خصی و اجتماعی فرد، 
بيکاری و مش��کالت اجتماعی و... سبب می شود 
افراد به مواد مخدر گرايش پيدا کنند. در کنار آن 
ابعاد روان ش��ناختی نيز در گرايشات افراد دخيل 
اس��ت. از طرف ديگر افراد ممکن است به خاطر 
انگيزه های ديگر مثل الغری به مواد مخدر صنعتی 
روی بياورند. افراد در يک جامعه توسعه يافته کمتر 
درگير اين گونه مسائل می شوند برعکس در يک 
جامعه توس��عه نيافته به خاطر ساختار های غلط 
اجتماع��ی و اقتصادی گرايش به سمت و س��وی 

مواد مخدر بيشتر اس��ت. متاسفانه با وجود اينکه 
سال هاست دستگاه های انتظامی روی اين مسئله 
کنترل دارند با اين حال ما به کش��ور توليد کننده 
مواد مخدر صنعتی تبديل شده ايم، زيرا تقاضا زياد 
است و تا زمانی که تقاضا باشد توليد خواهد شد. 

تحقيقات نشان می دهد آموزش غيرمستقيم در 
گرايش های اخالقی افراد تاثير بس��زايی دارد. مثال 
کس��انی که تحصيالت باال دارند گرايش کمتری 
به مواد دارند، زيرا فرد احس��اس تشخص می کند 
و احساس می کند جامعه برای او ارزش قائل است و 
در نتيجه دست به رفتارهای ناهنجار نمی زند، چون 
کمبودی حس نمی کند. دولت نيز از چندوجه نقش 
مهمی را ايفا می کند، برای مثال گروهی که معتاد 
بودند و به هر طريق ترک داده ش��دند طعمه های 
س��ريع گرايش به مواد هس��تند و نقش نهاد های 
حامی نظير بهزيستی اين است که به گونه ای شرايط 
فرد را فراهم کنند که او مجددا به اعتياد سوق پيدا 
نکند. گروهی هم ممکن است شغل خود را از دست 
بدهند يا با بی تفاوتی از سوی خانواده روبه رو شوند 
يا به عبارتی طرد شوند. دولت و نهاد های ذی ربط 
طوری برنامه ريزی کنند ک��ه اين گونه افراد دچار 
انزوای اجتماعی نشوند، در غير اين صورت باز هم به 

سمت رفتار های پر خطر کشيده می شوند. 

کیوسـک

داليل کاهش قيمت نفت
ب��ه گ��زارش گاردي��ن، 
در شش  بار  نخس��تين 
قيمت هر  سال گذشته 
بشکه نفت آمريکا به زير 5۰ دالر رسيد. برخي کارشناسان 
مطمئن هستند که قيمت نفت به ۲۰ دالر خواهد رسيد. 
در حالي که قيمت نفت همچنان رو به کاهش است، سوال 
اين است که چرا قيمت نفت سقوط کرد؟ دليل آن ساده 
اس��ت: کاهش تقاضا و افزايش توليد. آمريکا ميزان توليد 
ملي نفت خود را افزايش داد. آمريکايي ها از اواس��ط سال 
۲۰۰۰ تولي��د نفت خود را افزايش دادند. بين س��ال هاي 
۲۰۰۸ ت��ا ۲۰۱۳ ميزان توليد نف��ت در آمريکا ۴۸ درصد 
افزايش يافت. براي مثال، ماه گذشته سقف صادرات نفت 
در عراق به سطح توليد نفت در اين کشور در سال ۱۹۸۰ 
رسيد. توليد نفت در روسيه نيز در باالترين سطح از زمان 
فروپاشي ش��وروي قرار گرفت. اما با وجود افزايش ميزان 
تولي��د نفت، نرخ تقاضا کاه��ش يافت. براي مثال مصرف 
نفت در اروپا و ژاپن در سال گذشته، به دليل بروز مشکالت 
اقتصادي کاهش يافت. قوانين تحميل شده به کارخانجات 
خودروس��ازي در آمري��کا براي کاهش مصرف س��وخت 
خودروه��ا و همچنين تعطيلي برخ��ي کارخانجات فعال 
در امر پتروش��يمي به کاهش تقاضا در اين کشور منتهي 
ش��د. اما کاهش فعاليت هاي اقتص��ادي در چين، يکي از 
مهم ترين فاکتورها در کاهش تقاضاي نفت تلقي مي شود. 
تمامي عوامل ياد ش��ده به کاهش ش��ديد قيمت نفت در 
س��ال ۲۰۱۴ منجر ش��د و به اين ترتيب نفت يک سوم 
ارزش خود را در پاييز س��ال پيش ميالدی از دس��ت داد. 
اعالم تصميم اوپک در خصوص کاهش توليد در واکنش 
به کاهش قيمت ها، سرمايه گذاران را به هراس انداخت و 
همين مس��ئله يک بار ديگر به کاهش قيمت طالي سياه 
منجر ش��د. نفت برنت به 5۲ دالر رس��يد و نفت آمريکا 
براي تحويل در ماه فوريه از مرز نمادين 5۰ دالر پايين تر 
رفت و براي اولين بار پس از س��ال ۲۰۰۹، ۴۹ دالر و ۹5 

سنت معامله شد.

 محکوميت مقام آمريکايی
به دليل فساد مالی

دادگاه آمري��کا فرمان��دار 
پيشين ايالت ويرجينيا را 
به دليل فس��اد مالي به دو 
سال زندان محکوم کرد. »باب مکدانل« ۶۰ ساله فرماندار 
پيش��ين ايالت ورجينياي آمريکا و عضو ارش��د در حزب 
جمهوري خواه به دليل فساد مالي از جمله دريافت رشوه و 
سوء استفاده از جايگاه خود به تحمل دو سال حبس محکوم 
شد. او همچنين پس از پايان زندان، به مدت دو سال تحت 
نظارت قرار خواهد داشت.وی در دادگاه با ۱۱ پرونده اتهامي 
روبه رو ش��ده بود. اتهام اصلي وي دريافت تا ۱۲۱ هزار دالر 
شامل هديه و رشوه از رييس يک شرکت بود. قاضي دادگاه 
ف��درال )ملي( دراين باره اعالم کرد: مجازات زندان فرماندار 
پيش��ين از روز نهم ماه فوريه آينده آغاز مي ش��ود. قاضي 
ب��ه هنگام قرائت حکم گفت: اين هزينه اي اس��ت که بايد 
پرداخت شود. در ماه سپتامبر گذشته هم همسر فرماندار 
يعني خانم مورين به اتهام فساد مالي و مانع تراشي در برابر 
فعاليت هاي قضايي گناهکار شناخته شد. قرار است حکم 

دادگاه وي در ۲۰ فوريه آينده صادر شود.

امارات نوشابه خانواده را ممنوع کرد
رويت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
بين الملل��ي  فدراس��يون 
ديابت IDF نيز اعالم کرده 
که بيش از ۷۴5 هزار نفر در امارات، مبتال به ديابت هستند. 
کارشناسان معتقدند حتي نوشيدني هاي گازدار سايز کوچک 
حاوي پنج قاشق شکر هستند که بيشتر از نياز يک روزه يا 
حتی بيشتر يک فرد به مواد قندي است اما حتي افرادي که 
در اين کش��ور مبتال به چاقي و ديابت هس��تند همچنان از 
اين نوش��يدني ها مصرف مي کنند.از اين رو مسئوالن امارات 
مصرف نوش��ابه خانواده را ممنوع اعالم کردند.در واقع تغيير 
عادات و رژيم هاي غذايي و س��بک زندگي فعال و پرتحرک 
کليد س��المتي است. در اين ميان نوشيدني هاي گازدار تنها 
عامل بروز چاقي و ديابت نيستند، بلکه به طور کلي رژيم هاي 
غذايي ناس��الم اين اختالالت را به وج��ود مي آورند. پيش از 
امارات طرح ممنوعيت فروش نوش��يدني هاي گازدار شيشه 

بزرگ در نيويورک نيز به اجرا درآمده است.

پاورقی قسمت آخر

در دسته بندی عوامل مختلفی که در زندگی 
يک کارآفرين وجود دارد و او را به س��وی يک 
زندگی کارآفرينانه رهنمون می  کند، گروهی از 
عوامل هس��تند که با توجه به تعاريف متداولی 
که از يک ش��خص کارآفرين می شود، شخص 
ب��ا يادگي��ری و ب��ه کاربس��تن آنه��ا می تواند 
تبديل به يک کارآفرين ش��ود، اما در بررس��ی 
عوام��ل موفقي��ت مهندس س��لطان حس��ين 
فتاحی قوانينی وج��ود دارد که وی را در زمره 
کارآفرين��ان ب��زرگ بين المللی ق��رار می دهد. 
در واق��ع او ب��رق را اخت��راع نکرده اس��ت، اما 
ساختار اديسونی ذهنش گويی هيچ تعريفی از 
عقب نش��ينی و به نتيجه نرسيدن کارها ندارد. 
در تمامی مراحل زندگی، از دوران تنهايی و فقر 
تا کارک��ردن در دوران نوجوانی و حتی خدمت 
س��ربازی، فتاحی می داند ک��ه بايد ياد بگيرد و 
خود را برای نب��رد زندگی مجهز کند. در هيچ 
کجای زندگی اين کارآفري��ن نمی توانيد اثری 
از تمام ش��دن پيدا کني��د. هر جايی که توقفی 
وجود داش��ته اس��ت در واقع خيز ديگری برای 
تص��رف قله های باالتر بوده اس��ت و ترس برای 
او به واقع تعريف نش��ده اس��ت و همين عامل 
مهم ترين دليلی اس��ت که باعث شده مدام به 

تغيير و بزرگ شدن فکر کند. 
مهن��دس فتاحی از هم��ان دوران کودکی به 
خود آموخته است که تمامی بزرگان در ابتدای 
راهشان در برابر الگوهای خود و کسانی که بيشتر 

از آنها می دانس��ته اند، تعظيم کرده اند و احترام 
گذاشته اند تا بياموزند آنچه را که آن بزرگان طی 
ساليان آموخته اند. چشم گفتن، تکنيک بی غرور 
و بسيار بزرگی است که در تحليل زندگی بزرگان 
جهان، چه اقتصادی و چه سياسی به وضوح ديده 
می ش��ود. احترام بگذار، چشم بگو و الگو بگير تا 
در آينده به ش��ما احترام بگذارند، چشم بگويند 
و الگو ش��ويد. اين قانونی است که مردان و زنان 
جهان برای رس��يدن به آن، غ��رور خود را کنار 
گذاش��ته اند و به آن وفادار هس��تند. فتاحی در 
اوج فقر می داند ک��ه آرزوهايی دارد و آن آرزوها 
را می خواه��د و می داند که آنه��ا تنها روياهايی 
کودکانه نيستند، پس برای رسيدن به آنها، هم 
تالش می کند و هم برای خود ارزش قائل است 
و آنجا که رييس کارخانه ساراول به وی حقوقی 
را پيش��نهاد می ده��د که آن را در ح��د و اندازه 
تخصص خود نمی بيند، ب��ا اينکه هيچ پولی در 
بساط ندارد، مبلغ کمتر را نمی پذيرد تا به مبلغی 

که می خواهد برسد.  
در براب��ر ش��رايط، موقعيت ه��ا، تداعی ه��ا، 
چالش ها و هرآنچه اکنون در زندگی تان وجود 
دارد متوقف نشويد. شما هرگز نبايد در شرايط 
کنونی تان باقی بمانيد. اين قانون هميش��گی 
فتاحی بوده اس��ت که همواره با توسل به آن، 
راه های جديدی را در مسير اهداف خود گشوده 
 اس��ت.با احيای ذهن تان تغييرات را بپذيريد، 
يعن��ی می توانيد با افکار جدي��د و حالت های 
جديد هوشياری، شرايط کنونی ذهنی را تغيير 
دهيد و اين يعنی شما می توانيد با تغيير تفکر 
خود، زندگی را از هرآنچه هم اکنون اس��ت به 

هر آنچه می خواهيد باشد تغيير دهيد. زندگی 
کنونی ش��ما قابل تغيير اس��ت در صورتی که 
تفکرتان تغيي��ر يابد.بعضی اش��خاص به نظر 
می رس��د در ه��ر کاری که انج��ام می دهند، 
موفق هس��تند. در واقع به نظر می رس��د مهم 
نيست در کدام حزب سياسی فعال هستند يا 
در کدام زمين��ه اقتصادی فعاليت می کنند، از 
آنجا که آنها تفکرش��ان را بر جنبه های مثبت 
نتايجی که می خواهند به دست آورند متمرکز 
می کنند نتايج مثبت هم به دس��ت می آورند.

ايم��ان به عن��وان باوری محکم، ب��ا اعتماد به 
چيزی يا کسی تعريف شده است. ايمان شکلی 
از باور اس��ت که ش��ک ها و ترديدها را از بين 
می برد. ايمان جوهر و پايه مواردی اس��ت که 
ب��ه آنها اميد داريد و دليلی بر وجود چيزهايی 
اس��ت که ديده نمی شوند.برای ايجاد تغيير در 
زندگی تان بايد به اينکه چنين تغييری ممکن 
اس��ت، ايمان داشته باشيد. مهم نيست چقدر 
موقعيت ش��ما منفی و آشفته به نظر می رسد. 
اگر ايمان داشته باشيد که اوضاع بهتر خواهد 
شد و چيزهايی بهتر برای شما در اين زندگی 
وجود دارد، پس اولين گام را به س��وی يافتن 

آنها برداشته ايد.
 اگر ترديد داش��ته باش��يد که ممکن است 
زندگی تغيير کند و بدتر ش��ود، همان خواهد 
ش��د. اما بايد بدانيد، باور کنيد و ايمان کامل 
داش��ته باشيد که ش��ما مخلوق خالقی بزرگ 
هستيد و حقوق مسلم و معينی برای سالمتی، 
 ش��ادمانی و رضايت به ش��ما اختص��اص داده

 شده است.

تحليل عوامل موفقيت يک کارآفرين 

در خودپرداز امروز به بررسي واژگان ورشکستگي خواهيم پرداخت.

ورشکستگي
حالت يک تاجر يا شرکتي تجاري است که از پرداخت بدهي هاي خود ناتوان شده و 

نمي تواند تعهدات خود را عملي کند.
در ادبيات اقتصادي سه نوع ورشکستگي داريم:

ورشکستگي عادي
 در اين ورشکس��تگي ش��رکت يا ارگان بدبخت دار و ندارش را از دس��ت مي دهد و 
توان پرداخت بدهي هايش را ندارد و همچنين ظرف س��ه روز ورشکستگي اش را اعالم 
مي کند. به اين ش��رکت يا تاجر ورشکس��ت عادي مي گويند و در ادبيات عاميانه به آن 
بدبخت و بيچاره نيز مي گويند که زندگي اش س��ياه و نابود ش��ده است، يک ورشکست 

عادي در پاره اي از موارد گير يک کالهبردار ناقال افتاده که او را نابود کرده است.

ورشکستگي به تقصير
اين نوع ورشکس��تگان افراد يا ش��رکت هايي هس��تند که معموال متوهم و خوش بين 
بوده اند و امروز دهن ش��ان صاف شده اس��ت. به اين صورت که مثال طرف سوپرمارکت 
دارد و ۱۰۰ ميليون تومان قرض مي گيرد و به چين مي رود و به قول خودش ريس��ک 
بزرگي مي کند تا پولدار ش��ود، همه س��رمايه اش را ساندويچ پالس��تيکي مي خرد تا با 
فروش فوق العاده آن س��ود بزرگي نصيبش ش��ود و پس از مدتي متوجه مي ش��ود که 
از اين خبر ها نيس��ت و ساندويچ پالس��تيکي تنها کاربردش در بخش اشيای بازي اسم 
فاميل اس��ت و کس��ي آن را نمي خرد، س��پس مجبور مي ش��ود که همه را به يک دهم 
قيمت بفروش��د و نهايتا  طلب يکي از طلبکاران را بدهد و باقي اش بماند. به اين س��بک 
خاک بر س��ر خود کردن، ورشکس��تگي ب��ه تقصير مي گويند. اين ف��رد تا آخر عمرش 
س��رکوفت حماقت��ش را از زنش مي خورد که »خ��اک تو س��رت، زندگيمونو به خاک 
س��ياه کش��وندي رفت« و احتمال طالق و جدايي نيز در اين ورشکس��تگي باالس��ت، 
 ب��ه اي��ن فرد در ادبي��ات اقتصادي ورشکس��ت به تقصي��ر و در ادبي��ات عاميانه خاک 

برسر مي گويند.

ورشکستگي به تقلب
اين نوع ورشکس��تگي در واقع نوعي کالهبرداري اس��ت. به اين صورت است که فرد، 
قس��متي از م��ال و داراي��ي خود را پنهان و اعالم ورشکس��تگي مي کند و س��پس بعد 
از مدت��ي مث��ال چک طلبکاران را ب��ه نصف قيمت مي خرد و نص��ف ديگرش در جيب 
خودش مي ماند، اين نوع ورشکستگي سوژه بسياري از سريال ها و فيلم ها علي الخصوص 
کمدي نيز بوده اس��ت که مثال نقش ورشکس��ت را سيروس گرجستاني بازي مي کند و 
علي صادقي نيز فرزند و همکارش اس��ت. اين نوع ورشکس��تگي نه تنها موجب طالق و 
فروپاشي کانون خانواده نمي شود بلکه موجب تحکيم پايه هاي خانواده نيز خواهد شد. 
در ادبي��ات اقتصادي به آن ورشکس��ت به تقلب مي گوين��د و در ادبيات عاميانه به آن 

چيزي مي گويند که نمي توانيم بگوييم چون فحش و حرف بي ادبي است.

ورشکستگيسم

طنز نويس
سعيد هوشيار

خودپرداز

سعيد معيد فر
جامعه شناس

محمد امين قانعي راد
جامعه شناس

رضا يادگاری
کارشناس ارشد مديريت - کارآفرينی


