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Tue.  13  Jan 2015 روز گذشته مجلس شورای اسالمی قوانینی را برای تسهیل
فضای کسب و کار مصوب کرد. عمدتا قوانینی که مجلس در این 
زمینه مصوب می کند، خوب است اما مجریان این قوانین باید 

به آنها اعتقاد و علم داشته باشند تا بتوانند فضای 
کسب و کار را تسهیل کنند...

به آینده قانون تسهیل فضای کسب و کار 
خوش بین نیستم

محمد حسین برخوردار:
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تورم قوانینِ 
مقررات زدایی

حقیقی ها بیشتر از حقوقی ها خریدند

قانون دیگری برای تسهیل فضای کسب و کار تصویب شد

کمیسیون تلفیق، سرنوشت واحدهای نیمه تمام مسکن مهر را رقم می زند 

بالتکلیفی بازار برنج میان2 وزارتخانه

بازار = سبز + معامله بلوکی

خواسته 10 هزار و 600 میلیاردی 
مسکن مهر 

پای وزارت صنعت در کفش کشاورزی
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سرمقاله

یک��ی از گالیه ه��ای قدیمی و 
ایران،  اقتص��ادی  فعاالن  دائمی 
ت��ورم قوانین و مقرراتی اس��ت 
ک��ه دس��ت و پای آنه��ا را برای 
بسته   کسب و کارش��ان  توس��عه 
اس��ت. این ش��رایط تاثیر منفی 
بر ش��اخص محیط کس��ب و کار 

کش��ورمان نیز برجای گذاش��ته 
و در گزارش ه��ای بانک جهانی 
از اقتص��اد کش��ورهای جه��ان، 
رتبه های محدوده 120 تا 140 
را ب��رای کش��ورمان ب��ه ارمغان 
آورده  اس��ت. این در حالی است 
که برخی از کش��ورهای منطقه 

مانند قرقیزستان و ترکیه موفق 
ش��ده اند در 15 سال اخیر، رتبه  
خ��ود را از طریق ح��ذف قوانین 
کس��ب و کار،  مزاحم  رویه های  و 
به ش��دت کاه��ش دهن��د و ب��ه 
ب��رای  جذاب��ی  س��رزمین های 

سرمایه گذاران تبدیل شوند. 
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 نگاهی به غول پیکرترین
بیلبوردها و ماکت های تبلیغاتی دنیا 

 روشی کارآمد
برای شکار ایده های نو

 حجم مبنا
و دامنه نوسان قیمت 

آفت بزرگ بازار سرمایه بارش ایده با توفان فکریهرچه بزرگ تر، بهتر! 

10

موردکاوی شهر میالن در طراحی برند شهری

سفره رنگینی از فرهنگ، غذا و مد . . . 

رییس جمهوری در جش��ن بیمه 
سالمت همگانی، پوشش همگانی 
بیمه س��المت در ایران اسالمی را 
تحقق یک��ی از آرزوه��ای دیرینه 
دانس��ت و تصریح ک��رد: بی تردید 
کش��ور، توس��ط اراده مردم اداره 
ش��ده و چ��رخ جامعه با دس��تان 
پرتوان مردم به حرکت در می آید 
و دولت ه��ا وقت��ی موفق هس��تند 
ک��ه بتوانن��د م��ردم را ب��ه خوبی 

نمایندگی کنند. 
حجت االسالم والمس��لمین دکتر 
حس��ن روحانی گفت: ن��ه تنها در 
ایران بلکه در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته دنیا نیز پوشش همگانی 
بیم��ه س��المت یک��ی از آرزوهای 
دیرین��ه اس��ت ک��ه بس��یاری از 
کش��ورها هنوز نتوانس��تند آن را 
محق��ق کنند به ش��کلی که همه 
مردم بدون اس��تثنا زیر چتر بیمه 

قرار گیرند.
اطالع رس��انی  پایگاه  گزارش  به 
دول��ت، دکتر روحانی با اش��اره به 
حمایت دولت از مردم به ویژه قشر 
آسیب پذیر به عنوان یکی از اهداف 

و شعارهای انقالب اسالمی، افزود: 
این نکته اساس��ی اس��ت که مردم 
آن را باور دارند و ان ش��اء اهلل همه 
مس��ئوالن نیز آن را ب��اور خواهند 
کرد که کش��ور و حکومت متعلق 
به مردم اس��ت و تمام مس��ئوالن 
بدون اس��تثنا خادم مردم هستند 
و مش��روعیت خ��ود را از خدمت 
ب��ه مردم می گیرن��د و اگر خدایی 
ناکرده مس��ئولی در انجام خدمت 
به مردم مرتکب قصور یا تقصیری 
س��وال  زیر  مش��روعیتش  ش��ود، 

خواهد رفت.
ریی��س ش��ورای عال��ی امنیت 
ملی ایج��اد فرصت های برابر برای 
مردم را به مفه��وم اجرای عدالت 
اجتماع��ی، عن��وان و اضافه کرد: 
بیمه سالمت همگانی همه عدالت 
نیس��ت اما قطعا بخشی از عدالت 
اس��ت. بیم��ه همگان��ی همچنین 
همه رضایتمندی م��ردم را ایجاد 
نمی کن��د ام��ا بخ��ش مهم��ی از 
خواست و عامل ایجاد رضایتمندی 

در جامعه است.
دکتر روحانی ب��ا بیان اینکه دو 

مشکل بیکاری و بیماری در جامعه 
خیلی رنج آور است، اظهار داشت: 
بیماری و بیکاری دو معضل بزرگ 
اجتماعی هستند. درست است که 
بیکاری مهم تر است و اگر برطرف 
ش��ود، می توان��د معض��ل بیماری 
را نی��ز س��امان دهد، ام��ا موضوع 
بیم��اری از ی��ک نظ��ر از بیکاری 
هم مهم تر اس��ت چرا که یک فرد 
بیکار اگر س��الم باشد، حتی بدون 
کمک دیگ��ران می تواند با تکیه بر 
استعداد ذاتی و مهارت هایش روی 
پای خود بایستد اگر چه دولت هم 
باید به او کمک کند، اما رنج و درد 

بیماری طاقت فرساست.
دکت��ر روحان��ی ادام��ه داد: اگر 
وضع به گونه ای باش��د ک��ه وقتی 
بیماری وارد بیمارس��تان می شود، 
ش��رایطی ب��رای او پی��ش آید که 
رن��ج و درد بیماری را هم فراموش 
کند و مجبور باش��د عالوه بر رنج 
بیماری به دنب��ال خرید دمپایی، 
ملحف��ه و دارو و تجهیزات درمانی 
باش��د و بعد ه��م برای ه��ر اقدام 
تش��خیصی مجبور باش��د به مرکز 

درمانی دیگ��ری مراجعه کند، چه 
خواهد ش��د؟ تازه پس از همه این 
مراحل وقتی دفترچه بیمه خود را 
ارائه می کند، ب��ه او می گویند که 
ای��ن دفترچ��ه هزین��ه چندانی را 
تقبل نمی کند و او باید پول زیادی 

بابت درمان خود بدهد.
دکتر روحان��ی با تاکید بر اینکه 
تالش عظیمی در راس��تای اجرای 
طرح تحول نظام سالمت و صدور 
با  دفترچه ه��ای بیم��ه همگان��ی 
تالش کارگ��زاران دولت و حمایت 
این ملت آغاز شده و در حال انجام 
است، اظهار داش��ت: از زمان آغاز 
اجرای این طرح به هر بیمارستانی 
که مراجع��ه کردم و از هر بیماری 
که درباره نح��وه اجرای این طرح 
س��وال کردم بدون اس��تثنا اظهار 
رضای��ت کردن��د.در رون��د اجرای 
یک اق��دام مهم و مثب��ت، مهم تر 
از آغ��از اجرای آن اق��دام، تداوم و 
تکمیل آن اس��ت و ط��رح تحول 
نظام س��المت نیز باید ادامه یافته 
و نواق��ص آن قدم به قدم با حضور 

و کمک مردم تکمیل شود.

رییس س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از ارزش 20 میلیارد دالری 
قاچاق در س��ال ۹2 خبر داد و گفت: این میزان معادل ۶0 هزار میلیارد تومان 
اس��ت که دو برابر کل بودجه عمرانی کشور اس��ت. به گزارش مهر، حبیب اهلل 
حقیقی در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: بدون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز خروج از رکود و توس��عه اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود. 
وی گفت: قاچاق در مسائل اجتماعی و عمومی کشور هم ایفای نقش می کند 
به طوری که آثار آن در مسئله بیکاری سایه انداخته است. رییس ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: حجم کاالهایی که از طریق معابر غیررس��می 
که هیچ تشریفات گمرکی و قانونی بر آن مترتب نیست، 1.3 میلیارد دالر است 
که از 10 معبر غیررس��می تحت عنوان کولبر  انجام می شود. حقیقی با اشاره 
به اینکه 37 هزار کولبر  در مناطق مرزی کشور وجود دارد، افزود: با این رقم 
می توان معادل 175 هزار ش��غل ایجاد کرد. وی گفت: اگر ما مسیر صحیح و 
س��الم این حوزه را فراهم کنیم، نه تنها این 37 هزار کولبر را تامین خواهیم 
ک��رد بلکه می توانیم چی��زی معادل چهار تا پنج برابر این کولبران را ش��اغل 
کنیم. حقیقی افزود: ورود بسیاری از موارد تهاجم فرهنگی از طریق مسیرهای 

غیرمجاز و غیرقانونی و پدیده قاچاق میسر می شود.

رییس جمهوری در جشن بیمه سالمت همگانی: 

پوشش همگانی بیمه سالمت در ایران اسالمی، تحقق یکی از آرزوهای دیرینه است

ارزش قاچاق 2 برابر بودجه عمرانی
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س��ال  بودج��ه  در  دول��ت 
آین��ده 800 میلی��ارد تومان 
یارانه ب��رای بخش آب و برق 
پیش بین��ی کرده اس��ت. این 
درحالی اس��ت ک��ه اگر قانون 
هدفمن��دی یارانه ها درس��ت 
اجرا می ش��د، طی پنج س��ال 
و  ان��رژی  قیم��ت حامل های 
آب واقعی شده  بود. متاسفانه 
عملک��رد ضعی��ف دولت های 
قبل، اجرای ای��ن قانون را در 
کشور با مشکل مواجه کرده و 
وزارت نیرو را به یک مجموعه 

بدهکار تبدیل کرده  است. 
الیحه بودجه سال آینده در 
موعد قانون��ی تحویل مجلس 
ش��د و در حال حاضر بررسی 
این الیحه در کمیس��یون های 
اتمام  ب��ه  مجلس  تخصص��ی 
رس��یده و کمیس��یون تلفیق، 
بررس��ی الیحه بودجه س��ال 
آین��ده را پیگیری می کند. به 
همین دلی��ل علیرضا دائمی، 
معاون برنامه ری��زی و اقتصاد 
نشس��تی  در  نی��رو  وزارت 
مف��اد  تش��ریح  ب��ه  خب��ری 
پیشنهادات بودجه صنعت آب 
و برق پرداخت. در پیش نویس 
الیحه بودجه سال 94، ردیفی 
با عن��وان مابه التف��اوت آب و 
برق وج��ود دارد. تامین آب و 
برق یکی از وظایف حاکمیتی 
وزارت نیرو اس��ت. از آنجا که 
قانون هدفمن��دی یارانه ها در 
کش��ور به درستی اجرا نشده و 
هنوز اقتصاد آب و برق مشکل 
دارد، قیمت تمام ش��ده تولید 
در این صنایع ب��ا درآمدهای 
حاصل از فروش خدمات آنها 
همخوانی ندارد اما وزارت نیرو 
نی��ز نمی تواند به یکباره بهای 
آب و ب��رق را افزایش دهد تا 
اصالح  این صنع��ت  اقتص��اد 
ش��ود. در نتیجه ردیفی تحت 
مابه التفاوت  پرداخ��ت  عنوان 
آب و ب��رق در بودج��ه س��ال 
آین��ده در نظ��ر گرفته ش��ده 
در  دائم��ی  علیرض��ا   اس��ت. 
حاشیه نشست خبری دیروز، 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« درباره 

میزان اعتبارات پیشنهاد شده 
و نحوه تامین آن، توضیحاتی 

ارائه کرد. 
معاون برنامه ریزی و اقتصاد 
وزارت نی��رو رقم پیش��نهادی 
این وزارتخان��ه برای پرداخت 
را  ب��رق  و  آب  مابه التف��اوت 
ح��دود 800 میلی��ارد تومان 
)400 میلیارد تومان برای آب 
و 400 میلی��ارد توم��ان برای 

برق( اعالم کرد. 
پیش بین��ی  وی  البت��ه 
انجام  ک��رد ک��ه ب��ه دلی��ل 
س��رمایه گذاری های جدید در 
صنع��ت آب و ب��رق و اجرای 
70 طرح جدید در س��ال 93، 
میزان اعتبارات مورد نیاز برای 
قیمت  مابه التفاوت  پرداخ��ت 
تمام ش��ده تولی��د آب و برق 
با هزینه فروش در س��ال های 
94 و 95، به صورت تصاعدی 
افزایش یاب��د. بنابراین وزارت 
نی��رو اعتب��ارات اصل��ی برای 
خرید تضمین��ی آب و برق را 
در این س��ال ها نی��از خواهد 
داشت و شاید عدد آن بیش از 

هزار میلیارد تومان شود. 
دائم��ی گف��ت ک��ه تامین 
وظای��ف  ج��زو  ب��رق  و  آب 
حاکمیت��ی وزارت نی��رو بوده 

و این وزارتخانه موظف اس��ت 
نی��از مش��ترکان را براس��اس 
مصوب��ات دول��ت تامین کند. 
ام��ا بخ��ش خصوص��ی برای 
حضور در فض��ای صنعت آب 
و برق و سرمایه گذاری جدید، 
بای��د از نظر اقتص��ادی تامین 
ش��ود و حض��ور در این حوزه 
برای بخ��ش خصوصی صرفه 

اقتصادی داشته باشد. 
وی بی��ان ک��رد ک��ه ارقام 
پیش بینی ش��ده ب��رای خرید 
در  ب��رق  و  آب  تضمین��ی 
اعتب��ارات عمومی وزارت نیرو 
دیده شده اس��ت، زیرا دولت 
می گوی��د  تولیدکنن��ده  ب��ه 
جنس��ی که تولید می کنید به 
قیمت کمتر بدهید، پس باید 
مابه التف��اوت آن را پرداخ��ت 

کند. 

واگذاری نیروگاه ها 
خطایی استراتژیک

معاون برنامه ریزی و اقتصاد 
وزارت نیرو در پاس��خ به این 
پرسش که آیا با تخصیص این 
اعتبارات، دیگر وزارت نیرو در 
پیمانکاران  مطالبات  پرداخت 
تاخیر نخواهد داش��ت، تاکید 
کرد که رویه جدید با گذشته 

خیلی متفاوت خواهد بود. 
وی ادام��ه داد که مطالبات 
انباش��ته ش��ده وزارت نی��رو 
نیروگاه ه��ای  ب��ه  مرب��وط 
واگ��ذار شده اس��ت. واگذاری 
ی��ک خطای  نیروگاه ها  ای��ن 

استراتژیک بود. 
دائمی در تش��ریح س��خن 
خ��ود گف��ت ک��ه واگ��ذاری 
نیروگاه ه��ا به صورت ش��رکت 
انجام نشده، بلکه آنها را شبیه 
انب��ار واگ��ذار کرده ایم. یعنی 
بدهی های آنها در وزارت نیرو 

باقی مانده است. 
ب��رای روش��ن ش��دن  وی 
بیش��تر موضوع اضافه کرد که 
واگذاری نیروگاه ها را می توان 
به واگذاری ماشینی که مالک 
آن بودید، تشبیه کرد. تا دیروز 
که ماشین در اختیارتان بود و 
نیازی  می کردی��د  رانندگ��ی 
به پرداخ��ت کرایه های اضافه 
نداش��تید اما پس از واگذاری 
آن، نه تنها باید کرایه ماشین 
بدهی��د –که این ارقام هر روز 
افزای��ش خواه��د یافت- بلکه 
باید هزینه سوخت، استهالک 
و غیره هم ب��ه صاحب جدید 

ماشین پرداخت کنید. 
معاون برنامه ریزی و اقتصاد 

وزارت نیرو عایدی 39 تومانی 
این وزارتخانه از محل فروش 
ب��رق و خری��د ه��ر کیلووات 
انرژی ب��ه قیمت 55 تومان از 
نیروگاه ه��ا را مهم ترین دلیل 
انباشت بدهی در وزارت نیرو 

اعالم کرد. 

رویکردهای بودجه 94
دائم��ی در نشس��ت خبری 
دی��روز، چه��ار رویک��رد ویژه 
بودجه س��ال آینده را تشریح 
کرد. وی گفت: در بودجه 94 
به بهره ب��رداری و نگهداری از 
تاسیس��ات آبی توجه ویژه ای 
ارزش  زی��را  ش��ده  اس��ت، 
تجهیزات صنعت  س��رمایه ای 
 200 ح��دود  ب��رق،  و  آب 
هزار میلیارد تومان اس��ت در 
نتیج��ه بهره ب��رداری بهینه از 
سرمایه گذاری های انجام شده 

منطقی است. 
معاون برنامه ریزی و اقتصاد 
وزارت نیرو همچنین از توجه 
وی��ژه به بح��ث حفاظ��ت از 
آب ه��ای زیرزمینی در بودجه 
94 خب��ر داد. ب��ه اعتقاد وی 
وج��ود 200 ه��زار حلقه چاه 
غیرمج��از، فش��ار مضاعفی را 
به مناب��ع آب زیرزمینی وارد 
کرده است، ضمن آنکه در 14 
سال گذش��ته خشکسالی های 
ممت��د بهره ب��رداری از منابع 
آب زیرزمینی را تشدید کرده  

است. 
در  ک��ه  ک��رد  اضاف��ه  وی 
ح��ال حاض��ر از 94 میلیارد 
متر مکعب آب مصرف ش��ده، 
حدود 52 میلیارد متر مکعب 
از منابع آب زیرزمینی تامین 

می شود. 
دائمی خری��د تضمینی آب 
و برق را مناسب ترین رویکرد 
تقوی��ت  ب��رای  نی��رو  وزارت 
حضور بخش خصوصی در این 

بخش دانست. 
به اعتقاد وی بودجه نویسی 
برای دستیابی به سیاست های 
اقتص��اد مقاومت��ی و اه��داف 
اسناد باالدس��تی، چهارمین 
بودج��ه س��ال 94  ویژگ��ی 

است. 

یارانه آب و برق در سال 94 تصاعدی افزایش می یابد

800 میلیارد تومان یارانه پیشنهادی دولت در بودجه 94

موسس��ه  گ��زارش  براس��اس 
تحقیقات��ی الندب��رگ، رانندگان 
آمریکایی در سال جدید میالدی 
برای هر گالن بنزین معمولی به 
طور متوسط دو دالر و 20 سنت 
پرداخ��ت کرده اند که این میزان 
پایین تری��ن قیمت س��وخت در 
پمپ بنزین ه��ای ایاالت متحده 

در شش سال اخیر است. 
اطالعات این گزارش برمبنای 
نظرسنجی از 2500 پمپ بنزین 
در ایالت کالیفرنیا حاصل ش��ده 
قیمت ها  اس��ت  گفتنی  اس��ت. 
در فاصله س��ه هفته تا روز نهم 
ژانویه س��ال جاری 26 س��نت 
کاه��ش یافت��ه و هم اکنون یک 
دالر و 14 س��نت در ه��ر گالن 
ارزان تر از مدت مش��ابه در سال 
گذش��ته در جایگاه های سوخت 
عرضه می شود. در همین راستا 
پس  خرده فروشی  بنزین  قیمت 
از کاهش ش��دید قیم��ت نفت 
خام و رس��یدن آن ب��ه کمتر از 
بش��که ای 50 دالر در پ��ی عدم 
اوپک  توافق کش��ورهای عض��و 
مبن��ی ب��ر کاهش تولی��د نفت 
خ��ام خود ب��ه منظ��ور افزایش 
قیم��ت ای��ن محص��ول کاهش 
یافت��ه اس��ت. همچنی��ن طبق 

ارائه ش��ده  آماره��ا و اطالعات 
از س��وی دولت، ذخایر سوخت 
با  نی��ز  آمری��کا  ایاالت متح��ده 
حجم��ی مع��ادل 237 میلیون 
بش��که در هفت��ه گذش��ته ب��ه 
از س��ال  باالتری��ن میزان خود 
این س��و  ب��ه  2011 می��الدی 
رس��یده که فعالیت پاالیشگاه ها 
در سراس��ر آمریکا با نزدیک به 
94 درصد ت��وان عملیاتی خود 
این  از جمل��ه دالیل  می توان��د 

کاهش قیمت قلمداد ش��ود. 
تریلب��ی  راس��تا  همی��ن  در 
موسس��ه  ریی��س  الندب��رگ 
در  الندب��رگ  تحقیقات��ی 
گفت وگ��وی تلفنی با خبرگزاری 
بلومب��رگ گفت: مح��رک اصلی 

کاه��ش قیم��ت بنزی��ن کاهش 
قیمت نف��ت در بازارهای جهانی 
بوده اس��ت. البت��ه در این میان 
از وج��ود حج��م قاب��ل توج��ه 
نف��ت م��ازاد در ب��ازار و افزایش 
فعالیت پاالیش��گاه ها نباید غافل 
ش��ویم. الندبرگ ادام��ه داد: در 
ح��ال حاض��ر قیم��ت بنزین در 
نس��بت  س��وخت  جایگاه ه��ای 
به س��ال 2009 ک��ه قیمت هر 
گال��ن بنزین دو دالر بود ارزان تر 
اس��ت. گفتنی اس��ت آلبکرک و 
قیمت  ارزان تری��ن  نیومکزیک��و 
س��وخت را تجرب��ه کردن��د چرا 
که خری��داران بنزین در این دو 
ایال��ت ب��رای هر گال��ن به طور 
متوس��ط یک دالر و 76 س��نت 

پرداخت کردند. در همین رابطه 
قیم��ت بنزین معمول��ی به طور 
متوس��ط دو دالر و 54 سنت در 
النگ آیلند و نیویورک و دو دالر 
و 59س��نت در ل��س آنجلس به 

فروش رفته است. 

قیمت نفت خام
در ادامه سقوط قیمت نفت در 
بازارهای جهانی قیمت ش��اخص 
نفتی وس��ت تگزاس اینترمدیت 
ب��ا هش��ت دالر و 16  آمری��کا 
س��نت کاهش در ب��ورس کاالی 
نیویورک و در فاصله س��ه هفته 
منته��ی ب��ه روز 9 ژانویه س��ال 
ج��اری به قیمت هر بش��که 48 
دالر و 36 سنت به فروش رسید 

که ب��ا احتس��اب ای��ن کاهش، 
قیمت نفت خ��ام در بازار از 20 
ژوئ��ن س��ال گذش��ته میالدی 
تاکن��ون 55 درصد از ارزش خود 

را از دست داده است. 
براس��اس اطالعات ارائه ش��ده 
توس��ط آژانس بین المللی انرژی، 
هزین��ه ای که قش��ر متوس��ط در 
بنزی��ن پرداخت  باب��ت  آمری��کا 
می کند به کم ترین میزان خود از 
سال 2004 میالدی رسیده است 
که کاهش قیم��ت بنزین، تولید 
خودروها و کامیون های کم مصرف 
ازجمل��ه دالیل کاه��ش مصرف 
گالن های بنزین در این کش��ور به 
شمار می رود. طبق اطالعات ارائه 
شده از س��وی آژانس بین المللی 
انرژی افزایش فعالیت پاالیشگاه ها 
سبب شده تا میزان ذخایر سوخت 
در آمریکا حدود 35 درصد افزایش 
یابد که این میزان بیشترین حجم 
تولید فصلی این پاالیش��گاه ها تا 

تاریخ دوم ژانویه است. 
در ارتب��اط با کاهش قیمت ها 
ک��ه  اس��ت  معتق��د  تریلب��ی 
خری��داران بعد از ای��ن کاهش 
قیم��ت کوچک ت��ر و کمتری را 
تجرب��ه خواهن��د کرد. س��رعت 
فروش��ی  قیمت خرده  کاه��ش 
خواهد  کاهش  به زودی  سوخت 
یاف��ت و از ش��دت آن کاس��ته 

خواهد شد. 

باوجود کاهش بی سابقه قیمت 
جهانی نفت، دولت کویت تاکید 
کرد در برنامه پنج س��اله توسعه 
خ��ود قص��د دارد 523 پ��روژه 

کلیدی را تکمیل کند.
به گ��زارش مه��ر ب��ه نقل از 
خبرگزاری فرانسه، دولت کویت 

اعالم کرد باوجود سقوط قیمت 
نف��ت، قص��د دارد تا پنج س��ال 
آین��ده ب��ه ارزش 155 میلیارد 
نفت��ی  پروژه ه��ای  روی  دالر 

سرمایه گذاری کند.
ب��ر پایه ای��ن گ��زارش، این 
مقدار هزین��ه روی 523 پروژه 

کلیدی ک��ه در برنامه توس��عه 
پنج س��اله تعریف شده و از اول 
میالدی   2015 س��ال  آوری��ل 
کلی��د خواه��د خ��ورد، مصرف 

خواهد ش��د.
همچنین دول��ت کویت اعالم 
ک��رد که س��قوط قیم��ت نفت، 

نمی توان��د تاثی��ر بازدارنده روی 
پروژه ه��ای این کش��ور داش��ته 
باش��د و کوی��ت میلیاردها دالر 
ب��رای صندوق نس��ل های آینده 

سرمایه گذاری کرده است.
در همی��ن ح��ال، کویت برای 
درآمدهای نفتی خود در بودجه 

جدید، هر بشکه نفت را 45 دالر 
تخمین زده، این در حالی اس��ت 
ک��ه در ماه ژوئن 2014 میالدی 

بیش از 110 دالر بود.
94 درص��د از بودجه کویت از 
طری��ق درآمده��ای نفتی تامین 

می شود.

سوخت ارزان، ارمغان سال جدید میالدی برای رانندگان آمریکایی
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سرمایهگذاری

نفت

توافقنامه تجارت آزاد با چین؛ فرصتی برای 
توسعه صنایع پتروشیمی کشورهای جی سی سی
فعالیت چین برای حضور مستمر 

چین به دنبال گس��ترش حض��ور خود در صنعت 
پتروشیمی کشورهای حاش��یه جنوبی خلیج فارس 

است.
ب��ه گ��زارش نیپنا ب��ه نق��ل از عربی��ن بیزینس، 
رس��انه های دولت��ی چین اعالم کردن��د که چین به 
دنبال سرعت بخش��یدن به مذاکرات با شش کشور 
حاشیه ش��به جزیره عربس��تان، برای عقد توافقنامه 

تجارت آزاد با این کشورهاست.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه رس��می چاینا دیل��ی، این 
مذاکرات که از س��ال 2004 بین چین و کشورهای 
عضو ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس یعنی بحرین، 
کویت، قط��ر، عمان، عربس��تان س��عودی و امارات 
متح��ده عربی آغاز ش��ده اس��ت، در صورت حصول 
توافق، به کاه��ش هزینه های واردات انرژی چین از 

منطقه خلیج فارس می انجامد.
ژان��گ ش��ائوگانگ، رییس بخش تج��اری و امور 
اقتص��اد بین المل��ل وزارت بازرگان��ی چی��ن گفت: 
کش��ورهای جی سی سی، چین را بازاری جذاب برای 
محصوالت پتروشیمی خود می دانند و این توافقنامه 
آزاد تج��اری کم��ک ش��ایانی ب��ه توس��عه صنعتی 
این کش��ورها خواهد ک��رد. چین در س��ال 2014 
توافقنامه ه��ای تجارت آزاد مهمی را با کش��ورهای 
اس��ترالیا و کره جنوبی به امضا رس��اند. این در حالی 
 اس��ت که این کش��ور هم اکنون توافقات مشابهی با 
برخی کش��ورها از جمله کاس��تاریکا، پرو، نیوزلند و 

انجمن ملل آسیای جنوب شرقی دارد.

مجلس نباید به ورطه قیمت گذاری 
خوراک پتروشیمی ورود کند 

عضو هیات رییس��ه کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجل��س با تاکی��د بر اینکه ن��رخ خوراک 
پتروشیمی ارتباطی با قیمت نفت ندارد، بیان کرد: تنها 
دلیل ورود مجلس به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها، 
استفاده این صنعت از ثروت عمومی بوده، لذا مجلس 
به منظور صیانت از منافع ملی، چارچوب هایی را تعیین 
می کن��د، اما بازهم قوه مقننه نبای��د در قیمت گذاری 
دخالت کند. علی محمد احمدی در گفت و گو با خانه 
مل��ت، در ارتباط با تاثیر کاهش قیم��ت نفت در نرخ 
خوراک پتروشیمی ها، گفت: نرخ خوراک پتروشیمی، 
تابع نوسانات نفت نبوده و تنها از قیمت های منطقه ای 

تاثیر می گیرد. 
 نماین��ده مردم دهل��ران، آبدانان و دره ش��هر در 
مجلس ش��ورای اس��المی افزود: فرمولی هم که در 
قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی آمده براساس 
برآورد ش��رکت نفت و پتروش��یمی ها بوده و به هیچ 
عنوان نرخ خوراک پتروش��یمی، ارتباطی با نوسانات 

قیمت نفت در بازارهای جهانی ندارد. 
وی ادامه داد: اکنون نیز نرخ خوراک پتروش��یمی 
در منطقه ثابت ب��وده و دلیلی برای بازنگری قیمت 
آن در ایران وجود ندارد، اما اگر ش��اهد تغییر قیمت 
در منطق��ه بودیم، به ط��ور حتم ما ه��م در نرخ ها 
بازنگری خواهیم داشت.  نایب رییس دوم کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در رابطه با دالیل 
گران تر بودن خوراک پتروشیمی در ایران، نسبت به 
کش��ورهای منطقه نیز بیان ک��رد: در واقع نرخ تمام 
ش��ده محصوالت پتروش��یمی، تنها در گرو خوراک 
آنها نیس��ت، بلک��ه نرخ بازده داخل��ی هم در قیمت 

تمام شده محصول تاثیرگذار است. 

انقالب پاالیشگاه سازی ایران در خاورمیانه
جزییات احداث ۱۵ پاالیشگاه

قائم مقام شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با تش��ریح طرح جدید پاالیشگاه س��ازی نفت در 
ایران، جزئیات س��اخت 15 پاالیش��گاه جدید نفت و 
میعانات گازی را تش��ریح کرد. ش��اهرخ خسروانی در 
گفت وگو با مهر در تشریح برنامه جدید پاالیشگاه سازی 
در ای��ران، گفت: با وجود س��قوط آزاد قیمت نفت در 
بازارهای جهانی، احداث طرح های جدید پاالیشگاهی 
ایران متوقف نش��ده اس��ت و طبق برنامه زمان بندی 
پیش می رود. قائم مقام ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی با اع��الم اینکه برنامه ایران افزایش 
ظرفیت پاالیش نفت و میعانات گازی به س��ه میلیون 
بشکه در روز است، تصریح کرد: بر این اساس، هم اکنون 
مراحل مختلف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 15 
پاالیش��گاه جدید نفت خام و میعان��ات گازی در نقاط 

مختلف کشور در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مس��ئول با اش��اره به توافق انجام شده با 
فاینانس��ورهای چینی برای تامین مالی طرح تثبیت 
پاالیش��گاه نفت آبادان با ظرفیت 250 هزار بش��که 
در روز، اظهار داش��ت: عالوه بر این، مراحل عملیات 
اجرای��ی پاالیش��گاه نفت آناهیت��ا در کرمانش��اه با 
ظرفیت 150 هزار بشکه در روز و ساخت پاالیشگاه 
نف��ت س��نگین بهمن ِگنو در بندرعب��اس با ظرفیت 

300 هزار بشکه در روز آغاز شده است.
او با تاکید بر اینکه در کنار س��اخت پاالیشگاه های 
جدی��د نفت، احداث 10 پاالیش��گاه جدی��د میعانات 
گازی هم در جنوب کش��ور هدف گذاری ش��ده است، 
بیان کرد: هم اکنون پیش��رفت اجرایی پاالیشگاه نفت 
ستاره خلیج فارس به حدود 75 درصد رسیده است که 
پیش بینی می شود مطابق با برنامه زمان بندی، فاز اول 
این پاالیشگاه 360 هزار بشکه ای با ظرفیت 120 هزار 

بشکه در روز، سال آینده وارد مدار بهره برداری شود.

 تولید ناخالص داخلی عربستان
۱.2 درصد کاهش یافت

فایننش��یال تایمز اعالم کرد: با کاهش قیمت نفت 
تولید ناخالص داخلی عربس��تان 1.2 درصد کاهش 
یاف��ت. تولید ناخالص داخلی این کش��ور در س��ال 
2015 به رقم 2.5 درصد و در س��ال 2016 به 1.8 

درصد خواهد رسید. 
به گزارش فارس به نقل از فایننش��یال تایمز رشد 
اقتصادی عربستان طی دو سال آینده با تاثیر کاهش 
قیمت نفت در امور اقتصادی کشور نخستین کسری 

بودجه را از سال 2011 تجربه می کند. 
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور با افت 
1.2 درصد در س��ال 2015 به 2.5 درصد و در سال 

2016 به 1.8 درصد خواهد رسید. 

سرمایه گذار خارجی 
شریک دولتی می طلبد

معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی و مدیرعامل 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران ب��ا تاکید بر 
اینکه تالش می ش��ود بح��ث انجام س��رمایه گذاری 
دول��ت در زیرس��اخت های پتروش��یمی در بودجه 
94 گنجانده ش��ود، گفت: چه برای س��رمایه گذاری 
داخلی و چه برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت 
پتروش��یمی زیرساخت ها باید فراهم باشد؛ در تالش 

هستیم که زیرساخت ها را ایجاد کنیم.
عباس ش��عری مقدم در گفت وگو با نیپنا با تاکید 
ب��ر ل��زوم وجود زیرس��اخت ب��رای توس��عه صنعت 
پتروش��یمی ب��ه مش��کالت س��رمایه گذاری در این 
صنعت اش��اره کرد و گفت: مشکل اساسی این است 
که هنوز آمادگی های الزم برای س��رمایه گذاری در 

صنعت پتروشیمی فراهم نشده است.
وی درمورد نقش دولت در فراهم س��ازی ش��رایط 
توسعه صنعت، اظهار کرد: پیش از این بلد بودیم که 
دست در جیب خود کرده، در صنعت سرمایه گذاری 
کنی��م اما اکن��ون براس��اس اص��ل 44 فقط بخش 
خصوصی می تواند سرمایه گذاری انجام دهد درحالی 
که صنعت پتروشیمی هم سرمایه بر و هم تکنولوژی 

براست لذا این بخش با مشکل مواجه است.
معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی و مدیرعامل 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران ب��ا تاکید بر 
اینکه س��رمایه گذاران ایرانی ش��راکت پذیر نیستند، 
گف��ت: »س��رمایه« یک��ی از محدودیت های بخش 
خصوصی ایران اس��ت و این مسئله برای این بخش 

دشواری بسیار به همراه دارد.
ش��عری مقدم ادامه داد: درحال حاضر ایجاد یک 
واحد کوچک پتروش��یمی نیاز به 500 میلیون دالر 
س��رمایه دارد. همچنین سرمایه گذار که پیش از این 
الزم بود 10 درصد آورد اولیه داش��ته باش��د، اکنون 

باید 30 درصد سرمایه اولیه بیاورد.
ش��عری مقدم با تاکید بر تمایل کشورهایی چون 
هند برای سرمایه گذاری درصنعت پتروشیمی ایران 
ب��ه بدهی هند به کش��ورمان اش��اره ک��رد و گفت: 
کش��ورهایی چون هند اعالم آمادگی کرده اند تا در 
صنعت پتروش��یمی ایران سرمایه گذاری کنند اما به 
شرط مشارکت دولت در سرمایه گذاری و اکنون هند 
خواه��ان آوردن ارز و تجهیزات ارزبر به ایران اس��ت 
به ش��رط اینکه بخ��ش ارزی پ��روژه را هند و بخش 

ریالی را دولت ایران برعهده گیرد.
وی ادام��ه داد: هن��د اص��رار ب��ه س��رمایه گذاری 
30درص��دی دولت در پروژه دارد چرا که به حمایت 
دولت برای رفع مشکالت داخل ایران نیازمند است.

برداشت روزانه 40 هزار بشکه نفت 
از یاران جنوبی تا نیمه سال آینده

»با اجرای عملیات توسعه ای میدان مشترک یاران 
جنوبی، برداش��ت از ای��ن میدان مش��ترک تا نیمه 
س��ال آینده به روزانه 40 هزار بشکه می رسد و این 
در حالی است که عراق روزانه 200 هزار بشکه از این 

میدان برداشت می کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، میدان نفتی ی��اران جنوبی از 
دیگر میادین حوزه غرب کارون اس��ت که با کش��ور 
عراق مش��ترک است و طبق سیاس��ت دولت مبنی 
بر اولویت دهی به توس��عه میادین مشترک، عملیات 

توسعه آن در حال اجراست.
بر این اس��اس این میدان نفتی مش��ترک، با طول 
22کیلومتر و عرض 2.5 کیلومتر با نفت درجای دو 
میلیارد بشکه، در فاصله 130 کیلومتری غرب اهواز 
در نقط��ه صفر مرزی با عراق ق��رار دارد و با میدان 
مجنون عراق مش��ترک اس��ت.در این راستا همایون 
کاظمینی، سرپرست طرح توس��عه یاران جنوبی، با 
بیان اینکه پیش بینی می ش��ود تا نیمه س��ال آینده 
تولی��د روزانه از این میدان مش��ترک به بیش از 40 
هزار بشکه نفت برس��د، خاطرنشان کرد: با توجه به 
تهیه ط��رح جامع جدید تعداد چاه ها و میزان تولید 
از میدان از افزایش قابل توجه برخوردار خواهد شد 
چرا که به احتمال زیاد به جای دو الیه نفتی باید در 

چهار الیه نفتی حفاری انجام دهیم.
کاظمینی با اش��اره به آنکه طبق برآورد قبلی طی 
دو ماه آینده طرح جامع جدید به تصویب می رسد تا 
برنامه ریزی میدان براس��اس برآوردهای جدید انجام 
شود، گفت: میزان پیشرفت طرح توسعه این میدان 

براساس طرح جامع پیشین 40 درصد است.
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لیال مرگن
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روند ح��ذف قوانین و مقررات 
زاید در کش��ور با تشکیل هیات 
مق��ررات زدای��ی در وزارت امور 
اقتصادی و دارای��ی کلید خورد 
و ب��ا تصوی��ب م��اده 76 قانون 
پنجم توس��عه و قان��ون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار ادامه 
یافت. روز گذشته نیز مجلس با 
تصویب ماده الحاق��ی به الیحه 
خروج از رکود، بار دیگر بر حذف 
مقررات زائد تاکید ک��رد. با این 
حال هن��وز در بر همان پاش��نه 
قدیم��ی می چرخ��د و فع��االن 
اقتصادی ناچارند با شنا در دریای 
توفانی مقررات متع��دد و بعضا 
متضاد، راه خود را بیابند. به نظر 
می رس��د مش��کل تورم قانون، 
گریبانگیر قوانین مرتبط با اصالح 
رویه های قانون نویسی هم شده 
و نماین��دگان مجل��س به جای 
کاهش حجم قوانین، هرچندگاه 
یک بار، قانون جدیدی مبنی بر 
ضرورت کاه��ش حجم مقررات 
قانونی می نویس��ند ی��ا تصویب 
می کنند.  نماین��دگان مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی 
روز گذشته )دوشنبه 22 دی ماه( 
احکامی را برای تس��هیل فضای 
کسب و کار و س��رعت بخشیدن 
به صدور مجوزهای کسب و کار به 

تصویب رساندند.
مجلس ش��ورای اس��المی در 
ادامه رسیدگی به الیحه رفع موانع 
تولید رقابت پذیر، به موجب ماده 
الحاقی 24 این الیحه همه مراجع 
صادرکننده مجوز کس��ب و کار را 
موظف کرد نوع، شرایط و فرآیند 
صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را 
که صادر می کنند به همراه مبانی 
قانون��ی مربوطه ظ��رف یک ماه 
پس از ابالغ این قانون، تهیه و به 
»هیات مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوزهای کس��ب و کار«، 
مس��تقر در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی به صورت الکترونیکی و 
پس از تایید نماینده تام االختیار 
یا باالترین مقام دستگاه اجرایی 
ارس��ال کنند .  هی��ات مذکور به 
ریاس��ت وزیر امور اقتص��ادی و 
دارای��ی ب��ا حض��ور نمایندگان 
تام االختیار دادستان کل کشور، 
ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل 

کش��ور، رییس دیوان محاسبات 
کشور، دو نماینده مجلس شورای 
اس��المی، نماینده اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
نماین��ده ات��اق تع��اون مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، نماینده 
اتاق اصناف کشور و حسب مورد 
نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط 
موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
خدم��ات کش��وری و م��اده )5( 
قانون محاسبات عمومی کشور و 
دارندگان ردیف و عنوان در قانون 
بودجه س��نواتی مربوط، تشکیل 
می ش��ود .  بناب��ر مصوبه مجلس 
شورای اسالمی، این هیات موظف 
اس��ت حداکثر پس از س��ه ماه از 
ابالغ این قانون، شرایط و مراحل 
صدور مجوزهای کس��ب و کار در 
مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها 
و مانند اینها را به نحوی تس��هیل 
و تس��ریع کرده و هزینه های آن 
را به نحوی تقلیل دهد که صدور 
مجوز کس��ب و کار در کش��ور با 
حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا 
به ص��ورت آن��ی و غیرحضوری 
و راه ان��دازی آن کس��ب و کار در 
کمتری��ن زمان ممک��ن صورت 
پذیرد . مصوبه هیات مذکور پس 
از تایید رییس جمهور یا نماینده 
ویژه وی برای کلیه مراجع صدور 
مجوزه��ای کس��ب و کار و کلیه 
دس��تگاه ها و نهادها که در صدور 
مجوزهای کسب و کار نقش دارند 
الزم االجرا است .  موضوع تسریع 
صدور مجوزهای کس��ب و کار با 
هدف تسهیل این فضا، در حالی 
از سوی دولت به مجلس پیشنهاد 
ش��ده و به تصوی��ب نمایندگان 

مجلس ش��ورای اسالمی رسیده 
که در طول س��ال های گذشته، 
فضای کس��ب و کار عرصه را برای 
بخ��ش خصوصی کش��ور تنگ 
کرده است . از سوی دیگر فضای 
کسب و کار کش��ور که بهبود آن 
یکی از اهداف دولت یازدهم است 
به شدت خاکستری اس��ت و در 
رتبه بندی جهان��ی تقریبا در قعر 
جدول موسس��ات اعتبار سنجی 

قرار دارد . 

اقدامی خوب اما مشروط
یکی از شاخص های سنجش 
فضای کس��ب و کار که از س��وی 
بانک جهانی معرفی شده، صدور 
مجوزهای کس��ب و کار و موانع 
شروع آن در کش��ورها است که 
عامل مج��وز کس��ب و کار، خود 
در حال حاض��ر به عن��وان یک 
مانع بر سر راه تولیدکنندگان و 
کارآفرینان قرار دارد . حاال مجلس 
شورای اسالمی به پیشنهاد دولت، 
نخستین گام را برای تسهیل این 
فضا برداشته اس��ت اما این گام 
تا چه اندازه می توان��د در بهبود 

فضای کسب و کار موثر باشد؟ 
ابراهی��م م��درس کمال��ی، 
کارش��ناس  و  اقتص��اددان 
کس��ب و کار، در گف��ت و گ��و با 
»فرصت امروز« در پاسخ به این 
پرسش بیان می کند: »بستگی 
دارد که از چه منظری به این فضا 
نگاه کنیم، موضوع کس��ب و کار 
بس��یار مهم اس��ت اما در کشور 
ما وقتی صحبت از کس��ب و کار 
می کنی��م از کس��ب و کارهای 
کوچک تا کسب و کارهای بزرگ 

باید از چارچوب، آیی��ن نامه ها 
و مقررات ویژه خ��ود برخوردار 
باش��ند که این مق��ررات منافع 
مصرف کنندگان و منافع صاحبان 
کسب و کار را ش��امل شود . اما در 
کشور ما این شرایط روشن نیست 
و متاسفانه زمانی که قوانین تدوین 
می شوند چون نمایندگان بخش 
خصوصی در تصمی��م گیری ها 
حضور ندارند که تجارب خود را در 
اختیار کانال قانونگذاری بگذارند، 
اصوال قوانین در اجرا دچار مشکل 
می شوند و در پی آن کسب و کار و 
اقتصاد دچار مشکل می شوند.« 
او کلیات قانون مصوب ش��ده از 
سوی مجلس شورای اسالمی را 
خوب تلقی کرده و اظهار می کند: 
»باید آیین نامه ها تدوین شده و 
بخش خصوصی و سازمان های 
عمومی غیر دولتی در تدوین این 
آیین نامه ها مشارکت کنند، زیرا 
اتحادیه ها اطالعات ذی قیمتی 
دارند ک��ه می ت��وان از آنها بهره 
برد . الزم است قوانینی حاکم بر 
فعالیت های کس��ب و کار تعریف 
شود که قابل اجرا باشد . اگر آیین 
نامه این قانون ش��فاف باشد که 
از بروکراس��ی های اداری کاسته 

شود، طبیعتا مفید خواهد بود.«
جمشید پژویان، اقتصاددان، 
نیز در ای��ن زمینه ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: »مهم این است 
که هیات مذک��ور به جای اینکه 
شرایط را تسهیل کند، خودش به 
یک مانع تبدیل شود . این هیات 
باید قوانین بی مورد را حذف کند 
تا به صدور مجوز س��رعت داده 
ش��ود، نه اینکه فقط سرعت در 

چرخیدن کاغ��ذ روی میزهای 
مختلف باشد.

رتبه ایران در جهان صعود 
می کند؟ 

فضای کس��ب و کار ای��ران در 
آخری��ن گزارش بان��ک جهانی، 
در بین 189 کش��ور، رتبه 130 
را به خود اختصاص داده اس��ت . 
حاال نخس��تین گام برای بهبود 
شاخص های فضای کسب و کار 
برداش��ته ش��ده اس��ت اما آیا با 
تصویب یک قان��ون می توان به 

بهبود رتبه ایران امیدوار بود؟ 
مهدی تقوی، اقتصاددان، در این 
زمینه به »فرصت امروز« می گوید: 
»مصوبه مجلس شورای اسالمی 
بسیار خوب است . در حال حاضر 
فضای کسب و کار راکد است و با 
پایین آمدن قیمت نفت فضا بدتر 
نیز خواهد شد . بنابراین این گونه 
اقدامات مفید اس��ت زیرا موجب 
نمی ش��ود که اقتص��اد در رکود 
شدید فرورود . اما درباره بهبود رتبه 
ایران در فضای کس��ب و کار باید 
بگویم که نمی توان انتظار تغییر 
چشمگیری داش��ت، شاید فقط 
به صعود یک پله ای رتبه کش��ور 
کمک کند.« پژویان نیز در این باره 
معتقد است: »راه تسهیل فضای 
کسب و کار بسیار ساده است و فقط 
نیاز به یک بازنگری در قوانین دارد 
تا مراحل دست و پاگیر و بی مورد 
حذف ش��ود . این اق��دام خود به 
خود موجب تسریع فعالیت های 
صاحبان کس��ب و کار می شود و 
این فض��ا را بهبود می بخش��د.« 
موانع شروع کس��ب و کار، کسب 
مجوزهای کسب و کار، دسترسی 
به ب��رق و انرژی ثب��ت دارایی ها، 
کس��ب اعتب��ار، حمای��ت از 
سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، 
تج��ارت برون م��رزی، اج��رای 
قرارداده��ا و ح��ل مناقش��ات، 
از جمله ش��اخص های سنجش 
فضای کسب و کار در کشورهایی 
هستند که از سوی بانک جهانی 
تعیین شده است . حاال به پیشنهاد 
دولت، مجلس ش��ورای اسالمی 
گامی در جهت تس��هیل یکی از 
این ش��اخص ها برداش��ته است، 
گامی که پس از ابالغ آیین نامه ها 
می توان درباره آن نتیجه گرفت 
که آیا این گام به صعود می انجامد 

یا خیر . 

قانون دیگری برای تسهیل فضای کسب و کار تصویب شد

تورم قوانین مقررات زدایی

برای طرح توس��عه سنگ آهن 
سنگان 100 میلیارد دالر سرمایه 
جذب شده است. مهدی کرباسیان 
با اعالم این خبر افزود: این میزان 
سرمایه گذاری برای مرحله اول از 
طرح پنج میلیون تنی کنسانتره و 
گندله سنگ آهن سنگان )استان 
خراسان رضوی( صورت می گیرد.

 وی ای��ن س��رمایه گذاری را 
همراس��تا با سیاس��ت های دولت 
یازده��م در تامین س��رمایه مورد 
نیاز طرح های توسعه ای ایمیدرو 
اعالم کرد و گفت: اجرای این طرح 
در معادن س��نگان به یک میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری نیاز دارد که 
چنین رقمی با مش��ارکت بخش 

خصوصی و خارجی ک��ه در قالب 
یک کنسرس��یوم در طرح شرکت 
کرده اند، تامین می ش��ود.  معاون 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با 
تاکید ب��ر اینک��ه طی یک س��ال 
گذش��ته در ش��رایطی ایمیدرو، 
جلب س��رمایه از مناب��ع بیرونی 
این س��ازمان را در اولوی��ت قرار 
داده که پی��ش از آن منابعی برای 
سرمایه گذاری در طرح ها نداشت.

کرباس��یان تامی��ن س��رمایه و 
فع��ال ش��دن ح��دود 30 ط��رح 
متوق��ف ش��ده را اه��م عملکرد 
ایمی��درو اع��الم و تصری��ح کرد: 
دعوت از سرمایه گذاران و حضور 
شرکت های خصوصی در شرایطی 

عملی شد که در سال های گذشته 
21هزار میلیارد تومان از س��هام 
شرکت های تابعه این سازمان در 

قالب رد دیون واگذار شده بود. 
به گفته وی از 24هزار میلیارد 
تومان سرمایه مورد نیاز طرح های 
ایمی��درو، کمت��ر از چه��ار هزار 
میلیارد تومان توسط این سازمان 
انجام و مابقی توسط شرکت های 

خصوصی تامین می شود.
 رییس هی��ات عام��ل ایمیدرو 
ب��ه جایگاه اکتش��اف در توس��عه 
معادن اشاره کرد و اظهار داشت: 
برنامه اکتشاف 200هزار کیلومتر 
از مناطق مختلف کش��ور از سال 
گذشته آغاز ش��ده که هم اکنون 

وسعت اجرای برنامه به 135هزار 
کیلومت��ر مرب��ع رس��یده اس��ت 
به طوری که اس��تان های ش��رقی، 
جنوبی و غرب��ی را در ب��ر گرفته 

است.
 وی ادام��ه داد: ای��ن برنام��ه با 
طرح ری��زی و هماهنگی ایمیدرو، 
معاون��ت معدن��ی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و س��ازمان 
زمین شناس��ی ص��ورت می گیرد 
اما اجرای آن توس��ط شرکت های 

خصوصی انجام می شود. 
کرباس��یان تاکید ک��رد: هدف 
ایمی��درو مش��ارکت ب��ا بخ��ش 
خصوصی در راستای سیاست های 
اقتصادمقاومت��ی و تقوی��ت توان 

شرکت های داخلی است. به گفته 
وی انج��ام فعالیت ه��ای معدنی 
به تنهای��ی منافع چندان��ی ندارد 
بلکه تکمیل زنجیره تولید و اجرای 
طرح هایی در فرآوری و همچنین 
صنایع معدنی، توس��عه اشتغال و 

ارزش افزوده را به همراه دارد.
 ری��س هی��ات عامل س��ازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ای��ران از اج��رای طرحی 
برای فرآوری س��نگ آهن کم عیار 
با فناوری نوین خب��ر داد و گفت: 
ای��ن ط��رح در مع��دن جالل آباد 
زرند کرمان آغاز ش��ده و پیمانکار 
مربوط��ه در حال تجهی��ز کارگاه 

است.

100 میلیون دالر برای سنگ آهن 
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مخالفت شدید وزارت کار با 
قراردادهای موقت

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به مخالفت شدید وزارت کار با قراردادهای موقت 
و سفید امضا، گفت: وزارت کار اجازه تصویب ماده 16 

الحاقی را نمی دهد.
سیدحسن هفده تن در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در کارهایی که ماهیت مس��تمر دارند، قرارداد موقت 
معنایی ندارد مگر آنکه کارگ��ری در امر تولید اختالل 
ایجاد کند ک��ه کارفرما می تواند او را اخ��راج کند ولی 
نیروی کاری که خوب کار  می کند تا هنگامی که کارگاه 

برقرار است باید تداوم فعالیت داشته باشد.
وی با اش��اره به اصالحی��ه قان��ون کار درباره تالش 
برخی نمایندگان مجلس برای اصالح موادی از قانون 
کار در قالب الیحه رفع موان��ع تولید، گفت: مقام عالی 
وزارت دستور داده اند که در قانون کار فعال هیچ دخل 
و تصرفی نکنی��م و بر عهده مجل��س بگذاریم اما طبعا 
جلوی هرگونه دستکاری در قانون کار و تصویب ماده 

16 الحاقی را می گیریم.
هفده تن با اشاره به مخالفت شدید وزارت کار نسبت 
به انعقاد قراردادهای موقت و سفید امضا، گفت: طرح 
بس��یار خوبی تدوین کرده  بودیم که براساس آن تمام 
قراردادهای موقت به طور کامل ب��ه قراردادهای دائم 

تبدیل می شد ولی متاسفانه مجلس نپذیرفت.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
پایان خاطرنشان کرد: به تمام هیات های حل اختالف 
گفته ایم به هر کارگری که از کار قطع رابطه شده حکم 
بازگش��ت بدهند و اجازه نمی دهیم ک��ه هیچ نیرویی 

اخراج شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در جلس��ه رس��یدگی به مواد الحاقی الیحه رفع موانع 
تولید رقابت پذیر به دلیل آنکه نتوانس��تند در ماده ای 
که مربوط ب��ه اصالحات قانون کار ب��ود تصمیم گیری 
کنند آن را با 171 رأی موافق به کمیس��یون مربوطه 

ارجاع دادند.
یکی از مهم ترین تبصره های این ماده الحاقی مربوط 
به قانون کار این بود که قراردادهایی با بیش از 30 روز 
باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص وزارت کار پس 
از دریافت نظرات تش��کل های کارگ��ری و کارفرمایی 
در چارچوب قوانین و مقررات تهیه ش��ده و در اختیار 

طرفین قرار گیرد.

برای تکمیل طرح های نیمه تمام 
نباید فقط منتظر تسهیالت بانکی بود

وضعیت  طرح های آهن اسفنجی در نشستی با حضور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در حوزه ط��رح و برنامه، امور معادن و 
صنایع معدنی، ایمیدرو و مدیران 27 ش��رکت ها مورد 

بررسی قرار گرفت.
به گزارش شاتا، در این نشست که با هدف بررسی و 
پایش روند اجرایی پروژه های آهن اس��فنجی و شمش 
و نیز اطالع  از مسائل و مشکالت اجرای پروژه ها و ارائه 
راهکارها جهت تکمیل هرچه سریع تر پروژه ها برگزار 
شد، مدیران 20 طرح آهن اسفنجی و 23 طرح شمش 

گزارشی از درصد پیشرفت طرح ها ارائه کردند.
مهندس نعمت زاده در سخنانی در این جلسه با تاکید 
بر تس��ریع در راه اندازی پروژه ها اظهار امیدواری کرد: 
مشکالت مربوط به تامین نقدینگی پروژه ها و بازگشایی 

سریع LC با همکاری بانک ها مرتفع شود.
وی اف��زود: راه اندازی ب��ه موقع این طرح ه��ا تنها با 
مدیریت و ابتکار و نوع آوری مدیران امکان پذیر است . 

وزیر صنعت، معدن وتج��ارت تصریح کرد: با عنایت 
به شرایط خاصی که برای تولیدکنندگان فعال کشور 
به وجود آمده و مش��کالت بانک ها نباید فقط به نقش 
حمایتی بانک ها و با تکیه بر اخذ تسهیالت بانکی برای 

طرح ها باشید.
وی گف��ت: مدی��ران واقعی به ط��ور قط��ع یکی از 
س��رمایه های کش��ور بوده و باید با عنایت به تاثیرات 
مثبت در ح��وزه اش��تغال و افزایش تولی��د ملی مورد 

حمایت قرار گیرند.

ایجاد بیش از 3000 فرصت شغلی 
در بخش تعاون

براس��اس گزارش های اخذ ش��ده از س��امانه جامع 
آمارهای ثبتی تعاون، تعداد 267 شرکت تعاونی و یک 
اتحادیه در آذرماه سال جاری در سراسر کشور به ثبت 

رسیده است.
به گزارش ایس��نا، تعداد کل اعضای ای��ن تعاونی ها 
3199 نف��ر و تعداد فرصت های ش��غلی به وجود آمده 

توسط این تعاونی ها 3649 نفر بوده است.
سرمایه اولیه این شرکت ها، حدود 22 میلیارد ریال 
اس��ت و چهارمحال و بختیاری با 26 تعاونی ثبت شده 
بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده را به خود اختصاص 

داده است.
همچنین بیشترین تعداد تعاونی های به ثبت رسیده 
در آذرماه به ترتیب در فعالیت های صنعت و کشاورزی 
با 79 و 68 شرکت تعاونی بوده که تعاونی های صنعتی 
1162 نف��ر و تعاونی ه��ا و کش��اورزی 677 نفر عضو 

داشته اند.

به آینده قانون تسهیل فضای 
کسب و کار خوش بین نیستم

روز گذشته مجلس شورای اسالمی قوانینی را برای 
تسهیل فضای کسب و کار مصوب کرد. عمدتا قوانینی 
که مجلس در این زمینه مصوب می کند، خوب اس��ت 
اما مجریان این قوانین باید به آنها اعتقاد و علم داشته 
باشند تا بتوانند فضای کسب و کار را تسهیل کنند. باور 
عوامل اجرای��ی و وجود دانش کافی نس��بت به فضای 
کس��ب و کار کش��ور می تواند آینده خوبی را برای این 

قانون رقم بزند. 
در اج��رای این قان��ون هیاتی تحت عن��وان »هیات 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« 
برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است. از سوی 
دیگر موضوع صدور مجوز کسب و کار همواره با اعتراض 
صاحبان کسب و کار همراه بوده است. حاال اگر قرار باشد 
که این قانونی به واقع به تس��هیل این فضا کمک کند، 
باید قانون گذار به صراحت صدور مجوز کسب و کار را در 
اختیار بخش خصوصی و تش��کل های مربوط بگذارد. 
اینکه چند نه��اد دولتی و نمایندگان ات��اق بازرگانی و 
اصناف دور یکدیگر جمع شوند، کاری از پیش نمی برند 

زیرا قطعا اختالف سلیقه در آنها وجود خواهد داشت.
من به آینده این قانون با ش��رایط مذکور خوش بین 
نیستم زیرا باید با توجه به اصل 44 قانون اساسی، این 
وظایف به بخش خصوصی س��پرده شود تا خود سنگ 
محکی برای س��نجش توانایی بخش خصوصی باشد. 

منظور از بخش خصوصی تشکل های ذی نفع است. 
برای کوچک کردن دولت چ��اره ای به غیر از محول 
کردن وظایف به بخش خصوصی نیست. از آنجایی که 
این ظرفیت وجود ندارد که وظایف دولتی قابل محول 
کردن به بخش خصوصی، به یکباره به این بخش سپرده 
شود، مناسب است که پله پله در این جهت گام برداشت. 
در حال حاضر هنوز صدور بخش اعظمی از مجوزها به 
عهده دولت است و فقط بخش بس��یار کوچکی از این 

وظایف بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.
حاال اگر می خواهی��م واقعا این قانون به ثمر برس��د 
باید بخش��ی از آن بر عهده بخش خصوصی گذاش��ته 
شود تا هم از هزینه های دولت کاسته شده و هم فضای 
جدی تری برای به ثمر رسیدن آن ایجاد شود. اما اینکه 
چنین هیات��ی بخواهد به این قانون رس��یدگی کند به 

اعتقاد من ثمری در پی نخواهد داشت.

تولید 25 میلیون تن سنگ آهن 
چادرملو اول شد 

مجموع تولید س��نگ آهن فرآوری ش��ده در معادن 
کشور در مدت 9 ماه س��ال جاری از 25.7 میلیون تن 

فراتر رفت. 
 به گزارش ایمیدرو  از ابتدای امس��ال تا پایان آذرماه 
هشت ش��رکت بزرگ تولیدکننده سنگ آهن، بیش از 
39.2 میلیون تن از این ماده معدنی را استخراج و بیش 
از 25 میلیون تن آن را به صورت محصول فرآوری شده 
شامل کنسانتره، دانه بندی،  کلوخه و گندله سنگ آهن 

تولید کردند.
در بین ش��رکت های تولیدکننده، ش��رکت معدنی 
و صنعت��ی چادرمل��و همچن��ان عن��وان بزرگ ترین 
تولیدکنن��ده این م��اده معدنی در ای��ران را در اختیار 
دارد. این شرکت در مدت یاد ش��ده تولید سنگ آهن 
فرآوری ش��ده را به بیش از 9 میلیون تن رس��اند. پس 
از آن، ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با تولید 7.5 

میلیون تن در جایگاه دوم قرار گرفت.
ش��رکت های س��نگ آهن مرکزی ایران، س��نگان، 
جالل آباد زرند، سیرجان، میشدوان و فالت مرکزی به 
ترتیب در رتبه های بعدی تولید ایستادند به طوری که 
میزان تولید در س��نگ آهن مرکزی به 3.9 میلیون تن 
رسید و شرکت های سنگ آهن  س��نگان 2.2 میلیون 
تن، سیرجان یک میلیون و 50هزار تن، جالل آباد زرند 
978 هزار تن، میشدوان 597 هزار تن و فالت مرکزی 
316هزار تن از این ماده معدنی را در مدت 9 ماه امسال 

تولید کردند.

صادرات دنا از ابتدای سال آینده

صادرات دنا از ابتدای سال 94 آغاز می شود و تا پایان 
سال ایران خودرو به تعهدات خود در پیش فروش این 

خودرو عمل می کند.
به گزارش ایلنا، حدود یک س��ال پیش خودروی دنا 
به عنوان پیش فروش از سوی ایران خودرو عرضه شد 
و بنا به گفت��ه یکه زارع، مدیرعامل این خودروس��ازی 
10 هزار نفر هم برای خرید این خودرو ثبت نام کردند.

اما طی یکی دو ماه گذش��ته با چالش هایی که میان 
شورای رقابت و ایران خودرو در خصوص قیمت گذاری 
دنا به وج��ود آمد س��رانجام مدیرعامل ای��ران خودرو 
تصمیم خود را در خصوص عرضه دنا اعالم کرد و گفت: 
به خاطر اعتماد مش��تریان در خصوص پیش خرید دنا 
این خودرو با نرخ مصوب ش��ورای رقاب��ت 41 میلیون 
و 900 تومان ب��ه آنها عرضه خواهد ش��د و با ارس��ال 
دعوت نامه و براساس اولویت ثبت نام تحویل خودرو به 
آنها از هفته آینده آغاز می ش��ود و تا پایان سال عرضه 
دنا به اف��رادی که این خودرو را پی��ش خرید کردند به 

اتمام می رسد.

یادداشت

معــدن 

خودرو 

اشتغــال 

آهــن

تعــاونی 

عسل داداشلو

پیشنهاد نحوه جبران عقب ماندگی ۶۶ درصد حداقل مزد
دستمزد واقعی: یک میلیون و ۸22 هزار تومان

حس��ن صادقی در گفت وگو با فارس با 
اشاره به اینکه طبق تحقیق میدانی انجام 
ش��ده برای وضعیت اقتص��ادی کارگران 
در سال 93 و به اس��تناد ماده 41 قانون 
کار ب��رای یک خان��واده چه��ار نفره بین 
حداقل دس��تمزد و هزینه خانوار شکاف 
زیاد وجود دارد، اظهار داشت: وزارت کار 
س��ال 85 به عنوان مرجع رسمی تعیین 
حداقل دس��تمزد کارگران آخرین سبد 
معیش��تی کارگری را به ص��ورت حداقل 

قیمت 121 هزار و 654 ریال، میانگین قیمت روزانه 153 هزار و 153 ریال و حداکثر قیمت 
185 هزار و 217 ریال اعالم کرد. صادقی افزود: با بررسی  به عمل آمده براساس تعدیالت 
تورم در سال های 85 تا آبان 93 که تورم 18.2 درصد اعالم شد، هم اکنون باید طبق آمار 
بانک مرکزی حداقل مزد سبد معیشتی خانوار روزانه 567 هزار و 875 ریال، میانگین روزانه 
714 هزار و 911 ریال و ماهانه 21 میلیون و 447 هزار و 346 ریال تعیین شود. این فعال 
کارگری با اشاره به اینکه طبق آمارهای رسمی جهانی سرانه روزانه مزد برای قرار گرفتن در 
فقر مطلق دو دالر است، گفت: برای یک خانواده چهار نفره این میزان به هشت دالر می رسد 
که روزانه باید دریافت کند، بنابراین اگر خان��واری کمتر از این مزد دریافت کند، قطعا زیر 
خط فقر مطلق قرار می گیرد. وی گفت: با محاسباتی که انجام شد اگر 240 دالر به صورت 
ماهانه در نظر گرفته شود، با احتساب ارز مبادله ای شش میلیون و 480 هزار ریال به دست 
خواهد آمد بنابراین اگر س��هم غذا از سبد معیشتی 40 درصد باش��د مابقی موارد از جمله 

آموزش، بهداشت، درمان و تغذیه باید به آن اضافه شود. 

در جلسه هیات دولت انجام شد 
ارائه گزارشی درباره وضعیت صنعت خودرو 

ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی 
دول��ت، در آخری��ن جلس��ه هی��ات 
دولت ابت��دا وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت گزارش��ی درخصوص وضعیت 
صنعت خودرو به هی��ات وزیران ارائه 
داد. در ای��ن گ��زارش، ارزش اف��زوده 
صنع��ت خ��ودرو مع��ادل 20درصد از 
ارزش افزوده صنعت کش��ور و اشتغال 
مستقیم نیروی کار آن برابر 12 درصد 
اش��تغال بخش صنعت بیان ش��د. این 

گزارش همچنین از رش��د 64درصدی تولید خودرو در کش��ور در سال 93 نسبت به 
سال 92 خبر داد.

خروج صنعت خودرو از تحریم، ارتقای سطح استاندارد آالیندگی خودروها از یورو 4 در 
نیمه دوم سال جاری و کاهش زمان وصول مطالبات قطعه سازان از 12 ماه به چهار ماه از 

دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.
رییس جمهوری با تش��کر از وزارت صنعت، مع��دن وتجارت، بخش خودروس��ازی و 
شرکت های قطعه ساز، صنعت خودروس��ازی را دارای اهمیت فراوان در افزایش اشتغال 
دانس��ت و بر بهبود کیفیت، ایمن س��ازی، افزایش حضور در بازاره��ای جهانی و ارتقای 

موفقیت کشور در صنعت خودرو در منطقه و جهان تاکید کرد.
دکتر روحانی ش��رکت های دانش بنیان را به حضور فعال تر در این صنعت و اهتمام در 
بهبود کیفیت قطعه س��ازی توصیه و بر پیوند هرچه بیشتر علم و صنعت و همکاری موثر 

دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی با این صنعت تاکید کرد.

محمد حسین برخوردار
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران



گزارش عملکرد هش��ت ماهه 
بانک مرک��زی منتهی ب��ه آبان 
93 نش��ان می ده��د ک��ه میزان 
برداشت بانک ها از بانک مرکزی 
به میزان 24 درصد رش��د داشته 
اس��ت.پیش از این ولی اهلل سیف 
اعالم کرده بود ک��ه عمده دلیل 
اضافه برداش��ت بانک ها از بانک 
مرک��زی ب��ه خاطر تس��هیالت 
تکلیفی است که به آنها تحمیل 
می ش��ود.وی در این باره گفت: 
قبول دارم ک��ه ما اج��ازه دادیم 
برخ��ی بانک ها ب��رای پرداخت 
تسهیالت تکلیفی از منابع بانک 
مرکزی برداش��ت کنند که یکی 
نمونه های آن بانک ملی است. وی 
افزود: بانک ملی پرداخت حجم 
زیادی از تسهیالت تکلیفی را بر 
عهده دارد و هم اکنون جریمه دیر 
کرد بابت مان��ده بدهی برای این 
بانک منظور می شود اما باز هم به 
دلیل پرداخت تسهیالت مسکن 
روستایی با نرخ سود چهار درصد 
مجبور به برداشت از حساب بانک 
مرکزی اس��ت. رییس کل بانک 
مرکزی با بیان اینکه این مسائل 
وضعیت را ب��ه س��مت اقدامات 
غیرمنطقی می ب��رد، گفت: باید 
به صورت ریش��ه ای این موارد را 
حل کنیم و سال 94 سالی است 
که ان ش��ااهلل به بانک ه��ا اجازه 
دهیم منابع خود را در چارچوب 
منطقی و کارشناس��ی استفاده 
کنند. وی تصریح کرد: ابتدا باید 
نح��وه تخصیص مناب��ع با اصول 
بانکداری منطبق باش��د و بعد از 
بانک ها مس��ئولیت بخواهیم. در 
حال حاضر حجم بس��یار زیادی 
از تس��هیالت تکلیف��ی بر دوش 
نظام بانکی اس��ت که بانک ها با 
ن��گاه اقتص��ادی نمی توانند این 

تسهیالت را پرداخت کنند.

فشار مسئوالن سابق بر 
مدیران بانک های دولتی

علی نق��ی رفیعی؛ کارش��ناس 
اقتص��ادی درای��ن خص��وص به 
»فرصت امروز« گف��ت: افزایش 
24 درص��دی بده��ی بانک ها به 
بانک مرکزی به سال های گذشته 
برمی گ��ردد. وقت��ی مطالب��ات 
بانک ها وص��ول نمی ش��ود و به 
مطالبات جاری تبدیل می شود، 
طبع��ا بده��ی بانک ها ب��ه بانک 
مرک��زی افزایش پی��دا می کند؛ 
بخش مهمی از این رش��د بدهی 
برمی گردد به س��نوات گذش��ته 
و تس��هیالتی که دراین س��ال ها 
به برخی پروژه ها داد شده است 
که متاس��فانه بخ��ش مهمی از 
این پروژه ها ب��ه بهره برداری هم 
نرس��یده اس��ت.این تسهیالت 
که در س��ه یا چهار س��ال پیش 
توس��ط بانک ه��ا تح��ت عنوان 
مش��ارکت مدنی و تسهیالت به 
فعاالن اقتصادی در بخش تولید 
پرداخت شده است، بعد از مدت 
سه یا چهار س��ال به بهره برداری 

الزم نرس��یده اس��ت و در نتیجه 
اضافه برداش��ت از بانک مرکزی 
را رق��م زده اس��ت؛ در نتیج��ه 
دریافت کنندگان تس��هیالت به 
خاطر شرایط نامساعد اقتصادی 
نتوانستند تسهیالت دریافتی را 
بازپرداخت کنند و این تسهیالت 
تبدیل به مطالبات معوقی شد که 

به منابع بانک ها فشار می آورد.
وی اف��زود: از س��وی دیگ��ر 
در س��نوات گذش��ته برخ��ی از 
دولتم��ردان ب��ه مدی��ران عامل 
بانک ها فش��ار وارد می کردند که 
به بخش هایی تسهیالت بپردازند 
و بانک های دولت��ی هم چاره ای 
جز اج��را نداش��ته اند؛ در نتیجه 
پرداخت تس��هیالت ب��ا رویکرد 
سیاس��ی آمیخته ش��ده و نتایج 
تاسف بار اقتصادی برای بانک ها 
به بار آورده است .  رفیعی خاطر 
نش��ان ک��رد: اگر تس��هیالت به 
شرکت هایی داده می شد که واقعا 
به بهره برداری می رسیدند و  این 
تس��هیالت در محل خود صرف 
می ش��د توجیه اقتصادی داشت 

و به این مق��دار مطالبات معوقی 
که به منابع بانک ها فشار می آورد 
و آنها را مجبور به اضافه برداشت 
می کند، منجر نمی شد.هرچند در 
کشورشاهد رکود و تورم هستیم 
ول��ی چنانچه طرح ه��ا هدفمند 
بود منجر به افزایش رشد بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی نس��بت 
به قبل نمی ش��د؛ این رشد نشان 
از این دارد که طرح های کالن و 
پروژه های بزرگ به بهره برداری 
الزم نرسیده است و کسب درآمد 
نکرده اند ت��ا اقس��اط بانک ها را 

پرداخت کنند.
ای��ن کارش��ناس اقتصادی در 
ادامه گفت: بخ��ش دیگر بدهی 
بازمی گردد ب��ه طرح هایی که از 
بانک ها تس��هیالت ب��اال گرفتند 
ولی عمدتا در مح��ل خود خرج 
نشده اس��ت و به جاهای دیگری 
رفته اس��ت، این عوامل مطالبات 
باعث ش��ده اس��ت که نقدینگی 

بانکی بلوکه شود.
وی گفت: در این صورت فعاالن 
جدید و کارآفرینان و کسانی که 

می خواهند به تازگ��ی وارد بازار 
ش��وند و از بانک ه��ا تس��هیالت 
بگیرند در مقایسه با کارآفرینان 
قدی��م ق��درت مان��ور ندارن��د و 
صنایع بع��دی ک��ه می خواهند 
وارد بازار ش��وند هزین��ه کاالی 
تولید ش��ده این اف��راد به خاطر 
بازپرداخ��ت نکردن تس��هیالت 
دریافت��ی توس��ط اف��راد قبلی 
 افزای��ش می یاب��د و نمی توانند 

با هم رقابت کنند.

منابع بانک ها با مطالبات 
معوق کم است

 پیمان فروزش دیگر کارشناس 
اقتص��ادی هم در ای��ن خصوص 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
مناب��ع بانک ه��ا ک��م و بیش از 
م��ردم  س��پرده گذاری های 
اس��ت و بانک ها به خاط��ر منابع 
اندک ش��ان مجبورن��د از بان��ک 
مرکزی تسهیالت بگیرند، بانک 
مرکزی پش��توانه بانک ها اس��ت 
و این رش��د به دلیل ش��رایط بد 
اقتصادی حاکم بر جامعه است که 
تولیدکنندگان نتوانسته اند بدهی 
خود را به بانک ه��ا بپردازند. وی 
افزود: در سنوات گذشته بانک ها 
تس��هیالت را با وثایق نامعتبر به 
شرکت ها داده اند.در صورتی که 
این تس��هیالت هم با این شرایط 
برای تولید کنندگان واقعی خیلی 
ارزنده نیست، از یک طرفی نرخ 
س��ود باالس��ت و از طرفی دیگر 
طرح ها کارشناس��ی نمی شوند و 
دچار مشکل شده اند و تداوم این 
روند منجر به تورم معوقات بانکی 
شده است. متاس��فانه بانکداری 
در ایران دچار مشکالت بسیاری 
اس��ت. نرخ س��ود باالی بانک ها 
ناعادالنه اس��ت و این حتی بازار 
س��رمایه را هم تحت تاثیر خود 

قرار داده است.

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

تورم مطالبات معوق، رشد بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی

ریی��س کل بانک مرک��زی گف��ت: بانک 
مرکزی با تشدید نظارت ها برای اجرای نرخ 
س��ود بانکی از ابتدای دی ماه تاکنون با س��ه 
مورد تخلف در این زمینه برخورد کرده است.
ولی اهلل س��یف دیروز در گفت و گو با ایرنا، 
در پاسخ به پرسشی در خصوص نظارت بانک 
مرکزی در خصوص اج��رای نرخ های جدید 
س��ود بانکی، افزود: هرچند نرخ سود بانکی 
از ابتدای دی ماه ابالغ ش��ده اما چند روزی 
به بانک ها فرصت داده ش��د تا بخش��نامه ها 
را به واحدهای مختلف بانکی ارس��ال کنند .  
وی گفت: بازرس��ان بانک مرک��زی همزمان 
در ش��عب مختلف بانک ها حض��ور یافتند و 
مواردی را که تخطی از اجرای نرخ سود بانکی 
بود را مشخص کردند و بانک مرکزی نیز در 
نخس��تین اقدام مدیران عامل بانک هایی که 
گزارش تخلفات از شعب آنها دریافت شده بود 
را احضار کرد ک��ه البته مواردی با توضیحات 
ارائه شده رفع شد .  به گفته وی، در این مدت 
سه مورد تخلف در اجرای نرخ سود بانکی به 
بانک مرکزی گزارش شده بود .  به گفته سیف، 
وضعیت اجرای ابالغیه نرخ سود بانکی نسبتا 
در ح��ال حاضر مطلوب اس��ت و تاکید بانک 
مرکزی هم اکنون بیشتر بر اطمینان از ابالغ 
و ارس��ال دس��تورالعمل به کلیه شعب است 
تا با گذش��ت زمان اجرای این دستورالعمل 

دقیق تر شود . 
رییس کل بانک مرک��زی تاکید کرد: این 
بانک نه تنها اجرای نرخ س��ود بانکی و پایش 
ش��عب را رها نمی کند بلکه با سرعت نسبت 
به هرگونه بی انضباطی برخورد خواهد کرد . 

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص دالیل 
اخراج هش��ت مدیر متخلف بانکی نیز گفت: 
این امر به دلیل انجام تخل��ف در اجرای نرخ 

سود بانکی و دیگر تخلفات بوده است . 
وی درباره کاهش نرخ سود بانکی متناسب 
با افت نرخ تورم نیز گفت: قرار نیست کاهش 
نرخ سود به صورت دستوری باشد، باید فضا و 
شرایط به گونه ای باش��د که با روند تورم نرخ 
س��ود هم تعدیل ش��ود و بانک مرکزی این 

زمینه را ایجاد می کند.
گفتنی اس��ت، بانک مرکزی در نشس��ت 
مش��ورتی چهارش��نبه 19 آذر ماه 93 بانک 
مرک��زی و مدیران عام��ل بانک ه��ا در مورد 
نرخ های س��ود س��پرده های بانکی از 1۰ تا 

22درصد از اول دی ماه توافق کرد.
در همین راس��تا نرخ س��ود س��پرده های 
سرمایه گذاری مدت دار یک ساله 22 درصد، 
نرخ سود سپرده های س��رمایه گذاری مدت 
دار 9 ماه��ه ت��ا یک س��اله 2۰ درص��د، نرخ 
سود س��پرده های س��رمایه گذاری مدت دار 
ش��ش  ماهه تا 9 ماهه 18 درصد، نرخ س��ود 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه 
تا شش ماه 14 درصد و نرخ سود سپرده های 
س��رمایه گذاری کوتاه مدت عادی 1۰ درصد 
تعیین شد. از آنجا که کارکرد موثر نرخ سود 
س��پرده های بانکی، نقش موثری در چرخه 
وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد، 
تنظیم سیاس��ت های پول��ی و اعتباری نظام 
بانکی در تعاملی س��ازنده و پویا با بانک ها و 
موسسات اعتباری کشور، همواره مورد تاکید 

بانک مرکزی بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی؛ ثبات و آرامش را بزرگ ترین هدیه 
دولت یازدهم به اقتصاد کش��ور دانس��ت و 
افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم، دولت باید 
در نرخ تس��هیالت بانکی پرداختی به بخش 

مولد اقتصادی بازنگری کند.
ابراهیم نک��و در گفت و  گو با ایرنا با اش��اره 
به اینکه دولت به ح��وزه اقتصاد امید داد اما 
برخی فع��االن بخش خصوصی ای��ن پیام را 
به ش��کل ملموس دریافت نکردن��د، افزود: 
انتق��اد فع��االن بخ��ش خصوص��ی از روند 
اعطای تس��هیالت به بخ��ش تولید موجب 
ش��د که رییس کل بانک مرکزی، دو شرط 
تعیین کنن��ده ب��رای پرداخت تس��هیالت 
بانکی در نظ��ر بگی��رد. وی اظهار داش��ت: 
رییس کل بانک مرکزی ش��رط اول اعطای 
تسهیالت را رعایت حداقل آورده 25 درصد 
از دارایی های بنگاه توس��ط س��هامداران و 
شرط دوم را این گونه طرح کرد که بنگاه هایی 
می توانند از بانک ها تسهیالت دریافت کنند 
که صورت های مالی حسابرسی شده توسط 
حسابرس مس��تقل عضو جامعه حسابداران 
رسمی را داشته باشند. این نماینده مجلس 
تصریح کرد: فع��االن بخش خصوصی بر این 
باورند که با وجود رشد نقدینگی، بخش تولید 
در دسترس��ی به منابع مال��ی در تنگنا قرار 
گرفته است و تداوم این روند، موجب بزرگ 
ش��دن بخش های غیرمول��د و فعالیت های 

سوداگرانه خواهد شد.
وی تجدیدنظر دولت درباره نرخ تسهیالت 
بانکی به بخش تولید را حائز اهمیت دانست و 

افزود: با تورم 4۰ درصد انتظار تسهیالت تک 
رقمی از دولت بی معنا ب��ود اما هم اکنون که 
نرخ تورم با کاهش قابل توجه همراه ش��ده، 

خواسته بخش تولید دور از منطق نیست.
نکو یادآور شد: در بند پنجم سیاست های 
پولی بس��ته خروج غیرتورم��ی از رکود نیز 
یکسان سازی شده و کاهش تدریجی نسبت 
سپرده بانک ها متناسب با تغییرات نرخ تورم 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه نرخ س��پرده و 
تس��هیالتی ک��ه ش��ورای پ��ول و اعتب��ار 
تعیین کرده، اجرایی نش��ده اس��ت، افزود: 
اق��دام بانک ها بر اس��اس اختیارات��ی که به 
آنها تفویض ش��ده، ص��ورت گرفته اس��ت 
ام��ا بانک ه��ا بای��د نس��بت هایی را رعایت 
 می کردند و بانک مرکزی نیز نظارت خود را 

بیشتر می کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه وجود ریسک در تولید موجب شده که 
بانک ها به سمت بخش هایی با ریسک پایین و 
تسهیالت با دوره بازپرداخت کوتاه تر تشویق 
ش��وند، افزود: ق��رار بود در هدفمندس��ازی 
یارانه ها، 1۰۰ میلیارد ری��ال از منابع درآمد 
این قانون، در بخش تولید بازتوزیع شود اما 
تاکنون این رقم به این بخش اختصاص داده 

نشده است.
ای��ن نماین��ده مجل��س تصری��ح ک��رد: 
دول��ت تمرکز خ��ود را ب��ر حل مناقش��ات 
لملل��ی گذاش��ته ک��ه کار بزرگ��ی  بین ا
 اس��ت اما نبای��د از امکان��ات و حمایت های 

داخلی غافل شود.

برخورد بانک مرکزی با 3 تخلف 
در اجرای نرخ سود بانکی

لزوم بازنگری در نرخ تسهیالت 
بخش مولد اقتصادی 
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برگشت 11 درصد چک ها به دلیل 
ایراد در پشت نویسی

مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی 
از ثبت حدود دو میلیون و 7۰۰ هزار چک در س��امانه 
چکاوک خبر داد و گفت: حدود 11 درصد از این چک ها 
به علل مختلف از جمله اشکال در پشت نویسی یا امضا 
عودت داده ش��ده که به طور طبیع��ی باید پنج درصد 

عودت داده می شد.
به گزارش ایس��نا، ناصر حکیمی ش��ب یکشنبه در 
ارتباط تلفنی خود با برنامه پایش در ارتباط با برداشت 
پول چک های مش��تریان توس��ط بانک و واری��ز آن با 
تاخیر به حس��اب مش��تری اظهار کرد: به هیچ عنوان 
این نوع چرخش پول )برداشت و واریز( طبیعی نیست 
و مش��کالتی که ب��رای هموطنان اتفاق افتاده بس��یار 
جدی است. منشأ این مشکالت در حال حاضر سیستم 

چکاوک است.
مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی 
افزود: در این سیس��تم گردش فیزیکی چک ها میسر 
شده و چک ها در مبدا تصویربرداری شده و در اختیار 
بانکی که باید چک را وصول کند ق��رار می گیرد. البته 

شکایت هایی در این زمینه برای ما ارسال شده است.
او تصریح کرد: مشکالت بیشتر به فرآیندهای داخلی 
بانک ها بازمی گ��ردد که باوجود آموزش ه��ای فراوان 

فرآیند الزم به خوبی پیش نرفت.
حکیمی بیان کرد: مشکالت این سیستم تاکنون در 
13 اس��تان حل و اصالح شده است. با اس��تفاده از این 
سیستم افراد می توانند تا ساعت 13:3۰ همان روز مبلغ 

چک را به حساب واریز کنند.
وی در پای��ان گفت: ت��ا زمانی که سیس��تم در تمام 
استان ها راه اندازی ش��ود تعهد ما برای انجام خدمات 

مربوطه 48 ساعته است.

 تشکیل کمیسیون ویژه چک 
در مجلس

عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت وگو با تس��نیم، از تشکیل 
کمیسیون ویژه چک در مجلس خبر داد و گفت: حدود 
چند ماه پیش طرح تش��کیل کمیسیون ویژه چک در 
مجلس مطرح شد اما به دلیل اینکه جلسات آن به حد 

نصاب نرسید، تشکیل آن منتفی شد.
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر تع��دادی از اعض��ای 
کمیس��یون های اقتصادی مجلس در نظر دارند دوباره 
طرح تشکیل کمیسیون ویژه چک را پیگیری کنند که 

تشکیل آن در دستورکار قرار گرفته است.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار داش��ت: 
قرار اس��ت اعضای ای��ن کمیس��یون از بی��ن اعضای 
کمیس��یون های قضایی، حقوق��ی و اقتصادی مجلس 

تشکیل شود.
رجبی تصریح کرد: یکی از اهداف مهم در تشکیل این 
کمیسیون، پیگیری و ساماندهی موضوعات حقوقی و 

قانونی چک است.
وی در پایان اب��راز امیدواری کرد که جلس��ات این 
کمیس��یون پس از تعیین اعضا به طور مرتب تشکیل 

شود.

سرمایه گذاری بانک ها در نقاط 
مختلف کشور با روان سازی قوانین

ی��ک کارش��ناس ارش��د بانک��ی، ایس��تا ب��ودن 
س��رمایه گذاری بانک ه��ا را از جمله معض��الت فعلی 
نظام بانکی کشور ذکر کرد و گفت: رفع مشکل رکود و 
تورم اقتصادی کشور در گرو روان سازی هرچه بیشتر 

سرمایه گذاری توسط بانک هاست.
تاج محمد قجاون��د در گفت و گو با ایرنا، ضمن تاکید 
بر پذیرفته ش��دن اصل بنگاهداری از س��وی بانک ها 
در کشورهای پیش��رفته دنیا، تصریح کرد: بانک ها در 
این گونه کشورها پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از 
پروژه ای مکلف به واگذاری کامل و سریع آن به بخش 
خصوصی هس��تند. وی گف��ت: در این گونه کش��ورها 
برای واگ��ذاری س��رمایه گذاری های کوچک صورت 
گرفته از س��وی بانک ها، بین یک تا سه س��ال و برای 
سرمایه گذاری های بزرگ بانکی نیز حداکثر تا پنج سال 
به بانک زمان داده می شود. قجاوند افزود: این کار ضمن 
ایجاد ظرفیت های جدید اشتغال در کشور و جلوگیری 
از ایستایی و راکد بودن سرمایه بانک ها، تعهدات بانکی 
را نیز کاهش و زمینه الزم را برای س��رمایه گذاری های 
جدید بانک ها فراهم می کند. این کارشناس اقتصادی 
در ادامه، بخش زیادی از رکود و تورم فعلی در اقتصاد 
کشور را ناش��ی از ظهور قارچ گونه تعداد بسیار زیادی 
از بانک ها، موسس��ات مال��ی و اعتب��اری خصوصی و 
نیمه خصوصی دانس��ت و گفت: حجم گس��ترده ای از 
سرمایه این بانک ها و موسسات مالی در امور غیرمولد 
صرف می ش��ود. قجاوند افزود: به دلی��ل نبود نظارت 
بانک مرکزی ب��ر نوع عملک��رد بانک ها و موسس��ات 
مالی خصوصی و نیمه خصوصی در کش��ور، حجم قابل 
توجهی از سرمایه این گونه بنگاه های مالی در کارهای 
غیرتولیدی از جمله بس��از و بف��روش اماکن تجاری از 
جمله پاساژ و برج مصرف می شود که از این طریق نیز 
سودهای هنگفتی عاید آنها شده است. این کارشناس 
اقتصادی ضمن اظهار تعجب از ورود بانک های کشور به 
کارهای خدماتی، اظهار داش��ت: اکثر بانک های کشور 
در بیش��تر زمینه ها از جمل��ه بیمه، صراف��ی، خودرو، 
مسکن به صورت لیزینگ فعالیت می کنند.وی با بیان 
اینکه، بانک ها در کش��ورهای پیش��رفته دنیا از سوی 
بانک مرکزی خود تحت نظ��ارت عالی قرار می گیرند، 
جلوگیری از ایجاد هرج و م��رج بنگاهداری بانک ها در 
بخش های غیرمولد اقتصاد و همچنین مقابله با افزایش 
تورم را از جمله اهداف اصلی این نظارت ها عنوان کرد.

نرخنــامه

سکه 994 هزار تومان
بازارس��که و ارز امروز هم روند با ثباتی را تجربه کرد 
و با نوسانات آرامی همراه بود. روز گذشته دالر 3483 
تومان و پوند 5315 توم��ان و یور417۰تومان را دید.
این در حالی اس��ت که قیمت طالی 18 عی��ار هزار و 
1۰1133 تومان و سکه طرح جدید 992,۰۰۰ تومان 
و سکه نیم هم 496,۰۰۰ تومان قیمت خورد.هر اونس 

طالی جهانی هم به قیمت 1223 دالر عرضه شد.

دیدار رییس بانک توسعه اسالمی 
با مدیر عامل بانک پاسارگاد

ریی��س بان��ک توس��عه اس��المی و مدیرعام��ل 
بانک پاس��ارگاد به منظور تبادل نظر، گسترش روابط و 

همکاری های دوجانبه با یکدیگر دیدار کردند.
محمدعلی المدنی، رییس بانک توس��عه اسالمی با 
مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و عضو هیات  
امنای پ��ارک فن��اوری پردیس، در محل س��اختمان 
 مرکزی این بانک  با هدف بررسی مسائل روز به ویژه در 
حوزه بانکداری، اقتصادی، توسعه روابط و همکاری های 
بیش��تر با یکدیگر دی��دار و گفت وگو کردن��د. گفتنی 
اس��ت، مهدی صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس 
و دبیر ش��ورای سیاس��ت گذاری جایزه پیامبر اعظم، 
مهدی حمزه ای سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
کنفرانس اسالمی، سیف اهلل عابد، مدیر ارشد برنامه های 
بانک توسعه اسالمی در جمهوری اسالمی ایران، علی 
فالحی، نماینده منطقه ای بانک توس��عه اس��المی در 
جمهوری اس��المی ایران، محمد عبیدا، مسئول ارشد 
دفتر اجرایی بانک توسعه اسالمی، امین رضا خالقیان، 
مدی��رکل ارتباطات و ام��ور بین الملل پ��ارک فناوری 
پردی��س، برخی از اعض��ای هیات مدیره، مش��اوران و 
مدیران بانک پاسارگاد در جلسه مذکور حضور داشتند.

بانک پاسارگاد نیز به سامانه وام 
ازدواج پیوست

متقاضیان دریاف��ت تس��هیالت ازدواج می توانند 
نسبت به انتخاب بانک پاس��ارگاد در سامانه ازدواج 
اقدام کنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
باتوجه به هماهنگی های به عمل آمده از سوی بانک 
مرکزی و همزم��ان با میالد خجس��ته پیامبر گرامی 
اس��الم حضرت محمد )ص(، بانک پاس��ارگاد هم به 
سامانه قرض الحسنه ازدواج متصل شد و متقاضیان 
دریافت تسهیالت مزبور می توانند نسبت به انتخاب 

آن بانک در س��امانه ازدواج اقدام کنند.

سامانه کارت شهروندی بانک انصار 
در شهرستان ساوه راه اندازی شد

مراس��م رونمای��ی از پ��روژه کارت ش��هروندی 
شهرس��تان س��اوه که با توس��عه س��امانه ش��هروند 
الکترونیک در این شهرس��تان میس��ر ش��ده است، 
در هفت��ه وحدت باحضور گس��ترده و پرش��ور بیش 
از س��ه هزار نفر از مردم، دکتر میر گلو بیات نماینده 
مردم ساوه و زرندیه، آقای زندوکیلی معاون عمرانی 
استانداری مرکزی، دکترجوادی شهردار، فرماندار، 
اعضای شورای اسالمی این شهرس��تان، مدیرشعب 
بانک انصار در استان مرکزی، مسئوالن حمل ونقل 
شهرداری ساوه و کارشناس��ان اداره کل بازاریابی و 

تبلیغات برگزار ش��د.

قیمتنوع ارز 

3,491دالر آمریکا

4,17یورو

5,33پوند انگلیس

3,۰2دالر کانادا

95درهم امارات

3,49فرانک سوئیس

1,53لیر ترکیه

94ریال عربستان

1,۰3رینگت مالزی

11,9۰دینار کویت

57یوان چین

5روپیه هند

296,۰۰ین ژاپن

2,8دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

12,233اونس طال

438۰۰۰مثقال طال

1۰1۰17طالی 18 عیار

992,۰۰سکه بهار آزادی

994,۰۰سکه طرح جدید

496,۰۰سکه نیم

267,۰۰سکه ربع

173,۰۰سکه گرمی

نسیم نجفی

بانک مرکزی در بخشنامه ای 
به بانک ها و موسس��ات اعتباری 
در راستای سیاست های خروج 
از رک��ود، س��ه ش��رط را ب��رای 
پرداخ��ت تس��هیالت بانکی به 
بنگاه های اقتصادی تعیین کرد. 
به گزارش فارس، بانک مرکزی 
در بخش��نامه ای ب��ه بانک ه��ا و 
موسس��ات اعتباری اجرای سه 
الزام در پرداخت تس��هیالت به 
بنگاه های اقتص��ادی را ضروری 
اعالم ک��رد. در بخش��نامه بانک 
مرکزی آمده است: احتراما پیرو 
بخشنامه شماره 1۰9163/93 
مورخ 1393/4/22 به استحضار 
می رس��اند، با عنای��ت به نقش 

برجس��ته بانک ها و موسس��ات 
اعتباری غیربانکی در تامین مالی 
اقتصاد کشور، در شرایط حاضر 
ش��بکه بانکی رس��الت و وظیفه 
خطیری در خ��روج غیرتورمی 

از رکود اقتصادی برعهده دارد.
ضروری اس��ت در س��الی که 
طبق فرمایش��ات مق��ام معظم 
رهبری س��ال اقتصاد و فرهنگ 
با عزم مل��ی و مدیریت جهادی 
ن��ام گرفت��ه، تمام��ی بانک ها و 
موسس��ات اعتب��اری غیربانکی 
با روحیه جهادی و با احس��اس 
مسئولیت و اهتمام عالی، همگام 
با سیاس��ت های دولت محترم، 
نقش و رسالت خویش را به انجام 

رس��انده و با بهره گیری بهینه و 
هدای��ت صحی��ح مناب��ع مالی 
موجود، بستر های خارج نمودن 
فعالیت های اقتصادی از رکود و 
استفاده از ظرفیت های تولیدی 

را فراهم کنند.
بر همین اساس، بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ای��ران نیز 
به عن��وان مقام سیاس��ت گذار و 
ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور 
بر آن اس��ت تا به منظور تحقق 
بخش��یدن ب��ه اه��داف دول��ت 
محترم و کمک به رشد و توسعه 
اقتصادی کش��ور، سیاست هایی 
را با هدف هدایت ش��بکه بانکی 
کش��ور ب��ه تخصی��ص بهین��ه 

منابع و مص��رف ک��ردن آن در 
فعالیت های مولد و با نظرداشت 
کاهش بسترهای رشد مطالبات 

غیرجاری به مورد اجرا گذارد.
لذا خواهش��مند است مراتب 
ذی��ل ک��ه برگرفت��ه از بندهای 
»3«، »4« و »5« از بخش »ج« 
سیاس��ت های بانکی و اعتباری 
مجموع��ه سیاس��ت های دولت 
برای خ��روج غیرتورمی از رکود 
مص��وب جلس��ه 1393/7/2۰ 
هی��ات وزیران اس��ت، ب��ه نحو 
مقتضی مبنای عمل قرار گرفته 
و بر حس��ن اجرای آنه��ا نظارت 

کافی و الزم معمول شود.
1-  کس��ب اطمینان از تامین 

حداق��ل 25 درص��د از مناب��ع 
مال��ی م��ورد نی��از پروژه ه��ای 
س��رمایه گذاری از محل حقوق 

صاحبان سهام
از  اطمین��ان  کس��ب    -2
تامی��ن حداق��ل 25 درصد کل 
دارایی های ش��رکت ها در زمان 
اخذ تس��هیالت توس��ط حقوق 
صاحبان ش��رکت با احتس��اب 

تسهیالت اعطایی
3-  من��وط ک��ردن اعط��ای 
بنگاه ه��ای  ب��ه  تس��هیالت 
ب��زرگ ب��ه ارائ��ه صورت ه��ای 
مالی حسابرس��ی ش��ده توسط 
 حسابرس مس��تقل عضو جامعه 

حسابداران رسمی.

توسط بانک مرکزی انجام شد

ابالغ 3 بند از سیاست های خروج از رکود

گزارش2
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پیشرفت حوزه گردشگری در گرو 
ورود فناوری های نو است

یک عضو ش��ورای س��تاد نرم و هویت س��از معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت: اصل کار در 
حوزه گردشگری، توس��ط نخبگان انجام می شود زیرا 
پیشرفت حوزه گردش��گری، در گرو علمی کردن آن و 

ورود فناوری های نو است. 
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
حسین خطیبی، عضو شورای س��تاد نرم و هویت ساز 
معاونت علمی، با اش��اره به اهمیت فرهنگ س��ازی در 
صنعت گردش��گری اظهار کرد: گردش��گری در ایران 
باید به لحاظ علمی و تجربی به طور کامل نهادینه شود 
و ش��رکت های دانش بنیان و فعاالن و دست اندرکاران 
این عرصه باید امر فرهنگ سازی، تجاری سازی و نگاه 

دانش بنیان را به صورت جدی دنبال کنند.
وی افزود: در دنیای امروز بس��یاری از کش��ورهای 
جهان با پیشینه و آثار تاریخی غیر قابل مقایسه با ایران 
اسالمی و اس��تان اصفهان موفق شده اند قسمت عمده 
هزینه های اداره کش��ور خود را از صنعت گردش��گری 
تامین کنند. در خصوص ش��رکت های دانش بنیان در 
این حوزه هم به نظر می رسد امکان بهره گیری از دانش 
و پتانسیل علمی برای ارتقای جایگاه گردشگری ایران 
وجود داش��ته باش��د و باید در این زمینه فعالیت های 

جدی تری صورت پذیرد.
خطیب��ی ب��ا اش��اره ب��ه نقط��ه ای��ده آل در عرصه 
گردشگردی کش��ور بیان کرد: به نظر می رسد اگر هم 
بخش دولتی و هم بخش خصوص��ی اهتمام خود را به 
سمت گردش��گری س��وق دهند، وضعیت این صنعت 
بهتر شود. در کنار این ها نهادهای مدنی مثل واحدهای 

شوراها و تشکل های صنفی نیز باید کمک کنند.
این عضو ش��ورای س��تاد نرم و هویت س��از معاونت 
علمی با بیان اینکه ایجاد هماهنگ��ی و ارتباط متقابل 
میان دستگاه های عمومی، دولتی و خصوصی به عنوان 
عناصر مه��م این صنعت اقتصادی به حس��اب می آید، 
ادامه داد: اصل کار در این حوزه توس��ط نخبگان انجام 
می شود، زیرا پیشرفت حوزه گردشگری، در گرو علمی 
کردن آن و ورود فناوری های نو است و نخبگان علمی 

و تجربی، بازیگران اصلی توسعه این صنعت هستند.
خطیب��ی ب��ا بی��ان اینکه صنع��ت گردش��گری در 
کشورهای توسعه یافته بزرگ ترین منبع درآمدی آنها 
است، اظهار کرد: کش��ورما هم از این امر مستثنا نشده 
و بعد از سی و اندی سال به فکر واگذاری امور به بخش 
خصوصی افتاده اس��ت که جای تقدیر دارد اما در این 
بین مسائل و مش��کالتی هم پیش روی مسئوالن امر 

قرار دارد.

 ایران نهمین مقصد صادراتی 
ترکیه در سال 2014

به گزارش فارس، انجمن صادرکنندگان ترکیه اعالم 
کرد، آنکارا در س��ال 2014 مجموعا 68.062 میلیارد 
 دالر کاال به کش��ورهای مختلف صادر کرده اس��ت که 
65 درصد این رقم به 20 ش��ریک تجاری نخست این 

کشور صادر شده است.
این کشورها به ترتیب شامل آلمان، عراق، انگلیس، 
ایتالیا، فرانسه، آمریکا، روسیه، اس��پانیا، ایران، هلند، 
مصر، امارات، رومانی، عربس��تان، رژیم صهیونیستی، 
بلژی��ک، آذربایج��ان- نخج��وان، چین، لهس��تان و 

ترکمنستان هستند.
براس��اس این گزارش، س��هم آلمان به عنوان کشور 
نخست در فهرست ش��رکای تجاری ترکیه برابر با 15 
میلیارد دالر است و پوشاک بیشترین محصول صادراتی 

آنکارا به آلمان بوده است.
میزان صادرات ترکی��ه به ع��راق 9.7 میلیارد دالر، 
انگلیس 10.7 میلیارد دالر، فرانسه هفت میلیارد دالر 

و ایتالیا 6.4 میلیارد دالر عنوان شده است.

سیگار مارلبرو باید از مسیر قانونی 
وارد شود

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید 
کرد: واردات سیگار مارلبرو از مس��یر قانونی و رسمی 
به جای مس��یر غیرقانونی از موضوعاتی است که به آن 

تاکید داریم و این کار باید انجام شود. 
حبیب اهلل حقیقی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در 
رابطه با عدم استعمال دخانیات باید اقدامات بازدارنده 
و پیشگیرانه انجام ش��ود ولی اینکه بیاییم مسیر ورود 
دخانیات را از مسیر قاچاق به رس��می و قانونی تبدیل 
کنیم تا کنترل و نظارت های الزم روی آن انجام شود، 
امری الزم و ضروری اس��ت، چون در بازار سیگارهای 

قاچاق اطالعات شفاف و دقیقی وجود ندارد. 
حقیق��ی با بی��ان اینک��ه بای��د در م��ورد دخانیات 
اس��تانداردهای الزم رعایت شود و مس��ائل بهداشتی 
مورد توجه قرار گی��رد، گفت: ورود س��یگار و از جمله 
س��یگار مارلبرو از مس��یر قانونی از نیازها و ضروریات 

اصلی کشور محسوب می شود. 
چندی پیش نی��ز علیرضا بیات، معاون پیش��گیری 
و هماهنگی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ 
به اینکه در بازار س��یگارهای قاچاق اطالعات ش��فاف 
و دقیقی وجود ندارد ولی حجم زیادی از س��یگارهای 
برنددار به صورت قاچاق وارد می شوند نیز گفته بود که 
در حوزه دخانیات به جای اینکه کار فرهنگی را افزایش 
دهیم و از مض��رات آن صحب��ت کنی��م، مالیات های 
مختلفی ب��رای آن در نظر گرفته می ش��ود که همین 
موضوع منجر به افزای��ش واردات غیرقانونی و قاچاق 

شده است. 
ب��ه گفت��ه وی تج��ارت در ح��وزه دخانی��ات باید 
مج��زا از ح��وزه فرهنگی و آموزش��ی آن دیده ش��ود، 
بای��د قاچاق زدای��ی و جرم زدایی کنی��م و راه حل آن 
 این اس��ت که برای هر تقاضایی، مس��یر قانونی آن را 

تعریف کنیم. 

نشست بین المللی اقتصادی- 
تجاری گجرات در هند با حضور 
دبیرکل س��ازمان ملل، رؤسای 
جمه��ور، نخس��ت وزیران و 
مقامات عالی رتبه کش��ورهای 
ش��رکت کننده در حالی برگزار 
می ش��ود که ایران ب��ه هیاتی 
مرکب از معاون وزیر، مش��اور 
ریاس��ت جمهوری، مدیرعامل 
منطقه آزاد چابه��ار، به همراه 
برخی تجار و فعاالن اقتصادی 
بس��نده کرد. اجالس��ی که به 
همت نخس��ت وزیر هند برگزار 
می ش��ود تا به گفت��ه خودش 
به زودی به یک داووس در شرق 

تبدیل شود. 
ایده پرداز اصلی این اجالس 
نارین��درا مودی، نخس��ت وزیر 
هند اس��ت. او زمان��ی که وزیر 
ایالت گج��رات ب��ود، اجالس 
را پایه گ��ذاری ک��رد و ام��روز 
درارشد ترین جایگاه این کشور 

میزبان این اجالس است. 
مهم تری���ن کش�����ورهای 
ش��رکت کننده در این اجالس، 
هش��ت ش��ریک تج��اری اش، 
آمری��کا، اس��ترالیا، کان��ادا، 
انگلی��س، ژاپ��ن، س��نگاپور، 
آفریق��ای جنوب��ی و هلن��د 
هستند که به کشور هند برای 
س��رمایه گذاری ن��گاه ویژه ای 
دارن��د، آنه��ا ب��ا هیات ه��ای 
بلندپای��ه به این کش��ور آمدند 
ت��ا برای مناس��بات تج��اری - 
اقتص��ادی کالن با این کش��ور 
برنامه ری��زی کنن��د. در میان 
ش��رکت کننده  کش��ورهای 
آمریکا پرتعدادترین را به خود 
اختص��اص داده و ج��ان کری 
در رأس آنه��ا ب��ه هن��د رفته 
اس��ت تا در کن��ارش مدیران 
ارش��د بزرگ ترین شرکت های 
آمریکایی برای سرمایه گذاری 
در هن��د تصمی��م بگیرن��د. به 
گ��زارش »فرص��ت ام��روز« و 
براس��اس گزارش های��ی که از 
س��وی برگزارکنندگان منتشر 
ش��ده اس��ت، 120 کش��ور به 
دعوت نخس��ت وزیر هند برای 
س��رمایه گذاری در این کشور 

در گج��رات گ��رد ه��م آمدند. 
انگلی��س ب��ا 210 نف��ر، ژاپن 
با 170 نف��ر، اس��ترالیا با 160 
نف��ر، هلن��د و س��نگاپور 100 
نفر، کان��ادا 55 نف��ر، آفریقای 
جنوب��ی 50 نفر، روس��یه 50 
نفر، فرانسه و دانمارک 40 نفر 
و... ب��ه هند رفته ان��د و از ایران 
که برای نخس��تین بار اجالس 
گج��رات را تجربه می کند، یک 
هی��ات تج��اری – اقتص��ادی 
مرکب از تج��ار، مدیران حوزه 
نف��ت و ان��رژی، مع��اون وزیر 
راه و مدیرعام��ل منطق��ه آزاد 
چابهار به ریاس��ت اکبر ترکان، 
مشاور ریاست جمهوری و دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری 
و ویژه اقتصادی حض��ور دارد. 
اگرچه تعداد اعضای هیات های 
ش��رکت کننده، نام ش��رکت ها 
و مدی��ران کم و بی��ش عنوان 
ش��ده اس��ت اما پایگاه خبری 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که 
برگزاری اجالس را اطالع رسانی 
می کند، از تعداد اعضای هیات 
ایرانی و نام آنه��ا ذکری نکرده 

است. 
ت��رکان ب��ه هم��راه هی��ات 

همراهش با نخس��ت وزیر هند 
دیدار کرده و نام��ه ای را نیز از 
سوی ریاست جمهوری به دست 
ناریندرا م��ودی تقدیم کرد که 
طی آن دکتر حس��ن روحانی 
از نخس��ت وزیر هند برای یک 
س��فر رس��می به ایران دعوت 
کرده اس��ت. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی این هی��ات از مراکز 
بزرگ فوالدسازی، نیروگاه ها و 
پاالیشگاه های نفت گجرات در 

غرب دیدن کرده است. 

انتظاری کوچک از 
رویدادی بزرگ

براس��اس همی��ن گ��زارش 
مش��اور رییس جمهور و هیات 
همراه��ش محمد س��عید نژاد 
معاون وزیر راه و رییس سازمان 
بنادر و دریانوردی، حامد علی 
مبارک��ی مدیرعامل س��ازمان 
منطقه آزاد چابهار و جمعی از 
مدیران ح��وزه نفت و انرژی در 
دیدار با نخست وزیر هند تمایل 
ای��ران را به گس��ترش روابط با 

هند اعالم کردند. 
ط��رح انتق��ال گاز ای��ران به 

هن��د از طری��ق چابهار ش��اید 
مهم ترین موضوع بحث ترکان 
و هندی ها در این اجالس است. 
مشاور رییس جمهور همچنین 
ب��ا تمجید از بخ��ش خصوصی 
هند، از نخست وزیر این کشور 
خواس��ته اس��ت تا مناس��بات 
تج��اری – اقتصادی ش��ان را 

گسترش دهند. 
نخس��ت وزیر هند س��فر به 
ایران را دور از انتظار ندانس��ته 
و وعده داده است در نخستین 
فرصت ب��ه این دعوت پاس��خ 
خواه��د داد و اب��راز امیدواری 
کرده که س��رمایه گذاری تجار 
و صنعتگ��ران کش��ورش در 
چابهار هرچه زودتر وارد مراحل 
اجرایی شود. مقام ارشد اجرایی 
کش��ور هند معتقد است ایران 
و هند در ش��رایط س��ختی در 
کنار هم ایستاده اند و اطمینان 
داده اس��ت که باز هم به روابط 

خوب شان ادامه خواهند داد. 
حضور هیات بزرگ آمریکایی 
و در رأس آنه��ا ج��ان کری در 
ای��ن اج��الس از جالب تری��ن 
مس��ئله های این نشست است 
زیرا ناریندرا م��ودی تا پیش از 

نخس��ت وزیری اجازه ورود به 
آمریکا را نداش��ت و ام��روز به 
خاطر عالقه به سرمایه گذاری 
در گج��رات و تبدی��ل آن ب��ه 
ی��ک منطق��ه جهان��ی ب��رای 
سرمایه گذاری و رشد و توسعه 
این ایالت به س��ینه هیچ یک از 
عالقه مندان به سرمایه گذاری 

در هند دست رد نمی زند. 
اجالس گجرات شاید پیش از 
این در قالب نشست هایی برای 
مالقات تجار و مراودات تجاری 
کوچک برگزار می شد اما سطح 
برگ��زاری آن در هفتمین دوره 
و ابعاد نیروه��ای امنیتی دولت 
هند در این ایالت نشان می دهد، 
مودی نخست وزیر هند عزمش 
را ج��زم ک��رده ت��ا اج��الس 
اقتص��ادی گج��رات را به یکی 
دیگر از مهم تری��ن رویدادهای 
اقتصادی جه��ان تبدیل کند. 
اج��الس اخیر گج��رات از نظر 
مق��ام ش��رکت کنندگان، ابعاد 
و کمی��ت برگ��زاری آن را در 
ردیف بزرگ ترین نشست های 
اقتصادی جه��ان قرار می دهد. 
با ای��ن توصی��ف بای��د منتظر 
ماند و دی��د هی��ات ایرانی در 
کنار هیات ه��ای بلندپایه دیگر 
کشورهای ش��رکت کننده چه 
سهمی از سرمایه گذاری در هند 
یا جذب سرمایه گذار از هند را 

نصیب خود کرده اند. 
این اج��الس که دو س��االنه 
برگزار می ش��ود از سال 2003 
پایه گذاری شده است. 80 مقام 
ارش��د دولتی از جمله معاونان 
رییس جمهور و نخست وزیران 
15 کش��ور، وزرای خارج��ه 
و اقتصاد 24 کش��ور، دبیرکل 
سازمان ملل متحد، رییس بانک 
جهانی، نماین��دگان پارلمان و 
وزرای اعظ��م هند، ب��ه همراه 
صاحبان صنای��ع معظم نفت و 
گاز و گروه های سرمایه گذاری 
بین الملل��ی در ای��ن اج��الس 
حضور دارن��د. ای��ن اجالس با 
حضور بیش از چهار هزار مدیر 
اقتصادی دولتی و خصوصی از 
120 کش��ور در شهر احمدآباد 
ایالت گج��رات تا چهارش��نبه 

ادامه خواهد داشت. 

دبیرکل سازمان ملل، رؤسای جمهور، نخست وزیران و وزرا  به گجرات هند رفتند

حضور کمرنگ ایران در اجالس اقتصادی شرق

اختصاص س��یم کارت به افراد زیر 
18 سال ماجرای طول و درازی است 
که سال هاس��ت ب��رای آن تدابیری 
اندیش��یده می ش��ود و بع��د از اجرا 
مخالفانی ظاهر ش��ده و جلوی آن را 

می گیرند. 
سال 91 بود که یکی از اپراتور های 
تلف��ن هم��راه اق��دام ب��ه توزی��ع 
سیم کارت های موس��م به »دانش«  
در برخی مدارس کش��ور ک��رد. این 
س��یم کارت ها که به ص��ورت رایگان 
به دس��ت دان��ش آم��وزان متقاضی 
می رسید دارای 200 پیامک رایگان 
و 20 دقیق��ه مکالمه رای��گان درون 

شبکه نیز بود. 
ئ��ه ای��ن  را چن��دی پ��س از ا
سیم کارت ها در بعضی مدارس حسن 
رضوانی، معاون وقت سازمان تنظیم 
مقررات با اشاره به توزیع سیم کارت 
تلفن همراه در مدارس کش��ور که به 
دلیل مخالفت نهادهای نظارتی و نیز 
وزارت آموزش و پرورش متوقف شده 
است، اظهار داش��ت: سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی براساس 
طرح پلیس فتا به ارائه پیشنهادی به 
اپراتورهای تلفن هم��راه اقدام کرده 
است که براساس آن سیم کارت های 
مختص دان��ش آم��وزان و کودکان 
عرضه ش��ود که تنها قابلیت دریافت 
و تماس با والدین و نیز ش��ماره های 

اضطراری و ضروری را داشته باشد. 
وی ب��ا تاکی��د براینک��ه طب��ق 
قوانی��ن موج��ود کش��ور واگذاری 
س��یم کارت به اف��راد زیر 18 س��ال 
ممنوع اس��ت، گفته ب��ود: هم اکنون 
واگذاری س��یم کارت های موسوم به 
» دانش«  در مدارس کش��ور متوقف 
ش��ده اس��ت اما باید ت��الش صورت 
گیرد که اس��تفاده از موبایل در میان 
کودکان و نوجوانان در صورت لزوم، 
ضابطه مند باشد.   رضوانی با اشاره به 
برنامه های نظارتی س��ازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد 
عملکرد اپراتوره��ای موبایل در این 

زمینه تاکید کرد: نظارت بر واگذاری 
ضابطه مند سیم کارت و احراز هویت 
مالکان با توجه به ش��رایط س��نی از 
جمله مس��ائلی اس��ت که از س��وی 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی مورد توجه قرار گرفته است.   
معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی با اشاره به تبعات 
اجتماعی ناشی از واگذاری بی ضابطه 
س��یم کارت در می��ان ک��ودکان و 
نوجوانان و نبود نظارت بر اس��تفاده 
ازاین سیم کارت ها که از سوی پلیس 
فضای تب��ادل اطالعات ب��ه دفعات 
تاکید شده اس��ت، خاطرنشان کرده 
بود: با ارائه سرویس سیم کارت های 
مختص تماس های اضطراری از سوی 
اپراتورها بسیاری از مشکالت در این 
زمینه حل خواهد ش��د حتی شواهد 
نیز نش��ان می دهد ک��ه اپراتورها به 
ارائه این س��رویس تمایل دارند.  اما 
حاال پس از گذش��ت دو سال ونیم از 
این ماجرا ب��ار دیگ��ر زمزمه هایی از 
سوی س��ازمان تنظیم مقررات برای 
واگذاری سیم کارت مختص کودکان 

و نوجوانان شنیده می شود. 
دو روز پیش معاون سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات از الزام اپراتورهای 
موبایل به ارائه س��یم کارت های ویژه 
کودکان و نوجوانان ظرف ش��ش ماه 
آین��ده خب��ر داد و این ط��رح را گام 
نخس��ت حرکت ب��ه س��مت اجرای 
پیوست فرهنگی موبایل عنوان کرد. 
 صادق عباسی ش��اهکوه، در مورد 
مصوبه کمیس��یون تنظیم مقررات 

ارتباط��ات مبنی بر اب��الغ ضوابط و 
مقررات اس��تفاده از خدمات نس��ل 
س��وم موبایل در کشور اظهار داشت: 
این مصوبه در راستای اصول و قوانین 
مربوط به پیوست فرهنگی خدمات 
موبایل در کش��ور به تصویب رسیده 
است.   وی با بیان اینکه در این مصوبه 
تکالی��ف اپراتورهای موبای��ل برای 
ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان 
اعالم شده است، افزود: براین اساس 
اپراتورهای موبایل موظف ش��ده اند 
که س��یم کارت مخصوص کودک و 

نوجوان عرضه کنند. 
 معاون صدور مجوز سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره 
به تاکیدات صورت گرفته در مورد این 
مصوبه برای عدم مجوز خریدوفروش 
سیم کارت به افراد کمتر از 18 سال 
ادامه داد: مس��ئولیت هر سیم کارت 
به عهده فردی است که سیم کارت به 

نام او به ثبت رسیده باشد. 
وی گفت: اپراتورهای موبایل باید 
در س��یم کارت های مختص کودکان 
و نوجوانان، ویژگی هایی تعبیه کنند 
که والدین براساس نیاز فرزندان خود 
این س��یم کارت ها را تهیه کرده و در 
اختیار فرزندانشان بگذارند. همچنین 
براساس این طرح، اپراتورها می توانند 
رنجی از ش��ماره های قابل واگذاری 
خ��ود را ب��ه ک��ودکان و نوجوان��ان 

اختصاص دهند. 
 عباسی ش��اهکوه با تاکید براینکه 
ارائه س��یم کارت مختص کودکان و 
نوجوانان در دنیا متداول است افزود: 

به طور قطع این سیم کارت ها از نظر 
قیمت تفاوتی با سیم کارت های دیگر 
ندارد و تنها ویژگی های آن در تعیین 
میزان دسترسی به خدماتی است که 
اپراتورهای موبایل ارائ��ه می دهند.   
وی گفت: این مصوبه به اپراتورهای 
موبایل ابالغ ش��ده و ای��ن اپراتورها 
ظرف ش��ش م��اه فرص��ت خواهند 
داشت که این سرویس را برای عموم 
عرضه کنند.   مع��اون رگوالتوری با 
بی��ان اینکه پیوس��ت فرهنگی تلفن 
همراه هنوز از سوی مرکز ملی فضای 
مجازی ابالغ نشده اس��ت، افزود: ما 
منتظر نهایی ش��دن ای��ن آیین نامه 
هس��تیم اما ت��ا زمانی که پیوس��ت 
فرهنگی موبایل، ابالغ نش��ده است 
فعال و در راس��تای اصول و چارچوب 
ای��ن پیوس��ت فرهنگ��ی، مصوب��ه 
ضواب��ط خدمات مخت��ص کودکان 
و نوجوان��ان در موبای��ل باندپهن به 
اپراتورها ابالغ ش��ده است.  حسین 
رمضانعلی کارش��ناس امور فرهنگی 
ک��ودکان و نوجوانان درب��اره خوب 
یا ب��د ب��ودن س��یم کارت های ویژه 
کودکان به »فرصت ام��روز« گفت: 
این سیم کارت ها می تواند مشکالت 
زیادی را از پیش روی والدین بردارد 
و برخ��ی نگرانی ه��ای والدین را کم 
کند ام��ا می تواند معضالت��ی را نیز 
به وجود بیاورد.  وی اف��زود: یکی از 
ویژگی ه��ای این س��یم کارت ها این 
اس��ت ک��ه پیامک ه��ای تبلیغاتی 
که مناس��ب افراد کم س��ن و س��ال 
نیست ارسال نمی ش��ود.  رمضانعلی 
درباره کش��ورهایی که از این ش��یوه 
برای ارتباط کودکان خود اس��تفاده 
می کنند، گفت: در اغلب کشور های 
جهان افراد زیر س��ن قانونی با مجوز 
والدین خود می توانن��د از تلفن های 
همراه رایج در کش��ور خود استفاده 
کنند اما ت��ا آنجایی که م��ن اطالع 
دارم فقط چند کشور بوتان، لتونی و 
الئوس از سیم کارت های اختصاصی 
ب��رای ک��ودکان جامعه خ��ود بهره 

می گیرند. 

سیم کارت کودک؛ خوب یا بد؟

صادرات گردشگری 

واردات 

مینو گله

محمد ممتازپور 

گزارش2



»ظاه��ری عب��وس و بن��ای 
بی کیفی��ت و پ��رت از ش��هر« 
توصیفی بود که عباس آخوندی 
در ابتدای ش��روع ب��ه کار خود 
در وزارت راه وشهرس��ازی 
از »مس��کن مه��ر« - ی��ادگار 
دولت های نهم و دهم - داشت، 
طرحی شکست خورده که عده 
کثیری از جمعیت کش��ورمان 
درگیر آن هس��تند و قرار است 
سرپناه دو میلیون و 300 هزار 
خانوار باشد. عدم اس��تفاده از 
مصالح استاندارد، عدم جانمایی 
درس��ت، عدم تحویل به موقع 
واحد ها ب��ه مال��کان، افزایش 
قیم��ت چن��د ب��اره در ط��ول 
مدت س��اخت و عدم امکانات 
روبنایی و زیربنایی از مهم ترین 
اش��کاالت این طرح بودند که 
همین عیوب طرح را که در ایده 
اولیه، منطقی نش��ان می داد به 
میراث تلخ دولت نه��م و دهم 
که آبروی دولت لقب داش��ت، 

تبدیل کرد. 
ح��ال قائم مق��ام وزی��ر راه 
وشهرس��ازی در امور مسکن با 
اطمینان کامل از مختومه شدن 
پرونده مس��کن مهر در س��ال 
94 خبر داد و درباره ش��بهات 
ایجاد شده در این طرح دولتی 
توضی��ح داد. اینکه سرنوش��ت 
واحده��ای نیم��ه تم��ام چ��ه 
می شود و افزایش قیمت برخی 
از فازها به چه دلیل بوده است؟ 
به گزارش »فرص��ت امروز« 
احم��د اصغ��ری مهرآب��ادی 
روزگذش��ته در نشست خبری 
ب��ا ارائ��ه عملک��رد دول��ت در 

مس��کن مهر ب��ا بی��ان اینکه از 
مجموع دو میلیون و 300هزار 
قرارداد واحدهای مسکن مهر، 
یک میلی��ون و 680 هزار واحد 
س��اخته ش��ده اس��ت، گفت: 
90 درصد پروژه مس��کن مهر 
تا پایان س��ال جاری ب��ه اتمام 
می رسد و س��اخت 10 درصد 
باقی هم که برخ��ی از فازهای 
پردی��س ته��ران از جمل��ه آن 
هس��تند، به س��ال 94 موکول 
می ش��ود.  وی ادام��ه داد: 
200 ه��زار واحد مس��کن مهر 
از هفته آینده تا پایان س��ال به 
متقاضیان تحویل می شود که 
در این مدت یک میلیون و 252 

هزار واحد افتتاح شده است. 

اعتبار  مسکن مهر روی 
میز جهانگیری

مهرآب��ادی ب��ا تاکی��د ب��ر 
اینکه هیچ واح��د نیمه تمامی 
را ب��ه متقاضی��ان تحوی��ل 
نمی دهیم، گف��ت: کارگروهی 
را ب��ا نماین��دگان وزارت راه و 
شهرس��ازی، تع��اون، نی��رو و 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
تش��کیل داده ای��م ک��ه تم��ام 
اعتبارات مورد نیاز برای ساخت 
واحدهای نیمه تم��ام و تجهیز 
ش��هرهای جدید ب��ه خدمات 
زیربنای��ی و روبنای��ی در آن 

کارگروه برآورد شده است. 
قائ��م مق��ام وزی��ر راه و 
شهرس��ازی در امور مس��کن با 
اشاره به برآورد اعتبارات مورد 
نیاز گفت: طبق محاسبات انجام 
شده تمام واحدهای مسکن مهر 

برای تامین خدم��ات روبنایی 
مانند س��اخت مدرسه، مسجد 
و... به پنج ه��زار میلیارد تومان 
و برای تامین خدمات زیربنایی 
ب��ه 5 ه��زار و 600 میلی��ارد 
تومان نی��از دارند ک��ه موضوع 
برای پیگیری بیشتر به معاون 
اول رییس جمه��ور ارجاع داده 
شده است که بودجه هم لحاظ 
ش��ود و البته ای��ن موضوع در 
کمیس��یون عمران به تصویب 
رسیده و به کمیس��یون تلفیق 
ارجاع ش��ده اس��ت.  وی ادامه 
داد: طب��ق محاس��بات انج��ام 
شده شهرهای جدید به دو هزار 
و 250 باب مدرس��ه، 800 باب 
مسجد و 304 باب کالنتری نیاز 
دارد که دول��ت از محل منابع 
داخل��ی خود 90 باب مس��جد 
س��اخته و همچنین 300 باب 
مدرس��ه و70 باب کالنتری در 

حال ساخت دارد. 

پیمانکاران مقصر افزایش 
قیمت مسکن مهر نیستند 

قائ��م مق��ام وزی��ر راه و 
شهرسازی با اش��اره به قانونی 
بودن افزایش قیم��ت برخی از 
واحدهای مس��کن مهر تاکید 
کرد: در مقطعی قیمت مصالح 
ساختمانی و دستمزدها افزایش 
یافت ک��ه منج��ر ب��ه افزایش 
قیمت ها شد از طرفی دیگر نوع 
قراردادهای ش��هرها با یکدیگر 
متف��اوت اس��ت و برخ��ی از 
هزینه ها در برخی از قراردادها 

لحاظ شده است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش 

قیمت واحدهای کیس��ون در 
پرن��د، تاکید ک��رد: در قرارداد 
این پیمانکار، ن��رخ تورم لحاظ 
شده اس��ت و متقاضی باید نرخ 
تورم را هر چقدر که باش��د در 
پایان کار به پیمان��کار بپردازد 
و از س��وی دیگر ای��ن پیمانکار 
اقدام به حصارکش��ی محوطه 
فاز خود کرده که در قرارداد به 
این اقدام متعهد نبود بنابراین 
افزایش قیم��ت در این واحدها 
طبیعی است.  مهرآبادی ادامه 
داد: از طرف��ی دیگ��ر در برخی 
از قراردادها ایجاد ش��بکه های 
گازی، آب و ب��رق و فاضالب بر 
عهده متقاضی اس��ت که تمام 
ای��ن امور ب��ه افزای��ش قیمت 
منجر می شود بنابراین افزایش 
قیمت ه��ا غیر قانون��ی نبوده و 
مقصر هم پیمانکاران نیستند. 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه البته با پیمانکارانی 
که تاخیر غیرمج��از در تحویل 
واحدها داشته باش��ند، برخورد 
ج��دی می کنیم، ادام��ه داد: هر 
پیمانکاری که نتواند پروژه را در 
زمان مق��رر تحویل دهد جریمه 
پنج تا 10 درصدی خواهد ش��د 
و در حال حاضر پیمانکار کیسون 
را ب��ه مبلغ 10 درص��د از هزینه 
کل، جریم��ه کرده ای��م چراکه 
نتوانس��ت پروژه را در زمان مقرر 

به متقاضیان تحویل دهد. 

افزایش تسهیالت بانکی 
به 50 هزار میلیارد تومان 

مهرآبادی با اشاره به مصوبه 
دولت یازدهم درباره مسکن مهر 

گفت: خوشبختانه دو مصوبه ای 
که باعث سرعت در ساخت و ساز 
مس��کن مهر در دولت یازدهم 
می شد تصویب ش��د، دولت در 
ابتدا با افزایش سقف تسهیالت 
از 48 ه��زار میلی��ارد تومان به 
50 هزار میلی��ارد موافقت کرد 
و بع��د هم تس��هیالت فردی از 
25 میلیون تومان به 30 میلیون 
تومان افزایش یافت. وی ادامه 
داد: از س��وی دیگر بازپرداخت 
تس��هیالت هم برای م��ردم از 

15 سال به 20 سال رسید. 
قائ��م مق��ام وزی��ر راه و 
شهرس��ازی در امور مس��کن با 
بیان اینکه تاکنون یک میلیون 
و 368 ه��زار و اح��د دفترچه 
اقس��اط صادر ش��ده و 4هزار و 
700 میلی��ارد توم��ان وصول 
اقساط مس��کن مهر داشته ایم، 
گفت: با تنفس سه س��اله بانک 
مرک��زی این میزان از اقس��اط 
وصول شده به ساخت و ساز در 

مسکن مهر اختصاص یافت. 
وی ادام��ه داد: تاکنون بانک 
مسکن 43 هزار و 400 میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی پرداخت 
کرده اس��ت که البته تمام این 
تسهیالت به مسکن مهر تعلق 
نیافت��ه اس��ت و در مجم��وع 
بیش 43 هزار میلی��ارد تومان 
تسهیالت بانک مس��کن هزار 
و 400 میلی��ارد تومان به بافت 
فرس��وده، چهار ه��زار میلیارد 
تومان بابت س��اخت 400 هزار 
و احد روستایی و 400 میلیارد 
تومان بابت حوادث غیر مترقبه 

اختصاص داده شد. 

کمیسیون تلفیق، سرنوشت واحدهای نیمه تمام مسکن مهر را رقم می زند 

خواسته 10 هزار و 600 میلیاردی مسکن مهر 

رکود بازار مسکن هر چند بازار مسکونی ها 
را از پ��ای درآورد اما تاثی��رش در تجاری ها 
چندان قابل توجه نب��ود و اثبات این جریان 
هم افزای��ش قیمت تج��اری در دوره رکود 
بود. بن��گاه داران از قیمت ه��ای میلیاردی 
برای مغازه ه��ای 10 مت��ری راس��ته بازار 
معروف تهران ح��رف می زنن��د و البته این 
نرخ های نجوم��ی، تنها به مغازه ه��ای بازار 
تهران محدود نمی ش��ود، قیمت غرفه های 
مراکز تج��اری معروف تهران ه��م از متری 

50 میلیون تومان ش��روع می ش��ود و حتی 
به متری 150 میلیون تومان هم می رسد. 

این قیمت های نجوم��ی مغازه های بازار 
تهران طرفداران زیادی هم دارد و اصال کار 
به سپردن واحدها به بنگاه های مشاور امالک 
نمی رس��د و به محض قصد فروش داش��تن 
به فروش می رس��د. در ج��دول زیر قیمت 
برخی از مغازه های بازار تهران آمده است که 
میانگین قیمت ها هر متر چیزی حدود 40 تا 

50 میلیون تومان است. 
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وضع مالیات بر خانه های خالی 
سیاست غلطی است 

عضو کمیس��یون عمران مجلس با انتقاد بر عملکرد 
دولت مبنی بر افزای��ش مالیات خانه های خالی، گفت: 
وضع مالیات بر خانه های خالی در قانون مالیات ها دیده 
شده اما مخالف وضع مالیات بر خانه های خالی هستم. 
به گ��زارش ایلنا، مه��رداد الهوتی با بی��ان اینکه در 
کشورمان با آن تعریفی که از خانه خالی می شود، خانه 
خالی وجود ندارد، تاکید کرد: مسئوالن در نظر داشته 
باشند که درواقع عدم شرایط فروش باعث خالی ماندن 

خانه ها شده است. 
وی اظهار کرد: باید اول ش��رایط ف��روش واحدهای 
ساخته شده ایده آل شود و تعریف درستی از خانه های 
خالی داشته باشیم که همین موضوع خود عاملی برای 
افزایش قیمت مسکن نش��ود و بعد از تعداد خانه های 

خالی آمار بدهیم. 
الهوتی با بیان اینکه آمار وجود 450 هزار واحد خالی 
در تهران و کرج را هم قب��ول ندارم، گفت: معتقدم این 
آمار غیر واقعی است و بارها هم گفته ام که وقتی تعریف 
درستی از خانه های خالی نداریم چطور می توانیم تعداد 

آن را بشماریم. 
این عضو کمیس��یون عمران مجلس ادام��ه داد: در 
حال حاضر ش��رایط خوبی برای ف��روش وجود ندارد، 
بنابراین سرمایه گذاران و سازندگان نمی توانند در این 
شرایط واحدهای مسکونی را به فروش بگذارند و دولت 
به جای اینکه به این تولیدکنندگان مسکن پاداشی را 
بابت جبران کمبود مس��کن بدهد، مالیاتش را افزایش 

می دهد که معتقدم سیاست غلطی است. 

رونق ساخت وساز با واگذاری زمین 
ارزان به تعاونی ها

واگذاری زمین ارزان قیمت به اتحادیه ها و تعاونی ها 
توس��ط دولت، ضمن رونق ساخت و س��از و اش��تغال 
در کش��ور، بخش مس��کن را از رکود خ��ارج می کند. 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت 
معتقد اس��ت: از دور خارج کردن تعاونی ه��ا و میدان 
دادن به انبوه سازان و شرکت های چینی و ترک، مردم 
را از خرید خانه محروم کرده و تورم سنگینی در بخش 

مسکن به وجود آورده است. 
به گزارش ایسنا، اس��ماعیلی خاکفرجی گفت: تنها 
راه تامین مس��کن ارزان قیمت واگذاری بخش مسکن 
به شرکت های تعاونی است زیرا در بخش تعاون داللی 
و س��ودآوری مطرح نیس��ت و منافع همه اعضا درنظر 

گرفته می شود. 
وی با بیان اینکه تعاونی های مسکن کارنامه پرباری 
در ساخت و س��از دارند، تصریح کرد: تعاونی ها ساالنه 
هزاران واحد مس��کونی را با ارزان ترین قیمت و س��ود 
کم س��اخته و تحویل داده اند ازای��ن رو نقش تعاونی ها 
در اشتغال و تولید باید پررنگ شود زیرا با ورود بخش 
تعاون ب��ه عرصه کارآفرین��ی و تولید، اه��داف اقتصاد 

مقاومتی محقق می شود. 
به گفته خاکفرجی، بسیاری از شهرک ها و پروژه های 
مسکونی توسط تعاونی ها احداث شده و غالب مردم از 

طریق تعاونی های مسکن خانه دار شده اند. 
مدیرعامل اتحادی��ه تعاونی های مس��کن کارکنان 
دول��ت درعین ح��ال با تاکید ب��ر ضرورت نظ��ارت بر 
تعاونی های مس��کن، اظهار کرد: در چند سال گذشته 
با افتادن بخش مس��کن به دست انبوه س��ازان و دادن 
وام و تسهیالت، تورم س��نگینی به بخش مسکن وارد 
ش��د که ورود نقدینگی های جامعه به سمت بازارهای 
واسطه گری و داللی نظیر سکه و ارز را به دنبال داشت. 
خاکفرجی با اشاره به برنامه دولت یازدهم برای تامین 
مسکن ارزان قیمت، اظهار کرد: در راستای صاحبخانه شدن 
بسیاری از اقشار محروم و کم درآمد جامعه، دولت یازدهم 
تامین مسکن استیجاری و تکمیل پروژه های مسکن مهر را 
در دستور کار خود قرار داده است اما عدم واگذاری زمین از 
سوی دولت طی چند سال گذشته موجب رکود و غیرفعال 
شدن بسیاری از اتحادیه ها و تعاونی های مسکن شده که 
این امر به کاهش تولید و اشتغال در بخش مسکن منجر 

شده است.

500 میلیارد تومان اعتبار برای 
ساخت شناور 

معاون امور بندری س��ازمان بن��ادر و دریانوردی از 
تخصیص 500 میلی��ارد تومان اعتب��ار از محل وجوه 
اداره شده این سازمان برای س��اخت شناور خبر داد و 
گفت: در سال 93 بودجه وجوه اداره شده از محل منابع 

سازمان به حدود 60 میلیارد تومان رسید.
به گزارش مانا، علی جهاندیده ب��ا بیان اینکه ثروت 
ایجاد شده در حوزه بندری و دریایی از محل وجوه اداره 
ش��ده به بیش از 1600 میلیارد تومان می رسد، اظهار 
کرد: بابت این طرح ها حدود 250 میلیارد تومان یارانه 

پرداخت شده یا متعهد به پرداخت آن هستیم.
وی تصریح کرد: اولویت س��ازمان در بنادرش��مالی 
ش��ناورهای تجاری، مس��افری و تجهی��زات بندری و 
درجنوب شناورهای مسافری، گردشگری، تجهیزات 
بندری و بعضا پروژه های مهم و تاثیرگذار مس��تقل در 

بخش حمل و نقل دریایی است.
وی وجوه اداره ش��ده س��ازمان بن��ادر را اهرمی در 
ارتباط با مدیری��ت منابع مالی و ب��ه منظور حمایت از 
حضور بخش خصوصی در بن��ادر و حمل و نقل دریایی 
ذکر کرد و گفت: در دولت یازده��م توجه به مدیریت 
منابع بیش��تر از گذش��ته وج��ود دارد به گون��ه ای که 
در س��ال 93 بودجه وج��وه اداره ش��ده از محل منابع 
 سازمان بنادر و دریانوردی به حدود 60 میلیارد تومان 

رسیده است.
معاون امور بن��دری س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
ادام��ه داد: این ب��دان معنی اس��ت که می ت��وان پنج 
برابر این رق��م یعنی ح��دود 300 میلی��ارد تومان را 
از مح��ل مناب��ع بانک��ی ب��ه پروژه ه��ای اولوی��ت دار 
 س��ازمان بن��ادر در ح��وزه حمل و نق��ل دریای��ی وام 

پرداخت کرد.

نیاز به سرمایه گذاری 
35 هزار میلیاردی در حوزه ریلی

وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت: برای افزایش س��هم 
20 درص��دی حمل و نقل بار و مس��افر توس��ط ناوگان 
ریلی در افق 1405، به بیش از 35 هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری جدید نیاز داریم. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با 
بیان اینکه نرخ کم سرمایه گذاری در ناوگان حمل و نقل 
ریل��ی و پایین بودن کیفی��ت آن می��زان نارضایتی را 
افزایش داده اس��ت، اظهار کرد: مش��کلی که در ایران 
داریم نرخ پایین بهره وری است، این مسئله ای است که 

در حمل و نقل هم باید به آن توجه جدی شود. 
وی تاکید کرد: پایین بودن نرخ سرمایه گذاری ریلی 
از وجود مش��کالت زیادی در این بخش حکایت دارد و 
طبق اعالم اعضای انجمن حمل ونقل ریلی در ش��ش 
سال گذشته ارزش سرمایه گذاری برای ورود لکوموتیو 
و واگن باری و مس��افری در این بخ��ش کمتر از 350 
میلیون دالر بوده که متاس��فانه بخش عم��ده آن نیز 

کارکرده و دست دوم بوده است. 
آخوندی اف��زود: 127 هزار دس��تگاه کامیون باالی 
25 سال در کش��ور داریم که حدود دو برابر استاندارد 
س��وخت مص��رف می کنن��د یعن��ی در حمل و نق��ل 
جاده ای هم س��رمایه گذاری نکرده ایم بنابراین الزمه 
سرمایه گذاری در این بخش تجدیدنظر در بخش های 
دولتی و خصوصی است تا نرخ بهره وری ملی را افزایش 
دهیم. وی اظهار داشت: میانگین سن ناوگان ریلی 25 
سال است یعنی نرخ سرمایه گذاری در آن کم، کیفیت 

پایین و میزان نارضایتی باالست. 
وی اف��زود: راه آه��ن در ای��ران وس��یله حمل و نق��ل 
طبقات ضعیف و متوسط اس��ت و دولت به دلیل مسائل 
زیست محیطی و اجتماعی به آن ارزش افزوده می پردازد. 

تامین فاینانس خرید تجهیزات 
بنادر شهید رجایی و چابهار

مدیر کل تامین تجهیزات سازمان بنادر از اختصاص 
100 میلیارد تومان برای تجهیزات بنادر شمالی  کشور 
خبر داد و گفت: 207 میلیون دالر برای تهیه تجهیزات 
بن��در ش��هیدرجایی و 50 میلیون یورو ب��رای تامین 
تجهیزات بندر چابهار از محل فاینانس تامین می شود. 
به گزارش ف��ارس،  عبدالکری��م رزازان درباره تامین 
تجهیزات برای بنادر تجاری کش��ور، اظهار داشت: در 
فاز دوم بندر شهید رجایی اقدامات اساسی انجام شده 
اس��ت تا بتوانیم از محل منابع غیر سازمانی، این پروژه 

تکمیل شود. 
وی ادامه داد: فرآیند کار در این پروژه اجرایی ش��ده 
اس��ت تا به زودی بت��وان از خطوط اعتب��اری موجود 

استفاده کرد و پروژه را به اتمام رساند. 
رزازان در مورد یال ش��رقی بندر شهیدرجایی بیان 
کرد: این پروژه از نظر س��ازه زیربنایی به اتمام رسیده 
است و منتظر تامین تجهیزات هستیم تا با وارد شدن 
آنها عمال در بخش کانتینری به ظرفیت شش میلیون 
TEU دس��ت یابیم، در این ب��اره تجهی��زات بندری 
نسل ششم باید وارد ش��وند که بسیار پیشرفته و کامل 

هستند. 
وی اظه��ار داش��ت: در ف��از 3 بندر ش��هیدرجایی 
س��رمایه گذاران اس��تقبال کردند که برنامه داریم در 
آینده نزدیک فراخوان ج��ذب فاینانس خارجی آن را 

اعالم و اسناد و مدارک آن را به زودی تهیه کنیم. 
مدیر کل تامین و نگهداری تجهیزات س��ازمان بنادر 
درباره تامین تجهیزات در بنادر ش��مالی کشور اظهار 
داش��ت: در بنادر انزلی، امیرآباد و بندر نوشهر از منابع 
داخلی سازمان بنادر و دریانوردی برای تامین تجهیزات 
سرمایه گذاری شده اس��ت که امیدواریم تا سال آینده 
نیاز تجهیزاتی این بن��ادر تامین ش��ود.  رزازان افزود: 
البته در کنار این موارد پورت اپراتورهای بنادر نیز خود 
سرمایه گذاری کرده و به عنوان فعاالن ترمینال از محل 
تسهیالت وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی 
تامین تجهیزات را انجام داده اند، این تسهیالت توسط 
سازمان بنادر ارائه می شود و تاکنون به نتیجه مطلوبی 
رس��یده اس��ت.  مدیر کل تامین و نگهداری تجهیزات 
س��ازمان بنادر گفت: تعدادی از این تجهیزات تا اواخر 
سال آینده وارد می شود و تعدادی دیگر نیز تا شش ماهه 
ابتدای س��ال 94 وارد بنادر شمالی کشور می شود و به 
بهره برداری می رس��د. رزازان اظهار داشت: رقمی که 
برای تامین تجهیزات بنادر ش��مالی کشور اختصاص 
داده ایم حدود 100 میلیارد تومان از محل تس��هیالت 

وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی است. 

متراژمحدودهقیمت )تومان(

مولوی ، روبه روی پاساژ 420 میلیون
10 مترپارچه فروشان

30 مترمیدان قیام ، سمت خیابان ری800 میلیون

17 مترپانزده خرداد ، بازارچه مروی765 میلیون

16 مترپانزده خرداد ، بازارچه مروی720 میلیون

14 مترپانزده خرداد ، بازارچه مروی630 میلیون

10 مترپانزده خرداد ، بازارچه مروی450 میلیون

یک میلیارد و 575 
35 مترپانزده خرداد ، بازارچه مرویمیلیون

دو میلیارد و 500 
80 مترپانزده خرداد ، توپخانهمیلیون

21 مترپانزده خرداد ، چهاراه سیروس336 میلیون

9 مترپانزده خرداد ، بازارچه مروی405 میلیون

خبـــر



افزایش تولید ملی، حمایت 
داخل��ی،  تولیدکنن��دگان  از 
اقتصاد مقاومتی، خود اتکایی 
از  اصطالحات��ی  و  واژه ه��ا  و 
دهه ه��ای  در  دس��ت،  ای��ن 
اخیرگاهی به صورت ش��عاری 
م��ورد توج��ه دولتم��ردان و 
مس��ئوالن قرار گرفته و حتی 
در اس��ناد باالدس��تی نی��ز به 
ای��ن موارد کم توجهی ش��ده 
است. با استناد به گفته برخی 
مس��ئوالن و آمارهای منتشر 
ش��ده، ای��ن ش��عارها تاکنون 
کمتر به مرحل��ه اجرا و عمل 
رسیده اس��ت. این موضوع در 
تولید  و  محصوالت کشاورزی 
مواد غذایی بیشتر نمایان بوده 
و استناد به بیالن منفی هشت 
میلیارد دالری این محصوالت 
در کشور، گواه این مدعاست. 
در س��ال های گذشته، چند 
وزارتخان��ه و س��ازمان متولی 
و  واردات   ، تامی��ن  تولی��د، 
صادرات محصوالت کشاورزی 
و مواد غذایی در کش��ور بودند 
ام��ا از س��ال 93، تمامی این 
م��وارد بر عه��ده وزارت جهاد 
کش��اورزی نه��اده ش��د. ب��ا 
توجه با اج��رای قانون تمرکز 
وظای��ف کش��اورزی، تولی��د، 
تامی��ن ، واردات و ص��ادرات 
تمامی محصوالت کش��اورزی 
عه��ده  ب��ر  آن  بازرگان��ی  و 
وزارت کش��اورزی است اما در 
چند ماه اخیر همواره ش��اهد 
دخال��ت برخی س��ازمان ها و 
نهاده��ای دولتی دیگر در این 

بخش بوده ایم. 

آمارهای ضد و نقیض و 
شائبه نفوذ مافیای واردات

دخالت ه��ا،  ای��ن  ادام��ه 
جذابی��ت واردات، س��ودهای 
و حدیث های  وحرف  هنگفت 
نف��وذ  مبنی ب��ر  غیررس��می 
بدن��ه  در  مناف��ع  صاحب��ان 
دول��ت به وی��ژه وزارت صمت 
که تا چن��دی پیش، بازرگانی 
نیز  را  کش��اورزی  محصوالت 
عهده دار بود، نش��ان از نفوذ 
این عده در بدنه وزارت جهاد 
آماره��ای  دارد.  کش��اورزی 
متناق��ض در س��رانه مصرف، 
می��زان تولی��دات داخل��ی و 
نی��از ب��ه واردات محص��والت 
کش��اورزی ب��ر این ش��ائبه ها 

دامن می زند. 
در روزه��ای گذش��ته، قائم 
مع��دن  وزیرصنع��ت،  مق��ام 
و تج��ارت، در حال��ی ک��ه از 

واردات 911 ه��زار تنی برنج 
در 9 ماه��ه نخس��ت امس��ال 
خب��ر داده، نیاز س��االنه برنج 
کشور را س��ه میلیون و 200 
ت��ا 300 هزار ت��ن اعالم کرد. 
وی همچنی��ن می��زان تولید 
برن��ج را یک میلیون و 700 تا 
800 هزار تن ذک��ر کرد. این 
در حالی اس��ت که آمار میزان 
نیازه��ای  تولی��د، مص��رف و 
وارداتی که وزارت کش��اورزی 
به عن��وان متول��ی و مس��ئول 
در ای��ن زمینه اع��الم می کند 
دیگر  موضوع  اس��ت.  متفاوت 
اینکه وزارت صنعت براس��اس 
قان��ون تمرکز وظای��ف، دیگر 

مس��ئولیتی  و  نق��ش 
محص��والت  زمین��ه  در 
ن��دارد حال  کش��اورزی 
چگونه برخی مس��ئوالن 
ای��ن وزارتخانه همچنان 
در این زمینه اظهار نظر 
است  پرسشی  می کنند، 
ک��ه ذهن ها را ب��ه خود 

مشغول می کند. 

بی اعتمادی وزارت 
کشاورزی به آمار استان ها

دبیر  شایق،  علیزاده  جمیل 
انجمن برنج، در این خصوص 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
مش��کل اصل��ی م��ا در بخش 
کشاورزی، نداشتن آمار دقیق 
اس��ت. در زمانی ک��ه وزارت 
بازرگانی مس��ئول تنظیم بازار 
ب��ود، مصرف س��رانه برنج در 
کش��ور را 44 کیلوگرم و نیاز 
ب��ه واردات را ی��ک میلیون و 
200 هزار تن در س��ال اعالم 
زم��ان  هم��ان  در  می ک��رد. 
س��رانه  کش��اورزی،  وزارت 
مصرف برن��ج را 36 کیلوگرم 
و نی��از واردات��ی را 600 هزار 
تن در س��ال می دانس��ت. وی 

وظیف��ه  اکن��ون  می افزای��د: 
تنظی��م بازار بر عه��ده وزارت 
جهاد کش��اورزی است و این 
وزارتخان��ه در آخرین آمارها، 
مصرف س��االنه برنج در کشور 
را سه میلیون تن اعالم کرده 
اس��ت. این در حالی است که 
آمار تولید برنج در استان های 
برنج خیز س��االنه دو میلیون و 
200 هزار تن اعالم می ش��ود 
اما وزارت جهاد کشاورزی این 
رقم را دو میلیون تن می داند. 
همچنی��ن ای��ن وزارتخانه بر 
عدد 38 تا 40 کیلوگرم برای 
مصرف س��رانه و کسری یک 
میلی��ون تنی برنج در س��ال 

تاکی��د می کن��د. این نش��ان 
از بی اعتم��ادی وزارت جه��اد 
کش��اورزی به آماره��ای ارائه 
شده از سوی استان های برنج 

خیز است. 

وزارت صنعت مسئول 
تنطیم بازار نیست

دبی��ر انجم��ن برن��ج اظهار 
می کند: پ��س از اجرای قانون 
تمرکز وظای��ف، وزارت جهاد 
کش��اورزی مس��ئول تنظی��م 
بازار اس��ت، بر همین اس��اس 
آمارهای��ی ک��ه می ده��د باید 
مالک قرار گیرد نه سازمان ها 
و وزارتخانه ه��ای دیگ��ر. ب��ر 
وزارت جهاد  آماره��ای  پای��ه 
میزان مصرف  که  کش��اورزی 

س��رانه را 38 تا 40 کیلوگرم 
و تولی��د داخ��ل را دو میلیون 
تن می دان��د، بنابراین تنها به 
یک میلیون ت��ن واردات برنج 
در س��ال نیاز داریم. شایق، با 
اش��اره به گفته های قائم مقام 
وزیر صنعت و آمارهایی که در 
ای��ن زمینه ارائ��ه داده، میزان 
نیاز ب��ه واردات برنج را تا 1/5 
میلی��ون تن دانس��ته، تصریح 
کرد: وزارت صنعت که مسئول 
تنظیم بازار نیس��ت و نباید در 

این زمینه اظهار نظر کند. 

دخالت نیست، توافق است
چرا وزارت صنعت همچنان 
دس��تش  نمی خواه��د 
محص��والت  واردات  از 
کش��اورزی کوتاه باشد؟ 
اس��ت  پرسش��ی  ای��ن 
که یک��ی از مس��ئوالن 
ای��ن وزارتخان��ه ب��ه آن 
پاس��خ می ده��د و ب��ه 
»فرصت امروز« می گوید: 
از زمانی که قانون تمرکز 
وظایف اجرا شده تاکنون، 
بازرگان��ی  از  صنع��ت  وزارت 
محصوالت کشاورزی دور شده 
اس��ت اما چون ای��ن وزارتخانه 
بر سیس��تم بازرگانی و واردات 
محصوالت کشاورزی آگاهی و 
اشراف دارد، می خواهد در این 
زمینه به وزارت جهاد کشاورزی 
کمک کند.  آی��ا وزارت جهاد 
کش��اورزی هم از مس��ئوالن 
وزرات صنعت کمکی خواسته 
اس��ت؟ دلیل انتقال مهندس 
سینکی معاون سابق بازرگانی 
عن��وان  ب��ه  صنع��ت  وزارت 
مع��اون بازرگانی وزارت جهاد 
کش��اورزی چیست؟ این مقام 
آگاه وزارت صنعت، در پاس��خ 
ای��ن پرس��ش ها تصریح  ب��ه 
می کن��د: ای��ن ی��ک توافقی 

اس��ت که میان مسئوالن دو 
وزارتخان��ه برای اج��رای بهتر 
قان��ون تمرکز وظای��ف، انجام 
توافق های  ب��ا  اس��ت.  ش��ده 
وزارت  ش��د  ق��رار  حاصل��ه، 
وظای��ف  آرام،  آرام  صنع��ت 
بازرگانی محصوالت کشاورزی 
را واگذار کند. هر چند از این 

واگذاری ها ناراضی بود. 

کمک وزارت صنعت به 
تنظیم بازار

یک مق��ام اقتصادی بلندپایه 
درباره  وزارت جهاد کشاورزی، 
دخالت ه��ای وزارت صنعت در 
ای��ن زمینه به »فرصت امروز«، 
می گوی��د: چون هن��وز تمامی 
الزام��ات، مقدم��ات و قوانی��ن 
وظای��ف  انتق��ال  ب��رای  الزم 
کشاورزی  محصوالت  بازرگانی 
فراهم نش��ده، قرار است وزارت 
صنعت در بخش ه��ای اجرایی 
ب��ه وزارت  جه��اد کش��اورزی 
کم��ک کن��د. وی در خصوص 
آماره��ای ض��د و نقیض تولید، 
مصرف و نیاز ب��ه واردات برنج 
که از س��وی دو وزارتخانه ارائه 
مسئوالن  می افزاید:  می ش��ود، 
س��تاد تنظیم بازار، برای تامین 
کشاورزی  محصوالت  تنظیم  و 
مانن��د برنج، ب��ه مصوبه هیات 
وزیران استناد می کنند که برای 
براساس  الزم االجراس��ت.  همه 
ای��ن مصوب��ه، مصرف س��رانه 
41کیلوگرم  کش��ور  در  برن��ج 
است و باید براس��اس آن بازار 
داخل را تنظی��م و تامین کرد. 
در بحبوح��ه واگ��ذاری وظایف 
کشاورزی  محصوالت  بازرگانی 
و نبود آمارهای دقیق و موثق، 
گویا باز هم ش��انس با کمپین 
واردات اس��ت ت��ا از ای��ن آب 
گل آل��ود ماهی های بزرگ تری 
وضعیتی  چنی��ن  در  بگیرن��د. 
که آم��ار میزان تولید و مصرف 
محصوالت کشاورزی در کشور 
نامش��خص اس��ت و مسئوالن 
دولتی نیز بر س��ر آمارها با هم 
توافق��ی ندارن��د، ای��ن بهترین 
موقعی��ت برای س��ودجویان و 
منفعت طلبانی است که در این 
هرج و مرج، بازار را در دس��ت 
می ش��ود  این  نتیجه  بگیرن��د. 
که حجم گس��ترده برنج آلوده 
هن��دی و پاکس��تانی با کمک 
تبلیغ��ات اغواکنن��ده ص��دا و 
سیما، بازار داخل را پر می کند 
و قیمت ه��ای پایین ت��ر آن نیز 
برای  دیگ��ری می ش��ود  دلیل 
اینک��ه مصرف کننده کم توان و 
فقی��ر ایرانی، این قوت الیموت 

را بر سر سفره خود بگذارد. 
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 آغاز پرداخت مابه التفاوت 
نرخ شیرخام

پرداخ��ت مابه التف��اوت یارانه ش��یر خ��ام دامداران 
در س��ه ماه��ه اول س��ال ج��اری، ب��ه مبل��غ 125 
 توم��ان در هرکیلوگرم از اس��تان های ته��ران و البرز 

آغاز شد. 
مدیر عامل مرکز همکاری های امور دام  در گفت وگو 
با ایانا گفت: پرداخت یارانه س��ه ماهه اول سال جاری، 
شیر خام دامداران در استان های تهران و البرز آغاز شد. 
محمد جواد وکیل گیالنی افزود: این یارانه مربوط به 
مابه التفاوت 190 تومانی هر کیلو شیر خام دامداران در 
ابتدای سال جاری است که به دلیل مشکالت بودجه ای 
دولت، این میزان به 125 تومان در هرکیلو گرم کاهش 

پیدا کرد. 
وی خاطر نشان کرد: بودجه در نظر گرفته شده 
دولت برای پرداخت مابه التفاوت نرخ شیر خام در 
س��ه ماهه اول س��ال جاری 220 میلیارد تومان و 
برای ش��ش ماهه دوم س��ال جاری 450 میلیارد 

تومان است. 
مدی��ر عامل مرکز همکاری های ام��ور دام ادامه داد: 
پرداخت بهای ش��یر خام دامداران برای سه ماهه دوم 
سال نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته که برای جبران 
ضرر و زیان دامداران از فروش شیر خام در این مدت، 
الزم است که ترتیب اثری در این زمینه صورت گیرد. 

وکی��ل گیالنی تصریح کرد: بنا بر اعالم معاونت امور 
دام، با تکمیل اطالعات حساب دامداران سایر استان ها، 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ش��یر خ��ام دامداران در این 

مناطق نیز پرداخت می شود. 

طرح پیش سردکردن الشه گوسفند 
هنوز اجرایی نشده است

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه عرضه 
گوش��ت گرم در بازار ممنوع نیست، گفت: از این پس 
الشه گوساله ذبح شده برای کاهش بار میکروبی قبل 
از عرضه به مدت 24 س��اعت تحت فرآیند سردکردن 

قرار می گیرد. 
علی اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی 
در گفت وگو با فارس، گفت: عرضه گوشت گرم در بازار 
ممنوع نشده، بلکه براساس دستور سازمان دامپزشکی 
الش��ه دام پ��س از ذب��ح باید ح��دود 24 س��اعت در 
پیش سرد کن کش��تارگاه ها قرار گیرد و سپس به بازار 

عرضه شود. 
وی افزود: قرارگرفتن 24 س��اعته الشه دام سنگین 
در پیش سرد کن، براساس تصمیم سازمان دامپزشکی 
و در راستای کاهش بار میکروبی آن اتخاذ شده و این 
اتفاق به معنای ممنوعیت عرضه گوش��ت گرم به بازار 
نیس��ت، چرا که در صورت دس��ت زدن به الش��ه دام 

انگشت کامال به داخل گوشت فرومی رود. 
ملکی با بیان اینکه از س��ال آینده هم عرضه گوشت 
پیش سرد گوسفند در بازار آغاز خواهد شد، گفت: آغاز 
طرح پیش سرد کردن الش��ه دام ذبح شده در تهران با 
گوشت گوساله بوده است و از سال آینده فرآیند پیش 
س��رد کردن الشه گوسفند ذبح شده در تهران اجرایی 

می شود. 
ملکی اظهار داش��ت: فرآیند پیش سرد کردن الشه 
دام ذبح ش��ده باعث گرفتن آب الش��ه دام می شود، از 
این رو این مسئله و هزینه سرد کردن الشه دام ممکن 
اس��ت بین سه تا چهار درصد قیمت گوشت گوساله را 

در بازار افزایش دهد. 

130 تومان سهم تاجران
 از هر دانه  تخم مرغ

صنف��ی  انجمن ه��ای  سراس��ری  کان��ون  دبی��ر 
پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از افزایش 130تومانی 
قیمت هر دانه تخم مرغ از مرغداری تا بازار مصرف خبر 
داد و گف��ت: توازن بین قیم��ت تخم مرغ در مرغداری  
و مغازه  وجود ندارد. س��یدفرزاد طالکش در گفت وگو 
با ایسنا، درباره قیمت تخم مرغ توضیح داد: قیمت هر 
کیلوگرم تخم م��رغ حداکثر به ط��ور میانگین 3300 
تومان اس��ت ولی قیم��ت تمام ش��ده تخم مرغ باالی 
4200 تومان است که البته قیمت مصرف کننده تغییر 
چندانی نداش��ته اس��ت. به گفته وی مصرف کنندگان 
هر دانه تخم مرغ را گران ت��ر از 350تومان در مغازه ها 
نخریدند ولی این مبلغ اگرچه قیمت واقعی تخم مرغ 
است و گران نیست اما هیچ توازنی با قیمت مرغداری 
ن��دارد. مرغداری ها تخم م��رغ را دان��ه ای 220 تومان 
عرض��ه می کنند ول��ی در مغازه ها هر دان��ه تخم مرغ 
350 تومان فروخته می شود و این فاصله 130 تومانی 
جذب واسطه ها، پخش و خرده فروشی ها می شود که 
هیچ منطقی ندارد. طالکش پیش بینی کرد اگر همین 
وضعیت برای س��ال آین��ده ادامه پیدا کن��د و دولت 
حمایت��ی انجام نده��د مطمئنا تع��دادی از مرغداران 
از صحن��ه حذف خواهند ش��د. البته قیمت تخم مرغ 

افزایش پیدا نخواهد کرد چون تولید خیلی باالست.

 کشاورزی پایدار
پیش نیاز صادرات

وضعی��ت کنونی تولیدات بخش کش��اورزی مانند 
دیگ��ر بخش ه��ای تولیدی کش��ور با مش��کل رکود 
تورمی دس��ت و پنج��ه نرم می کن��د و این موضوع 
ب��ا توجه به نقش موثر این بخش در اقتصاد کش��ور 
بس��یار حائز اهمیت و قابل بررس��ی است. بر همین 
اس��اس و با توجه ب��ه اهمیت بخش کش��اورزی در 
اقتصاد کش��ور، باید از تمامی ابزارهای ممکن برای 
رون��ق بخش کش��اورزی به��ره برد. چنانچ��ه نتایج 
بی توجهی ها در دهه های اخی��ر پیامدهای ناگواری 
مانن��د ناامنی غذای��ی، رواج مش��اغل کاذب در پی 
افزایش مهاجرت از روس��تاها، افزایش نرخ بیکاری، 
افزایش نرخ تورمی و. . . را برای کشور در پی داشته 
اس��ت. طبق پیش بینی کارشناس��ان، در دهه آینده 
جمعیت کش��ور به ح��دود 87 میلی��ون نفر خواهد 
رسید که تامین غذای این میزان جمعیت، مشکالت 
زیادی به دنبال خواهد داش��ت. با وجود مش��کالت 
و موانع��ی که در بحث تولید محصوالت کش��اورزی 
وج��ود دارد فعاالن بخش بر این باورند که توس��عه 
صادرات می تواند ایران را در جایگاه و موقعیتی قرار 
دهد که شایس��ته آن اس��ت. به باور آنان با اقدامات 
مناس��ب کش��اورزی می توان به تولید بهینه دست 
یاف��ت؛  ام��ا واردات بی رویه محصوالت کش��اورزی، 
مانع اصلی بر س��ر راه آن اس��ت ک��ه مهم ترین دل 
مش��غولی و نگران��ی تولید کنن��دگان نیز محس��وب 
می ش��ود. ش��وربختانه، ت��راز منفی هش��ت میلیارد 
دالری بازرگانی محصوالت کش��اورزی که بیشترین 
ضربه را به این بخش وارد کرده، چش��م اس��فندیار 
آن اس��ت و کارشناسان و استادان مستقل اقتصادی 
باید به کمک گرفته شوند تا از این وضعیت بغرنج و 

شکننده خارج شویم. 
باید اذع��ان داش��ت ای��ران دارای توانمندی های 
نهفته ای است که می توان با توجه به تنوع اقلیمی و 
استعدادهای کشاورزی خاص، از فرصت های مناسب 
برای توسعه پایدار تولید محصوالت کشاورزی حتی 
در ش��رایط کمب��ود مناب��ع آبی، بهره برد و چش��م 
ب��ه افق پررون��ق صادرات نیز داش��ت. از آنجایی که 
برخی محصوالت کش��اورزی )باغی و زراعی( عالوه 
برتامین نیاز داخلی توانایی رقابت با سایر کشورها را 
دارند می توان با تس��هیل در امر صادرات، شناسایی 
بازارهای خارجی و فراهم کردن امکانات الزم، زمینه 
رقابت سالم و درست را برای آن دسته از کشاورزانی 
ک��ه ظرفی��ت حض��ور در عرصه ه��ای بین المللی و 

بازارهای برون مرزی را دارند، مهیا کرد. 
 این پرسش مطرح است که کشاورزان در شرایط 
اقتص��ادی امروز ایران می توانند به توس��عه صادرات 
امیدوار باشند که این نیز جای بررسی وتامل بیشتر 

دارد؟ 
با توج��ه به موانعی که پیش رو اس��ت عاملی که 
می تواند رش��د اقتصادی کش��ور را به همراه داشته 
باش��د و آن را رونق بخشد، سرمایه گذاری در زمینه 
کشاورزی وصادرات خواهد بود که درآمد ارزی قابل 
توجه��ی برای کش��ور در پی خواهد داش��ت، ضمن 
اینکه از سرمایه گذاری در زمینه سوداگری و ظرفیت 
که فاقد ارزش افزوده است جلوگیری کرده و زمینه 

کاهش تورمی را هم فراهم خواهد کرد. 
کش��اورزان این توقع را دارند که با کنترل واردات 
و رف��ع دغدغه های موجود به عنوان یکی از مطالبات 
مه��م آنان در زمین��ه صادرات بهای بیش��تری داده 
ش��ود. بی توجهی و نادیده گرفتن بسیاری از مسائل 
منجر به این شده است که نا بسامانی در این بخش 
به شدت احساس شود. در حالی که با مدیریت قوی 
و کارآمد و انجام کارهای ریشه ای و بنیادی می توان 

به حل مشکالت و رفع موانع کمک کرد. 
واقعی��ت این اس��ت، مادام��ی که اقدام��ات الزم 
برای دستیابی به کش��اورزی پایدار آن هم براساس 
اولویت ها صورت نگی��رد، نمی توان راه گریزی برای 
کش��اورزی کشور متصور شد و به اهداف فوق دست 
یافت.  اساسی ترین راه حل، بهبود گذار از کشاورزی 
سنتی و معیشتی به کش��اورزی مدرن وپیشرفته با 
تلفیق��ی از دانش بومی ونوین کش��اورزی اس��ت. از 
سوی دیگر همزمان با توس��عه تحقیقات کشاورزی 
وارتقای س��طح دانش می توان از تجربیات ارزشمند 
و مهارت های هوشمندانه کش��اورزان نیز در تقویت 
زیرس��اخت های تولی��د جهت بهبود کم��ی وکیفی 

محصوالت بهره برد. 
ب��ه ه��ر روی اگرحمایت ها هدفمند و مس��تمر و 
توجه ها بیشتر شود با گسترش و افزایش نقش ایران 
دربازارهای جهانی و بهبود س��طح مبادالت تجاری 
به خصوص ب��ا کش��ورهای منطقه، توس��عه و رونق 
صادرات محصوالت کش��اورزی ای��ران دور از ذهن 

نخواهد بود. 

بیمه 12 هزار هکتار از اراضی 
مازندران

مدیر گروه خدمات بیمه کش��اورزی مازندران گفت: 
12 هزار و 669 هکتار از زمین های کش��اورزی استان 
طی س��ه ماهه نخس��ت امسال بیمه ش��ده اند. حمید 
رض��وی نیا در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: صندوق 
بیم��ه کش��اورزی از س��ال 63 با بیم��ه دو محصول 
چغندرقند و پنبه فعالیت خود را آغاز کرده است. وی 
ادام��ه داد: امروزه پرداختن به بیمه و اس��تفاده از چتر 
حمایتی حاصل از آن از جمله برنامه های مهم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می آید. 
می طلب��د به پیش��رفت بیمه بخش کش��اورزی توجه 
جدی ش��ود. رضوی نیا تصریح کرد: مازندران از جمله 
اس��تان های پرمخاطره در وقوع بالیای طبیعی شامل 
س��یل و تغییرات ناگهانی دما اس��ت که به وارد شدن 
خسارت های جبران ناپذیر به بخش کشاورزی استان 

منجر می شود.

یادداشت

خبر

دام

روزنامه نگار
سیده خورشید جلیلی 

مولود غالمی

ریی��س مرک��ز آم��ار ای��ران ضمن 
اعالم آمار نتایج سرش��ماری عمومی 
کش��اورزی گفت: تالش مرک��ز آمار 
ایران همواره این بوده که اعداد وارقام 
خود را بس��یار دقیق اعالم کند و پای 
این اعداد می ایستد. من به این اعداد 
سوگند آماری یا حرفه ای می خورم و 

صحت آنها را تایید می کنم. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ع��ادل آذر با 
اعالم نتایج آمار سرش��ماری عمومی 
کشاورزی گفت: این سرشماری منجر 
به فهرس��ت ب��رداری از چهار میلیون 
و 43 ه��زار بهره ب��ردار ش��ده بخش 
کش��اورزی که ش��ش درصد کاهش 
دارد، همچنی��ن در حوزه مس��احت 
ه��م 16 میلیون و 600ه��زار هکتار 
زیر کشت است که در این بخش هم 
نسبت به س��ال 1382، شش درصد 

کاهش داریم. 
ریی��س مرکز آم��ار ای��ران درباره 
ش��یوه آمارگیری عمومی کش��اورزی 
ب��ه روش الکترونیک گف��ت:  در این 
سرشماری برای نخستین بار اطالعات 
به شکل الکترونیک گردآوری شد که 
می توانی��م ادعا کنیم چنین کاری در 
منطق��ه ج��زو کارهای ن��و و بی نظیر 
است، این سیستم باعث شد که زمان 

گزارش دهی سرعت پیدا کند. 
او همچنی��ن با اش��اره به همزمانی 
اعالم گزارش این سرشماری با تدوین 
قان��ون بودجه س��ال 1394 گفت: با 
توجه به اینکه بخش کش��اورزی 12 
درص��د GDP و 20 درصد اش��تغال 
کش��ور را در برمی گی��رد، بنابراین به 

روزتری��ن اطالعات و آمار کش��ور در 
تدوی��ن قان��ون بودجه س��ال 1394 
می تواند میسر باشد، همچنین اعالم 
نتایج این سرشماری با تدوین برنامه 
شش��م توسعه همزمان است و از آنجا 
که 70 شاخص این برنامه شاخص های 
کشاورزی است، سرشماری کشاورزی 
می تواند به این بخش هم کمک کند. 
رییس مرکز آم��ار ایران همچنین 
با اش��اره به اع��داد به دس��ت آمده 
سرش��ماری عمومی کشاورزی گفت: 
این سرش��ماری که در 40 روز انجام 
ش��د منج��ر ب��ه فهرس��ت برداری از 
چه��ار میلیون و 43 ه��زار بهره بردار 
کش��ور ش��د که حقیق��ی و حقوقی 
هس��تند و تعداد بهره ب��رداران ما در 
مقایس��ه با  آمارگیری س��ال 1382 
ش��ش درصد کاهش داش��ته اس��ت 
که بخش کش��اورزی، دامداری، باغ، 
قلمس��تان، زراعت، زنبورعس��ل، دام 
س��نگین و غیره در ش��کل س��نتی 

م��ورد آمارگیری قرار گرفته اس��ت. 
نکته جالب دیگر اینکه از میان چهار 
میلیون و 43 ه��زار بهره بردار، چهار 
میلیون و 33 هزار بهره بردار حقیقی 
شامل کش��اورزان و اشخاص حقیقی 
و دهقانان هس��تند و بخش حقوقی 
که ش��امل موسس��ات و ش��رکت ها 
می ش��ود تنها 10 ه��زار بهره بردار را 
در برمی گیرد که این نش��ان می دهد 
کش��اورزی در ایران همچنان سنتی 
و خرده دهقانی اس��ت و به س��مت 
مش��ارکت عمومی و صنعتی ش��دن 
نرفته اس��ت.  رییس مرکز آمار ایران 
در زمینه متوسط زمین در اختیار هر 
بهره بردار )کشاورز( هم گفت: براساس 
این آمار حدود پن��ج هکتار زمین در 
اختی��ار هر بهره بردار اس��ت که اگر با 
کش��ورهای دیگر مقایس��ه کنیم این 
آمار در کان��ادا 273 هکتار، در برزیل 
72 هکتار، در آمریکا 178 هکتار، در 
ترکیه هفت هکتار و در انگلستان 71 

هکتار اس��ت. این به این معناست که 
متوسط زمین در اختیار هر بهره بردار 
در کش��ور م��ا در حداقل خ��ود قرار 
دارد. در زمین��ه دامپ��روری ه��م در 
زم��ان آمارگیری 44 میلیون رأس دام 
سبک داشتیم که پیش بینی می شود 
در اس��فند م��اه س��ال 1393 به 58 
میلیون رأس برس��د. در دام سنگین 
ش��امل گاو و گوس��اله 4/2 میلی��ون 
رأس گاو و گوس��اله داشته ایم که در 
واقع 36 میلیون رأس گوس��فند، 19 
میلیون رأس بز و شش میلیون رأس 
گاو وجود دارد که نسبت به آمارگیری 
س��ال 1382 تغییر چندان��ی نکرده 
اس��ت.  او درباره رتبه بندی استان ها 
در بخ��ش کش��اورزی ه��م گفت: در 
زمینه بهره بردار )کشاورز( استان های 
خراسان رضوی و مازندران به ترتیب 
با 8/3 و 7/9 درصد دارای بیش��ترین 
تعداد بهره بردار هستند و استان های 
الب��رز و ق��م ب��ا 0/7و 0/3 درص��د 
بهره بردار در انته��ای رتبه بندی قرار 

دارند. 
وی درب��اره هزینه این سرش��ماری 
هم گفت: 30 میلیارد تومان برای این 
سرشماری هزینه شده که 9 میلیارد 
تومان آن ش��امل خریداری تجهیزات 
اس��ت ک��ه 7500 تبل��ت ب��رای این 
سرشماری خریداری ش��ده که البته 
ای��ن تع��داد در سرش��ماری نفوس و 
مسکن و دیگر پروژه ها مورد استفاده 
قرار می گیرد و اگر این سرشماری به 
شیوه دس��تی انجام می شد هزینه آن 

به 40 میلیارد تومان می رسید. 

جدیدترین اطالعات مرکز آمار ایران در بخش کشاورزی اعالم شد

کاهش 6درصدی جمعیت کشاورزان 

پس از اجرای قانون تمرکز 
وظایف، وزارت  جهاد کشاورزی 

مسئول تنظیم بازار است، بر 
همین اساس آمارهایی که می دهد 
باید مالک قرار گیرد نه سازمان ها 

و وزارتخانه های دیگر



هفتادودومین دوره جوایز س��ینمایی گلدن گلوب در 
بخش تلویزیون��ی با معرفی س��ریال های »Affair« و 
»فاگو« به ترتیب به عنوان بهترین سریال درام و بهترین 
مینی س��ریال برگزار شد. فهرست کامل برندگان بخش 
تلویزیونی جوایز گلدن گلوب به این شرح است: بهترین 
س��ریال درام: »Affair« -  بهترین بازیگر مرد س��ریال 
درام: کوین اسپیس��ی »خانه دروغ ها«-  بهترین بازیگر 
زن س��ریال درام: روت ویلس��ون »Affair« - بهترین 
مینی س��ریال تلویزیون��ی: برگزیده: »فارگ��و«-  بهترین 
بازیگر مرد مکمل فیلم یا س��ریال تلویزیونی: مت بومر 
»قلب طبیع��ی«-  بهترین بازیگر مرد س��ریال کمدی: 

جفری تامبر »شفاف.«
در بخ��ش بهترین های س��ینمایی نی��ز جوایز چنین 
بود: بهترین فیلم درام: »بچگ��ی « )ریچارد لینکلیتر(-  
بهتری��ن فیل��م کم��دی ی��ا موزی��کال: »هت��ل بزرگ 
بوداپس��ت «-  بهترین کارگردانی: »ریچ��ارد لینکلیتر« 
)بچگی(-  بهترین بازیگر نق��ش اول مرد در فیلم درام: 
»ادی ردماین « )نظریه همه چیز(-  بهترین بازیگر نقش 
اول زن در فیل��م درام: »جولی��ن م��ور« )آلیس آرام(- 
بهترین فیلم خارجی: »نهنگ« )آندری زیاگینتس��ف( 
روس��یه-  بهتری��ن بازیگر نقش مکمل م��رد: »جی کی 
س��یمونس« )تازیان��ه(-  بهتری��ن بازیگ��ر نقش مکمل 
زن: »پاتریش��یا آرکوئت « )بچگی(-  بهترین موس��یقی 
متن: »یوهان یوهانس��ون« )نظریه همه چیز(-  بهترین 

فیلمنامه: »آلخاندرو گونزالو ایناریتو« )مرد پرنده(

این دوره از مراس��م گلدن گل��وب در کنار لبخندهای 
بس��یار و اهدای جوایز متعدد، شاهد اهدای جایزه یک 
عمر تالش حرفه ای سیسیل ب.دومیل به جورج کلونی 
هم بود. به گزارش دیلی بیست، سخنرانی کلونی با یک 
جوک ش��روع شد و با تشویق ایس��تاده حضار به پایان 

رسید.
تین��ا فی یکی از مجریان مراس��م خط��اب به کلونی 
که در کنار همسرش نشس��ته بود گفت: جورج کلونی 
امسال با امال علم الدین ازدواج کرد. امال وکیل حقوق 
بش��ری اس��ت که روی پرونده اِنران کار کرد، مش��اور 
کوفی عن��ان در زمینه س��وریه بود و به عن��وان یکی از 
اعضای کمیته س��ه نفره س��ازمان ملل که مس��ئولیت 
تحقی��ق درباره قوانین تخطی جنگ��ی در نوار غزه را بر 
عهده داشتند، انتخاب شد. بنابراین، البته که شوهرش 
بای��د جایزه ی��ک عمر تالش حرف��ه ای را دریافت کند. 
اما وقتی کلونی 53 س��اله که برای دریافت جایزه یک 
عمر تالش حرفه ای سیسیل ب.دومیل روی صحنه بود 
آغاز به س��خن کرد. تمام جمعی��ت را حیرت زده کرد. 
کلونی که روی کتش یک دکمه با حروف »من ش��ارلی 
هس��تم« به نشانه همبس��تگی با کارمندان کشته شده 
حام��ی آزادی بیان در مجله ش��ارلی اب��دو نصب کرده 
بود، س��خنرانی خود را با یک شوخی درباره هک شدن 
کمپانی سونی آغاز کرد. او گفت: اینجا آمدن و مالقات 
دوباره دوس��تان قدیمی همیشه جالب است و حاال هم 
که دیدیم همه هک ش��ده اند، خوب اس��ت که شانسی 

برای مالقات رو در رو و معذرت خواهی کردن برای همه 
چیزهای شیطنت آمیزی که پشت سر هم گفتیم داریم.
در ادامه کلونی با لحنی صریح درباره مس��خره بودن 
نمایش های جوایز صحبت کرد و از تمام حضار س��الن 
به خاطر اینکه توانس��ته اند تا اینجا پیش بروند تعریف 
کرد. او گف��ت: اگر در این اتاق هس��تید معنی اش این 
اس��ت که موفق ش��ده اید. می توانید کاری که همیشه 
آرزویش را داش��تید انجام دهید و برایش مورد تجلیل 
ه��م ق��رار بگیرید و این ب��ه هیچ وجه به معن��ی بازنده 
بودن نیس��ت. یادم نمی آید لورن باکال چه جوایزی برد 
ام��ا یادم می آی��د که گفت بلدی چطوری س��وت بزنی 
استیو؟ لب هاتو می چسبونی به هم و فوت می کنی و به 
هیچ وجه هم نمی دانم رابین ویلیامز چه نش��ان هایی با 
خود به خانه برد، اما مس��لما »کارپه دیِم« و »از لحظه 
ل��ذت ببرید پس��رها« را به یاد دارم. هی��چ وقت آن را 

فراموش نخواهم کرد.
و بع��د ه��م کلون��ی بخش پایان��ی س��خنرانی اش را 
ب��ه راهپیمایی ه��ای در پاری��س و فرات��ر از آن بعد از 
تیراندازی های ش��ارلی اب��دو اختص��اص داد. او گفت: 
ع��ده زیادی نه تنه��ا در پاریس بلکه در سراس��ر جهان 
راهپیمایی کردند و آنها مس��یحی و مسلمان و از ادیان 
گوناگ��ون بودن��د. آنها برای ای��ن راهپیمایی کردند که 
بگوین��د ما ب��ا ترس راه نمی رویم. ای��ن کار را نخواهیم 
ک��رد. او حرفش را با این جمله تمام کرد: من ش��ارلی 

هستم. ممنونم.

ب��ه گزارش مه��ر، س��ردار اس��ماعیل احمدی مقدم در 
حاشیه نشست تخصصی رؤس��ای ادارات مبارزه با جرائم 
جنایی و اقتص��ادی پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران در 
پاس��خ به پرسشی در خصوص اعالم پلیس فتا برای فیلتر 
کردن ش��بکه های اجتماعی مانند »واتس آپ« و »وایبر«، 
گف��ت: ای��ن تصمیم��ات بر عه��ده کمیس��یون مصادیق 
مجرمان��ه فضای مجازی و کارگروه ش��ورای عالی فضای 
مجازی اس��ت و پلیس با دستور قضایی یا این نهادها این 
کار را انجام می دهد. در این زمینه ما تصمیم گیر نیستیم 

و تنها مجری قوانین هستیم.
وی ادام��ه داد: پلیس این ش��بکه ها را رصد می کند تا 
اگر اقدامات مجرمان��ه ای در فضای مجازی رخ داد آن را 
متوقف کند زیرا تنها نباید منتظر حکم قضایی یا ش��اکی 

در این زمینه باشیم. پلیس این شبکه ها را رصد می کند تا 
اقدامات مجرمانه ای را که آس��یب های جدی وارد می کند 

متوقف و به مرجع قضایی معرفی کنیم.
وی همچنی��ن ب��ا بیان اینک��ه جمع آوری معت��ادان از 
س��طح ش��هر نیازمند زیرس��اخت های الزم است، گفت: 
پلی��س تعه��دی در خصوص نگه��داری معت��ادان ندارد 
و برای پاکس��ازی آنها از س��طح ش��هر جمع آوری کفاف 
نمی دهد. وی در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاری در رابطه 
ب��ا آمار زنان معتاد نیز گفت: آمار رس��می باید از س��وی 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر اعالم شود و روش های علمی 
برای به دس��ت آوردن این آمار وج��ود دارد و می توان با 
خطای چه��ار درصدی این آمار را اع��الم کرد اما متولی 
اعالم این آمار س��تاد مبارزه با مواد مخدر اس��ت. سردار 

احمدی مقدم در پاسخ به پرسشی درخصوص جمع آوری 
ک��ودکان کار از س��طح ش��هر، گفت: نبای��د فعالیت های 
موس��می در این زمینه انجام شود، دس��تگیری مشکلی 
را حل نمی کند بلکه دس��تگاه های مشارکت کننده در این 
زمین��ه باید زیرس��اخت های الزم را ایج��اد کنند. وی در 
پاسخ به پرسش دیگری درخصوص برخورد با بدحجابان، 
گفت: ما طبق مقررات برخورد می کنیم و سعی می کنیم 
ب��ا تبلیغ و تذکر مس��ئله را حل کنیم، در حال حاضر نیز 
ای��ن موضوع با کمترین تنش در حال پیگیری اس��ت اما 
ب��ا رعایت هنجارها و ضوابط می توان این مش��کل را رفع 
کرد. رییس پلیس کش��ور ادام��ه داد: مصادیق بدحجابی 
بیشتر در تابس��تان بروز می کند و در فصل سرما همه به 

خودی خود پوشیده هستند.

ایرن�ا: ش��کات پرونده تخلف��ات تامین 
اجتماع��ی، با ارائه الیحه ای به دادس��رای 
کارکنان دولت، خواس��تار بازداشت موقت 
س��عید مرتضوی متهم این پرونده شدند. 
خلیل بهرامیان، وکیل ش��اکیان مرتضوی 
در پرون��ده تامین اجتماعی ب��ا اعالم این 
خب��ر گف��ت: در الیح��ه ای 16 صفحه ای 
به بازپرس ش��عبه 15 دادسرای کارکنان 
دولت، با توجه ب��ه تعداد زیاد متهمان در 
این پرونده و وجود بیم تبانی، درخواست 
بازداش��ت موق��ت مرتض��وی را کردی��م. 

همچنین در این الیحه ضمن درخواس��ت 
بازداش��ت موق��ت مرتض��وی، از بازپرس 
خواستیم از س��ایر متهمان نیز که حدود 
150 نفر هس��تند، تحقیقات الزم به عمل 
آید. مرتضوی در این پرونده هم شخصا و 
هم با مشارکت سایرین، اقدامات مجرمانه 
انجام داده و هنوز از کس��انی که مرتضوی 
با کمک آنها اقدامات مجرمانه انجام داده، 
تحقیقات الزم نش��ده اس��ت و دس��تگاه 

قضای��ی نمی تواند به س��ادگی از کنار این 
مسئله عبور کند.

س��عید مرتض��وی، مدیرعامل پیش��ین 
تامی��ن اجتماع��ی، آخرین مرتبه شش��م 
دی ماه در ش��عبه 15 دادس��رای کارکنان 
دول��ت حضور یاف��ت. در حالی که پیش��تر 
مصطف��ی ترک همدانی یکی از ش��اکیان 
مرتض��وی در تامین اجتماع��ی گفته بود 
در جلسه شش��م دی ماه آخرین دفاعیات 

از مته��م گرفت��ه می ش��ود، تحقیق��ات با 
استفس��اریه بازپ��رس از مجل��س درباره 
بودج��ه غیر ش��مول ادامه یافت. س��عید 
مرتضوی، پرونده های متعدد در دس��تگاه 
قضای��ی دارد ک��ه از آن جمله می توان به 
پرونده کشته ش��دگان حادثه بازداشتگاه 
کهری��زک اش��اره کرد. مرتض��وی در این 
پرونده به انفصال دائم از خدمات قضایی و 
پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم 
ش��ده بود ک��ه این حکم در دی��وان عالی 
کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شد.

احمدی مقدم: ناجا در کنترل شبکه های اجتماعی موبایلی تصمیم گیرنده نیست 
بدحجابی بیشتر در تابستان است 

رس��انه های آمریکایی از عدم حضور اوباما یا نماینده ای 
ارشد از سوی دولت آمریکا در راهپیمایی اتحاد در پاریس 
انتقاد کردند . به گزارش عصر ایران به نقل از سی ان ان روز 
یکش��نبه در راهپیمایی اتحاد در پاریس بیش از 45مقام 
ارشد و س��ران و رهبران کشورهای مختلف جهان حضور 
داش��تند اما آمریکا غایب بزرگ ای��ن تظاهرات بود . فرید 
زکریا، مجری مش��هور ش��بکه س��ی ان ان این اقدام دولت 
آمریکا را اش��تباهی فاحش خوانده است . همچنین شبکه 
خبری محافظه کار فاکس نیوز اق��دام دولت اوباما در عدم 

حض��ور در راهپیمایی پاریس را ش��رم آور خوانده اس��ت . 
گفتنی است در راهپیمایی پاریس سفیر آمریکا در فرانسه 
حضور یافت . جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز دوش��نبه 
در هن��د در پاس��خ به انتق��ادات در این ب��اره گفت: »من 
شخصا دوست داش��تم در این راهپیمایی باشم اما برنامه 
سفر من به هند از پیش برنامه ریزی شده بود، با این حال 
س��فیر ما در فرانسه و خانم ویکتوریا نوالند، معاون اروپا و 
اوراس��یای وزارت خارجه ما و بسیاری از کارکنان سفارت 

آمریکا در پاریس در جمع تظاهرات کنندگان بودند . 

انتقاد رسانه های آمریکا
جای اوباما در تظاهرات پاریس خالی بود

   رییس جمهوری افغانستان سرانجام 
پس از بیش از س�ه ماه،  روز  گذشته 
لیس�ت 25 وزیر کابینه خود را اعالم 

کرد.
    دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت 

به هدف ق�رار گرفتن مس�لمانان در 
اروپا و بخصوص مس�لمانان مقیم در 

فرانسه هشدار داد.
    مناب�ع آگاه در مصر از آزاد ش�دن 

مشاور رییس جمهوری عزل شده این 
کشور خبر دادند.

وزیر دفاع فرانس�ه اعالم کرد، 10 هزار نیرو در سراس�ر این کش�ور مس�تقر 
خواهند شد تا از مناطق حساس حفاظت کنند
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س��خنگوی س��ازمان آت��ش نش��انی و خدم��ات ایمنی 
شهرداری تهران از ریزش مرگبار آوار در محل گودبرداری 

شده خبر داد. 
س��یدجالل ملکی در گفت وگو با مهر درباره جزییات 
این حادثه گفت: س��اعت 10:14 صبح دوش��نبه در پی 
تم��اس ش��هروندان محله دول��ت آباد با س��امانه 1۲5 
مبن��ی بر ری��زش آوار در محل گودب��رداری و محبوس 
ش��دن کارگ��ران در مح��ل، بالفاصل��ه س��ه ایس��تگاه 
آتش نش��انی عازم محل حادث��ه در دولت آباد فلکه اول 
ش��دند. بررس��ی های اولیه نش��ان می داد قطعه زمینی 

ب��ه مس��احت100 مت��ر مربع که ب��ه عمق چه��ار متر 
گودبرداری ش��ده بود به یکباره تخریب شد و دو نفر از 

کارگران در زیر آوار دیوار محبوس ش��دند. 
آتش نش��انان بالفاصله ایمن سازی را آغاز کرده و موفق 
ش��دند یکی از کارگران را که تا قفسه سینه در زیر خاک 
ب��ود خ��ارج کنند و تحوی��ل عوامل اورژان��س دهند. آنها 
همچنین پ��س از جس��ت وجو نفر دوم را پی��دا کردند و 
تحویل عوامل اورژانس دادند که متاس��فانه به علت شدت 
جراحات مرگ وی تایید شد. کارگر افغانستانی فوت شده 

۲3 سال داشته است. 

مرگ دلخراش کارگر جوان در زیر آوار

طاهرخان�ی  بوس�تان  ف�راری    قات�ل 

ش�هرک غرب قبل از خ�روج از مرزهای 
و  شناس�ایی  گی�الن  اس�تان  ش�مالی 

دستگیر شد. 
  ریی�س مرک�ز پژوهش ه�ا و مطالعات 

راهب�ردی وزارت ورزش و جوان�ان گفت: 
در ماه جاری از س�ه طرح پژوهشی حوزه 

جوانان رونمایی می شود. 
  معاون حمل و نقل دریایی اندونزی اعالم 
کرد که غواصان توانس�ته اند جعبه س�یاه 
هواپیمای س�قوط کرده شرکت ایرآسیا را 

پیدا کنند. 

به گفته کارشناس سازمان هواشناسی، در روز جمعه با توجه به الگوی نقشه های 
امروز می توانیم برای تهران بارش باران پیش بینی کنیم
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سرانجام تقاضای مستندسازان برای نمایش فیلم هایشان 
در س��الن اصلی برج می��الد به نتیجه رس��ید. به گزارش 
ایس��نا، طی چند روز گذشته جمعی از مستندسازان طی 
نامه ای از رضاداد دبیر جش��نواره فیلم فجر خواس��تند که 
یک س��انس در س��الن اصل��ی برج میالد ب��ه نمایش این 

فیلم ها اختصاص داده شود. 
گفته می ش��ود قرار است س��اعت 13 هر روز در سالن 
اصلی برج میالد همزمان با برگزاری جش��نواره فیلم فجر 
ای��ن مس��تندهای منتخب ب��ه نمایش درآین��د. عالوه بر 
این نمای��ش، برای مردم نیز در س��ینما »آزادی« و خانه 
هنرمندان ایران در طول جشنواره فیلم فجر، آثار مستند 

جشنواره  اکران می شود. 
بنا بر این گزارش، نشس��ت گفت وگوی مستندس��ازان 

ب��ا اهالی رس��انه در برج می��الد نیز برگزار خواهد ش��د و 
نشس��ت های دیگ��ر نیز ب��ا محوریت های دیگ��ر در خانه 

هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. 
فیلم ه��ای مس��تند راه یافته به جش��نواره فیلم فجر 
عبارتن��د از: آت��الن )معی��ن کری��م الدین��ی(، آزادراه 
)محس��ن خانجهانی(، بختک )محم��د کارت(، پناهگاه 
)عباس س��ندی(، جای خالی )کمیل سوهانی(، زندگی 
پنه��ان )دالور دوس��تانیان(، س��فر به آمادای )فرش��اد 
افش��ین پور(، سمفونی اس��تیضاح )محمدعلی شعبانی(، 
فیه مافی��ه )صادق داوری ف��ر(، کرب��ال، جغرافیای یک 
تاری��خ )داری��وش ی��اری(، و من می خوام ش��اه بش��م 
)مهدی گنجی(. جش��نواره فیلم فج��ر 1۲ تا ۲۲ بهمن 

ماه برگزار می ش��ود.

اکران فیلم های مستند در سالن اصلی برج میالد

  عزت اهلل انتظامی از احتمال همکاری اش 
با داریوش مهرجویی خبر داد.

  آخرین مراحل فنی »مزار ش�ریف« 

پای�ان  ب�ه  آین�ده  روزه�ای  ط�ی 
می رس�د.

اج�رای  از  غ�ریب پ�ور  ب�ه��روز    

»اپرای سعدی« در سی وسومین جشنواره 
تئاتر فجر انصراف داد. 

 »جی.کی. رولینگ« نویس�نده مجموعه رمان های »هری پاتر« در پاس�خ به 
یادداشت های »روپرت مرداک« در توییتر خود از مسلمانان دفاع کرد
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نخس��تین تمری��ن تیم ملی در س��یدنی در هوای نیمه 
ابری این شهر آغاز شد. به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال 
ایران که دوش��نبه س��اعت 1۲:30 به وقت اس��ترالیا وارد 
سیدنی شد، نخس��تین تمرین خود را ساعت 17 به وقت 

محلی در یک زمین تمرینی برگزار می کند. 
ب��ا توجه به بازی دیروز تیم مل��ی مقابل بحرین، برنامه 
کادر فن��ی ب��رای بازیکنان اصلی انجام تمرینی س��بک و 
ری��کاوری خواهد بود. تیم ایران در هتل ش��انگریال اقامت 

کرده است و برای حضور در تمرین، مسافت ۲0 دقیقه ای 
را با اتوبوس طی کرد. 

این زمی��ن تمرینی در یک کمپ قرار دارد و احتماال 
تی��م ملی فردا در ای��ن محل تمرین نخواهد داش��ت و 
در جای دیگ��ری برنامه هایش را پیگی��ری می کند. در 
حال حاضر هوای س��یدنی ۲9 درجه س��انتی گراد بوده 
و کمی تا قس��متی ابری اس��ت. همچنین باد خنکی در 

شهر می وزد.

ملی پوشان در نخستین تمرین ایران در سیدنی

  هاش�م بیگ زاده هم�راه تیم ملی به 

س�یدنی نرفت و برای عمل جراحی در 
ملبورن ماند.

 ف�وزی عل�ی بازیکن تی�م بحرین 

در م�ورد درگی�ری اش ب�ا علیرض�ا 
حقیق�ی گف�ت: ای�ن ی�ک درگیری 

طبیعی بود.
 لیون با پیروزی خانگ�ی مقابل تولوز 
موف�ق ش�د صدرنش�ین جدی�د لیگ 

فرانسه لقب بگیرد.
باشگاه هواداران تیم ملی پیروزی مقتدرانه ملی پوشان برابر تیم ملی بحرین 

را به اعضای این تیم تبریک گفت

تیتر اخبار
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مسجد دیگری در فرانسه به آتش کشیده شد60 درصد دانش آموزان معتاد، »شیشه« مصرف می کنند
علیرضا جزینی، قائم مقام دبیرکل س��تاد مبارزه با مواد مخدر با ابراز نگرانی از کاهش 
سن مصرف مواد مخدر در کشور گفت: یک درصد دانش آموزان کشور مصرف کننده مواد 

مخدر هستند که 60 درصد این تعداد شیشه مصرف می کنند. 
جزینی تعداد معتادان شناس��ایی ش��ده کش��ور را ی��ک میلی��ون و 3۲5 هزار نفر 
اع��الم ک��رد و گفت: تغییر نگرش در مصرف مواد مخدر از س��نتی به صنعتی بس��یار 
نگران کنن��ده و فاجعه آمی��ز اس��ت. جزین��ی بر تقوی��ت حرفه آموزی و اش��تغال زایی 
بهبودیافت��گان تاکید کرد و گفت: کارآفرینانی که زمینه اش��تغال معتادان بهبودیافته 
را فراهم کنند از تس��هیالت ویژه برخوردار خواهند ش��د. به گزارش ایس��نا، علیرضا 
جزینی در جلسه این شورا با اعالم این خبر گفت: ۲43 میلیون نفر در سراسر جهان 
معت��اد به مصرف مواد مخدر هس��تند که از این تعداد س��االنه ۲00 ه��زار نفر بر اثر 

س��وء مصرف جان خود را از دس��ت می دهند.
60 درصد معتادان دنیا حش��یش و ماری جوانا مص��رف می کنند و 60 میلیون نفر نیز 
در جهان مصرف کننده هرویین هس��تند. قائم مقام دبیرکل س��تاد همچنین گفت: شش 
هزار مرکز درمان معتادان در سراس��ر کش��ور وجود دارد که 93 درصد این تعداد توسط 

بخش خصوصی اداره می شوند.

در تازه ترین مورد از اقدامات علیه مس��لمانان فرانس��ه، مسجد شهر »پوآتیه« در غرب 
این کشور به آتش کشیده ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرانسوی »کاتبین« ویژه 
اخبار دنیای اسالم، آتش سوزی مسجد پوآتیه، سی و پنجمین اقدام علیه مسلمانان فرانسه 
در پنج روز گذش��ته محسوب می ش��ود. این در حالی است که مقام ها و نیروهای پلیس 
فرانسه بر تامین امنیت در پاریس و این کشور تاکید کرده اند. از زمان اقدامات تروریستی 
علیه دفتر نش��ریه »ش��ارلی ابدو« و گروگانگیری روز جمعه در پاریس، این مس��لمانان 
هستند که بهای سنگین این اقدامات را پرداخت کرده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از 
پاریس، ساعت ۲1 یکشنبه شب به وقت محلی )30 دقیقه بامداد به وقت تهران( مسجد 
پوآتیه دچار حریق ش��د. هرچند برخی منابع فرانس��وی دلیل آتش س��وزی را نامشخص 
عنوان می کنند اما روزنامه س��انترپرس اعالم کرد: با توجه به خالی بودن مس��جد در آن 
ساعت شب، شکی باقی نمی ماند که حریق عمدی بوده است. منابع رسمی هنوز خبری 
از افزایش تدابیر ویژه برای تامین امنیت مس��اجد فرانسه مخابره نکرده اند. این در حالی 
اس��ت که روژه کوکیرمن، رییس ش��ورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه از افزایش 
تدابی��ر امنیتی در مدارس و اماک��ن مذهبی یهودیان خبر داد و اعالم کرد که در صورت 

لزوم از ارتش برای این منظور استفاده خواهد شد.

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

اهدای جوایز گلدن گلوب هفتادودوم 
و حرف های صریح جورج کلونی

ما با ترس راه 
نمی رویم

درخواست بازداشت مرتضوی



 تاثیر بصری یا روانی
کدام یک موثرتر است؟ 

وقتی صحبت از آگهی تبلیغاتی می ش��ود تصور بر 
آن اس��ت که یک ش��رکت فقط با ساخت یک تیزر 
یا ویدئ��و و. . . می توان��د کار را به اتمام برس��اند، اما 
باید گفت موضوع به این س��ادگی ها نیس��ت و شما 
ب��رای اینکه تبلیغ موثری داش��ته باش��ید به عوامل 
بی ش��ماری نیاز دارید و اگر روی این عوامل نظارت 
کافی نداشته باشید بی شک از اثربخشی تبلیغ خود 

خواهید کاست. 
بارها در آگهی های تلویزیونی ایرانی، دیده ش��ده 
که ی��ک ویدئو کلی��ه مراحل س��اخت و تولید یک 
محصول را در کارخانه یا ش��رکتی به تصویر کشیده 
با این ذهنیت که این کار می تواند اعتماد مش��تری 
را ب��ه خود جلب کند صرف نظ��ر از اینکه این روش 
ب��ه نظر ن��ه توجیه مالی دارد و ن��ه توجیه تبلیغاتی 
اما من قصد دارم به این موضوع اش��اره کنم که این 
تبلیغ زمانی می تواند اثربخش��ی خوبی داشته باشد 

که زنجیره تبلیغ درست کار کند. 
مثال شرکت هوندا بیش��ترین بار تبلیغاتی خود را 
بر خدمات فروش متمرکز ساخته؛ »فلسفه هوندا بر 
آن اس��ت که خدمات خوب کلید موفقیت درازمدت 
است.« در نمونه مشابه ایرانی نیز شرکت هایی داریم 
که روی خدمات خود تاکید می کنند، اما چه اتفاقی 

می افتد که این شعار در ایران تاثیرگذاری ندارد؟ 
به تعبیری ش��رکتی مثل هوندا خ��ود را فقط در 
آگه��ی تلویزیون��ی محص��ور نمی کند بلکه ب��ا ارائه 
خدمات ف��روش دقی��ق و نظام مند خ��ود می تواند 
بخش بزرگی از بازار آمریکا را در دس��ت بگیرد. این 
موضوع آن قدر برای ش��رکت هوندا مهم است که در 
س��ال 1986 این ش��رکت از مرس��دس بنز از حیث 
رضایت مندی مش��تری پیش��ی می گیرد و به عنوان 

بهترین ماشین در این خصوص معرفی می شود. 
تاکید شرکت هوندا بر خدمات فروش خود آن قدر 
زیاد است که ش��عارش را این گونه انتخاب می کند: 
»خدم��ات را پیش از ف��روش باید آغاز کرد« و برای 
محقق کردن این ش��عار هوندا از هیچ کاری مضایقه 
نمی کند. این شرکت برای اینکه به شعار خود جامه 
عمل بپوش��اند قطعات خ��ود را از ژاپن ب��ه آمریکا 
می فرس��تد و جالب تر آنکه با انواع برش��ور و تراکت 
و فیلم مش��تری را از تمام خدمات و موضوعاتی که 

باید به آن آگاه باشد مطلع می سازد. 
وقت��ی در مورد هون��دا صحبت به می��ان می آید 
به واق��ع از نمونه کامال کالس��یک تبلیغاتی صحبت 
می ش��ود که در حال حاض��ر هش��تمین تولید کننده 
بزرگ جهان اس��ت؛ ش��رکتی که در س��ال 2005، 
3/5درصد کل تولید خودرو های جهان را در دس��ت 

داشته است. 
هوندا در راس��تای اه��داف و چش��م انداز خود به 
حقوق ش��هروندی نی��ز توجه خوبی داش��ته و تمام 
ت��الش خ��ود را در این زمینه به کار بس��ته اس��ت. 
مثال این ش��رکت در سال 1980 قبل از آنکه بستن 
کمر بند ایمن��ی تا این ان��دازه مورد توجه قرار گیرد 

مبارزه تبلیغاتی چند میلی��ون دالری را آغاز کرد تا 
مردم را متقاعد کند که بستن کمربند ایمنی تا چه 
اندازه می تواند به حفظ جان انس��ان کمک کند. این 
مب��ارزه تبلیغاتی از دو جهت کارآم��د بود اول آنکه 
زمینه های موثری را برای آنکه مردم کمربند ایمنی 
ببندند فراهم س��اخت، از طرفی این ش��رکت با این 
تبلیغ توانس��ت از س��ایر رقبا پیشی بگیرد و خود را 
خودروی ایمن معرفی کند. این اثربخشی روانی که 
شرکت در جس��ت وجوی آن بود بعد ها توسط سایر 
رقبا به کار بس��ته ش��د، اما این هون��دا بود که برای 

نخستین بار اقدام به این کار کرد. 
در مق��ام مقایس��ه باید بگوی��م متاس��فانه کمتر 
دیده ش��ده که در ی��ک تبلیغ ایرانی ابع��اد روانی و 
اجتماعی به خوبی دیده ش��ود. مث��ال در یک تبلیغ 
ش��اهد آنی��م که یک ش��رکت پ��س از ارائه ش��عار 
خ��ود مبنی بر »خدمات دهی مناس��ب« فیلمی را به 
نمایش می گذارد ک��ه مثال راننده در بیابان جامانده 
و خدمات دهندگان به او کمک می کنند. این شرکت 
از این موضوع غافل است که بار روانی خرابی ماشین 
در بیابان به مراتب باالتر از خدمات آن شرکت است 
و این موضوع در ذهن مش��تری پر رنگ می شود که 
به این ماش��ین  نمی توان اعتماد داش��ت چون این 

احتمال وجود دارد که در بیابان خراب شود. 
بنابرای��ن ش��ما قرار نیس��ت برای ارائ��ه یک پیام 
قس��متی دیگر از اهداف ش��رکت را مخدوش کنید، 
بلک��ه باید در یک زنجیره درس��ت عم��ل کنید، اما 
متاس��فانه ابعاد روان ش��ناختی در آگهی های ایرانی 
بس��یار ناچی��ز در نظر گرفته می ش��ود و باید بگویم 
مهم ترین بخش��ی که مشتری با آن ارتباط می گیرد 
ارتب��اط روانی با آگهی اس��ت. از مث��ال باال می توان 
فراوان نمون��ه آورد چون اغلب ش��رکت ها اصرار بر 
آن دارن��د که خدمات خ��ود را زمانی ارائه دهند که 
شما دچار مشکل ش��ده اید و نمی دانند که خدمات 
صرفا کمک کردن ش��رکت در زمان بروز مشکل به 
ما نیست، بلکه جزو وظایف ذاتی شرکت است که از 
مصرف کننده خ��ود حمایت کند و این موضوع اصال 

خدمت به مشتری محسوب نمی شود. 
نمونه ای از ش��عار های هوندا که ابعاد روانی در آن 

در نظر گرفته شده را در زیر می خوانیم. 
»چه کسی می گوید که در آن باال تنهاست«

»ما کار را ساده می کنیم«
»ما خوشحالیم که شما خوشحالید«
»شما آن را برانید تا باورش کنید«

»مشتری همیشه پادشاه است«.

برگر کینگ همیشه بیدار است! 

برگرکینگ برای تاکید بر سرویس شبانه روزی خود 
از آگهی خالقانه ای رونمایی کرده است. این آگهی دو 

تصویر را شامل می شود. 
در تصوی��ر اول، از تابلوی نوری که لوگوی برگرکینگ 
روی آن است، به عنوان چراغ خواب استفاده شده و فضای 
اتاق را روشن کرده است و در تصویر دوم تنها اتاق روشن 
در یک ساختمان، اتاقی اس��ت که در نمای بیرونی آن 
تابلوی برگرکینگ دیده می شود. این آگهی نشان می دهد 
که برگرکینگ همیشه بیدار است و سفارش شما را در 
 هر ساعتی از شبانه روز و در هر جایی که باشید، تحویل 

می دهد. 
به گزارش مارکتینگ نیوز، این کار خالقانه توس��ط 
مدرس��ه تبلیغاتی میامی ESPM در س��ائوپائولوی، 
برزی��ل طراح��ی ش��ده و مدی��ر خالقی��ت ای��ن کار 

تونی رودریگز و مدیرهنری آن کاملیا پیکولی است. 

تبلیغات خالق
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کافه تبلیغات

9 www.forsatnet.irشمــاره 136 مدیریت تبلیغات
Tue. 13 Jan 2015      سه شنبه    23 دی ماه 1393        21 ربیع االول 1436        سال اول

ایستگاه تبلیغات

هدی رضایی

محمد تماشا 

 نگاهی به غول پیکرترین
بیلبوردها و ماکت های تبلیغاتی دنیا 

هرچه بزرگ تر، بهتر! 
با رش�د فزاینده رقابت میان ش�رکت ها، بس�یاری از شرکت ها 
و برندهای مطرح دنیا دس�ت ب�ه تبلیغات فیزیکی عظیم الجثه 
می زنند تا توجه مخاطبان بیشتری را به خود جلب کنند. این غول های تبلیغاتی از فواصل دور دیده 
می شوند و نسبت به سایر رسانه های محیطی، طیف بیشتری از مخاطبان را درگیر می کنند. در این 

گزارش چند نمونه از تبلیغات عظیم و جذاب برندهای بزرگ دنیا را بررسی می کنیم. 

سازمان QUITPLAN کمر سیگار 
را شکست! 

س��ازمان QUITPLAN.com ب��ه منظور نش��ان دادن 
آمادگ��ی خود برای کمک به آن دس��ته از افراد س��یگاری که 
مهیای ترک سیگار هستند، از یک ماکت سیگار بزرگ رونمایی 
کرده است. این ماکت به بیننده این حس را تداعی می کند که 
با به کارگیری خدمات ترک دخانیات این شرکت، کمر سیگار را 
می شکنید! این شرکت که در آمریکا واقع است به صد هزار نفر 

از مردم خدمات مشاوره حرفه ای ترک سیگار می دهد. 

یک قطعه لگو روی آسمان! 
ش��رکت لگو ب��ه کمک یک ت��اور کرین، قطع��ه عظیمی از 
اسباب بازی لگو را به صورت معلق از آسمان آویزان کرد. در انتهای 

این دستگاه نیز لوگوی بزرگ این شرکت به چشم می خورد. 

شکالتی به بزرگی کامیون
ش��کالت مارس در تبلیغ جالب خود، تصوی��ر و نام برند 
شکالت خود را روی کامیون تعبیه کرد. شعارش هم شکالتی 

به بزرگی کامیون برای جنگ با گرسنگی دنیا بود. 

سیب زمینی یا خط عابر پیاده؟! 
ش��رکت مک دونال��د در اقدام��ی جالب نم��ای یکی از 
محص��والت خود یعنی س��یب زمینی س��رخ کرده را کف 
خیابان کش��ید. نکته جالب توجه در این تبلیغ استفاده از 
سیب زمینی های عمودی شکل است که به جای خط عابر 

پیاده استفاده می شود. 

DHL ماز
ش��رکت پس��تی DHL در یک بیلبورد عظیم س��ه 
بع��دی، ی��ک ت��وپ کوچ��ک قرم��ز رن��گ را از طریق 
کوتاه تری��ن مس��یر از نقط��ه A به B می رس��اند. پس 
از اینکه توپ مورد نظر س��فرش را به اتمام رس��انید از 
طریق یک تسمه نقاله مخفی که در عقب بیلبورد تعبیه 
ش��ده دوباره به نقطه ابتدایی بازگردانده ش��ده و سفری 
 دیگ��ر را آغاز می کند. دوباره و دوباره، آری! و همیش��ه 

راه صحیح. 

شرکت هواپیمایی سوییس ایر
تبلیغ��ی  آگه��ی 
هواپیمای��ی  ش��رکت 
فرودگاه  س��وییس در 
مونی��خ آلم��ان ج��زو 
آگهی های  بزرگ ترین 
که  اس��ت  تبلیغات��ی 

آماده س��ازی آن چهار ماه به ط��ول انجامید. در این تبلیغ، 
تصویر یک هواپیما و پرچم س��وییس در یک زمین چمن 
طراحی ش��ده است. به گونه ای که با زدن چمن های زمین 
اطراف این تصویر به دس��ت آمده که از ارتفاع قابل مشاهده 
است. آدرس سایت این شرکت هواپیمایی هم در زیر تصویر 
هواپیما به صورت چمن های زده شده قابل تشخیص است. 

تبلیغ نوکیا در بزرگ ترین تابلوی 
راهنمایی دنیا 

نوکیا برای اینکه هرچه بیش��تر توجه مخاطبان را به 
محصوالت��ش جلب کند، نام خود را در کنار بزرگ ترین 
تابل��وی راهنمای دنیا در نزدیکی پل لندن با ارتفاع 50 
متر از سطح زمین قرار داده است. این تابلوی راهنما به 
مردم کمک می کند تا به محل مورد نظرش��ان برسند، 

ضمن اینکه نوکیا را هم به یاد آنها می آورد. 

تبلیغ ژیلت با نقاشی فدرر
ژیلت که پی��ش از این نیز از چهره های مطرح ورزش 
مانند دیوید ب��کام در تبلیغات خود به��ره برده بود، در 
اقدامی دیگر به س��راغ چهره مشهور ورزش تنیس رفت 
و نقاشی غول پیکری از او به نمایش گذاشت. این نقاشی 
که در بریتانیا کش��یده شده، راجر فدرر، قهرمان تنیس 
دنیا را نش��ان می دهد که از ریش تراش ژیلت اس��تفاده 

می کند. 

همه می دانیم که استفاده از بیلبورد یکی از عادی ترین و 
مرسوم ترین روش های تبلیغات مخصوصا برای محصوالتی 
است که توسط برندهای معتبر تولید شده اند یا در رقابت 
با برندهای معتبر دیگر هستند. حال تصور کنید بیلبوردی 
ببینید که طول آن دو برابر طول یک زمین فوتبال باشد! 
بیلبورد نصب ش��ده به طول 2۴0 مت��ر و ارتفاع 12 متر 
در کنار جاده قرار گرفته اس��ت و مح��دوده نصب آن در 
زمینی به مساحت 3000 مترمربع می رسد. شرکت ال جی 
امیدوار است که این بیلبورد بتواند در حدود 25 میلیون 
دالر افزای��ش فروش را در این محص��ول در طول 12 ماه 
آینده برای این شرکت ایجاد کند و البته این بیلبورد پس 
از کمپی��ن تبلیغاتی LG G3 همچنان در اختیار ال جی 
باقی خواهد ماند و محصوالت دیگر این شرکت مانند لوازم 
 LG منزل و آشپزخانه و صد البته محصوالت دیگر بخش
Mobile که در آینده رونمایی خواهند شد در این مسیر 

در معرض نمایش قرار خواهند گرفت. 

گوگل در یک��ی از پرترافیک تری��ن مناطق تبلیغاتی 
جه��ان، میدان تایم��ز، بیلبوردی را نص��ب کرده که به 
ان��دازه یک بلوک خیابانی ط��ول و بیش از 2۴ میلیون 
پیکس��ل دارد. نمایشگر میتسوبیش��ی الکتریک، تمام 
 Broadway فضای بین دو خیاب��ان ۴5 و ۴6 منطقه
را اش��غال کرده اس��ت. رزولوش��ن حقیق��ی آن 2368 
در 100۴8 پیکس��ل ب��رآورد ش��ده و 23 متر بلندی و 
نزدیک به 100 متر درازا دارد. گفته شده تا پایان ژانویه 
2015، ای��ن بیلبورد در اختیار کامل گوگل خواهد بود. 
کاربران با ورود به منطقه ای که این بیلبورد در آن قرار 
گرفته می توانند خود را با س��رگرمی های جالبی که در 
نظر گرفته ش��ده مشغول کنند. برای مثال با اپلیکیشن 
مخصوصی ک��ه روی تبلت ها قرار گرفته، خودش��ان را 
شبیه به یک ربات اندروید می کنند و منتظر می مانند تا 

این شخصیت روی بیلبورد به نمایش در آید. 

 عظیم ترین بیلبورد دنیا
برای تبلیغ گوشی ال جی 

 بیلبورد
 24 میلیون پیکسلی گوگل 

تیم بسکتبال سونی 
سیکسرز که در لیگ 
حرفه ای آمریکا است، 
ب��رای  اقدام��ی  در 
از  باشگاه خود  تبلیغ 
غول پیکر  بال��ن  یک 
تبلیغات��ی به ش��کل 
ت��وپ بس��کتبال که 
لوگوی این تیم روی 
داش��ت،  وج��ود  آن 

استفاده کرد. 

NBA بالن بسکتبالی تیمی در

کوکا کوال، این بار در بیابان های شیلی 

لوگوی KFC قابل مشاهده با گوگل ارت 

ماکت غول پیکر کوکا کوال در فیلیپین 

صاح��ب  کوکاک��وال 
ماک��ت  بزرگ تری��ن 
دنیاس��ت.  لوگ��وی 
بیابان��ی در ش��یلی ب��ا 
ای��ن  لوگ��وی  نق��ش 
نوشابه س��ازی  کارخانه 
لوگ��وی  بزرگ تری��ن 
جه��ان را در خود جای 
داده اس��ت. بلندی این 
لوگ��و 50 متر و عرض 

آن 120 متر است. 

 KFC چند س��ال پیش
در اقدام��ی جال��ب ط��رح 
نمای��ش بزرگ تری��ن لوگو 
در بیابان ه��ای نوادا را آغاز 
و چنین ادع��ا کرد که این 
بزرگ ترین لوگو و نخستین 
لوگ��وی قابل مش��اهده از 
فضاست. این لوگو در بیابان 
و ب��ا اس��تفاده از 65 هزار 
کاشی و در مدت شش روز 

ساخته شده است. 

 ،2012 س��ال  در 
تی��م تبلیغات ش��رکت 
تبلیغ��ات  کوکا ک��وال 
فیلیپین  در  را  عظیمی 
ب��ه مناس��بت صدمین 
ش��رکت  س��الگرد 
س��اماندهی ک��رد. آنها 
در ش��هر تاگبیالری��ان 
ی��ک قوط��ی غول پیکر 
را  کوکا کوال  محصوالت 

نصب کردند. 



نیم نگاهی به پیامدهای نزول جایگاه برند 
»پدیده شاندیز«

 »پدیده« ُکـشی...! 

ای��ن مطلب ابدا به عملکرد »پدیده« و صورت های 
مالی و تخلف یا عدم تخلف در نحوه فروش سهامش 
کاری ن��دارد- ک��ه اگ��ر تخلفی باش��د قطع��ا باید 
رس��یدگی و مجازات شود- بلکه صرفا در مورد خود 
ما، اخالق های هیجانی، اجتماعی و »پدیده کشی« ها 
و برندُکش��ی هایمان اس��ت. ای��ن رویک��رد، رفتاری 
فردی- اجتماعی اس��ت که در ح��ال حاضر به آفت 
تبدیل ش��ده است؛ اینکه هنوز نمی دانیم همه ما در 
براب��ر پدیده ها و برندهایی که برایمان ارزش و اعتبار 
می آفرینند، مسئولیم و بخش��ی از اعتبار اجتماعی، 
مل��ی و بین المللی م��ان از وجود این پدیده هاس��ت. 
وقت��ی برن��د ملی ای��ران آنقدر حس��اس اس��ت که 
همه جوره مواظبش هستیم و با اینکه چقدر در دنیا 
سرمان را باال بگیریم، ارتباط مستقیم دارد، پس باید 
از آن محافظت کنیم. برند، چه فردی، چه ملی، چه 
مکانی و حتی محصولی و س��ازمانی اش یک موجود 
زنده اس��ت که نیاز وافر ب��ه مراقبت و مواظبت دارد. 
این یک حقیقت است که برند در دنیای امروز برای 
مالکش، ارزش��مندترین دارایی اس��ت. اینکه ارزش 
افزوده مضاعف ب��رای صاحبش به ارمغان می آورد و 
در او ای��ن حس را ایج��اد می کند که دنی��ا با برند، 
جای بهت��ر و جذاب تری برای زندگی اس��ت. ما هم 
مالک برندهای فردی، فرهنگی، گردش��گری و ملی 
خودمانیم. از علی دایی و سینمای ما بگیرید تا پدیده 
شاندیز و فروغ فرخزاد. از کیارستمی تا آیس پک و... 
همه و همه برای من ایرانی ارزش آفرینند. اما همین 
ارزش هایی را که برایشان نمی توانیم قیمت بگذاریم 

چه بر سرشان آورده ایم؟ 
مثال ملموس��ش علی دایی که آقای گل دنیاست! 
ب��زرگان دنیا آرزو دارند جای��گاه او را هم در رکورد 
گلزنی اش و هم در فیفا داشته باشند. اگر علی دایی، 
دارایی ملی کش��ور دیگ��ری بود ه��ر روز خبرهای 
زیادی راجع به او شنیده می شد که مدام به ارزشش 
افزوده می ش��د و افرادی که در دیگر کش��ورها قصد 
رس��یدن به او را داش��تند فاصله بیشتری تا رسیدن 
به او و جایگاهش احس��اس می کردند، اما صفاتی که 
مردم دهان به دهان در مورد او و دیگر دارایی هایمان 
به کار می برند چقدر منطقی و برپایه اصول نگهداری 

و صیانت از برند است؟ 
غیر از کیارس��تمی که نماد سینمای هنری ایران 
در دنیاست و غیر  از خودمان تمام دنیا او را تحسین 
می کنن��د، هن��وز چن��دی از اس��کار اصغر فرهادی 
نگذشته است که برخی از همین دوستان سینمایی، 
به ج��ای آنکه کیف کنند و پز بدهن��د که متعلق به 
س��ینمایی هس��تند که اس��کار می گی��رد، از او یک 

سیاه نما ساختند و در تخریبش کوتاهی نکردند. 
در هم��ه ش��اخه ها همی��ن اس��ت. از امیرکبی��ر 
ت��ا دولت آب��ادی و گس��ترش دهی��د ت��ا تک ت��ک 
نق��اط گردش��گری و دیگ��ر داش��ته های فرهنگی و 
انحصاری مان و مقایسه اش کنید با رفتار ما و دیگران 

در برابر این داشته ها. 
می گویند صدها س��ال پیش در اصفهان مسجدی 
ساخته می شد. روز قبل از افتتاح کارگران و معماران 
خرده کاری ه��ا را انج��ام می دادند. از آنج��ا پیرزنی 
عبور می ک��رد که ناگهان فریاد زد یک��ی از مناره ها 
کج اس��ت. همه کارگ��ران و معم��اران خندیدند اما 
مس��ئول ساخت بنا ناگهان با صدای بلند از کارگران 
خواس��ت که س��ریع تر چوب بیاورند و به مناره تکیه 
دهند و مناره را هل دهند تا صاف شود. همچنان که 
کارگران چوب را فشار می دادند، مسئول طرح مدام 
از پیرزن می پرس��ید مادر جان درس��ت شد؟ مدتی 
طول کش��ید تا باالخره پیرزن گفت درس��ت ش��د. 
تشکر کرد و بلند بلند دعا کرد و رفت. کارگران جمع 
ش��دند و حکمت این کار بیهوده را برای مناره ای که 
اصال کج نبود پرسیدند. مسئول ساخت بنا گفت اگر 
ای��ن پیرزن در مود کج بودن مناره با بقیه و آنها هم 
ب��ا دیگران حرف می زدند، این مناره تا ابد برای همه 
ک��ج می ماند و دیگر صاف نمی ش��د ولی با این اقدام 
آنی، جلوی این کج بودن برای همیشه گرفته شد. . . 
گاهی الزم اس��ت چوبی در دست داشته باشید و 
اگر برندی خطا کرد یا عده ای برندی را به مس��یری 
ناصحیح س��وق دادند، چ��وب را بردارید،آن را حائل 
کنید و همانجا جلوی تخریب برند را بگیرید و از آن 
مواظبت کنید. البته این کاری است که بلد نیستیم 
و اتفاق��ا با همان چوب به جان برند هایمان می افتیم 
و از حاش��یه هایش لذت می بری��م و هیجانات آنی را 
به صورت یک س��ونامی به برند ها و داش��ته هایمان 

می کوبیم. 
»پدیده« هم این روزها فارغ از مش��کلی که دارد یا 
ندارد، گرفتار این پدیده کش��ی های ما شده است. چه 
خطا ک��رده چه نکرده، االن برند قابل توجهی اس��ت. 
موجود زنده ای است که ارزش و اعتباری برای مردم و 
کشورش به ارمغان آورده و ساختمان ها و پوسترهایش 
می تواند کنار تصاویر لوکس ش��هرهای جذاب عرض 
اندام کند. نش��ان داده پتانس��یلش را دارد. حتی اگر 
خطا هم کرده االن باید به هر ش��کل کمک کرد این 
برند مش��کالتش حل و در وقت مناسب به تخلفاتش 
رسیدگی شود. »پدیده کشی« سالیان درازی است در 
فرهنگ ما نهادینه شده است. کل مطلب این است که 
ای��ن برندها از فردی و مکانی و فیزیکی و متافیزیکی، 
مارک ها و لیبل هایی هس��تند ک��ه ارزش و در نهایت 
عزت ما را در رده ملی و بین المللی افزایش می دهند. 
اتفاق��ا همین پدیده ها و برندها برگ  برنده ما در برابر 
تمام کس��انی است که چش��م دیدن ما را ندارند. باید 
مواظب برندهایمان باشیم. فلسفه چوبی که دست مان 
اس��ت نابود کردن برند هایمان نیست. برای این است 

که صاف و استوار و مغرور نگه داریم شان. 

چند ایده برای فراگیری و 
یادداشت برداری

پیش از این اش��اره ش��د برای اینکه به عنوان یک 
بازاریاب خوب مطرح ش��وید، بای��د همواره در حال 
فراگیری و یادداش��ت برداری باش��ید. چند ایده در 

مورد چگونگی انجام این کار در زیر آمده است: 
* هم��واره یک دفترچه یادداش��ت هم��راه خود 
داش��ته باش��ید ی��ا اینکه در گوش��ی هم��راه خود 
مطال��ب را وارد کنید. حتی می توانی��د از ابزاری به 
نام EverNote.com اس��تفاده کنید. این ابزار با 
ذخیره س��ازی مطالبی که شما از هر نوع دستگاهی 
نت برداری کرده اید، این امکان را برای ش��ما فراهم 

می آورد تا همه چیز را به خاطر آورید. 
* هنگام تماش��ای تلویزیون یا گوش دادن به هر 
نوع تبلیغاتی، کلمات تاثیرگذاری را که می ش��نوید 

یادداشت کنید. 
* تیترهایی را که بازاریاب های اینترنتی موفق از 
آنها استفاده می کنند، یادداشت کنید. یک بازاریاب 
خوب اکثر زمان خود را روی تیترها و تنها بخش��ی 
از زمان خود را روی واژه ها و جمالت صرف می کند. 
* زمان��ی ک��ه یک ماج��را ش��ما را تحت تاثیر قرار 
می ده��د، از زمانی که آن را ش��نیده اید و نام هایی که 
در آن وجود داشت، یادداشت برداری کنید. با استفاده 

از گوشی خود، ماجرا را با دقت و کامل بازگو کنید. 
* گهگاه به س��ایت Amazon.com مراجعه و 
نام کتبی را ک��ه در حوزه های گوناگون و همچنین 
در حوزه کاری ش��ما بیش��ترین فروش را داشته اند، 
یادداش��ت کنید. ای��ن موضوع چ��ه ایده هایی را در 

اختیار شما قرار می دهد؟ 

* لیس��تی از نقش آفرینان تاثیرگذار و مهمی که 
می شناس��ید و می توانند به ش��ما کمک کنند تا در 
کس��ب و کار خود به مدارج باالتر دس��ت یابید، تهیه 
کنی��د. پروژه های��ی که آنه��ا روی آن کار می کنند، 
 Google Alerts دنب��ال کنید و ب��ا اس��تفاده از
پیش��رفت و روند کاری آنها را پیگیری کنید. آنها را 
در امورشان حمایت و یاری کنید. این موضوع باعث 
می ش��ود تا مهارت هایی ک��ه الزمه حرکت به جلو و 

ادامه راه پیشرفت است، بیاموزید. 
* ه��ر روز زمانی را اختصاص دهید تا کارهایی را 
برای اف��رادی انجام دهید ک��ه نمی توانند در مقابل 
ب��رای ش��ما کاری کنن��د. مزایای ای��ن کار بی حد 
و ان��دازه اس��ت. هواداران��ی برای کس��ب و کار خود 
ج��ذب می کنید، حامی��ان وفادار دائم��ی می یابید 
و دقیقا آنچه را که درس��ت اس��ت انجام می دهید. 
از تاثیرات این فعالیت روی خود یادداش��ت برداری 
کنید. هنگامی که یک روز کس��ل کننده ای داشتید 
به ماجراهایی که در مورد واکنش ها و پاسخ هایی که 

در آن زمان دریافت کرده اید، رجوع کنید. 
* تصاویر و نقل قول هایی که ش��ما را تحت تاثیر 
ق��رار می دهند، جمع آوری کنید. صدها نمونه از این 
دس��ت را روی صفح��ه کامپیوتر خود ق��رار دهید. 
حدود 80 درصد از بی��ش از 1000 تصویری که از 
طری��ق screen-sarver مانیتور من نمایش داده 
می ش��ود، تصاویری از خانواده و دوس��تانم هستند. 
مابق��ی نقل قول ه��ا، تصاویر مکان ه��ای تاثیرگذار، 

مخلوقات جذاب و آثار هنری اند. 
- هرگز فراگیری علم را متوقف نکنید. 

- هرگ��ز ارائ��ه اطالع��ات و کمک ب��ه دیگران را 
متوقف نکنید. 

- هرگ��ز تولید و ابتکار و خلق روش های جدید را 
متوقف نکنید. 

- دنیا به آنچه شما عرضه می کنید، نیاز دارد. 
- لطفا آن را با ما به اشتراک بگذارید. 

بازاریابی برای کسب و کارهای 
کوچک

آیا می دانس��تید اص��ول بازاریابی برای مش��اغل 
کوچ��ک و کس��ب و کار های بزرگ متفاوت اس��ت؟ 
موثرترین راه برای بازاریابی یک کسب و کار کوچک 
این اس��ت که یک برنامه مبس��وط ک��ه ترکیبی از 
فعالیت های فروش و بازاریابی شما باشد تهیه کنید. 
توجه ب��ه فعالیت های فروش نه تنه��ا از هزینه های 
ب��االی بازاریابی ش��ما می کاهد بلکه ب��ه آن ارزش 
دیگ��ری می افزای��د و آنه��م توجه به خواس��ته ها و 
نظرات مش��تریان و آگاهی از دیدگاه های آنهاست. 
این کنش و واکنش بین ش��ما و مش��تریان در امر 
بازار یابی اطالعاتی به شما می دهد که از هر تحقیقی 

با ارزش تر است. 
کس��ب و کار های کوچک اگر بودج��ه ای هم برای 
بازاریاب��ی در نظر گرفته باش��ند این بودجه بس��یار 
محدود است به خصوص در برابر بزرگان این میدان. 
اما این مسئله به این معنا نیست که شما نمی توانید 
در برابر رقبای بزرگ تر تاب بیاورید. فقط کافی است 

کمی خالق تر عمل کنید. 

محص��والت  برندگ��ذاری 
مصرفی از اواخر سده   نوزدهم 
انجام می شده است، ولی این 
فکر که مقصدهای گردشگری 
باید راهبرد برند داشته باشند 
بسیار دیرتر و در دهه  1990 
پدیدار ش��د. نخستین رویکرد 
برندگ��ذاری  ب��ه  راهب��ردی 
مقص��د در س��طح کش��وری 
و  هنگ کن��گ  اس��ترالیا،  در 
اس��پانیا ش��کل گرفت. سپس 
آمری��کا  ب��زرگ  ش��هرهای 
مانن��د س��یاتل، الس وگاس و 
پیتزبورگ پذیرای آن ش��دند 
ت��ا در پاس��خ به نی��از رقابت 
تصمیم گیری  برای  کارسازتر، 
خ��ود  ش��هر  در  راهب��ردی 
و  کنن��د  ایج��اد  چارچوب��ی 
س��ازمان های  پاس��خگویی 
مدیریت��ی ب��ه ذی نفعان خود 
را افزای��ش دهن��د. در بازاری 
که چند مقصد انگشت ش��مار 
سه چهارم گردشگران جهان را 
به خود جذب می کنند، بیشتر 
کش��ورها در واقع در حاش��یه  
خاص خود ج��ای گرفته اند و 
مقصده��ای دوراندیش امروزه 
برندگذاری را بخش مهمی از 
راهبرد رقابتی خود می بینند. 
می خواهد  مقص��دی  اگ��ر 
رون��ق داش��ته باش��د، بای��د 
تجرب��ه ای متمای��ز، ج��ذاب، 
دلنش��ین  و  به یاد ماندن��ی 
ب��رای مصرف کنن��ده  ه��دف 
خ��ود فراهم س��ازد. ش��هرها 
با ای��ن کار به قلم��رو برندها 
وارد می ش��وند و برندگذاری 
ب��رای  اکن��ون  مقص��د 
مکان های��ی که خواه��ان بقا 
در میان برترین های بازاریابی 
بین الملل��ی  گردش��گری 
هستند نقش��ی اساسی دارد. 
روزافزون  گرایش  این  بازتاب 
س��ازمان های مدیریت مقصد 
را می ت��وان در رش��د فراوان 
متن ه��ای دانش��گاهی حوزه  
برندگ��ذاری م��کان دی��د. با 
اینک��ه ایج��اد راهب��رد برند، 
به عن��وان یک��ی از بنیان های 
بازاریاب��ی  و  توس��عه  مه��م 
مقصد، کار بس��یار پیچیده ای 
اس��ت، با این راهبرد می توان 
خصوصی  بخش ه��ای  منافع 
و دولتی را ب��ه هم پیوند زد، 
محصوالت  اقتص��ادی  ارزش 
و تولی��دات را اف��زود، غرور و 
اعتم��اد به م��کان را افزایش 
داد  و دی��د داخلی و خارجی 
ب��ه مکان ه��ا را تغیی��ر داد. 
فقیر،  کشورهای  افزون بر این، 
حاش��یه ای و رو ب��ه توس��عه 
بنش��ینند  منتظر  نمی توانند 
ت��ا تغییراتی »مثب��ت« برای 
برن��د ی��ا آوازه  و اعتبارش��ان 
رخ ده��د. از آنج��ا که تصویر 
مان��ع  بزرگ تری��ن  منف��ی، 
چنی��ن  اقتص��ادی  توس��عه  
مکان هایی اس��ت، می توان از 
یک راهب��رد برند مش��تاقانه 
ب��رای آگاه س��ازی س��اکنان، 
گردش��گران و جامعه  جهانی 
پیرامون آمال و جذابیت های 
مکان اس��تفاده ک��رد. ولی با 
وج��ود نوش��ته های ف��راوان 
برندگ��ذاری م��کان  درب��اره  
و  به وی��ژه  کش��ور، توافق نظر 
چندان��ی پیرام��ون نق��ش و 
ماهی��ت برندگذاری ش��هرها 
ش��کل نگرفته اس��ت و خأل 
چش��مگیری در نوش��ته های 
فرآینده��ای  ب��ه  مرب��وط 
برندگذاری ش��هر وجود دارد 
و نمونه پژوهی کمیاب اس��ت. 

برای ایج��اد برتری در رقابت 
بازار گردشگری امروز، شهرها 
می خواهن��د خ��ود را متمایز 
کنن��د و تصوی��ری مثبت از 
خود بس��ازند. ه��دف از این 
نوش��تار، کن��کاش تصوی��ر و 
ش��خصیت برند شهر میالن و 
تاثی��رات این تصویر و جایگاه 
ارتب��اط ب��ا برندگ��ذاری  در 
می��الن برای اکس��پو 2015 

است. 

تصویر شهر میالن از منظر 
گردشگران

از دید گردشگران این شهر 
دانس��ته  »پویا«  مقص��د  یک 
می ش��ود و ش��خصیت میالن 
به زندگی فعالی مرتبط است 
ک��ه در آن »عم��ل کردن« و 

ارزش  کردن«  »کش��ف 
دارد همچنی��ن فرهنگ 
غن��ی و هن��ر طراح��ی 
و معم��اری ای��ن ش��هر 
و  مورد ستایش  بس��یار 
توجه قرار گرفته اس��ت. 
ش��هرهای  برخ��الف 
گردش��گران  رقی��ب، 
تصویر به نسبت روشنی 
از میالن دارند و بیش��تر 
به خ��ود ش��هر گرایش 
دارند تا به حومه  آن.  در 
گردشگران  بیشتر  واقع، 
تنها به شهر میالن سفر 
می کنن��د و هیچ بخش 

دیگ��ری از اس��تان میالن را 
نمی بینن��د. از نظر دیدگاهی، 
دیگ���ری  ضع��ف های  نقطه 
رویاروی شهر هست که تالش 
می شود با مشوق های برگرفته 
سیاس��ت گذاری  حوزه های  از 
همچ��ون  غیر گردش��گری، 
حمل ونق��ل و محیط زیس��ت، 
به آن رس��یدگی ش��ود. برای 
نمون��ه، گردش��گران میالن را 
مقص��دی »گ��ران« می دانند 
)به ویژه به خاطر نرخ تاکس��ی 
و اقام��ت(، ولی خوش��بختانه 
این موض��وع با میزان رضایت 
فراوان از خدمات ارائه  ش��ده 
هم��راه اس��ت. این ش��هر را 
مقص��دی »خاکس��تری« نیز 
می دانند که در تضاد آش��کار 
با جنبه های دیگر ش��خصیت 
)به عنوان شهری  است  میالن 
فرهنگ��ی و پویا(  و به آلودگی 
هوا و کمبود فضای س��بز در 

کل شهر مربوط است. 
دیگ��ر  منف��ی  دی��دگاه 
درب��اره  میالن این اس��ت که 
گوی��ا«  »چن��دان  مقص��دی 
دانسته نمی ش��ود که به بیان 
دیگ��ر یعنی میهمان��ان ادب 

ش��هروندان را مثب��ت ارزیابی 
اطالع��ات  ول��ی  می کنن��د، 
عالمت ه��ای  و  گردش��گری 
خیابان ها را ناکارآمد و ضعیف 
افزون بر این، س��طح  می دانند. 
زبان انگلیس��ی کسانی که در 
میالن زندگ��ی می کنند یا در 
گردش��گری و خدمات مربوط 
ارزیابی شده  پایین  مشغولند، 
 اس��ت، بنابراین گردش��گران، 
می��الن را دارای پیش��نهادی 
سرشار از فعالیت ها، رویدادها 
و جاذبه ه��ا می بینن��د، ول��ی 
هن��گام س��ازمان دهی و طی 
س��فر، دس��تیابی به اطالعات 
دش��وار  را  دقی��ق  و  روش��ن 

می یابند. 
برجس��ته ترین نشان میالن 
کلیس��ای جامع یا دومو است 

تنه��ا  اینک��ه،  ش��گفت آور  و  
ازگردش��گران  اندکی  بخ��ش 
می��الن این ش��هر را ب��ا این 
ش��هر  می شناس��ند.  نش��ان 
می��الن را بی��ش از هم��ه به 
ُمد می شناس��ند. در کل، نظر 
تجربه شان  درباره   گردشگران 
در می��الن مثبت بوده اس��ت 
و می گوین��د که ب��رای تفریح 
به میالن بازخواهند گش��ت و 
دیدن این ش��هر را به دوست 

خود پیشنهاد خواهند کرد. 
ُم��د،  ب��ه  دیگ��ر  برخ��ی 
ش��یکی، با فرهنگی، پرنش��اط 
میالن  بودن  جهان ش��هری  و 
را  می��الن  دارن��د.  اش��اره 
ایتالی��ا  ش��هر  اروپایی تری��ن 
می دانن��د  که ب��رای هر کس 
ارمغان��ی دارد، به ویژه از دید 
خرید و غذا. این شهر قله  غذا، 
ُمد، هنر و فرهن��گ ایتالیایی 

است. 
در س��وی منف��ی، می��الن 
را ش��هری ناام��ن، بدآب وهوا، 
آل��وده و با ش��بکه  ارتباطی و 
می دانند.  حمل ونقل ضعی��ف 
مردم ش��هر به نظر پریش��ان، 
ب��ی ادب، س��رد و بی توجه به 

دیگران بودند. 
اثر انگشت برند میالن

برن��د  انگش��ت نگاری  اث��ر 
دربرگیرن�����ده حس ه�����ای 
با  درگیر کنن��ده گردش��گران 
برند یعنی همان ش��هر میالن 
با هدف دس��تیابی به  اس��ت 
فکر و احس��اس آنها نس��بت 
از  می��الن  ش��هر.  ای��ن  ب��ه 
سرش��اری  اثرگذاری حس��ی 
برخوردار اس��ت  که نش��ان از 
مشخصه های درخشان شهر و 
مردمانش دارد. حس هنردوستی، 
تنوع  و  تجم��ل  هنر پ��روری، 
ارمغ��ان می��الن می دانند.  را 
ش��هری ش��لوغ و پرهیاهو با 
س��ابقه هنری و فرهنگی غنی 
که هم��ه  مش��کالت رایج در 
چنین جاهایی را دارد )مانند 
آلودگ��ی( ول��ی س��فره  
رنگین��ی از غذا و ُمد نیز 
ارائ��ه می ده��د و فضای 
معم��اری وی��ژه  خود را 

دارد. 

شخصیت شهر میالن
در شخص��یت  بخش��ی 
زن  می ت��وان،  را  میالن 
که  دانس��ت  بازرگان��ی 
پیون��د نزدیکی ب��ا ُمد، 
دارد.  فرهنگ  و  طراحی 
دارای  ش��خصیت  ای��ن 
مش��خصه هایی است که 
نش��ان از پویایی، سبک 
زندگی ش��هری شلوغ، شکوه، 
س��رگرمی های  و  فرهن��گ 
میالن  دارد.  گوناگون  عصرانه  
شخصیتی غنی و متمایز دارد 
ک��ه می تواند پای��ه  ایجاد یک 
راهبرد برند منسجم برای این 

شهر باشد. 

نتیجه
در نتیجه بررسی شخصیت 
و تصویر ش��هر می��الن برای 
جای گ��ذاری دوب��اره  ش��هر، 
به وی��ژه با ن��گاه ب��ه میزبانی 
س��طح  در   ،2015 اکس��پو 
کاربردِی »راهکاری«، روش��ن 
ش��د که برای آس��ان ساختن 
تجربه  گردشگران و ایجاد یک 
تصویر و ش��خصیت مناسب از 
ش��هر میالن اقدامات فراوانی 
بای��د انجام ش��ود؛ در س��طح 
قابل توجه  نکت��ه   راهب��ردی، 
این اس��ت که امکانات بالقوه 
برای توجه بیش��تر به میراث 
فرهنگ��ی، مد و غذا از اهمیت 
اس��ت.  برخ��وردار  فراوان��ی 
همچنین کس��انی ک��ه تجربه  
حضور در ش��هر را داشته اند، 
می��راث فرهنگ��ی را عنصری 

کلی��دی در ش��خصیت ای��ن 
می دانند.  گردش��گری  مقصد 
همچنین، آش��کار اس��ت که 
می��راث هن��ری و فرهنگ��ی 
قوت ه��ای  میالن��ی  کنون��ی 
استفاده ش��دنی فراوانی دارد، 
ولی تصویر دیده شده از میالن 
اجزایی منفی دارد که از جمله  
ناامنی، گرانی و  آنها آلودگی، 
کمبود فضای سبز است. بدین 
ترتیب، هرگونه راهبرد توسعه 
و اقدام برندگذاری ش��هر باید 
ویژگی ه��ای مثبت را بیش��تر 
و منفی ه��ا را برط��رف کند تا 
می��الن به عنوان ی��ک مقصد 
جهان  در  پیشگام  گردشگری 

جای گذاری شود. 
چنی��ن راهب��رد هماهنگی 
مثبت  عنصره��ای  می توان��د 
تصویر ش��هر را نیز ب��ا ترویج 
بهت��ر هنر و طراح��ی معاصر 
تقویت  گردش��گران  میان  در 
کند. این واقعی��ت که میالن 
بس��یاری  گردش��گران  تعداد 
را ب��ه خ��ود ج��ذب می کند، 
فرهنگی  پیشنهادهای  قدرت 
را بیش��تر کرده و در کنار آن، 
ش��هرت برخ��ی از نماده��ای 
فرصت های  می��الن  فرهنگی 
بس��ته ها،  تولید  برای  فراوانی 
مسیرها و رویدادهای مسافرتی 
افزون بر این،  می کن��د.  فراهم 
اثرانگش��ت برند ش��هر، چنان 
ک��ه به روش��نی نش��ان داده 
ش��د، گویای میراث معماری، 
فرهن��گ و آش��پزی متمای��ز 
میالن نزد گردش��گران است. 
ش��ده  ذک��ر  پیش��نهادهای 
جه��ت س��اخت تصوی��ر برند 
ش��هر می��الن می تواند چنین 

دستاوردهایی داشته باشد: 
* تقوی��ت اج��زای مثب��ت 
تصویری ک��ه بازدیدکنندگان 
بالقوه و بالفعل از میالن دارند. 
* برطرف ک��ردن برخی از 
جنبه ه��ای منفی ش��خصیت 
ش��هر که به جای گذاری بهتر 

برند شهر می انجامد.
یک برند ش��هر برای میالن 
ک��ه طراحی، ُم��د و فرهنگ، 
هن��ر و معماری را در ارزش ها 
و ش��خصیت برن��د بگنجان��د 
میالن  جای گ��ذاری  می تواند 
را با بهبود چه��ره  بین المللی 
آن افزایش دهد  و ویژگی های 
نمای��ش  در  را  متمای��زش 
ش��خصیتش ترکیب کند. در 
موفق ش��دن  برای  عین حال، 
خود فرآیند برندگذاری مکان، 
ذی نفعان گوناگون ش��هر باید 
در ترویج برن��د و ارائه  تجربه  
برند مداخله و مشارکت فعال 
باش��ند. هر داستان،  داش��ته 
حس وحال و احس��اس ش��هر 
از  جدایی ناپذی��ر  بخش��ی 
خود ای��ن مکان اس��ت؛ پس 
س��ازمان های مدیریت مقصِد 
میالن باید جان دادن به برند 
هن��گام ورود مس��افران را در 
نظر داشته باشند. در این گام 
پیاده سازی فرآیند برندگذاری 
و مدیری��ت تغیی��ر اهمی��ت 
و ممک��ن  فراوان��ی می یاب��د 
اس��ت نیازمند تغییر رابطه ها 
 و ش��راکت های ی��ک مقص��د 
باش��د. بدین ترتیب، افزون بر 
حرکت به س��وی هویت برند 
و نمای جهان��ی بهتر میالن، 
خلق، مدیریت و ترویج برندی 
تازه نفس باعث تمرکز بیش��تر 
بازاریابی در ش��هر می شود و 
اقدامات کارگ��زاران گوناگون 
را گرد یک موضوع مش��ترک 
جم��ع می کند یعن��ی برند و 

ارزش های آن. 
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بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

دیدگاه

اگر مقصدی می خواهد رونق 
داشته باشد، باید تجربه ای 
متمایز، جذاب، به یاد ماندنی 
و دلنشین برای مصرف کننده  

هدف خود فراهم سازد. شهرها 
با این کار به قلمرو برندها وارد 
می شوند و برندگذاری مقصد 
اکنون برای مکان هایی که 

خواهان بقا در میان برترین های 
بازاریابی گردشگری بین المللی 

هستند نقشی اساسی دارد

نقش محوری بازاریابی در یک 
ش��رکت از این حقیقت نش��ات 
می گیرد ک��ه بازاریابی فرآیندی 
اس��ت که ش��رکت از طریق آن 
ارزشی را برای انتخاب مشتریان 
منتخب خ��ود به وجود می آورد. 
ارزش از طریق برآورده ساختن 
نیازهای مشتری به وجود می آید، 
از این رو شرکت نباید خود را به 
وس��یله محصولی که می فروشد 
بشناس��اند، بلک��ه ب��ا نفعی که 
به مش��تری می رس��اند معروف 
می ش��ود. کت��اب »بازاریاب��ی« 

نوش��ته آلوی��ن جی س��یلک و 
ترجمه دکتر حمیدرضا رضوانی 
و امی��ر ش��یروانی با اش��اره به 
این موضوع، ب��ه مباحث اصلی 
برنامه ریزی،  قبی��ل  از  بازاریابی 

اجرا و کنترل می پردازد. 
کتاب ش��امل سه بخش است: 
تجزی��ه و تحلی��ل فرصت ه��ای 
اس��تراتژی  تدوی��ن  بازاریاب��ی، 
اس��تراتژی.  اجرای  بازاریاب��ی و 
در بخش��ی از ای��ن کت��اب در 
قس��مت بخش بندی بازار چنین 
بازار  بخش بن��دی  می خوانی��م: 

یعنی طبقه بندی و تقسیم بازار 
در قالب گروه هایی از مش��تریان 
)بالق��وه( به ن��ام بخش های بازار 
که ویژگی ها، رفتارها یا نیازهای 
متمایزی داشته باشند. هدف از 
ای��ن کار طبقه بندی مش��تریان 
در گروه هایی اس��ت که با سایر 
گروه ها تفاوت چشمگیری داشته 
باشند، ولی در درون خود و بین 
اعض��ا دارای س��طوح باالی��ی از 
مش��ابهت و تجانس باشد. بدین 
ترتیب در مقایس��ه ب��ا یک بازار 
بزرگ و ناهمگون، ما با گروه هایی 

متجانس روبه رو هس��تیم که با 
استفاده از محصوالتی که مناسب 
به  آنهاس��ت می توانیم  نیازهای 
طور کارات��ر و اثربخش تر به آنها 
خدمات ارائه دهی��م. این کتاب 
در طیف وس��یعی از برنامه های 
ب��رای  مخصوص��ا  و  آموزش��ی 
مدرس��انی که به دنبال مطابقت 
محت��وای درس خ��ود ب��ا نی��از 
مخاطبان خاص هستند، می تواند 
مفید باش��ند. در پایان هر فصل، 
فهرس��ت متون تکمیلی، منابع 
و نیز یادداش��ت های فصل برای 

مطالعه بیش��تر وجود دارد. این 
کتاب در 199 صفحه به قیمت 
3600 ری��ال توس��ط موسس��ه 
کت��اب مهربان نش��ر ب��ه چاپ 

رسیده است. 

بازاریابی 
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نویسنده: جیم کوکروم
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موردکاوی شهر میالن در طراحی برند شهری

سفره رنگینی از فرهنگ، غذا و مد . . . 
آرش سلطانعلی

امیر حسین نوریانکارشناس برندینگ
مشاور و مدرس بازاریابی و تبلیغات



از  یک��ی  فک��ری  توف��ان 
روش ه��ای افزای��ش خالقیت 
در س��ازمان ها و فرآیند توسعه 
راهکاره��ای خالقان��ه ب��رای 
مس��ائل اس��ت. توف��ان فکری 
ب��ا تمرک��ز ب��ر مس��ئله آغ��از 
می ش��ود و ب��ا ط��رح حداکثر 
راهکارهای ممک��ن و ایده های 
مختل��ف ادامه می یاب��د. یکی 
در  مت��داول  تکنیك ه��ای  از 
ایجاد خالقیت و فعال ساختن 
اندیش��ه ها به ص��ورت گروهی، 
تکنی��ك تحرك مغزی اس��ت. 
در ای��ن تکنیك مس��ئله ای به 
یك گ��روه کوچك ارائه ش��ده 
و از آن��ان خواس��ته می ش��ود 
فی البداهه و به س��رعت به آن 
واکنش نش��ان داده و برای آن 
پاس��خی بیابند. پاسخ ها روی 
تابلویی نوش��ته می ش��وند به 
طوری که همه اعضای جلس��ه 
می توانن��د آنه��ا را ببینند. این 
امر باعث می ش��ود ذهن اعضا  
به فعالی��ت بیش��تر پرداخته و 
جرق��ه ای از یك ذه��ن باعث 
روش��نی ذهن دیگری ش��ود. 
البت��ه ممکن اس��ت جلس��ات 
توفان مغزی به درس��تی اجرا 
نش��ود و تبدیل به جلس��ه ای 
ش��ود ک��ه در آن تنه��ا زمان 
هدر م��ی رود. یک��ی از بزرگان 
مدیریت در این ب��اره می گوید: 
»هنگام��ی ک��ه اف��راد توفان 
مغ��زی انج��ام می دهن��د، به 
خارج از جلس��ه و م��کان فکر 
می کنند، این در حالی اس��ت 

که به نظرم باید به آنچه داخل 
اتاق اتفاق می افتد فکر کنند.« 
اگ��ر می خواهید وق��ت خود را 
در این جلس��ات ه��در ندهید، 
گام های زی��ر را برای داش��تن 
یك جلس��ه توفان مغزی موثر 

دنبال کنید. 

1- طرح بندی مسئله 
مس��ئله ای که قصد حلش را 
دارید طرح بن��دی کنید. مثال 
یك دانش��جو را در نظر داشته 
باشید که ش��ب امتحان است 

و مشغول گش��ت و گذار 
و در همی��ن حین هم به 
درس هایش  و  پایان نامه 
ب��ا  او  می کن��د.  فک��ر 
مبهم ترین ش��کل هدف 
ب��ا بیان جمل��ه ای منفی 
به اس��تقبال آن می رود: 
»فکر می کن��م نمی توانم 
آن را انج��ام ده��م« ی��ا 
»ای��ن کار برایم جذابیت 
ندارد«، »خیلی س��خت 

است«، »خیلی زمان بر است«. 
داشتن نگرش منفی در ابتدای 
تصمیم گیری درس��ت نیست. 
را شناس��ایی  اه��داف خ��ود 
کنید، راه حل های جایگزین را 
ارزیابی ک��رده و بهترین آنها را 
انتخاب کنید. این می تواند کار 

ارزشمندی باشد. 

2- شناسایی اهداف 
راه حل های ممکن 

ای��ن کار س��اده نیس��ت و 
ممکن اس��ت زمان بر باش��د اما 
اگر بتوانی��د به ص��ورت اصولی 

اهداف ت��ان را دنب��ال کنید و در 
آنچه می خواهید پشتکار داشته 
باشید، جلسات توفان مغزی تان 
می توان��د موثر ت��ر باش��د. مثال 
شرکتی قصد طراحی محصولی 
را دارد ک��ه دوچرخه س��واران با 
اس��تفاده از آن بتوانند در حین 
راندن نیز قهوه بخورن��د یا آن را 
حمل کنند. حالت ه��ای زیادی 
ب��رای ش��رح دادن آنچ��ه برای 
طراحی الزم اس��ت وجود دارد: 
»س��رپوش فنجان ضدنش��ت 
»نگهدارن��ده  ی��ا  ری��زش«  و 

ام��ا  دوچرخه س��وار«  لی��وان 
بهتری��ن توصی��ف آن می تواند 
به این ص��ورت باش��د:  »کمك 
ب��رای  دوچرخه س��واران  ب��ه 
اینک��ه ب��دون ریخت��ن قه��وه 
ی��ا س��وختن زب��ان آن را حین 
حرکت بنوش��ند«. این شعار به 
س��ادگی هدف این ش��رکت را 
نش��ان می ده��د: 1- کمك به 
دوچرخه س��واران، 2- نوشیدن 
قهوه، 3- جلوگی��ری از ریختن 
قهوه و سوختن زبان. همچنین 
این شرکت می تواند در شعارش 
اهداف فرعی دیگ��ر را نیز دنبال 

کن��د: جلوگیری از پرت ش��دن 
حواس در حین راندن دوچرخه 
و تصادفات، گرم نگه داشتن قهوه 
و کاهش هزینه ها. قبل از توفان 
مغزی به جزییات درباره طراحی 
سرپوش نگهدارنده که می تواند 

بیشتر اثر گذار باشد بپردازید. 

3- پیدا کردن راه حل 
به صورت انفرادی 

سعی کنید هرکس به صورت 
فردی راه ح��ل پیدا کن��د. قبل 
از برگزاری توف��ان مغزی، بهتر 
اس��ت س��ازمان ب��ر نظر 
کارکنان��ش ب��رای ح��ل 
مس��ئله خود آنه��ا تاکید 
داشته باش��د. یك مسئله 
با توفان مغزی گروهی در 
واقع ما را یاد حل مس��ئله 
توسط دیگران می اندازد. 
همچنی��ن هنگام��ی که 
جلسه توفان مغزی برگزار 
می شود باید دقت کرد به 
همه اهداف توجه ش��ود. 
برای مثال یك ش��رکت سازنده 
تلفن هم��راه اه��داف مختلفی 
دارد. مثال دارا بودن وزن س��بك 
و توانایی داشتن GPS. مقامات 
اجرایی این شرکت دور هم جمع 
می ش��وند تا ایده ه��ای مختلف 
درب��اره چگونگی س��اخت بهتر 
تلفن همراه را بررسی کنند. یك 
ش��خص مس��ئله وزن را مطرح 
می کند و همین سبب می شود 
ناگه��ان ح��واس هم��گان تنها 
متوجه آن موضوع ش��ده و دیگر 
اهداف را فرام��وش کنند. رفتن 
به جلسه ای با راه حل های بالقوه 

ف��ردی درباره هم��ه موضوعات 
این ریسك را کاهش می دهد که 
گرفتار بررسی تك هدفی شوید. 

4- هنگامی که مسئله، 
هدف و راه حل های 

شخصی تان را روشن 
کردید، گروهی کار کنید

در قسمت قبل گفته شد که 
اگر هر فرد به ص��ورت انفرادی 
مس��ئله را روش��ن، اه��داف را 
شناس��ایی و به ص��ورت فردی 
راه حل ه��ا را مش��خص کن��د، 
جلس��ه توفان مغ��زی بعدش 
باش��د.  بهره ور ت��ر  می توان��د 
ج��وی ایج��اد کنید ک��ه افراد 
از بی��ان کردن ایده های ش��ان 
هرچند احمقانه نترس��ند. پس 
از جم��ع آوری ایده ه��ا از نگاه 
منتقدان��ه ب��ه آنه��ا بپرهیزید 
و همان لحظ��ه در م��ورد آنها 
قضاوت نکنید، زی��را همه آنها 
به بررس��ی برای عملی ش��دن 
نی��از دارند. پ��س از بررس��ی 
درباره مس��ائل جانب��ی مانند 
طرح پ��روژه و م��کان و موارد 
دیگ��ر که ب��رای عملی ش��دن 
نیاز اس��ت فک��ر کنی��د. وقتی 
مدیری��ت ب��ه خوب��ی انج��ام 
ش��ود، توفان فک��ری می تواند 
به ش��ما در ایج��اد راه حل های 
اساس��ی برای مشکالت کمك 
کن��د. همچنین توف��ان فکری 
می تواند اف��راد را در ب��ر عهده 
ترغی��ب  راه حل ه��ا  گرفت��ن 
کند، چون آنه��ا ورودی فراهم 
و نقش��ی را در توس��عه آن ایفا 

کرده اند. 

فولکس واگن؛ مالک بزرگ ترین 
برندهای خودروسازی جهان

شرکت خودروسازی ملی آلمان یا گروه فولکس واگن 
نوعی ش��رکت چندملیتی خودروس��ازی ب��ه مرکزیت 
آلمان اس��ت که دفتر مرکزی آن، در شهر وولفسبورگ، 
نیدرزاکس��ن واقع ش��ده ک��ه در زمینه ه��ای طراحی، 
مهندسی، تولید و توزیع انواع وسایل نقلیه نفش بسزایی 
دارد. این شرکت پس از جنرال موتور دومین خودروساز 
جهان و بزرگ ترین شرکت خودروسازی اروپا لقب گرفته 
است و صاحب معروف ترین برندهای خودروسازی جهان 
مانند فولکس واگن، آئودی، بنتلی، بوگاتی، المبورگینی، 
سیات، اش��کودا، مان، اس��کانیا، پورش��ه، ایتال دیزاین و 
دوکاتی و دارای ۹۴ کارخانه تولید خودرو، در 2۴ کشور و 

3۴۰ شرکت تابع  است. 
 در اوایل ده��ه 1۹3۰ می��الدی، در حالی که اکثریت 
مردم آلمان توانایی خرید موتورس��یکلت را نداش��تند، 
خودروهای گران قیم��ت و لوکس فراوان��ی در بازارهای 
داخلی این کشور به چشم می خورد. کارخانه هایی مانند 
آدلر، هانوماگ، مرس��دس واس��تیر پروژه های متعددی 
را جهت تولی��د خودرویی که عموم م��ردم بتوانند از آن 
اس��تفاده کنند آغاز کردند. یکی دیگر از عالقه مندان به 
تولید خودروی ارزان قیمت فردیناند پورش��ه بود که در 
سال 1۹22 موفق به طراحی و تولید نخستین اتومبیل با 
قیمت پایین شد و در سال 1۹31 توانست یك خودروی 
پنج س��یلندر طراحی کرده  و با حمایت های هیتلر آن را 
در حدود نصف قیمت بقیه خودروهای موجود در آلمان 
عرضه کند که با س��رمایه گذاری بزرگی از س��وی جبهه 
کارگری آلمانی نواقص آن رفع و ای��ن امر باعث به وجود 

آمدن کمپانی فولکس واگن شد. 
در اوایل تاسیس این شرکت، حدود 3۰ مدل خودروی 
مختلف ساخته شد که تمامی این مدل ها توسط ارتش 
آلمان تست شدند. هیتلر در سال 1۹3۸ شعبه جدیدی 
برای ش��رکت فولکس واگن تاس��یس کرد که به تولید 
اتومبیل های ارزان قیمت برای اف��رادی که قدرت خرید 
پایین تری داش��تند س��رعت بخش��ید. در طول جنگ 
جهانی دوم، این ش��رکت بر اثر بمباران هوایی، به شدت 
آسیب دید و با پایان گرفتن جنگ و خودکشی هیتلر در 
س��ال 1۹۴۵ آلمان به چند بخش تقسیم شد و کارخانه 
کی دی اف یا فولکس واگن بیتل، نخس��تین مدل تولید 
ش��ده این ش��رکت قبل از جنگ، در بخش��ی که تحت 
کنت��رل بریتانیا بود، ق��رار گرف��ت و در نهایت مجموعه 
کارخانجات فولکس واگن، به عن��وان غرامت جنگی، به 
ارتش بریتانیا واگذار شد. پس از آن اتومبیل های بیتل به 
کشورهای دیگر صادر شدند، اما فروش خوبی نداشتند. 
آلمان توانست در ابتدای سال 1۹۴۸ این شرکت را پس 
بگیرد. هاینریش نورداف، ریاس��ت جدید فولکس واگن، 
با احداث دو کارخانه خودروس��ازی دیگر »کارمان برای 
س��اخت نمونه چهار نفره و هبمولر ب��رای نمونه های دو 
نفره« برای تولید نمونه هایی با س��قف متحرك فولکس 
قورباغه ای، توانست این شرکت را توسعه دهد. نورداف که 
در گذشته برای ش��رکت های اپل و بی ام دبلیو، کار کرده 
بود اطالعات خوبی در زمین��ه اتومبیل های آمریکایی و 
روش تولید انبوه آنها داش��ت و با اطالعات بسیار خوبی 
که در زمینه صادرات خودرو کس��ب کرده بود توانس��ت 
در آن س��ال تعداد زیادی از تولیدات شرکت خود مانند 
فولکس واگن تیپ 2، فولکس واگن تیپ 3، فولکس واگن 
تیپ ۴ و فولکس واگ��ن 1۸1 را به خ��ارج از آلمان صادر 
کن��د. تا س��ال 1۹۷2 این ش��رکت ح��دود 1۵ میلیون 
دستگاه اتومبیل تولید کرد که موفقیت بزرگی محسوب 
می شد و در ماه مه س��ال 1۹۸1 تولید 2۰ میلیون بیتل 
توسط فولکس واگن در کشور مکزیك جشن گرفته شد. 

نسل بعدی اتومبیل های فولکس واگن، اتومبیل های 
دیفرانس��یل جلوی پاس��ات بود که از مدل آئودی ۸۰ 
الهام گرفته شده بود. در س��ال 1۹۷۴ نیز گلف به بازار 
عرضه ش��د که به س��رعت جای خ��ود را در بازارهای 
مختلف اتومبی��ل پیدا کرد و در ماه ژوئن س��ال 1۹۷۹ 
این گروه امتیاز س��اخت مدل های پاس��ات و پولو را به 
شرکت س��یات اس��پانیا واگذار کرد. همچنین در سال 
1۹۸2 ق��راردادی با دولت چین امضا ک��رد که مدلی از 
پاسات به نام سانتانا را در کشور چین تولید کند. اگرچه 
تولید اتومبیل های اسپورت برای این شرکت سوددهی 
نداشت، اما این شرکت برای رقابت با دیگر کارخانجات 
مجبور به تولید این نوع خودروها ش��د. در دهه 1۹۸۰ 
گروه فولکس واگن توانس��ت نیمی از محصوالت خود 
را به کش��ورآمریکا صادر کند. در س��ال 1۹۹۸ به طور 
همزمان، سه شرکت مطرح خودروسازی المبورگینی، 
بنتل��ی و بوگاتی توس��ط فولک��س واگن خری��داری و 
به کلکس��یون برندهای لوکس فولکس واگ��ن، اضافه 
شدند. از سال 2۰۰2 به بعد، با مدیریت جدید شرکت، 
نسل شش��م فولکس واگن گلف و مدل های مختلفی از 
فولکس واگن جتا و فولکس واگن پاس��ات تولید شد. در 
س��ال 2۰۰۶ مدیریت ش��رکت به مارتین وینترکورن، 
مدیر سابق ش��رکت آئودی رسید که س��هم زیادی در 

پیشرفت این شرکت داشت. 
کمپانی فولکس واگ��ن در حال حاض��ر از کارخانجات 
ب��زرگ اتومبیل س��ازی جه��ان ب��وده و به ط��ور مداوم 
خودروهای جدی��دی در کالس های مختل��ف، به بازار 
خودروسازی جهان عرضه می کند. محصوالت تولیدی 
شرکت خودروس��ازی اش��کودا در جمهوری چك که از 
زیرمجموعه های ش��رکت فولکس واگن آلمان است هر 
س��اله به روز ش��ده و روند صعودی خود را طی می کند. 
مجموعه شرکت های تابعه و زیرمجموعه گروه فولکس 
واگن، با بیش از ۵۴۰ هزار کارمند در سراس��ر جهان، در 
سال 2۰12 میالدی درآمدی بالغ بر 1۹2 میلیارد یورو  را 

از آن خود کرده است. 

از س��ال 2۰۰۹ می��الدی ک��ه 
مفه��وم » اس��تفاده از دس��تگاه 
الکترونیکی ش��خصی در محیط 
کار« )BYOD( مورد توج��ه قرار 
گرفت، تحول بزرگ��ی در صنایع 
مختلف ایجاد ش��د و بررس��ی ها 
نش��ان می دهد میزان سازگاری 
دس��تگاه های  ب��ا  س��ازمان ها 
الکترونیکی شخصی همچنان رو 

به افزایش است. 
نتایج حاصل از مطالعات جدید 
نش��ان داده اس��ت ایج��اد فضای 
الزم برای استفاده از دستگاه های 
الکترونیکی ش��خصی کارمندان 

در محی��ط کار ب��ه س��ازمان ها 
کمك ک��رده اس��ت هزینه های 
س��خت افزاری و خدمات IT خود 
را ب��ه می��زان قاب��ل مالحظه ای 
کاهش دهند. البته در برخی موارد 
اجرای این سیاس��ت باعث ش��ده 
است بخش IT سازمان متحمل 

پرداخت هزینه های بیشتر شود. 
به گزارش ایتنا، بررس��ی هایی 
ک��ه پی��ش از ای��ن در زمین��ه 
BYOD انجام ش��د نیز استقبال 
را  فرآین��د  ای��ن  از  س��ازمان ها 
تایید می کرد. به عن��وان مثال در 
 فوریه 2۰13 کارشناس��ان مرکز 

Tech Pro با انج��ام مطالعه ای 
متوجه شدند ۴۴ درصد سازمان ها 
به کارمندان خود اجازه می دهند 
الکترونیک��ی  دس��تگاه های  از 
شخصی استفاده کنند، 1۸ درصد 
قصد داش��ته اند طی 12 ماه آینده 
ای��ن ام��کان را ب��رای کارمندان 
خ��ود ایج��اد کنن��د و 3۷ درصد 
س��ازمان ها هم این نظری��ه را وتو 
کرده ان��د. بررس��ی دیگ��ر در می 
 2۰1۴ نیز این مس��ئله را نش��ان 
داد که تنها 11 درصد س��ازمان ها 
از فناوری های پوشیدنی استفاده 
می کنند و البته قرار است بودجه 

آنها در سال 2۰1۵ میالدی برای 
خری��د فناوری ه��ای پوش��یدنی 

افزایش یابد. 
مرک��ز Tech Pro هم اکنون 
اعالم ک��رده اس��ت، س��ه چهارم 
س��ازمان ها اج��ازه اس��تفاده از 
دستگاه های الکترونیکی شخصی 
در مح��ل کار را ب��رای کارمندان 
خود ص��ادر کرده ان��د. همچنین 
مشخص شده است سیاست های 
BYOD در سازمان های کوچك 
بیشتر اجرا می شود و سازمان های 
بزرگ تمایل کمتری به استفاده از 
دستگاه های الکترونیکی شخصی 

کارمن��دان دارن��د. درحال حاضر 
سازمان های آمریکایی بیشترین 
دس��تگاه های  از  را  اس��تفاده 
الکترونیکی ش��خصی کارمندان 
می برن��د و پ��س از آن اروپایی ها 
حرف نخس��ت را در ای��ن زمینه 

می زنند. 
گفتنی اس��ت خطرات امنیتی 
مهم تری��ن مش��کل در زمین��ه 
می ش��ود  محس��وب   BYOD
و عام��ل اصل��ی عدم اس��تفاده 
برخی س��ازمان ها از دستگاه های 
الکترونیکی ش��خصی کارمندان، 

خطرات امنیتی و سایبری است. 

روشی کارآمد برای شکار ایده های نو

بارش ایده با توفان فکری

سه شنبه
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حکایت برندها

مسلم نوری

هدی رضایی

پاسخ کارشناس؛ دکتر سینا شریعتی، 
مشاور ارشد پارک بازاریابی ایران: 

متاس��فانه فاکت��ور نایاب��ی ک��ه در اکثر 
آژانس ه��ای تبلیغات��ی وج��ود دارد، بحث 
خالقیت است. فاکتوری که اگر به آن توجه 
بیشتری شود، محیط پویاتری بر آژانس های 
تبلیغاتی حاکم خواهد ب��ود. در حال حاضر 
خالقیت در ش��رکت های تبلیغاتی بیشتر 
به س��مت کپی کاری از طرح ه��ای دیگران 

تمایل پیدا کرده است. اگر شرکت ها بتوانند 
خالقیت را در کنار کپی برداری قرار بدهند 
و ایده های ت��ازه ای را خلق کنند، می توانند 
بازارهای جدیدی را برای خود ایجاد کنند. 
به منظور راهنمایی به صاحب این شرکت، 
شیوه ای را  که شرکت گو گل برای کارمندان 
خود اجرا ک��رده را پیش��نهاد می کنم. این 
ش��رکت هنگام اس��تخدام کارمندان خود 
لیستی از عالیق و خواس��ته های آنها تهیه 

کرده و برای آنها یکس��ری امکانات جانبی 
درنظر گرفته اس��ت. برای مث��ال برای هر 
کارمندی یك یخچال در نظر می گیرد و هر 
هفته داخل آن را ب��ا مواد غذایی موردعالقه  
آنها پ��ر می کند  یا برای هر ک��دام پارکینگ 
مجزای��ی اختص��اص می ده��د ی��ا ب��رای 
هرکدام خدمات دندانپزش��کی و بیمه های 
ویژه ای آماده می کند. به این نحوه عملکرد 
ش��رکت گوگل در مدیریت نیروی انسانی 
»نگهداشت« گفته می ش��ود. این صاحب 
ش��رکت بای��د عناص��ر اصلی نگهداش��ت 
نیروهای انس��انی را از کتاب ه��ای مرجع و 

مربوط به نیروه��ای انس��انی مطالعه کند 
و با شناس��ایی در س��ازمان خود به کار برد. 
به هرح��ال فرح بخش کردن هر س��ازمان 
برحس��ب نگرش جذب نیروی انس��انی هر 
سازمانی متفاوت اس��ت و یك شیوه خاص 
برای هر سازمانی وجود ندارد. به هرحال این 
فرح بخشی در یك سازمان چابك به گونه ای 
تعریف می شود و در س��ازمانی که نیروهای 
مس��ن تری دارد به گون��ه دیگ��ری تعریف 
خواهد ش��د. به همین دلی��ل نحوه جذب 
نیروهای انسانی در ایجاد فضای فرح بخش 

سازمان تاثیرگذار است. 

ایجاد محیط کاری الهام بخش

پرسش: صاحب یک آژانس تبلیغاتی هستم که به تازگی کار خود را گسترش داده است. چطور می توانم یک محیط الهام بخش و پرجاذبه 
را برای کار ایجاد کنم؟ 

مزایای الکترونیکی شدن کلینیک کسب و کار)136(
کسب و کار

گس��ترش و نفوذ هر فناوری بس��تگی به چند عامل 
نظیر منافع بالقوه فناوری، ظرفیت جذب بنگاه ها دارد. 
منافع بالقوه نه تنها به تولیدکنندگان کاالها و خدمات 
می رس��د که از فناوری جدید اس��تفاده می کنند، بلکه 
مصرف کنندگان آن کاالها و خدمات نیز از آن بهره مند 
می شوند. برای مثال، رشد سریع اینترنت باعث می شود 
هم عرضه کنندگان و هم مصرف کنندگان از مطلوبیت 
بیشتری برخوردار ش��وند، بر همین اس��اس، پذیرش 
فناوری کس��ب و کار الکترونیك تابعی از چندین عامل 
اس��ت و این عوامل در اکثر مواقع اث��ر تقویت کننده دو 

جانبه ای )متقابلی( بر یکدیگر دارند. 
 مالحظ��ات بین الملل��ی ش��امل ص��ادرات، واردات 
فن��اوری و... در تعامل ب��ا کس��ب و کار الکترونیك، اثر 
تقویت کننده بر یکدیگر دارند. در ای��ن حالت بنگاه در 
س��طح بین المللی با پذی��رش کس��ب و کار الکترونیك 
واردات و صادرات خ��ود را بر مبنای اصول اس��تاندارد 
کسب و کار الکترونیك شکل می دهد. از طرف دیگر قرار 
گرفتن کاال و خدم��ات در فضای تج��ارت الکترونیکی 
موجب حذف فاصله بین مبدا و مقصد کاالها و خدمات 
می شود و تغییرات اساس��ی در بازارهای هدف به وجود 
می آورد. موفقیت در این فرآیند، منوط به مدیریت کارا 
و حرفه ای اس��ت. مدیریت حرفه ای با درك و شناخت 
از فضای ارتباطات بین المللی، ش��یوه های کس��ب و کار 
الکترونیك را متناسب با مالحظات بین المللی تطبیق 
می دهد. از طرف دیگ��ر، مدیریت حرف��ه ای با تجارت 

مدرن روابط غیرمعمول را تصحیح می کند. 
یکی از شرایط مهم دیگر در کس��ب و کار الکترونیك 
وجود ش��بکه ارتباطی قوی همراه با اطمینان باالست. 
دسترس��ی به پهنای باند باالتر در اختی��ار هیچ کدام از 
بنگاه ها نیست. پنهای باند قس��متی از زیرساخت های 
نهادینه شده توسط دولت است. هر قدر این پهنا باالتر 
باش��د، حجم و س��رعت اطالعاتی که رد و بدل می کند 
بیش��تر خواهد بود. از ای��ن رو با در نظ��ر گرفتن نقش 
مهمی که این عامل می تواند در موقعیت خدمات شبکه 
با توان باال داشته باشد، خصوصی سازی و مقررات زدایی 
خدم��ات ارتباط��ی ب��ه منظ��ور افزای��ش کارایی در 
سیس��تم مخاب��رات در کش��ورهای در حال توس��عه و 
توس��عه یافته مورد تاکید ق��رار می گی��رد. متغیرهای 
رفت��اری نظیر میزان مه��ارت نیروی انس��انی بنگاه ها، 
حجم س��رمایه گذاری در تحقیق و توس��عه و نرخ های 
دس��تمزد، از عوام��ل مهمی هس��تند ک��ه در پذیرش 
کسب و کار الکترونیك توس��ط بنگاه ها موثرند. هر قدر 
بنگاه  تج��اری در س��طح بین المللی از نیروی انس��انی 
متخصص بیشتری برخوردار باش��د و منابع بیشتری را 
به س��رمایه گذاری تخصیص دهد، موقعیت بهتری در 

جذب و پذیرش کسب و کار الکترونیك دارد. 
همچنین دستمزدهای باال همیش��ه انگیزه عمده ای 
برای نیروی کار جهت افزایش کارایی و نوآوری به حساب 
می آید، در نتیج��ه به کارگیری کس��ب و کار الکترونیك 
منافع متعددی به دنبال دارد. این عامل موجب می شود 
س��رعت عمل در بازارهای چند منظوره ک��ه برای تولید 
کاالها و اطالعات اس��ت، باال برود. به طور بالقوه ش��کل 
ت��ازه ای به س��ازمان دهی زیرس��اخت مش��اغل موجود 
می بخش��د و با ارزش گذاری مج��دد، راه را ب��رای انجام 
معامالت تجاری باز می کند و با مهندسی مجدد بازرگانی 
محدودیت هایی که به طور س��نتی تولیدکنندگان را از 

مشتریان جدا   می ساخت  رها   می سازد. 
از سوی دیگر، فعالیت های منفصل و جدا از هم نظیر 
س��فارش، پرداخت و خدم��ات بعد از ف��روش، ممکن 
اس��ت به یك فرآیند واحد ادغام ش��ده و باعث کاهش 
هزینه های اعتباری شود. نتیجه چنین فرآیندی منتهی 
به افزایش کارای��ی و رقابت پذیری در بی��ن بنگاه های 

صادراتی است. 
مزایای استفاده از کسب و کار الکترونیك عبارتند از: 

نزدیك شدن ارتباطات؛ 
دستیابی به بازارهای جدید؛ 
افزایش میزان فروش و سود؛ 

حذف هزینه هایی مانند تهیه کاغذ، چاپ  بروش��ور و 
کاتالوگ؛ 

کاهش هزینه های معامالتی و تدارکاتی؛ 
بهبود مدیریت بر روابط مصرف کننده، عرضه کننده 

و کارکنان؛ 
کاهش آلودگی محیط زیست، ترافیك و ازدحام. 

موسسه لعل در س��ال 2۰۰2 به منظور ارزیابی رابطه 
بین کس��ب و کار الکترونیك و صادرات، مطالعه ای را در 

هند انجام داد که نتایج زیر حاصل شده است: 
بنگاه های��ی ک��ه رویک��رد صادراتی دارن��د برعکس 
بنگاه ه��ای غیرصادراتی در معامالت تجاری بیش��تر از 
 OFF-LINE شیوه  دروازه شبکه به جای شیوه سنتی
اس��تفاده می کنن��د. میزان حج��م ف��روش بنگاه های 
صادرات گرا بیش��تر از بنگاه های غیرصادراتی بوده و در 
این بنگاه ها میزان فروش انجام شده توسط شیوه دروازه 

شبکه به مراتب باالتر از سایر روش هاست. 
میزان تخصص و بهره وری نی��روی کار در بنگاه های 
صادرات گرا نس��بت به بنگاه های غیرصادراتی در سطح 
باالیی قرار دارد. بیش��ترین میزان بهره وری نیروی کار 
در س��ه گروه بنگاه ها مربوط به ش��یوه دروازه شبکه از 
کس��ب و کار تجارت الکترونیك است. همچنین نیروی 
کار متخصص در بنگاه های صادرات گرا بر شیوه دروازه 
ش��بکه متمرکز ش��ده اند. ای��ن در حالی اس��ت که در 
بنگاه های غیرصادراتی ش��یوه کس��ب و کار الکترونیك 

بیشترین نیروی کار متخصص را جذب کرده است. 
ب��ا توجه ب��ه بررس��ی تجرب��ه هن��د از کس��ب و کار 
الکترونیك برای افزایش انگی��زه صادراتی به بنگاه های 
تجاری فع��ال توصیه می ش��ود ک��ه ورود به س��ازمان 
تجارت جهان��ی و قرار گرفت��ن در وضعی��ت رقابتی را 
ج��دی بگیرند. اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین تجاری 
در بنگاه ه��ای صادراتی نیز مورد تاکید ق��رار می گیرد. 
از آنجا که موفقیت در کس��ب و کار الکترونیك نیازمند 
توجه به عوام��ل جانب��ی و تاثیرگذار بر آن اس��ت، لذا 
مدیریت حرفه ای و به کارگی��ری نیروی کار متخصص 
برای تقویت کسب و کار الکترونیك برای بنگاه ها توصیه 

می شود. 

سه چهارم سازمان ها از دستگاه های شخصی کارمندان استفاده می کنند

اگر شما هم د  ر کسب و کار خود   با چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت تمایل مش�کل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را د  ر همین       
بخش پیگیری کنید  .

مدیریت امروز

جوی ایجاد کنید که افراد از 
بیان کردن ایده های شان 

هرچند احمقانه نترسند. پس از 
جمع آوری ایده ها از نگاه منتقدانه 
به آنها بپرهیزید و همان لحظه در 
مورد آنها قضاوت نکنید، زیرا همه 
آنها به بررسی برای عملی شدن 

نیاز دارند

BRAND

عطیه عظیمی
کارشناس ارشد مدیریت



 66,000,10شاخص کل
487,28میزان تغییر
B 2,985,755,726ارزش بازار

B 874,316ارزش معامالت
M 398,558حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
3,10368,44سرمایه گذاری غدیر

2,02062,78بانک ملت
6,21149,07گروه مپنا

76935,78بانک صادرات
86133,34بانک تجارت

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 2,53216,885ایران خودرو
B 69011,730پارس خودرو
B 1,68711,435گروه بهمن
B 5,2009,406روز دارو

B 5,0139,176تراکتورسازی

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,32592,017کمباین سازی
B 11,8475,839فوالد امیرکبیر

B 4,4844,484گروه توسعه ملی
B 4,8362,932سیمان خزر

B 6,3502,483پارس الکتریک

درصد قیمتنام کامل شرکت
1,0664س. صنعت بیمه
10,1944تولیدی مهرام
6,2194شیشه همدان

2,1604ایندامین
4,5563,99ایران یاساتایر

درصدقیمتنام کامل شرکت
)12,72(5,194روز دارو

)5,28(3,229سیمان تهران
)3,99(13,195داروسازی اکسیر
)3,89(4,024سیمان شاهرود

)3,69(5,112نیروکلر

ارزشحجمنام کامل شرکت
M69,021 B 89,713بانک صادرات
M40,191 B 19,895بانک ملت

M11,800 B 13,709بانک تجارت
M76,909 B 12,035نوسازی تهران
M7,236 B 11,719ح. توکا فوالد

ارزشحجمنام کامل شرکت
M76,909 B 12,035نوسازی تهران
M69,021 B 89,713بانک صادرات

M40,191 B 19,895بانک ملت
M32,539 B 10,487سرمایه گذاری غدیر

M30,718 B 10,352س. صنعت نفت

تعدادقیمتنام کامل شرکت
7693066بانک صادرات
63902554نوسازی تهران

31111426توریستی آبادگران
29671156س. صنعت نفت

2020941بانک ملت

 745,80شاخص کل
16,70میزان تغییر
B 609,998,169ارزش بازار

B 704,261ارزش معامالت
M 120,945حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
7,9532,98پتروشیمی جم

2,2822,49پتروشیمی ایرانیان
14,9542,05پتروشیمی زاگرس

14,1850,83نفت ایرانول

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

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

در جری��ان معام��الت ب��ازار 
سهام، ش��اخص بورس پس از 
12 روز روند نزولی، س��رانجام 
به م��دار رش��د بازگش��ت و با 
افزایش 487 واحدی، در ارتفاع 
66 ه��زار واح��د ق��رار گرفت 
چنانکه ارزش خرید حقیقی ها 
از حقوقی ه��ا پیش��ی گرفت و 
صف های فروش سنگین جای 
خ��ود را ب��ه صف ه��ای خرید 
داد. گ��روه خودروی��ی، مالی و 
فنی مهندس��ی بیشترین تاثیر 
را در صع��ود ش��اخص کل و 
تع��ادل بازار س��هام داش��تند. 
مپنا،  مانند گ��روه  نمادهای��ی 
ای��ران خ��ودرو، س��ایپا، گروه 
بهم��ن، بانک ص��ادرات ایران، 
بان��ک انص��ار، ایران ترانس��فو، 
بان��ک مل��ت، س��رمایه گذاری 
پارس  کالس��یمین،  خوارزمی، 
خودرو و پس��ت بانک ایران از 
جمل��ه نماده��ای تاثیر گذار بر 
بودند. س��یر صعودی  شاخص 
ش��اخص کل با افزایش حجم 
معامالت در گروه های مختلف 
ادامه یاف��ت و با بهبود بیش از 
پیش روند معامالت به خصوص 
در بخش بانک��ی و خودرویی، 
این نماگر رشدی بیش از پیش 
را تجربه کرد. با آرام تر ش��دن 
فضای معام��الت در ادامه کار 
شاهد بودیم که شیب صعودی 
ش��اخص مالیم تر شد. در ادامه 
کار عرضه برخ��ی از صف های 
خری��د از جمل��ه در نماد بانک 
سینا نیز به حمایت بیشتری از 
شاخص منجر شد. این روند تا 
اواخر زمان معامالت ادامه یافت 
و در دقایق پایانی زمان بازار نیز 
معامل��ه بلوک��ی در درصدهای 
مثبت در نماد س��رمایه گذاری 
غدی��ر حمای��ت دیگ��ری را از 
ش��اخص ب��ه عم��ل آورد و به 
این ترتیب این نماگر بار دیگر 
به 66 ه��زار واحد رس��ید. در 
فرابورس ایران نیز شاخص کل 
با افزایش 16 واح��دی با 745 
واحد و ارزش ب��ازار اول و دوم 
فرابورس به 60 ه��زار میلیارد 
تومان رس��ید. به طور کلی در 
بازار س��هام پیرو مصاحبه های 
روز گذش��ته رییس س��ازمان 
بورس و رییس بانک مرکزی، با 
افزایش قیمت سهام شرکت ها 

انگیزه خرید در بین سهامداران 
تقویت شد و شاهد جوی مثبت 

بودیم. 

تصویب تاسیس صندوق 
تثبیت بازار سرمایه در 

مجلس
از خبرهای مهم پیرامون بازار 
تاس��یس صندوق  بحث  سهام 
تثبیت ب��ازار س��رمایه بود که 
براساس آن نمایندگان مجلس 
تاسیس این صندوق را به عنوان 
نهاد مالی تحت نظارت سازمان 
بورس اوراق بهادار، با شخصیت 
غیردولتی  و  مس��تقل  حقوقی 
تصوی��ب کردند. براس��اس این 
الیحه، بخشی از منابع سازمان 
بورس اوراق به��ادار با تصویب 
ش��ورای عال��ی ب��ورس اوراق 
بهادار و س��ایر مناب��ع مالی در 
و مقررات  قوانی��ن  چارچ��وب 
ب��ا تصویب مراج��ع ذی صالح 
قانونی، به ای��ن صندوق تعلق 
می گی��رد. همچنی��ن در بن��د 
)ب( م��اده الحاق��ی 26 الیحه 
رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی آمده اس��ت: 
ش��رکت های پذیرفته شده در 
ب��ورس و بازاره��ای خ��ارج از 
بورس براس��اس میزان س��هام 
ش��ناور خ��ود در ه��ر ی��ک از 
بازاره��ای مذک��ور و براس��اس 
مقرراتی که به پیشنهاد سازمان 
ب��ورس اوراق بهادار به تصویب 
می رسد، می توانند تا 10 درصد 
سهام خود را خریداری و تحت 
عنوان سهام خزانه، در شرکت 

نگهداری کنند. 

نشانه های رونق بورس با 
اجرای برنامه های دولت

محمد نهاوندیان، رییس دفتر 
رییس جمه��ور در گفت وگ��و با 
مه��ر با بیان اینک��ه دولت برای 
بازار سرمایه برنامه دارد، گفت: 
نشانه های رونق بورس با اجرای 
برنامه های دولت نمایان خواهد 
شد. رییس دفتر رییس جمهور 
اف��زود: تاکید دولت ب��ر تامین 
مال��ی ازطریق بازار س��رمایه و 
ایجاد اطمینان بیشتر در مردم 
ب��رای س��رمایه گذاری در ای��ن 
ب��ازار اس��ت. نهاوندی��ان گفت: 
بنگاه های بزرگ در بورس، اثر و 
نقش دارند و افزایش درآمد آنها 
می تواند تلقی و محاسبات مردم 
را در ط��رف تقاضا افزایش دهد 
که امید می رود با س��الم شدن 
بازار سرمایه، شاهد گزارش های 
بهتری در این بازار باشیم. رییس 
دفت��ر رییس جمه��ور در پایان 
خاطرنش��ان کرد: در این میان، 
چنانچ��ه عامل روان��ی که گاه 
التهاباتی در بازار ایجاد می کند، 
کنترل و بازار از شفافیت بیشتر 
برخوردار شود، نشانه های صعود 

بازار را خواهیم دید. 

گزارش 9 ماهه شرکت ها 
فراتر از حد انتظار

محم��د  دیگ��ر  س��وی  از 
فطانت ف��رد، ریی��س س��ازمان 
ب��ورس اوراق بهادار اعالم کرد: 
در 9 ماه��ه امس��ال گ��زارش 

عملکرد ش��رکت های بورس��ی 
نش��ان می دهد درصد پوشش 
س��ودآوری در حد انتظار و در 
م��واردی فراتر از انتظ��ار بوده 
اس��ت. به گ��زارش س��نا، وی 
شرکت های  س��ودآوری  گفت: 
حاض��ر در ب��ورس ب��ه ط��ور 
متوس��ط در 9 ماه��ه امس��ال 
18 درص��د نس��بت ب��ه مدت 
مشابه 92 رش��د داشته است. 
فطانت فرد در م��ورد نمادهای 
بس��ته ب��ورس و نگرانی ه��ا در 
خصوص افت بیش��تر شاخص 
ای��ن  بازگش��ایی  ص��ورت  در 
نماده��ا افزود: خوش��بختانه با 
رایزنی های��ی که ب��ا حوزه های 
ذی ربط و با نظارت معاون اول 
رییس جمهور انجام شده است 
به راه حل های خوبی رسیدیم 
که به زودی اعالم می شود. وی 
از سهامداران خواست به دور از 
هیجان و تبعی��ت از رفتارهای 
جمعی و صرفا براساس تحلیل 
خود نس��بت ب��ه خریدوفروش 
س��هام اق��دام کنند ت��ا نتیجه 

بهتری به دست آید. 

 P/E معرفی سهام با
کمتر از 5

در ش��رایطی ک��ه متوس��ط 
نس��بت قیمت بر درآمد بازار به 
5. 3 مرتب��ه در آذرم��اه کاهش 
یافته است، هم اکنون با توجه به 
ریزش های ماه جاری این نسبت 
به پنج رسیده باشد. این نسبت 
از ابت��دای س��ال 92 تاکنون به 
کمترین مق��دار خود رس��یده 

اس��ت. در گروه سیمانی، بیشتر 
نمادهای سیمانی نسبت قیمت 
ب��ر درآمد کمتر از پن��ج دارند. 
به جز سهام سیمان کردستان، 
سیمان دورود و سیمان سپاهان 
بیش��تر نمادهای گروه کمتر از 
متوس��ط بازار هس��تند. کاشی 
پارس و چینی ایران نیز نسبت 
قیمت بر درآمد کمتر از متوسط 
ب��ازار دارند. در گ��روه لیزینگی 
بیش��تر نمادهای گروه نس��بت 
قیمت بر درآمد کمتر از متوسط 
بازار دارند. در گروه فرآورده های 
نفت��ی، نفت پاس��ارگاد، صنایع 
ش��یمیایی س��ینا، نفت ایرانول 
متوسط نسبت قیمت بر درآمد 
کمتر از بازار دارند. افست، گروه 
صنعتی ب��ارز، کویر تایر، صنایع 
الستیکی سهند، شیشه همدان، 
فرآورده های نس��وز ایران، شیر 
پاستوریزه پگاه خراسان، پارس 
و  فرآورده ه��ای غذایی  مین��و، 
توسعه صنایع  پیرانش��هر،  قند 
بهش��هر، معدن��ی و صنعت��ی 
چادرمل��و نس��بت قیم��ت ب��ر 
درآمدش��ان کمتر از متوس��ط 
بازار اس��ت. در گروه دارویی نیز 
تعداد سهامی که نسبت قیمت 
بر درآمد کمتر از پنج دارند زیاد 
البرز، داروسازی  اس��ت. پخش 
تولید دارو، داروس��ازی جابرابن 
البرز،  س��رمایه گذاری  حی��ان، 
الب��رز دارو، تولی��د م��واد اولیه 
داروپخش، سبحان دارو و ایران 
دارو اینگونه ان��د. در گروه فلزی، 
آلومینیوم ای��ران، فوالد مبارکه 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران 
نسبت قیمت بر درآمد کمتر از 
پنج دارند. در گروه پتروشیمی، 
پتروش��یمی زاگ��رس کمترین 
نسبت قیمت بر درآمد را با 3.5 

دارد. 
پتروش��یمی  آن  از  بع��د 
پردی��س با 3.7مرتبه، ش��رکت 
پتروش��یمی خراسان 3.8 و بعد 
از آن پتروش��یمی کرمانش��اه، 
گلتاش،  ش��ازند،  پتروش��یمی 
پتروش��یمی جم، پتروش��یمی 
م��ارون، گروه صنعتی پاکش��و، 
پاکس��ان قرار دارن��د. در گروه 
بانک��ی، بانک پارس��یان، بانک 
کارآفرین، بان��ک اقتصاد نوین، 
بانک انصار، بانک صادرات ایران 
نسبت قیمت بر درآمد کمتر از 

5.2 دارند. 

حقیقی ها بیشتر از حقوقی ها خریدند

بازار = سبز + معامله بلوکی

نخس��تین هفته س��ال جاری 
می��الدی در حقیقت تداوم روند 
نزول��ی بازاره��ای مال��ی جهان 
در انته��ای س��ال گذش��ته بود. 
بورس ه��ای عرب��ی همس��و ب��ا 
بازاره��ای جهانی روند کاهش��ی 
داش��تند، البته س��ه بورس هم 
رشد ناچیزی را به ثبت رساندند. 
به گزارش سنا، سه بازاری که در 
آخرین روز معامالتی توانستند با 
کمی افزای��ش بازارها را امیدوار 
کنند بورس لبنان با 0.5 درصد، 
مص��ر با 0.2 درصد و قطر با 0.1 
درصد بودند. این در حالی است 
که هشت بورس دیگر، سال را با 
بازده منفی آغاز کردند و بورس 
دوبی با 2.6 درصد نزول، بدترین 

عملکرد را داشت.
از میان دیگر بازارهای منفی، 
ش��اخص س��ه بورس عربستان، 
عم��ان و ابوظبی بی��ش از یک 
درص��د و س��ه ب��ورس بحرین، 
اردن و کوی��ت ه��م کمت��ر از 

یک درصد منفی ش��دند. بر این 
اساس، تحلیل هفتگی بازارهای 
عربی نشان دهنده این است که 
ش��روع هفته تا روز پنجش��نبه 
بورس های عربی همچنان متاثر 
از کاه��ش قیم��ت جهانی نفت 
ب��وده و روندی نزولی داش��تند. 
تنها روز پنجشنبه بود که اعالم 
گزارش کاهش ذخایر نفت خام 
در آمری��کا، به��ای جهانی این 

م��اده را ب��ه بیش از بش��که ای 
50 دالر رس��اند و همی��ن ام��ر 
رون��د نزولی بورس ه��ا در آخر 
هفته را متوق��ف کرد. همچنین 
ش��رکت ها  مثبت  گزارش ه��ای 
در صع��ود آخ��ر هفت��ه تاثی��ر 
مثبت داش��ت. البته تحلیلگران 
معتقدن��د قیمت 56 دالری نفت 
همچن��ان بر ب��ازار فش��ار وارد 

می کند.

در عربستان، س��هام های گروه 
رون��د صعودی  پیش��رو  بانک��ی 
بان��ک  س��هام  ارزش   بودن��د. 
Saudi British Bank پ��س 
از تایی��د افزای��ش س��رمایه 50 
درصدی از طریق انتش��ار سهام 
جایزه نیم درصد جهش داش��ت 
و س��رمایه این بان��ک را به چهار 
میلی��ارد دالر رس��اند. همچنین 
 Banque Saudi ارزس س��هام

Fransi ب��ا رش��د 1.6 درصدی 
همراه ش��د که علت آن تصویب 
پرداخت س��ود نق��دی نیم ریالی 
برای س��ه ماه��ه دوم س��ال بود 
در حالی که ای��ن بانک در مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته س��ودی 
پرداخت نکرده بود. در بورس های 
ام��ارات، علت عمده رش��د آخر 
هفت��ه، س��خنان وزی��ر اقتص��اد 
امارات، سلطان المنصوری بود که 
از تمایل دولت در مورد ادغام دو 
بورس اصلی کشور، یعنی دوبی و 
ابوظبی خب��ر داده بود. در بورس 
مصر هم ش��رکت گ��روه طلعت 
مصطفی ک��ه در بخش امالک و 
مستغالت فعالیت می کنند، رشد 
2.5 درصدی داش��تند و شرکت 
 NBK Capital تامین سرمایه
خرید سهام این شرکت به قیمت 
11.5 پون��د مص��ر را منصفان��ه 
و مناس��ب ارزیابی کرده اس��ت. 
قیمت این سهم پس از این رشد 

به 9.95پوند رسید.

بازارهای عربی همسو با جهان
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بیشترین و کمترین درصد سهام 
شناور شرکت های فرابورسی

اداره نظارت بر ناش��ران فرابورسی سازمان بورس 
اوراق بهادار، در راستای ابالغیه ضوابط نحوه محاسبه 
سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته شده در بورس ها و 
بازار خارج بورس مصوب ش��ورای عالی بورس اوراق 
بهادار، درصد سهام شناور آزاد شرکت های فرابورسی 
را اعالم کرد . براس��اس این گزارش، هش��ت شرکت 
دارای س��هام ش��ناور باالی 50 درصد، 30 ش��رکت 
دارای س��هام ش��ناوری میان 10 تا 50 درصد و 20 
شرکت سهام شناور تک رقمی داشتند . در این بین، 
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان 
با درصد ضریب 84.33 درصد، لقب بیشترین درصد 
سهام شناور آزاد فرابورسی را به خود اختصاص داد 
و س��یمان الر س��بزوار با درصد ضریب شناور صفر 
درص��دی پایین ترین رتب��ه را در این جدول به خود 
اختصاص داد . این در حالی اس��ت که پس از سهام 
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان، 
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، 
ش��رکت مهندس��ی صنعتی فن آور، شرکت صنعتی 
معدنی شمال شرق ش��اهرود و شرکت صنایع فوالد 
آلیاژی یزد در رتبه های بعدی قرار گرفتند . ش��رکت 
آه��ن و فوالد ارفع با ضریب ش��ناوری 3.31 درصد، 
ش��رکت نفت پاس��ارگاد با ضریب ش��ناوری 2.57 
درص��د و بیم��ه دی با ضریب ش��ناوری 1.9درصد، 
پاالیش نفت تهران با ضریب ش��ناوری 1.5 درصد و 
پتروشیمی مارون با ضریب شناوری 0.4 درصد، پنج 
ش��رکت موجود در قعر جدول هستند . سهام شناور 
اعالم شده با احتساب ضریب شناوری )عبارت است 
از حاصل تقس��یم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر 
که طی آن معامالت س��هم در ب��ازار عادی بیش از 
0,0001 تعداد س��هام ناشر اس��ت بر نصف روزهای 
معامالتی آن دوره و حداکثر معادل یک خواهد بود( 

ارائه شده است.

بورس کاال راهکاری برای مبارزه با 
رانت و داللی

محمد حس��ن نژاد، عض��و کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س، با تاکید بر اینکه اج��رای مصوبه مرداد  ماه 
دول��ت مبنی بر عرضه کلیه کاالها به جز محصوالت 
غیر انحصاری در بورس کاال باعث شفافیت قیمت ها، 
حذف رانت در بازار کاال و قطع ید دالالن می ش��ود، 
گف��ت: این موض��وع همچنین می توان��د به کاهش 
قیمت محصوالت و کاالها که یکی از خواس��ته های 
بحق مردم اس��ت نیز منجر ش��ود . وی با بیان اینکه 
مبارزه با رانت در رأس برنامه های دولت قرار گرفته 
اس��ت، افزود: به طور طبیعی در بازارهایی که دارای 
نظارت کافی نیستند امکان بروز رانت و داللی وجود 
دارد ک��ه از ای��ن رو اس��تفاده از ظرفیت های بورس 
کاال م��ورد توج��ه دولت قرار گرفته اس��ت . به گفته 
حس��ن نژاد، مس��ئوالن ب��ورس کاال می توانند برای 
اجرای هر چه زودتر اجرای مصوبه دولت، در مجلس 
حض��ور پیدا کنند و ابع��اد و جنبه های مختلف این 

طرح را برای نمایندگان تشریح و تبیین کنند.

عرضه برنج وارداتی تایلند و 
هندوستان در بورس کاال

ت��االر محصوالت کش��اورزی ب��ورس کاالی ایران 
ش��اهد عرضه برنج وارداتی تایلند و هندوس��تان به 
ترتیب با حجم ش��ش هزار و 5700 تن روی تابلوی 
عرضه بود . دیگر عرضه تاالر محصوالت کش��اورزی، 
25 تن کنجاله س��ویا پلی��ت آرژانتین، با قیمت پایه 
16 هزار و 870 تن بود که به صورت نسیه عرضه شد . 
در تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی، 28 هزار و 
237 تن انواع ماده پلیمری مجتمع های آریاساسول، 
پلی نار، تبریز، جم، ش��ازند، نوید زرشیمی و شرکت 

پلیمر کرمانشاه عرضه شد . 
مهم ترین مواد پلیمری عرضه ش��ده انواع پلی اتیلن 
نساجی، پلی استایرن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن 
و پلی پروپیلن نس��اجی و شیمیایی بود . عالوه بر این، 
60 ه��زار و 200 تن انواع قیر راهی تاالر مذکور ش��د . 
گفتنی است، تاالر صادراتی نیز شاهد عرضه 3600 تن 
قیر6070 عرضه شده شرکت های نگین گام پارس، دنا 
گام گلستان، توسعه نفت هرمزان و فراشیمی روز بود . 
روز گذشته در مجموع، بیش از 132 هزار تن انواع کاال 

راهی بازار فیزیکی بورس کاال شد.

پوشش 21 درصدی پیش بینی های 
پتروشیمی پردیس

شرکت پتروش��یمی پردیس با انتش��ار جدیدترین 
پیش بینی های س��ال مالی 94 اعالم کرد در دوره سه 
ماهه نخس��ت امس��ال با اختصاص 854 ریال سود به 
ازای هر س��هم معادل 21 درصد از پیش بینی هایش را 
پوش��ش داد . هیات مدیره این ش��رکت در نظر دارد به 
ازای هر سهم مبلغ 3776 ریال را به عنوان سود نقدی 

به مجمع عمومی عادی سال مالی 94 پیشنهاد کند.

کسب 2065 میلیارد ریالی سود 
خالص نفت سپاهان

شرکت نفت سپاهان در دوره 9 ماهه منتهی به 30 
آذر ماه 93 معادل دو هزار و 65 میلیارد و 954 میلیون 
ریال س��ود خالص کس��ب کرد و بر این اس��اس مبلغ 
1968 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت . به این 
ترتیب »شسپا« 70 درصد از پیش بینی سال مالی خود 

را طی دوره مذکور پوشش داد.

شاخص کل بورس با افزایش ۴۸۷ 
واحدی وارد کانال 66 هزار واحد شد 

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت با 
افزایش 487 واحدی به رقم 66 هزار واحد رسید . ارزش 
روز ب��ازار نیز ب��ا اندکی افزایش به 298 ه��زار میلیارد 
تومان رس��ید . در مجموع 34 هزار و 547 فقره معامله 
به ارزش 87 میلیارد تومان انجام ش��د . ش��اخص بخش 
صنعت با افزای��ش 284 واحد به 55 هزار و 398 واحد 

رسید .

نماگر بازار سهام

از نگاه کارشناسان

جذب نقدینگی جامعه در گرو اطمینان مردم به بورس
هادی قوامی، نماینده مجلس

سنا - دولت سال آینده قصد دارد 11 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر 
کند که اگر ش��رایط در بورس و صنعت و تولید داخلی مس��اعد نشود، نمی تواند این 
میزان اوراق مش��ارکت را منتشر و نقدینگی مورد نیاز را تامین کند، بنابراین دولت 
باید فضا را به س��مت بهبود فضای کس��ب و کار برده و با حمای��ت از صنایع داخلی، 
رونق را در بورس ایجاد کند. افت بازار س��هام نش��انه خوبی ب��رای جذب نقدینگی 
نیس��ت چون باعث می ش��ود نقدینگی به س��مت داللی و بازارهای کاذب و غیر مولد 
ب��رود، بنابراین باید توجه وی��ژه ای برای برگرداندن اوضاع فراهم ش��ود. نبض بازار 
س��رمایه خوب بزند نشانه ای است از اینکه نبض اقتصاد خوب می زند. کانال امید به 
س��رمایه گذاری و فعالیت در تولید صنعت بورس است، پس راه خروج از این شرایط 
این اس��ت که ما به عنوان نمایندگان مردم در کمیسیون های مختلف در کنار دولت 
عواملی که باعث رکود در بورس ش��ده را شناس��ایی کرده که شرایط مطلوبی برای 

بازار سرمایه فراهم شود. 

مهم ترین راهکارها برای رونق بازار سهام
حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه

ایرنا - تغییرات بازار بورس متاثر از برخی عوامل درونی و بیرونی اس��ت. از مهم ترین عوامل 
بیرونی می توان به سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی در کنترل حجم پول و نقدینگی برای 
کنترل نرخ تورم و خروج از رکود ذکر کرد. با توجه به افت30 تا 60 درصدی قیمت ها در یک سال 
گذشته بسیاری از سهام از قیمت مناسبی برخوردارند. تغییر رییس سازمان بورس و شفاف نبودن 
برنامه های رییس جدید از عوامل درونی تاثیرگذار بر بازار سرمایه است. بهتر است تصمیماتی که 
قرار است در بازار بورس اعمال شوند مانند نرخ بهره مالکانه معادن یا نرخ خوراک پتروشیمی ها 
سریع تر از طرف دولت اعالم شوند. برای رونق بازار سرمایه ایجاد یک خط اعتباری جدید برای 
خرید سهام به بانک ها و سپس دادن آن به سرمایه گذاران از سوی بانک مرکزی ضروری است 
تا از این طریق عرضه های دیگر در بورس کاهش یافته و افراد از طریق اعتباری اقدام به خرید 
سهام کنند. به نظر می رسد تا روشن شدن تکلیف بودجه و باز شدن دوباره نماد پتروشیمی، حجم 
معامالت بازار سرمایه همچنان کم باشد مگر اینکه مشوق هایی از طرف دولت برای باز خرید سهام 

و مثبت شدن بازار داده شود. 

سیدمحمد صدرالغروی



محمد مهدی جمشیدیان
کارشناس بازار سرمایه

و  ب��ازار  مثب��ت ش��دن کل 
ش��کل گیری صف های خرید به 
ج��ای صف های فروش و س��بز 
بورس  معامالت  تابلوی  ش��دن 
اتفاق مهم��ی بود که دیروز رخ 
داد و ب��ه مانند مرهمی هرچند 
ناچیز ب��ر زخم های فعاالن بازار 
در مدت اخی��ر عمل کرد. روند 
نزول��ی بورس پ��س از 12 روز 
به ش��دت منف��ی، که ش��اخص 
کل را از ع��دد 70153 واحد تا 
65512 واحد بی��ش از 4641 
واحد پایین کش��یده بود، پس 
از ثب��ت اف��ت ش��ش درصدی 
ش��اخص کل از ن��زول بیش��تر 
باز ایس��تاد. این در حالی است 
که اکثر س��هم های بازار در این 
م��دت بی��ش از 15 درصد افت 
قیمت��ی را ش��اهد بودن��د ولی 
نماینده ای  به عن��وان  ش��اخص 
از کل ب��ازار با توج��ه به اینکه 
بسیاری از سهم ها )مانند گروه 
پاالیش��گاه( بس��ته هس��تند و 
همچنین س��ود تقسیمی داخل 
عدد ش��اخص هر س��اله جمع 
ش��اخص  وظیفه  به  می ش��ود، 
بودن خود به خوبی عمل نکرده 
و فض��ای کل��ی منفی ب��ازار را 

به خوبی نشان نداده است. 
البت��ه در ای��ن مقال��ه قصد 
نق��د ش��اخص کل ب��ورس را 
مهم تری  بح��ث  بلکه  نداری��م 
برده ای��م  ذره بی��ن  زی��ر  را 
آفت ه��ای  از  یک��ی  ب��ه  ک��ه 
ب��ازار  ای��ن روزه��ای  اصل��ی 
 تبدیل ش��ده اس��ت. رمه واری
)Herding(  ک��ه به عن��وان 
یکی از س��وگیری های رفتاری 
در علوم مالی رفتاری به عنوان 
اصل��ی  ش��اخه های  از  یک��ی 
رش��ته مالی در دانش��گاه های 
معتب��ر دنی��ا و حت��ی ای��ران 
اخی��را به ش��دت م��ورد توجه 
از  یکی  به عن��وان  قرار گرفته، 
س��رمایه  بازار  اصلی  آفت های 
در ای��ن روزها به ش��دت نمود 
پیدا کرده اس��ت. به گونه ای که 
ب��ازار از تحلیل خالی ش��ده و 
تفاوتی نمی کند که ش��ما چه 
س��همی را بخری��د، ی��ا هم��ه 
س��هام ها و گروه ه��ا ب��ا ه��م 
منف��ی می ش��وند ی��ا هم��ه با 
ه��م مثبت و به زع��م نگارنده 
این رفت��ار رمه وار تا زمانی که 
دامنه نوس��ان قیمت و چیزی 
خریدوفروش  ص��ف  ن��ام  ب��ه 

وج��ود دارد پایدار خواهد بود. 
بنابرای��ن پیش��نهاد می ش��ود 
متول��ی جدی��د بازار س��رمایه 
جناب آقای دکت��ر فطانت فرد 
خ��ود  مصاحبه ه��ای  در  ک��ه 
س��رمایه گذاران را به دوری از 
هیجان و خریدوفروش س��هام 

ب��ا تحلی��ل دع��وت می کنند، 
فک��ر عاجلی به ح��ال یکی از 
این سو گیری  ریشه های اصلی 
رفت��اری کنند. زی��را تا وقتی 
ک��ه پدیده صف در بازار وجود 
دارد، هیج��ان چه مثبت و چه 
منف��ی در کل ب��ازار تش��دید 

می ش��ود. برای درک بهتر این 
موضوع دق��ت کنید، یک روز 
کل بازار منفی و روز دیگر کل 

بازار مثبت. 
 عالوه ب��ر دامنه نوس��ان، یکی 
دیگر از قانون های منحصربه فرد 
بازار سرمایه ما حجم مبنا است. 

بدین معن��ی که تا تعداد معینی 
از س��هام ش��رکتی )می��زان آن 
بستگی به سرمایه شرکت دارد( 
معامله نشود، قیمت پایانی سهم 
مثبت یا منفی کامل نمی خورد. 
همین مس��ئله باعث می ش��ود 
که قیمت ها و ش��اخص نماینده 
وضعیت کلی بازار نباش��ند. مثال 
هلدین��گ خلیج ف��ارس به علت 
بزرگ��ی و عمق کم بازار در مدت 
نزول بورس، مدت زیادی به طول 
انجامید تا به قیمت تعادلی خود 

در حوالی 1000 تومان رسید. 
در نمونه ای دیگر آفت حجم 
مبنا و دامنه نوس��ان به خوبی 
قابل لمس اس��ت: شرکت های 
ن   ا ن تهر ختما س��ا ی و ز سا نو
با نم��اد ثنوس��ا و توریس��تی 
و رفاه��ی آبادگ��ران ای��ران با 
نم��اد ثاب��اد دو س��هم حبابی 
گروه س��اختمان )نظر شخصی 
نگارن��ده( که در پنج روز اخیر 
که بیشتر سهم های بازار بیش 
از 10درص��د اف��ت قیمتی را 
تجربه کرده ان��د، بدون معامله 
صف ف��روش س��نگین بوده و 
حج��م مبنای خ��ود را نیز پر 
نکرده ان��د )مجم��وع معامالت 
پن��ج روز  ای��ن دو س��هم در 
اخی��ر به 100هزارعدد س��هم 
هم��گام  ول��ی  نمی رس��د( 
ب��ا مثب��ت ش��دن ب��ازار طی 
صف ه��ای  دی��روز  معام��الت 
فروش حجیم ش��ان جمع آوری 
ش��ده و ت��ا صفر تابل��و نیز در 
داشته اند.  قیمت  مقطعی رشد 
از این نمونه ها در بازار بسیار 
زی��اد اس��ت که همگ��ی در اثر 
رفتار رمه وار کلی بازار به واسطه 
سطح دانش اندک سهامداران و 
قانون های هیجان برانگیزی مثل 
دامنه نوس��ان قیم��ت و حجم 
مبنا هر روز نمود بیش��تری در 
بازار پی��دا می کنن��د و تحلیل 
جای خود را ب��ه پدیده مذموم 

صف نشینی داده است. 
انتقاد کنند که  شاید عده ای 
بازار س��رمایه ما هن��وز به حد 
کافی بالغ نش��ده و این ابزارها 
باید برای کنترل بازار در دست 
متول��ی باش��د ول��ی نظ��ر این 
منتقدان محترم را به معامالت 
بازار پای��ه فرابورس و معامالت 
قوامین  بانک  شرکت هایی مثل 
و موسس��ه مال��ی و اعتب��اری 
کوثر جل��ب می کنیم که عاری 
از دامن��ه نوس��ان و حجم مبنا 
به خوبی در حال پیگیری است.  

حجم مبنا و دامنه نوسان قیمت 

آفت بزرگ بازار سرمایه 

دوش��نبه نام خود را به عنوان 
ب���رای  ش���ی�ری�ن«  »روزی 
معامله گ��ران ب��ازار ثب��ت کرد. 
ش��اخص کل بازار ب��ورس اوراق 
به��ادار ته��ران در روز گذش��ته 
ش��اهد رش��د 487 واحدی بود. 
رش��د 0/7 درصدی بازار سرمایه 
توانست با زحمت فراوان شاخص 
را ب��ار دیگ��ر به کان��ال 66000 
واحد بازگرداند. در پایان جلس��ه 
ش��اخص  گذش��ته،  معامالت��ی 
کل رق��م 66000.1 واح��د را با 
ارزش معامالتی در حدود 87.5 
میلی��ارد تومان ب��رای خود ثبت 
کرد. حجم معامالت در س��اعت 
نخس��ت گش��ایش بازار در حد 
قابل قبول بود، اما با دور ش��دن 
از ابت��دای ب��ازار تع��داد و حجم 

معامالت رو به افول گذاش��تند. 
ترجی��ح ب��ر آن بود ک��ه صفوف 
خرید تشکیل شده به قوت خود 
باقی بمانند و همی��ن امر باعث 
از  عمده  س��هامداران  خودداری 
افزایش عرضه بود. کاهش تقریبا 
30 درصدی ارزش کل معامالت 
بازار یک��ی از نکات حائز اهمیت 
روز گذشته به حساب می آید که 
در ادامه بیشتر به بحث در مورد 

آن خواهیم پرداخت. 
در روز یکش��نبه شاهد افزایش 
هیجانی تقاضا در ب��ازار بودیم و 
ادامه این روند در س��اعات اولیه 
روز گذش��ته به تش��کیل صفوف 
خری��د نس��بتا قاب��ل توجهی در 
سرتاس��ر ب��ازار منجر ش��د. اما 
تکنی��ک ب��ه کار رفت��ه در روز 
دوشنبه بسیار س��اده بود: حفظ 
تقاضا با روش عدم عرضه. معموال 

زمان��ی که در یک س��هم، عرضه 
کاهش می یابد رش��د افزایش��ی 
تقاض��ا ت��ا مدتی قابل مش��اهده 
است. با گذش��ت زمان از شدت 
افزای��ش تقاضا کاس��ته و تقاضا 
ثاب��ت می ماند و پ��س از آن نرخ 
تقاضا دچار کاهش می ش��ود. به 
عبارت دیگ��ر خریداران در برهه 
ابت��دای تش��کیل ص��ف خرید، 
برای صف نش��ینی از هم سبقت 
می گیرند و پس از گذشت زمان 
مس��ابقه جدید ف��رار از این صف 
خرید است. در نیمه نخست روز 
گذشته ش��یب فزاینده تقاضا در 
اکثر س��هم های فعال ب��ازار قابل 
مشاهده بود اما با گذشت زمان از 
ش��دت افزایش تقاضا کاسته شد 
و پ��س از آن افزایش��ی در تقاضا 
رخ ن��داد. برای جلو گیری از افول 
هیجان خرید، منطقی ترین عمل 

قابل انجام کاهش عرضه است که 
این مسئله در نیمه پایانی جلسه 
معامالتی روز گذش��ته به وضوح 
قابل مشاهده بود. استفاده از این 
ش��یوه معموال دو پیامد به همراه 
افزایش  قیمت ها  افزای��ش  دارد، 
ش��کنندگی ب��ازار. اگ��ر تدبیری 
برای افزایش نرخ تقاضای مستمر 
اندیش��یده نش��ود با نخس��تین 
افزایش عرضه، متقاضیان صحنه 
را ترک کرده و ب��ار دیگر عرضه 
رون��د فزاینده خ��ود را در پیش 
می گیرد. با مفروض داش��تن این 
مباحث می ت��وان ب��ازار امروز را 

شفاف تر مورد بررسی قرار داد. 
اگر بخواهیم امروز را سرتاس��ر 
س��بز تصور کنیم، برای وقوع این 
اتفاق یک پیش شرط کلیدی مورد 
نیاز اس��ت: عدم عرض��ه در نیمه 
نخست بازار. به عبارت دیگر برای 

یک ساعت نخس��ت امروز، ارزش 
معام��الت نبای��د از 25 میلی��ارد 
تومان فزونی یابد. در صورت عملی 
ش��دن این پیش شرط می توان به 
پایداری رنگ س��بز در طول بازار 
امی��دوار ب��ود. در غیر این صورت، 
احتماال عرضه دچار فیدبک مثبت 
شده و بازار با سرعت چشمگیری 
ب��ه رنگ قرمز هج��وم می برد. اما 
نگارنده با بررسی سه روز ابتدایی 
هفت��ه انتظ��ار دارد در روز جاری 
کف��ه عرض��ه و تقاضا به س��مت 
تقاضا و سبز ماندن بازار سنگینی 
کند؛ زیرا با نگاهی س��اده به بازار 
پی می بری��م قیمت اکثر س��هم ها 
ب��رای ادام��ه روند کاهن��ده خود 
نیاز به اصالح و اس��تراحت موقت 
دارند و امروز را نمی توان به عنوان 
بهتری��ن زمان برای بازگش��ت به 

روند نزولی معرفی کرد. 

روز شیرین بازار سرمایه
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دریچه ای به بازار

 مقصر کیست!؟ 

بورس اوراق بهادار تهران این روزها حال چندان خوشی 
ندارد . ثبت رکوردهای منفی در کنار رکود ش��دید حاکم 
بر بازار، س��ردی هوای زمستان امسال را برای سهامداران 
دوچندان کرده است . در این شرایط دالیل متعددی برای 
توصیف این ش��رایط مطرح می شود . کاهش شدید قیمت 
جهانی نفت، عدم دس��تیابی به توافق هس��ته ای در مهلت 
تعیین ش��ده، ابهام در بودجه س��ال 94 و.. . دالیل مطرح 
شده برای بروز چنین ش��رایطی در بازار به شمار می آیند . 
اما موضوعی ک��ه هر از چند گاهی و به خصوص در روزهای 
اخیر از جانب برخی از فعاالن بازار به گوش می رسد، عدم 
حمایت دولت و مسئوالن سازمان از بازار است . دلیلی که 
شاید بیش��تر از اینکه جنبه منطقی داشته باشد ریشه در 
فرهنگ رفتاری ما ایرانیان دارد )ضرب المثل کی بود؟ کی 
بود؟ من نبودم – من نبودم، دس��تم بود، تقصیر آس��تینم 
ب��ود( . حتی در برخ��ی از گروه های فعال در ش��بکه های 
اجتماعی پیش��نهادهایی برای تجمع در مقابل تاالر حافظ 
برای اعت��راض به این وضعیت و عدم حمایت مس��ئوالن 

ارائه شده است! 
شاید بهتر باشد قبل از اینکه سوار بر موج احساسات شویم، 
هدف خود را مش��خص سازیم . به راس��تی دولت و مسئوالن 
چه بای��د انجام دهند؟ یا چه باید انج��ام می دادند که انجام 
نداده اند؟ الزم به ذکر اس��ت که در این نوشتار هدف دفاع یا 
نقد از عملکرد دولت نیست بلکه سعی بر آن دارد تا به شکلی 

واقع بینانه تر به نقش دولت بپردازد . 
برخی مطرح می کنند که دول��ت باید با تزریق نقدینگی 
به بازار، س��هم های بازار را خریداری کند تا بازار مثبت شود! 
آیا این دخالت در بازار نیس��ت؟! پس چرا س��ال گذش��ته و 
هنگامی که بازار س��بزرنگ بود، عده ای نسبت به عرضه های 
سنگین خصوصی سازی و دولت، فریاد دخالت دولت در بازار 
س��ر می دادند؟! ولی اکنون خرید سهام توسط دولت دخالت 
محس��وب نمی شود و این رفتار دولت به حمایت تغییر معنا 

می دهد؟! 
ش��اید بهت��ر باش��د از ای��ن ش��رایط اس��تفاده کنیم و 
نق��ش واقعی دول��ت در فضای اقتصاد را پیگیر ش��ویم . از 
جمل��ه وظایف اولیه ه��ر دولتی ایجاد ثب��ات و امنیت در 
فض��ای اقتص��ادی کش��ور اس��ت . بنابراین دول��ت باید با 
سیاس��ت گذاری های مناس��ب مانند تعیی��ن نرخ خوراک 
واحده��ای پتروش��یمی و تعیین نرخ به��ره مالکانه برای 
بلند م��دت، در جهت ایجاد ثبات به فضای اقتصاد کش��ور 
کم��ک کند . البته دولت در اینجا فقط ش��امل قوه مجریه 
نمی شود بلکه تدوین سیاست های مناسب، اجرا و نظارت 

بر آنها نیازمند همکاری سایر قوا نیز هست. 
انتظ��ار دیگری ک��ه از مس��ئوالن بازار س��رمایه منطقی 
ب��ه نظر می رس��د، تالش در راس��تای توس��عه فعالیت های 
صندوق های س��رمایه گذاری و شرکت های سبدگردان است . 
ش��اید یکی دیگر از عادات فرهنگی ما ایرانیان این است که 
سرمایه گذاری را چندان مهارت و تخصص قلمداد نمی کنیم . 
البته این امر هم احتماال ریش��ه در فضای اقتصاد کشورمان 
داش��ته باشد که تورم های باال معموال جزئی از این فضا بوده 
است و بنابراین تبدیل پول به هر نوع کاالیی، از کاهش ارزش 
پول ما جلوگیری می کند و بنابراین س��رمایه گذاری صرفا به 
خرید کاال تقلیل معنا پیدا می کند . اما مسئوالن بازار باید از 
این شرایط به شکل مطلوبی استفاده کنند و زمینه گسترش 
و توس��عه فعالیت های تخصصی س��رمایه گذاری را در قالب 
صندوق های مش��ترک س��رمایه گذاری، شرکت های مشاوره 
سرمایه گذاری و سبدگردانی گسترش دهند . همچنین باید 
در راس��تای فرهنگ سازی مناس��ب جهت تغییر نگاه مردم 
نسبت به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به سمت این 
قبیل صندوق ها و ش��رکت های تخصصی از جانب مسئوالن 

بازار و دولت تالش جدی صورت گیرد . 
شاید بهتر باش��د پیش از تجمع هیجانی رو به روی تاالر 
حافظ ابتدا اهداف خود را واقع بینانه تعریف کنیم . معموال 
خروجی چنین اجتماعات هیجانی، تصمیمات س��ریع و با 
اثربخشی کوتاه مدت خواهد بود . خرید چندروزه دولت در 

بازار دوای درد این بازار نیست . 

از عرش به فرش بازار سهام در دولت یازدهم 
طالیی که مس از آب در آمد 

دماس��نج بازار س��هام روزهای طالی��ی را در ابتدای 
دولت یازدهم به ثبت رس��اند. روزهایی ک��ه اگرچه در 
دولت قبلی هم سابقه داشت و تنها بازاری بود که به رغم 
چنبره زدن رکود در اقتصاد ایران بر اثر تشدید تحریم ها، 
رش��د می کرد اما به یکب��اره ورق برگش��ت.  به گزارش 
»اقتصادنیوز«، سیاس��ت های بودجه ای دولت و مجلس 
در سال قبل و تصمیم بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی 
و بهره مالکانه باعث شد تا بازار س��هام وارد دوران افول 
ش��ود.  بدین ترتیب ش��اخص بورس از نزدیکی قله 90 
هزار واحدی در نیمه دی ماه س��ال گذشته در سرازیری 
س��قوط قرار گرفت و روند نزولی کاهش قیمت س��هام 
شرکت ها شروع ش��د.  این روند در س��ال 93 هم ادامه 
یافت، به طوری که شاخص با عقب نشینی از قله های 70 
و 80 هزار واحدی به کانال های 60 هزار واحدی سقوط 
کرد و در حدود 24 هزار واحد از ش��اخص بورس در یک 
سال کاسته شد.  همان طور که در نیمه دی ماه سال قبل 
شاخص بورس به اوج طالیی رسیده بود در نیمه دی ماه 
امسال به اوج روزهای سقوط خود رسیدو رکود 12 روز 
ریزش را به ثبت رساند. در این بین عواملی چون تخلیه 
حباب از رشد طالیی بورس، طوالنی شدن روند مذاکرات 
هسته ای، افزایش نرخ سود بانکی، ابهام در سیاست های 
اقتصادی دولت، بودجه 94 و تشدید  کاهش قیمت نفت 
در بازار جهانی بیش��ترین اثر بر ریزش بازار سهام در این 
دوران بوده اس��ت.  اگرچه به زعم کار شناسان بازار سهام 
این روند ریزشی بورس پایدار نخواهد بود، زیرا قیمت ها 
به کف رسیده است و جذابیت خرید باعث خواهد شد تا 
دوباره بازار با رشد مواجه و از طرفی هم دولت در روزهای 
اخیر بر حمایت همه جانبه از بازار سهام تاکید کرده است. 
با این حال بحران در بازار سرمایه با ریزش های پیاپی بازار 
سهام در حدود 12 روز گذشته نگرانی ها از مدیریت این 
بازار در دولت یازدهم را افزای��ش داد.  به طوری که امروز 
شاخص بورس دوباره بر مدار مثبت بازگشته است و باید 
دید آیا روند رونق بورس شروع می شود یا اینکه همچنان 

بحران بورس در دولت یازدهم پابرجاست؟ 

خپارس؛ سیمرغی از دل صنعت خودرو

صنعت خودرو به تایید اکثر کارشناسان بازار سرمایه 
در صورت توافق احتمالی در مذاکرات، صنعت پیشتاز 
بازار س��رمایه خواهد بود. به همی��ن بهانه قصد داریم 
به بررس��ی یکی از محبوب ترین سهم های این صنعت 

یعنی پارس خودرو با نماد خپارس بپردازیم. 
به رغم هراسی که ممکن است در ابتدای بررسی این 
سهم از منظر بنیادی در دل سهامداران ایجاد شود اما 
در ادامه این مقاله متوجه خواهیم شد که امیدواری های 
بسیاری نیز به صورت بالقوه در این شرکت وجود دارد. 
طبق گزارش ش��ش ماهه خپارس این ش��رکت مجددا 
به جمع ش��رکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت 
پیوس��ت و در ادامه وضعیت ناخوشایند این خودروساز 
در ش��ش ماهه اول سال، هزینه مالی هنگفتی به مبلغ 
1.117 میلیارد ریال )هر س��هم مع��ادل 173 ریال( به 
شرکت تحمیل کرده که معادل 70 درصد زیان واقعی 
شرکت را شامل ش��ده است. همچنین میزان تولید در 
مدت مذکور 55 هزار دس��تگاه ک��ه معادل 18 درصد 
ظرفیت اس��می در سال و 38درصد ظرفیت پیش بینی 
ش��ده در سال 1393 اس��ت. همچنین این شرکت در 
حال راه اندازی خط تولی��د برلینس اتومات - از جمله 
خودرو های با کیفیت چینی- اس��ت که در پیش بینی 
س��ال 1393، تولیدی از بابت آن در نظر گرفته نش��ده 

است. 
طب��ق اطالع��ات ش��ش ماه��ه ش��رکت، 79 درصد 
خودرو های تولید ش��ده خ��ودروی پراید ب��وده که به 
نس��بت از حاش��یه س��ود کمت��ری از س��ایر تولیدات 
برخ��وردار بوده اس��ت. ح��ال زمان آن رس��یده که به 
نکته مهمی اش��اره کنیم که می تواند این خودروس��از 
را از قع��ر به ص��در برگرداند و آن تواف��ق در مذاکرات 
هس��ته ای کشورمان است! به باور نگارنده کمتر سهمی 
را می توان در بازار س��رمایه پیدا کرد که سرنوشتش تا 
به این حد به روند مذاکرات وابسته باشد و اتفاقا همین 
امر می تواند خپارس را در آینده نزدیک تبدیل به یکی 
از لیدرهای اصلی گروه خودرو و درواقع س��مبلی برای 

وضعیت مذاکرات کند. 
این خودروساز در صورت رفع تحریم ها و بستن قرارداد 
مونتاژ با سایر خودروسازان مطرح اروپایی و نزدیک شدن 
به ظرفیت اس��می ش��رکت )با توجه با فاصله زیاد آن( و 
حت��ی افزایش در ظرفیت تولید اس��می، می تواند بخش 
قابل توجهی از دستمزد سربار جذب نشده تولید خود را 
جذب تولید و به طبع حاشیه سود بسیار مناسبی را ایجاد 
کند، همچنین تغییر ترکیب تولید شرکت از پراید به سایر 
محصوالت با کیفیت تر و با حاشیه سود مناسب تر می تواند 
انقالبی در سود آوری این سهم در آینده داشته باشد. الزم 
به یادآوری است این خودروساز از اجبار تحریم ها به تولید 
پراید روی آورده که قاعدتا در آینده ضرورتی به تولید آن 
نخواهد بود. الزم به ذکر است به اعتقاد اکثر کارشناسان 
نرخ تورم در س��ال آینده مقدار قابل توجهی کاهش��ی و 
به تبع آن نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت که می تواند 

هزینه های مالی سنگین این شرکت را کاهش دهد. 
در نهایت با توجه به شرایط ذکر شده در باال برای آن 
دسته از سهامدارانی که ریسک پذیری باالتری دارند و 
به نتیجه مذاکرات خوشبین هستند می توان خپارس را 
به عنوان گزینه مناس��بی قلمداد کرد و نگهداری آن در 

سبد سهامداری خالی از لطف نخواهد بود. 

مصوبه مجلس بازار را سبز کرد

پس از مدت ها نزول شاخص های بورس، روز گذشته 
بازار ش��اهد صعود و افزایش قیمت در بخش عمده ای 
از سهام شرکت ها بود. هرچند این روند صعودی حجم 
معامالتی باالیی نداش��ت، اما می تواند نشانگر جذابیت 
قیمت بس��یاری از س��هام برای فعاالن بازار باشد. یکی 
از مهم تری��ن متغیر های��ی که روی بازار س��رمایه تاثیر 
خواهد گذاش��ت، مباحث مرب��وط به بودجه در مجلس 
است. روز دوش��نبه نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در صحن علنی مجلس و در ادامه بررس��ی الیحه رفع 
موانع تولید، بحث تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه 
در الیحه رفع موانع تولید و نیز صدور مجوز به ناشران 
بازار س��رمایه ب��رای خرید و نگهداری س��هام خزانه را 
تصویب کردن���د. همچنین در بن��د )ب( ماده الحاقی 
26 الیح��ه رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی آمده است: شرکت های پذیرفته شده در بورس و 
بازارهای خارج از بورس براس��اس میزان س��هام شناور 
خود در هر یک از بازارهای مذکور و براس��اس مقرراتی 
که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب 
می رسد، می توانند تا 10 درصد سهام خود را خریداری 
و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند. 
تاسیس صندوق تثبیت بازار س��رمایه می تواند خبر 
خوش��ی برای اهالی بازار باش��د، چرا ک��ه این صندوق 
می توان��د در زمان ه��ای بحران��ی باع��ث جلوگیری از 
تش��دید نگرانی ها در بازار ش��ود. یک��ی از تفاوت هایی 
که این صندوق با صندوق توس��عه بازار دارد، س��رمایه 
و بودج��ه آن اس��ت، چرا که این صندوق با س��رمایه و 
بودجه س��ازمان تش��کیل می ش��ود و قاعدتا اندازه آن 

بزرگ تر از صندوق توسعه بازار است. 
طبق گفته مدیر نظارت بر ناشران بورسی شرکت بورس 
اوراق به��ادار تهران، به طور حتم منابع این صندوق چند 

برابر حجم معامالت و دادوستدهای بازار است. 
همچنین خرید سهام ش��ناور شرکت ها توسط خود 
آنها به عنوان س��هام خزانه نیز می تواند اثر مثبتی روی 
بازار داش��ته باش��د. روزهای آینده و با مشخص شدن 
مباحث بودجه ای مرتبط با بازار سرمایه می توان اثر آن 
را بر بازار مشاهده کرد. رفع ابهامات بودجه سال آینده، 
قیم��ت جهانی نفت و مذاکرات پیرام��ون توافق جامع 
س��ه عامل اصلی تاثیر گذار بر بازار س��رمایه هستند که 
انتظار می رود با گذش��ت زمان ابهامات در بودجه سال 
آینده کش��ور در رابطه با بازار س��رمایه شفاف تر شده و 
سرمایه گذاران بتوانند با دید بهتری در بازار سرمایه به 

خریدوفروش سهام صنایع مختلف اقدام کنند. 
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اگ��ر به عنوان یک تصمیم گیر 
راه ه��ای متع��ددی را در جهت 
اقتصادی منطقه خود  توس��عه 
آزمایش کرده اید ش��اید تاکنون 
باره��ا لف��ظ نوآوری را ش��نیده 
باشید، اما آیا تاکنون به اجرایی 
شدن آن در سطح حوزه فعالیتی 
خود اندیش��یده اید؟ یا کمی به 
عقب ت��ر برگردیم، آی��ا تاکنون 
به نق��ش این مفه��وم به عنوان 
مش��اور ثروت آفری��ن و یاری گر 
رف��ع معضالتی چ��ون بیکاری 
اقش��ار مختلف منطق��ه خود و 
آسیب های اجتماعی ناشی از آن 

توجه داشته اید؟ 

چرا نوآوری در سطح 
استان؟ 

حتم��ا به این موض��وع توجه 
کرده ای��د ک��ه تولی��د در عصر 
حاضر دیگر هنر نیس��ت و هنر 
واقع��ی عرض��ه کاال و خدمات 
در  هم اکن��ون  تولی��د  اس��ت. 
کارخانه ای به نام »چین« شکل 
گرفته و ت��وان رقابت را بر همه 
کشورها تنگ کرده است و دیگر 
کش��ورها ناگزیرن��د راه دیگری 
برای به گردش درآوردن چرخه 

اقتصادی خود بیابند. 
در حقیقت در اقتصاد کنونی 
دنی��ا که تح��ت تاثی��ر فرآیند 
جهانی شدن است، کشور ما نیز 
در تمام مناط��ق باید با اثرات و 
شرایط متغیر این فضای رقابتی 
مل��ی و بین المللی، اقتصاد خود 
را وفق دهد. مهم ترین ابزارهای 
تغیی��ر س��اختار فعل��ی، ایجاد 
فرآیند نوآوری است که حاصل 
آن تولید یا ارائه خدمات با ارزش 
رقابت پذیری  و  باالت��ر  اف��زوده 
بیشتر اس��ت. به عبارتی در این 
عصر جدید که در هم شکستن 
چارچوب ه��ای پیش��ین ب��رای 
حرکت روبه جلو در هر کشوری 
ضروری اس��ت، مفهومی به نام 
نوآوری می تواند روزنه ای جهت 
روان شدن فعالیت های اقتصادی 

محسوب شود. 

زنجیره ای پیوسته
ه��ر  و  سیاس��ت گذار  ه��ر 
تصمیم گی��ر باید به این موضوع 
توجه داشته باشد که اگر آهنگ 
نوآوری ُکند ش��ود، آهنگ رشد 
اقتصادی نیز کند خواهد ش��د. 
آهنگ کند رش��د اقتص��ادی از 
ش��مار ش��غل ها خواهد کاست 
و کاه��ش ش��غل، آس��یب های 
اجتماعی را در پی خواهد داشت. 
نوآوری باعث اشتغالزایی، به ویژه 
برای جوان��ان تازه فارغ التحصیل 
اس��ت و در یک برنام��ه اقتصاد 
واقع��ی و حرکت هر کش��ور به 
س��مت اقتص��اد دانش بنی��ان، 
ن��وآوری نقش اصل��ی دارد. اما 
جه��ت برنامه ری��زی دقی��ق به 
منظور پیاده س��ازی این امر در 
هر کشور، ضروری است نوآوری 
به صورت کامال سیس��تماتیک، 
از س��طوح پایین در س��طح هر 

منطقه طرح ریزی شده و 
در نهایت به س��طح ملی 

ارتقا یابد. 
ن��وآوری منطق��ه ای و 
به عبارت��ی نوآوری از جزء 
ب��ه کل به دلی��ل ارتباط 
نزدیک گردانندگان اصلی 
آن با فعاالن اقتصادی به 
نس��بت نوآوری از کل به 
جزء تاثیرپذیری بیشتری 
در تس��ریع فعالیت ه��ای 

نوآورانه در س��طح کشور خواهد 
داشت و ایجاد شبکه بنگاه های 
اقتصادی نوآور تش��کیل ش��ده 
بدین طریق در نهایت حرکت به 
سمت پیاده س��ازی اهداف نظام 
مل��ی ن��وآوری را در پی خواهد 
داش��ت. حرکتی که بر پایه یک 
نظام شبکه ای نوآوری در سطح 
هر منطق��ه قاب��ل برنامه ریزی 

است. 
بر این مبنا ضروری اس��ت هر 
اس��تان نقش��ه راه نوآوری خود 
را ترس��یم کند تا بر این اساس 
بتواند س��هم خود را در توسعه 
اقتصادی کشور ایفا کند. ایجاد 
ن��وآوری منطق��ه ای  مکانی��زم 
به دلی��ل ارتب��اط نزدیک تر آن 
بخش با بنگاه ه��ای اقتصادی و 
واحده��ای صنعت��ی و خدماتی 

و همین ط��ور تب��ادالت نزدیک 
با موسس��ات مراکز تحقیقاتی، 
دانش��گاه ها و مراکز تصمیم گیر 
دولتی نقش موثرتری در توسعه 
نوآوری منطقه دارد. در حقیقت 
نزدیک��ی جغرافیای��ی مناطق و 
اس��تان ها با بازیگران اقتصادی، 
به عن��وان س��رمایه اجتماع��ی، 
موجب می ش��ود که در صورت 
توج��ه به بحث ن��وآوری در این 
س��طح، مزیت رقابتی در بحث 
آموزش، دسترس��ی به مهارت و 
همکاری در توس��عه کسب و کار 

در سطح استان ایجاد شود. 

نحوه اجرایی کردن نوآوری 
در سطح استان چگونه 

است؟ 
پ��س از انج��ام مطالع��ات بر 
مبن��ای مدل ه��ای بین المللی، 
مدلی بومی جهت پیاده س��ازی 

نظام نوآوری در س��طح اس��تان 
TRIM با نام مدل س��ه بعدی 

 T(TotalRegional Innovation
management Model)l تدوین 
ش��ده. در ای��ن م��دل کارکرد 
ش��بکه ای بی��ن اس��تان ها، در 
داخل اس��تان ها کارکرد شبکه 
شهرستان ها و در هر شهرستان 
کارکرد شبکه ای بخش ها دیده 
ش��ده است و س��عی برآن است 
که در ابتدای امر توانمندی های 
اس��تانی در قالب شبکه به دیگر 
اس��تان های متقاض��ی عرضه و 
نیازهای مل��ی بدین صورت رفع 
ش��ود و پتانس��یل های ملی نیز 
برای بحث ص��ادرات به خارج از 

کشور مورد استفاده قرار گیرد. 
این م��دل س��ه بعدی که در 
راس��تای مدل تدوین استراتژی 

ن��وآوری کش��ور تدوین ش��ده، 
مدل��ی از پایی��ن به باال اس��ت 
ک��ه بای��د حداکثر هر س��ال با 
توجه به تغیی��رات تکنولوژی و 
تقاضاهای جدی��د بازار بازنگری 
ش��ود. در نهایت از طریق حوزه 
راهبرد ن��وآوری ملی که در این 
ط��رح ش��کل می گی��رد، حوزه 
فعالیت های استانی دوباره شکل 
 می گیرد و در قالب سیستم های 
عرضه و تقاض��ا فعالیت خواهد 

کرد. 
ابعاد اصلی این مدل به شرح 

زیر است: 
امکان س��نجی  اول:  بع��د 
س��رمایه گذاری  فرصت ه��ای 
نوآوران��ه و ایجاد کار و اش��تغال 
مبتنی بر پتانس��یل های موجود 

منطقه
ه��دف: ارائ��ه راهب��رد جهت 
عرضه پتانس��یل های شناسایی 
ش��ده به داخل و خارج از 
کشور با هدف تولید ثروت 

در استان
بعد دوم: سنجش توان 
نوآوری بنگاه های تولیدی، 
اقتصادی و خدماتی دارای 

اولویت در سطح استان
و  سرمایه گذاری  هدف: 
تقویت بنگاه های اقتصادی 
جهت سوق دادن سریع تر 
نتایج مطلوب  به  اس��تان 
که همان ایج��اد ارزش افزوده و 

اشتغال بیشتر است
بعد سوم: توانمندسازی جوانان 
فارغ التحصیالن  از  اهم  اس��تان 
دانش��گاهی و غیر دانشگاهی که 
در دوره های مهارتی کوتاه مدت 
برای مشاغل شناسایی شده در 
بند دوم توس��ط مراکز آموزش 

مهارتی توانمند می شوند. 

پس از اجرایی شدن طرح 
چه نتایجی برای استان 

متصور است؟ 
اج��رای این طرح در نهایت با 
هدف ایجاد تاثی��رات درازمدت 
در س��طح مل��ی جهت گی��ری 
شده اس��ت اما در کوتاه مدت و 
با لحاظ ک��ردن دوره های زمانی 
یک س��اله و پنج س��اله می توان 

جه��ت  کوتاه مدت��ی  اه��داف 
توس��عه اقتص��ادی اس��تان به 
ش��رح زیر متصور شد. حرکتی 
که نیازمند همکاری همه جانبه 
کلی��ه بخش ه��ا و حوزه ه��ای 
مختلف اجرایی و سیاست گذاری 

منطقه ای است. 
1- بسترسازی رشد بنگاه های 
اقتص��ادی موجود در اس��تان از 
طری��ق تقویت توان ن��وآوری و 

توسعه آن
2- ایج��اد و تکمی��ل زنجیره 
ارزش نوآوری از طریق بسترسازی 
توسعه فعالیت های شرکت های 

دانش بنیان
3- تقویت سرمایه گذاری های 

مخاطره پذیر
و  س��اختارها  تقوی��ت   -4
مهارت های دانش��ی و توس��عه 

کارآفرینی در سطح استان
5- مشخص سازی جهت گیری 

تبدیل علم به ثروت
6- بسترسازی افزایش کیفی 

سطح آموزش
7- افزایش کیفیت آموزش و 

مهارت خویش فرمایی
8- همسان س��ازی خانواده و 

شغل 
9- منطق��ه ای و بین الملل��ی 

کردن پتانسیل ها
10- بسترس��ازی و تقوی��ت 
نیروی نوآور در س��طح استان از 
طریق افزایش مقبولیت نوآوری 

آینده نگری  ایجاد زمینه   -11
در حوزه ه�����ای اولوی����ت دار 
محیط زیس��ت، ان��رژی، مناب��ع 
اولی��ه، حمل و نق��ل، س��المت و 
زیرساخت های ارتباطی در استان
امید است مسئوالن دلسوز هر 
استان پس از خواندن این مقاله، 
درخصوص  جدی��دی  دی��دگاه  
ن��وآوری از بعد کارب��ردی پیدا 
ک��رده و مصرانه درصدد اجرایی 
ک��ردن این ط��رح برآین��د. به 
یقی��ن ش��ما جزو آن دس��ته از 
و  خوش فک��ر  تصمیم گی��ران 
آینده نگری هستید که به اهدافی 
از چارچوب های مرس��وم  فراتر 
می اندیش��ید. در این راه دست 
شما را به گرمی می فشاریم. با ما 

همراه باشید. 

سرنخ

خبر

کشت سرمایه، برداشت سود

کالف اول: 
س��رنخ هایی  ام��روز 
معرفی  ش��ما  ب��رای  که 
می کنی��م تقریبا در یک 
راس��تا هس��تند و با هم 
ارتب��اط دارن��د. هر دوی 
ای��ن کالف ه��ا در رابطه 
با س��رمایه گذاری در بخشی از کش��اورزی است و اگر 
درست و بجا باشد، قطعا می تواند سود خوبی را نصیب 

سرمایه گذار کند. 
نخس��تین موضوع درباره گلخانه هاست؛ گلخانه هایی 
و  مس��ئوالن  توج��ه  م��ورد  اس��ت  ک��ه چندس��الی 
دست اندرکاران وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته است. 
ای��ن گلخانه ها به خاطر مص��رف کمتر آب و همچنین 
بهره وری باالیی که دارن��د، می توانند ایده خوبی برای 
س��رمایه گذاری باش��ند. البته ش��اخه های مختلفی در 
این بخش وجود دارد؛ از تاس��یس ش��رکتی که گلخانه 
می س��ازد تا تجهیزاتی که در آن اس��تفاده می ش��ود. 
هرچند احداث گلخانه هم خود نوعی س��رمایه گذاری 

تولید محور است. 
در ه��ر ص��ورت با توجه ب��ه تاکید وزیر کش��اورزی 
ب��ه توس��عه گلخانه ه��ا در آین��ده ای نزدی��ک، نیاز به 
ش��رکت های بیش��تری برای ارائه خدم��ات مربوط به 
آن احساس خواهد ش��د. پس چرا شما جزو نخستین 
س��رمایه گذارانی نباش��ید که در راستای توسعه کشت 
گلخانه ای اقدام می کند؟ حتی ش��هرک های کشاورزی 
نی��ز روز ب��ه روز پیش��رفت می کنند و الزم اس��ت برای 
س��رمایه گذاری در آنها توجهی جدی و شایسته شود. 
ح��ال تصمیم با شماس��ت؛ راه برای س��رمایه گذاری و 
لذت تولید محصوالت سالمی که سفره مردم را رنگین 
می کند، باز اس��ت. حتی می توان واحدی را در یکی از 
شهرک های کشاورزی تاس��یس کرد که فقط خدمات 
بس��ته بندی موادغذایی را ارائه می کند. شما با توجه به 
عالق��ه و مهارتی که دارید، بای��د ببینید در کدام مورد 

انگیزه بیشتری دارید. 

کالف دوم: 
هفته گذشته در نشست 
خبری حضور داش��تم که 
در آن نایب رییس انجمن 
تولیدکنندگان سموم ایران 

حرف های جالبی زد. 
او می گف��ت:  »70 ت��ا 
75درصد مواد اولیه سمومی که در ایران تولید می شود، 
از کش��ورهای خارجی مانند چین و هند می آید و هنوز 
کش��ور به مرحله ای نرسیده که بتواند در تولید این مواد 

خودکفا شود.«
وی یک��ی از اصلی تری��ن دالی��ل ناتوان��ی کش��ور در 
تولید مواداولیه را باال بودن هزینه های تولید نس��بت به 
کش��ورهای دیگر نام برد اما جالب اینجا بود که هنوز در 
این میان هس��تند تولیدکنندگانی ک��ه حدود 25درصد 
مواد موردنی��از را در داخل تولید می کنند. پس س��وال 

اینجاست که اگر آنها توانسته اند، چرا شما نتوانید؟ 
مورد دیگری که به نظر می رس��د برای سرمایه گذاری 
مناسب باشد، تولید انواع جدید سم در کشورهای اروپایی 
و آمریکایی است که هم دز مصرفی پایین تری الزم دارد 
و هم قدرت بیشتری اما به دلیل وجود تحریم ها نمی توان 
آنها را وارد کرد. حال من از ش��ما می پرسم که چرا نباید 
ای��ن تکنولوژی در ایران راه بیفتد؟ مگر ما از غربی ها چه 
کم داری��م؟ فقط نیاز به س��رمایه گذارانی در این زمینه 
داریم که با ش��جاعت تمام و مهندسی معکوس، کارخانه 

تولید این سموم جدید را در ایران پیاده کنند. 

نحوه سرمایه گذاری در تاسیس فروشگاه 
لوازم التحریر

ایرانی، چینی یا برند خارجی؟ 

برای همه افراد چه قش��ر تحصیلکرده و چه اقش��ار 
دیگ��ر جامع��ه پیش می آید که س��ری ب��ه مغازه های 
فروش��گاه های  عموم��ا  باش��ند،  زده  لوازم التحری��ر 
نوش��ت افزار به دلیل تعدد اقالم و فروش روزانه از سود 
معقولی برخوردارند، از این رو »فرصت امروز« در تالش 
است در این ستون نحوه سرمایه گذاری و تاسیس یک 

فروشگاه لوازم التحریر را بررسی کند. 
برای این کار س��ری زده ایم به یکی از فروش��گاه های 
قدیم��ی و بزرگ لوازم التحری��ر در خیابان کریم خان. 
آقای سیروس لطفی در خصوص وضعیت بازار این این 
شغل به »فرصت امروز« می گوید: بازار کنونی این شغل 
از جوانب زیادی مورد تهدید است از جمله وجود اقالم 
چینی بی کیفیت و همچنین قیمت باالی اجناس برند 
و عدم تمایل مشتری به هر دوی این موارد و بی اعتمادی 
نس��بت به کاالهای تولید ایران که هم��ه این موارد از 
خطرات این بازار محسوب می شود، اما در مجموع شما 
اگ��ر چند فاکتور مهم که عنوان خواهم کرد را در نظر 
بگی��رد و در عمل اجرا کنید، این کس��ب و کار می تواند 

یک سرمایه گذاری مطمئن به حساب بیاید. 
لطف��ی در خصوص ب��ازار ه��دف در این فروش��گاه 
می گوی��د: اصلی ترین مش��تریان ما قش��ر دانش��جو و 
دانش آموز هستند، اما همواره از اقشار دیگر جامعه هم 
برای خریدها و خدمات متفرقه مشتری داریم، از  این رو 
ش��ما همواره باید فروش��گاهی ش��یک و منظم داشته 
باشید و بتوانید با قشر تحصیلکرده به خوبی رفتار کرده 

و آنها را جذب کنید. 
از لوازم التحریر تا کپی

لطف��ی تصری��ح می کن��د: عموم��ا خدمات��ی ک��ه 
فروشگاه های لوازم التحریر ارائه می کنند شامل فروش 
انواع لوازم التحریر اداری- مهندسی، طراحی، گرافیک، 
فانت��زی، انواع بازی های فکری و س��رگرمی همچنین 
ان��واع کارهای کپی، فکس و زیراکس اس��ت. به عالوه 
این لوازم و خدمات برخی از فروش��گاه های نوشت افزار 
به فروش انواع کتاب ادبی، رمان، روان شناس��ی، کمک 
درس��ی، کنکوری و.. هم می پردازن��د که البته چندان 

روش مناسبی نیست. 
وی در ادامه می گوید: پیک ش��لوغی کار ما مرداد و 
ش��هریور است و در این دو ماه حتما باید انواع اجناس 
مورد نیاز در فروش��گاه موجود باش��د، اما می توانید با 
حضور در نمایشگاه های ویژه مهر ماه که در بخش های 
مختلف شهر به پا می شود فروش مناسبی درخصوص 
لوازم التحریر مورد نیاز دانشجویان و دانش آموزان داشته 
باشید، به واقع شاید بتوان گفت سود شش ماه تابستان 
و بهار که کار خلوت اس��ت از همان یک ماه ش��هریور 

حاصل می شود. 

مبلغ سرمایه گذاری
لطفی در خصوص مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری 
در ای��ن کار می گوید: مبلغ مورد نیاز برای ش��روع این 
کار بسیار متغیر اس��ت و بسته به متراژ مغازه و حجم 
محصوالت ش��ما می تواند بس��یار کم و زیاد ش��ود، اما 
برای یک مغازه متوسط 18 متری اگر بخواهید در حد 
متوسط س��رمایه گذاری کنید چیزی حدود 30 تا 50 
میلیون تومان نیاز دارید، ش��اید بت��وان با کمتر از این 
مبلغ هم کار را شروع کرد، اما با لطبع اجناس خریداری 

شده باکیفیت و برند نیستند. 

شروط موفقیت در کار
لطفی در ادام��ه می افزاید: برای موفقیت در این کار 
براس��اس تجربه ای ک��ه من دارم باید برخ��ی نکات را 
رعایت کنید تا در کارتان پیش��رفت و سودآوری رو به 

رشدی داشته باشید. 
جنس�تان جور باش�د: چون در این شغل با تعداد 
اجناس وتنوع لوازم روبه رو هس��تیم باید س��عی شود 
مشتری به طور کامل لوازم خود را تهیه کند و به چند 
مغازه مراجعه نکند این باعث می ش��ود که مشتری به 
ط��ور ثابت از یک جا خرید کند، در صنف لوازم التحریر 

به تنهایی هفت هزار قلم کاال وجود دارد. 
پ��س ابتدا باید برای تهیه جنس و گرفتن نمایندگی 
 PeNTEl, جمل��ه  از  صاحبن��ام  ش��رکت های  از 
 STAEDTELR FabercateL, papco ,casio
با یک برنامه ریزی وارد بازار شوید. به عالوه می توانید از 
لوازم التحریر ایرانی که در سال های اخیر هم مورد توجه 

مردم و حمایت مسئوالن واقع شده بهره بگیرید. 
مذاکره با ش�رکت ها: می توانید با امضای قرارداد با 
مدارس، بانک ها و دفاتر مهندسی مبنی بر تهیه اجناس 
مورد نیاز آنها با قیمت کمتر و ارس��ال به محل س��عی 
در ف��روش اجناس عمده خود با س��ود کمتر کنید که 
بخش وس��یعی از ف��روش مغازه به چنین مش��تریانی 

بستگی دارد. 
تبلیغات اص�ل مهم: تبلیغات به صورت نایلون های 
فانتزی، پخ��ش تراکت، هدایای تبلیغاتی و اهدای آنها 
به صورت رایگان به مش��تری و... هم یکی از اصول مهم 

کار است. 
ظاهر و دکور مناس�ب: قفسه های شیک و مرتب، 
ویترین ها و استندهای تبلیغاتی و کال محیطی مناسب 
برای عرضه و فروش اجناس در جذب مش��تری بسیار 

موثر است. 

سود و زیان بازار
لطفی در آخر می گوید: برای گرفتن مجوز هم ش��ما 
دغدغ��ه زیادی ندارید فقط باید س��ری ب��ه اتحادیه و 
اماکن بزنید تا مجوز الزم در طول یک تا سه ماه حاضر 
شود، در خصوص سود دهی هم برای این کار چیزی بین 

15 تا 30 درصد سود در نظر گرفته می شود. 
لطفی معتقد اس��ت: در مجموع به نظر من این بازار 
اگر چه چندان رش��د صعودی ن��دارد، ولی همین که 
درجا نمی زند و به عقب نم��ی رود از مهم ترین مزایای 
این شغل است چون همواره جمعیت قشر تحصیلکرده 
رو به رش��د و افزایش است، به عالوه شما در این شغل 
کاالهای خشک می فروشید به  طوری که می تواند حتی 
تا چندین سال هم در فروشگاه باشد و مشکلی برایش 
پیش نمی آید مگر اینکه از مد روز بیفتد اگرنه فساد و 

خرابی این کار در حد صفر است. 

حمایت مسئوالن
 نیاز زیتون کاران طارمی

یک باغدار طارمی، عدم بهره گیری از سیس��تم های 
نوین آبیاری در توس��عه بخش��ی از باغات زیتون طارم 
را ج��ای س��وال دانس��ت و گفت: متاس��فانه پروس��ه 
خس��ته کننده ارائ��ه تس��هیالت اجرای ط��رح آبیاری 
قطره ای باعث ش��ده اس��ت که نتوانیم از این امکانات 

بهره الزم را ببریم. 
ایس��نا،  ب��ا  گفت وگ��و  در  ش��فیعی  س��یدمنوچهر 
ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب، اظه��ار ک��رد: متاس��فانه در 
روس��تای هزاررود که باغات گس��ترده زیت��ون وجود 
دارد ب��ه عل��ت نب��ود چ��اه مورد نی��از نمی توانی��م از 
سیس��تم آبی��اری قط��ره ای اس��تفاده کنیم ک��ه این 
 موض��وع باعث هدررف��ت آب در حین آبی��اری باغات

 شده است. 
وی تصریح  کرد: یکی دیگ��ر از مواردی که باغداران 
زیتون را آزار می دهد بی توجهی به مش��کالت این قشر 

است. 
زیتون به عنوان یکی از منابع درآمد این افراد بوده و 
مشکالت کم آبی سال های گذشته و همچنین آفت زدگی 
باغات به شدت باغداران را آزرده خاطر کرده است، ولی 
در بس��یاری از موارد حمایت چندانی از ما نمی ش��ود 
 و در این ش��رایط نمی توان انتظار داش��ت که توس��عه 

رخ دهد. 
این باغدار طارمی با اش��اره ب��ه اینکه حمایت ها باید 
از حرف خارج ش��ده و وارد پروس��ه عمل شود، افزود: 
در شرایطی که خشکسالی های پیاپی را شاهد هستیم 
بای��د به فکر اصالح امور باش��یم و باغداران خود نیز به 
ای��ن امر واقف ب��وده و به  دنبال راهکار هس��تند، ولی 
انتظ��ار داری��م در این ش��رایط کار را ب��رای ما کمی 
 راحت ت��ر کنن��د ت��ا بتوانیم با ف��راغ بال ب��ه باغداری

 بپردازیم. 
وی ادامه داد: مشکالت آب در روستای هزاررود با کمی 
سرمایه گذاری قابل حل است و باغداران خود نیز مایل 
به همکاری هستند تا با کمک هم مشکالت لوله گذاری 
از سرش��اخه رودخانه واقع در جوار روس��تا را برطرف 
 کنیم تا شرایط برای استفاده از امکانات آبیاری قطره ای 

فراهم شود. 

هر سیاست گذار و هر تصمیم گیر 
باید به این موضوع توجه داشته 
باشد که اگر آهنگ نوآوری ُکند 
شود، آهنگ رشد اقتصادی نیز 
کند خواهد شد. آهنگ کند رشد 
اقتصادی از شمار شغل ها خواهد 
کاست و کاهش شغل، آسیب های 

اجتماعی را در پی خواهد داشت

مولود غالمی

دکتر داوود فدایی
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

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...

  من آرزو می کردم می دانستم چقدر اطالعات اولیه نیاز دارم 
و چقدر این پروسه زمان بر خواهد بود. تقریبا سه سال بعد من 
هنوز در فاز »آمادگی« هس�تم برای کسب و کارم و هنوز دارم 
آموزش می بین�م راجع به وبس�ایت ها، طراحی های گرافیک،  

قانون کسب و کار و... . 

لسلی بودرو

16

شکوفه میرزایی

فرصت کسب و کار

داوود فدایی، اس��تاد دانش��گاه 
امیرکبی��ر، به »فرص��ت امروز« 
در ب��اره طرح راهب��رد منطقه ای 
برای  می گوید: طرح منطق��ه ای 
اس��تان های کش��ور ب��ا ه��دف 
شناس��ایی توانمندی روستاها با 
و محصوالت  تکنیک های جدید 
جدید برای ایج��اد ارزش افزوده 

باال در تولید ارائه شده است. 
وی این طرح را نتیجه 22 سال 
پژوهش و کار علم��ی می داند و 
می افزاید: برای نمون��ه، در مدل 
کشاورزی ما، نمی توانیم از کشاورز 
متوقع باشیم که با در نظر گرفتن 
اقتص��اد منطقه و جهان، تصمیم 
بگیرد و تولید کند. کش��اورز باید 
بداند چه محصولی تولید کند که 
ارزش افزوده بیشتری داشته باشد 
و چگونه محصولش را بفروشد تا 

س��ود بیش��تری عایدش ش��ود. 
کش��اورز باید تنها دغدغه تولید 
داشته باشد و امکانات و ابزار آن را 

کسانی دیگر فراهم آورند.
اس��تاد دانش��گاه امیرکبیر ادامه 
می ده��د: کارگروه ه��ای دیگر باید 
راهب��ردی  مس��ئولیت  بکوش��ند 
کشاورزان را بر عهده گیرند و ما در 
طرح منطقه ای این کار را کرده ایم. 
در این مدل هرمی هر شهرس��تان 
یک کمیته راهبردی برای هدایت 
شهرستان دارد و هر چند شهرستان 
نی��ز یک کمیته دارند. مس��ئولیت 
راهبردی کش��ور نیز بر عهده چند 
کمیته اس��ت که همگ��ی در یک 

شبکه بین المللی قرار می گیرند.

نت  ورک ها 
تعیین کننده هستند

وی می افزای��د: م��ا در دنی��ای 
نت ورک ه��ا و ش��بکه ها زندگ��ی 

می کنیم و نت ورک ها تعیین کننده 
هس��تند. در چنی��ن دنیای��ی ما 
نمی توانیم انف��رادی عمل کنیم و 
باید در ش��بکه ها قرار بگیریم. در 
طرح راهبردی منطق��ه ای، زمانی 
که در شبکه جهانی قرار می گیریم، 
می توانیم با ارزیابی نیازهای کشورها 
و توانمن��دی تولی��د داخل، تولید 
کنیم. در دنیای نت و شبکه، فکر از 
یک جا تزریق می شود و مجریان در 
جای دیگر، تفکرها را اجرا می کنند.

فدای��ی در ب��اره ط��رح راهبرد 
منطقه ای و اجرای آن، می گوید: 
این ط��رح را ب��ه اتحادی��ه اروپا 
داده ایم و آنه��ا طرح را برای اجرا 
پذیرفته اند، اما هنوز نتوانسته ایم 
آن را در کش��ور اجرا کنیم. حتی 
یک روستا را نیز نتوانسته ایم برای 
اجرای ط��رح در اختیار بگیریم! 
ب��ه نظر م��ن باید به مس��ئوالن 
آگاه��ی الزم داده ش��ود و آنه��ا 

از چنی��ن طرح ه��ای کارآمدی 
اطالع کامل داش��ته باشند. این 
وظیفه مه��م بر عهده رس��انه ها، 
مطبوعات و نش��ریات اس��ت که 
باید مانند صور اسرافیل در شیپور 
آگاهی رسانی خود بدمند و همه را 

آگاه و بیدار کنند. 

مسئوالن، مشکالت را 
جدی بگیرند

وی اظهار می کند: در راستای 
طرح راهب��رد منطق��ه ای، برای 
نمون��ه، در منطق��ه آذربایجان و 
پیش��نهاد داده ایم  ارس،  جلفای 
که بدون ایجاد سد و نیروگاه، تنها 
با استفاده از قایق های نیروگاهی، 
برق تولید کنیم. رود ارس منبع 
تولی��د ان��رژی اس��ت و می توان 
بدون آلودگی زیس��ت محیطی و 
ایجاد س��د و نیروگاه، با استفاده 
از قایق های��ی ک��ه روی آب قرار 

می گیرند، انرژی پاک تولید کرد 
به میزانی که برق تمامی شهرها 
و روستاهای استان تامین شود اما 
کسی به ما جواب نداده است. این 
در حالی اس��ت که در افغانستان 
با هدای��ت دولت آلم��ان، از آب 
جوی ها برق برایش��ان تولید و به 

روستاها هدایت می کنیم.
اب��راز امی��دواری کرد:  فدایی 
ب��ا کم��ک رس��انه ها و آگاه��ی 
راهب��رد  ط��رح  از  مس��ئوالن، 
منطق��ه ای اس��تقبال ش��ود ت��ا 
کش��اورزی و تولید در کش��ور از 
ارزش افزوده مناس��ب برخوردار 
ش��ود. وی تاکید کرد: ب��ا ادامه 
روند برداش��ت ها از منابع نفتی، 
در س��ال 1401، یک قطره نفت 
ب��رای ص��ادرات نخواهیم  ه��م 
داشت و باید به سمت اقتصادی 
کردن کشاورزی برویم. مسئوالن 
باید این بحث ها را جدی بگیرند. 

به رغم پذیرفته شدن طرح راهبرد منطقه ای در اروپا

ایران هنوز عقب است

مقامات محلی پایه ریز اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نوآوری باشند

حرکت به سمت 
درون زا کردن اقتصاد 
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یک عضو کمیس��یون تلفیق بودجه 
مجلس در گفت و گو با »فرصت امروز« 
ضمن اش��اره ب��ه اینک��ه در ابزارهای 
جمع آوری مالیات ها اش��کاالتی وجود 
دارد و بای��د اص��اح ش��ود، گفت: در 
سازوکارهای قانونی جمع آوری مالیات 
مستقیم و غیرمستقیم اشکاالتی وجود 
دارد که دلیل آن نبود ابزارها، س��امانه 
اطاعات��ی و ... اس��ت که به درس��تی 
نی��ز اجرا نمی ش��وند. تا جای��ی که در 
برخی م��وارد، معافیت های مالیاتی که 
ضرورت ندارد اعطا می شود و برعکس 
این موضوع نیز اتفاق می افتد. از این رو 
ب��رای احیای مالیات ب��ر ارزش افزوده 
کش��ور باید تمام دس��ت اندرکاران به 

عملی شدن آن کمک کنند. 
در واق��ع ب��رای جم��ع آوری مالیات 
ب��ر ارزش افزوده روش ه��ای مختلفی 
وجود دارد که باید بررس��ی ش��ود که 
آیا طبق روال پنج س��ال گذش��ته این 
مالیات اخذ شود یا از روش های جدید 
 اس��تفاده ش��ود تا با بیش��ترین آورده 

همراه شود.
با  زمانی��ان دهک��ردی  سیدس��عید 
نگاه��ی به نحو اخذ مالی��ات بر ارزش 
افزوده در س��ال های گذشته ادامه داد: 
گاه��ی اخ��ذ مالیات ب��ر ارزش افزوده 
تحت تاثیر تصمیم��ات مقطعی بوده تا 
جایی که در س��ال های گذشته در یک 

زنجیره تولید، چندین بار از تولیدکننده 
به اش��تباه مالی��ات ب��ر ارزش افزوده 
اخذ ش��ده اس��ت و در برخ��ی مناطق 
برخوردار، رفاه بیش��تر ب��ه وجود آمده 
و مناط��ق ضعیف، محروم تر ش��ده اند. 
از ط��رف دیگر فرار مالیاتی در کش��ور 
به دلیل نبود ابزار بازدارنده زیاد است. 
این در حالی اس��ت که درآمد مالیات 
بر ارزش افزوده نقش مهمی در درآمد 

کشور دارد.
او با بی��ان اینکه در حال حاضر امکان 
افزای��ش مالی��ات بر ارزش اف��زوده در 
کش��ور وج��ود ن��دارد، گف��ت: اگر در 
کش��ور رونق ایجاد کرده و درآمد های 
ملی کش��ور افزای��ش پیدا کن��د، این 
توجیه اقتصادی بس��تر افزایش مالیات 
بر ارزش اف��زوده را فراهم خواهد کرد، 
اما در ش��رایط رک��ودی کنونی، امکان 
افزای��ش مالیات وجود ندارد، به همین 
دلیل ت��ا زمانی که تولید محور اقتصاد 
قرار نگرفته و تورم متوقف نش��ود باید 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده در همین 
هش��ت درصد باقی بماند، زیرا افزایش 
آن موجب می ش��ود که تولید کننده به 
بازار مصرفی خود فش��ار بیاورد و آن را 
محدود کند. از ای��ن رو افزایش تعداد 
صنوفی که قرار است مالیات پرداخت 
کنن��د بهتری��ن راهکار ب��رای افزایش 

درآمد مالیاتی کشور است.

یک عضو کمیس��یون بودجه مجلس 
با اش��اره به اینکه دولت به دنبال افزایش 
درآمدهای مالیاتی اس��ت ب��ه »فرصت 
ام��روز« اظهار کرد: در بودج��ه 94 قرار 
اس��ت 86 ه��زار میلیارد توم��ان درآمد 
مالیاتی اخذ ش��ود. مالی��ات حق دولت 
اس��ت و برای چرخه اقتص��ادی، مصالح 
م��ردم و همچنی��ن تامین س��هم دولت 
برای اداره کش��ور به آن نیاز اس��ت و به 
همین دلیل الزم اس��ت همه جوانب آن 
با هم دیده ش��ود، چون  برخی به دنبال 
فرار مالیاتی هس��تند و این تخلف است. 
از س��وی دیگر با توجه به اینکه کاهش 
قیم��ت نفت گسس��ت منابع ب��ه وجود 
آورده و همچنین پیشنهاد افزایش سهم 
صندوق توسعه ملی از 20 درصد به 32 
درصد را داده اس��ت، اخذ منابع مالیاتی 
اهمیت باالیی در درآمدهای کشور دارد. 
ای��ن مس��ئله در همه جای دنی��ا دنبال 
می شود هرچند ممکن است نارضایتی ها 
را در برخ��ی از بخش ها ب��ه وجود آورد.

محمد عل��ی عبداهلل زاده با تاکید بر اینکه 
کاهش قیمت نفت بر س��ایر درآمدهای 
غیر نفتی دولت و مالیات اثر گذار اس��ت، 
ادامه داد: در بودجه س��ال 94 تنها یک 
س��وم از بودجه به نفت وابسته است، اما 
همین 30 درصد، سایر بخش های تولید 
را تحت تاثیر قرار می دهد و محقق نشدن 
آن منجر به کاس��تی در چرخه تولید و 

درآمد های مالیاتی می شود. از سوی دیگر 
باید به این مسئله توجه کرد که در ایران، 
مالیات بر ارزش افزوده در یک بازه زمانی 
کوتاه از صفر شروع شده و به هشت درصد 
رس��یده اس��ت، به همین دلیل دیگر در 
ای��ران ظرفیتی برای افزای��ش آن وجود 
ندارد. گرچه درآمدهای دولت از مالیات 
بر ارزش افزوده قابل توجه است و باید از 
همه ابزارها برای جلوگیری از فرار مالیاتی 

استفاده شود.
ب��ا توجه به اینکه طب��ق قانون برنامه 
هر س��اله یک درصد بر مالی��ات بر ارزش 
افزوده باید اضافه ش��ود و از طرف دیگر 
دولت به دنبال استفاده از مالیات به عنوان 
ابزاری برای پر کردن خأل درآمدی است. 
به نظر می رسد شرایط سختی پیش روی 
دول��ت و مجل��س ب��رای تصمیم گیری 
در م��ورد درآمدهای مالیاتی اس��ت زیرا 
افزایش مالیات ب��ر ارزش افزوده ممکن 
است تولید و صادرات کشور را تحت تاثیر 
قرار دهد که در شرایط کنونی که کشور 
در رکود به سر می برد این مسئله منجر 
به تش��دید آن خواهد شد. گرچه دولت 
در م��اده 15 الیح��ه ض��د رک��ودی به 
دنبال حذف معافیت مالیات بر صادرات 
محصوالت خام بوده اس��ت و با موافقت 
نمایندگان مجلس همراه بود، اما به دلیل 
اعتراض برخی نمایندگان برای بررسی به 

کمیسیون مربوطه ارجاع شد. 

بررسی ظرفیت اصناف برای پرداخت مالیات

افزایش مالیات بر ارزش افزوده؛ خط قرمز

سیدسعید زمانیان دهکردی:

مالیات بر ارزش افزوده باال نرود
محمدعلی عبداهلل زاده:

درآمد دولت از مالیات قابل توجه است

افت قیمت نفت در بازارهای جهانی، پیش بینی 
درآمده�ای دولت در بودجه 94 را با چالش هایی 
روبه رو کرد و همین منجر ش�د دولت به سرعت 
اس�تراتژی افزای�ش مالی�ات را ب�رای جب�ران 
درآمدها به کار گیرد. در ایران گرچه اخذ مالیات 
از تولیدکنندگان، 10 س�ال پیش آغاز شد و سیر 
صعودی به خود گرفت، اما هنوز زیرس�اخت های 
الزم ب�رای ادام�ه این افزایش مالیات در کش�ور 
وجود ندارد. در واق�ع مالیات بر ارزش افزوده از 
صنوف مختلف اخذ و هر س�اله ع�اوه بر اینکه 
اصناف جدید به مش�موالن اضافه می شود، طبق 
قان�ون برنام�ه یک  درصد ب�ه مالیات ب�ر ارزش 
افزوده س�ال قبل اضافه خواهد شد. گرچه طبق 
مصوبه س�ال 93 مجلس این می�زان افزایش به 
دو درصد رس�ید اما کارشناسان معتقدند عاوه 
بر اینکه ش�رایط رکودی کش�ور مانع از افزایش 
مالیات بر ارزش افزوده اس�ت، اصناف کش�ور از 
نظ�ر روانی نیز آمادگی پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده باالت�ر را ندارند، از این رو دولت با اضافه 
ک�ردن 10 صنف جدید به دنبال افزایش پایه های 
مالیاتی است، هرچند تقویت ابزارهای جلوگیری 
از ف�رار مالیاتی برنامه ای اس�ت که دولت باید به 

طور جدی دنبال کند.
دورخی�ز دولت برای کاهش وابس�تگی بودجه 
به درآمده�ای نفتی تنها ب�ا افزایش درآمدهای 
مالیات�ی محقق می ش�ود؛ موضوعی ک�ه نه تنها 
از س�وی ایران بلکه توس�ط تمام دولت های دنیا 
پیگی�ری می ش�ود. در واق�ع مالیات ب�ر ارزش 
اف�زوده این گون�ه اعمال می ش�ود که هرس�اله 
تعدادی صنف و فروشنده جدید مشمول مالیات 
بر ارزش افزوده می ش�وند. پس از ثبت نام و اخذ 
گواه�ی از صن�ف مربوطه،مش�موالن باید بعد از 
س�ه ماه هش�ت درصد مالیات بر ارزش افزوده را 
که از مصرف کننده گرفته اند به س�ازمان مالیاتی 
بپردازن�د. از ط�رف دیگر در پایان س�ال میزان 
پرداخت مالیات آن واحدها توس�ط سازمان امور 
مالیات�ی بررس�ی می ش�ود تا در ص�ورت تخلف 

جریمه شوند.
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ارتقای فرهنگ پرداخت مالیات 
 

مسئله تامین بخش بیش��تری از منابع مالی دولت از 
مالیات که امس��ال بر آن تاکید شده است، مختص سال 
94 نیست و هرساله دولت های مختلف برای تامین منابع 
مالی خود بر بحث مالیات تاکید داشته اند. این تاکید به 
معنای افزایش مالیات اصناف مختلف نیست. این افزایش 
مالیات بر ارزش افزوده همچنین برای تعداد بیش��تری 
واحد تولیدی اعمال می شود و طی برنامه پنجم توسعه، 
در هر سال باید به این مالیات افزوده شود  که یک درصد 

از این مالیات، مالیات سامت محسوب می شود. 
زمانی ک��ه دولت منابع مالیاتی را محاس��به می کند 
بر دو مالیات مس��تقیم و غیرمستقیم اش��اره دارد و این 
دو بح��ث را از ه��م جدا نمی دان��د. بنابراین وقتی بحث 
افزای��ش مالیات ب��ه میان می آید بحث این نیس��ت که 
مالی��ات 100 تومانی به 200 توم��ان افزایش پیدا کند. 
در اصل دولت به دنبال آن اس��ت که منابع جدیدی به 
روند اخذ مالیات بیفزاید. بخشی از این منابع، به افزایش 
واحد ه��ای تولیدی اختصاص پیدا می کند، بخش��ی به 
مالیات ش��رکت های دولتی که تاکنون مالیاتی پرداخت 
نمی کرده اند بازمی گردد و حتی بحث بر سر این است که 

برخی نهاد ها نیز ملزم به پرداخت مالیات شوند. 
ام��ا اینکه بخواهیم ظرفیت س��نجی کنی��م و ببینیم 
اصناف ما ظرفی��ت پرداخت مالیات را در حجم باالتری 
دارند، باید بگویم که این ظرفیت وجود دارد. متاس��فانه 
در ایران به دلیل نبود فرهنگ پرداخت مالیات، روند اخذ 
مالیات بس��یار پایین تر از مقداری است که اصناف باید 
بپردازن��د. به عنوان مثال صنف��ی که یک میلیون تومان 
مالیات بای��د پرداخت کند، اگر مقدار واقعی مالیاتی آن 
محاسبه ش��ود، این نرخ مالیاتی به شش میلیون تومان 
می رسد، اما اصناف ما در تاش هستند که همان مالیات 
ی��ک میلیونی را نیز هنگام پرداخت به 200 هزار تومان 
کاهش دهند. البته در طرح جامع  مالیاتی که به تازگی 
تدوین شده، دولت در تاش است تا نرخ پرداخت مالیات 
اصناف را واقعی کند. متاس��فانه برای اجرایی شدن این 
طرح، راه درازی در پیش اس��ت، به دلیل آنکه در کشور 

ما فرهنگ پرداخت مالیات و لزوم آن جانیفتاده است. 
روند پرداخت مالیات برای تامین منابع دولت که هزینه 
آن صرف رفاه اجتماعی می ش��ود، در دیگر کش��ور ها از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. در اغلب کشورها اصناف 
نه تنها از پرداخت مالیات شانه خالی نمی کنند، بلکه آن 
را جزو وظایف و مس��ئولیت های اجتماعی خود قلمداد 
می کنند. مثا در انگلیس صاحبان مشاغل یک شعار دارند 
با این مضمون که »ما کار می کنیم تا مالیات بپردازیم.« 
این ش��عار به فرهنگ پرداخت مالیات بازمی گردد و این 
مقوله مطرح است که پرداخت مالیات من در جامعه نمود 
پیدا می کند و س��بب افزایش رفاه اجتماعی می شود. اما 
در ایران این فرهنگ متفاوت اس��ت، اگر شرکتی موظف 
باش��د یک میلیون مالیات پرداخ��ت کند، اگر از طریقی 
هنگام پرداخ��ت این مبلغ را به 200 هزار تومان کاهش 
دهد، صاحبان دیگر مش��اغل هم او را تحسین می کنند 
و در تاش��ند ت��ا راه او را برای کاهش مبلغ مالیات خود 
در پی��ش گیرند، مقوله ای که در کش��ورهای پیش��رفته 
ضد ارزش قلمداد می شود. در این زمینه دو بحث مطرح 
اس��ت، بخشی به نبود آگاهی نسبت به اهمیت پرداخت 
مالیات و بخش��ی هم به حجم باالی پرونده های مالیاتی 
بازمی گردد. کارمندان ممیزی اخذ مالیات با حجم باالیی 
از پرونده ها رو به رو هس��تند و اگر بخواهند برای گرفتن 
مالیات واقع��ی وقت بگذارند، زم��ان کافی برای تکمیل 
همه پرونده ها ندارند و بنابراین مجبورند به ش��واهد ارائه 
شده اعتماد کنند. در فرهنگ مالیاتی ایران بحث مرغ و 
تخم مرغ مطرح است؛ یعنی اینکه دولت خدمات الزم را 
به اصناف نداده تا آنها به پرداخت مالیات تش��ویق شوند 
یا اینکه عدم پرداخت مالیات سبب شده تا دولت منابع 
کافی برای ارائه خدمات الزم را در اختیار داش��ته باشد. 
این یک سیکل باطل است که همیشه مورد سوال بوده 
و بای��د در جایی به آن پاس��خ داده ش��ود تا یک اعتماد 
دوس��ویه میان دولت و اصناف ش��کل بگیرد و پرداخت 

مالیات مانند یک فرهنگ مناسب جابیفتد. 
در س��ال 66-65 قانونی تصویب ش��د ک��ه صاحبان 
مشاغل می توانستند تعیین کنند که مالیات شان در کدام 
بخش مصرف شود تا این مالیات به پروژه مشخصی که 
در آن اس��تان یا شهر در حال انجام بود اختصاص یابد و 
نتیج��ه آن بود که فردی که مالی��ات می پرداخت، ثمره 
پرداخت آن را در پروژه ای مانند بیمارس��تان یا مدرسه 
می دی��د و همین ام��ر او را به پرداخت مالیات تش��ویق 
می کرد. اگر دوباره چنین ش��رایطی فراهم شود شاید از 
این طریق بتوان فرهنگ پرداخت مالیات را ارتقا داد. فکر 
می کنم بخش عمده فرار مالیاتی به این دلیل اس��ت که 
صاحبان مشاغل ثمره پرداخت مالیات خود را در جامعه 
نمی بینند و خدمات ناشی از پرداخت مالیات، در جامعه 
ملموس نیست. این مقوله که هر ساله به مالیات بر ارزش 
افزوده یک درصد اضافه شود یک پروسه ساالنه نامحدود 
نیست. این افزایش یک درصدی مالیات به برنامه پنجم 
توسعه بازمی گردد که در این پنج سال هر سال یک درصد 
به آن اضافه شود تا در آخرین سال این افزایش مالیاتی 
به هش��ت درصد مدنظر ب��ه عاوه ی��ک درصد هزینه 
س��امت که روی هم 9درصد می ش��ود برسد. بنابراین 
بی ش��ک در س��ال آینده این مالیات بر ارزش افزوده به 
هشت به عاوه یک درصد افزایش پیدا خواهد کرد. اینکه 
آیا این روند در سال های آینده ادامه پیدا کند، بستگی به 
برنامه ششم توسعه دارد. ممکن است این روند ادامه یابد 
و ممکن اس��ت ناگهان این مالیات بر ارزش افزوده به دو 
درصد کاهش پیدا کند. بنابراین اینکه بگوییم تا کجا قرار 

است این یک درصد اضافه شود حرف مناسبی نیست. 
در اص��ل افزای��ش مالیات ب��ر ارزش اف��زوده، مالیات 
بر مصرف اس��ت. به این معنا ک��ه من مصرف کننده که 
هر سال دکوراس��یون خانه ام را عوض می کنم برای این 
تغییر هش��ت درصد هزینه بیشتری نسبت به کسی که 
این تغییرات را ندارد باید پرداخت کنم. قانون مالیات بر 
ارزش افزوده یک قانون ش��فاف است و تنها مشکلی که 
در این قانون وجود دارد، اجرای آن اس��ت. در حال حاضر 
پیش نویس الیحه دائمی مالی��ات بر ارزش افزوده، روی 
سایت مجلس موجود است و صاحبان مشاغل می توانند 
پیشنهادات و نقد های خود را نسبت به آن اعام کنند. 

مالیات بر ارزش افزوده در غرب و 
اتحادیه اروپا 

مالیات ب��ر ارزش افزوده، مالیاتی اس��ت که بخش 
وس��یعی از مب��ادالت اقتص��ادی را تحت تاثی��ر قرار 
می ده��د. به عبارت دیگر بخش وس��یعی از کاال ها و 
خدم��ات که در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد 
مش��مول قانون مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات 
بر ارزش افزوده ب��رای دولت ها مزایایی دارد، ازجمله 
آنها می توان به تامین کسری بودجه در مواقع بحرانی 
اش��اره کرد. اما نرخ این مالیات در کشورهای مختلف 
متفاوت اس��ت و تحت تاثیر عوام��ل مختلفی تغییر 

می کند. 

اتحادیه اروپا 
از زمانی که اتحادیه اروپا با عضویت 6 کش��ور، کار 
خود را آغاز کرد، قوانی��ن مربوط به مالیات بر ارزش 
افزوده در این اتحادیه تدوین شد. در آن زمان تمامی 
کشورها یک نرخ مشخص و ثابت در مالیات داشتند، 
اما این نوع مالیات گیری ایراداتی داش��ت. با توجه به 
اینکه هزینه تخصیص کاال ها و خدمات در کشورهای 
مختلف متف��اوت بود، بیم آن می رفت که کش��ورها 
ب��ه عمد در زمینه تولی��د و ارائه خدمات، قیمت ها را 
افزای��ش و کاهش دهند ت��ا از قانون مالیات بر ارزش 

افزوده در حوزه صادرات و واردات سود ببرند. 
با گذش��ت زمان و عضویت کش��ورهای متعدد در 
اتحادیه اروپایی، قوانین مالیات دستخوش تبصره هایی 
شد. به شکلی که امروز هر یک از کشورهای عضو این 
اتحادیه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده متفاوتی دارند. اما 
به طور میانگین، استاندارد اتحادیه اروپا برای تعیین 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین 15 تا 25درصد است. 
با این وجود در کنار این نرخ اس��تاندارد، گاهی برخی 
کش��ورها با مالیات بر ارزش افزوده های باالتر رکورد 
می زنند. طبق بررس��ی ها در س��ال گذشته میادی، 
مجارستان، کرواسی، ایسلند، بلژیک، دانمارک و هلند 
با ارق��ام 27، 25.5 و 25 درصد، باالترین نرخ ارزش 

افزوده در بین کشورهای اروپایی را داشتند. 
به طور کلی کش��ورهای اروپای غربی، نرخ مالیات 
بر ارزش افزوده باالتری نس��بت به دیگر کش��ورهای 
اتحادی��ه اروپا دارند. برای مث��ال، صندوق بین المللی 
پول، بلژیک را در رتبه هجدهم کش��ورهایی با تولید 
ناخالص داخلی قرار داده، اما بلژیک جزو کشورهایی 
اس��ت که باالترین نرخ مالیات ب��ر ارزش افزوده را در 
اروپ��ا دارند. کش��ورهای ایتالیا، آلمان، انگلس��تان و 
فرانس��ه هم از لحاظ نرخ مالیات بر ارزش افزوده جزو 

کشورهای با نرخ ارزش افزوده باال قرار دارند. 
ام��ا عدم یکپارچگی نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
در برخی موارد، دش��واری هایی در زمینه مبادالت 
تج��اری ایج��اد می کند. ب��رای مثال، دو ش��رکت 
اروپایی ک��ه قصد مبادله کاال دارن��د، ناگزیرند به 
قوانین مالیاتی کش��ورهای یکدیگر احترام بگذارند 
و به طور معمول ش��رکت سفارش دهنده و تحویل 
گیرن��ده باید از قوانی��ن مالیاتی یکدیگ��ر تبعیت 

کنند. 
حال اگر یکی از کشورهای طرف قرارداد از جمله 
کشورهایی باش��د که مالیات بر ارزش افزوده بسیار 
باالیی دارد مثا 27 درص��د و دیگری نرخ پایین تر، 
مثا 15 درصد چه باید کرد؟! گرچه در اتحادیه اروپا 
در حوزه شارژ های مالیاتی نامتعارف، قوانینی وجود 
دارد و می ت��وان از طرح های تخفیف��ی در مبادالت 
تجاری اس��تفاده کرد و حتی در برخی موارد، برای 
انبار کردن کاالها در حین انتقال از کشوری به کشور 
دیگر، انبارهای تقریبا رایگان در اختیار مبادله گران 
قرار داده می شود. اما عدم تمایل برخی شرکت ها به 
مبادله با کش��ورهایی که نرخ ب��االی مالیاتی دارند، 

کاما مشهود است. 

ایاالت متحده 

وضعی��ت مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده آمریکا در 
مقایس��ه با اروپ��ا، کاما متفاوت اس��ت. در ایاالت 
متح��ده ک��ه عن��وان بزرگ ترین اقتص��اد جهان را 
از آن خود کرده اس��ت، قوانین مالیاتی در س��طح 
محلی و ایالتی است. این قوانین در نگاه نخست، به 
نوعی پیچیده به نظر می رسند. در واقع یکپارچگی 
قوانی��ن و مقررات و نرخ مالیات بر ارزش افزوده ای 
ک��ه در اروپا وج��ود دارد، در آمری��کا وجود ندارد. 
توجیه اقتصاددانان آمریکایی برای اس��تفاده از این 
شیوه، جلوگیری از سقوط هزینه ها روی فقرا است. 
طبق نظر اقتصاددانان آمریکایی، سیس��تم »مالیات 
بر ف��روش ایالتی« کاربردی ت��ر از مالیات بر ارزش 
افزوده اس��ت. این بدین معنی اس��ت که هر ایالت 
آمری��کا قوانین مالیاتی منحصر به فرد خود را دارد 
و اتفاق��ا ایالت های آمریکا نیز از این قوانین بس��یار 
راضی هس��تند، به طوری که وض��ع قوانین یکپارچه 
و ثاب��ت در زمینه مالیات ب��ر ارزش افزوده موجب 
اعتراض و ناخرس��ندی مردم در ایالت های مختلف 
آمری��کا خواهد ش��د. با این وجود ک��ه بین احزاب 
مختل��ف آمریکا در زمین��ه نرخ مالی��ات بر ارزش 
اف��زوده اتفاق نظر وجود ندارد، نرخ مالیات بر ارزش 
اف��زوده در آمریکا از بس��یاری از کش��ورهای دیگر 
پایین تر است و گاهی بسیار ناچیز به نظر می رسد. 
اما نباید این نکته را نادیده گرفت که هزینه برخی 
خدمات در آمریکا بسیار باالست، برای مثال برخی 

خدمات بهداش��تی هزینه های نامتعارفی دارند. 

آزموده دیدگاه

جمشید مکملی 
کارشناس مالیاتی و عضو اتاق بازرگانی اتاق زنجان

حامد شایگان

ترجمه:رویا پاک سرشت

ممیز مالیاتی س��ازمان امور 
مالیات��ی کش��ور در رابط��ه با 
افزایش  ب��رای  برنام��ه دولت 
میزان مالیات بر ارزش افزوده 
ب��ه »فرصت ام��روز« گفت: با 
اینکه دولت احتمال  توجه به 
کس��ری بودجه را برای س��ال 
آین��ده پیش بین��ی می کن��د، 
افزای��ش درآمده��ای مالیاتی 
را در برنامه ه��ای خ��ود قرار 
پیش��نهاد  رو  ای��ن  از  داده. 
کرده اس��ت برای سال آینده 
10 صن��ف جدی��د مش��مول 
مالیات بر ارزش افزوده شوند. 
گرچ��ه در ش��رایط کنونی نه 
تنها بس��تر افزایش مالیات بر 
ندارد،  اف��زوده وج��ود  ارزش 
بلک��ه به دلیل فراه��م نبودن 
جدید  اصناف  زیرس��اخت ها، 
نی��ز در پرداخ��ت مالی��ات بر 
ارزش افزوده مقاومت خواهند 
کرد که تحقق افزایش درآمد 
مالیات بر ارزش افزوده دولت 
به گونه ای  می کند.  کمرنگ  را 
که حت��ی اگر مقاومت اصناف 

مس��ئله را ب��ه ش��ورای حل 
اختاف نکش��اند، تا یکس��ال 
مالیات  پرداخت  برای  مذاکره 
ب��ر ارزش اف��زوده ب��ا اصناف 
ادام��ه خواه��د داش��ت، زیرا 
آمادگ��ی روانی برای پرداخت 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده را 

ندارند.
س��یاوش غیبی حاجی ور با 
اش��اره به تاثیر افزایش میزان 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده در 
کش��ور اضافه ک��رد: در حال 
حاضر براساس قانون، هرساله 
یک درصد بر مالیات بر ارزش 
اف��زوده اضاف��ه خواهد ش��د، 
به طوری که در سال 93 میزان 
هش��ت درصد  مالی��ات  ای��ن 
ب��وده که یک درص��د مالیات 
س��امت و هفت درصد دیگر 
مالیات عمومی است. حال در 
ش��رایط کنونی اگر مالیات بر 
ارزش افزوده از هش��ت درصد 
باالتر رود منحنی الفر مصداق 
پیدا می کن��د. در واقع مفهوم 
منحن��ی این اس��ت ک��ه اگر 

نرخ مالیات از میزانی بیش��تر 
ش��ود درآمدهای مالیاتی کل 
کش��ور کاهش می یاب��د، زیرا 
افراد بیش��تری مشمول شیب 
مالیات��ی می ش��وند و آنه��ا با 
و...  تغییر در صورتحس��اب ها 
به دنبال فرار مالیاتی می روند.

او در م��ورد راه��کار افزایش 
درآمدهای مالیاتی دولت ادامه 
داد: تنه��ا راه افزای��ش درآمد 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده، باال 
بردن پایه های مالیاتی اس��ت، 
یعنی اصناف بیشتری مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده ش��وند 
ک��ه این ام��ر نیازمن��د فراهم 
الزم  زیرس��اخت های  ک��ردن 
اس��ت. به گونه ای که مسئوالن 
س��ازمان مالیات��ی ب��ا اصناف 
هماهنگی کنند تا بستر اداری، 
سیاسی و روانی مهیا شود، زیرا 
واحده��ای صنف��ی و تجاری 
ارتب��اط چندان��ی ب��ا مالیات 
نداشته اند و زمانی که ثبت نام 
می کنند کم کم آمادگی وصول 
آن فراهم خواهد شد. بنابراین 

در گام نخس��ت بای��د قانونی 
تنظیم و سیس��تم اجرایی آن 

بررسی شود.
حاج��ی ور ب��ا نگاه��ی به 
ش��رکت هایی که درسال 93 
مش��مول مالی��ات ب��ر ارزش 
اف��زود: روش  بودند،  اف��زوده 
مشمول ش��دن اصناف جدید 
از باال به پایین اس��ت که ابتدا 
ش��رکت های بزرگ مش��مول 
ش��ده که تع��داد آنه��ا اندک 
اس��ت. پ��س از آن، اصن��اف 
دیگ��ری ک��ه زیرمجموعه آن 
ش��رکت های کوچک ت��ر اما با 
تعداد بیش��تر اس��ت مشمول 
می ش��وند. از این رو هرچقدر 
ب��ه س��مت پایین ت��ر حرکت 
کنیم به صنف های می رس��یم 
ک��ه تع��داد آنها کمتر اس��ت 
اما ب��ه دلیل کاه��ش درآمد 
مقاومت بیشتری در پرداخت 
اف��زوده  ارزش  ب��ر  مالی��ات 

خواهند داشت. 
این ممیز مالیاتی در رابطه 
ب��ا قوانی��ن مالیات ب��ر ارزش 

اف��زوده در ص��ادرات تصریح 
ک��رد: از آن جایی ک��ه دولت 
و مجل��س ب��ه دنب��ال حذف 
ص��ادرات  مالی��ات  معافی��ت 
محص��والت خام هس��تند به 
آینده  س��ال  می رس��د  نظ��ر 
تولید کشور تحت تاثیر  بخش 
برنامه های مالیاتی دولت قرار 
گی��رد. تاکن��ون محص��والت 
صادرات��ی از پرداخت مالیات 
گرچ��ه  بوده ان��د،  مع��اف 
ارز  مقص��د  ک��ه  درصورت��ی 
آنها  در حس��اب های  وارداتی 
مالیات  باید  نباش��د  مشخص 
دهن��د. به طوری ک��ه اگ��ر از 
طریق بانک ها ارز را تبدیل به 
پول ملی نکنند و با اس��تفاده 
از صرافی ه��ا ارز را وارد ب��ازار 
آزاد کنند به دلیل تسعیر نرخ 
ارز مش��مول جریم��ه بند 22 
و 23 قان��ون مالیات بر ارزش 
افزوده خواهند شد و باید 25 
درص��د از مابه التفاوت نرخ ارز 
را به عن��وان مالی��ات پرداخت 

کنند.

سیاوش غیبی حاجی ور: افزایش نرخ مالیات، فرار مالیاتی را تشدید می کند



منطقه آزاد

قــاب

شرکت چینی سازنده محصوالت الکترونیکی از یک مدل تلویزیون جدید با نمایشگر خمیده رونمایی کرد که از فناوری فوق وضوح باالی K4 استفاده کرده و 110 اینچ است و 
به عنوان بزرگ ترین تلویزیون جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. 

نمودار امروز
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مدیریت گالری و ارتباط با مردم

سندروم بی تفاوتی جنسی ژاپنی و تهدید اقتصاد جهانی
به تازگی آمار هراس آوری از س�قوط جمعیت 
ژاپ�ن یک�ی از پنج ق�درت برتر اقتص�ادی دنیا 
منتشر شده است که نشان دهنده تمایل بسیار 

کم ژاپنی ها به ازدواج و رابطه جنسی است. 
در واق�ع خطری که همانند ایران، جامعه ژاپن 
را تهدید می کند کم شدن نرخ ازدواج، افزایش 

تجرد و کاهش نرخ فرزند آوری است. 
اگرچه تفاوت های بس�یاری بی�ن انگیزه های 
مجرد ماندن در ای�ران و ژاپن وجود دارد  اما در 
نهایت ژاپن نیز مانند کش�ور ما البته با ش�دت 
بیش�تر چش�م به راه بحران های جمعیتی است 
ک�ه آینده اقتصاد ژاپن و حتی به گفته محققان، 

آینده اقتصاد جهان را تهدید می کند.

زمانی در انگلیس دانش��جو بودم و از نزدیک شاهد زندگی افرادی در شهرهایی بودم 
که از منابع طبیعی مناس��بی از جمله معادن بهره مند بودند اما وقتی که کار در معدن 
به پایان می رس��ید یا پروژه حفاری و کش��ف تمام ش��ده بود، تعداد زیادی از کارگران 
همین معادن از کار بیکار ش��ده بودند. در این همین زمان گروهی از س��رمایه داران به 
همین مناطق آمدند و با توجه به حضور چنین نیروی انس��انی، صنایع جدید را احداث 
و ایج��اد کردند. همین امر باعث ش��د آن دس��ته از کارگران معدن بی��کار، با گذراندن 
دوره های آموزش��ی، با ورود به یک حوزه از صنعت مش��غول کار شوند. آنها هم آموزش 
فنی و حرفه ای دیده و هم مش��غول به ش��غل خود ش��ده بودند. در بیش��تر مدارس و 
مراکز آموزش��ی در اروپا، دانش آموزان را در حین آموزش، به موسسات و کارخانه ها و. . . 
می برند تا از نزدیک با مش��اغل مختلف آش��نا شوند. این آموزش تئوریک و در عین حال 
عمل گرایانه یک نکته دارد و آن هم این اس��ت که فرد تصمیم خواهد گرفت در آینده 
چه ش��غلی را انتخاب کند. می خواهم بعد از این مقدمه، این پیش��نهاد را به مس��ئوالن 
وزارت کار بدهم که برای اینکه س��طح تحصیالت حرفه ای باالتر رود، با همراهی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش، دوره های آموزشی فنی و حرفه ای 
را با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی برگزار کنند تا دانش آموزان و دانش��جویان با دید 
بازتری ش��غل آینده خود را انتخاب کنند. این پیش��نهاد یک حسن دیگر هم دارد و آن 
این اس��ت که در اش��تغال زایی برای خانم ها نیز می تواند موثر باش��د اما راهکار دیگری 
ک��ه به نظر می رس��د و می ت��وان آن را عملیاتی کرد این اس��ت که با توج��ه به بحران 
کم آبی، به جای آبیاری برخی فضاهای س��بز راکد که به نوعی تبدیل به مأمن معتادان 
و فروش��ندگان مواد مخدر و کارتن خواب ها شده اس��ت، این اراضی  به دست جوان های 
دوستدار کشاورزی سپرده شود تا در آنها کاشت و برداشت شود. این پیشنهاد شاید در 
نگاه اول عجیب به نظر برسد اما بد نیست بدانید این ایده در اروپا و شهرهای بزرگ آن 

اجرایی شده و منجر به درآمدزایی جوانان و اشتغال آنها شده است. 

داستان معدن و بیکاری

نگاه آخر

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد ساالنه ٥٠٠ تن معادل ٥٠٠ هزار 
کیلوگرم انواع مخدر در ایران مصرف می ش��ود. این رقم بزرگی اس��ت  اما بدون ش��ک رقم 
صحیحی نیس��ت و نشان می دهد مسئوالن مبارزه کننده با اعتیاد کشور جدا از فریزکردن 
تعداد معتادان از ٤٠ س��ال قبل تاکنون سال هاس��ت که مبادرت به ثابت نگه داشتن نرخ 
مصرف نیز کرده اند. ش��اید ٥٠٠ هزار کیلوگرم آنقدر عدد بزرگی از نظر خبری باش��د که 
بس��یاری از واقعیت ها را پنهان کند  اما بدون هیچ تردیدی این رقم با س��ایر اعداد و ارقام 
ارائه ش��ده از سوی خود مسئوالن هم همخوانی ندارد. بنابراین در بهترین حالت مسئوالن 
از ابزارهای بس��یار نادرستی در سنجش میزان اعتیاد، قاچاق و مصرف موادمخدر در ایران 
اس��تفاده می کنند  ام��ا در این صورت این پرس��ش هم پیش می آید که چط��ور این ابزار 
س��نجش هنگام کشفیات بسیار دقیق عمل کرده و ما س��ال به سال شاهد افزایش حجم 
کمی کش��فیات مواد مخدر در مرزها و داخل شهرهای کشور هستیم. پس می توان نتیجه 
گرفت یک جای کار می لنگد و در میان مس��ئوالن و افکارعمومی یک چاله بس��یار بزرگ 
وجود دارد. مطابق رسمی ترین پژوهش مورد استناد مسئوالن کشوری )که یک دهه قبل 
انجام ش��ده است( بیش��تر از ٥٠ درصد معتادان کشور تریاک مصرف می کنند، ٢٦ درصد 
شیشه و مابقی نیز هرویین و مواد مخدر دیگر. یادآوری این نکته نیز الزم است که معتادان 

اشاره شده در تحقیقات رسمی مقامات، اصطالحا معتادان مزمن نامیده می شوند. 

پی��ش از هر چیز جدی و ش��فاف بودن، 
هدفمند بودن و انتخاب راه درس��ت برای 
رس��یدن به هدف از مهم ترین ویژگی هایی 
اس��ت که من برای مدیریت گالری  مدنظر 
ق��رار داده ام و مهم تری��ن ویژگی مدیریتی 
در گالری گلس��تان جدی بودن و منضبط 

بودن است. 
از س��وی دیگر تجربه من در کارم برقرار 
کردن ارتباط درست با مخاطب بدون هیچ 
باج دادن یا ری��اکاری و بی هیچ ابهامی در 

برخورد بوده و هست.
 باید کار کیفیت باال داش��ته باش��د، کار 
بنجل نباید آوی��زان کنی چون مردم اتفاقا 
خوب می فهمن��د. باید ارتباط��ت با مردم 
صحیح باش��د، نه به این معنا که دنبالشان 

راه بیفت��ی که ای��ن را بخر و آن را بخر، نه! 
من هیچ گاه ای��ن کار را نمی کنم. من فقط 

می نشینم و نگاه می کنم. 
ذهنیت من در مدیریت گالری اول برای 
فروش نیس��ت. البته من امیدوارم بفروشم 
ولی نخس��تین قدم من فروش نیست بلکه 
نخس��تین ه��دف من این اس��ت که مردم 

بیایند و راضی باشند و تماشا کنند. 
با  چ��ون برانگیخت��ن اعتم��اد مخاطب 
برخورد درس��ت و منطق��ی برایم اهمیت 

دارد. 
من در هفته 3٥٠٠ نفر از مردم را دعوت 
می کنم. ممکن است فقط ٥٠ نفر بیایند و 

اصال مهم نیست. 
من یادم هست مخاطبانم چه سلیقه هایی 
دارند. چه کس��انی می تو انند با بودجه کم 
خرید کنند و چه کسانی با شرایط متفاوت. 

زنگ می زنم و خبرشان می کنم. 

همی��ن رابطه برقرار ک��ردن و اینکه من 
ی��ادم هس��ت چه کس��انی چ��ه چیزهایی 
دوس��ت دارن��د، ن��وع صحیح برخ��ورد با 
مخاطب اس��ت. همین موض��وع خیلی به 
من کمک کرد. مخاطب خوشحال می شود 
وقتی م��ن می دانم آبرنگ دوس��ت دارد و 
اینکه این هفته نمایش��گاه آبرنگ است. از 
سوی دیگر هم همین رابطه را با هنرمندان 

دارم. 
برای همین هم وقتی خوش��حال یا فارغ 
می ش��وند پی��ش م��ن می آیند. ه��ر کاری 
می خواهند انجام بدهند پیش من می آیند 

و با من مشورت می کنند. 
م��ادر  ی��ک  مث��ل  برایش��ان  درواق��ع 
ش��ده ام. فک��ر می کن��م این رابط��ه برقرار 
ک��ردن ب��ا م��ردم و ب��ا هنرمند یک��ی از 
 بهتری��ن اتفاقات��ی اس��ت ک��ه در گالری 

گلستان می افتد! 

کیوسـک

 LG عرضه ساعت هوشمند 
 WebOS مجهز به

وال اس��تریت ژورنال به تازگی 
طی گزارش��ی اعالم کرده اس��ت 
ال جی قصد دارد ساعت هوشمند 
جدید خود را اوایل س��ال ٢٠۱٦ 
به ب��ازار عرض��ه کند. براس��اس 
این گزارش این س��اعت قرار اس��ت به سیس��تم عامل 

WebOS مجهز باشد. 
در این گزارش به نقل از فردی که با برنامه های ال جی 
آش��نایی دارد، چنین آمده است: »ما در تالش هستیم 
به آرامی اکوسیس��تمی نرم افزاری را در حوزه هایی که 

روی آن کنترل بیشتری داریم، شکل دهیم.«
ال جی در حال حاضر دو س��اعت هوش��مند با عناوین 
G Watch  و G Watch R را در ب��ازار دارد ک��ه 
هر دوی آنها به سیس��تم عامل اندروید مجهز هس��تند  
اما اگر این ش��رکت کره ای بتوان��د محصولی را بر پایه 
سیستم عامل دوس��ت داشتنی شرکت Palm به بازار 
عرضه کند، احتماال توسعه دهندگان و کاربران بسیاری 

از آن استقبال خواهند کرد. 
ال جی حق��وق مربوط به این پلت ف��رم را در اختیار 
دارد و هم اکنون از آن در تلویزیون های هوش��مند خود 

بهره می برد. 

 کاهش بهای نفت 
برای هفتمین هفته متوالی

رویترز،  گ��زارش  ب��ه 
به��ای نفت خ��ام آمریکا 
و برن��ت ای��ن هفت��ه به 
پایین ترین میزان از سال 
٢٠٠9 رس��ید و بیش از ٥٠  درصد نسبت به ماه ژوئن 
کاهش داشت. در همین حال با انتشار اخبار و اطالعات 
دلگرم کننده اقتصادی در آمریکا بهای نفت اندکی روند 
صعودی یافت و ارزش نفت خام برنت دریای ش��مال با 
٢۱ س��نت افزایش به ٥۱ دالر و ۱7 س��نت رسید. هر 
بشکه نفت خام آمریکا نیز برای تحویل در ماه فوریه، با 
3٤ س��نت افزایش قیمت، ٤9 دالر و ۱3 سنت معامله 
ش��د. با توجه به اینکه عربس��تان س��عودی و سازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت، اوپک، هیچ تمایلی برای 
کاهش تولی��د به منظور کمک ب��ه افزایش بهای نفت 
نش��ان نمی دهند نگرانی ها درباره عرض��ه بیش از حد 
نف��ت به بازار و ادام��ه آهنگ نزولی بهای آن تش��دید 

شده است.

 تحریم های غربی روسیه را 
به زانو در نمی آورد

ب��ه گ��زارش نش��ریه فوربس، 
مس��ائل  کارشناس��ان  برخ��ی 
اقتصادی و مال��ی می گویند رمز 
موفقیت روسیه در فائق آمدن بر 
مشکالت مالی و اقتصادی که در 
پی تحریم های کش��ورهای غربی بر این کشور تحمیل 
شده در این است که مردم این کشور تحمل مشکالتی 

را دارند که مردم دیگر کشورها ندارند. 
جورج فریدمان در گفت وگو با نش��ریه فوربس گفت: 
افزای��ش تحریم ه��ای کش��ورهای غربی علیه روس��یه 
نتوانس��ت نظر مردم روسیه را از رهبرانشان آن گونه که 
کشورهای غربی امیدوار بودند برگرداند، زیرا والدیمیر 

پوتین از حمایت باالی مردمی برخوردار است. 
وی افزود: مش��کالت اقتصادی هی��چ گاه مانع از آن 
نش��ده که روس��یه در نبردها پیروز نشود و مردم آن با 

 شرافت زندگی نکنند. 
فریدم��ان در همین باره اف��زود: من با مردم روس��یه 
گفت وگ��و ک��ردم و به این نتیجه رس��یدم مش��کالت 
اقتص��ادی زیاد مردم این کش��ور را نگ��ران نمی کند و 
مش��کالت اقتصادی در رأس مش��کالت مردم روس��یه 
نیس��ت. وی با توج��ه به مش��اهدات نزدیکش از مردم 
روسیه، نتیجه گیری کرد کش��ورهای اروپایی و آمریکا 
درباره تاثیر گذاری تحریم های خود علیه روس��یه دچار 
اش��تباه راهبردی شده اند. این سیاس��تمدار آمریکایی 
اف��زود روس ها متقاعد ش��ده اند اقدام��ات تحدیدی و 
تحریم ها هرچقدر هم س��نگین و شدید باشد مسکو را 
تسلیم نخواهد کرد، چون مردم روسیه به هر قیمتی از 

دولت شان حمایت خواهند کرد.

پاورقی 2

در یازدهم فروردین سال ۱3٢٤ در محله 
امیریه تهران و در خان��واده ای معمولی به 
دنیا آمدم. پدرم از افس��ران نظامی و مادرم 
از خانواده ای فرهنگی ب��ود. آناتول فرانس 
شاعر مشهور فرانسوی در صفحه ٦3 کتاب 
تاریخی »اسرار سقوط احمدشاه« از اجداد 
م��ا به نام های حس��ن خان و حس��ین خان 
ای��روان در زمان فتحعلی ش��اه  حکمرانان 
قاج��ار ب��ه »وطن پرس��تی، جن��گاوری و 
مردانگی« یاد می کند. خانواده ام هفت نفری 
بودند: پدر، مادر، دو خواهر و دو برادر و من 

که فرزند آخر این جمع بودم. 
فروت��ن بزرگ که خ��ود از اوایل کودکی 
س��خت کار ک��رده ب��ود و طعم ت��الش را 
چش��یده بود همواره ب��ه فرزندانش توصیه 
می ک��رد ک��ه برای داش��تن ی��ک زندگی 
مس��تقل و راحت در آینده تا می توانند کار 

کنند و به کار کردن عشق بورزند.
ای��ن توصیه ه��ا، به ویژه به من می ش��د 
ک��ه نورچش��می فروتن بزرگ ب��ودم. این 
پند دادن ها از س��ن هش��ت س��الگی من 

ش��کل جدی تری به خود گرف��ت. پدر به 
کاس��ب های محل سفارش می کرد و حتی 
به آنها پول می داد تا به عنوان دستمزد به 
من بپردازند که او نزدشان کار کند و لذت 

کار کردن را بچشد.
آن دوران مثل حاال نبود که خرج بچه ها 
را پ��در و مادره��ا بدهند و بچه تا به س��ن 
و س��ال باال که برس��د، ندان��د کار کردن 
چ��ه لذت��ی دارد و پ��ول درآوردن چگونه 
اس��ت؟ آن روزه��ا کس��انی که مغ��ازه دار 
بودند یک جعبه چوبی برای بچه هایش��ان 
درس��ت می کردند و مقداری جنس به آنها 
می دادند تا در کنار مغازه خودش��ان بساط 
کنند و راه و رسم معامله و خرید و فروش 
 و رفتار با مشتری را از همان دوران کودکی 
بیاموزن��د. کس��انی هم که ش��غل دولتی 
داشتند، تابستان بچه ها را نزد کاسب های 
مح��ل ی��ا آش��نایان می فرس��تادند تا کار 
کنند. بیش��تر مواقع پولی ک��ه این بچه ها 
درمی آوردن��د هی��چ گاه مهم نب��ود، بلکه 
کار ک��ردن و لذت آن و تنب��ل بار نیامدن 
اساس این تفکر بود. شاید پدر و مادرهای 
امروزی با محبت های بی جایشان به نوعی 
به فرزندانش��ان جفا می کنند زیرا در آینده 
این بچه ها هس��تند که سرگردان و بی بنیه 

در جامعه رها می شوند و هیچ استقاللی از 
خود ندارند.

۱٠ س��اله بودم که ناگاه پشت و پناهم را 
از دست دادم. آری مرگ پدر برای من که 
صمیمی ترین دوست دوران کودکی ام بود 
ضربه سنگینی به حساب می آمد. آن روزها 
ش��اید وقتی که به این واقعه فکر می کردم 
آن را بس��یار ناگوار می دیدم چرا که باعث 
ش��ده بود تنها ش��وم و طعم خوش دوران 
کودکی را نچش��م، اما هنگامی که س��ن ام 
باالتر رفت، متوجه شدم این تنهایی، لطف 
خداوند بوده که شامل حال من شده است. 
باید یاد می گرفتم که به طور کامل مستقل 
و متک��ی به خودم باش��م، خداوند به تمام 
موجودات��ی که قدم در راه بزرگ ش��دن و 
خدایی برمی دارند همواره یاری می رس��اند 
تا به اهداف شان دست یابند، شاید پاره ای 
از این اتفاق��ات در برهه ای از زمان به نظر 
ف��ردی ک��ه آن اتفاق ناگ��وار برایش پیش 
آمده ناخوشایند باشد، اما این همان تقدیر 
خداوند اس��ت برای حادثه عظیمی که در 
آین��ده پیش خواهد آمد. حاال مس��ئولیت 
بزرگ��ی برعهده من بود. دیگ��ر خودم بود 

و خودم. 
ادامه دارد...

زندگی و روزگار من

به دو روایت زیر که مربوط است به ماجرای نان بربری توجه کنید. 

روایت اول
مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی روزآمد شبکه 
پنج سیما در رابطه با پلمب یک واحد صنفی نانوایی در ورامین گفت: »من دیروز به طور 
شخصی به روستای خیرآباد که اطراف قرچک ورامین است رفتم. از نزدیک با صاحب این 
نانوایی و اهالی محل گفت وگو کردم و خوشبختانه این نانوایی هم اکنون باز است. در روز 
دو ش��نبه هفته گذش��ته و در فاصله ساعت ۱۱ و نیم تا سه بعد از ظهر این نانوایی بربری 
بسته شد، علت بس��ته شدن نیز این بود که تعدادی از صاحبان نانوایی های بربری همان 

محدوده مراجعه کرده و از عرضه نان ارزان توسط این واحد صنفی گالیه کرده بودند.«

روایت دوم
روایت دومو ولش کن همون اولی بسه. 

تو رو خدا به روایت اول که صحیح است و در خبرآنالین منتشر شده کمی دقت کنید! 
بعدش می گویند چرا طنز نویس شدی؟! خب اگر طنز نویس نمی شدم چه کار می کردم؟ 

خودپ��رداز گفت وگ��وی کوتاهی انجام داده با معاون وزیر صنعت پیرامون بررس��ی های 
ایشان از تعطیلی نانوایی ها! 

خودپرداز: خب چه خبر آقا مجتبی؟ خوبی؟ 
مجتبی خسروتاج: به مرحمت شما، جان؟ 

خودپرداز: آقا یک چند تا دیگه از این دالیل تعطیلی ها رو میگی؟ 
مجتبی خسروتاج: چشم داداش، من سه مورد تعطیلی نانوایی رو بررسی کردم که اگر 

دوست داشته باشی بگم خدمتت. 
خودپرداز: شما کارتون چیه تو وزارتخونه؟ 

مجتبی خسروتاج: بررسی تعطیلی نانوایی ها. 
خودپرداز: خب بفرما! 

مجتبی خسروتاج: مورد اول مربوط میشه به شهر بومهن که در خیابان آزادی و بن بست 
الله یک نانوایی س��اعت یک تا ٢:٢٠ دقیقه بعدازظهر روز ش��نبه تعطیل ش��ده که طبق 
بررس��ی های گروه تجسس متوجه شدیم دلیلش نبودن توالت عمومی در نزدیکی نانوایی 
بوده و به س��رعت این مشکل مرتفع شد. مورد دوم مربوط میشه به شهرستان الهیجان، 
خیابان کارگر که نانوایی بربری این ناحیه از ش��هر حدفاصل س��اعت ۱٢ شب تا سه صبح 
روز جمعه تعطیل ش��ده که طبق بررس��ی های انجام شده متوجه شدیم دلیلش خوابیدن 
شاطر بوده و دلیل دیگری نداشته، سوم هم در شهرستان آبادان اتفاق افتاده که حدفاصل 
ساعت پنج تا ٥:۱٥ عصر به مدت ۱٥ دقیقه تعطیل شده که طبق بررسی های فنی متوجه 

شدیم دلیل شاطر برای این موضوع دالیل شخصی عنوان شده. 
خودپرداز: شما دیگه چه کارهایی انجام می دید آقای خسروتاج؟ 

مجتبی خس��روتاج: یکی دیگه از وظایفی که به عهده من گذاش��ته شده بررسی دالیل 
نب��ود لبو فروش های دوره گ��رده. دیروز در محله جنت آباد تهران متوجه ش��دیم که یک 
لبو فروش به مدت یک ساعت در محل کارش غیبت داشته و مردم معطل لبو شده بودند 
که بعد از ٢٢ ساعت تعقیب وگریز، باالخره تونستیم ایشون رو در مرز ترکیه به قبرس به 
ضرب گلوله متوقف کنیم  که خب متاس��فانه عمرش��ون به دنیا نبود که دلیل غیبت یک 

ساعت شون رو به ما بگن. 
خودپرداز: خیلی ممنون آقای خس��روتاج، شما معموال چه مواقعی صحبت یا مصاحبه 

می کنید؟ 
مجتبی خسروتاج: بستگی داره، واسه چی می خوای بدونی؟ 

خودپرداز: باالخره ما هم باید از یک راهی نون بخوریم دیگه. 
بدون توجه به س��والم جناب معاون وزیر از منطقه به س��مت زابل برای بررس��ی هایش 

دور شد. 

چرا رفتی؟ 

طنز نویس
سعید هوشیار

خودپرداز

لیلی گلستان 
مدیر گالری گلستان

گیتی اعتمادی
جامعه شناس شهری

سودوکو

بهروز فروتن
بنیان گذار صنایع غذایی بهروز
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