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شهرداری ها مانع اصلی 
بهبود فضای کسب و کار

 بذر وابستگی
با واردات آبیاری می شود

 برنامه و نظارت مشترک وزارت بهداشت
و سازمان میراث فرهنگی در گردشگری سالمت 

گزارش های بانک جهانی و وزارت اقتصاد روشن می کند

گزارشی از تولید بذور هیبریدی و حواشی آن

از ابتدای سال تا کنون

 دولت میدان را برای
بخش خصوصی خالی می کند 

صنایع برتر بورس کدامند؟
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»سـردرگـمـی فـعـاالن اقتصادی 
ــت  دریاف و  ــوز  مج ــذ  اخ ــرای  ب
ــتعالم های گوناگون و پراكندگی  اس
ــازمان ها و موسسات تعیین شده  س
ــا و همچنین  ــدور مجوزه برای ص
ــرای دریافت این  ــی ب ــان طوالن زم

ــت كه  ــا از موانع مهمی اس مجوزه
ــد فعاالن  ــی و تردی ــب نگران موج
ــت و  ــاز فعالی ــرای آغ ــادی ب اقتص
ــود.«  ــب مجوز در ایران می ش كس
ــع وزارت امور  این جدیدترین موض
اقتصادی و دارایی در قبال وضعیت 

مجوزدهی به ساخت و سازها در ایران 
ــمی این  ــت.  طبق گزارش رس اس
وزارتخانه رتبه ایران در ذیل شاخص 
ــال  ــاز در س ــذ مجوز ساخت و س اخ
2015 میالدی در میان كشورهای 

جهان 11 پله تنزل پیدا كرده و...

بازاریابی ِعّلی به بهانه 
مسئولیت اجتماعی

 چگونگی مدیریت شغل
فروش لوازم خانگی

بررسی وضعیت سرمایه گذاری 
در تاسیس تاالر پذیرایی

برپایی مراسم آبرومندانه 
و باشکوه، امروزه یکی 
از دغدغه های افراد در 

مناسبت های شان است که از 
مهم ترین این مراسم می توان به 

جشن عروسی اشاره کرد. 

 گردش
به سمت سرطان

مدیریت 
خرده ریزهایی 

که چندان جدی 
گرفته نمی شود
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چندی پیـش نزدیکی های میدان ولیعصر تهران با مردی سـفید  پوش 
مواجه شـدم که با حرکاتی پانتومیمی از کنارم عبور کرد. 
مردی که با توجه به هیبتی که داشت کمتر کسی بی توجه ...

 تبلیغات پارتیزانی
برای فرهنگ سازی شهری

نگاهی به کمپین آسمان آبی، زمین پاک
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آیا معافیت مالیاتی در خروج از رکود موثر است؟ 

امکان رقابت در تولید یا انعطاف پذیری مالیاتی

عمر طوالنی پروژه های اقتصادی یا به عبارت 
ــی از معضالت  ــور به یک ــر عمرانی در كش بهت
ــور  ــادی كش ــت گذاری های كالن اقتص سیاس
ــه همچنان  ــت. موضوعی ك ــده  اس تبدیل ش
ــان  ــل در می ــای الینح ــک معم ــوان ی به عن
ــور  ــادی و برنامه ریزی كش ــان اقتص كارشناس
ــادی این  ــأ و تبعات اقتص ــت. منش مطرح اس
ــال ها در اقتصاد كشور شکل  پدیده كه طی س
ــه از دو دیدگاه اجتماعی و اقتصادی قابل  گرفت
بررسی است . در این بین دالیل زیادی از جمله 
مسائل فنی و ارزیابی پروژه، مشکالت مدیریتی 
ــی در تخصیص ها و  و اجرایی، البی های سیاس
ــت به عنوان منشأ اصلی این  مواردی از این دس
پدیده در كشور قابل طرح است؛ در اینکه عمر 
پروژه های اقتصادی در كشور بسیار طوالنی تر از 
استاندارد های جهانی است شکی وجود ندارد اما 
منشأ این امر را در چه عواملی باید جست وجو 
ــیاری از  كرد؟ این روند نامطلوب كه مانند بس
موضوعات دیگر اقتصادی به امری عادی تبدیل 
شده چه تبعاتی را در بلند مدت به اقتصاد كشور 
ــئله مهم این است كه در  تحمیل می كند؟ مس
طی سال های گذشته تمامی دولت ها خواسته 
ــا افزودند؛  ــر تعداد این پروژه ه ــته ب یا نا خواس
ــام كه عمر  ــاظ پروژه های نیمه تم ــه این لح ب
ــه كل دوران پس از انقالب قد  ــی از آنها ب برخ
ــول تصمیمات اقتصادی تمامی  می دهد محص
دولت هاست و به عنوان میراثی چالش برانگیز به 

دولت های بعدی انتقال می یابد.
ــا بار كاهش  ــال آینده ام الزامات بودجه س
ــر قیمت نفت در بازار های جهانی  ماه های اخی
ــه تبع آن كاهش در آمد های نفتی اهمیت  و ب
ــدان می كند.  ــه را دو چن ــث در این رابط بح
ــت و از آنجا  ــث بودجه داغ اس ــن روزها بح ای
ــری  ــتین گزینه برای خالصی از كس كه نخس
احتمالی بودجه 94 است خطر وخامت اوضاع 
ــاس  در طرح های نیمه كاره بیش از پیش احس
ــأ و تبعات  ــود، بنابراین شناسایی منش می ش
ــور در برنامه ریزی  اقتصادی این پدیده در كش
ــق و اصولی برای پایان دادن به روند پیش  دقی

گرفته اهمیت زیادی دارد .
منشأ طوالنی شدن پروژه های اقتصادی 

در کشور 
ــدن طرح های اقتصادی  مقوله نیمه كاره مان
ــی و دولتی مطرح  ــا در بخش های عمران تنه
ــادی و  اقتص ــای  ــه در پروژه ه بلک ــت،  نیس
ــهود  ــرمایه گذاری بخش خصوصی هم مش س
ــهیالت دهی به  ــت، دنبال كردن روند تس اس
پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری نشانه هایی 
را در عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه اقتصاد 

ایران روشن می سازد كه قابل تامل است.
ــان اقتصادی  ابراهیم رزاقی یکی از كارشناس

ــروز« می گوید:  ــه »فرصت ام ــن رابطه ب در ای
ــائلی است كه نشان می دهد  این مقوله از مس
ــزم جدی در به ثمر  ــه اول اعتقاد و ع در درج
ــور  ــن طرح ها در كش ــل ای ــاندن و تکمی رس
ــئوالن دولتی وجود ندارد،  به ویژه در میان مس
ــوی دیگر البی های سیاسی و فشارهایی  از س
ــئوالن منطقه ای و نمایندگان  كه از سوی مس
ــود موجب  ــت تحمیل می ش ــف به دول مختل
ــود. اما نکته  ــن پدیده می ش ــن زدن به ای دام
ــب به اتفاق  ــه اكثریت قری ــت ك مهم اینجاس
ــای غیر تولیدی و در  این طرح ها در فعالیت ه
ــتند. وی با اشاره به  بخش های زیر بنایی هس
اهمیت توجه به منشأ طوالنی شدن طرح های 
ــخص  اقتصادی می افزاید: این امر به طور مش
ــی  از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی قابل بررس
ــت، بنابراین از دیدگاه اجتماعی جلب آرای  اس
ــکل گیری  ــی از عوامل مهم در ش عمومی یک
ــت. این استاد اقتصاد در ادامه با  این پدیده اس
اشاره به دالیل اقتصادی این امر می گوید: عدم 
برنامه ریزی دقیق، مشکالت و ضعف مدیریت، 
ــب پتانسیل های  ــائل اجرایی و عدم تناس مس
ــای صورت گرفته از  اقتصادی و برنامه ریزی ه
ــکل گیری این پدیده  ــه های ش مهم ترین ریش
ــت. رزاقی می افزاید: بخش دیگر مشکالت  اس
ــدم توجه پیمانکاران به حفظ منافع ملی  به ع
و در ادامه نبود یا ضعف سیستم های نظارتی در 
كشور مربوط می شود. عدم انتخاب پیمانکاران 
ــب در اجرا و تکمیل پروژه ها نیز این امر  مناس
را تشدید می كند. این استاد اقتصاد انگیزه های 
كسب سود به واسطه شکل گیری سیستم فساد 
ــاد را یک  ــدم نظارت و مقابله با بحث فس و ع

عامل مهم دیگر در این رابطه می داند.
ــتاد اقتصاد  ــد خوش چهره، اس ــر محم دكت
دانشگاه تهران نیز می گوید: یکی از چالش های 
شناخته شده فراروی مدیریت های كالن اقتصاد 
به خصوص دولت ها وارد شدن پروژه های ناتمام 
به مباحث و دغدغه های اقتصادی كالن كشور 
است . این كارشناس اقتصادی می گوید: زمانی 
كه در مجلس هفتم بودم حدود 17 هزار طرح 
ــت كه پدیده  ــور وجود داش نیمه تمام در كش
مهمی است اما درک اینکه علت طوالنی شدن 
ــت. وی  ــن طرح ها چه بوده یک ضرورت اس ای
می افزاید: عدم جامعیت در بررسی های ابتدایی 
ــی، اجتماعی و  ــه به مالحظات فن و عدم توج
ــبات مالی دقیق  ــب با محاس اقتصادی متناس
ــی از عوامل مهم در  ــی پروژه یک ــن مال و تامی
شکل گیری این روند است. از سوی دیگر برخی 
پروژه های ملی مانند توسعه فرودگاه ها، راه آهن، 
بیمارستان و... كلیت طرح تصویب می شود اما 
ــار های  ــب تحت تاثیر فش ــی نامناس مکان یاب
ــار  ــی و فش ــم از عوامل سیاس ــه ای اع منطق
نمایندگان باعث می شود كه طرح ها در جایی 
ــبی با نیاز های موجود  ــود كه تناس اجرایی ش

ــدارد. وی می افزاید: دلیل دیگر را  در منطقه ن
ــای اجرایی طرح ها  ــد در ضعف مدیریت ه بای
جست وجو كرد كه باعث می شود پروژه ای كه 
ــت و باید  به لحاظ فنی و مالی توجیه پذیر اس
ــال به بهره برداری برسد  مثال در مدت چهار س
و سودآوری آن منوط به این امر است در زمان 
ــخص اجرایی نشود و به لحاظ اقتصادی از  مش
روند عادی خارج می شود. خوش چهره با اشاره 
به تجربه كاری خود در مجلس هفتم می گوید: 
در بین این پروژه ها بعضا مواردی هستند كه با 
وجود پیشرفت 80 تا 90 درصدی ادامه كار و 
اتمام طرح توجیه اقتصادی ندارد . بنابراین این 
پروژه ها بعد از اتمام نیز با چالش هایی مبتنی بر 
هزینه های تجهیز و نگهداری و... مواجه اند كه 
چون اصل پروژه اقتصادی تعریف نشده دلیلی 

برای ادامه و اتمام كار وجود ندارد .
ــد: هزینه های  ــگاه می گوی ــتاد دانش این اس
ــی از پروژه  ــی در اجرای طرح ها جزئ تحقیقات
است اما برخی از مسئوالن ما با فکر صرفه جویی 
ــث ایجاد مجموعه ای به نام  در این بخش، باع

پروژه های ناتمام در كشور می شوند.
تبعات طوالنی شدن عمر پروژه ها در کشور 
مسئله مهم در بررسی پدیده های اقتصادی 
توجه به آثار و تبعات پسین و بلند مدت آن در 
اقتصاد است . تصمیم گیری های غیر كارشناسانه، 
ــت اجرایی پروژه ها،  ــتم مدیری ضعف در سیس
بهره وری پایین و... موجب طوالنی شدن عمر 
ــده است؛ به جا  ــور ش طرح های اقتصادی كش
ــی از  ــرات اقتصادی و اجتماعی ناش ماندن اث
شکل گیری این روند در كشور موضوعی نیست 
كه به سادگی بتوان از آن گذر كرد . كارشناسان 
ــی را مهم ترین تبعات  ــرات تورم ــادی اث اقتص

اقتصادی این پدیده در اقتصاد می دانند.
ــناس مسائل   در همین رابطه رزاقی، كارش
اقتصادی می گوید: اثرات تورمی طوالنی شدن 
پروژه های اقتصادی مهم ترین زیان این پدیده 
است. از سوی دیگر افزایش هزینه های اجرایی 
طرح، فرسایش منابع اقتصادی در طول زمان و 
تشویق به فساد از دیگر اثرات اقتصادی این امر 
است .  این كارشناس اقتصادی می گوید: خطر 
ــای اقتصادی  ــدن این پدیده در فض عادی ش
كشور و اثرات اقتصادی و اجتماعی كه به دنبال 
ــتری دارد. خوش  آن خواهد آمد اهمیت بیش
ــاره به  ــره در رابطه با تبعات این امر با اش چه
ــای اقتصادی و اجتماعی كار می گوید:  جنبه ه
ــه ای مهم ترین  ــرخوردگی های منطق ایجاد س
ــوی  ــت. از س ــرات اجتماعی این پدیده اس اث
ــند  دیگر پروژه هایی كه به بهره برداری نمی رس
با توجه به تعداد زیاد این طرح ها و هزینه هایی 
ــود پمپاژ پول یا نقدینگی  كه صرف آنها می ش
ــوب می شود و اگر این پول به  در اقتصاد محس
ارائه كاال و خدمات منجر نشود، می تواند اثرات 
تورمی خود را در اقتصاد به دنبال داشته باشد.

کشور را با 10 میلیارد 
دالر هم اداره کرده ایم

 رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه كشور را در مقاطعی با 10میلیارد 
دالر هم اداره كرده ایم، گفت: كاهش 
ــبی  قیمت كنونی نفت، فرصت مناس
ــدون نفت در  ــه اقتصاد ب برای تجرب

بودجه های سنواتی است.
ــحاق  به گزارش مهر، یحیی آل اس
ــاق بازرگانی و  ــت دیروز ات در نشس
صنایع و معادن تهران اظهار داشت: 
در مقاطعی قیمت نفت بسیار پایین 
بود و مجموع درآمدهای ارزی كشور 
ــد كه  تنها به 10 میلیارددالر می رس
ــئولیت وزارت  ــان مس در همان زم
ــتم و با  ــه عهده داش ــی را ب بازرگان
منابع سه میلیارد دالری كه آن زمان 
ــس و یوزانس بود،  ــورت فاینان به ص
ــزار قلم كاالی مختلف از گندم  10ه
ــیم خاردار تامین  ــر و حتی س تا پنی

می كردیم.
ــاق بازرگانی و صنایع و  رییس ات
معادن تهران افزود: در همان زمانی 
ــای نفتی به پایین ترین  كه درآمده
ــید، باز هم كشور  ــطح خود رس س
ــختی  را بدون بروز بحران اما به س
ــون نیز كه  ــم و هم اكن اداره كردی
ــش یافته، باز هم  ــت نفت كاه قیم
می توان با مدیریت بر منابع، كشور 
ــویم از این  را اداره كرد تا موفق ش

دوران گذر كنیم.
ــون باید  ــرد: اكن ــح ك وی تصری
ــتگاه های دولتی و  وزارت نفت، دس
ــه ای رفتار كنند  وزارتخانه ها به گون
ــت نفت به  ــدید قیم كه كاهش ش

كشور آسیب وارد نکند.
ــحاق، در كنار این  به گفته آل اس
باید وابستگی كشور به بودجه نفتی 
ــال ها  ــد. اگرچه س ــز كاهش یاب نی
است كه این بحث مطرح می شود، 
اقتصاد بدون نفت پیاده سازی شود، 
اما هنوز به این مهم دست نیافتیم.

ــی و صنایع و  ــس اتاق بازرگان ریی
ــدواری كرد  ــران ابراز امی معادن ته
ــوان با فرصت پیش آمده روی  كه بت
ــال  ــش درآمدهای نفتی، هر س كاه
ــای عمومی  ــهم نفت از بودجه ه س
ــور را كاهش داده و به تدریج به  كش
سمتی حركت كنیم كه دارایی های 
ــت در بودجه  ــروش نف ــل از ف حاص
ــود. وی ادامه داد: این به  هزینه نش
این معنا است كه دارایی های نفتی 
ــای ماندگار و  ــورت دارایی ه به ص
قابل استفاده برای كشور در مواقع 
بحران و برای نسل های آینده مورد 

استفاده قرار گیرد.

ــاره  ــز آمار ای��ران  با اش ــس مرك ــادل آذر ریی ع
ــار گزارش  ــرد مركز آمار ایران در نحوه انتش به رویک
ــت:  ــال 93 اظهار داش ــول س ــادی فص ــد اقتص رش
گزارش هایی كه برای فصل بهار و تابستان ارائه شده، 

مقدماتی است. 
وی در گفت وگو با فارس افزود: گزارش های قطعی 
ــماری  ــای آماری مانند سرش ــج طرح ه ــد از نتای بای
عمومی بخش كشاورزی كه به تازگی مركز آمار ایران 
ــود، اما از دولت اجازه  ــت، استخراج ش انجام داده اس
گرفتیم تا ابتدا نتایج سرشماری كشاورزی به دست 
ــد اقتصادی كل سال 93 را با  بیاید و بعد گزارش رش
ــا دیگر مورد بازنگری  ــت قابل قبولی ارائه كنیم ت دق

قرار نگیرد. 
ــدد فصل  ــران ادامه داد: ع ــار ای ــس مركز آم ریی
ــد و بعد در گزارش  بهار به صورت مقدماتی اعالم ش

ــدی، عدد  ــش ماهه بع ش
نهایی فصل بهار با اندكی 
ــر شد. به هر  تغییر منتش
حال بانک مركزی گزارش 
رشد اقتصادی شش ماهه 
ــر كرده و جامعه  را منتش
ــد  ــت وضعیت رش با كلی
ــار و  ــل به ــادی فص اقتص
تابستان و شش ماهه اول 

امسال آشنا شده است. 
ــه  اینک ــان  بی ــا  ب وی 
ــبات ما نشان  تمام محاس
ــد اقتصادی  ــد رش می ده
امسال مثبت است، گفت: 
ارائه یک  با  نمی خواستیم 
ــتت در  عدد برآوردی تش
ــود و به  ــه ایجاد ش جامع
ــد  مقرر ش دلیل  ــن  همی
ــماری  سرش گزارش  ابتدا 

ــاورزی نهایی و بعد گزارش رشد  عمومی بخش كش
اقتصادی كل سال 93 در بهار سال 94 منتشر شود. 
ــخ به این سوال كه آیا مركز آمار  عادل آذر در پاس
ــد اقتصادی  ــه گزارش های فصلی برای رش قصد ارائ
ندارد، اظهار داشت: رشد اقتصاد ساالنه معنا می دهد 
ــتناد، رشد ساالنه است. باید به رشد  و رشد قابل اس

بلند مدت نگاه كنیم. 
وی تصریح كرد: سه شاخص كلیدی وجود دارد كه 
یکی تورم است و در تمام دنیا ماهانه اعالم می شود. 
ــوم یا چهارم اول هر ماه گزارش آن را روی  ما هم س
سایت قرار می دهیم و گزارش نرخ بیکاری و وضعیت 
اشتغال به صورت فصلی ارائه می شود. در دنیا معموال 

گزارش رشد اقتصادی ساالنه منتشر می شود. 
ــخ به این سوال كه  رییس مركز آمار ایران در پاس
ــد اقتصادی،  آیا مركز آمار ایران در تهیه گزارش رش
ــت تولید در بنگاه های كمتر از 100 كاركن را  وضعی
آمارگیری می كند، گفت: مركز آمار بنگاه های باالی 
ــای 50 تا 99  ــماری، بنگاه ه 100 كاركن را همه ش
شاغل را نمونه گیری وسیع و گسترده و كمتر از 50 

كاركن و زیر 10 كاركن را نمونه گیری می كند. 
ــخ به این سوال كه  رییس مركز آمار ایران در پاس
ــا افزایش 0.2 درصدی نرخ بیکاری در فصل پاییز  آی
ــد یک درصدی  ــبت به پاییز سال گذشته و رش نس
ــی از افزایش  ــال، ناش ــتان امس ــبت به تابس آن نس
ــت:  ــت، اظهار داش ــاركت اقتصادی بوده اس نرخ مش
خوشبختانه نرخ مشاركت اقتصادی )متقاضیان كار( 
افزایش یافته و حدود 660 هزار متقاضی كار به بازار 

كار افزوده شد. 
ــزار نفر به جمع  ــن تعداد 120 ه ــزود: از ای وی اف
ــاغالن پیوستند  بیکاران و 540 هزار نفر به جمع ش
كه این عدد قابل توجه است، نرخ بیکاری تابستان به 
9.5 درصد رسید كه معموال نرخ بیکاری در تابستان 
ــد و این هم  ــتان به حداكثر می رس به حداقل و زمس

متاثر از بخش كشاورزی است. 
ــادل آذر با بیان اینکه  ع
ــدی نرخ  ــد 0.2 درص رش
ــال  امس ــز  پایی ــکاری  بی
ــال  س پاییز  ــه  ب ــبت  نس
ــی از افزایش  گذشته ناش
اقتصادی  ــاركت  مش نرخ 
ــت:  گف ــت،  اس ــوده  ب
از  ــه گفتم  ــور ك همان ط
ــوع ورود 660 هزار  مجم
ــه بازار  ــی جدید ب متقاض
از  ــر  نف ــزار  ه  120 كار، 
ــکاران  ــه جمع بی ــا ب آنه
ــن پدیده  ــته اند و ای پیوس
نرخ بیکاری را 0.2 درصد 

رشد داده است. 
ــار  آم ــز  مرك ــس  ریی
ــرد: تفاوت  ایران تاكید ك
ایران  كار  ــازار  ب ــرایط  ش
این  ــورها  كش ــایر  س ــا  ب
ــبی  ــت كه بنگاه هایی كه وضع اقتصادی نامناس اس
ــراج نمی كنند  ــب كارگران را اخ ــدا می كنند، اغل پی
ــرد در مقطعی كه  ــت ف و به همین دلیل ممکن اس
ــود، درآمدی نداشته باشد اما بگوید  آمارگیری می ش
ــت، بنابراین باید به طور دقیق نیروی كار  ــاغل اس ش
ــه روند بازار كار و  ــی كرد.  وی با بیان اینک را بررس
ــت، افزود: اینکه نرخ  ــرخ بیکاری عالمت مثبتی اس ن
مشاركت رشد كرده و تعداد شاغالن در پاییز امسال 
ــته 550 هزار نفر بیشتر  ــبت به پاییز سال گذش نس
شده پدیده خوبی است و امیدواریم با پیگیری دولت 
ــاغالن افزوده شود و نرخ بیکاری  باز هم بر تعداد ش
ــز آمار ایران، در  ــاس گزارش مرك كاهش یابد.  براس
فصل پاییز 93 نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر 
ــت، به 10.5  ــه معیار اصلی تعیین نرخ بیکاری اس ك
 درصد رسیده كه نسبت به فصل مشابه سال گذشته

 0.2 درصد رشد نشان می دهد. 
نرخ بیکاری مردان 8.7 درصد و زنان 20.3 درصد 
ــتایی ــکاری در مناطق روس ــده و نرخ بی  گزارش ش
 7.4 درصد و نقاط شهری 11.7 درصد بوده است. 

رییس مرکز آمار:
540 هزار نفر به شاغالن افزوده شد

»فرصت امروز« بررسی می کند

چالش های طوالنی شدن عمر پروژه های اقتصادی 
عباس نعیم امینی 



 مدیر برنامه ری��زی و کنترل 
طرح های ش��رکت نف��ت و گاز 
پارس، ابراز امی��دواری کرد فاز 
19 در س��ال آین��ده وارد مدار 
تولی��د گاز ش��ود و گف��ت: در 
بخش دریا س��کوهای هر س��ه 
بخ��ش A,B,C تکمیل ش��ده 
 C و تنها بخشی از س��کوهای
باقی مانده اس��ت.  ب��ه گزارش   
»فرصت امروز«، س��یدمرتضی 
اله��ی، در حاش��یه افتتاحی��ه 
یازدهمی��ن نمایش��گاه انرژی 
کی��ش در جم��ع خبرن��گاران 
آخری��ن وضعی��ت  درب��اره 
فازهای در حال تکمیل پارس 
جنوب��ی، اظهار کرد: ب��ا توجه 
به تاکید وزیر نفت برای تامین 
100 میلیون متر مکعب گاز در 
زمس��تان امس��ال، باید بگویم 
این تعهدات محقق خواهد شد 
زیرا فاز 12 که ش��امل سه فاز 
است تکمیل شده و واحد ششم 
آن نیز به زودی ت��ا آخر بهمن 

راه اندازی خواهد شد. 
وی ادامه داد: در بخش دریا 
هم س��کوهای هر س��ه بخش 
A,B,C تکمی��ل ش��ده و تنها 
بخشی از سکوهای C باقی مانده 
که آن هم ب��ه زودی راه اندازی 
خواهد ش��د. در مجموع روزانه 
56 میلیون متر مکعب گاز غنی 

از فاز 12 استحصال می شود. 
الهی ب��ا بیان اینکه امس��ال 
پنج س��کوی دریایی به صورت 
همزمان راه اندازی شده است، 
افزود: پروژه توس��عه الیه نفتی 
پ��ارس جنوب��ی از نف��ت و گاز 
پ��ارس گرفت��ه ش��ده و واحد 
مستقلی توسعه آن را پیگیری 

می کند.

مدیر برنامه ری��زی و کنترل 
طرح های ش��رکت نف��ت و گاز 
پ��ارس در خص��وص آخری��ن 
وضعیت فاز 16 و 15 گفت: 11 
حلقه چاه فاز 16 و هفت حلقه 
چاه فاز 15 انجام ش��ده و قرار 
است 14 میلیون متر مکعب گاز 
غنی از فاز 15 و 28,3 میلیون 
متر مکعب از فاز 16 استحصال 
 ش��ود که ای��ن می��زان معادل
1,5 فاز ب��وده و در نهایت بیش 
از 40میلیون مت��ر مکعب گاز 
از این دو فاز برداش��ت خواهد 
ش��د. هم اکنون گاز غنی دو فاز 
16 و 15 به پاالیشگاه این فازها 
رسیده و پاالیشگاه به تدریج به 
ظرفی��ت نهایی خود می رس��د 
و 40 میلی��ون مترمکع��ب گاز 
غنی روزانه این فاز تا بهمن ماه 

محقق می شود. 
 اله��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
پاالیشگاه های فاز 16و 15 و 12 

به مخزن و پاالیش��گاه فازهای 
8و7و6 متصل اس��ت، تصریح 
کرد: در حال حاضر 30 میلیون 
مت��ر مکع��ب گاز از فازه��ای 
16و15 برداش��ت می شود و به 
این ترتیب ح��دود 60 میلیون 
متر مکعب گاز غن��ی از فاز 12 
و 30 میلی��ون از فازهای 16و 
15 تامین شده و 100میلیون 
متر مکعب گاز غنی شده زمستان 

امسال محقق خواهد شد. 
الهی درباره وضعیت فاز 11 
و احتمال حضور ش��رکت های 
اروپای��ی به خبرن��گاران اعالم 
ک��رد: برنامه ریزی های��ی برای 
حض��ور ش��رکت های خارجی 
صورت گرفته بود اما بس��یاری 
از آنها به دلی��ل تحریم محقق 
نش��د. با ای��ن وجود براس��اس 
تصمیم��ات اخی��ر وزارت نفت 
حفاری دریایی ش��روع خواهد 
ش��د، اگرچه در مورد پیمانکار 

و حضور ش��رکت های خارجی 
فع��ال تصمیمی گرفته نش��ده 

است. 

تامین 17 میلیارد دالر 
اعتبار از تبصره 2 

رییس کمیته سرمایه گذاری 
ش��رکت ملی گاز ای��ران از نیاز 
30 میلی��ارد دالری پروژه های 
س��رمایه ای گاز تا پایان برنامه 
ششم توس��عه خبر داد و گفت: 
17 میلی��ارد دالر از ای��ن رقم 
تا س��ال 96 از مح��ل بند »ق« 
تبص��ره دو بودج��ه س��ال 93 

تامین شده است. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
اصغر س��هیلی پور در حاش��یه 
نمایش��گاه ان��رژی مهم تری��ن 
پروژه های ش��رکت مل��ی گاز 
را طرح های خط��وط انتقال و 
ایس��تگاه تقویت فشار دانست 
و اع��الم کرد: ب��رای اجرای هر 

یک از خطوط انتقال و ایستگاه 
تقوی��ت فش��ار ح��دود چهار 

میلیارد دالر هزینه می شود. 
وی ادام��ه داد: 10 میلیارد 
دالر از 17 میلیارد دالر تامین 
ش��ده برای پروژه های خطوط 
انتقال 56 اینچی شش��م و نهم 
و یازدهم پارس جنوبی به نقاط 
مختلف کش��ور خواه��د بود و 
هفت میلی��ارد دالر نی��ز برای 
گازرسانی به اس��تان سیستان 
و بلوچس��تان و برخی دیگر از 
نقاط کشور هزینه خواهد شد.  
سهیلی پور با اش��اره به اینکه  
امس��ال 560 میلی��ون دالر از 
اعتبارات ای��ن بخش پرداخت 
ش��ده و مابق��ی در س��ال های 
آین��ده پرداخت خواهد ش��د، 
درب��اره انتخ��اب فاینان��س 
مناس��ب ب��رای پروژه های گاز 
نیز گفت: تاکنون 40 ش��رکت 
خارجی برای س��رمایه گذاری 
در بخ��ش گاز اع��الم آمادگی 
کرده اند و حت��ی توافق نهایی 
با یک ش��رکت فرانس��وی نیز 
حاصل شده است و امیدواریم 
همین تواف��ق در مورد س��ایر 
شرکت ها هم نهایی شود.  وی 
با بیان اینکه کشورهای فرانسه، 
ایتالیا، انگلستان، کانادا، چین 
و کره ب��رای س��رمایه گذاری 
در ای��ن بخش اع��الم آمادگی 
کرده اند، تاکید کرد: ش��رکت 
ملی گاز تاکنون زیر بار انتشار 
اوراق مشارکت به دلیل میزان 
باالی بهره آن نرفته و نخواهد 
رفت. در بودجه اجازه انتش��ار 
اوراق مشارکت را به ما داده اند 
اما ترجیح می دهی��م تا زمانی 
که این اوراق شرایط بهتر پیدا 
نکرده اند از آنها استفاده نکنیم. 

مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت نفت و گاز پارس: 

فاز19پارسجنوبیزمستان94واردمدارمیشود

اگرچ��ه عرضه م��ازاد ب��ر نیاز 
نفت خ��ام در بازاره��ای جهان��ی 
قیمت این محصول را به کمترین 
میزان خ��ود در پنج س��ال اخیر 
رس��انده، مقامات امارات متحده 
عربی همچنان ب��ه دنبال اجرایی 
ک��ردن برنام��ه این کش��ور برای 
افزایش ظرفیت تولی��د نفت خام 
این امیرنش��ین به می��زان روزانه 
3/5 میلیون بشکه در روز هستند. 
در همین راستا سهیل المزروعی 
وزی��ر ان��رژی ام��ارات در ی��ک 
س��خنرانی در ابوظبی اعالم کرد: 
با وجود آنک��ه در دوران ناپایداری 
قیمت نفت ب��ه س��ر می بریم اما 
قصد داریم تا ب��ه برنامه های خود 
به منظور افزای��ش ظرفیت تولید 
نفت خ��ام متعهد باق��ی بمانیم و 
قصد ما این است که در این زمینه 

در کشور سرمایه گذاری کنیم. 
گفتنی اس��ت قیمت نفت خام 
که مدتی اس��ت رون��د نزولی در 
پیش گرفته اس��ت پس از کاهش 
چش��م انداز قیم��ت آن در آینده 

توس��ط موسس��ه گلدمن ساکس 
و سوس��یته جنرال قیم��ت آن با 
کاهش بیش��تری مواجه ش��د. در 
راس��تای کاه��ش ش��دید قیمت 
نفت خ��ام در ب��ازار، ونزوئ��ال از 
کشورهای تولید کننده نفت عضو 
اوپک خواس��ته بود تا با همکاری 
ب��ا یکدیگ��ر مانع کاهش بیش��تر 
قیمت ها ش��ده و در جهت بازیابی 
قیمت ای��ن محص��ول و افزایش 
قیمت آن به صد دالر در هر بشکه 
تالش کنند. درخواس��ت ونزوئال 

و برخی دیگر از اعض��ای اوپک از 
جمله عربستان سعودی با مخالفت 
رو به رو ش��د و درنتیجه با افزایش 
نفت مازاد در ب��ازار قیمت آن نیز 
بی��ش از پیش کاه��ش یافت. در 
رابطه با اقدام امارات برای افزایش 
ظرفیت تولید نفت خام خود الزم 
به ذکر است که این کشور در حال 
حاضر پنجمین تولید کننده بزرگ 
اوپک است و در ماه گذشته روزانه 
دو میلی��ون و 700 ه��زار بش��که 
نفت خ��ام تولید کرده اس��ت. این 

کش��ور هم اکنون ظرفی��ت تولید 
سه میلیون بش��که نفت خام را در 

روز داراست. 
نفت در سال گذش��ته میالدی 
به دلیل افزایش تولید نفت خام و 
کاهش تقاضا در بازارهای جهانی 
با افت��ی 50 درصدی مواجه ش��د 
که علت عمده این موضوع وجود 
نفت خام مازاد در بازار عنوان شده 
است که بنابر اطالعات منتشر شده 
از س��وی قطر میزان این نفت خام 
م��ازاد در بازار روزان��ه دو میلیون 

بشکه است. این حجم از نفت مازاد 
در حالی موجب کاهش قیمت ها 
شده اس��ت که اوپک و اعضای آن 
به دلیل رقابت با نفت خام ش��یل 
تولید ش��ده در آمری��کا حاضر به 
کاهش تولید خود نب��وده و قصد 
دارن��د ب��ا تس��هیل ک��ردن روند 
س��قوط قیمت ها در بازار بر روند 
تولید نفت ش��یل تاثیر گذاشته و 
موج��ب کاهش تولید آن ش��وند. 
گفتنی اس��ت تولید نفت ش��یل 
در آمریکا به واس��طه اس��تفاده از 
تکنولوژی های جدید میزان تولید 
نفت خام خود را به باالترین حجم 
آن در 30 سال اخیر رسانده است. 
در رابط��ه ب��ا افزای��ش تولی��د 
نفت خ��ام در آمریکا و عدم کاهش 
تولید کشورهای عضو اوپک قیمت 
شاخص نفتی برنت دریای شمال 
برای تحویل در م��اه فوریه با یک 
دالر کاه��ش در ب��ازار لن��دن به 
قیم��ت 43 دالر و 43 س��نت در 
هر بش��که معامله ش��د. شاخص 
نفت��ی وس��ت تگزاس اینترمدیت 
نیز با کاهشی 81 سنتی به قیمت 
45 دالر و 26 سنت در هر بشکه به 

فروش رفت. 

مدی��رکل سیاس��ت گذاری و 
برنامه  ریزی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گف��ت: در حال حاضر 
کارگروه ه��ای تخصصی مرتبط 
با تدوین برنامه ششم توسعه در 
حال بررسی موضوعات مرتبط با 
توس��عه بخش صنعت، معدن و 
تجارت و تهی��ه پیش نویس این 
برنامه هس��تند که پس از تایید 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت تا 
پایان بهمن ماه ارائه خواهد شد.

به گزارش شاتا، محسن اتابکی 
با اشاره به وضعیت روند تدوین 
اح��کام پیش��نهادی در برنامه 
ششم توسعه که از سوی معاونت 
برنامه ریزی ونظ��ارت راهبردی 
ریاست جمهوری وقت و سازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور 
)فعلی( به عنوان یکی از وظایف 
ای��ن وزارتخانه در نظ��ر گرفته 
شده است، تصریح کرد: از میان 
شوراهای تشکیل شده در زمینه 

تدوین برنامه شش��م، 18 شورا 
مرتبط با بخ��ش صنعت، معدن 
و تجارت اس��ت که عضویت این 
وزارتخانه در آنها دیده شده که 
در سه شورا وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان ریاس��ت شورا 
و در 15 ش��ورا به عنوان عضو در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. وی با 
بیان اینکه به منظور ساماندهی 
و تس��ریع در پیش��برد اه��داف 
مش��خص ش��ده پن��ج کارگروه 
تخصص��ی در وزارت متب��وع 
ایجاد شده اس��ت، تصریح کرد: 
این کارگروه ه��ا در حال تحلیل 
و بررس��ی اهداف، سیاست ها و 
برنامه های بخش صنعت، معدن 
و تج��ارت و در نهای��ت تهی��ه 
پیش نویس برنامه ششم توسعه 
مرتبط با بخش هستند. به گفته 
اتابکی، این کارگروه ها ش��امل: 
تولی��دات صنعت��ی و معدن��ی، 
توس��عه س��رمایه های انسانی، 

توسعه س��رمایه گذاری و تامین 
مال��ی، امورتج��ارت و کارگروه 

تلفیق و تنظیم برنامه هستند.
مدی��رکل سیاس��ت گذاری 
و برنامه  ری��زی وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تج��ارت اف��زود: این 
کارگروه ها که هرکدام توس��ط 
یک��ی از معاونان وزی��ر به عنوان 
ریی��س کارگروه و س��ایر ارکان 
به عنوان اعضا مش��خص شده اند 
در جلس��اتی که ظ��رف یک ماه 
گذشته به بررسی و تبادل نظرات 
پرداخته اند طب��ق برنامه ریزی 
انج��ام ش��ده ت��ا پای��ان هفته 
آین��ده نس��بت ب��ه جمع بندی 
نقطه نظرات خود و ارائه ماحصل 
نتایج به کارگروه تلفیق و تنظیم 

برنامه، اقدام خواهند کرد.
اتابکی تصریح ک��رد: کارگروه 
تلفیق و تنظیم تالش خواهد کرد 
تا با ایجاد همگرایی و هم راستایی 
بیشتر، با بررس��ی سیاست ها و 

راهبرده��ای وزارت متب��وع و 
همچنین موضوعات فرابخش��ی 
مرتبط، اقدامات الزم را به عمل 
آورد. مدیرکل سیاست گذاری و 
برنامه  ریزی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در ادامه س��خنان خود 
به ش��اخص های مهم در تدوین 
برنامه ششم توسعه اشاره کرد و 
افزود: در این برنامه شاخص های 
کالن اقتص��ادی نظیر س��هولت 
انجام کسب و کار، رقابت پذیری 
جهان��ی و رقابت پذیری صنعتی 
و رونق اقتصادی مورد توجه قرار 
گرفته است و در هدف گذاری ها 
بای��د نق��ش صنعت، مع��دن و 
تج��ارت و نیازه��ای قانونی آن 

دیده شود.
موض��وع  همچنی��ن  وی 
زیرساخت های توسعه، استفاده 
از ظرفیت های موج��ود و ایجاد 
ظرفیت های جدید را از مباحث 
دیگر حائ��ز اهمی��ت در تدوین 

برنامه ششم توس��عه ذکر کرد و 
گفت: بحث آمایش سرزمین نیز 
از دیگر موضوعات حائز اهمیتی 
است که می تواند در جهت گیری 
توس��عه یافتگی متوازن مناطق 
که  مختلف کشور موثر باشد، چرا 
سیاس��ت های توس��عه یافتگی 
متوازن و متناسب با پتانسیل ها، 
ظرفیت ه��ا و توانمندی ه��ای 
اس��تان ها می تواند در توس��عه 
اقتصادی کش��ور و رفاه نس��بی 
جامعه، نق��ش تعیین کننده ای 

ایفا کند. 
اتابکی، موضوع توسعه سرمایه 
انسانی را نیز از دیگر موارد مهم 
در تدوین برنامه ششم دانست و 
افزود: در این راس��تا باید تالش 
ش��ود تا برنامه هایی که موجب 
ج��ذب، نگهداش��ت، آم��وزش 
و توانمند س��ازی منابع انس��انی 
می ش��ود مورد توجه بیشتر قرار 

گیرد.

امارات به دنبال اجرای برنامه افزایش تولید نفت خام خود در سال 2017

پیش نویس احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه، بهمن ماه ارائه می شود
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خبر

یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش آغاز شد

امید به فرصت های جدید 
سرمایه گذاری در صنعت نفت 

حضور در نمایش��گاه تخصصی ان��رژی فرصتی برای 
شرکت ها و فعاالن بخش خصوصی در صنعت نفت است 
تا بتوانند با ارائه دستاوردها و توانمندی های خود سهم 
خود را در س��رمایه گذاری این صنع��ت افزایش دهند و 
فرصت های جدیدی را برای س��رمایه گذاری خلق کنند 
اما این فعاالن از مس��ئوالن وزارت نفت در گام نخس��ت 

خواهان اعتماد هستند. 
یازدهمی��ن نمایش��گاه انرژی کیش ش��امگاه 22 
دی ماه با حضور 130 ش��رکت داخلی و تعدادی از 
نمایندگان ش��رکت های خارجی در جزیره کیش در 
حالی افتتاح شد که از معاونان و مدیران وزارت نفت 
کسی حضور نداش��ت و از فضای 12 هزار متر مربع 
نمایش��گاه تنها پنج هزار متر مربع آن مورد استفاده 
ق��رار گرفت به طوری ک��ه در مراس��م افتتاحیه این 
نمایش��گاه بین المللی تنها مدی��ر کل روابط عمومی 
وزارت نفت و علی اصغر مونس��ان، مدیرعامل منطقه 

آزاد کیش حضور داش��تند. 
در همین ارتباط مدی��رکل روابط عمومی وزارت نفت 
در خصوص چرایی عدم حضور مدیران نفت در نمایشگاه 
اعالم می کند: عدم حض��ور مدیران نفت در نمایش��گاه 
موضوعی مستقل از حضور شرکت های نفت است و نباید 
این عدم حضور را به کل نمایشگاه و سایر مسائل ربط داد. 
وی از حمایت جدی وزارت نفت و ش��رکت های 
زیرمجموعه آن از برگزاری نمایشگاه انرژی کیش 
خبر می دهد و می افزاید: برنام��ه وزارت نفت این 
اس��ت که نمایش��گاه های عمومی مش��ابه نفت را 
تبدیل به نمایش��گاه های تخصصی کند و ما همین 
توصی��ه را ب��ه برگزار کنن��دگان نمایش��گاه انرژی 

کیش هم داشتیم. 

توسعه جایگاه بخش خصوصی در صنعت نفت

با این وجود فعاالن بخش خصوصی در صنعت نفت به 
امید بازگش��ایی فرصت های جدید برای سرمایه گذاری 
داخل��ی و خارجی این نمایش��گاه را جدی دانس��ته اند. 
حس��ین مقدس��ی مدیرعام��ل ش��رکت پارس جه��د 
)تولید کننده ابزار دقیق( با اش��اره ب��ه اینکه حضور در 
نمایش��گاه برای هر فع��ال دولتی و خصوص��ی تاثیرات 
مثبتی دارد، به »فرصت امروز« می گوید: »سال گذشته 
نمایشگاه به شکل ضعیفی برگزار شد اما امسال با حضور 
شرکت های وزارت نفت امیدواریم بتوانیم جایگاه خود را 

در صنعت نفت توسعه دهیم.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه وزارت نف��ت بزرگ تری��ن 
مش��تری این ش��رکت اس��ت، می افزای��د: »تالش های 
م��ا در تولیدتجهیزات ابزار دقیق به بار نشس��ته اس��ت 
به ط��وری که موفق ش��دیم در خارج از کش��ور با وجود 
تحریم ها پروژه های خوبی را مدیریت کنیم. با این وجود 
از مس��ئوالن می خواهیم فضای فعالیت را در حوزه نفت 
کامال تخصصی بدانند و از دانش و تولید بومی اس��تفاده 
کنند زیرا برخی از موارد مش��اهده می ش��ود ب��ا اینکه 
محصول مورد نظر در کشور وجود دارد مبادرت به تامین 

محصول از خارج کشور می کنند.« 
مقدسی معتقد است نگاه به تولید و خودکفایی در ایران 
نیازمند تغییر است زیرا در تامین نیازهای کشور به جای 
تولید علم و دانش تنها واس��طه گری صورت می گیرد و 

حتی شرکت های بزرگ صرفا نگاه خدماتی دارند. 

چاره اندیشی برای جلب سرمایه گذار 
خصوصی 

امیررضا حی��دری ن��وری، مدیر واحد ب��ورس انرژی 
کارگزاری نواندیشان بازار س��رمایه نیز با اشاره به اینکه 
امیدواریم در روزهای آتی مسئوالن رده باالی وزارت نفت 
با حضور در نمایش��گاه از توان کسب شده فعاالن بخش 
خصوصی در صنعت نفت بازدید کنند، به »فرصت امروز« 
می گوید: »با توج��ه به کاهش قیمت نف��ت و اثرگذاری 
منفی آن بر اقتصاد کشور، سرمایه گذاری ها در این حوزه 
نیز با اما و اگر مواجه شده است. سرمایه گذار به درستی 
نمی داند که با آورده خ��ود در این حوزه چه کند، در این 
فضا مسئوالن و برنامه ریزان وزارت نفت باید با جلب نظر 
این افراد، تمایل سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری جلب 
کنند.« وی با اش��اره به اینکه نباید حتی سرمایه گذاری 
کوچک را در این صنعت نادیده گرفت، می افزاید: »جلب 
سرمایه گذار در داخل باید در برنامه ریزی مدون صورت 
گیرد، صرف امید به ش��رکت های بزرگ انگشت شمار با 

ماهیت خصولتی کافی نیست.«
بدون شک برپایی نمایش��گاه با چندین سال فعالیت 
متوال��ی با هم��ه اف��ت و خیزه��ا فرصت خوبی اس��ت، 
به خصوص اگر نمایش��گاه بین المللی باش��د. ابراهیمی 
معاون پروژه های شرکت کیمیا پترو گاز ایلیا با اشاره به 
اینکه فعاالن بخش خصوصی صنعت نفت به دلیل برخی 
مسائل با وجود تحریم ها رایزنی های خود را با شرکت های 
خارجی با جدیت پیگیری می کن��د، به »فرصت امروز« 
می گوید: »حض��ور در کنار ش��رکت های خارجی قطعا 
تاثیرات خاص خود را دارد اگرچه موفقیت هر ش��رکت 
مس��تلزم تالش های خود ب��رای ارتقای س��طح دانش و 
تکنولوژی است از این رو این نمایشگاه تنها محلی برای 
ابراز بودن اس��ت و نمی تواند آینده کاری ما را روش��ن تر 
کند.« وی در ادامه صحبت های خود با اش��اره به اینکه 
بیشترین تعامل بخش خصوصی با وزارت نفت ازطریق 
شرکت های بزرگ صورت می گیرد، می افزاید: »ارتباط ما 
با شرکت های وزارت نفت با واسطه است درحالی که این 
ارتباط با شرکت های خارجی این گونه نیست. انتظار این 

است که موانع از سوی مسئوالن برداشته شود.«

چین هم با واردات نفت نتوانست از 
کاهش قیمت آن جلوگیری کند

چین رکورد واردات نفت خود را در ماه دس��امبر 
شکس��ت و همزمان ب��ا کاهش ش��دید قیمت نفت 
در بازارهای جهانی ش��رکت های نفت��ی دولتی این 
کش��ور به رون��د واردات نفت و ذخیره آن س��رعت 
بخش��یدند . براساس اطالعات منتشر ش��ده از اداره 
کل گمرک این کشور حجم صادرات نفت این کشور 
در ماه دس��امبر به روزانه هفت میلیون و 190 هزار 
بشکه در روز رسیده که در مقایسه با واردات روزانه 
هشت میلیون و 810 هزار بشکه در ماه آوریل افزایش 
نشان می دهد . همچنین حجم واردات نفت خام چین 
در سال 2014 میالدی به 310 میلیون تُن رسید که 
باالترین حجم واردات نفت خام این کش��ور تاکنون 

به شمار می رود.
به نظر می رس��د عطش ش��دید چی��ن و افزایش 
تقاضای این کش��ور ب��رای واردات و ذخیره کردن 
نفت خام موجبات تحکیم و تقویت بازارهای جهانی 
نفت را فراه��م آورد، بازاری که ای��ن روزها وضعیت 
آشفته ای را تجربه می کند و قیمت نفت خام در آن به 
پایین ترین میزان آن در پنج سال اخیر رسیده است . 
براساس پیش بینی های صورت گرفته تقاضای چین 
برای نفت خام در س��ال جاری می��الدی پنج درصد 
افزایش خواهد یافت. این درحالی است که پکن قصد 
دارد تا میانه س��ال جاری میالدی هفت میلیون تُن 

دیگر بر ذخایر نفت خام استراتژیک خود بیفزاید . 
در همین راستا و براس��اس اطالعات منتشر شده 
ش��رکت نفت چاینا نش��نال یونایتد به عن��وان یکی 
از زیرمجموعه ه��ای ش��رکت نفت و ان��رژی دولتی 
اویل به ش��مار می رود ک��ه 47 محموله نفتی  چاینا
را در بازار س��نگاپور خریداری کرده و آنها را در ماه 
گذشته تحویل گرفته است . امی سان از تحلیلگران 
موسسه آیس��یس در گوانگژو در گفت وگوی تلفنی 
ب��ا خبرگ��زاری بلومبرگ گف��ت: به نظر می رس��د 
محموله های نفتی خریداری ش��ده توس��ط شرکت 
نفتی دولتی چاینا  اویل در ماه اکتبر تخلیه ش��ده و 
نفت خام موجود در آن به ذخایر این کش��ور اضافه 
شده است و این موضوع کمک ش��ایانی به افزایش 
حجم واردات نفت خام این کش��ور کرده است . سان 
ادامه داد: دولت مرکزی در پکن قصد دارد با استفاده 
از شرایط موجود در بازارهای جهانی نفت و کاهش 
قیمت ش��دید این محص��ول ذخایر اس��تراتژیک و 

تجاری خود را افزایش دهد . 

رییس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم استان بوشهر: 

طراحان کاهش بهای نفت پشیمان 
خواهند شد

ملت ایران خواهان پایان تحریم ظالمانه علیه ایران 
اسالمی هستند و به هر میزان که مذاکره کنندگان 
در گروه 1+5 راه منطقی و س��رعت عمل را در پیش 

نگیرند، بدانند ضرر خواهند کرد.
رییس جمه��وری دیروز در اجتم��اع بزرگ مردم 
اس��تان بوش��هر با تاکید بر اینکه »ما در چارچوب 
منافع ملت ایران و با منطق و استدالل، راه مذاکره، 
همزیس��تی مس��المت آمیز با جهان، تعقل و تعامل 
س��ازنده را ادامه خواهیم داد«، تصریح کرد: به همه 
آنهایی که در راه اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران قدم گذاشته بودند و امروز نیز ممکن است به 
فکر قدم گذاشتن در همان راه باشند، اعالم می کنم 

که دوران تهدید و تحریم سپری شده است.
رییس جمه��وری همچنی��ن به موض��وع کاهش 
50 درصدی بهای نفت اشاره کرد و گفت: آنهایی که 
کاهش قیمت نفت را علیه برخی از کشورها طراحی 

کرده اند، پشیمان خواهند شد.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه تنها یک سوم بودجه 
ایران به نفت وابسته اس��ت و راه جبران این کاهش 
بهای نفت را هم پیش بینی کرده  ای��م، افزود: تداوم 
کاهش بهای نفت ادامه نمی یابد. اگر ایران از کاهش 
قیمت ضرر می کند بدانید کش��ورهای تولید کننده 
دیگر همچون عربس��تان و کویت بی��ش از ما ضرر 

خواهند کرد.
رییس ش��ورای عالی امنیت مل��ی اضافه کرد: 
آمار و ارقام نش��ان می دهد عربستان 80 درصد 
بودجه س��االنه اش به فروش نفت وابسته و 90 
درص��د صادراتش مرب��وط به ف��روش نفت خام 
اس��ت و کویت 95 درص��د بودجه اش وابس��ته 
به نفت و ح��دود 95 درصد صادرات��ش مربوط 

به فروش نفت خام اس��ت.
رییس جمهوری گفت: امسال با افزایش صادرات 
غیرنفتی اجازه نخواهیم داد اقتصاد ایران تحت فشار 

کاهش قیمت نفت قرار گیرد.
دکتر روحان��ی با تاکید بر اینکه مل��ت ایران برای 
آرامش در بازار اقتصادی و رون��ق اقتصاد و افزایش 
رش��د در تالش اس��ت، گفت: اگر همه کارگاه های 
تولیدی کشور که در بخش های دولتی و خصوصی 
فعال هستند، هرماه یک درصد به تولیدشان اضافه 
کنند، رشد اقتصادی ایران به باالتر از هشت درصد 
خواهد رسید و این حرکت با تالش، کوشش و همت 

بلند ملت ایران عملی خواهد شد.
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در جلس��ه اخی��ر هی��ات 
دولت، رییس جمهور خواستار 
افزایش حضور خودروس��ازان 
ایران��ی در بازاره��ای جهانی و 
ارتقای کیفیت و ایمن س��ازی 
خودروهای تولید داخل ش��د. 
خواس��ته ای منطقی اما بزرگ 
برای صنع��ت خودروس��ازی 

ایران. 
حض��ور در بازارهای جهانی 
برای هر صنعتی هدفی ایده آل 
است که اصوال در چشم اندازها 
و برنامه ه��ای راهب��ردی ه��ر 
کس��ب و کاری دیده می ش��ود. 
همه آنچه ک��ه رییس جمهور 
از صنعت خ��ودرو انتظار دارد 
در افق 1404 آمده اس��ت اما 
کارنامه صنعت خودرو نش��ان 
می دهد که این صنعت به غیر از 
بخ��ش اندکی از آنچ��ه در افق 
1404 پیش بینی ش��ده، هنوز 
گام ج��دی در جه��ت تحقق 
موارد دیگر برنداش��ته اس��ت. 
حضور دربازاره��ای جهانی از 
آن دست بخش هایی است که 
صنعت خودرو در راس��تای آن 
حرکت کرده اما هنوز نتوانسته 
به سرانجام خوشایندی برسد. 

حضور در بازارهای خارجی 
به دو معنا در افق 1404 دیده 
ش��ده؛ یکی راه ان��دازی پایگاه 
تولیدی در کش��ورهای دیگر و 
دیگری ص��ادرات خودروهای 
داخلی به کشورهای خارجی. 
راه اندازی پایگاه تولید خودرو با 
عالمت تجاری داخلی، مشترك 
یا جهانی در منطقه با تاکید بر 
صادرات محصوالت تولیدی و 
راه اندازی پایگاه تولید قطعات و 
مجموعه های خودرو با عالمت 
تجاری معتبر داخلی یا جهانی 
در منطقه، با تاکی��د بر مزیت 
رقابتی از مواردی هس��تند که 
به عنوان راهبردهای دستیابی 
به چشم انداز افق 1404 در این 
سند برای خودروسازی داخلی 
ملزوم شده است. از سوی دیگر 
تولید  ٣0 هزار دستگاه خودرو 
برای صادرات از اهدافی اس��ت 
که برای صنعت خودرو در افق 
1404 تعریف ش��ده است اما 
آن گونه ک��ه به نظر می رس��د 
صنعت خودروس��ازی داخلی 

در هیچ یک از این موارد موفق 
نبوده است. 

راه اندازی کارخانه در 
کشوری که برق ندارد

خودروس��ازان ایرانی پیش 
از این در کش��ورهای بالروس، 
سنگال، ونزوئال، سوریه و عراق، 
پایگاه تولید خودرو راه اندازی 
کرده ان��د که هیچ ی��ک از این 
پایگاه ها تاکنون نتوانس��ته اند، 
ئ��ه ای را  عملک��رد قاب��ل ارا

عملیاتی کنند. 
علی علمی، معاون صادرات و 
فروش ایران خودرو پیش از این 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
درب��اره آخری��ن وضعیت این 
پایگاه ه��ا گفته بود: »س��ایت 
ونزوئال قرار اس��ت فعال شود. 
نخس��تین محموله ب��رای این 
س��ایت فرس��تاده ش��ده، اما 
مش��کلی که در این بین وجود 
دارد موض��وع تحریم هاس��ت. 
درب��اره س��ایت س��نگال نیز 
س��رمایه گذاری در این کشور 
از ابت��دا اش��تباه انجام ش��ده، 
کشوری که برق ندارد، ما در آن 
کارخانه خودروسازی راه اندازی 
کرده ای��م. هن��گام راه اندازی 
کارخانه ب��رای آزمایش بدون 
بار دستگاه ها، برق شهر مجاور 
و نص��ف پایتخت قطع ش��ده 
اس��ت. این موارد از ابتدا قابل 
پیش بین��ی بوده اند ام��ا به هر 
حال این سایت اکنون موجود 
است و ما هم برنامه فعال شدن 

این سایت را داریم.«

در س���ای�ت ون�زوئ��ال دو 
خ��ط تولی��د وج��ود دارد که 
ایران خودرو از یک خط استفاده 
می کند و س��ایپا از خط دیگر. 
البته ایران خ��ودرو می خواهد 
س��اخت خ��ودرو در ونزوئال را 
از مرحل��ه CKD آغ��از کند. 
ظرفیت تولید در این س��ایت، 
10 هزار دستگاه در یک شیفت 
و 20 هزار دستگاه در دو شیفت 

است. 

فاصله با ایده آل ها
با اینک��ه یک��ی از غول های 
خودروس��ازی ای��ران آمادگی 
خ��ود را ب��رای بازگش��ت ب��ه 
بازارهای خارج��ی اعالم کرده 
اس��ت ام��ا همچن��ان فاصله 
معن��اداری ب��ا ه��دف ایده آل 
حض��ور در بازاره��ای خارجی 
احساس می شود. در اینجا باید 
پرسیدکه چرا صنعت خودروی 
ما نتوانس��ته این فاصل��ه را پر 

کند؟ 
بهرام شهریاری، عضو انجمن 
قطع��ه س��ازان و کارش��ناس 
صنع��ت خ��ودرو در گفت و گو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« در این 
باره می گوید: »م��ا نمی توانیم 
ش��یپور را از س��ر گش��ادش 
بنوازیم. صنعت خودروسازی 
ما حضور در جوامع بین المللی 
در کش��ورهایی نظیر ونزوئال، 
س��وریه و ب��الروس را یک بار 
تجربه کرده ک��ه ناموفق بوده، 
زی��را م��ا مکان یابی درس��تی 
نداش��تیم و محصول انتخاب 

ش��ده مناس��ب نبوده اس��ت. 
محصول��ی ک��ه ب��رای تولید 
در کش��ورهای دیگر از س��وی 
خودروس��ازان ایرانی، انتخاب 
شد، محصول دهه های گذشته 
ب��ود و تصور نی��ز این گونه بود 
که مش��تریان آن بازارها باید 
با ای��ن محصول س��ر کنند در 
صورتی ک��ه ش��رایط واردات 
خودرو در آنجا س��هل تر است؛ 
بنابرای��ن محصول م��ا باید با 
محصول خودروسازان خارجی 

بنام قابل رقابت باشد.«

راهکار بین المللی شدن 
چیست؟ 

حاال صحب��ت از در دس��ت 
گرفت��ن بازاره��ای خارجی از 
س��وی صنعت خودروس��ازی 
داخلی می شود، صنعتی که با 
واردات خودروه��ای چینی در 
حال واگذاری بازار بومی خود 
به رقبای آسیایی اش است. اما 
در هر صورت این هدف گذاری 
در اف��ق 1404 یعن��ی یکی از 
اصلی ترین س��ند چش��م انداز 
کشور دیده ش��ده و عزم دولت 
نیز بر تحقق این اهداف است؛ 
بنابراین حاال باید دانس��ت که 
راه رسیدن به این اهداف برای 

صنعت خودرو چیست؟ 
ش��هریاری در پاس��خ به این 
پرس��ش، اظه��ار می کن��د: 
»حضور خودروسازان ایرانی در 
بازارهای خارجی از جایی معنا 
پیدا می کند که خودروس��ازان 
خارجی در ای��ران حضور پیدا 

کرده و این حض��ور به تحول و 
قابل رقابت شدن صنعت خودرو 
بپردازد. در این حالت به صورت 
خودبه خودی صنعت خودروی 
م��ا بین الملل��ی خواهد ش��د. 
طبیعتا خودروس��ازان خارجی 
زمانی ک��ه متوج��ه ش��وند که 
می توانند در ایران یک محصول 
با قیم��ت تمام ش��ده پایین تر 
تولید کنند، تمایل بیش��تری 
برای حضور دارند. همان کاری 

که آلمان درباره برزیل کرد.«
داوود میرخانی رشتی، دبیر 
انجم��ن خودروس��ازان نیز در 
گفت و گو ب��ا »فرصت امروز« 
در این باره بی��ان می کند: »ما 
برای اینکه بتوانیم در س��طح 
بین المللی حض��ور پیدا کنیم 
باید محص��ول ب��ه روز رقابتی 
تولید کنیم تا دیگران بپسندند. 
برای این کار هم باید در پلتفرم 
و طراحی سرمایه گذاری شود. 
تکنولوژی ه��ای حاضر متعلق 
به ٣0 سال پیش است و نیاز به 
تغییر دارد. برای سرمایه گذاری 
نیز به ریال، ارز، فروشنده ای که 
به شما محصول بفروشد و ابزار 
نقل و انتقال پول نیاز است. در 
حال حاضر امکان نقل و انتقال 
پول وجود ن��دارد و ریال نیز به 
دلیل بحران دو ساله اخیر کافی 

نیست.«
او می افزاید: »راه دیگر جذب 
س��رمایه های خارجی اس��ت. 
روشی که بس��یاری از کشورها 
آن را به کار برده اند اما برای این 
کار نیاز به فضای کس��ب و کار 
مناس��ب اس��ت، در حالی ک��ه 
فضای کس��ب و کار ما سودآور 
نیست و اگر می خواهیم به این 
اهداف برسیم باید مشکالت را 
برطرف کنیم. اهداف مطلوبی 
وجود دارد و ما نیز به آن اعتقاد 
داریم ام��ا ابزاره��ای انجام آن 

وجود ندارد.«
موانع بر س��ر راه بین المللی 
شدن صنعت خودروی داخلی 
زیاد اس��ت اما روشن است که 
بین المللی ش��دن این صنعت 
نیازمند باز شدن درهای کشور 
به روی سرمایه گذاران خارجی 
اس��ت؛ بنابرای��ن سرنوش��ت 
خودروس��ازان داخل��ی ب��ه 
سرنوش��ت رقبای جهانی شان 

در کشور گره خورده است. 

خودروسازی ایران تا بین المللی شدن فاصله ای طوالنی دارد
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عدم توجه به متوازن سازی سود 
درزنجیره فوالد

در حال حاضر در زنجیره فوالد دو ن��وع عدم توازن 
وجود دارد؛ یکی عدم توازن در ظرفیت تولید و دیگری 
عدم توازن در س��ودآوری که هر دو ناشی از فقدان دید 
یکپارچه و مدیریت فراگیر در این صنعت اس��ت و هر 

کدام مسبب ایجاد و تشدید دیگری است. 
تولید فوالد مشتمل بر چندین حلقه است که اندکی 
کم توجهی به یک حلقه س��بب بروز مشکالت در سایر 
حلقه ها می شود. این توجه باید دربرگیرنده تمامی  ابعاد 
و تحت مدیریت متخصص و جامع باش��د تا هم میزان 
تولید در حلقه های مختلف متناسب شود و هم با ایجاد 
توازن و تناسب در سودآوری بخش ها، سرمایه گذاران 
را نسبت به ورود به زنجیره تولید فوالد ترغیب کرده و 

اطمینان خاطر بخشد. 
بررسی ها نش��ان می دهد که میزان س��ودآوری در 
حلقه های ابتدایی زنجیره تولید فوالد بس��یار باالتر از 
حلقه های پایانی آن اس��ت. در چند سال اخیر حاشیه 
سود ش��رکت های بزرگ تولیدکننده سنگ آهن بیش 
از دو برابر ش��رکت های بزرگ فوالدی بوده اس��ت. به 
همین دلی��ل و در پنج س��ال اخیر ب��ازده دارایی های 
ش��رکت های بزرگ فوالدی کمتر از نصف شرکت های 

بزرگ سنگ آهنی بوده است. 
همچنین نس��بت بهای تمام ش��ده به فروش نیز که 
میزان تاثی��ر نهاده های تولی��د را منعکس می کند، در 
ش��رکت های فوالدی بی��ش از دو برابر ش��رکت های 

معدنی است. 
ب��ا توجه به ای��ن اطالعات، مش��خص می ش��ود که 
سودآوری در زنجیره فوالد از معدن تا محصول نهایی 
به درستی تقسیم نشده و نامتوازن بودن آن بسیار قابل 
توجه است، اما سوالی که پیش می آید این است که این 
س��ودآوری در بخش معادن که عامل بسیار مهمی  در 
ترغیب سرمایه گذاری در این بخش  است، چرا اکتشاف 
و استخراج شایس��ته ای را به همراه نداش��ته است؟ با 
اندکی تامل در طرح های توسعه ای معادن و مجوزهای 
صادر شده چند س��اله اخیر درمی یابیم که این حاشیه 
سود باال به جای سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج 
که رس��الت اصلی معدن داری اس��ت، ص��رف احداث 
طرح های فوالدسازی شده اس��ت؛ آن هم در نقاطی از 
کشور که از دسترسی آس��ان به نهاده های مهم تولید 

فوالد برخوردار نیست! 
از سوی دیگر در سال گذشته بیش از 24 میلیون تن 
سنگ آهن از کشور خارج شده است درصورتی که اگر 
همین س��نگ آهن تا مرحله تولید گندله فرآوری شود 
حدود چهار هزار میلیارد تومان ب��ه ارزش افزوده ملی 
کش��ور اضافه می ش��ود. در حال حاض��ر صنعت فوالد 
کشور از حدود 10 میلیون تن کمبود گندله رنج می برد 
و تولیدکنندگان آهن اسفنجی به س��ختی ماده اولیه 
خود را تامین می کنند. این در حالی اس��ت که میزان 
س��رمایه گذاری الزم برای تولید گندله کمتر از س��ایر 
بخش های زنجیره فوالد اس��ت، البته خوش��بختانه با 
آگاهی که سرمایه گذاران پیدا کرده اند، چندین طرح 
گندله در کش��ور تعریف و در حال احداث اس��ت، اما 
پیشرفت فیزیکی هیچ یک از آنها باالی ٣0 درصد نبوده 
و به نظر نمی رسد که تا دوس��ال آینده به بهره برداری 
برس��ند. در چند س��ال گذش��ته ع��وارض صادراتی 
سنگ آهن صفر و قیمت جهانی آن باال بوده است که با 
توجه به عوارض ٣0 درصدی کنسانتره و گندله، باعث 
شده معدن داران به جای فرآوری سنگ آهن، به صادرات 
این ماده اولیه مهم روی آورند. عدم سرمایه گذاری در 
تولید کنسانتره وگندله سبب سرمایه گذاری کمتر در 
تولید آهن اسفنجی شده اس��ت، به طوری که در حال 
حاضر تعداد کارخانه های تولیدکننده آهن اس��فنجی 

کمتر از تعداد انگشتان دو دست است. 
صنعت ف��والد در حلقه ه��ای پایانی یعن��ی ذوب و 
نورد از یک بازار رقابتی برخوردار اس��ت و بالعکس در 
حلقه ه��ای آغازین با انحصار روبه رو اس��ت. در اقتصاد 
نیز هر کجا که انحصار وجود داش��ته باش��د، تمایل به 
تحصیل منفعت بخشی بیشتر است. این انحصار به ویژه 
در حلقه قبل از ذوب یعنی آهن اس��فنجی، مشکالت 
عدیده ای را برای فوالدس��ازان ایجاد کرده است، البته 
همان طور که قبال بیان ش��د یک دلیل مهم ایجاد این 
بازار انحصاری در بخش آهن اسفنجی، کمبود گندله 
به عنوان ماده اولیه این بخش اس��ت که آن هم به عدم 
توجه به فرآوری سنگ آهن بازمی گردد، بنابراین باز هم 
مالحظه می شود که نامتوازن بودن سودآوری و ظرفیت 
تولید در حلقه های مختلف، یکدیگر را تشدید کرده اند. 
در حال حاضر، 9 تولیدکننده آهن اسفنجی در کشور 
وجود دارد که عمال سه یا چهار کارخانه به فروش آهن 
اسفنجی مبادرت می کنند و سایر تولیدکنندگان این 
بخش، آهن اس��فنجی تولیدی خود را در خطوط ذوب 
خود مورد اس��تفاده قرار می دهند. این بازار به ش��دت 
انحصاری اس��ت و عدم تناس��ب عرضه و تقاضا در این 
حلقه باعث ش��ده که آهن اس��فنجی با قیمتی باالتر از 
حد معم��ول به فروش برس��د که این مس��ئله کاهش 
حاش��یه س��ود واحدهای تولیدکننده فوالد خام را به 
دنبال داش��ته اس��ت. واحدهای ذوبی کشور به واسطه 
نامتناسب بودن عرضه و تقاضا در بازار قراضه به عنوان 
دیگر ماده اولیه خود نیز تحت فش��ار ق��رار گرفته و از 
آن سو هم کاهش سودآوری به آنان تحمیل شده است. 
رکود بازار محصوالت فوالدی به ویژه در مقاطع طویل و 
کاهش قیمت آن در بازار هم تولیدکنندگان فوالد خام 
را مجبور به کاهش قیمت ش��مش کرده، به طوری که 
با در نظر گرفتن ش��رایطی که وصف شد، حاشیه سود 
واحدهای ذوب خصوص��ا در بخش خصوصی به حدود 
صفر رسیده و حتی در برخی کارخانه ها منفی هم شده 
اس��ت.  در بخش نورد هم به دلیل رقابت��ی بودن بازار 
وضعیت به همین گونه است. کاهش تقاضای محصوالت 
فوالدی و تداوم رکود بازار، سبب افت شدید قیمت ها 
ش��ده و به علت عدم کاهش متناس��ب قیمت شمش، 
سودآوری واحدهای نوردی نیز تنزل پیدا کرده است، 
به گونه ای که به اعتقاد برخی کارشناسان، تولید میلگرد 
در اندازه های معمول در شرایط کنونی توجیه اقتصادی 
ندارد یا به عبارت دیگر شرکت را متحمل زیان می کند. 

کمبود گندله یکی از چالش های 
فراروی صنعت فوالد کشور

با توجه ب��ه وجود مزیت هایی همچ��ون قرار گرفتن 
در س��احل خلیج فارس و دسترس��ی به آب های آزاد، 
استان هرمزگان گزینه نخس��ت برای توسعه فوالد در 

کشور است.
به��رام س��بحانی، ریی��س هیات مدی��ره انجم��ن 
تولیدکنندگان فوالد ایران با اع��الم این نکته گفت: با 
بیان اینکه در آینده نه چندان دور، حاشیه خلیج فارس 
به پایگاه تولید فوالد در کشور تبدیل می شود، تصریح 
کرد: برای تحقق این امر باید زیرساخت های الزم، نظیر 
توسعه اس��کله ها و امکان بارگیری و تخلیه و ترخیص 
محصول، تامین آب، برق و گاز مورد نیاز صنعت فوالد 

در این استان ایجاد شود.
مدیر عامل ف��والد مبارک��ه و ریی��س هیات مدیره 
شرکت فوالد هرمزگان با بیان اینکه فوالد مبارکه برای 
راه اندازی فوالد هرمزگان بیش از یکهزار و ۵00 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری ارزی و ریالی کرده است، از عرضه 

بخشی از سهام فوالد هرمزگان در بورس خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت و نقش صادرات مواد و تولیدات 
غیر نفتی در اقتصاد کش��ور اظهار داشت: سال گذشته 
یک میلی��ون و ۸0 هزار تن ان��واع محصوالت فوالدی 
فوالد مبارکه به بازارهای اروپایی و خاور دور صادر شد 
که از این میزان س��هم فوالد هرم��زگان 2۵0 هزار تن 
بود این در حالی اس��ت که در 9 ماهه امسال نیز حدود 
یک میلیون تن فوالد صادرات کرده ایم که سهم فوالد 
هرمزگان 2٣0 هزار تن اس��ت؛ پس باید برای افزایش 
صادرات و به ویژه سهم فوالد هرمزگان برنامه ریزی های 

گسترده تر و جدی تری داشته باشیم.
سبحانی کمبود گندله را یکی از چالش های فراروی 
صنعت فوالد کش��ور دانس��ت و بر ضرورت احداث یک 
کارخانه 2/۵ میلیون تنی گندله س��ازی در ابتدای خط 
تولید فوالد هرمزگان تاکید کرد. به گزارش استیل ایران 
به نقل از فوالدنیوز، رییس هیات مدیره فوالد هرمزگان 
گفت: در حال حاضر 1۶ میلیون تن فوالد در کشور تولید 
می شود که فوالد هرمزگان با 1/۵ میلیون تن، 10 درصد 

تولید فوالد را به خود اختصاص داده است.

مخالف حذف معافیت مالیاتی 
سنگ آهن هستیم

نایب رییس انجمن س��نگ آهن ایران گفت: انجمن 
س��نگ آهن مخالف حذف معافیت مالیاتی سنگ آهن 
است. بهرام شکوری، عضو خانه معدن ایران، اظهار کرد: 
با تالش هایی که از س��وی انجمن س��نگ آهن صورت 
گرفت اخذ عوارض از مواد معدنی فرآوری ش��ده نظیر 
کنسانتره ممنوع شد اما از یک ماه گذشته زمزمه هایی 
در مجلس درخصوص اخذ مالیات از سنگ آهن با هدف 
محدود کردن صادرات این ماده معدنی مطرح ش��ده 
که اجرای این موضوع منجر به کاهش بیشتر صادرات 
سنگ آهن خواهد ش��د. وی با بیان اینکه میزان تولید 
و صادرات این محصول نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته کاهش داشته است، افزود: صادرات سنگ آهن 
در حال حاضر ٣۵ درصد کاهش و تولید آن نیز نزدیک 
به ۵0 درصد افت داش��ته و درصورتی ک��ه مالیات هم 
از صادرات این ماده معدنی دریافت ش��ود توان تولید 
بسیاری از واحد ها از بین خواهد رفت و تعطیل خواهند 
شد. ش��کوری در خاتمه گفت: در ش��رایطی که با افت 
قیمت نفت مواجه هستیم درآمدهای جایگزین نظیر 

صادرات سنگ آهن می تواند موثر باشد.

مراجعه تعمیراتی خودرو باید به 
زیر 2 درصد در سال برسد

مدیر صنای��ع خودرو س��ازی و نی��رو محرکه گفت: 
مراجع��ه تعمیراتی خ��ودرو باید به زی��ر دو درصد در 

سال برسد.
به گزارش شاتا، امیر حس��ین قناتی افزود: متوسط 
مراجعه صاحبان خ��ودرو در جهان ح��دود دو درصد 
 اس��ت ک��ه امیدواریم ب��ا تدابیر اندیش��یده ش��ده به 

1.٣ درصد برسد.
وی با اش��اره به روش های پایش و دس��تیابی به این 
اهداف افزود: بحث نظارت بر اس��تاندارد و کیفیت دو 
مقوله جداست. استاندارد وظیفه سازمان ملی استاندارد 
است و مستقیما وظیفه دارد مقوله استاندارد در بخش 
صنعت خودرو که براس��اس استانداردهای ۵۵ گانه ای 

که در سال ۸2 تصویب کردند را نظارت وکنترل کند.
قناتی تصریح کرد: کیفیت در سطح مطلق نیست و 
باید هر روز بهتر ش��ود و در مقطعی سازمان استاندارد 
می تواند وارد ش��ود و کل مجموعه باید جوابگو باشند 
سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول نهایی 

نظارت بر تولید کننده است.
 به گفته وی، با وجود ۵۵ هزار قطعه و ٣2 مجموعه 
قطعه خودرو مقوله کیفیت نه در صنعت خودرو که در 
همه صنایع باید مورد ارزیابی، نظارت و پایش مستمر 

قرار گیرد.
قناتی ادامه داد: اما نظارت بر چهار هزار قطعه وظیفه 
سازمان اس��تاندارد و بهبود کیفیت وظیفه خودروساز 
است که براساس اهدافی که وزارتخانه دارد عمل کند. 
یکی از اه��داف مهم ما مراجعه تعمیراتی خودروس��از 
است که باید کاهش یابد؛ در حال حاضر این عدد 2.7 

در سال است.

فوالد 

آهن 

خودرو

یادداشت 

سیدرسول خلیفه سلطانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

عسل داداشلو

ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و 
صادرکنن��دگان صنایع نس��اجی ایران از 
قرارداد تجارت ترجیحی ای��ران و ترکیه 
در زمینه نس��اجی انتقاد و پیشنهاد کرد 
که به جای تجارت ترجیحی، کارخانه های 
نساجی مشترك با ترك ها راه اندازی کنیم.  
سعید حسین زاده در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه مجموع ارقام تجارت ترجیحی 
ایران و ترکیه در دو تا سه فهرست است که 
شکالت، ماهی و. . . نیز شامل آن می شود، 
اظهار کرد: در بخش نساجی تقریبا تمامی 
موارد از جمله پوشاك، پارچه، نخ و فرش 
در این فهرس��ت آمده که شامل تخفیف 
40 درص��دی ع��وارض می ش��ود.  وی با 
اش��اره به توافق این قرارداد در سفر اخیر 
رییس جمه��ور به ترکیه گف��ت: از همان 
ابتدا مخالفت خود را با این موضوع اعالم 
کردیم چراکه در شرایط فعلی کارخانجات 
نساجی ما مش��کل دارند و در حال حاضر 
بازار از کاالهای خارجی اشباع شده است؛ 
به این ترتیب این قرارداد بیشتر به تولید 
داخل��ی ضربه می زن��د.  ریی��س اتحادیه 
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان صنایع 
نساجی ایران با بیان اینکه قرارداد تجارت 
ترجیحی ایران با ترکیه در زمینه نساجی 
کامال یک طرفه است، افزود: تعرفه واردات 
پوش��اك 200 درصد بود که ب��ا توجه به 
این تخفیف 40 درصدی ب��رای ترکیه به 
1۶0درصد کاهش یافته است.  حسین زاده 
ادامه داد: البته مطمئن نیستم که ایران در 
ازای ای��ن قرارداد چ��ه امتیازاتی دریافت 
کرده اس��ت اما ش��نیده ام که با مخالفت 

مقامات صنعتی ما نیز روبه رو ش��ده است 
چرا ک��ه انجام ای��ن کار لطم��ه بزرگی به 

صنعت ما وارد می کند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه از وزارت صنعت 
خواس��تیم در قبال این موض��وع حداقل 
از جهات��ی برای تولیدکنندگان نس��اجی 
کش��ور جبران مافات کنند، گفت: ایجاد 
این تخفیف 40 درصدی ممکن است فقط 
محدود به ترکیه نش��ود و به عنوان مثال 
تبدیل به رانتی ش��ود که کاالهای چینی 
از این طریق وارد کش��ور ش��وند.  رییس 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
صنای��ع نس��اجی ای��ران واردات اجناس 
نس��اجی تحت نظارت و ب��ا کیفیت باال را 
قابل قبول دانست و اظهار کرد: اگر اجناس 
از طریق قانونی و با کیفیت باال وارد شوند 
ما راضی هس��تیم اما اینکه هر جنس��ی با 
هر قیمتی به کش��ور بیاید س��ودی برای 
ما ن��دارد. به هر ح��ال ما معتقدی��م که با 
رقابت ساخته می ش��ویم و با محدودیت 
به جایی نمی رس��یم اما ای��ن رقابت باید 
دو طرف��ه و عادالنه باش��د.  حس��ین زاده 
با بی��ان اینک��ه کارخانجات م��ا در حال 
حاضر با ظرفی��ت 100 درصدی خود کار 
نمی کنن��د، گفت: همین موضوع س��بب 
ش��ده هزینه های آنه��ا افزای��ش یابد و از 
طرفی این قرارداد کمک به صنعت ترکیه 
اس��ت اما ما امیدواریم که بتوانیم به جای 
عقد این گون��ه قرارداده��ا کارخانه های 
مشترك با ترکیه را در داخل کشور ایجاد 
 کنیم تا آنها نیز بتوانند از ظرفیت خالی ما 

استفاده کنند. 

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
درباره ماده 2۸ الحاق��ی الیحه رفع موانع 
تولید گفت: ای��ن ماده با هدف تس��هیل 
فرآینده��ای گمرک��ی، برخ��ی مقررات 
گمرك را اصالح کرده ب��ود که در صحن 
علنی مجلس ایرادات قانونی و نگارش��ی 
به آن وارد ش��د و ما هم آن را پذیرفتیم و 

اصالحات مورد نظر را انجام دادیم. 
 حمیدرض��ا فوالدگ��ر در گفت وگ��و با 
فارس، در خص��وص انتق��ادات و ایرادات 
وارد ش��ده به ماده الحاقی 2۸ الیحه رفع 
موانع تولید مبنی بر اینکه این ماده موجب 
بی اثر شدن قوانین و دس��تورالعمل های 
مربوط به شفاف س��ازی و مبارزه با فساد 
می شود، اظهارداش��ت: به هیچ وجه قصد 
این نب��وده که مباح��ث مبارزه با فس��اد 
کمرنگ ش��ود. این ماده مشکالتی داشت 

که مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت. 
ریی��س کمیس��یون وی��ژه حمایت از 
تولید درخصوص ماده 2۸ گفت: این ماده 
با ه��دف تس��هیل فرآینده��ای گمرکی، 
برخی مق��ررات گمرك را اص��الح کرده 
بود ک��ه در صحن علنی مجل��س ایرادات 
قانونی و نگارش��ی به آن وارد ش��د، ما هم 
آن را پذیرفتیم و اصالح��ات مورد نظر را 
انجام دادیم.  وی درب��اره ٣0 ماده الحاقی 
به الیحه دول��ت، گفت: ای��ن ٣0 ماده در 
طرح های حمایت از تولی��د ملی بوده که 
به کمیسیون ویژه ارجاع شده بود، الیحه 
حمایت از تولید دولت که به الیحه خروج 
از رکود معروف اس��ت نیز ٣0 ماده داشت 
که ٣0 ماده ط��رح به م��واد الیحه دولت 

افزوده شد. 
به گفته فوالدگر در زمان بررسی الیحه 
در کمیس��یون اصالحاتی انجام و گزارش 
نهای��ی آن به مجلس ارائه ش��د. دو، س��ه 
م��اده از الیحه را صحن علن��ی مجلس به 
کمیسیون ارجاع داد که گزارش آن نهایی 

شده و در صحن مطرح می شود. 
فوالدگر تاکید کرد: در یکی، دو س��ال 
گذشته سه طرح در راس��تای حمایت از 
تولید ملی به کمیس��یون ویژه ارائه و مواد 
پیش��نهادی به الیح��ه رفع موان��ع تولید 

دولت اضافه شد. 
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که ٣0 
ماده الحاقی مجلس ب��ه الیحه دولت چه 
محورهایی دارد، گفت: م��وارد متعددی 
دارد؛ یک��ی از آنه��ا راه اندازی حس��ابی 
برای حمایت از تولید ملی اس��ت، تمدید 
تس��هیالت بانکی، اصالح موادی از قانون 
معادن، تامی��ن اجتماع��ی، فناوری های 
نوین، مسائل بانکی و کشاورزی و ...  رییس 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ادامه داد: 
بحث شفاف  سازی و مبارزه با فساد به قوت 
خود در الیحه رفع موانع تولید باقی است 
و ما سعی کردیم عالوه بر حمایت از تولید، 
مبارزه با فس��اد و شفاف س��ازی برجسته 
ش��ود.  فوالدگر با اش��اره به روند بررسی 
الیحه رف��ع موانع تولی��د در صحن علنی 
مجلس گفت: مواد پیش��نهادی دولت به 
اتمام رسیده و 27 ماده الحاقی هم تصویب 
شده اس��ت. تنها موادی که به کمیسیون 
ارجاع شده طی امروز و فردا مورد بررسی 

قرار می  گیرد. 

انتقاد صنایع نساجی از اعمال تعرفه 
ترجیحی درواردات پوشاک ترکیه

 شفاف سازی و مبارزه با فساد 
به قوت خود باقی است



اعطای تس��هیالت به بخش 
تولید همواره یکی از چالش های 
بانک ها و دولت ها در دوره های 
مختلف ب��وده اس��ت. بانک ها 
از س��ویی به خاط��ر مطالبات 
معوق تحت فش��ار هستند و از 
س��وی دیگر به خاطر پرداخت 
تسهیالت، با خواسته روزافزون 
بخش تولید مواجه هستند. در 
این میان موضوع روان س��ازی 
ارائه تس��هیالت برای حل این 

چالش مطرح شده است. 

روان سازی چیست؟ 
کارش��ناس  بغزیان  آلب��رت 
اقتص��ادی در ای��ن زمین��ه به 
»فرص��ت ام��روز« گفت: بحث 
روان س��ازی ارائه تسهیالت به 
بخ��ش تولید توس��ط بانک ها 
در واق��ع ی��ک ش��یوه اعطای 
تولید کننده  اس��ت.  تسهیالت 
ب��رای گرفت��ن تس��هیالت به 
بان��ک مراجع��ه می کن��د. در 
بان��ک طرح های  این مرحل��ه 
توجیه��ی تولید کننده را از این 
دی��د که آیا می توان��د به موقع 
اقس��اط تس��هیالت را بپردازد 
بررس��ی می کند. این بررس��ی 
شامل ارزیابی سود آوری پروژه 
و توانایی پرداخت یا وثیقه هایی 
که در مقابل به بانک باید ارائه 
شود. این فرآیند روان سازی را 

برای بانک ها آسان می کند. 
بانک ها  نگران��ی  گفت:  وی 
بیش��تر بحث اعتبارمش��تری 
اس��ت. آنها می ترس��ند که با 
کاهش توانایی تولیدکنندگان 
ب��از پرداخت تس��هیالت،  در 
ب��ر می��زان معوق��ات بانک��ی 
اضافه نش��ود. طبیعی اس��ت 
که س��رمایه گذار تا حد امکان 
س��عی می کند وثیقه کمتری 
را به بانک ارائه دهد تا هزینه 
دریاف��ت تس��هیالت برای��ش 
کمت��ر باش��د ام��ا در مقابل 
بانک ه��م ت��الش می کند تا 
وثیقه ه��ای مطمئ��ن بگی��رد 
و هزینه ه��ای خ��ود را تامین 

کند؛ بانک می خواهد خدمات 
خ��ود را گران ت��ر بفروش��د و 
س��رمایه گذار ه��م می خواهد 
روان س��ازی  بگیرد؛  ارزان ت��ر 
ای��ن چالش  ب��رای تس��هیل 
ش��کل گرفته اس��ت. سرعت 
مدت تعیین اعتبار مشتری و 
توجیه طرح با متغیرهایی که 
در طرح توجیه دیده اس��ت از 
روان سازی  ویژگی های  جمله 
اس��ت. بانک ه��ا اگ��ر در این 
مرحل��ه ب��ه هوش نباش��ند و 
به درس��تی وضعیت متقاضی 
تس��هیالت را بررس��ی نکنند، 
بازپرداخت مواجه  با مش��کل 

می شوند. 
بان��ک مرکزی  وی گف��ت: 
را به  می توان��د بخش��نامه ای 
بانک ه��ا ابالغ و ای��ن روند را 
هدایت کند ولی روان س��ازی 
بانک هاس��ت  تصمیم  گرو  در 
و آنها هس��تند ک��ه چگونگی 
اجرای آن را تعیین می کنند. 

متقاضیان واقعی 
تسهیالت و بروکراسی

فرش��اد قربانی، کارش��ناس 
اقتصادی ه��م در این باره به 

فلسفه  امروز« گفت:  »فرصت 
وج��ودی بانک ها ب��رای ارائه 
خدمات به مش��تریان اس��ت. 
بانک ه��ا را نباید به عنوان یک 
موسسه صرفا انتفاعی دید که 
به دنبال سودس��ازی بیش��تر 
هس��تند. البته هی��چ کس با 
نیت عام المنفعه بانک تاسیس 
نمی کن��د، اما ی��ک بانک اگر 
می خواهد پای��دار بماند و در 
مسیر توسعه قدم بردارد باید 
ب��ه ارائه خدمات مناس��ب به 

مشتریان اقدام کند. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تاکید کرد: بانک ها به فعالیت 
برای  و  سودسازی می پردازند 
منابع جم��ع می کنند  خ��ود 
و از مح��ل ای��ن مناب��ع باید 
ب��ه بخش های��ی که نی��از به 
تس��هیالت دارن��د، خدم��ات 
ارائه بدهند. اما نحوه ارائه این 
باشد  به گونه ای  نباید  خدمات 
ک��ه بانک ها را دچار دردس��ر 
کند. میزان قابل توجه معوقات 
بانک��ی در کش��ور ب��ه دلیل 
تس��هیالت گیرندگانی  ناتوانی 
که تس��هیالت گرفته شده را 
باز پس نداده اند شکل گرفته 

اس��ت. اگر بانک ها در ارزیابی 
ان��دازه  ب��ه  وام  متقاضی��ان 
کاف��ی دقت به خ��رج ندهند 
ب��ا مش��کالت زی��ادی مواجه 

خواهند شد. 
وی افزود: ام��ا گاهی دیده 
می شود که دقت عمل بانک ها 
ش��رایطی را رق��م می زند که 
تولیدکنندگان��ی که ش��رایط 
دریاف��ت وام را دارن��د هم در 
گی��ر  بروکراس��ی  پیچ وخ��م 
می کنند. موضوع روان س��ازی 
رویه ه��ای بانک��ی ب��ه منظور 
برط��رف ش��دن موان��ع برای 
از تولیدکنندگان  این دس��ته 
اس��ت که الزم اس��ت بانک ها 
کارمن��دان و مجموعه نیروی 
آموزش  را  مربوط��ه  انس��انی 
دهن��د ت��ا ترتیبی ب��ه عمل 
آی��د ک��ه تولیدکنن��دگان در 
بروکراس��ی گرفتار نش��وند و 
دق��ت الزم ه��م در ارزیاب��ی 

متقاضیان اعمال شود. 

بانک ها منابع کافی ندارند
ش��کور اکبر نژاد، کارشناس 
خص��وص  در  اقتص��ادی 
س��رمایه گذاری  روان س��ازی 

امروز««  به »»فرصت  بانک ها 
گفت: بانک ها منابع و سرمایه 
متاس��فانه  ندارن��د.  زی��ادی 
درح��ال حاضراقتصاد کش��ور 
بیش��تر ب��ه س��مت داللی و 
س��ودآوری پی��ش م��ی رود و 
درجه��ت تولید نیس��ت. خود 
ب��ه خاطرمنابع  ه��م  بانک ها 
ان��دک مجبورند ب��ه کارهایی 
ک��ه در جهت تولید و رش��د 
تا  بپردازند  نیس��ت  اقتصادی 
سود بیشتری به دست آورند. 
وی افزود: درحال حاضر اقتصاد 
کش��ور بیمار اس��ت و به درمان 
اساس��ی نی��از دارد. دولتمردان 
باید تدابیر و راهکارهای اساسی 
و منطق��ی را پی��ش گیرند. در 
ح��ال حاض��ر بخ��ش مهم��ی 
ازمش��کالت اقتص��ادی م��ا در 
گ��رو مذاکرات اس��ت؛ به خاطر 
تحری��م، کل وضعیت اقتصاد ما 
بهم ریخته اس��ت. ما باید با دنیا 
تعامل برقرارکنیم و به س��مت 
لغ��و تحریم ها بروی��م تا فعاالن 
اقتص��ادی چرخ��ه تولی��د را به 
حرکت دربیاورند و اقتصاد کشور 
 را به سمت رشد و پویایی بیشتر 
هدای��ت کنند. این کارش��ناس 
اقتصادی تاکید کرد: متاس��فانه 
بس��یاری از مشکالت اقتصاد ما 
به س��نوات گذشته بازمی گردد؛ 
نش��ده  کارشناس��ی  طرح های 
ب��ه  بای��د  ک��ه  پروژه های��ی  و 
بهره برداری مطلوب می رسیدند 
اما نرس��یدند؛ هم��ه این عوامل 
باع��ث ش��ده اقتص��اد بیماری 
داش��ته باش��یم و اث��رات آن را 
امروزه ش��اهد هستیم. سیاست 
نادرس��ت دولتمردان گذش��ته، 
ام��روزه رکود و تورم را درجامعه 
رق��م زده اس��ت. خوش��بختانه 
دولت یازدهم توانس��ته اس��ت 
 بخش مهمی از این معضالت را 

کنترل کند. 
 اکبرن��ژاد در پای��ان گفت: 
روان س��ازی سرمایه گذاری در 
جهت تولی��د، زمانی می تواند 
صورت گیرد که با دنیا ارتباط 

برقرار کنیم. 

تاکید کارشناسان بر روان سازی تسهیالت

بانک ها بر ترس از گذشته غلبه کنند

پژوهش��کده  اس��بق  ریی��س 
پول��ی و بانکی بان��ک مرکزی با 
بی��ان اینکه بخش عم��ده ای از 
مناب��ع بانک ها به اجب��ار دولت 
در طول س��ال های گذش��ته به 
س��مت مش��ارکت در طرح های 
است،  شده  هدایت  غیر س��ودده 
گفت: بانک ه��ا تنها ب��رای فرار 
از زیان ده��ی در ام��ور تج��اری 

سرمایه گذاری کرده اند. 
احمد مجته��د در گفت و گو با 
ایرنا، افزود: مقررات و قوانین بانک 
مرک��زی و فش��ارهای مقامات به 
بانک ها به خصوص در س��ال های 
اخیر به منظور مشارکت و حمایت 
مال��ی از برخی طرح های ملی که 
اغل��ب نی��ز از س��ودآوری باالیی 
برخ��وردار نیس��تند، بانک ه��ا را 
مجبور کرده برای فرار از زیان دهی 
س��رمایه گذاری  فعالیت ه��ای  به 
در بخش ه��ای مختلف اقتصادی 

بپردازند. 
وی با اشاره به اتفاقات سال های 
گذش��ته در اقتصاد کشور و اینکه 

نرخ س��ود تس��هیالت اعطایی و 
نرخ س��ود سپرده گذاری به صورت 
دستوری از س��وی شورای پول و 
اعتبار مش��خص می ش��ود، افزود: 
بانک ه��ا ب��ه دلیل افزای��ش قابل 
توجه نرخ سود سپرده گذاری و به 
منظور ف��رار از زیان دهی و تامین 
هزینه های خود مجبور به افزایش 

حجم سرمایه گذاری شده اند. 
مجته��د با بی��ان اینک��ه نرخ 
و  اعطای��ی  تس��هیالت  س��ود 
س��پرده گذاری بانک ها در طول 
تف��اوت  از  گذش��ته  س��ال های 
پایینی برخوردار بوده اس��ت، به 
دیگ��ر دالیل هج��وم بانک ها به 
به خصوص  سرمایه گذاری  سمت 
در بخ��ش تجاری اش��اره کرد و 
گف��ت: بانک ها ناخواس��ته برای 
حف��ظ ذخی��ره منابع خ��ود در 
مقابل��ه با افزایش ت��ورم، کاهش 
ارزش پول، حجم باالی مطالبات 
وصول نش��ده و همچنین تامین 
هزینه ه��ای بانک��ی و پرداخ��ت 
سود س��هام به س��هامداران که 

البته رقم کمی است به این گونه 
سرمایه گذاری ها روی آوردند. 

وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه ایجاد 
شرکت های ابزاری سرمایه گذاری 
صراف��ی،  لیزین��گ،  جمل��ه  از 
کارگ��زاری و  آی ت��ی ب��ه منظور 
کس��ب سود از س��وی بانک ها در 
بخش های مختلف اقتصادی طبق 
مق��ررات بانک مرکزی بدون مانع 
است، در عین حال افزود: البته این 
سرمایه گذاری ها نباید از سقف 20 
درصد سرمایه پایه بانک ها تجاوز 

کند. 
این کارش��ناس ارشد بانکی با 
اش��اره به وظیفه اصل��ی بانک ها 
و موسس��ات مالی و اعتباری در 
راس��تای جذب منابع و هدایت 
هرچه بیشتر آن به سمت تولید، 
گف��ت: در ح��ال حاض��ر منابع 
برخ��ی از بانک ه��ا به خص��وص 
منظور  ب��ه  دولت��ی  بانک ه��ای 
ب��ه س��ایر بخش های  تخصیص 
اقتصادی از جمله تولید به دلیل 
انجام شده  سرمایه گذاری  حجم 

در برخی پروژه های س��نگین با 
کاهش مواجه شده است. 

مجته��د ک��ه بین س��ال های 
مس��ئولیت   1388 ت��ا   1380
بانک��ی  و  پول��ی  پژوهش��کده 
بان��ک مرکزی را عه��ده دار بوده 
اس��ت، اضاف��ه ک��رد: از آنجا که 
در چند سال گذش��ته، بسیاری 
از دریافت کنن��دگان تس��هیالت 
بانکی ب��ه علت رک��ود حاکم بر 
بخش اقتصاد کش��ور از پرداخت 
اقس��اط خ��ود ناتوان ش��ده اند، 
ای��ن مس��ئله باعث ش��ده منابع 
ب��رای  غیر س��ودده  بانک ه��ای 
س��ایر  از  تس��هیالتی  حمای��ت 
بخش های اقتصادی، تحلیل رود. 
ای��ن کارش��ناس ارش��د نظام 
بانکی با اش��اره ب��ه پایین بودن 
س��رانه کارمزد بانکی در ایران و 
اینکه حداقل 50 درصد از درآمد 
بانک ه��ا در کش��ورهای اروپایی 
از محل کارمزد تامین می ش��ود، 
اف��زود: میزان کارم��زد در ایران 

اکنون تنها 12 درصد است. 

وی در ادامه، بهترین راهکار برای 
را  بانک ها  بنگاه داری  بهینه سازی 
در وهله نخس��ت ورود جدی قوه 
قضاییه به مسئله بدهکاران بزرگ 
بانکی دانس��ت و گفت: بدهکاران 
دانه درش��ت سال هاست که پول 

بانک را پرداخت نمی کنند. 
ای��ن کارش��ناس ارش��د امور 
بانکی افزود: این درحالی اس��ت 
که الزام بده��کاران بزرگ بانکی 
ب��ه منظ��ور بازپرداخ��ت میزان 
بدهی خود ب��ه بانک ها می تواند 
از طری��ق ایج��اد ش��عب وصول 
مطالبات بانکی از س��وی محاکم 

قضایی سرعت بخشیده شود. 
مجته��د با اش��اره ب��ه حجم 
س��نگین دارایی ه��ای تملی��ک 
شده از محل ضبط وثایق بانکی 
بانک ه��ا،  س��وی  از  مش��تریان 
ف��روش و نقد کردن س��ریع این 
تملیک ش��ده  دارایی های  ن��وع 
را دیگر راهکار افزایش س��رمایه 
بانک ه��ا ب��ه منظ��ور حمایت از 

بخش تولید کشور ذکرکرد. 

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد

سرمایه گذاری بانک ها در امور تجاری برای فرار از زیان دهی

ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی 
و  جم��ع آوری  ب��رای  گف��ت: 
سرو س��امان دادن ب��ه پول های 
خرد در دس��ت م��ردم در گام 
اول بای��د به ص��دور کارت های 

اعتباری خرید اقدام کنیم. 
اعتض��ادی  محم��د حس��ن 
ایرن��ا،  ب��ا  گ��و  و  گف��ت  در 
به عن��وان  داش��ت:  اظه��ار 
مث��ال بای��د هر فروش��گاه یا 
برای  خرید  مراک��ز  و  بان��ک 
خ��ود اق��دام به ص��دور این 
کارت ه��ا کنند ت��ا هم خرید 
ب��رای م��ردم راحت تر و هم 
از حج��م پول نق��د در بازار 

جلوگیری ش��ود. 
وی با اش��اره به برنامه ششم 

توسعه اقتصادی در کشور ادامه 
داد: تناس��ب می��ان نرخ س��ود 
بانک��ی و تورم نیز می تواند یکی 
از راهکارهای جمع آوری پول ها 
و ورود آنها به شبکه بانکی باشد 
ت��ا از ای��ن طریق ه��م بانک ها 
بتوانن��د در فعالیت های عمرانی 
کار کنن��د و ه��م تولی��د ملی 

افزایش یابد. 
متاس��فانه  گفت:  اعتض��ادی 
ع��دم تناس��ب در ن��رخ س��ود 
بانکی باعث ش��ده ت��ا برخی از 
اقدام  پولی خصوصی  موسسات 
به جم��ع آوری پول های مردم با 
نرخ باالت��ر از نرخ مصوب بانک 
مرکزی کنند که این اقدام برای 
اقتصاد و رشد تولید بسیار مضر 

خواهد بود. 
مس��ائل  کارش��ناس  ای��ن 
اقتص��ادی تصری��ح ک��رد: نبود 
کاهش  سبب  همچنین  تناسب 
بنابرای��ن  ش��ده  پ��ول  ارزش 
سرمایه ها به جای شبکه بانکی 
به س��وی بازارهای سودده دیگر 
می رون��د ک��ه این ام��ر موجب 
متش��نج ش��دن اقتصاد خواهد 

شد. 
ایجاد  اضافه ک��رد:  اعتضادی 
بازار س��رمایه  مش��وق هایی در 
و ب��ورس و تش��ویق مردم برای 
ورود به این بازار نیز می تواند در 
خرد  سرمایه های  حجم  کاهش 
مردم موثر بوده و وضعیت بازار 

بورس را بهبود بخشد. 

وی گف��ت: تا زمانی که حجم 
پول در جامعه جمع آوری نشود 
و ذخیره ه��ای ارزی وصول پیدا 
نک��رده و ی��ک سیس��تم منظم 
اقتصادی پیاده نش��ود مش��کل 
س��رمایه های خرد در بازار باقی 

خواهد ماند. 
اعتض��ادی خاطرنش��ان کرد: 
کارت ه��ای  ایج��اد  بنابرای��ن 
ن��رخ  پرداخ��ت  اعتب��اری، 
مناس��ب س��ود بانکی و تشویق 
ب��ه س��رمایه گذاری در ب��ورس 
ک��ه  هس��تند  فاکتورهای��ی 
می توانن��د در کنت��رل حج��م 
نقدینگی در اقتصاد بسیار موثر 

باشند. 
گفتن��ی اس��ت، اخی��را نایب 

رییس کمیسیون سرمایه گذاری 
اتاق بازرگانی ایران، سرمایه های 
خرد در دس��ت م��ردم را حدود 
650 میلی��ارد توم��ان عن��وان 
ک��رد و گف��ت: بازار س��رمایه و 
جذب س��رمایه های خرد مردم 
در برنام��ه پنج��م مغفول مانده 
در حالی که این بازار پتانس��یل 
باالیی برای ص��ادرات غیرنفتی 

دارد. 
س��هراب ش��رفی اف��زود: اگر 
بخش��ی از س��رمایه های خ��رد 
مردم توسط بازار سرمایه جذب 
شود، می تواند کمک شایانی در 
جه��ت افزایش تولی��د و بهبود 
سطح معیشت خانواده ها داشته 

باشد. 

یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد

3فاکتور جذب سرمایه های خرد مردم
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الگوهای طالیی

نرخنــامهخبرنــامه

نرخنــامه

سیاست بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد که با بهبود اوضاع، 

نرخ دالر باید در جهت ثبات و کاهش حرکت کند.
اکبر کمیجانی در گفت وگو با ایس��نا، در این مورد که 
آیا قرار گرفتن نرخ دالر در س��طح 3500 تومان در یکی 
دوماه اخیر به معنای ماندگاری در این رنج قیمت و عدم 
بازگش��ت به نرخ های قبلی است، اظهار کرد: به هر حال 
باید توجه داش��ت ک��ه نرخ دالر متاث��ر از عوامل بنیادی 
اقتصاد، همچنین برخی عوامل کوتاه مدت و گذراست؛ اما 
تا آنجایی که به سیاست های بانک مرکزی مربوط می شود 
هدف این است تا نرخ ارز به سمت منطقی و آنچه که بازار 
حکم می کند هدایت ش��ود. وی تاکید کرد: بانک مرکزی 
به شدت با عوامل زودگذر و هیجانی که به نوسان نرخ ارز 

دامن زده و ثبات و نظم را بر هم می زند مقابله می کند.
قائ��م مقام بانک مرکزی همچنین در پاس��خ به این 
س��وال که چرا با وجود هدف گذاری برای یکسان سازی 
نرخ ارز، همگرایی چندان��ی بین نرخ دالر در بازار آزاد 
و مرکز مبادالت ارزی وجود نداش��ته و اغلب در مسیر 
افزایش��ی در ح��ال حرکتند یادآور ش��د: در این رابطه 
بای��د منطق ها، مبانی نظ��ری و بنیان ه��ای اقتصادی 
مورد توجه ق��رار گیرد چراکه می توانن��د به طور قابل 
مالحظه ای موثر باش��ند به طوری که در نمونه ای بارز 
تورم به عن��وان یکی از متغیر های اثر گ��ذار در نرخ ارز 
عامل بسیار مهمی است و نمی توان آن را نادیده گرفت.

فراز و فرود ارزهای بانکی اعالم شد
 به گزارش مهر، بان��ک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را 
برای دیروز اعالم کرد که براین اس��اس نرخ بانکی 19 
ارز نسبت به روز پیش از آن افزایش و قیمت 19 واحد 
پول��ی کاهش یاف��ت البته نرخ یک ارز نی��ز ثابت ماند.

نرخ دالر آمریکا با 22 ریال رش��د 27,314 ریال، پوند 
انگلی��س با 58 ریال افزای��ش 41,444 ریال و یورو با 

شش ریال افت 32,344 ریال تعیین شد.
فرانک س��وئیس 26,933 ریال، کرون سوئد 3,388 ریال، 
کرون نروژ 3,535 ریال، کرون دانمارک 4,348 ریال، روپیه 
هن��د 440 ریال، ریال قطر 7,505 ریال، یک صد دینار عراق 
2,396 ریال، لیر س��وریه 151 ریال، دالر استرالیا 22,352 
ری��ال، ریال س��عودی 7,278 ریال، دین��ار بحرین 72,452 
ری��ال، دالر س��نگاپور 20,460 ریال، 10 روپیه س��ریالنکا 
2,076 ریال، یک صد روپیه نپال 27,591 ریال، یک صد درام 
ارمنس��تان 5,752 ریال، دینار لیب��ی 20,538 ریال و یوان 

چین 4,404 ریال قیمت خورد.

کارخانه های بدهکار 
در فرابورس حراج می شوند

نمایندگان مجلس، ساز و کار وصول مطالبات معوقه 
بانک ه��ا و موسس��ات مالی یا اعتب��اری دارای مجوز را 

مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در جلس��ه علنی روز گذش��ته و در 
ادامه رسیدگی الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور بند )پ( ماده )8( را که جهت رفع ابهام 

به این کمیسیون ارجاع شده بود، تصویب کردند. 
براس��اس بند )پ( ماده )8( متن زیر به عنوان تبصره 
)4( ب��ه ماده )34( قانون ثبت اس��ناد و امالک مصوب 

1310/12/26 و اصالحات بعدی آن الحاق می شود: 
تبصره4- در راس��تای تس��هیل در وصول مطالبات  
سررسیدگذش��ته بانک ها یا موسسات مالی یا اعتباری 

دارای مجوز به یکی از روش های زیر عمل می شود: 
بانک یا موسس��ه مالی یا اعتباری تسهیالت دهنده در 
صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس 
یا کارشناس رسمی دادگس��تری مراجعه و تمام اموال و 
دارایی ه��ای واحد تولی��دی را قیمت گ��ذاری می کند و 
با ه��دف تامین طلب بانک یا موسس��ه مالی یا اعتباری 
روی درص��د قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار 
می کند. ب��ا پرداخت میزان طلب بانک و موسس��ه مالی 
یا اعتباری از واحد تولیدی توس��ط خریدار، آن بخش از 
سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به 

خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد می شود.
درصورت��ی که بده��کار از مجوز فوق برای تس��ویه 
بدهی های خود اس��تفاده کند، در صورت درخواس��ت 
خری��دار، بدهکار مکلف اس��ت به خریدار س��هام واحد 
تولی��دی بدهکاری اعم از اینکه بانک یا موسس��ه مالی 
یا اعتباری باش��د یا س��هام خ��ود را از طریق فرابورس 
خریداری کرده باشد اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش 
دیگری از س��هام ای��ن واحد تولیدی ب��ه قیمت قبلی، 
س��هام خود را تا سقف س��هام مورد نیاز برای تشکیل 

مجمع عمومی فوق العاده افزایش دهد. 
 در مورد معامالت بانک ها و موسسات مالی یا اعتباری 
مجاز، ه��ر گاه مال مورد وثیقه درصورت اعتراض یکی از 
اعضای هیات کارشناسی سه نفره به مبلغ پایه کارشناسی 
رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، 
به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیالت گیرنده و 
راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تاطلب بانک یا موسسه 
مال��ی یا اعتباری را پرداخت کند یا ملک مورد وثیقه را با 
پرداخت تمام یا بخش��ی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه 

مزایده فک رهن کند. 
چنانچ��ه ظرف مدت مذکور طلب بس��تانکار پرداخت 
نش��ود یا مال مورد مزایده توس��ط راهن فک رهن نشود، 
مزای��ده با کس��ر 10 واحد درصد مبلغ پایه کارشناس��ی 
فوق الذک��ر درهرنوبت ت��ا پنج بار درفواص��ل یک ماهه 
وبدون ارزیابی مجدد تکرار می ش��ود. در صورتی که این 
س��از وکار به فروش مال مورد وثیقه منجر نش��ود، بانک 
مکلف اس��ت درصورت عدم فک رهن مورد وثقیه توسط 
راهن یا تس��هیالت گیرنده به آخرین قیمت مزایده مال 
مورد وثقیه را برمبنای 50 درصد قیمت پایه نخس��تین 
مزایده خریداری کرده ومبلغ مازاد برطلب خود را به مدت 

سه سال و در سه قسط مساوی به راهن پرداخت کند. 
در صورتی که طلب بانک یا موسسه مالی یا اعتباری 
ب��ه یکی از روش های های مذکور تعیین تکلیف ش��ود 
جریمه های��ی که ت��ا زمان اجرایی ش��دن این قانون به 
تس��هیالت اخذ ش��ده تعل��ق گرفته ب��رای واحدهای 
تولیدی بخش��وده می ش��ود.  هزینه ه��ای تکرارمزایده 
برعهده تس��هیالت گیرنده وراهن اس��ت که به هنگام 

تسویه حساب به بستانکار پرداخت می شود.

سکه 991 هزار و 500 تومان
روز گذش��ته دالر 3457 توم��ان و پون��د 5270 
توم��ان و ی��ورو4134 تومان را دید. ای��ن در حالی 
اس��ت که قیمت طالی 18 عی��ار 101,017 تومان 
و س��که طرح جدید 991,500 تومان و س��که نیم 
ه��م 497,000توم��ان قیم��ت خ��ورد. ه��ر اونس 
 ط��الی جهان��ی ه��م ب��ه قیم��ت 123,970 دالر 

عرضه شد.

 بانک تجارت و شهرداری تهران
 به تفاهم رسیدند

در مراس��می با حضور محمدابراهی��م مقدم، مدیرعامل 
بانک تجارت و سیددادوش هاشمی، معاون مالی و اقتصاد 
شهری شهرداری تهران، تفاهم نامه افزایش همکاری بانک 

تجارت با شهرداری تهران به امضا رسید.
مقدم طی س��خنانی در این مراس��م با بیان اینکه بانک 
تج��ارت ب��ا ارائه تس��هیالت به ش��هرداری ب��رای اجرای 
طرح ه��ای عظیم��ی همچون مت��روی ته��ران، همکاری 
صمیمانه ای با این نهاد عمومی داشته است، تاکید کرد: از 
آنجا که خدمات شهرداری ارتباط مستقیمی با عامه مردم 
دارد، بانک تجارت ارائه تس��هیالت و خدمات به شهرداری 
ته��ران را به عنوان یکی از مس��ئولیت های اجتماعی خود 

نیز تلقی می کند.

 بانک دی کاندیدای
 نشان رهبری منابع انسانی اروپا 

فرآین��د ارزیابی بانک دی برای دریافت نش��ان رهبری 
منابع انسانی اروپا از سوی کارشناسان بنیاد توانمندسازی 

منابع انسانی ایران انجام شد.
معاونت س��رمایه انس��انی و توس��عه مدیریت بانک دی 
در راستای توس��عه رویکردهای نوین توانمندسازی منابع 
انس��انی با هدف دستیابی به اهداف متعالی ارزش آفرینی، 
در فرآیند ارزیابی مدل نش��ان رهبری منابع انسانی اروپا 
European HR Leadership 2014  که از س��وی 
آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود، شرکت 
کرده است. به همین منظور کارشناسان بنیاد توانمندسازی 
منابع انس��انی ایران برای ارزیابی مدل در بانک دی مستقر و 

به ارزیابی فرآیندهای این معاونت پرداختند.

بانک صادرات ایران 
قهرمان صنعت شد

در دهمین جش��نواره ملی قهرمانان صنع��ت ایران که با 
حضور جمع کثیری از مدیران عالی کشوری و مدیران عالی 
س��ازمان ها و ش��رکت های صنعتی و تولیدی در محل سالن 
همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، تندیس و لوح 

قهرمان صنعت به مدیرعامل بانک صادرات ایران اهدا شد.
در ای��ن همایش که آقای��ان صالحی، رییس س��ازمان 
انرژی اتمی، ش��ریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور، 
هاش��می استاندار تهران، حجت االس��الم حسنی قائم مقام 
بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگ��ران، ایروانی عض��و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، دستغیب نماینده مجلس و عضو 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی، ایرج ندیمی 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خانم پیروزبخت، رییس 
س��ازمان ملی استاندارد ایران و خانم دکتر قاسمی همسر 
ش��هید ش��هریاری و جمع کثیری از مدیران سازمان ها و 
شرکت های صنعتی و تولیدی نمونه کشور حضور داشتند، 
بان��ک صادرات ای��ران به عن��وان قهرمان صنع��ت از بین 
بانک های کشور به انتخاب هیات داوران دهمین جشنواره 

ملی قهرمانان صنعت برگزیده شد.

نسیم نجفی

قیمتنوع ارز 

3,457دالر امریکا

4,134یورو

5,270پوند انگلیس

3,060دالر کانادا

949درهم امارات

3,460فرانک سوییس

1,536لیر ترکیه

941ریال عربستان

1,030رینگت مالزی

11,850دینار کویت

568یوان چین

57روپیه هند

30ین ژاپن

2,850دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

123,970اونس طال

438,000مثقال طال

101,017طالی 18 عیار

991,000سکه طرح قدیم

991,500سکه طرح جدید

497,000سکه نیم

266,000سکه ربع

172,500سکه گرمی
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افت 5۰ درصدی صادرات در 
صورت اجرای پیمان سپاری ارزی

رییس کمیس��یون صادرات ات��اق بازرگان��ی ایران 
گف��ت: نماین��دگان مجلس دق��ت کنند ک��ه اجرای 
پیمان سپاری ارزی با این ش��رایط به مصلحت نیست 
و اگر پیمان سپاری ارزی اجرا شود، صادرات ۵۰ درصد 

سقوط خواهد کرد. 
 اس��داهلل عس��گراوالدی در گفت وگو با ف��ارس، در 
مورد مطرح ش��دن دوباره پیمان س��پاری ارزی برای 
صادرکنن��دگان اظهار داش��ت: پیمان س��پاری ارزی 
در ش��رایط فعل��ی غیرممک��ن اس��ت و همی��ن االن 
صادرکنندگان باید با طی کردن مس��یرهای طوالنی، 
ارز صادراتی را به کشور بیاورند، تا جایی که ریال را در 
دوبی تبدیل به دالر کنند که آن هم هزینه های خاص 

خود را در پی دارد. 
وی با بی��ان اینک��ه اگر چنی��ن تصمیم��ی گرفته 
ش��ود، صادرات ۵۰ درصد س��قوط خواهد کرد، افزود: 
نمایندگان مجلس بای��د به این نکته دق��ت کنند که 
اجرای پیمان س��پاری ارزی با این شرایط به مصلحت 
نیس��ت، چرا که در هر صورت ارز صادراتی به کش��ور 

بازمی گردد. 
رییس کمیس��یون صادرات اتاق بازرگانی ایران در 
مورد اجرایی شدن طرح جدید کد شناسه رهگیری و 
سرنوشت ایران کد و طرح شبنم گفت: طرح شبنم یک 
بار امتحان خود را پس داده که طرح سالمتی نیست و 
چیزی جز رانت ایجاد نمی کند و اگر مسئوالن به دنبال 
آن هس��تند که جلوی قاچاق کاال را بگیرند، باید چاره  

دیگری بیندیشند. 
وی تصریح کرد: مگر می شود یک میلیون برچسب را 
روی یک میلیون خمیردندان چسباند. این کار چیزی 
جز وقت و هزین��ه در پی ندارد و بای��د مبادی ورودی 
کاالهای قاچاق که مرزها و حتی ممکن است، مبادی 

رسمی باشد را به درستی کنترل کرد. 
به اعتقاد عس��گراوالدی، این گونه مسائل چیزی جز 
مانع  در فضای کس��ب و کار ایجاد نمی کند و به همین 
دالیل است که رتبه فضای کس��ب و کار ما از بین 18۰ 

کشور 17۰ است. 
وی با تاکی��د بر اینکه نباید اش��کاالت مدیریتی را با 
این گونه راهکارها حل کرد، افزود: این طرح ها جز ایجاد 
رانت و افزایش نرخ خریدوف��روش چیزی در پی ندارد 
و هنوز یادمان هس��ت که وقتی هزینه نصب برچسب 
ش��بنم 9۰ تومان بود، آن را در بازار سیاه 2۰۰ تومان 

می فروختند. 

تعلیق مجوز 55 دفتر خدمات 
مسافرت هوایی

مدی��رکل دفتر نظارت ب��ر فرودگاه ها، ش��رکت ها و 
موسس��ات هوانوردی س��ازمان هواپیمایی کشوری از 
تعلیق ۵۵ مج��وز دفتر خدمات مس��افرت هوایی طی 

9ماه ابتدای سال 93 خبر داد.
به گزارش ایسنا، مرتضی دهقان اظهار کرد: با هدف 
نظارت برعملکرد دفاتر و شرکت های خدمات مسافرت 
هوایی و اطمینان از وضعیت و مطابقت این دفاتر با مفاد 
آیین نامه نظارت بر تاس��یس و فعالیت دفاتر خدمات 
مس��افرت هوایی، جهانگردی و زیارتی مصوب هیات 
وزی��ران، همواره از دفاتر مذکور بازرس��ی مس��تمر به 

عمل می آید.
وی تعداد مجوزهای لغو ش��ده در م��دت مذکور را 
38فقره اعالم ک��رد و افزود: براس��اس بازرس��ی های 
به عمل آمده توس��ط بازرس��ان کمیته فنی س��ازمان 
هواپیمایی کشوری طی مدت مزبور، ۵۵ مجوز به دلیل 
عدم رعایت قوانین و مقررات و تطبیق با آیین نامه دفاتر 

خدمات مسافرت هوایی تعلیق شد.
براس��اس اعالم س��ازمان هواپیمایی، مدیرکل دفتر 
نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی 
این س��ازمان خاطرنش��ان کرد: همچنین ۵۰ مورد به 
دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی 
کشوری و ارتکاب تخلف گرانفروشی به سازمان احضار 

و اخطار کتبی با درج در پرونده دریافت کردند.
دهق��ان اضاف��ه کرد: ی��ک ه��زار و  468 مج��وز از 
ابتدای امس��ال تمدی��د و به خاطر ع��دم تمدید مجوز 
توس��ط دفات��ر خدم��ات مس��افرت هوای��ی در موعد 
 مقرر8۰۰ م��ورد اخطار نی��ز طی مدت مش��ابه صادر 

شده است.
وی با تاکی��د بر اینکه آن دس��ته از دفات��ر خدمات 
مس��افرت هوایی مجاز به فروش بلیت هواپیما هستند 
که دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری باشند، 
از مسافران درخواست کرد به منظور جلوگیری از بروز 
مشکالت و قابل رس��یدگی بودن تخلفات احتمالی، از 
دفاتر خدمات مس��افرت هوای��ی دارای مجوز معتبر از 
سازمان هواپیمایی کش��وری بلیت تهیه کنند و دفاتر 
مذکور نیز ملزم هستند که مجوز خود را در معرض دید 

مشتریان قرار دهند.

سال آینده تمام کارگران 
ساختمانی بیمه می شوند

عضو هیات مدیره کانون عال��ی انجمن های کارگری 
ایران با اعالم اینکه سال آینده تمام کارگران ساختمانی 
بیمه خواهند ش��د، گفت: تنها 1۵ درص��د کل هزینه 
صدور پروانه س��اختمانی به بیمه کارگران ساختمانی 

اختصاص پیدا خواهد کرد.
 هادی ساداتی در گفت وگو با فارس، با اشاره به اینکه 
کارگران س��اختمانی هم اکنون منتظر اعالم س��همیه 
س��ازمان تامین اجتماعی برای انجام کارهای بیمه ای 
خود هستند، اظهار داشت: روز گذشته ریاست جمهوری 
پس از مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی و تایید شورای 
نگهبان، بیم��ه کارگران س��اختمانی را ابالغ کرد. وی 
افزود: براساس این ابالغیه قرار است از محل درآمدهای 
حاصل از ص��دور پروانه های س��اختمانی کارفرمایان، 
بخش��ی از منبع بیمه کارگران ساختمانی تامین شود. 
ساداتی با بیان اینکه درآمد حاصل از صدور پروانه های 
س��اختمانی برای بیمه کارگران ش��دیدا کاهش پیدا 
کرده است، گفت: طبق تغییرات جدید تنها 1۵ درصد 
از کل هزینه صدور پروانه ساختمانی به بیمه کارگران 
س��اختمانی اختصاص پیدا خواهد کرد. وی با اش��اره 
ب��ه اینکه مجلس ش��ورای اس��المی مصوب ک��رده تا 
1۵ درص��د و در صورت کس��ری 2۰ درص��د از محل 
درآمدهای صدور پروانه های س��اختمانی کارفرمایان 
 به بیم��ه اجتماعی کارگ��ران س��اختمانی اختصاص 

پیدا کند.

 تمام دستگاه های اجرایی تسهیل گر 
تجارت خارجی کشور باشند

رییس سازمان توسعه تجارت در کمیته کارشناسی 
شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با تاکید بر اینکه 
صادرات غیرنفتی نیاز به نگاه ویژه ای دارد، تصریح کرد: 
با توجه به شرایط فعلی کش��ور و کاهش قیمت نفت، 
بسیج همه دستگاه ها در راستای تسهیل صادرات الزم 

و ضروری است. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت،  
ولی اهلل افخمی راد که ریاس��ت این کمیت��ه را برعهده 
داشت با تاکید بر گره گش��ایی از مسیر صادرات و نفوذ 
در کشورهای همس��ایه گفت: در این راستا باید تمام 
دس��تگاه های اجرایی با تدوین برنامه های  مناس��ب و 

همسو تسهیل گر تجارت خارجی کشور باشند. 
وی با اشاره  به اهمیت مصوبات شورای عالی صادرات 
اعالم ک��رد: کمیته ش��ورای عالی صادرات با بررس��ی 
کارشناسانه موانع توسعه صادرات و اعالم آن به شورای 
عالی صادرات درصدد برطرف کردن موانع و مشکالت 
تجاری کشور است.  رییس س��ازمان توسعه تجارت با 
اشاره به ضرورت اجرایی ش��دن مصوبات شورای عالی 
صادرات، گفت: تاکنون با مصوبات این شورا توانسته ایم 
برخی از مش��کالت صادرکنندگان را برطرف کنیم که 
از آن جمله می توان به خروج ماش��ین آالت مورد نیاز 
در طرح های پیمانکاری در خارج از کش��ور اشاره کرد.   
وی در ادامه افزود: البته نباید از نظر دور داشت که در 
خصوص برخی موانع که از اهمیت بیشتری برای تجار 
برخوردار است، مصوباتی از سوی شورا صادر شده، اما 
هنوز به دلیل عدم همکاری ارگان های مربوطه اجرایی 

شدن آنها محقق نشده است. 

س��فر به ایران ب��رای درمان 
تازه نیست و جدی شدن بحث 
گردشگری سالمت در سال های 
اخی��ر ش��اید تجرب��ه مثب��ت 
مسافران سالمت به ایران باشد 
که به بار نشسته است. تجربه ای 
که موجب شد همسایگان دور و 
نزدیک و هموطنانی که در طول 
س��ال به ایران س��فر می کنند، 
سفرش��ان را با برخ��ی امورات 
درمانی خود هماهن��گ کنند. 
اگر چه هزینه مناس��ب یا پایین 
درمان در ایران برای خارجی ها، 
ش��اید یکی از دالیل اصلی سفر 
درمان��ی آنه��ا عنوان ش��ود اما 
درمان چیزی نیس��ت که بتوان 
فقط به هزینه اندکش نگاه کرد 
به خصوص که آمار سفر به ایران 
ب��رای درمان قابل تامل اس��ت. 
کم نیستند همس��ایگان افغان، 
عراقی، س��وری و دورتر اروپایی 
که ترجیح می دهن��د در ایران 
نیازهای درمان��ی خود را مرتفع 
کنند. این ظرفی��ت اگر چه دیر 
شناسایی ش��د اما امروز به یک 
مسئله جدی در برنامه ریزی های 
گردشگری و سالمت در کشور 
تبدیل ش��ده اس��ت. اما به نظر 
می رس��د، گردش��گری با ورود 
به این حوزه کم ک��م به جاهای 
باری��ک می رس��د جای��ی ک��ه 
س��المت، درمان و مسئولیت ها 
بیشتر می ش��ود و برنامه ریزی 
برای یکپارچه کردن این س��فر 
که مسافرانش ممکن است برای 
به صرفه شدن آن، تفریح، خرید، 
زیارت، گردش، سالمت و درمان 
را یک کاسه کنند، سوال برانگیز 
می شود. اینکه متولی آن کیست 
و س��ازمان های مرتبط و درگیر 
هر کدام چ��ه س��همی دارند و 
امروز که تازه گردشگری باوجود 
زیرساخت ها و شاید تنها با تکیه 
بر تغیی��ر دیپلماس��ی خارجی 
تکان��ی خ��ورده و در حال جای 
دادن خ��ود در بدن��ه اقتصادی 
کش��ور اس��ت، آمدن س��المت 
در پی آن به عنوان یک مس��ئله 
پرمسئولیت، چه چالش هایی به 

همراه می آورد. 

گردشگری سالمت و 
اقتصاد مقاومتی

گردشگری سالمت در دولت 
یازدهم به طور جدی بین وزارت 
بهداش��ت و درمان و س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری مطرح شده و هر 
دو دس��تگاه به تعری��ف وظایف 
مش��خصی اقدام کردند. رییس 
اداره گردش��گری س��المت در 
وزارت بهداشت که معتقد است 

گردش��گری س��المت فرصتی 
ب��رای تحقق اقتص��اد مقاومتی 
و کاه��ش وابس��تگی ب��ه نفت 
اس��ت، در معرف��ی برنامه ه��ا 
و سیاس��ت گذاری های ای��ن 
وزارتخان��ه برای گردش��گران 
س��المت ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوید: مهم ترین مس��ئله ای 
که م��ا در راس همه مس��ائل به 
آن توج��ه داریم این اس��ت که 
خدمات به گردشگران سالمت 
نبای��د خدم��ات ما را ب��ه مردم 
تحت تاثیر ق��رار دهد به همین 
دلیل هم مشخص کرده ایم که 
خدمات گردش��گری سالمت را 
بخش خصوصی ارائه می دهد و  
هر کجا که ظرفیت بخش دولتی 
اجازه داد از این بخش هم کمک 

می گیریم. 
سیاس��ت  نائل��ی،  ج��الل 
وزارتخانه متبوع��ش را در این 
ح��وزه، حمای��ت و پش��تیبانی 
از بخ��ش خصوص��ی عن��وان 
کرده و در تعریف گردش��گری 
س��المت می گوید: م��ا در حال 
حاض��ر گردش��گری درمان��ی 
ارائ��ه می دهی��م ک��ه تنها یک 
قسمت از گردش��گری سالمت 
اس��ت. گردشگری س��المت در 
واقع ارائه خدمات س��المت در 
خارج از محل اقامت است که به 
گردشگری تندرستی، درمانی و 
طبیعت درمانی تقسیم می شود. 
اداره  ریی��س  گفت��ه  ب��ه 
در  س��المت  گردش��گری 
وزارت بهداش��ت، درصد کمی 
از گردش��گرانی ک��ه ب��ه قصد 
درمان به کش��ور وارد می شوند 
از کانال ه��ای رس��می وارد 
می ش��وند. این مقام مس��ئول 
در این مورد توضی��ح می دهد: 
گردش��گری س��المت سه راس 
دارد؛  دهنده خدم��ات، گیرنده 
خدمات و تسهیل کنندگان که 
باید خدمات درمانی را بشناسند 
و توانایی بازاریابی داشته باشند. 

آنها باید بتوانن��د برای بیمارانی 
که در کشورشان امکان خدمات 
درمانی متناسب با بیماری وجود 
ندارد و به دنبال درمان در خارج 
از کشورش است بازاریابی کرده 
و آنها را هدایت کنند. وی ادامه 
می دهد: عالوه بر دفاتر خدمات 
گردش��گری دارای مج��وز بند 
)ب(، ش��رکت های گردشگری 
تخصصی س��المت هم تاسیس 
شده اس��ت که به طور حرفه ای 
در این زمینه گردشگر پذیرش 

می کنند. 
براس��اس گفته های این مقام 
مس��ئول، آیین نامه هایی برای 
س��اماندهی پذیرش گردش��گر 
در این مراک��ز خدماتی تدوین 
شده است. وی ارائه گواهینامه 
تخصصی بع��د از گذراندن دوره 
آموزش��ی حرف��ه ای در ح��وزه 
س��المت را یک��ی از مجوزهای 
الزم برای فعالیت این شرکت ها 
در گردشگری س��المت عنوان 
می کند.  نائلی می افزاید: برنامه 
ما در خصوص آژانس ها، تدوین 
ش��ده و در ش��رف ابالغ است و 
برای شرکت ها هم درحال انجام 

است. 

دولت و ساماندهی دالالن 
برخ��ی گردش��گران نیازمند 
خدمات درمانی از طریق دالالن 
و غیر متخصصان به کشور وارد 
می ش��وند ک��ه موض��وع بحث 
وزارت بهداش��ت نیز هس��تند 
و ای��ن وزارتخان��ه ب��رای آنه��ا 
هم برنام��ه دارد. ج��الل نائلی 
دراین باره توضی��ح می دهد: ما 
می خواهیم آنها را هم ساماندهی 
کنی��م که ب��رای اش��تغال آنها 
مشکلی پیش نیاید، ولی تحت 
نظارت و کنترل وزارت بهداشت 
و مراجع ذی صالح قرار بگیرند 

و با برنامه استاندارد کار کنند. 
ارائه دهن��ده خدمات درمانی 
آخرین راس مثلث گردشگری 

س��المت اس��ت ک��ه وزارت 
بهداش��ت در ای��ن خص��وص 
استاندارد س��ازی و شناس��ایی 
ظرفیت ه��ای مراک��ز خدمات 
درمان��ی را در پی��ش گرفت��ه 
اس��ت. رییس اداره گردشگری 
س��المت در این ب��اره می گوید: 
ما در ح��ال تدوین آیی��ن نامه 
و استاندارد س��ازی هس��تیم و 
مراکزی که توانایی الزم را برای 
ارائه به گردشگران دارند معرفی 
می کنی��م. آنه��ا تاییدی��ه ما را 

خواهند داشت. 
به گفت��ه جالل نائل��ی، ایران 
در زمین��ه س��لول های بنیادی 
و نازای��ی در دنیا حرف��ی برای 
گفتن دارد و در منطقه در برخی 
جراحی های پیشرفته و جراحی 
مغز، ترمیمی، زیبایی، خدماتی 

باکیفیت باال ارائه می کند. 
اما سر دیگر ماجرا به سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری می رس��د. جایی 
که در معاونت گردش��گری آن 
ش��ورایی به نام شورای راهبری 
گردشگری سالمت تشکیل شده 
که معاونت گردشگری سازمان 
می��راث فرهنگ��ی، معاون��ت 
درمان وزارت بهداشت، معاونت 
کنس��ولی وزارت امورخارجه و 
رییس س��ازمان نظام پزش��کی 
در آن برای گردشگری سالمت 

تصمیم می گیرند. 
دبیر ای��ن ش��ورا در معرفی و 
سیاس��ت گذاری و برنامه ه��ای 
ام��روز«  »فرص��ت  ب��ه  آن 
می گوی��د: وظیف��ه این ش��ورا 
سیاس��ت گذاری، برنامه ریزی، 
نظارت ب��ر کلی��ه فعالیت های 
مرتبط با گردش��گری سالمت 
و بستر س��ازی برای توس��عه و 
ارتق��ای خدمات گردش��گری 
س��المت اس��ت. ب��ه گفت��ه 
محمدپناه��ی، ش��ورا ت��ا ب��ه 
ح��ال چهار جلس��ه تخصصی و 
2۰ جلسه کارشناس��ی داشته 

و س��ه نشس��ت منطق��ه ای را 
نی��ز برگزار ک��رده اس��ت. وی 
می افزاید: رویکرد ش��ورای هر 
منطقه متش��کل از چند استان 
و ب��ا محوریت یک اس��تان هم 
مرز ب��ا کش��ور هدف اس��ت تا 
بتوانند با هماهنگی یکدیگر به 

گردشگران خدمات دهند. 

برگزاری دوره  تخصصی 
برای دفاتر خدماتی

پناه��ی س��اماندهی دفات��ر 
ک��ه  گردش��گری  خدم��ات 
گردشگران را پذیرش می کنند 
مس��ئله های  مهم تری��ن  از 
گردش��گری س��المت عن��وان 
می کن��د و می گوی��د: م��ا یک 
شیوه نامه تهیه کردیم که بعد از 
چندین جلسه کارشناسی و دو 
جلسه شورا این شیوه نامه تدوین 
شد و ما مطابق با این شیوه نامه 
ی��ک گواهینامه حرف��ه ای را به 
آژانس ه��ای خدمات��ی دارای 

مجوز بند )ب( می دهیم. 
به گفته این مقام مس��ئول، 
در س��ازمان می��راث فرهنگی 
ش��ورا در قال��ب س��ه کارگروه 
آموزش، بهداش��ت و درمان با 
مس��ئولیت وزارت بهداش��ت، 
کارگروه تندرس��تی و بازاریابی 
و اطالع رس��انی با مس��ئولیت 
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی و 
کارگ��روه س��رمایه گذاری و 
توسعه زیرس��اخت ها زیر نظر 
نظام پزشکی فعالیت می کند و 
به زودی گزارش این کارگروه ها 
اطالع رس��انی خواه��د ش��د. 
همچنین بیش از 3۰ دس��تگاه 
مانند پایانه ها، نیروی انتظامی، 
مرزبان��ی، بیم��ه، گم��رکات، 
اس��تانداری ها، نظام پزشکی، 
وزارت کش��ور و... مش��ارکت 

دارند. 
چش��م اندازی ک��ه در آینده 
برای آمار ورود گردش��گران به 
کش��ور پیش بینی ش��ده است 
2۰ میلیون نفر در س��ال است. 
با توج��ه به جایگاه��ی که نظام 
سالمت کش��ور در منطقه دارد، 
عملک��رد وزارت بهداش��ت و 
سازمان میراث فرهنگی و دیگر 
دستگاه های دارای مسئولیت در 
بحث گردشگری سالمت نشان 
خواهد داد که چ��ه درصدی از 
آم��ار گردش��گران ورودی را به 
خود اختص��اص خواهن��د داد. 
وزارت بهداشت به عنوان متولی 
س��المت در کشور و س��ازمان 
می��راث فرهنگ��ی به عن��وان 
متول��ی حق��وق گردش��گران 
مس��ئولیت های خطی��ری را 
در این حوزه برعه��ده خواهند 
داش��ت و می طلبد ک��ه در اجرا 

نظارتی دقیق اعمال کنند. 

برنامه و نظارت مشترک وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی در گردشگری سالمت 

دولت میدان را برای بخش خصوصی خالی می کند 
صادرات

خدمات

بیــمـه

تجارت

مینوگله



»س���ردرگ�م�ی ف�ع���االن 
اقتص��ادی برای اخ��ذ مجوز و 
دریافت استعالم های گوناگون 
و پراكندگ��ی س��ازمان ها و 
موسس��ات تعیین ش��ده برای 
ص��دور مجوزه��ا و همچنین 
زم��ان طوالنی ب��رای دریافت 
ای��ن مجوزها از موان��ع مهمی 
است كه موجب نگرانی و تردید 
فع��االن اقتصادی ب��رای آغاز 
فعالیت و كسب مجوز در ایران 

می شود.«
ای��ن جدیدتری��ن موض��ع 
وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در قبال وضعیت مجوزدهی به 

ساخت و سازها در ایران است. 
طبق گ��زارش رس��می این 
وزارتخانه رتبه ای��ران در ذیل 
شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز 
در س��ال 2015 می��الدی در 
میان كش��ورهای جه��ان 11 
پله تنزل پیدا ك��رده و جایگاه 
جهانی كش��ور را به عدد 172 

رسانده است. 
ای��ن رتب��ه ك��ه در كن��ار 
ش��اخص های مختلف فضای 
كس��ب و كار در ایران بدترین 
جای��گاه كش��ور ب��ه حس��اب 
می آید بیش از هر چیز ناشی از 
مقدمات پیچیده و غیر ضروری 
است كه مدیریت شهری ایران 
پیش پای سازندگان خانه قرار 

داده است. 
به اعتقاد وزارت اقتصاد عدم 
وج��ود رویه های اس��تاندارد و 
شفاف در شاخص اخذ مجوزها 
باعث شده است كه در بسیاری 
موارد از روش های غیر قانونی و 
همراه با فس��اد ب��رای رفع این 

مشكل استفاده شود. 
این تنزل 11 پله ای در حالی 
اتفاق افت��اده كه دولت یازدهم 
از نخس��تین روزه��ای آغاز به 
كار خود توجه ویژه ای به بهبود 
فض��ای كس��ب و كار معطوف 
ك��رده اس��ت و در كمیت��ه ای 
كه از ابتدای دول��ت جدید در 
معاونت اقتص��ادی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی تشكیل شد 
با استفاده از نظر كارشناسان، 
فع��االن بخ��ش خصوص��ی و 
سیاس��ت گذاران كالن كشور 
تالش شد در كوتاه ترین زمان 
رتبه ایران در ش��اخص فضای 
كسب و كار جهانی بهبود یابد. 
با ای��ن وج��ود ام��ا هرچند 
تالش ه��ای دول��ت در زمینه 
تسهیل شرایط سرمایه گذاران 
ب��رای ورود ب��ه بعض��ی از 
حوزه های اقتصادی مثبت بوده 
و حتی شاخص رشد اقتصادی 
ایران را پس از چند سال دوباره 
ب��ه رون��د مثب��ت بازگردانده 
اس��ت اما یك��ی از اصلی ترین 

شاخص ها كه همچنان جایگاه 
ایران را در فضای كس��ب و كار 
جهانی نامس��اعد نگه داش��ته 
بح��ث ش��اخص مجوزه��ای 

ساخت و ساز است. 
ب��ه اعتق��اد كارشناس��ان 
وزارت اقتص��اد »بهبود محیط 
كس��ب و كار گامی اساس��ی در 
جهت توسعه س��رمایه گذاری 
بخ��ش خصوص��ی، تولی��د و 
اش��تغال در كش��ور محسوب 
می ش��ود و از طری��ق فراه��م 
كردن ش��رایط رقابت پذیری و 
بسترسازی مناسب برای ورود 
موث��ر بخش خصوص��ی نقش 
تعیین كنن��ده ای در رش��د و 
توس��عه اقتصادی كش��ور ایفا 

می كند.«
ب��ر مبن��ای ای��ن گ��زارش 
مراحل مختلف دریافت مجوز 
ساخت و ساز به شكل استاندارد 
جهان��ی ب��ه 15 مرحل��ه كلی 
تقسیم شده است. این مراحل 
كه از اخ��ذ گواه��ی پرداخت 
مالیات زمین آغاز شده و به اخذ 
مجوز منطقه بندی، بازرس��ی 
محلی، مجوز ساخت، استخدام 
در ش��ركت ناظ��ر و مراح��ل 
مختلف بازرس��ی ش��هرداری 
و مج��وز پای��ان كار می انجامد 
طبق اعالم این گ��زارش زمان 
استانداردی دارد كه با آنچه در 
ایران اتفاق می افتد فاصله اش 
از زمین تا آسمان است. گواهی 

پای��ان كار س��اختمان كه باید 
از سوی ش��هرداری صادر شود 
30 روز زمان نیاز دارد كه باید 
همزمان با آن سایر مراحل ثبت 

مالكیت نیز انجام گیرد. 
ای��ن درحالی اس��ت كه این 
15 مرحل��ه در ای��ران بیش از 
318 روز زم��ان احتی��اج دارد 
كه با متوسط استاندارد جهانی 
و حتی آنچ��ه در منطقه اتفاق 
می افتد فاصله بسیار زیاد دارد. 
نی��ز  دول��ت  تالش ه��ای 
نتوانسته دراین زمینه كارساز 
باش��د و حتی ش��اخص ایران 
نسبت به سال 2014 میالدی 

نیز بار دیگر افت كرده است. 
این م��وارد نش��ان می دهد 
بهبود عملكرد ش��هرداری در 
اج��رای فرآینده��ای مربوط 
به مج��وز ساخت و س��از و ثبت 
مالكیت در رتبه كالن اقتصادی 
ایران در ش��اخص های جهانی 
تاثیری مهم داشته و می تواند 
از این رتبه بسیار منفی كه در 
طول سال های گذش��ته بارها 

بدتر شده جلوگیری كند. 
در گ��زارش وزارت اقتص��اد 
پیش��نهادهایی نی��ز از جمله 
انتقال هزینه ه��ای راه اندازی 
ب��ه پرداخت ه��ای پس��ین از 
قبیل ع��وارض و مالیات، انجام 
ممیزی ه��ا و بازرس��ی های 
پیشگیرانه، بهبود فرآیند اداری 
ص��دور مج��وز و الكترونیكی 

كردن ارسال و دریافت مدارك 
به چشم می خورد. 

یكپارچه سازی مدیریت 
شهری؛ اصلی ترین راهكار

ه��ر چن��د در ای��ن بی��ن 
در  ش��اخص  اصلی تری��ن 
یكپارچه س��ازی خدم��ات و 
موج��ود  برنامه ریزی ه��ای 
براس��اس ط��رح آمای��ش و 
طرح ه��ای تفصیلی ش��هری 
خالصه می شود؛ مسئله ای كه 
نمایندگان شورای شهر تهران 
بر آن تاكید داشته و هر چند در 
طول سال های گذشته از سوی 
دولت ه��ای نهم و ده��م كنار 
گذاشته ش��ده و مدیریت شورا 
نیز برای آن اهمی��ت چندانی 
قائل نبوده اس��ت ام��ا هنوز از 
یكپارچه سازی خدمات شهری 
به عن��وان اصلی تری��ن راهكار 
برای برون رفت از این ش��رایط 

یاد می كند. 
انصاری، عضو ش��ورای شهر 
تهران در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز«، طرح خودكفاش��دن 
ش��هرداری ها از بودجه دولتی 
را نقط��ه اصلی كلی��د خوردن 
طوالن��ی ش��دن زم��ان مجوز 
ساخت و سازها دانست و گفت: 
وقتی ك��ه نهاد بزرگ��ی مانند 
شهرداری از منابع مالی پایدار 
دولتی مح��روم ش��ده و بدون 
درنظر گرفتن م��كان مجزایی 

ب��رای درآمدزای��ی، مس��تقل 
می ش��ود قطع��ا راهكارهایی 
مانن��د گرفت��ن ع��وارض و 
طوالنی كردن مكاتبات اداری 
در دس��تور كار قرار می گیرد. 
وی ادام��ه داد: قطع��ا مدیران 
ب��ه دنب��ال فراه��م آوردن 
سهل الوصول ترین درآمدهای 
ممكن ب��رای مجموع��ه  خود 
هس��تند و از این رو پروانه های 
ساختمانی و بلندمرتبه سازی 
بی انضباط در دس��تور كار قرار 

می گیرد. 
به گفته انص��اری، برای حل 
ش��دن ای��ن موض��وع هر چند 
در دول��ت اصالح��ات ط��رح 
مدیری��ت  یكپارچه س��ازی 
شهری كلید خورد و حتی بحث 
واگذاری یك سری از تصدی ها 
ب��ه مجموعه واح��د نیز مطرح 
شد اما متاسفانه در دولت های 
نهم و ده��م هی��چ توجهی به 
آن صورت نگرف��ت و مدیریت 
شورای شهر در دوره های قبل 
نیز هیچ تالش��ی برای اجرایی 

شدن آن به خرج نداد. 
ای��ن عض��و ش��ورای ش��هر 
تهران ب��ا بیان اینكه در س��ال 
اول ش��ورای جدی��د اقدامات 
مناس��بی برای بهبود وضعیت 
مدیریت شهری صورت گرفته، 
اظهار كرد: هرچند با جابه جایی 
مدیران بار دیگر این خطر زنده 
شده كه این طرح مهم فراموش 
ش��ود اما امیدواریم با تالش و 
پیگی��ری دولت از یك س��و و 
پشتیبانی اعضای شورای شهر 
از س��وی دیگر این طرح بسیار 
مهم كه به س��اماندهی فضای 
ش��هری ایران منجر می ش��ود 

اجرایی شود. 
به گفت��ه وی، اگ��ر بتوانیم 
نحوه ارائه پروانه های س��اخت 
را تغیی��ر داده و ب��ا كم��ك 
معاونت شهرس��ازی  مناطقی 
از شهر را كه امكان بازسازی و 
نوسازی دارند شناسایی كرده و 
ساخت و ساز را در آنها تسهیل 
كرد می توان امید داشت رتبه 
كش��ور از ش��رایط نه چن��دان 
مناس��ب ای��ن روزه��ای خود 
بهبود یابد.  ب��ر مبنای گزارش 
وزارت اقتص��اد، اگر اخذ مجوز 
ساخت و ساز به استانداردهای 
متوس��ط كش��ورهای منطقه 
دس��ت پیدا كند و زم��ان اخذ 
مجوز در این مراحل به 132 روز 
كاهش پیدا كند رتبه ایران در 
این شاخص به 97 و در شاخص 
س��هولت كس��ب و كار به 117 
جهان خواهد رسید. این یعنی 
رتبه ای را كه بیشتر در حد آرزو 
اس��ت و می توان تنها با بهبود 
یك شاخص شهری به حقیقت 

تبدیل كرد. 
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یكی از انتقاداتی كه امروز به وزارت راه و شهرسازی 
می ش��ود این است كه چرا دولت طرف عرضه یعنی 
هم��ان س��ازندگان و تولیدكنندگان س��اختمان را 
تقویت نمی كند كه معتقدم این اظهارنظر نمی تواند 
نقدی بر سیاس��ت های وزارت راه و شهرسازی باشد 
زی��را دولت با ارائه وام های 50 میلیون تومانی دقیقا 
ه��دف تقویت طرف عرضه را دنبال می كند زیرا این 
وام منوط به س��اخت و نوس��ازی بافت فرسوده داده 
می ش��ود، بنابراین این میزان از تس��هیالت و آورده 
مردم به سازندگان داده می شود و این پروسه یعنی 
تقوی��ت طرف عرض��ه. از طرفی دیگر نی��از مردم به 

زندگی در یك خانه امن هم برآورده می شود. 
هرچند مبلغ وام مبلغ ناچیزی است اما طبق مصوبه 
هیات وزیران س��االنه 300 هزار وام به مبالغ 50، 40 
و 30 میلیون تومانی به بافت فرس��وده تزریق خواهد 
شد كه در مجموع در سند چشم انداز تعداد آن به یك 
میلیون و 800 هزار وام می رسد كه این خود رقم بسیار 
بزرگی است كه درواقع به بخش ساخت كشور منتقل 
خواهد ش��د. قطعا مردم به صورت جداگانه و شخصی 
نس��بت به نوس��ازی خانه خود اق��دام نخواهند كرد و 
س��رمایه گذاران فعال این صنعت به موضوع نوس��ازی 

بافت فرسوده ورود خواهد كرد. 
قطع��ا با ش��روع ارائه وام ه��ا از س��وی بانك های 
كشور، ساخت و س��از هم سرعت می گیرد و می تواند 
عاملی برای خروج بازار مس��كن از ركود باش��د. اگر 
كارشناسان به درخواست های وزارت راه و شهرسازی 
از دول��ت توج��ه كنند، در می یابند ك��ه دولت قصد 
تنوع بخش��یدن به فعالیت های اقتص��ادی در حوزه 
مس��كن دارد كه از این طریق توجه سرمایه گذاران، 
س��رمایه های س��رگردان و نقدینگی موج��ود را به 
بخش مس��كن جلب كن��د. دول��ت در بحث احیای 
بافت فرس��وده، موضوع تجمیع را دنبال می كند كه 
ازاین طریق بتوان از فضای موجود در بافت فرسوده 
اس��تفاده بهینه كرد. اصلی ترین سیاست دولت رفع 
كمبود مسكن است كه در كالنشهرها این مشكل به 
معضل تبدیل شده است بنابراین یكی از راهكارهای 
حل این مشكل توزیع جمعیت است كه البته نیاز به 

برنامه ریزی های كالن دارد. 

توافق ایران و عمان درباره 
حمل و نقل دریایی

پانزدهمی��ن نشس��ت كمیس��یون همكاری ه��ای 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و عمان برگزار شد. 
به گزارش ایس��نا، مدی��ركل بن��ادر و دریانوردی 
از  بازگش��ت  در  بلوچس��تان  و  اس��تان سیس��تان 
همكاری ه��ای  كمیس��یون  نشس��ت  پانزدهمی��ن 
اقتص��ادی جمه��وری اس��المی ای��ران و س��لطنت 
عم��ان گفت: این كمیس��یون در رأس هیات ایرانی 
باحضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و كارشناس��ان 
بخش های مختلف علی بن الس��نیدی، وزیر صنعت و 

تجارت عمان در شهر مسقط برگزار شد. 
سیاوش رضوانی افزود: در این نشست كارشناسان 
درخص��وص موضوعات متعدد از قبی��ل حمل و نقل 
دریای��ی و هوای��ی، گم��رك، تج��ارت و بازرگان��ی، 
علم��ی،  همكاری ه��ای  گاز،  و  نف��ت  ارتباط��ات، 

گردشگری و ورزش به بحث و بررسی پرداختند. 
رضوان��ی گف��ت: در بخ��ش حمل و نق��ل، طرفین 
درخص��وص موضوع��ات دریایی و بن��دری و هوایی 
به توافقاتی رس��یدند و در یادداش��ت تفاهم پایانی 

كمیسیون مشترك درج شد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد 
ارائه وام های 50 میلیون تومانی 
نوسازی بافت فرسوده کلید خورد

نخس��تین گام دولت ب��رای خروج بازار مس��كن از 
 رك��ود، تصویب افزایش وام مس��كن از 30 میلیون به 
50 میلیون تومان بود، هر چند این بار دولت، مخاطب 
را بافت فرسوده شهرها قرار داد و تسهیالت تنها منوط 
به بهس��ازی و نوس��ازی بافت فرس��وده به متقاضیان 
واجد ش��رایط داده می شود و تمركز دولت هم در این 
بخش اس��ت كه مش��موالن را به درستی شناسایی و 
اولویت بن��دی كند. ح��ال كه از تصوی��ب افزایش وام 
مسكن در هیات وزیران چیزی حدود سه ماه می گذرد، 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی روز گذش��ته در نشست 
خبری از امكان اجرایی ش��دن وام در شعب 22 بانك 
دولتی و خصوصی كش��ور خبر داد و گفت: بانك های 
مشخص شده می توانند نسبت به ارائه وام های متعلق 

به نوسازی بافت فرسوده به افراد اقدام كنند. 
به گزارش »فرصت امروز«، محمد س��عید ایزدی، 
رییس ش��ركت مادرتخصص��ی عمران و بهس��ازی 
ش��هری با بیان اینكه پس از ابالغ سهمیه تسهیالت 
شعب توسط بانك مركزی، بانك ها می توانند نسبت 
ب��ه ارائه وام های نوس��ازی اقدام كنن��د، اظهار كرد: 
وزارت راه و شهرس��ازی حتی لیس��ت توزیع استانی 
را ه��م به بانك مركزی ارائه ك��رده و از همین حاال 
بانك ها می توانند نس��بت به ارائه تسهیالت نوسازی 
باف��ت فرس��وده ت��ا س��قف 50 میلیون توم��ان در 

كالنشهرها اقدام كنند. 

مردم را متولی نوسازی کرده ایم 
وی ب��ا اش��اره به سیاس��ت های دول��ت در حوزه 
نوس��ازی ش��هری گفت: بهس��ازی محیط شهری و 
نوسازی محالت مناطق مسكونی از دو سیاست مهم 
وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت كه معتقدیم بهترین 
متول��ی در حوزه نوس��ازی محالت مس��كونی خود 
مردم و ساكنان هستند كه سیاست دولت ترغیب و 

تشویق مردم از طریق ارائه تسهیالت است. 
رییس شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری 
اظهار كرد: ارائه 300 هزار وام نوسازی بافت فرسوده و 
60 هزار وام ودیعه مسكن در سال از مشوق های دولت 
برای از بین بردن بافت فرس��وده ش��هری است كه در 
افق چش��م انداز وزارت راه و شهرسازی یك میلیون و 
800 هزار وام بافت فرس��وده به متقاضیان ارائه خواهد 
ش��د. ایزدی با اشاره به سقف این تسهیالت ادامه داد: 
میزان وام بافت فرس��وده 50، 40 و 30 میلیون تومان 
متناسب با جمعیت شهری و میزان وام ودیعه مسكن 
20، 15 و 10 میلی��ون توم��ان متناس��ب با جمعیت 
اس��ت كه در بخش بافت فرسوده پرداخت 9 درصد و 
در بخش وام ودیعه مس��كن 10 درصد از سود مصوب 

بانك ها برعهده دولت است. 

شرط و شروط دریافت وام مسكن 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به ش��رط 
و ش��روط س��فت و س��خت دولت ب��رای ارائ��ه وام 
50 میلیون تومانی به متقاضیان اعالم كرد: دو نكته 
بس��یار مهم وجود دارد؛ اول اینكه تمام الزامات باید 
رعایت شود و متقاضیان ثابت كنند كه ساكن بافت 
فرسوده هستند و مشمول دریافت این وام می شوند. 
وی اف��زود: نكت��ه دوم این اس��ت ك��ه قوانین در 
راس��تای اولویت بندی متقاضیان در نظر گرفته شده 
اس��ت و كس��انی در اولویت قرار دارد ك��ه در پهنه 
پرخطرت��ری زندگ��ی می كنند نه اینكه نس��بت به 

دریافت وام زودتر اقدام كرده اند. 
ایزدی با تاكید بر اینكه خوش��بختانه بانك مسكن 
به دوره پویایی خود برگشته است، گفت: مسئولیت 
شناسایی واحدهای پرخطر و اولویت بندی متقاضیان 

را بانك مسكن برعهده گرفته است. 

تسهیالت متری
 ریی��س ش��ركت مادرتخصصی عمران و بهس��ازی 
ش��هری با بیان اینكه تسهیالت مقاوم س��ازی هم در 
دستور كار دولت قرار گرفته است، اظهار كرد: وام بانكی 
برای مقاوم سازی بناها را هم در دستور كار قرار داده ایم 
كه این وام به ازای هر متر پرداخت می شود كه حداقل 

مبلغ 300 هزار تومان برای هر متر است. 

وجود 130 هزار هكتار بافت فرسوده در کشور 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی از وجود 130 هزار 
هكتار بافت فرس��وده در كش��ور خب��ر داد و گفت: 
در ح��ال حاضر یك س��وم جمعیت ش��هری یعنی 
20میلیون نفر در 130 هزار هكتار زندگی می كنند 

كه این قشر مورد توجه است. 
وی با بیان اینكه بافت فرس��وده كشورمان تنها به 
این چن��د هزار هكتار محدود نمی ش��ود، ادامه داد: 
بافت فرسوده ناشی از كیفیت بسیار كم ساخت و ساز 
روز به روز در حال توسعه و تولید است و سه ویژگی 
فقرش��هری، تاب آوری پایین و بحران هویت ساكنان 

این مجموعه را تهدید می كند. 
ایزدی با اش��اره به مصوبه های دولت در یك سال 
اخیر گف��ت: تمام تصمیمات و سیاس��ت های دولت 
در راس��تای پیشگیری از گس��ترش بافت فرسوده و 
درمان این محدوده هاست. این موضوع آنقدر اهمیت 
دارد كه تشكیل س��تاد ملی بازآفرینی شهری را در 

دستور كار قرار داده ایم. 

شهرداری به کمک وزارت راه می آید 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به سیاست 
دولت مبنی بر بهس��ازی محیط شهری گفت: طبق 
مذاكراتی كه با وزارت راه و شهرس��ازی داشتیم قرار 
بر این ش��ده كه ش��هرداری به موضوع س��اماندهی 
س��كونتگاه های غیررس��می اق��دام كن��د و با كمك 
دس��تگاه هایی از جمله شهرداری نسبت به بهسازی 
محیط ش��هری اقدام خواهیم كرد. وی همچنین با 
اش��اره به جایزه ملی بهترین نوسازی گفت: شركت 
مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری در نظر دارد 
به بهترین نوسازی های شهری جایزه ملی اهدا كند، 
بنابراین از ش��ركت های فعال در ای��ن حوزه دعوت 

می كنیم به این حوزه ورود كنند. 

حامد مظاهریان
معاون وزیر راه و شهرسازی 

معاون وزی��ر راه با بی��ان اینكه یكی از 
بن��ادری كه باید حتما ب��ه راه آهن متصل 
ش��ود، بندر انزلی اس��ت، گف��ت: در حال 
حاضر پروژه راه آهن قزوین-رشت-انزلی-

آستارا در حال اجرا است كه تا پایان سال 
94 قزوین به رش��ت متصل می ش��ود، از 
رش��ت تا انزلی هم فاصله زیادی نیس��ت 

و این بندر به راه آهن متصل خواهد شد.
به گ��زارش ف��ارس، محمد س��عیدنژاد 
افزود: در دیگر اولویت های توس��عه ریلی 
در بنادر، بندر چابهار باید حتما به راه آهن 
متصل ش��ود، پروژه اح��داث راه آهن این 
بندر در دس��ت اجرا اس��ت كه در صورت 
تامین منابع تا پنج س��ال  آینده این خط 

ریلی تكمیل می شود.
سعیدنژاد اضافه كرد: در بندر بوشهر هم 
پروژه ریلی تعریف شده است كه به حدود 

250 كیلومتر خط آهن نیاز دارد.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی بیان كرد: 
به هر حال س��هم این بنادر در حمل و نقل 
دریایی كشور زیر 10 درصد است، اما باید 

سهم راه آهن افزایش یابد.
س��عیدنژاد ب��ا تاكی��د ب��ر اینك��ه بندر 
ش��هید رجایی ب��ه راه آهن متصل اس��ت، 
اظه��ار داش��ت: بار ای��ن بندر ب��ه مقاصد 
مختلفی حمل می شود كه باید این مقاصد 
به ش��بكه ریلی سراس��ری متصل باشند، 

باید ب��ار تا مقصد نهایی برس��د، اما چون 
به عم��ده مراكز تجاری كش��ور خط آهن 
نداریم، صاحب��ان كاال مجبور به تخلیه و 
بارگیری مضاعف هس��تند كه این موجب 

افزایش هزینه ها است . 
مدیرعامل س��ازمان بنادر اضافه كرد: در 
بندر امیرآباد س��هم راه آه��ن در حمل بار 
حدود پنج درصد اس��ت كه باید ارتقا یابد. 
این بندر از نظر جانمایی در نقطه ای ساخته 
ش��د كه به راه آهن سراسری متصل شود. 
وی گفت: بی��ش از 90 درصد از كاالهایی 
كه وارد بنادر كش��ور می ش��وند به بنادری 
می آین��د ك��ه ب��ه راه آهن وصل هس��تند، 
امكان حمل بی��ش از 90 درصد كاالهایی 
كه وارد بنادر می شود توسط راه آهن وجود 
دارد. مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی بیان 
كرد: مجموع بنادری كه به راه آهن متصل 
نیس��تند، كمتر از 10 د رصد ورود و خروج 

كاال در آنها انجام می شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینكه برای توس��عه 
حمل ریلی كاال فعالیت هایی انجام ش��ده 
اس��ت، افزود: تاكنون بیش از پنج جلسه 
مشترك میان مدیران ارشد سازمان بنادر 
و دریانوردی و راه آهن جمهوری اس��المی 
ای��ران برای اتصال بن��ادر به خطوط ریلی 
برگزار شده كه در این راستا دستاوردهایی 

نیز حاصل شد.

خبر

اتصال مشروط بندر چابهار به خط آهن سراسری 

جواد هاشمی

شهرداری ها مانع اصلی 
بهبود فضای کسب و کار

گزارش های بانک جهانی و وزارت اقتصاد روشن می کند



کشاورزی، خاک می خواهد 
و آب و دان��ه )بذر(. این س��ه 
عنص��ر اصلی برای کش��ت و 
زرع محس��وب می ش��وند اما 
کیفی��ت و کمیت ه��ر یک از 
این س��ه ماده اساسی و مهم، 
رش��د و پیش��رفت کشاورزی 
هر کشوری را تعیین می کند. 
ب��ذر یا همان تخ��م و دانه، به 
تولی��د انب��وه و تکثیر گیاهان 
در زراع��ت و باغبان��ی منجر 
می شود و نسل دیگری از گیاه 
را ب��ه وجود م��ی آورد که در 
مجموع، غذای جمعیت هفت 
میلی��اردی جه��ان را تامی��ن 

می کند. 
ب��ا رش��د فزاین��ده دانش و 
و  دان��ش  بش��ر،  تکنول��وژی 
تکنولوژی بذر نی��ز در دنیا با 
پیش��رفت های بسیاری همراه 
بوده اس��ت. به طوری که تولید 
ان��واع بذره��ای پرمحص��ول، 
مق��اوم به آف��ات و بیماری ها، 
تراریخت��ه،  و  هیبری��دی 
در کن��ار س��ایر پیش��رفت ها 
روش ه��ای  و  )ماش��ین آالت 
آبیاری م��درن( افزایش چند 
برابری محصوالت کش��اورزی 

را در پی داشته است. 

کشاورزی سنتی در عصر 
فراصنعتی

 ب��ه این ترتیب کش��اورزی 
مکانیزاس��یون  و  از صنعت��ی 
به مرحله فراصنعتی رس��یده 
اس��ت. ای��ن موضوع ام��ا در 
کش��ور ما هنوز محقق نشده 
بس��یاری  در  ش��وربختانه  و 
کش��اورزی  بخش ه��ای  از 
همچن��ان به ص��ورت س��نتی 
عم��ل می کنیم و ن��ه تنها از 
کش��اورزی فراصنعتی خبری 
ابت��دای  در  بلک��ه  نیس��ت، 
راهی هس��تیم که کشورهای 
پیش��رفته در یک صد س��ال 
از  یک��ی  پیموده ان��د.  پی��ش 
ای��ن موارد عق��ب ماندگی در 

کشاورزی، تولید بذر است. 
در زمینه بذرهای استاندارد 
و هیبری��دی، چنان وابس��ته 
به واردات هس��تیم ک��ه تنها 
یک ش��رکت در کشور مدعی 
هیبری��دی  بذره��ای  تولی��د 
اس��ت. با ادامه این روند باید 
تا ده ها سال دیگر نیز وابسته 
ب��ه واردات ب��ذر از آمری��کا و 
اروپ��ا باش��یم چ��ون این نوع 
بذر، با دستکاری های ژنتیکی 
تولیدکننده  ک��ه کش��ورهای 
می دهن��د  انج��ام  آن  روی 
تنه��ا یک ب��ار قابل ب��اروری 
اس��ت و نمی توان از دانه های 
آن برای کش��ت س��ال آینده 
اس��تفاده کرد. اگرچه استفاده 
از بذرهای هیبریدی و اصالح 
ش��ده موجب افزای��ش تولید 

س��طح  واح��د  در  محص��ول 
می ش��وند اما وابستگی شدید 
کش��ور به واردات آن، با توجه 
و  منطق��ه ای  بحران های  ب��ه 
جهان��ی، تهدید ج��دی برای 
امنیت غذایی و امنیت ملی ما 

به شمار می آید. 

مخالف واردات صرف 
هستم

حسین علی عظیمی، مشاور 
وزیر جهاد کشاورزی در امور 
آب و خ��اک، در گفت و گ��و با 
»فرص��ت ام��روز« و در انتقاد 
به وابس��تگی کشور به واردات 
در  می کن��د:  اظه��ار  ب��ذر، 
زمینه بذرهای اصالح ش��ده و 
هیبریدی بای��د به تولید انبوه 

در کش��ور برس��یم. من 
مخال��ف واردات ص��رف 
اینکه  هستم.  نهاده  این 
دره��ای واردات را ای��ن 
گونه ب��از بگذاریم و در 
تولید کاالی استراتژیکی 
مانند بذر که غذای ما را 
این  ت��ا  تولی��د می کند 
باش��یم  وابس��ته  اندازه 

خطرناک است. 
وی تصریح می کند: ش��اید 
بذرهای هیبریدی  از  استفاده 
ب��ا افزای��ش تولی��د م��ا را به 
برس��اند  تولید  خودکفایی در 
ام��ا وابس��تگی به پی��ش نیاز 
تولی��د محص��ول کش��اورزی 
)ب��ذر( پیامدهای بدتری برای 
کش��ور خواهد داشت. با توجه 
ب��ه تحریم ه��ای اقتصادی که 
درگی��ر  آن  ب��ا  سال هاس��ت 
فش��ارها  این  اگ��ر  هس��تیم، 
افزایش یابد راهی برای مقابله 
نخواهی��م داش��ت. بنابرای��ن 
به ش��دت ب��ا واردات بذرهای 

خارجی مخالفم. 

ضعف عملکرد در 
تحقیقات کشاورزی

اسناد باالدس��تی کشور در 
دهه های اخی��ر بر خودکفایی 
تاکید  کش��اورزی  محصوالت 

ف��راوان دارن��د و دولت ها نیز 
تالش می کنند در ش��عار هم 
ش��ده حتی با ارائ��ه آمارهای 
نادرس��ت یا به صورت مقطعی 
کارنام��ه خود را موفق تر جلوه 
دهند. پیش نیاز رس��یدن به 
محص��والت  در  خودکفای��ی 
غذایی، دستیابی  و  کشاورزی 
و  تکنول��وژی  و  دان��ش  ب��ه 
زیرس��اخت های توسعه پایدار 
اس��ت ک��ه هن��وز خب��ری از 
برای  عزم ج��دی مس��ئوالن 
اجرای قوانین باالدس��تی ملی 
پایدار  و بین الملل��ی توس��عه 

نیست. 
در زمین��ه ب��ذر، وزارت جهاد 
کش��اورزی با در اختیار داشتن 
سازمان هایی مانند سازمان ترویج 

و تحقیقات، موسسه اصالح بذر 
و نهال و غیره مسئولیت دارد با 
استفاده از متخصصان، مهندسان، 
دان��ش پژوه����ان و اس��ت�ادان 
دانش��گاهی، دانش و تکنولوژی 
کشاورزی کشور را توسعه دهند. 

جهاد  وزیر  مشاور  عظیمی، 
کش��اورزی، در ای��ن زمینه با 
ابراز تاسف از نتایج و عملکرد 
تحقیقات  و  تروی��ج  ضعی��ف 
بخ��ش کش��اورزی، می گوید: 
در  م��ا  نامطل��وب  وضعی��ت 
بخش تولید بذر، کود و س��م، 
نش��ان می دهد که دولت های 
پیش��ین در این زمینه خوب 
عم��ل نکرده ان��د و ای��ن مایه 
البت��ه  اس��ت.  ش��رمندگی 
ناگفته نماند ک��ه بودجه های 
تخصیصی نیز برای تحقیقات 

و ترویج کافی نبوده است. 
وی تاکی��د می کن��د: بای��د 

در زمینه تولی��د بذر خودکفا 
ش��ویم و چ��اره ای ج��ز این 
نداریم. امنیت غذایی کش��ور 
حت��ی مهم تر از دس��تیابی به 
است.  هسته ای  پیشرفت های 
تامین کننده  تنه��ا  ن��ه  ب��ذر 
و  گیاه��ی  پروتئین ه��ای 
محص��والت  تولید کنن��ده 
کش��اورزی اس��ت، بلکه نقش 
اصل��ی در تولید پروتئین های 
حیوان��ی مانند گوش��ت مرغ، 
گوش��ت قرمز، ماهی و میگو و 

شیر و لبنیات نیز دارد. 

بذرهای قاچاق سبز 
نمی شوند

واردات  و  ب��ذر  قاچ��اق 
غیر قانونی ای��ن نهاده مهم به 
کش��ور مش��کل دیگری 
است که کشاورزی ما را 
بذرهای  می کند.  تهدید 
نامطلوب��ی که قوه نامیه 
)رش��د( ندارد و پس از 
کش��ت دان��ه، کش��اورز 
هرچه منتظ��ر می ماند، 
ش��دن  س��بز  ش��اهد 
زمین خ��ود نخواهد بود 
ارزان  بذره��ای  چ��ون 
و بی کیفی��ت هیچ گاه س��ر از 
خاک بر نمی آورند و پروس��ه 
کشت باید از سر گرفته شود. 
نوید سلطان پور، مدیرعامل 
امرتات  بالنده  برس��م  شرکت 
محص��والت  )ص���ادرکنن��ده 
کشاورزی(، به »فرصت امروز« 
می گوید: یکی از مشکالت ما 
بذرهای تقلبی اس��ت که قوه 
نامیه ندارد و به عمل نمی آید. 
گاهی از ابتدای س��ال زراعی، 
دان��ه را در مزرعه ی��ا گلخانه 
می کاری��م و با گذش��ت زمان 
م��ورد نظر، دانه س��ر از خاک 
ب��ر نم��ی آورد. در این صورت 
مجب��ور می ش��ویم در زم��ان 
دیگری ب��ذر را بکاریم که هم 
زمان بر و هم هزینه بر است و 
در ضمن کیفیت الزم را برای 
نشا در مزرعه نخواهد داشت. 
وی در خص��وص نظارت ها 

ب��ر واردات و تولی��د ب��ذر در 
کش��ور می گوید: وزارت جهاد 
ک��ارشناسان  کش�����اورزی، 
بس��یار خب��ره  و مهندس��ان 
دارد  اختی��ار  در  توانای��ی  و 
که بس��یاری از آن��ان از نظر 
علمی و دانش فنی در س��طح 
بین المللی هس��تند. باید دید 
که چ��را تاکن��ون از دانش و 
و  مهندس��ان  این  تجربی��ات 
و  توس��عه  برای  متخصص��ان 
کشور  کش��اورزی  پیش��رفت 
استفاده نشده است. این نشان 
از وجود یک چرخه معیوب و 
بیمار در کش��اورزی ما دارد و 

باید اصالح شود. 

فروش تکنولوژی با بذر 
هیبریدی

این کارش��ناس کش��اورزی 
درب��اره بذره��ای هیبری��دی 
می کن��د:  اظه��ار  واردات��ی، 
ای��ن  صاح��ب  کش��ورهای 
فن��اوری، با دانش��ی که دارند 
این گونه بذره��ا را تنها برای 
یک بار کشت و تولید می کنند 
و این یعنی، فروش تکنولوژی 
که کار نادرس��تی هم نیست. 
منتها ما سیس��تم نظام مندی 
نداریم و تا به خودمان بیاییم، 

دیگر دیر شده است. 
زمین��ه  در  همچنی��ن  وی 
بذره��ای داخل��ی و اص��الح 
ژنتیکی آنه��ا تصریح می کند: 
بذرهای  بخش  در  شوربختانه 
اصی��ل خودم��ان نی��ز کاری 
نکرده ای��م ی��ا اش��تباهاتی را 
مرتکب ش��ده ایم که اروپا در 
80، 90 س��ال پی��ش انج��ام 
داد. ما چیزهایی را از دس��ت 
می دهیم که یا قابل بازگشت 
نخواهن��د بود ی��ا برگرداندن 
دوب��اره آنها زمان بر و هزینه بر 

خواهد بود. 
س��لطان پور ادام��ه می دهد: 
تا زمانی که قس��مت های مولد 
کش��ور م��ورد حمای��ت ق��رار 
نگیرن��د، وضعیت بدت��ر از این 
هم خواهد ش��د. ناگفته نماند 
که تولیدکنندگان همیش��ه به 
حمایت های م��ادی نیاز ندارند 
بلکه ب��ه نیازهای معنوی مانند 
جلوگی��ری از واردات بی رویه، 
برخورد با متقلبان و متخلفان 
و غیره باید توجه ش��ود. نکته 
مه��م دیگ��ر اینک��ه تولی��د و 
رس��یدن به نتایج خوب، افزون 
بر حمایت های مادی و معنوی، 

صبوری هم می خواهد. 
وی می گوی��د: ت��ا زمان��ی 
ک��ه تفکر دالل��ی و واردات بر 
اقتص��اد کش��ور حاکم باش��د 
و رس��یدن به نتای��ج مطلوب، 
آنی و یک روزه تعریف ش��ود، 
ن��ه تنه��ا پیش��رفتی حاصل 
نمی ش��ود، بلکه بای��د منتظر 

اوضاعی بدتر هم باشیم. 

گزارشی از تولید بذور هیبریدی و حواشی آن

بذروابستگیباوارداتآبیاریمیشود
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 ساماندهی امور گیاهان دارویی 
در کشور ضروری است

ریی��س بخش تحقیقات گیاهان دارویی موسس��ه 
تحقیق��ات جنگل ه��ا و مراتع کش��ور ب��ر ضرورت 
س��اماندهی امور مربوط به گیاهان دارویی در کشور 

تاکید کرد. 
برنامه ریزی،  نشس��ت  در  رضای��ی  محمدباق��ر 
س��اماندهی، تولی��د و فرآوری گیاه��ان دارویی 
بخش کشاورزی استان س��منان، جایگاه گیاهان 
داروی��ی ایران را در جهان مناس��ب ندانس��ت و 
گف��ت: در ایران از گیاه��ان دارویی بهره برداری 

الزم نمی شود. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، وی افزود: اولویت در موسس��ه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع در حوزه گیاهان دارویی 
استفاده از اراضی دیم برای توسعه این حوزه است و 
در بخش بازار، ارائه محصول خوب با قیمت مناسب، 
توزیع به موقع و ترویج مناس��ب ب��ا راهبرد ایجاد و 

افزایش سهم بازار است. 
رضایی بر ضرورت تحول در توس��عه کش��ت سالم 
و صنع��ت کش��ت گیاه��ان دارویی کش��ور، احیای 
مناط��ق تخریب ش��ده و حفاظت از گیاه��ان باقی 
مانده در منابع طبیعی، جلوگیری از برداش��ت های 
غیرمنطق��ی و تیغ زنی نامناس��ب ریش��ه بعضی از 

گیاه��ان، اقدامات ح��وزه تحقیق��ات منابع طبیعی 
کش��ور، حفظ کلکسیون های موجود، توجه به ارزش 
گیاهان داروی��ی برای بهبود اقتصاد کش��ور، مزیت 
نس��بی گیاهان دارویی و محصوالت فرعی، بازارهای 
هدف و امکان توس��عه صادرات و کشت دیم گیاهان 

دارویی تاکید کرد. 
گفتنی است از 8 تا 10 هزار گونه گیاهی شناخته 
ش��ده در ایران، یک هزار گونه به عنوان گیاه دارویی 

شناخته می شود. 

کشاورزان در حال ورشکستگی 
هستند

نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: کشاورزان در حال ورشکستگی هستند و 

توان بازپرداخت وام های خود را ندارند. 
به گزارش ایس��نا، غالمحس��ین ش��یری در تذکر 
ش��فاهی در جلس��ه علن��ی دیروز مجلس ش��ورای 
اس��المی خطاب به وزیر جهاد کش��اورزی خواستار 
اس��تمهال وام های کش��اورزان ش��د و همچنین از 
رییس جمه��ور و وزیر کش��ور خواس��ت ب��ه مناطق 
محروم روس��تایی آذربایجان ش��رقی و آبرس��انی به 

روستاهای آن توجه  کنند. 

صید ماهیان استخوانی در گیالن 
16 درصد کاهش یافت

مع��اون صی��د و بن��ادر ماهیگی��ری اداره کل 
ش��یالت گی��الن از ادام��ه کاهش صی��د در این 
اس��تان به دلیل کوالک متناوب دریا در ماه های 

اخیر خبر داد. 
 »اکبر ایل��درم« در گفت وگو ب��ا ایرنا، گفت: از 
ابتدای فصل صید امسال تاکنون در مجموع 760 
تن ماهیان اس��تخوانی صید ش��ده که نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل، 16 درصد کاهش نشان 

می دهد. 
ایل��درم اظهار ک��رد: 26 درص��د از میزان صید 
مرب��وط به ماهی س��فید، 70 درصد ماهی کفال و 
چهار درصد سایر ماهیان به ارزش اقتصادی 139 

میلیارد ریال بود. 

وی پیش بینی کرد با تمام ش��دن چله خش��کی و 
آغاز بهمن ماه، ش��اهد افزای��ش صید در این منطقه 

باشیم. 
ایلدرم در خصوص وضعیت سالمت کفال ماهیان 
تصریح کرد: امسال حتی یک مورد مشاهده بیماری 

کفال ماهیان گزارش نشده است. 
ب��ه گفته وی این میزان صید ماهیان اس��تخوانی 
توسط حدود چهار هزار صیاد عضو 51 تعاونی صید 

پره صورت گرفته است. 
وی همچنین یادآور ش��د: از ابتدای امسال تا 15 
دی ماه، ش��ش هزار و 78 تن ماهی کیلکا به ارزش 
اقتص��ادی 59 میلیارد ریال صید ش��د که نس��بت 
به مدت مش��ابه پارس��ال 39 درصد افزایش نش��ان 

می دهد. 
ایل��درم تصریح کرد: ارزش اقتص��ادی این میزان 
صید 59 میلی��ارد ریال بود که 90 درصد آن صرف 
تبدی��ل به پ��ودر ماهی ش��د و 10 درصد به مصرف 

انسانی رسید. 
مع��اون صید و بن��ادر ماهیگیری ش��یالت گیالن 
خاطرنش��ان کرد: 26 شناور با 260 صیاد در گیالن 

به صید کیلکا ماهیان مشغول هستند. 

هفت خوان رستم بازرگانان

واردات قاچ��اق، یکی از مش��کالتی اس��ت که 
در زمینه کود، س��م و بذر س��ال ها ب��ا آن مواجه 
هستیم. ورود بذرها وسایر نهاده های کشاورزی از 
راه های غیر قانونی و به صورت قاچاق، در سال های 
اخیر بسیار زیاد شده اس��ت. این موضوع فعالیت 
بازرگانان و واردکنندگانی را که از مرزهای قانونی 
و با گذر از هفت خوان رس��تم، کاال وراد می کنند 
تحت تاثیر قرار می دهد و ش��وربختانه همه با یک 

چوب رانده می شوند. 
ب��ه باور م��ن، امکان ن��دارد بذره��ای قاچاق از 
مب��ادی رس��می بتوانن��د برگه ترخی��ص بگیرند 
چون انواع آزمایش ها، تس��ت ها و نمونه برداری ها 
روی بذره��ای واردات��ی توس��ط س��ازمان بذر و 
نه��ال )وابس��ته ب��ه وزارت جهاد کش��اورزی( و 
س��ایر س��ازمان های متولی انجام می شود. این در 
حالی اس��ت که بذره��ای وارداتی از کش��ورهای 
تولیدکننده )اروپا و آمریکا(، دارای گواهینامه های 
بهداشتی و فنی ملی و بین المللی هستند و تمامی 
این موارد فنی و بهداش��تی م��و به مو در گمرک 
ایران تس��ت می شوند. اگر نتایج آزمایش ها مثبت 
و تامین کننده نظر کارشناس��ان باشد، کاال اجازه 
ترخی��ص می گیرد، در غیر این صورت، به کش��ور 

تولیدکننده برگردانده می شود. 
مب��ادی و مجرای قانونی گم��رک ایران، همان 
هفت خوان رس��تم است که گذر دادن کاال از آن 
بس��یار دشوار به نظر می رس��د. بنابراین با داشتن 
قوانینی چنین سفت و سخت، نمی توان باور کرد 
ک��ه بذرها ی��ا کاالهای تقلب��ی از مرزهای قانونی 

کشور وارد می شوند.
دول��ت باید در مب��ادی غیر قانون��ی و مرزهایی 
ک��ه قاچاق کاال بیش��تر رواج دارد، جلوی واردات 
بی رویه و با حجم گس��ترده کاالهای تقلبی مانند 
بذر را بگیرد. این موضوعی نیست که جزو وظایف 
وزارت جه��اد کش��اورزی باش��د و در ت��وان این 

وزارتخانه نیست که با این موارد مقابله کند.
 اگر عزم ج��دی برای مقابله با واردات کاالهای 
تقلبی و غیر قانونی در دولت وجود داش��ته باشد، 
این از وظایف نیروی انتظامی و س��ازمان بازرسی 

کل کشور است. 
در خص��وص تولی��د بذره��ای اصالح ش��ده و 
هیبری��دی نیز باید اذعان کرد در کش��ور هنوز به 
این تکنولوژی دست نیافته ایم و به واردات متکی 
هس��تیم. بذرهای اصالح ش��ده و استانداردی که 
وارد کش��ور می کنی��م، افزون بر افزای��ش تولید، 
مقاوم ب��ه انواع ویروس ها هس��تند و تا زمانی که 
به ای��ن فناوری و تکنولوژی تولید بذرهای اصالح 
ش��ده دست نیابیم، واردات همچنان ادامه خواهد 

داشت. 

 وزارت جهاد کشاورزی 
همسایه وزارت نفت می شود

ب��ا توجه به اینک��ه باز پس گرفتن س��اختمان 
شیشه ای تقریبا غیر ممکن است، مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی در پی ساختن ساختمانی سه قلو 
در کنار وزارت نفت هس��تند تا از این پراکندگی 

در سطح شهر تهران نجات پیدا کنند. 
البت��ه یکی از این س��اختمان ها تا هفته جهاد 
کش��اورزی س��ال آینده کامال ب��ه بهره برداری 
می رس��د و اکنون معاونت باغبانی وزارت جهاد 
کش��اورزی به بخشی از این س��اختمان  منتقل 

شده است. 
به گزارش ایس��نا، ساختمان س��ه قلوی وزارت 
جهاد کشاورزی که از سال گذشته در دستور کار 
این وزارتخانه برای راه اندازی و استقرار قرار گرفت 
در صورت تکمیل باعث می ش��ود تا 17 ساختمان 
پراکن��ده وزارت جه��اد کش��اورزی در این مکان 
متمرکز شوند و همه معاونان این وزارتخانه بدون 
تلف کردن وقت خود در ترافیک های پایتخت در 

جلسات شرکت کنند. 
البت��ه محمدعلی طهماس��بی، مع��اون باغبانی 
وزارت جهاد کشاورزی چند روزی است در طبقه 
هفتم و هشتم س��اختمان سه قلوی وزارت جهاد 

کشاورزی مستقر شده است. 
یک مقام مس��ئول در وزارت جهاد کش��اورزی 
در این باره اظهار کرد: س��اختمان سه قلوی وزارت 
جهاد کش��اورزی همچن��ان در ح��ال پیش روی 
اس��ت. البته می��زان پیش��رفت فیزیک��ی آن نیز 
به صورت دقیق مش��خص نیست و باید از کارفرما 
پرس��ید. اما طبقه هفتم و هش��تم این ساختمان 
را تحویل گرفتیم و با توجه به اس��تیجاری بودن 
ساختمان معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، 
ای��ن معاونت در س��اختمان جدی��د وزارت جهاد 

کشاورزی مستقر شده است. 
وی ادام��ه داد: دیگ��ر معاونت های وزارت جهاد 
کشاورزی مانند معاونت زراعت و معاونت امور دام 
نیز تا هفته جهاد کش��اورزی س��ال آینده به این 

ساختمان منتقل می شوند. 
به گفته او، برای بهره برداری دو ساختمان دیگر 
وزارت جهاد کشاورزی نیز باید پس از تحویل این 
س��اختمان برنامه ریزی کنیم که البته زمان بندی 

آن هنوز دقیقا مشخص نیست.

یادداشت

خبـــر

کشت

شیالت

محمدحسین رحمتی
عضو هیات رییسه انجمن واردکنندگان کود، سم و بذر

مولود غالمی

دان��ش بیوتکنولوژی به عنوان 
تکنولوژی  منب��ع  عظیم تری��ن 
بش��ر در ق��رن حاض��ر مط��رح 
س��بز  انق��الب  را  آن  و  ب��وده 
نوی��ن ب��رای غلب��ه ب��ر فقر و 
حامیان  نامیده ان��د .  گرس��نگی 
بیوتکنول��وژی معتقدند چنانچه 
روند فعلی رش��د جمعیت ادامه 
یابد، به یقین نس��ل های آینده 
ب��ا کمب��ود مواد غذای��ی و فقر، 
روب��ه رو خواهند ش��د، بنابراین 
مهندس��ی  روش ه��ای  بای��د 
ژنتیک و اصال ح گیاهان زراعی 
پربازده در دس��تور کار کشورها 
قرار گیرد. روش های مهندس��ی 
ژنتیک��ی و بیوتکنولوژی گیاهی 
می تواند گونه هایی از محصوالت 
جدی��د را، حت��ی در خاک های 
پرورش  نامس��اعد  و  نامرغ��وب 
دهد؛ همچنی��ن بذرهای مقاوم 
به آفات گیاهی می توانند کاربرد 
سموم و موادشیمیایی را محدود 
س��اخته و بازدهی محصوالت را 

افزایش بخشند.
بیوتکنولوژی  کارگی��ری  ب��ه 
نوی��ن در کش��اورزی ب��ه تولید 

فرآورده های��ی ب��ا کیفیت بهتر، 
و  آن  تولی��د  هزین��ه  کاه��ش 
ارزش  ب��ا  فرآورده هایی  تولی��د 
افزوده بیش��تر منجر می ش��ود، 
ام��روزه  دلی��ل  همی��ن  ب��ه 
در  گس��ترده ای  فعالیت ه��ای 
بخش بیوتکنولوژی برای تبدیل 
تحقیق��ات پایه ای به کاربردی و 
توس��عه ای در حال شکل گیری 
اس��ت . به کار گی��ری روش های 
و  ژنتی��ک  مهندس��ی  نوی��ن 
سلول  کش��ت  در  بیوتکنولوژی 
و باف��ت گیاهان به ویژه گیاهانی 
که از جنب��ه اقتصادی و غذایی 
الع��اده ای دارند،  اهمیت ف��وق 
بس��یار ارزشمند اس��ت . چراکه 
در مقایس��ه با شیوه های کشت 
و تکثی��ر معمول��ی از این روش 
بس��یار  هزینه ای  ب��ا  می ت��وان 
کمتر و س��رعت عمل بیشتری 
ب��ه نژاده��ای خال��ص س��لولی 
باف��ت  س��الم ترین  انتخ��اب  و 
گیاه��ی با بازده کم��ی و کیفی 
چش��مگیری نائل ش��د . متولی 
اصلی این فعالیت ها در کش��ور 
م��ا پژوهش��کده بیوتکنول��وژی 
کش��اورزی ب��وده و هس��ت که 

از س��ال های دور ب��ا مظلومیتی 
بی بدیل در حال فعالیت اس��ت؛ 
مجموع��ه ای که هم��واره مورد 
بی مه��ری و بی توجه��ی ق��رار 
گرفته اما از پای ننشسته است.

رییس  قره یاضی،  بهزاد  دکتر 
بیوتکنول��وژی  پژوهش��کده 
ای��ن  در  کش��ور  کش��اورزی 
خصوص ب��ه »فرص��ت امروز«  
بتوانی��م  بای��د  م��ا  می گوی��د: 
واردات 16 میلی��اردی می��راث 
ح��وزه  در  را  س��ابق  دول��ت 
کش��اورزی  مصرفی  محصوالت 
کاهش دهی��م . در دنیای امروز 
ح��رف از خودکفای��ی مطل��ق 
از عدم ش��ناخت  زدن حکایت 
تعام��الت دارد. در عی��ن حالی 
که ب��ر تولی��دات داخلی تاکید 
دارم در ش��رایط خ��اص ی��ا به 
اس��ت  بهتر  مصلح��ت کش��ور 
در برخی از اق��الم هم واردات 
داش��ته باش��یم . به عنوان مثال 
چه اشکالی دارد به جای اینکه 
بتراش��یم،  را  جنگل های م��ان 
واردات  ب��ه  چ��وب  درح��وزه 
متکی باشیم و به محیط زیست 
آسیب نرس��انیم . یا فرض کنید 

که ما چرا بای��د هندوانه صادر 
کنیم چون هندوانه آب اس��ت 
ما ب��ه آن می گوییم صادرات و 
واردات مج��ازی آب . چ��را باید 
آب را صادر کنیم، س��رمایه ای 
که بعد از فن��اوری بزرگ ترین 
محدودیت اساس��ی کش��ور به 

ش��مار می رود.
قره یاضی معتقد اس��ت: ما در 
کش��ور نیز می توانیم با تکیه بر 
فن��اوری داخل��ی و متخصصان 
علمی همین پژوهش��کده با اتکا 
به س��رمایه داخلی ب��ه افزایش 
تولید ملی و ص��ادرات به جای 
اق��دام کنی��م . می توان  واردات 
با توس��عه ص��ادرات محصوالت 
کش��اورزی در نهای��ت موج��ب 
رونق اقتصاد کلی کش��ور ش��د . 
کاری ک��ه در برزیل و آرژانتین 
انج��ام ش��ده و پای��ه و اس��اس 
کشورشان را منحصرا در مقوله 
این  بنیان نهادن��د .  کش��اورزی 
موضوع می تواند با توسعه کشت 
محص��والت تراریخت��ه هم��راه 
باش��د . مش��خصا در برزیل 40 
میلی��ون هکت��ار و آرژانتین 23 
تا 26 میلیون هکتار محصوالت 

تراریخت��ه تح��ت کش��ت قرار 
گرفته است و ما صد البته فقط 
وارد کنن��ده و مصرف کننده آن 

بودیم . 
با نوس��ازی ناوگان تحقیقاتی 
و توج��ه وی��ژه ب��ه تحقیق��ات 
آم��وزش و تروی��ج کش��اورزی 
به طور ویژه با سرمایه گذاری در 
تحقیقات کش��اورزی می توانیم 
به سمتی برویم که خوداتکایی 
را افزای��ش دهی��م و در واقع به 
اهداف اقتصاد مقاومتی دس��ت 
پیدا کنیم . بخش��ی از تجهیزات 
تحقیقات  بخ��ش  اب��زارآالت  و 
کشاورزی کشور در حال حاضر 
قدیمی و از رده خارج محسوب 

می شوند . 
پ���ژوهش��ک���ده  ریی���س 
کش���اورزی  بی��وت���کنولوژی 
می افزای��د: هی��چ راه��ی ج��ز 
اس��تفاده از فن��اوری، آموزش و 
ترویج در آن حوزه کش��اورزی 
فناوری  و  بیوتکنولوژی  )کاربرد 
و مهن��دس ژنتیک( ب��ه منظور 
نیل به اهداف س��ند چشم انداز 
نظام و سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی وجود نخواهد داشت.

به دانش بیوتکنولوژی در کشور بی توجهی می شود

فرصت سوزی در تولید کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی، کارشناسان 
و مهندسان بسیار خبره و توانایی در 
اختیار دارد که بسیاری از آنان از نظر 

علمی و دانش فنی در سطح بین المللی 
هستند. باید دید چرا تاکنون از 

دانش و تجربیات این مهندسان و 
متخصصان برای توسعه و پیشرفت 
کشاورزی کشور استفاده نشده است

شکوفه میرزایی



تفاهم نامه ایجاد مرکز تحقیقات بین المللی فناوری های 
نوین پزشکی پروفسور سمیعی در سازمان پژوهش های 
علمی صنعتی ایران توس��ط دکت��ر فرهادی، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری و پروفس��ور مجید س��میعی، رییس 
موسس��ه علوم اعصاب هانوفر آلمان به امضا رس��ید. به 
گزارش رواب��ط عمومی وزارت علوم، بستر س��ازی برای 

هم��کاری بین متخصص��ان ایرانی و خارج��ی از جمله 
آلمان و تقویت و توس��عه همکاری ها با هدف دسترسی 
و ب��ه کارگیری دانش فنی و روزآمد در اجرای طرح های 
فن��اوری، پژوهش��ی، مطالعاتی، توس��عه ای و کاربردی 
و تربی��ت محققان صاحب نظر در عرص��ه بین المللی در 
حوزه علوم پزش��کی و زیس��تی از اهداف این تفاهم نامه 

اس��ت که با تلفیق علوم مهندس��ی، طبیع��ی، ریاضی و 
فناوری اطالعات محقق خواهد ش��د. در این تفاهم نامه 
تاکید شده اس��ت: فعالیت های این مرکز باید به گونه ای 
برنامه ریزی و جهت گیری ش��ود که در 10 سال پس از 
تاس��یس جزو مراکز تحقیقاتی بین المللی صاحب نام در 

عرصه فناوری های زیست پزشکی باشد. 

س��خنگوی وزارت کش��ور از تفاه��م صددرص��دی با 
ش��ورای نگهبان ب��رای برگزاری انتخاب��ات الکترونیکی 
خب��ر داد. به گزارش واح��د مرکزی خبر، حس��ینعلی 
امیری در نشس��ت خبری درباره برگ��زاری الکترونیکی 
انتخابات گفت: ش��فافیت، پاس��خگویی، دقت، سرعت و 
اعالم س��ریع نتیجه انتخابات برای وزارت کشور بسیار 
مهم اس��ت که تحقق آن با برپایی الکترونیکی انتخابات 

میسر می شود. 
 یکی از موضوعاتی که مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
در تدوین سیاس��ت های کلی قانون انتخابات به آن توجه 

دارد استفاده از فناوری های نو در برگزاری انتخابات است 
و وزارت کش��ور سعی دارد این امر تحقق یابد. وی گفت: 
م��ا به 95 هزار صندوق رأی در کش��ور نیاز داریم که اگر 
بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باش��د به جای آن 
باید 95 هزار دس��تگاه الکترونیکی ش��بیه خودپردازهای 

بانک جایگزین کنیم. 
قائم مقام وزیر کش��ور ب��ا بیان اینکه ب��رای تامین این 
دس��تگاه ها ب��ه 400 میلی��ارد تومان بودجه نیاز اس��ت، 
گف��ت: انتخابات مجلس 25 فرآین��د دارد که زمینه الزم 
ب��رای برپای��ی الکترونیک��ی انتخاب��ات در 24 فرآیند آن 

فراهم اس��ت. با جایگزینی 95 هزار دستگاه الکترونیکی، 
فرآیند انتخابات به ش��کل برخط انجام می ش��ود که اگر 
400میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز تامین شود انتخابات 
ب��ه ش��کل الکترونیکی برگزار می ش��ود.  هم��کاری الزم 
دراین باره با ش��ورای نگهبان انجام گرفته اس��ت و تفاهم 
صددرص��دی در ای��ن زمینه با این ش��ورا وج��ود دارد و 

جلسات کارشناسی در این باره درحال برگزاری است. 
در ای��ن ح��ال برپای��ی الکترونیکی انتخاب��ات نیازمند 
فرهنگ سازی است که رسانه ها به ویژه صداوسیما باید در 

این زمینه فعالیت کنند. 

وزارت کشور اعالم کرد 

انتخابات آینده کامال الکترونیکی برگزار می شود

مطهری: حق من و موکالنم محفوظ است
علی مطهری در نشس��ت علنی روز سه ش��نبه 23 دی ماه مجلس شورای اسالمی، در 
اخطار قانون اساس��ی با اس��تناد به اصل 69 قانون اساس��ی گفت: براس��اس این قانون 
مذاکرات مجلس ش��ورای اس��المی باید علنی باش��د و گزارش کامل آن از طریق رادیو 
و روزنامه رس��می برای اطالع عموم منتش��ر ش��ود. به گزارش خانه ملت، نماینده مردم 

تهران، ری، ش��میرانات و اسالمش��هر در مجلس شورای اسالمی گفت: دو دقیقه از نطق 
روز یکش��نبه بنده از رادیو پخش نش��د، بنابراین حق من و موکالن من محفوظ اس��ت 
ک��ه این دو دقیقه در فرصت های آتی یا در نطق پنج دقیقه ای یا هفت دقیقه ای منظور 
شود یا در نخستین فرصت نطق میان دستور منظور شود تا دیگر این روش تکرار نشود. 

کاهان��ی  عبدالرض��ا  23دی م��اه  سه ش��نبه  صب��ح 
کارگ��ردان فیلم س��ینمایی »اس��تراحت مطلق« طی 
نشس��تی به حواش��ی راه نیافتن این فیلم سینمایی در 

سی وسومین جشنواره فیلم فجر پاسخ داد. 
ب��ه گزارش مهر، کاهانی در جم��ع خبرنگاران تاکید 
کرد با وجود همه مشکالتی که برای فیلمش به وجود 
آمده، قطع��ا این فیلم اس��فندماه ب��ه نمایش عمومی 

درخواهد آمد. 
کاهانی با اش��اره به اینکه برای »استراحت مطلق« با 
یک پخش کننده بزرگ جهانی قرارداد بس��ته ام تا فیلم 
در س��ال آینده پخش جهانی شود تاکید کرد: مطمئن 
باش��ید اس��تراحت مطلق از نظر مضمون هیچ مشکلی 
ندارد فقط کافی اس��ت تایتل کارگردان را عوض کنید 
آن وق��ت ببینید چگونه به فیلم مجوز می دهند و حتی 

»استراحت مطلق« می توانست به عنوان نماینده ایران 
در اسکار 2016 باش��د. وی با اشاره به اصالحیه هایی 
که برای این فیلم درنظر گرفته ش��ده است، گفت: در 
اصالحیه اول 16 مورد برای فیلم در نظر گرفته بودند 
ک��ه آن زمان مجری طرح با جلس��اتی که برقرار کرده 

بود این مش��کل را برطرف کرد. 
من نمی خواس��تم هیچ تغییری در فیلم به وجود آید 
یا بخش��ی از آن حذف شود. به خوبی می دانم که فیلم 
را چ��ه زمانی تمام کنم تا تایمی برای سانس��ور وجود 

نداشته باشد.
اس��تراحت مطل��ق در کل 76 دقیق��ه اس��ت و اگر 
اصالحی��ات روی آن انج��ام ش��ود ای��ن فیل��م دیگر 
س��ینمایی نیس��ت. کاهانی در پاس��خ به این سوال که 
آیا وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی یا اعضای کمیسیون 

فرهنگ��ی این فیل��م را دیده اند یا ن��ه توضیح داد: من 
اطالع��ی ن��دارم که آق��ای جنتی فیلم را دیده اس��ت 
ی��ا خیر اما ما س��ریع نس��خه ای��ن فیل��م را از فجر و 
وزارت ارش��اد خارج کردیم زیرا اینج��ور وقت ها همه 
می خواهن��د فیل��م را ببینن��د. م��ن با مجل��س برای 
اس��تیضاح آقای جنتی موافقم البت��ه نه به دالیلی که 
آنها می گویند بلکه به این دلیل که فیلم های ما اکران 

نمی شود. 
کاهان��ی در پایان گفت: جش��نواره امس��ال همه را 
ش��گفت زده می کند زی��را یک جش��نواره کامال خنثی 
است و این مس��ئله برای سینمای ایران تاسف برانگیز 
اس��ت و این میزان عقب نش��ینی برای سینما بد است، 
اگ��ر جنت��ی نمی تواند از فیلم ها دفاع کند بهتر اس��ت 

برود و یک نفر دیگر جای او بیاید. 

وزارت علوم و پروفسور سمیعی 
تفاهم نامه امضا کردند

علی اکب��ر کاظم��ی، معاون فرهنگی س��تاد بازس��ازی 
عتبات عالیات گفت: طی س��اعت های گذشته چند حمله 
خمپاره ای از س��وی تکفیری ها به حوالی حرمین امامین 
عس��کریین صورت گرفته که خوشبختانه حرم و محوطه 
حرم صدمه ای ندیده اس��ت. کاظمی در گفت وگو با فارس 
گفت: در چند س��اعت اخیر چند حمله خمپاره ای توسط 

تکفیری ها ب��ه حوالی حرمین امامین عس��کریین )ع( در 
س��امرا صورت گرف��ت که خوش��بختانه ای��ن خمپاره ها 
هیچ گون��ه اصابتی با حرم نداش��ته و حرم و محوطه حرم 
آس��یبی ندیده است. هم اکنون حمالت خمپاره ای متوقف 
ش��ده و وضعیت س��امرا آرام اس��ت و مدافع��ان حرم در 

آماده باش کامل به سر می برند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی 
از اع��الم ج��رم علیه پایگاه اطالع رس��انی خب��ر آنالین با 
موافقت دادستان کل کشور خبر داد.عبدالصمد خرم آبادی 
در گفت وگو با فارس در خصوص تصمیم هیات نظارت بر 
مطبوعات در مورد پایگاه اطالع رس��انی خبر آنالین گفت: 
تصمی��م هیأت نظارت بر مطبوعات درباره پایگاه اینترنتی 
خبر آنالین بسیار ضعیف بوده است. دستگاه قضایی اجازه 

نخواه��د داد که فضای مجازی به جوالنگاهی برای نش��ر 
اکاذیب و تش��ویش اذهان عمومی علیه نهادهای کش��ور 
تبدیل ش��ود. پس از کس��ب موافقت دادستان کل کشور 
علیه پایگاه اینترنتی خبر آنالین به اتهام تش��ویش اذهان 
عمومی اعالم جرم شده است و با توجه به این اعالم جرم 
طبعا دادسرای عمومی انقالب تهران به پرونده این سایت 

رسیدگی خواهد کرد.

حمالت خمپاره ای به حوالی حرمین عسکریین

علیه »خبرآنالین« اعالم جرم شد

  نیروه�ای امنیت�ی لبن�ان س�لول 

زندانی ه�ای تندرو زندان رومیه را که 
بزرگ ترین زندان  لبنان اس�ت، تحت 

کنترل خود درآوردند.
  وزیر امور خارجه کشورمان در رأس 
تیم مذاکره کننده هسته ای به منظور 
رایزنی دوجانبه ب�ا همتای آمریکایی 

بامداد امروز راهی ژنو شد.
  حساب توییتر و یوتیوب فرماندهی 
ارتش ایاالت متحده آمریکا از س�وی 
گروهی که مدعی حمای�ت از داعش 

است، هک شد.
دولت پاکستان اوایل روز سه شنبه هفت تن دیگر را که در پرونده های مرتبط 

با اقدامات تروریستی دست داشتند، به دار آویخت.

تیتر اخبار

رییس س��ابق شورای شهر تهران با انتقاد از زمزمه هایی 
در مورد کاهش جلس��ات علنی ش��ورای شهر گفت: تنها 
ابزار ش��ورا، جلس��ات علنی اس��ت که در آن راحت حرف 
می زنیم و جدیدا زمزمه های دیگری از اعضای ش��وراهای 
ش��هر دیگ��ر مبنی بر کاهش جلس��ات علنی می ش��نویم 
که این اتفاق بدی اس��ت و دس��ت ما بس��ته تر می ش��ود. 

به گزارش ایس��نا، احمد مس��جدجامعی صب��ح دیروز در 
سخنانی در صحن علنی شورای شهر تهران در واکنش به 
سخنان احمد حکیمی پور مبنی بر کاهش جلسات علنی، 
گفت: زمزمه هایی از شوراهای شهر دیگر مبنی بر کاهش 
جلس��ات علنی به گوش رسیده اس��ت که این اتفاق بدی 

است و ما مخالف آن هستیم.

واکنش مسجدجامعی به زمزمه های کاهش جلسات علنی شورا

 ب�ه گفته س�رهنگ خانچرلی، س�اعات 
4 بعدازظهر تا 10 - 11 ش�ب ساعات پیک 

جرایم در پایتخت است.
 ریی�س س�ازمان ثب�ت احوال کش�ور 

کش�ور  تمام�ی  در  شناس�نامه  گف�ت: 
به ص�ورت مکانیزه و پای�گاه محور صادر 

می شود.
 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 

بیمه س�المت گفت: ب�ه زودی در بیش از 
1۷0 ش�هر و شهرس�تان کش�ور ش�عب 
جدی�د نمایندگ�ی بیمه س�المت ایجاد 

می شود.

رییس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران از کاشت بیش از سه میلیون 
نهال در سطح شهر و منازل برای نیمه دوم سال جاری خبر داد

تیتر اخبار

اردش��یر صالح پور دبیر سی و س��ومین جشنواره تئاتر 
فج��ر درباره جزئیات این دوره از جش��نواره توضیح داد. 
نشس��ت خبری س��ی و س��ومین جش��نواره بین المللی 
تئات��ر فجر صبح دیروز با حضور اردش��یر صالح پور، دبیر 
جش��نواره و مهدی حاجیان، مس��ئول دبیرخانه و اهالی 
رس��انه در س��الن کنفرانس مجموعه تئاتر ش��هر برگزار 
ش��د. در این نشست صالح پور گفت: دوستان اوضاع تئاتر 
خیلی بد اس��ت و بیش از آنکه ش��ما بدانید، من می دانم 
که در تئاتر چه خبر اس��ت، اما این خود ما هس��تیم که 

باید وضعیت را درک و تالش کنیم که مشکالت برطرف 
ش��ود. نمی دانید که من چقدر در رنج هستم که می بینم 
دوس��تان من پول ندارند و برای کوچک ترین مسئله شان 
در مضیقه هس��تند. سال گذش��ته بودجه جشنواره تئاتر 
فجر 2.5 میلیارد تومان بود اما امس��ال به نسبت پارسال 
ای��ن بودجه کمتر ش��ده و ما تنها ی��ک میلیارد و 800 
میلیون تومان در اختیار داش��تیم و من نیز به این شرط 
ای��ن مبلغ را قبول ک��ردم که از باقیمان��ده آن مطالبات 

بچه های تئاتر پرداخت ش��ود.

اوضاع تئاتر خیلی بد است

   مع�اون شهرس�ازی و معم�اری وزارت 
راه و شهرس�ازی از صدور دس�تور توقف 
هرگونه عملی�ات درباره »بزرگ ترین خانه 

تهران« خبر داد.
   ش�جاعی صائین مدیرکل دفتر توسعه 
کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس�المی در واکن�ش ب�ه احض�ار تهمینه 
میالنی ب�ه دادگاه تاکید کرد: مقام قضایی 
صالحیت اعالم شکایت علیه کتابی را که 

با مجوز این اداره منتشر شده است دارد.
  فیل�م »ماه�ی و گرب�ه« ب�ه کارگردانی 

شهرام مکری و تهیه کنندگی سپهر سیفی 
ب�ه عن�وان بهتری�ن فیلم بخش داس�تانی 
جشنواره فیلم های ایرانی پراگ انتخاب شد.

امروز  هفدهمین س�الگرد درگذشت محمد قاضی مترجم رمان مشهور »دن 
کیشوت« است

تیتر اخبار

مربی دروازه بان های تیم ملی فوتبال ایران گفت: علیرضا 
حقیقی بعد از جام جهانی و در نخس��تین دیدار تیم ملی 
در ج��ام ملت های آس��یا با کوهی از انگی��زه درون دروازه 
ایس��تاده بود. به گزارش ایس��نا، دن گاس��پار در حاشیه 
تمرین تیم ملی فوتبال ایران در س��یدنی درباره عملکرد 
علیرضا حقیقی اظهار ک��رد: حقیقی با کوهی از انگیزه از 
جام جهانی آمده بود و مقابل بحرین عملکرد فوق العاده ای 
داش��ت. البته شرایط در بازی با قطر دشوارتر خواهد بود، 

چ��ون قطری ها حمالت زیادتری ص��ورت می دهند و باید 
مقاومت بیشتری داشته باشیم.

مرب��ی دروازه بان های تیم ملی در پایان با بیان اینکه به 
تم��ام گلرهای ایران ایمان دارد، درب��اره وضعیت علیرضا 
بیرانوند هم گفت: توپ پخش کردن ها و شروع مجددهای 
بیرانوند بین المللی و جهانی است. بیرانوند نیاز به پیشرفت 
دارد و منتظر یک فرصت اس��ت ت��ا بتواند به بهترین نحو 

از آن استفاده کند.

دن گاسپار: حقیقی با کوهی از انگیزه درون دروازه ایران ایستاده بود

  تیم ملی فوتبال استرالیا میزبان جام 

ملت های آسیا در دیدار خود برابر عمان 
با حساب چهار بر صفر به پیروزی رسید.
   سرپرس�ت تی�م مل�ی والیب�ال از 
اس�تقبال کش�ورهای اروپای�ی ب�رای 
برگزاری دیدار دوس�تانه ب�ا ایران در 

سال آینده خبر داد.
   پزش�ک تی�م مل�ی فوتب�ال ای�ران 
می گوید مسعود ش�جاعی، امیرحسین 
تیموری�ان  آندرانی�ک  و  صادق�ی 

مصدومیت جدی ندارند.
س�پهوند دارنده نش�ان طالی بازی های پاراآسیایی اینچئون از نداشتن پول 

برای جراحی پایش ناراحت است

تیتر اخبار
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صاحب امتیاز: مهدی صیافی
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:
محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی
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  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
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وزارت علوم: دانشگاه احمدی نژاد رسمیت نداردپرونده »م. ر« همچنان در دیوان عالی کشور است
محس��ن افتخاری، سرپرس��ت دادگاه های کیفری اس��تان تهران گفت: پرونده »م. ر« 
همچنان در دیوان عالی کش��ور در حال بررس��ی اس��ت. افتخاری در گفت وگو با فارس 
با اع��الم این خبر گفت: هیچ ش��عبه ای نمی تواند زمان دقیقی را برای پایان رس��یدگی 
ب��ه این پرونده اع��الم کند. اخباری که پی��ش از این درخصوص ارج��اع پرونده »م. ر« 
ب��ه دادگاه کیفری ش��ده ب��ود، به هیچ عن��وان صحت ن��دارد و روند رس��یدگی ممکن 
اس��ت در دی��وان عالی طوالنی ش��ود. دادس��تانی ته��ران روز ش��نبه 14 دی 1392 با 
انتش��ار بیانیه ای اع��الم کرده بود ک��ه از »م.ر« تحقیق به عمل آم��ده و در حال حاضر 
با صدور قرار وثیقه  مناس��ب و تامین آن، آزاد اس��ت. نخس��تین جلس��ه رس��یدگی به 
اتهام��ات معاون اول دول��ت احمدی نژاد صبح روز ش��نبه، 3 خردادماه س��ال جاری در 
ش��عبه 76 دادگاه کیفری اس��تان تهران برگزار ش��د. در تاریخ 17 خردادماه جلسه دوم 
رس��یدگی به ای��ن پرونده آغاز و هم��ان روز هم ختم رس��یدگی به پرونده اعالم ش��د. 
 حجت االس��الم محس��نی اژه ای در هفتادمین نشس��ت خبری خود با اش��اره به اعتراض 
»م - ر« به حکم محکومیتش گفت: هم ایش��ان و هم وکیلش الیحه ای را ارائه کردند و 
پرونده در مرحله آماده شدن برای ارسال به مرجع برای تجدید نظر است. وی همچنین 
در هفتادوچهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
»م. ر« اظهار داشت که این پرونده به دیوان عالی کشور رفته و تجدیدنظر آن در دیوان 

عالی است اما هنوز رأی صادر نشده است. 

سعداهلل نصیری قیداری، معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم در مورد فعالیت دانشگاه 
ایرانیان گفت: برای روش��ن ش��دن افکار عمومی تاکید می کنم که وزارت علوم دانشگاه 
ایرانیان را به رس��میت نمی شناس��د تا مردم این آگاهی را داشته باشند که وقت و هزینه 
خود را در این دانش��گاه صرف نکنند. نصیری قیداری در گفت و گو با ایس��نا، در مورد 
ادعای دانش��گاه ایرانیان مبنی بر اینکه وزارت علوم فعالیت سایت این دانشگاه را متوقف 
کرده، گفت: وزارت علوم فعالیت این س��ایت را متوقف نکرده اس��ت زی��را تا قوه قضاییه 

حکمی صادر نکند هیچ سایتی بسته نمی شود. 
الزمه صدور حکم هم ش��کایت اس��ت که وزارت علوم چنین ش��کایتی نکرده است. ما 
رس��ما اعالم کرده ایم که این دانش��گاه جایگاه قانونی ندارد و چنین دانش��گاهی از نظر 
وزارت علوم به رسمیت شناخته نمی شود اما وقتی می توانیم اقدام قانونی انجام دهیم که 
این دانش��گاه به صورت غیر قانونی و بدون مجوز دانش��جو پذیرش کند. معاون پارلمانی و 
حقوقی وزیر علوم با تاکید بر اینکه هنوز پذیرش دانشجو از سوی دانشگاه صورت نگرفته 
اس��ت، گفت: تا این دانش��گاه اقدام��ی انجام ندهد ما هم کاری نخواهی��م کرد، اما اعالم 

می کنیم که چنین دانشگاهی رسمیت ندارد. 
به گزارش ایس��نا، دانشگاه ایرانیان منسوب به محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سابق 
اس��ت و پیش از این فعالیت این دانش��گاه از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت 

علوم غیرقانونی اعالم شده است. 

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

کاهانی: با استیضاح وزیر ارشاد موافقم



موضوعات اخالقی در تجارت 
الکترونیکی از منظر حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان

درباره اس��تفاده از فضای مجازی و کاربرد تجارت 
الکترونیکی موضوعات اخالقی گوناگونی وجود دارد  
اما برخ��ی از موضوعات اخالق��ی در دنیای مجازی 
از منظر حمایت از حق��وق مصرف کننده مورد توجه 
ق��رار می گیرد. اهمیت برخ��ی از موضوعات موجب 
ش��ده اس��ت رهنمودها و اصولی در ارتب��اط با آنها 
ب��رای حمایت از حق��وق مصرف کنن��ده در تجارت 
الکترونیکی ارائه شود و استفاده از رویه هایی در این 
موارد به بنگاه ها توصیه ش��ود ی��ا بنگاه ها به صورت 
داوطلبان��ه ب��ه تدوی��ن مق��ررات مورد نی��از درباره 
 آنه��ا روی آورن��د و به خودتنظیم��ی در این زمینه 

بپردازند. 
از  حمای��ت  درب��اره  خود تنظیم��ی  اصط��الح   
مصرف کنندگان مفهوم گس��ترده ای دارد و هرگونه 
کوش��ش بنگاه ها برای تعدی��ل اداره آنها به منظور 
حفظ منافع مصرف کننده را در برمی گیرد. مهم ترین 
موضوع��ات مورد توج��ه ب��رای حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنن��ده در تج��ارت الکترونیک��ی ک��ه جنبه 
اخالق��ی دارن��د، عبارتند از: حف��ظ حریم خصوصی 

مصرف کنندگان، تجارت منصفانه و تبلیغات. 

مفهوم تبلیغات و نقش آن در تجارت 
الکترونیکی از منظر حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان
در زبان انگلیسی واژه  »Advertising« به معنای 
تبلیغ��ات از کلم��ه »Advetere« )به معنای توجه 
کسی را جلب کردن( ریشه می گیرد. بنابراین هدف 
تبلیغ��ات جلب توجه مخاطب ب��رای خریداری یک 
محصول یا اس��تفاده از یک خدمت اس��ت. تبلیغات 
اعم از تبلیغات انجام شده در دنیای واقعی یا دنیای 
مجازی، نقش ه��ای گوناگونی در فرآیند تجارت ایفا 
می کند  مانند اطالع رسانی به مصرف کنندگان )راجع 
به قیم��ت، کیفیت و ویژگی ه��ای کاالها و خدمات 
و طرز اس��تفاده از آ نها(، تاثیرگذاری بر مخاطبان و 
مصرف کنندگان و اقناع آنان نسبت به مصرف کاالها 
و خدم��ات و عامل��ی تاثیرگذار بر فروش و کس��ب 
س��ود بیش��تر در بازاریابی. درباره ماهیت تبلیغات و 
تعری��ف آن مطالب مختلفی از س��وی محققان ارائه 
شده است. در هر یک از تعاریف ارائه شده بر کلمات 
خاص��ی تاکی��د می ش��ود مانند غیر ش��خصی بودن 
ارتباط ایجاد  ش��ده از طریق تبلیغ��ات یا عام بودن 
مخاطبان تبلیغ که ش��امل گروهی از افراد هستند، 
وج��ود س��فارش دهنده مش��خص ب��رای تبلیغات و 
پرداخت هزینه در قبال تبلیغات انجام ش��ده، اما با 
عنایت به ای��ن نکته که ممکن اس��ت ارائه تعریفی 
جامع و مانع از تبلیغات دشوار باشد، می توان تعریف 
کلی واژه تبلیغات را با عبارت زیر بیان کرد: تبلیغات 
عبارت اس��ت از ارتباطی غیر ش��خصی و خطاب به 
گروه ه��ای منتخب مردم که از س��وی ف��رد یا افراد 
ذی نف��ع معین��ی به ص��ورت حرفه ای با اس��تفاده از 

وسایل و شیوه های گوناگون و پرداخت هزینه ایجاد 
می ش��ود تا مخاطبان تبلیغ را به خریداری و مصرف 
کاالی معین یا تهیه و استفاده از خدمت مورد تبلیغ 

ترغیب کند. 
ب��ا بهره گی��ری از اینترن��ت و ش��بکه جهانی وب 
برای تبلیغات، انجام انواع تبلیغات متصل به ش��بکه 
امکان پذیر شده اس��ت. تبلیغات مزبور با استفاده از 
ش��یوه های مختلف انجام می ش��وند مانند استفاده 
از ش��بکه های تبلیغات، بازاریابی با ارسال نامه های 
الکترونیک��ی و نامه ه��ای الکترونیکی ناش��ناس که 
به صورت اتوماتیک با داش��تن پی��ام تبلیغاتی برای 
اشخاص مختلف ارسال می شوند تا دریافت کنندگان 
را به خری��د کاال یا خدمتی ترغیب کنند و تبلیغات 
بنر به ص��ورت تصوی��ر گرافیکی کوچ��ک و معموال 
مستطیل ش��کلی است که در قسمت باالی صفحات 
اینترنت��ی قرار می گیرد. کارب��ر با کلیک کردن روی 
آن صفحه ای را مشاهده می کند که در آن اطالعات 
بیش��تری درباره تبلی��غ مورد نظر وج��ود دارد یا به 
پای��گاه اینترنتی ش��رکتی که طراح��ی تبلیغ به آن 
مربوط می شود، منتقل می شود. این نوع تبلیغات به 
تبلیغات س��نتی ارائه شده در نشریات شباهت دارد. 
بنرها دارای انواع متفاوتی هس��تند و مش��هورترین 
و پرکاربردتری��ن انواع تبلیغات در اینترنت به ش��مار 

می آیند. 
تبلیغ��ات اینترنتی از جهات مختلف اهمیت دارد. 
نخس��ت اینکه انواع تبلیغاتی که به صورت متصل به 
ش��بکه انجام می ش��ود، فارغ از مرزهای جغرافیایی 
و محدودی��ت زمان��ی، ب��ا ص��رف هزین��ه ای اندك 
مصرف کنندگان و کارب��ران اینترنت را به خریداری 
کااله��ا و خدمات تبلیغ ش��ده ترغی��ب می کند. در 
مواردی انواع تبلیغات ارائه شده به صورت متصل به 
ش��بکه که با اس��تفاده از خالقیت و جنبه های فنی 
موجود در اینترنت انجام می ش��وند، حامل پیام های 
خاصی هس��تند که به ش��کل پیچی��ده ای طراحی 
ش��ده اند تا مخاطبان تبلیغ و مصرف کنندگان را به 
خری��داری و مص��رف محصوالت مورد نظ��ر متقاعد 

کنند. 
بنابرای��ن از تبلیغ��ات به عنوان عامل��ی تاثیرگذار 
بر فروش و کس��ب س��ود اس��تفاده می کنند. عالوه 
برآن، ارس��ال نامه های الکترونیکی ناش��ناس برای 
اس��تفاده های تبلیغاتی نیز به علت طرح موضوعاتی 
ب��ه  ورود  و  دریافت کنن��ده  عدم رضای��ت  مانن��د 
حریم خصوصی مصرف کنن��دگان اهمیت یافته و در 
کش��ورهای مختلف در این زمین��ه قوانین بازدارنده 

خاصی تصویب شده است. 

تبلیغات پارس آنالین در بازی 
رئال مادرید با اتلتیکو مادرید

پارس آنالین از جدیدترین ش��یوه تبلیغات هوشمند 
در ب��ازی رئال مادرید با اتلتیکو مادرید اس��تفاده کرد. 
آژانس تبلیغاتی Balfour Group نخستین امکان 
تبلی��غ هوش��مند روی بردهای تبلیغات��ی دور زمین 
فوتبال را ارائه داده اس��ت. به این ترتیب ش��رکت های 
س��فارش دهنده آگهی می توانند با هزینه های بس��یار 
کمتر و به صورت هدفمندتر تبلیغ خود را به مخاطبان 

خود نمایش دهند. 
به گزارش آیمارکتور، در این نوع از تبلیغات، آگهی 
س��فارش دهنده را می توان فق��ط در برخی گیرنده ها 
نمای��ش داد و همان طور که در ب��ازی رئال مادرید با 
اتلتیکو مادرید مش��اهده ش��د، تبلیغات پارس آنالین 
 تنه��ا ب��رای تماش��اچیان تلویزیون��ی ای��ران نمایش 

داده می شد. 

تبلیغات خالق

آگهی: گلخانه Kjörís- شعار: با مواد غذایی خود بازی کنید!

آیین نامه

9 www.forsatnet.irشمــاره 137 مدیریت تبلیغات
Wed. 14 Jan 2015      چهارشنبه    24 دی ماه 1393        22 ربیع االول 1436        سال اول

ایستگاه تبلیغات

حسین محمدیان

در اجرای تبلیغات پارتیزانی باید ابعاد 
روان شناسانه مخاطبان با دقت مورد 
بررسی قرار گیرند تا به بهترین نحوه 
پیام تبلیغاتی روی آنها تاثیر بگذارد. 

معموال گفته می شود این سبک تبلیغات 
در مورد کسب وکارهای کوچک بهتر 

جواب می دهد

نگاهی به کمپین آسمان آبی، زمین پاک

تبلیغات پارتیزانی برای فرهنگ سازی شهری

چن��دی پیش نزدیکی ه��ای میدان ولیعص��ر تهران با 
مردی سفید  پوش مواجه شدم که با حرکاتی پانتومیمی 
از کن��ارم عبور کرد. م��ردی که با توجه ب��ه هیبتی که 
داشت کمتر کسی بی توجه از کنار آن عبور می کرد. مرد 
س��فیدپوش به آرامی از خط عابر پیاده عبور و به سمت 
دیگ��ر خیابان حرکت ک��رد. ناخودآگاه با ن��گاه دنبالش 
کردم تا ببینم هدفش از این س��بک لباس پوش��یدن و 
این حرکات چیس��ت. مرد س��فیدپوش به سمت دسته 
دیگری از دوس��تانش که آنها نیز همین س��بک لباس را 
پوشیده بودند، نزدیک شد. من نیز عرض خیابان را طی 
کردم تا به این گروه نزدیک تر ش��وم. با نزدیک شدن به 
آنها تازه متوجه نوش��ته هایی که در دست شان بود  شدم. 
روی نوش��ته ها جمالتی مانند »م��رگ ناگهانی 970 نفر 
در ته��ران فقط به خاطر آلودگ��ی« و »دوربین از باال به 
رانندگی م��ان نگاه می کند، انبو ه خودروهایی که نامنظم 

در کنار هم قرار گرفته اند« نقش بسته بود. 
با کمی تحقیق متوجه ش��دم ب��ا افزایش آلودگی هوا، 
شهرداری تهران اقدامی جالب را در راستای اطالع رسانی 
مردم در س��طح ش��هر اجرا کرده است. این اطالع رسانی 
در قالب کمپینی تحت عنوان »آسمان آبی، زمین پاك« 
در برخی نقاط تهران اجرا ش��ده و قرار اس��ت به تدریج 
در تمام��ی مناطق تهران نیز اجرا ش��ود. در این کمپین 
مردان سفید پوش��ی با در دست داش��تن پالکارد هایی با 
مضامی��ن آم��وزش رفتار های ترافیکی و محیط زیس��تی 
در میان مردم حاضر ش��ده اند. در راس��تای این کمپین 
ش��هرداری از رس��انه های محیطی دیگری نیز با همین 
پیام ها استفاده کرده اس��ت  اما رسانه های استفاده شده 
هیچ کدام جذابیت این کمپین را ندارند. پیام درج ش��ده 
در اکثر رس��انه های محیطی کم رنگ و نامفهوم است که 
تازه با دیدن این بازیگران پیام آن رس��انه ها نیز شفاف تر 

می شود. 

وایت من ها در کمپین آسمان آبی 
ای��ده کمپین آس��مان آبی، زمین پاك تازه نیس��ت و 
بارها توس��ط شرکت های مختلفی در خارج از کشور نیز 
اجرا ش��ده اس��ت. برای مثال چند وقت پیش نشریه ای 
در خارج از کش��ور ب��رای اینکه می خواس��ت مردم را از 
ورودش ب��ه عرصه رس��انه های چاپی آگاه کن��د از این 
ش��یوه تبلیغاتی اس��تفاده کرده بود. در کمپینی که این 
نش��ریه اجرا کرده بود ، عده ای ب��ا لباس ها و چهره هایی 
ک��ه با رنگ زرد گریم ش��ده بود، در می��ان مردم حاضر 
می ش��دند. رنگ زرد برگرفته از رنگ لوگوی آن نش��ریه 
ب��ود. بازیگران ای��ن کمپین با قرار گرفت��ن مقابل مردم 
به آنها ش��ماره ای از این نش��ریه را می دانن��د و مردم را 
تشویق به خواندن آن می کردند. این حرکت برای مردم 
جالب توج��ه و عجیب بود و معموال برخوردهای مختلفی 
را نی��ز از خ��ود در مواجهه با این افراد نش��ان می دادند. 

اجرای چنی��ن کمپین هایی ویژگی ه��ای خاص خود را 
دارد، برای مثال کالم��ی میان بازیگران و مردم رد وبدل 
نمی ش��ود و بازیگران باید با ح��رکات مختلف این جلب 
توجه را به دست آورند؛ درست مانند کمپین آسمان آبی، 
زمی��ن پاك ک��ه در آن وقتی بازیگری پیام��ی را با این 
عبارت »در یک روز آلوده به یک باره 40 خانواده تهرانی 
داغدار عزیزان شان می شوند؛ هوای آلوده کشنده است« 
می خواند دست برسر می گذارد و به گونه ای ناراحتی خود 
را به مخاطبان منتقل می کند. از این دس��ت نمونه های 
این س��بک تبلیغ زیاد اس��ت و با جست وجویی ساده در 
فضای مجازی به نمونه های موفق دیگری دست خواهید 

یافت. 
معم��وال کارشناس��ان می گویند در اج��رای تبلیغات 
پارتیزان��ی بای��د ابعاد روان شناس��انه مخاطب��ان با دقت 

م��ورد بررس��ی ق��رار گیرند 
تا ب��ه بهتری��ن نح��وه پیام 
تبلیغات��ی روی آنه��ا تاثی��ر 
بگذارد. معموال گفته می شود 
این س��بک تبلیغات در مورد 
ک��سب وک��ارهای ک��وچک 
بهت��ر ج��واب می دهد چون 
اجرای گسترده آن مشکالت 
خ��اص خود را دارد، اما بارها 
نمونه های این سبک تبلیغات 
در جهت فرهنگ س��ازی در 

نقاط مختلف جهان اجرا ش��ده اس��ت. شهرداری تهران 
نیز برای یک اطالع رس��انی بزرگ از همین ش��یوه اجرا 
اس��تفاده کرده اس��ت؛ اجرای بی نقصی که توانسته نظر 
مردم و مسئوالن مختلف را در کشور به خود جلب کند. 
معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در 
گفت وگویی با رس��انه ها می گوی��د: »در اجرای این طرح 

دستان شهرداری تهران را به گرمی می فشاریم.« 

تغییر رفتار شهروندان با شیوه های تبلیغاتی 
در اج��رای این کمپین ش��هرداری ته��ران قصد دارد 
رفتارهای��ی را ب��ه ش��هروندان آم��وزش ده��د و برخی 
ش��یوه های زندگ��ی غلط آنه��ا را حذف کن��د. به نوعی 
می خواهد روش زندگی درست را به مردم القا  کند. براین 
اس��اس کار این کمپین به مانند کمپین نش��ریه راحت 
نیس��ت چون با دامنه مخاطبان وس��یعی سروکار دارد و 
همه اقش��ار جامعه جزو مخاطبان اصلی این کمپین قرار 
می گیرند. پس باید پیام های نوشته شده روی پالکاردها 
به گونه ای باش��د که به س��رعت خوانده شود و قابل فهم 

برای همه مخاطبان این کمپین باشد. 
پیام هایی که در نوش��ته ها اس��تفاده می ش��ود باید با 
رویکرد ایجاد ترس باش��د که 
این موض��وع در پیام های این 
کمپین انجام ش��ده بود. تمام 
نوش��ته ها با رویک��رد مرگ و 
خطر و این سبک واژه هاست. 
در ای��ن راس��تا، محل اجرای 
ای��ن کمپین نیز مهم اس��ت 
باید مکانی باشد که مردم آن 
را با یک تئاتر میدانی اشتباه 
نگیرند و رسانه هایی هم راستا 
با کمپین باید به خوبی درباره 

آن به مردم اطالع رسانی کنند. 
اگ��ر از زاویه ای دیگر به این کمپین نگاه کنید متوجه 
خواهید ش��د هدف کاهش مخاطبان یک رفتار است. در 
واقع باید مخاطبان پس از دریافت پیام تبلیغاتی نسبت 
به عملکرد قبلی خود بترس��ند و ش��یوه خ��ود را تغییر 

دهند. 

جلب توجه مردم با اجرای ایده ای جالب 
با اینکه حجم تبلیغات روزبه روز در حال افزایش است 
ول��ی به نس��بت آن تاثیر پیام تبلیغات��ی روی مخاطبان 
کاه��ش یافته اس��ت. بس��یاری از کش��ورهای جهان با 
مش��کل کیفیت جلب توج��ه مخاطبان مواجه هس��تند. 
در این راس��تا، هم��ه فعاالن عرصه تبلیغ��ات در دنیا به 
فک��ر اس��تفاده از ش��یوه های جدید و نو ب��رای افزایش 
جلب نظر مخاطبان هس��تند. این درحالی است که آنقدر 
ش��یوه های تکراری در تبلیغات کش��ور ما اجرا شده که 
به نظر می رس��د جلب نظر مخاطبان ایرانی کاری سختی 
نباشد؛ موضوعی که با خارج شدن از شیوه های تبلیغات 
سنتی به راحتی به دس��ت می آید. وقتی نظر مخاطب به 
این راحتی جذب می ش��ود باید به تاثیر پیام تبلیغاتی و 
اجرای آن نیز ن��گاه ویژه ای کرد. همان طور که در حین 
اج��رای این کمپین به وضوح به چش��م می آمد، مردم با 
تعج��ب در اطراف مردان س��فید  پوش حلقه زده بودند و 
ب��ا دقت به حرکات آنها نگاه می کردند. مردم بیش��تر به 
حرکات و سبک لباس پوشیدن این افراد توجه می کردند 
و به نظر می رس��ید کمتر به نوش��ته های در دس��ت این 
بازیگ��ران دقت می کردند. در واق��ع اجرای کمپین برای 
مردم جال��ب توجه تر از هدف آن بود. اکثر آنها به تقلید 
از ه��م مانند زمانی که اتفاقی در ش��هر افتاده باش��د با 
موبایل های خود ش��روع به فیلمبرداری و عکاسی کرده 
بودند و س��عی می کردند لحظه حضور خ��ود را در کنار 
این اف��راد ثبت کنند. مطمئنا این افراد به س��رعت این 
عکس ه��ا و فیلم ه��ا را در رس��انه های اجتماعی مختلف 
منتش��ر و دیگ��ران را نی��ز از اجرای ای��ن کمپین مطلع 
خواهن��د کرد اما نکته مهم این اس��ت آی��ا این کمپین 
نتیجه ای را که ش��هرداری از آن انتظار داش��ته به دست 
می آورد و ش��هروندان تهرانی در سبک زندگی که به آن 
ع��ادت کرده اند تجدید نظر می کنند یا اینکه این کمپین 
نی��ز به مانند ه��زاران کمپین دیگر در ی��ک مقطع  اجرا 
می ش��ود و به س��رعت فراموش خواهد شد؟ پس حتما 
اثر بخش��ی این کمپین باید مورد س��نجش قرار  گیرد و 
مشخص ش��ود چه درصدی به پیام آن توجه کرده اند و 
رفتار ترافیکی و محیط زیستی خود را تغییر داده اند. به 
گفته کارشناسان، سنجش اثر بخشی چنین کمپین هایی 
به راحتی صورت می گیرد. چون س��ازمان های مرتبط به 
راحتی می توانن��د آمار کاهش  یا افزای��ش بازخوردهای 
مخاطبان این طرح را اعالم کنند. هر چند که با انتش��ار 
عکس ها و فیلم ها در فضاهای مجازی توس��ط مخاطبان 
نیز به طور چشمی می توان سنجش اثربخشی کمپین را 
م��ورد ارزیابی قرار داد ولی باز باید دقت کرد که رویکرد 
م��ردم از پخش این فیلم ها چیس��ت آیا فق��ط از ظاهر 
این کمپین خوش ش��ان آمده ی��ا اینکه محتوا و پیام نیز 
مورد پس��ند بوده و بر آنها تاثیرگذاشته است؟ به هرحال 
باید دید در خبرهای آینده س��ازمان مربوطه ای که این 
کمپی��ن را اجرا کرده نتای��ج آن را نیز اعالم خواهد کرد 

یا خیر. 

محمد نفر
کارشناس حقوق
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تفاوت ارزش ها، چشم انداز، 
ماموریت، جایگاه و قول برند! 

در س��ال های اخیر واژه های چشم انداز و مأموریت و 
گاه ارزش های سازمان در وب سایت ها و اقالم تبلیغاتی 
اکثر کس��ب و کارها دیده می ش��ود. هنوز ش��ناخت و 
اس��تفاده دقیق از این مفاهیم جانیفت��اده که واژه های 
دیگ��ری مثل جایگاه و قول برن��د نیز به ادبیات برخی 
شرکت ها وارد شده و به آشفتگی پیشین افزوده است. 
آشفتگی و درهم ریختگی که در تدوین استراتژی های 
اکثر کسب و کارها دیده می شود و عدم  نظم در درک و 
به کارگیری این واژه ها در نوع ارتباطات آنها با مشتریان 

کامال پیداست. 
واژه ه��ای فوق ارتباط معنایی نزدیکی به هم دارند و 
عدم ش��ناخت معنی دقیق و اثر هرکدام در کسب و کار 
معموال موجب سردرگمی صاحبان شرکت ها می شود. 
آنها نمی دانند هر ک��دام از این واژه ها مبین چه ویژگی 
یا رکنی از کارش��ان است و گاه یکی را به جای دیگری 
اس��تفاده می کنند. دیده اید که خیلی از شرکت ها – از 
طریق رسانه های گوناگون تبلیغاتی یا بازاریاب هایشان 
– در مواجه��ه ب��ا مش��تری از اه��داف و آرزوه��ا و 
ارزش هایشان سخن می گویند و انتظار دارند مشتریان 
هم جذب این عالیق درونی آنها بشوند. اما به این فکر 
نکرده ان��د که مثال چش��م انداز بلند مدت ش��رکتی که 
می خواهد به بزرگ ترین تولید کننده فالن کاال در کشور 
یا جهان تبدیل ش��ود به چه درد مش��تری می خورد؟! 
ی��ا اینکه ارزش های درون س��ازمانی که اکثرا هم فقط 
واژه های زیبایی هستند چه منفعتی برای مشتری ایجاد 

می کند؟! و مواردی از این دست... 
با این مقدمه بد نیست مختصری راجع به تعریف و 
کارکرد دقیق این واژه ها و تفاوت آنها بگوییم و ببینیم 
که اس��تفاده نابجا از معانی آنها چقدر در عدم برقراری 

ارتباط موثر با بازار و مشتری تاثیرگذار است. 
- ارزش ه�ا: )چ��ه چی��زی در قلبت��ان احس��اس 

می کنید؟( 
در تدوین بیانیه ارزش های یک سازمان بیشتر از هر 
چیز به فلسفه شرکت توجه می شود. چارچوب رفتاری 
و س��لوک شما برای پیشبرد کس��ب و کارتان چیست؟ 
انگیزه ه��ای درونی و احساس��ی ش��ما برای س��اختن 
س��ازمان تان کدام اس��ت و چه ارتباط��ی میان قلب و 
کارتان است؟ این ارزش ها راهنمای رفتارها و ارتباطات 
شماست و در صورت تدوین دقیق و پایداری بر رعایت 
آنه��ا، از مهم تری��ن چارچوب ه��ای تصمیم گیری های 
کالن شرکت شما خواهند بود. ارزش های یک سازمان 
درونی تری��ن ارکان آن اس��ت و آگاهی از آنها توس��ط 
مخاطبان و دیگران اثری در پیشبرد کسب و کار ندارد. 
در واقع اثر بیرونی اعتقاد و پایبندی به آن ارزش هاست 

که برای مخاطب اهمیت خواهد داشت. 
- چشم انداز: )کجا می خواهید باشید؟( 

می خواهی��د پن��ج ت��ا 10 س��ال آین��ده در کجای 
صنعت تان باشید؟ تصویری آرمانی و پرجاذبه برای شما 
و مدیران و کارکنان تان که شما را به پیشرفت و حرکت 
کردن در مسیرتان ترغیب کند و در این مسیر بتوانید 
به اهداف میان مدت خود و س��ازمان تان برسید. قطعا 
این چشم انداز و تصویرسازی برای شما باید جذاب باشد 
و نه مشتریانتان. آنها عالقه ای به اینکه شما تا 10 سال 
آینده می خواهید کدام قله ها را فتح کنید ندارند. تصور 
اشتباهی که اکثر شرکت ها دارند و چشم انداز خود را با 

آب و تاب فراوان به اطالع مشتری می رسانند. 
- مأموری�ت: )از چ��ه طریق��ی می خواهی��د ب��ه 

چشم اندازتان دست پیدا کنید؟( 
در کجا، با چ��ه نوع محصوالت و خدماتی، برای چه 
مخاطبانی و از چه راه هایی می خواهید به چشم اندازی 
که تدوین کرده اید برسید؟ بیانیه ای عملی و واضح که 
به صورتی مختصر نشان می دهد چطور می خواهید به 
اهداف تعیین ش��ده در چش��م انداز برسید و باید برای 
همه مدیران و اعضای ش��رکت روش��ن، مش��خص و 

راهگشا باشد. 
- بیانیه جایگاه سازی: )کجای بازار و ذهن مشتری 

را پر کرده اید؟ ( 
در بیانیه جایگاه سازی بازار هدف، مشتریان و نیازها 
و عالیق آنها و اینکه ش��ما چطور نیازهای مشتریان و 
مش��کالت بازار را رفع می کنید توصیف می ش��ود. این 
بیانیه توضیح می دهد که شما بر بازار، رقبا، مشتری و 
نیازهای پاسخ داده شده و نشده او آگاهی و تسلط دارید 
و می دانید که چطور می توانید تخصص و تمایزتان را در 
ارائه راه حلی به مشتری به نمایش بگذارید و او را جذب 
کنید. ش��رکت های تاثیرگذار بر مخاطب با خالقیت و 
هوش��مندی در این بیانیه خود و کاال و خدمات شان را 
توصیف و وجه تمایزش��ان با رقبا را اعالم می کنند و به 
مخاطب اطمینان می دهند که نیاز آنها را ش��ناخته اند 
و به بهترین ش��کل قادر به رفع آن نیاز و ارائه منافع و 

ارزش های مطلوب او هستند. 
- قول برند: )آنچه مشتریان از شما انتظار دارند( 

مهم ترین جمالتی که در قلب و ذهن مشتری نقش 
می بندد قول برند شماست. تعهد شما در اجرایی کردن 
ماموریت سازمان و تثبیت جایگاه تان در بازار پیش زمینه 
باورمندی قول و وعده شما است و مشتری به این دلیل 
به ش��ما تکیه کرده و با شما می ماند. قول یا وعده برند 
هس��ته اصلی و جوهره بیانیه جایگاه سازی برند است. 
انتظار مشتری از شما این است که پای این قول و وعده 
بمانید و تصور و ادراک او از برند شما به میزان پایبندی 
شما به این تعهد بازمی گردد. عصاره کسب و کارتان که 
باید مخاطب از آن اطالع داش��ته باشد و به آن اعتماد 
کن��د همین قول برند اس��ت و ارتباط عمیق و ماندگار 
میان یک برند و مشتریانش به واسطه این تعهد ساخته 
می ش��ود. بیانیه جایگاه سازی و قول برند یک متن زیبا 
از آرزوهای مخاطبان نیس��ت که صرف ذکر کردن این 
آرزوها از طرف ش��ما، آنها را مشتریان وفادار شما کند، 
اما بدون شک آگاهی مخاطب از چشم انداز و ارزش های 
درونی س��ازمان یا روش های اجرایی برای رس��یدن به 
اهداف سازمان برای او چندان اهمیت و جذابیتی ندارد. 
برای مخاطب این مهم است که بداند برای او می خواهید 
چه کاری انجام دهید و نه دانستن آمال و آرزوهای شما 

برای گسترش کسب و کارتان. 

چند ایده برای بازاریابی کم هزینه

می دانیم که بسیاری از کارآفرینان زمان و هزینه 
زی��ادی صرف مواردی می کنند ک��ه منجر به ایجاد 
کس��ب و کارهای جدید نمی ش��ود. ممکن است آنها 
توسط اسپانس��رینگ محلی، خرید آگهی روزنامه یا 
رسانه های اجتماعی اسم و رسمشان را مشهور کنند  

اما شاید تالش هایشان منجر به فروش نشود. 
کارآفرین��ان خصوص��ا آنهای��ی ک��ه بر مش��تری 
تمرک��ز می کنند، ابتدا باید بر شبکه س��ازی با دیگر 
کس��ب و کار ها، کارکنان مه��م، دانش��گاه ها و دیگر 
س��ازمان ها تمرکز کنند. آنها باید شبکه ایجاد کرده 
و اس��تراتژی های بازاریابی بس��ازند ک��ه برای همه 
ذی نفع��ان مفید باش��د. اس��تراتژی هایی که هزینه 
چندانی برای ش��رکت در پی ندارد و در واقع مجانی 
به حس��اب می آید. چندین ایده بازاریابی برای این 

کار به صورت زیر ارائه می شود. 

مراجعه مستقیم و دادن کارت شرکت 
ای��ن یک ابزار اجتماعی جدید اس��ت که اخیرا به 
محبوبیت زیادی رس��یده اس��ت. چه یک مدیر کل 
باش��ید چه صاحب یک کسب و کار، هر هفته حداقل 
خودتان را به پنج فرد جدید معرفی کنید. می توانید 
مستقیما به فروش��گاه ها بروید و خودتان را معرفی 
کنید و از آنها بپرسید آیا از محصوالت شما استفاده 

می کنند؟ 
اگر مشتری شما نبودند به آنها یک کارت ویزیت 
بدهی��د و می توانید وقت��ی را برای مالق��ات با آنها 
تنظی��م کنی��د و کارت را امضا کنید. ممکن اس��ت 
شما به 250 فرد جدید طی یک سال کارت ویزیت 
بدهید و 185 نفر از آنها به مالقات شما بیایند و در 
آخر تنها 50 نفر از آنها مش��تری جدید شما شوند. 
این نوعی ش��یوه بازاریابی مجانی است که هزینه ای 

برای شما در بر ندارد. 

حمایت از مشتری 
اکنون زمان این اس��ت که شما و دیگر ذی نفعان 
ه��وای همدیگ��ر را داش��ته باش��ید. ی��ک برگ��ه 
تخفیف خاص که خوش��ایند مش��تریان باشد برای 
کس��ب و کارتان فراه��م کنید که مش��تریان بتوانند 
ب��ه وس��یله آن از تخفیف وی��ژه برخوردار ش��وند. 
بدین ترتیب آنها نام ش��رکت ش��ما را ب��ه دیگران 
نی��ز می گوین��د و ای��ن می توان��د نوع��ی بازاریابی 
ش��ما  کس��ب و کار  ب��رای  مجان��ی  دهان به ده��ان 
 محس��وب و محصول و نام شرکت شما بدون هزینه 

تبلیغ شود. 

چگونه شرکا می توانند بودجه کم بازاریابی را 
گسترش دهند؟  

- کارکنان داخلی خود را VIP کنید
به کارمندانی که ایده خوبی به ش��رکت پیشنهاد 
می دهن��د، پ��اداش بدهی��د. بهتر اس��ت کارفرما را 
ترغی��ب کنید ی��ک کارت VIP از طرف ش��رکت 
ب��ه کارمن��دان بدهد. آنها این کارت را همیش��ه در 
جیب یا کیف شان خواهند داشت. به طور کلی، شما 
بای��د چیزی را به طور مک��رر برای بازه زمانی 30 تا 
60  روزه به آنها هدیه بدهید. یک رس��توران ممکن 
اس��ت یک درصد تخفیف در نظر بگیرد یا یک دسر 
رایگان بدهد. پیش��نهادتان باید کم هزینه تر باشد و 

بیشتر جنبه تشویقی داشته باشد. 

- اقدامات�ی انج�ام دهید که برای ت�ان امتیاز 
داشته باشد 

آیا تاکنون طی ش��رایطی خ��اص، در صدد فراهم 
آوردن محصول ی��ا خدمتی برای یک گروه از مردم 
که به طور کلی مشتری شما نبوده اند، بوده اید؟ شاید 
ش��ما مالک یک رستوران باشید و قرار باشد عده ای 
مش��تری برای جش��نی میز رزرو کنند، یا فروشنده 
لباس باشید و ش��رکتی از شما تقاضای 200 لباس 
یک ش��کل برای تعطی��الت تابس��تانی کارمندانش 

داشته باشد. 
اگر از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرید، 
هر ک��دام از ای��ن گروه ها ک��ه برای ش��ان خدمات 
فراه��م می کنید می توانن��د بعدا مش��تریان خاص 
شما ش��وند، مثال در رستوران عالوه بر اینکه در آن 
لحظه خدمت آنها را انجام دادید و غذای س��فارش 
داده آنه��ا را برای ش��ان حاض��ر کردی��د، می توانید 
در کن��ارش ی��ک کارت تخفی��ف 15 درص��د برای 
صرف غذای بعدی بدهید تا س��بب تش��ویق دوباره 
 آنه��ا برای آم��دن به رس��توران و افزای��ش فروش 

خود شوید. 
این اس��تراتژی های بازاریابی زمان زیادی از شما 
نمی گیرد و هزینه آنها بس��یار ناچیز است، در عوض 
س��بب رونق کسب و کار شما می شود. با وجود اندک 
هزینه ها در کارت های تخفیف و ... ریسک این روش 
پایین اس��ت و مش��تریانی را که از روش های خرید 
کم هزین��ه اس��تقبال می کنن��د، به س��ادگی جذب 
می کند و آنها پس از استفاده وقتی کیفیت محصول 
و خدمت شما را ببینند، اقدام به خرید مجدد کرده 

و محصول را به دیگران نیز معرفی خواهند کرد. 

آیا امکان دارد که مسئولیت 
اجتماعی با نوع�ی بازاریابی 

اشتباه گرفته شود؟ 
گاه��ی فعالیت  ه��ای ح��وزه 
مس��ئولیت اجتماعی سازمان ها 
با نوعی بازاریابی اش��تباه گرفته 
می ش��ود؛ فعالیتی که سازمان ها 
به راحت��ی می توانن��د در طبقه 
قرار  مس��ئولیت اجتماعی خود 
دهن��د، در حالی ک��ه در این راه 
هزین��ه ای از خ��ود نمی کنن��د. 
ای��ن نوع بازاریاب��ی تحت عنوان 
»بازاریابی علّی« در دنیا شناخته 
از سازمان ها  می شود. بس��یاری 
فعالیت هایی را در حوزه اجتماعی 
انجام می دهند ولی در راس��تای 
بازاریابی از آنها استفاده می کنند، 
برای مثال کوکاکوال فعالیت هایی 
از  حمای��ت  راس��تای  در  را 
خرس های قطبی انجام می دهد 
ول��ی بع��د از آن به نح��وی در 
بهره ب��رداری  آن  از  بازاریاب��ی 
می کند. اگر به طور دقیق بخواهید 
این حرک��ت کوکاک��وال را مورد 
بررس��ی قرار دهید در راس��تای 
فعالیت های بازاریابی شرکت قرار 
می گیرد که به برند و فروش خود 
کمک خواهد کرد. البته از لحاظ 
عواید نیز جزو مسئولیت اجتماعی 
شرکت محس��وب می شود ولی 
نیت یکی نخواهد ب��ود. در واقع 
بازاریاب��ی علّ��ی نمایش ظاهری 
مس��ئولیت اجتماعی س��ازمان 
اس��ت، در حالی که باطن آن چیز 
دیگری است. این نوع بازاریابی را 
اگر به دقت رصد کنید، بسیاری 
از بانک ه��ای داخل��ی نی��ز آن را 
انجام می دهند برای مثال بانکی 
ک��ه در مناطق محروم مدرس��ه 
می سازد و عنوان می کند که در 
راستای مسئولیت اجتماعی خود 
است به نوعی برای خود بازاریابی 
انجام می دهد؛ چنین بانک هایی از 
بودجه سازمان که از سپرده های 
مش��تریان اس��ت به این منظور 

هزینه می کنند. 
ن�گاه مش�تریان نس�بت به 
عملکرد چنین سازمان هایی 
ک�ه از ای�ن ن�وع بازاریاب�ی 
اس�تفاده می کنن�د، چگونه 

خواهد بود؟ 
در این زمینه س��ازمان ها باید 
طرز ن��گاه مش��تریان خ��ود را 
تاح��دودی تغییر دهن��د، مانند 
تغیی��ر نگاه��ی ک��ه در م��ورد 
حساب های قرض الحسنه بانک ها 
در مش��تریان ایجاد شده و نگاه 
مشتریان به چنین حساب هایی 
اعتقادی ش��ده اس��ت. با همین 
تغییر نگاه، مش��تریان به سمت 
این س��پرده جذب می شوند. در 
بازاریابی علّی مش��تریان دو نوع 
 دیدگاه می توانند داش��ته باشند؛ 
مش��تری��ان  تحت ت���اثیر    -1
ق����رار می گیرند و ب���ه راحتی 
س��رمایه گذاری می کنند و مورد 
 اس��تقبال آنه��ا ق��رار می گیرد.

2- مشتریان در سپرده های دیگر 

با سودهای باالتر سرمایه گذاری 
خودش��ان  بع��د  و  می کنن��د 
تصمیم گی��ری می کنن��د که با 
سود پول ش��ان چه کار کنند. در 
نتیجه نمی توان به طور کلی این 
ش��یوه را نهی یا تایید کرد، چون 
برخورد مش��تریان با این ش��یوه 
پیش بینی شده نیس��ت. در این 
م��ورد مثال دیگر این اس��ت که 
بانک ها در کش��ور ما اوراق قرضه 
می فروش��ند و آن را ب��ه آبادانی 
کش��ور مرتب��ط می کنند یعنی 
یک ش��و اجرا می کنند که مردم 
براس��اس آن ب��ه س��مت خرید 

چنی��ن اوراق��ی تش��ویق 
ش��وند. این شیوه بازاریابی 
ش��رکت های  هم��ه  را 
پیش��رفته انجام می دهند. 
ب��ه نظ��رم ای��ن تکنیک 
بازاریابی خوبی است، ولی 
بانک��داری، چون  برای  نه 
جل��ب اعتماد مش��تریان 
در ای��ن ش��یوه بازاریاب��ی 
س��خت اس��ت. م��ن این 
ش��یوه بازاریابی را در ایران 
به هیچ س��ازمانی توصیه 
نمی کنم. چون در کش��ور 
بس��یاری از م��ردم از این 

روش اس��تقبال نمی کنند و فورا 
به آن برچس��ب ریا می زنند. اگر 
دقت کرده باش��ید در حال حاضر 
برخی موسس��ات آموزش��ی نیز 
اع��الم کرده ان��د که وق��ف عام 
ش��ده اند و به کارهای اجتماعی 
گرایش پیدا کرده اند در حالی که 
به این عملکرد نیز می توان نگاه 
بازاریابی داشت. در دنیا این شیوه 

عرف اس��ت. در حالی که نگاه به 
چنی��ن حرکت هایی در کش��ور 
ما متفاوت اس��ت و مشتریان به 
س��رعت می گویند که شرکت ها 
می خواهن��د از پول ما برای خود 

درآمد زایی کنند. 
بان�ک آینده ب�رای تبلیغات 
س�پرده جدی�د خ�ود برای 
از  س�رطان  از  حمای�ت 
رس�انه های محیطی استفاده 
کرده، به نظر ش�ما از رس�انه 
خوب�ی ب�رای اطالع رس�انی 

استفاده شده است؟ 
به نظرم این بانک بهترین رسانه 

ممکن را انتخاب کرده است، چون 
مخاطب تبلیغات، بانک ناشناخته 
است. دقیقا برای بانک مشخص 
نیس��ت که ق��رار اس��ت در این 
طرح مردم سرمایه گذاری کنند 
یا س��رمایه دارها س��پرده گذاری 
خواهن��د کرد. ب��ه همین دلیل 
باید ابزاری را انتخاب می کرد که 
ریس��ک پایین تری داشته باشد. 

این ش��یوه تبلیغاتی مناس��بی 
اس��ت ولی ارجح تر ای��ن بود که 
از تبلیغ��ات رادی��و و تلویزیونی 
نیز استفاده می کرد که مطمئنا 
هزینه های باالتری نیز برای بانک 
به همراه داشت. به عقیده من، اگر 
بانک زیرک باش��د این تبلیغ را 
ادامه می دهد. در مورد استفاده از 
واژه سرطان در تبلیغات محیطی 
این بان��ک باید بگویم س��رطان 
واژه ای اس��ت ک��ه در حال حاضر 
جامعه نس��بت ب��ه آن واکنش 
ترحم برانگیزی دارد. ترسی نسبت 
به این کلمه در جامعه ایجاد شده 
اس��ت. ای��ن واژه به راحتی 
احس��اس��ات  م��ی تواند 
مشتریان بانک را تحریک 
کند. اگ��ر بانک از واژه های 
می کرد  استفاده  کلی تری 
شاید به هدف اصلی خود 
نمی رسید، برای مثال کلمه 
داعش و النصره را در نظر 
بگیری��د. مردم نس��بت به 
داع��ش واکن��ش تن��دی 
نش��ان می دهند در حالی 
که واژه النصره برای ش��ان 
ترسناک نیست. در حالی 
که هر دو واژه یکی اس��ت. 
کلمه سرطان نیز به همین شکل 
اس��ت. این اس��تراتژی برخی از 
س��ازمان ها است که مشتریان را 
تحریک  نقطه ضعف هایش��ان  از 
می کنند. برای مثال اگر این بانک 
از واژه HIV اس��تفاده می ک��رد 
مطمئنا نمی توانست حس ترحم 
مردم را جلب کند ولی س��رطان 
واژه قابل قبول��ی اس��ت و حس 

ترحم را حتما در مشتریان ایجاد 
خواهد کرد. 

پیشنهاد شما برای عملکرد 
بهتر بانک چیست؟ 

در ای��ن زمین��ه بان��ک آینده 
عملکرد بهتری را می توانست اجرا 
کند، برای مثال قب��ل از اجرای 
این طرح اطالع رسانی بهتری را 
انجام می داد. اینکه بانک بخواهد 
به یک موسسه تحقیقاتی کمک 
کند، ایده خوبی است چون مردم 
خودشان را در چنین طرح هایی 
ذی نفع می دانند. اگر بانک قصد 
دارد عم��ل خیری انج��ام دهد 
باید در کن��ار این عملکرد چند 
کمپین همراه اجرا کند. در واقع 
اگر سازمانی می خواهد، بحرانی 
را در جامع��ه برطرف کند با یک 
حرک��ت کاری نمی توان��د راه به 
جای��ی ببرد و باید همزمان چند 
حرک��ت تهاجمی دیگ��ر همراه 
طرح اصلی اج��را کند.  ای کاش 
بانک آین��ده می آم��د و خود را 
به عنوان یک نهاد مقابله با شیوع 
س��رطان معرفی می ک��رد. یک 
کمپ به راه می انداخت، کمپینی 
به  که وظیفه اش اطالع رس��انی 
عامه مردم در مورد سرطان های 
مختلف بود، در کنار این کمپ، 
نی��ز  را  س��پرده گذاری  ط��رح 
اجرا می کرد. اگر به این ش��کل 
عمل می کرد، در کش��ور برندی 
داش��تیم که خ��ود را با مقابله با 
س��رطان گره زده بود. به هرحال 
بانک باید ب��ا احتیاط عمل کند 
تا مش��تریان نگوین��د این برند 
س��فره ای را پهن کرده که پولی 
از مردم بگی��رد و قضیه را تمام 
کرده اس��ت. باید بع��د از اجرای 
طرح نتایج آن را اطالع رس��انی 
کند ت��ا چنین برچس��ب هایی 
به آن نخ��ورد. ماه ه��ای پایانی 
س��ال زمان حساس��ی است که 
سیاس��ت های بانک ها در جهت 
جمع آوری پول است. در چنین 
ماه هایی قش��ر پایی��ن اجتماع 
پولی ندارند که س��رمایه گذاری 
کنن��د، آنهایی هم که پول دارند 
می دانند بانک ه��ا از هر حربه ای 
اس��تفاده می کنند تا پول مردم 
را جمع کنن��د، بنابراین بانک ها 
با اس��تفاده از اج��رای طرح های 
مختل��ف از جمل��ه اجتماع��ی 
و فرهنگ��ی ب��رای جم��ع آوری 
نقدینگی مردم در تالش هستند. 
به بانک پیشنهاد می کنم که این 
طرح را حتما بعد از عید نیز اجرا 
کند چ��ون زمان اج��رای طرح 
زمان مناس��بی نیست؛ تراکنش 
و پی��ک کس��ب و کار در کش��ور 
باالس��ت و م��ردم پ��ول دارند و 
اعتماد ک��ردن به چنین طرحی 
سخت است. درنتیجه به جهت 
جل��ب اعتماد م��ردم باید زمان 
اجرای طرح گسترش یابد. البته 
اجرای ای��ن طرح برای بانک نیز 
مقرون به صرفه است و برند بانک 

را ارتقا خواهد داد. 
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گاهی فعالیت  های حوزه مسئولیت 
اجتماعی سازمان ها با نوعی 

بازاریابی اشتباه گرفته می شود؛ 
فعالیتی که سازمان ها به راحتی 

می توانند در طبقه مسئولیت 
اجتماعی خود قرار دهند، 

در حالی که در این راه هزینه ای از 
خود نمی کنند. این نوع بازاریابی 
تحت عنوان »بازاریابی علّی« در 

دنیا شناخته می شود

هدی رضایی 

بازاریابی ِعّلی به بهانه مسئولیت اجتماعی

گردش به سمت سرطان

بعد از یکس��ری خبرپراکنی ها، 
ش��رکت ال جی جزییات رس��می 
گوشی هوشمند با صفحه منحنی 
خود، G Flex  را اعالم کرده است. 
قطر این گوش��ی که از تکنولوژی 
انعطاف پذیر   OLED نمایش��گر 
برای ایجاد یک منحنی قابل توجه 
و محسوس در محور افقی استفاده 
می کند، در نقاط مختلف بین 8/7 
و 7/9 میلیمتر، وزنش 177 گرم و 
نمایش��گر 720 پیکسلی آن شش 
اینچی است. درون این گوشی یک 
 Snapdragon 800 پردازش��گر
گیگاهرتزی،   2/26 چهارهسته ای 
دو گیگا بای��ت رم، ی��ک دوربی��ن 
 13 مگا پیکس��لی و ی��ک بات��ری

 mAh 3500 وجود دارد. از همه 
 G Flex مهم تر آنکه گفته می شود
 Wolverine نیز مثل شخصیت

خود را ترمیم می کند. 
اگرچه سامسونگ با ویژگی های 
نرم افزار خاص خود ویژه گوش��ی 
 Galaxy Round هوش��مند 
مش��تریان را به س��وی خود جلب 
می کند و این ویژگی ها شامل یک 
نمایشگر منحنی در محور متفاوت 
نیز خواهد شد  اما ال جی کار زیادی 
برای بهره برداری از فواید UI بالقوه 
موجود در فناوری نمایش��گر خود 
انجام نداده و در عوض این شرکت 
گوش��ی  نخس��تین  را   G Flex
هوش��مند واقعا منحنی جهان نام 

نهاده است. ال جی مدعی طراحی 
فضای��ی راح��ت هن��گام برقراری 
تماس ه��ای تلفنی، کس��ب یک 
تجرب��ه ویدئوی��ی همه جانبه تر و 
نمایشگری روش��ن تر و دقیق تر به 
 Real« واس��طه وضعیت پیکسل

 G Flex اس��ت.  آن   »RGB
ش��امل ی��ک ویژگی »نمایش��گر 
قفل در نوس��ان« می ش��ود که در 
پاس��خ به حرکت م��ورب با لمس 
نق��اط گوناگون نمایش��گر، ضمن 
تغییر مکان پس زمینه، افکت های 
باز کننده مختلفی را تولید خواهد 
کرد. ی��ک ویژگی دیگر به کاربران 
اجازه فشردن lock screen و در 
نتیجه باز کردن مستقیم یکسری 
برنامه های مولتی مدیای خاص را 
می دهد.  شاید از همه عجیب تر این 
 G Flex ،باشد که به گفته ال جی
از تکنول��وژی »خود ترمیمی« در 
 Wolverine مقایسه با شخصیت
در فیلم »X-Men« بهره می برد. 

این فیلم محافظ خاص روی کاور 
پشتی گوشی های هوشمند جدید 
ال جی وجود داشته و برای رهایی 
از دس��ت خراش های ایجاد ش��ده 
روی گوش��ی طی چندماه طراحی 
ش��ده اس��ت. ای��ن از آن دس��ته 
خصوصیت هایی اس��ت که بدون 
مشاهده گوش��ی به طور حضوری 
قضاوت درباره آن س��خت خواهد 
ب��ود. اگرچه G Flex ماه آینده در 
فروشگاه های اصلی زادگاه ال جی، 
کره جنوبی، عرضه خواهد ش��د  اما 
این شرکت فقط قصد توسعه این 
محصول را در برخی نقاط در بعضی 

کشور ها در آینده ای نامعلوم دارد. 
www.theverge.com

نخستین گوشی واقعا منحنی جهان  خاصیت خودترمیمی دارد

ایستگاه بازاریابی

نرگس فرجی
محمد زرین

کارشناس برندینگ

درگذشت مرتضی پاش�ایی، خواننده پاپ موجی 
را می�ان برندهای داخلی ایج�اد کرد که از موقعیت 
پیش آمده در جهت ارتقای برند خود و در راس�تای 
مسئولیت اجتماعی خودشان استفاده کنند. بعد از 
ای�ن اتفاق، برندها یکی پ�س از دیگری به این فکر 
 افتادند که در جهت مبارزه با این بیماری فعالیتی را 
ب�ا  اول  هم�راه  ش�روع،  ب�رای  دهن�د.  انج�ام 
حرف وحدیث ه�ای بس�یاری طرح�ی را اج�را و از 
عالقه مندان درخواس�ت کرد که از صدای پاش�ایی 
به عنوان آهنگ پیشواز خود استفاده کنند و اپراتور 

درآمد این طرح را به مراکزدرمانی این بیماری کمک 
کن�د. برخوردها نس�بت به این طرح متف�اوت بود، 
برخی از آن اس�تقبال کردن�د و برخی دیگر جبهه 
گرفتن�د و عنوان کردند که این یک ن�وع بازاریابی 
با اس�تفاده از تحریک احساس�ات مش�تریان برای 
این اپراتور اس�ت. بع�د از هم�راه اول، بانک آینده، 
به فک�ر اجرای طرحی با محوریت بیماری س�رطان 
افتاد. طرحی که در آن مش�تریان با س�پرده گذاری 
کوتاه مدت به س�ود روزشمار خود می رسند و بانک 
براب�ر ب�ا همان س�ود در جه�ت حمای�ت از مبارزه 
 با س�رطان ب�ه مراک�ز تحقیقات�ی و درمانی کمک 
می کند. درواقع با مش�ارکت بیش�تر م�ردم، کمک 

بانک نیز ب�ه این مراکز افزایش خواهد یافت. چنین 
طرح هایی که س�ازمان ها آن را در حوزه مسئولیت 
اجتماع�ی خ�ود تعریف می کنن�د، ب�دون حضور 
مشتریان عمال اجرا نمی شود. برخی از کارشناسان 
بازاریابی معتقدند که مسئولیت اجتماعی به نوعی 
همان بازاریابی برای برندها است و گاهی مرز باریکی 
میان این دو وجود دارد. دکتر میثم شفیعی، مدرس و 
کارشناس بازاریابی به سواالت »فرصت امروز« درباره 
تفاوت های مس�ئولیت اجتماعی و اس�تراتژی های 
بازاریابی برای برندها پاسخ می دهد. در این گفت وگو 
شفیعی پیشنهاداتی را نیز برای بهتر شدن عملکرد 

بانک آینده عنوان می کند. 

BRAND



از  صحب��ت  ك��ه  وقت��ی 
در  می ش��ود،  لوازم خانگ��ی 
ذهن همه م��ا تصویر یخچال و 
فریزر نقش می بن��دد، غافل از 
اینكه این حوزه گس��ترده تر از 
آن اس��ت كه بخواهیم در چند 
س��طر و چند كلمه بیان كنیم. 
لوازم خانگ��ی موردنظ��ر ای��ن 
گزارش اقالمی هس��تند كه در 
زندگی بسیار كارآمد بوده و به 
طور معمول در همه جهیزیه ها 
مشاهده می ش��ودند. به عنوان 
مثال وس��ایلی مانن��د اتوهای 
خانگی، بخارپز، س��رویس های 

قابلمه و غیره. 
ب��ا ورود ب��ه ش��غل فروش 
لوازم خانگی می توانید بخش��ی 
از تقاض��ای ای��ن ح��وزه را ب��ا 
عرضه مناس��ب پوشش دهید. 
اكثر افرادی ك��ه در این حوزه 
فعالی��ت دارند، توانس��ته اند با 
رعایت چند نكت��ه مهم در این 
ش��غل بمانند و كس��ب درآمد 
كنند. فرام��وش نكنید ورود به 
هر ش��غلی نیازمن��د فراگیری 
اصول بنیادی و اساس��ی است 
و وارد شدن به آن خیلی ساده 
نیس��ت. به این دلیل كه رقبای 
شما چندسالی از ش��ما جلوتر 
هس��تند و ممك��ن اس��ت كه 
نتوانید در ش��غل خود به دلیل 
آگاه نب��ودن از ریزه كاری های 
ش��غل مورد نظر موفق شوید، 
اما در ای��ن میان اف��رادی هم 
هستند كه یک شبه ره صدساله 
می روند و بقای خ��ود را در این 
عرص��ه تثبیت می كنن��د. اگر 
ش��ما نیز می خواهید از رقبای 

پیش��ی  خ��ود  چندین س��اله 
بگیری��د خواندن ای��ن گزارش 
می تواند تا ح��دودی راهنمای 

راه تان باشد. 

پیشی گرفتن از رقبا 
باکمک مشتریان

در مرحل��ه اول بای��د بدانید 
در كدام قس��مت فعالیت خود 
را آغ��از كرده ای��د؛ در ب��ورس 

به صورت  یا  لوازم خانگی 
مس��تقل در یک محله یا 
خیابان. این مسئله برای 
شما بسیار اهمیت دارد، 
اما هیچ چیز نباید ش��ما 
را از ادام��ه راه منص��رف 
كند، حتی اگ��ر چندین  
م��اه س��ودی عایدت��ان 
نش��ود. ش��ما به عن��وان 
مدی��ر ی��ک فروش��گاه 
طوری  باید  لوازم خانگی 

فعالی��ت خ��ود را كلی��د بزنید 
كه با تم��ام توان برای كس��ب 
مشتری با رقبای خود به رقابت 
بپردازید. ای��ن رقابت به صورت 
فیزیكی یا لفظی نیست بلكه با 
واسطه ای به نام مشتری است. 
مش��تریان یا همان خریداران 
نهای��ی  مصرف كنن��دگان  و 
كاال نق��ش بس��زایی در تعیین 
درآمد یک فروش��گاه دارند، به 
همین دلیل شما باید ذهن تان 
خری��داران  ج��ذب  روی  را 
متمرك��ز كنی��د. بای��د طوری 
فعالی��ت كنید كه مش��تری را 
به مغ��ازه دعوت كنی��د. حتی 
اگر محص��والت باكیفیت خود 
را به ص��ورت رایگان به دس��ت 
مردم برس��انید، اما عموم مردم 
از آن بی اطالع باش��ند فایده ای 

نخواه��د داش��ت. در نتیجه در 
این حوزه ش��ما بای��د تبلیغات 
را به ص��ورت برجس��ته جدی 
بگیرید. تبلیغات می تواند شما 
را از ف��رش به عرش برس��اند، 
البته در صورتی كه بتوانید نظر 
مش��تری را با قیمت مناسب و 
همچنین برخورد عامه پس��ند 

جلب كنید. 

به امید تخفیف نمانید
مشتریان شما اغلب متشكل 
از افرادی اس��ت كه مش��غول 
تهیه جهیزیه ب��رای نوعروس 
خود هس��تند. به همین دلیل 
باید نهایت دق��ت را در قیمت 
دادن در نظر داش��ته باش��ید. 
ممكن است برخی افراد از كل 
بازار یک قیمت بگیرند و بعد به 
س��راغ ارزان قیمت  ترین مغازه 
بروند. پس به امید ارائه تخفیف 
قیمت باالی��ی را به مش��تری 
اعالم نكنید؛ زیرا ممكن اس��ت 
دیگر مش��تری به مغازه ش��ما 
برنگردد و فرص��ت چانه زنی و 

تخفیف دهی را پیدا نكنید. 
مشتری ش��ما زمانی كه وارد 
مغ��ازه می ش��ود از كاالیی كه 
قصد تهیه آن را دارد آگاه است. 

حتی ممكن اس��ت در خصوص 
كاالی مورد نظر تحقیقاتی نیز 
انج��ام داده باش��د. در نتیج��ه 
بی��كاری  روی  از  و  س��رخود 
ش��روع به ح��رف زدن نكنید. 
حتما از مش��تری سوال كنید و 
در صورت آگاه نبودن او برایش 

توضیح بدهید. 
ب��رای جلب  توجه مش��تریان 
پذیرای��ی  مغ��ازه  در  آنه��ا  از 
ب��ا  می توانی��د  كنی��د. 
ب��ا  كیک های��ی  تهی��ه 
ب��رش كوچک ب��ه همراه 
چ��ای از مش��تری خ��ود 
پذیرایی كنید تا خستگی 
گشت و گذار برای خرید  از 
تن شان بیرون برود. برای 
پذیرایی از مش��تریان نیاز 
به چند صندلی دارید كه 
حدود شش صندلی برای 

مغازه شما كافی است. 

نوآور باشید
فضای حس��اب و كت��اب را از 
مغازه ج��دا كنید. س��عی كنید 
قسمتی كه برای این كار در نظر 
می گیرید بسیار دنج و همچنین 
ش��بیه به ی��ک میز حس��اب و 
كتاب نباش��د. این محیط را باید 
آنقدر خودمانی درست كنید تا 
مشتری احس��اس راحتی كند. 
همچنین گپ زدن با مش��تری 
می تواند دلیلی باشد برای اینكه 
مش��تری دیگری را برای ش��ما 
بیاورد. در این محل استراتژیک 
می توانید از مبلمان های راحتی 
به هم��راه ی��ک می��ز پذیرایی 
اس��تفاده ك��رده ت��ا از وس��ایل 
رونمای��ی كنید.  پذیرایی ت��ان 
بخشی از مغازه را نیز مانند یک 

آشپزخانه طراحی كنید و بیشتر 
وس��ایلی كه از جذابی��ت باالیی 
برخوردارن��د را در آن قرار دهید. 
این كار ش��ما باعث می ش��ود تا 
مش��تری تصوی��ری از وس��ایل 
ارائه شده را در آش��پزخانه خود 
داشته باشد. ش��اید حتی اگر از 
یک یا دو كابینت بسیار كوچک 
ب��رای ای��ن كار اس��تفاده كنید 
بدون نتیجه نباش��د. همچنین 
می توانید از ماكت های كوچک 
تزیینی ك��ه یک آش��پزخانه را 
نشان می دهد بهره ببرید تا نظر 
مخاطبان به ای��ن ویترین جلب 
شود. از ویترین خود اصال غافل 
نش��وید؛ ویترین ه��ای ج��ذاب 
می تواند مس��یر مش��تری را به 
س��مت مغازه ش��ما كج كند و 
كسب و كار شما را به مقصد تعداد 

زیادی مشتری تبدیل سازد. 
برای اینكه بتوانید مشتریان 
كنی��د  ج��ذب  را  بیش��تری 
هر چند مدت یكبار از بخش��ی 
از س��ود خود صرف نظر كنید و 
تخفیف های��ی را در نظر بگیرید 
ت��ا مش��تریان بیش��تری راهی 
مغازه ش��ما ش��وند. البت��ه این 
تخفیف ه��ا نباید به ای��ن معنا 
باش��د كه در طول مدت سال با 
قیمت باالت��ری كاالها را عرضه 
كنید و در زمان ارائه تخفیف از 
آن قیمت بكاهی��د، بلكه باید بر 
این نكته آگاه باش��ید كه قیمت 
مناس��ب می تواند مشتری های 
ش��ما را افزایش دهد. در روش 
ارائ��ه تخفی��ف نوآور باش��ید و 
ب��ه روش ه��ای مرس��وم اكتفا 
نكنید. برای ای��ن كار می توانید 
از مش��اوران بازاریاب��ی كمک 

بگیرید. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )53(
 برقراری تعادل میان هسته

و زمینه کسب و کار

هسته اصلی فعالیت های یک شركت تجاری ویژگی ها 
و مهارت هایی اس��ت كه این ش��ركت را از دیگ��ر رقبای 
آن در ب��ازار متمایز می كن��د و زمینه ای كه این ش��ركت 
فعالیت های خود را در آن متمركز كرده فرآیندی اس��ت 
كه شركت مذكور باید به استانداردهای آن حوزه تجاری 
و صنعتی كه در آن فعال اس��ت پایبند بوده و از آن عدول 
نكند. برقراری تعادل میان ای��ن دو بخش از فعالیت های 
تجاری یک شركت نكته بسیار مهمی است كه به وسیله 
آن می توان روی اتخاذ تصمیمات و مواضع صحیح تمركز 
كرد. فراموش نكنید كه ایجاد تعادل میان دو مبحث مذكور 

می تواند كار بسیار دشواری باشد. 

ایده
فعالیت های مربوط به هسته اصلی كه شركت تجاری 
در آن حوزه فعالیت می كند تح��ت عنوان معیار ایده های 
كس��ب و كار و فعالیت های مربوط به زمینه كس��ب و كار 
شركت با عنوان اقدامات تكمیلی شناخته می شوند. برای 
نمونه فعالیت اصلی ش��ركت مایكروس��افت توانایی این 
ش��ركت در توس��عه نرم افزارهای كاربردی و جدید است 
درحالی كه پردازش و آماده س��ازی س��فارش ها و عرضه 
محصوالت به ب��ازار اقدامات این ش��ركت در زمینه حوزه 
كاری است كه در آن فعالیت می كند. هر دوی این مباحث 
حس��اس و حیاتی هستند اما تنها هس��ته اصلی فعالیت 
شركت هاست كه ارزش واقعی كس��ب و كار در آن نهفته 
است. سهامداران ش��ركت ها عموما مایلند تا بیشتر روی 
فعالیت های اصلی كسب و كارشان تمركز كنند زیرا از این 
طریق ارزش سهام آنها افزایش خواهد یافت. همچنین این 
امكان وجود دارد كه كسب و كارها شدیدا درگیر اقدامات و 
فعالیت های زمینه ای خود شوند طوری كه موجب مغفول 
ماندن هسته اصلی اقدامات شركت ها و آنچه موجب تمایز 
آنها است، شود. اگرچه انجام فعالیت های مكمل در زمینه 
حوزه كاری كس��ب و كارها برای باقی ماندن آنه��ا در بازار 
ضروری است اما توجه به هدف و هسته اصلی فعالیت های 
شركت موجب گس��ترش كسب و كار شما ش��ده كه این 
توسعه نوعی مزیت برای شركت ها در رقابت با دیگر رقبای 

تجاری شان در بازار هدف آنان است. 
جفری مور، استراتژیست كسب و كار معتقد است ایجاد 
تعادل میان فعالیت های اصلی و پیرامونی برای كسب و كارها 
بهتر است از طریق برون سپاری یا انجام خودكار و اتوماتیک 
فعالیت های پیرامونی باش��د. در ای��ن روش فعالیت های 
پیرامونی شما به نحو شایسته انجام خواهد شد. استفاده از 
این مُتد از نظر اقتصادی بسیار به صرفه بوده و در هزینه ها 
صرفه جویی خواهد ش��د، ضمن اینكه با انتخاب این روش 
می توانید از امكانات و تخصص ش��ركت های تجاری دیگر 
برای انجام بخش��ی از فعالیت های تان در ح��وزه ای كه در 
آن فعال هستید، استفاده كنید. مزیت دیگر این شیوه آن 
است كه ش��ما قادر خواهید بود تا از سرمایه گذاری صورت 
گرفته در كسب و كارتان برای كسب برتری در بازار هدف تان 
اس��تفاده كرده و از رقبای تجاری خود در آن بازار پیش��ی 
بگیرید. كمپانی های تجاری مطرحی نظیر سیسكو، دل، 
جنرال موتورز،  ای بی ام و كداک با برون سپاری فعالیت های 
زمینه ای و پیرامونی كس��ب و كار خود و چابک سازی آن، 
امكان پاس��خگویی در هر دو بخ��ش فعالیت های اصلی و 
پیرامونی را برای تش��كیالت تجاری خود فرآهم آورده اند. 
مثال دیگری كه در اینجا می توان به آن اشاره كرد شركت 
سابریكس تولید كننده نرم افزارهای مدیریت مالیات است. 
این شركت با برون س��پاری فرآیند فعالیت های پیرامونی 
توانسته به موفقیت قابل توجهی در حوزه كاری خود دست 
یابد، طوری كه مدیرعامل و مدیر اجرایی این شركت استیو 
آدامز در این باره می گوید: با واگذاری برخی از فعالیت های 
پیرامونی و بخش��ی از وظایف مالی بخش  آی تی شركت و 
اس��تفاده از نیروی انس��انی ش��ركت های دیگر به واسطه 
برون س��پاری قس��متی از وظایف خود به آنها توانسته ایم 
نیروی انسانی متخصص و خبره را در مجموعه خود حفظ 
كرده و تمركز بهت��ری روی فعالیت و اه��داف اصلی خود 
داشته باشیم و این رمز متمایز بودن سابریكس نسبت به 
سایر رقبای آن در بازار اس��ت. به جای به خدمت گماردن 
كارمندان خبره و كاربلد در بخش آی تی و زیرساخت های 
نیروی انس��انی، س��ابریكس موفق ش��د تا روی رسیدن 
كارمندان به س��طوح باالت��ر در زمینه تحقی��ق در حوزه 
مالیات و رشد و پیشرفت آنها تمركز كند. توسعه روزافزون 
نرم افزارهای تولیدی این شركت و ارائه خدمات به مشتریان 
هس��ته اصلی فعالیت های شركت س��ابریكس بوده و این 
شركت با استفاده از این ایده توانسته تا میان فعالیت های 

اصلی و پیرامونی خود تعادل برقرار كند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
 در ابتدا سعی كنید تا تشخیص درستی از فعالیت های 
اصلی و پیرامونی خود داشته باش��ید. فراموش نكنید كه 
برخی از این فعالیت ها ممكن است پویا و سیال بوده و میان 

بخش های مختلف در حال حركت باشند. 
برای روبه رو شدن با مقاومت های احتمالی در برخورد با 
طرح های برون سپاری و بازتعریف مسئولیت های مدیریتی 

آمادگی كامل داشته باشید. 
مسئولیت انجام فعالیت های اصلی و اساسی شركت را 
از مدیران رده باال ب��ه مدیران میانی تفویض كنید زیرا آنها 
درک و دید بهتری نس��بت به روند موجود در ب��ازار دارند. 
همچنین با پخش كردن مس��ئولیت های هس��ته اصلی 
فعالیت های شركت به افراد و بخش های مختلف می توانید 

از افزایش فشار روی یک بخش خاص جلوگیری كنید. 
بكوشید تا مدیران رده باال را برای واگذاری و برون سپاری 

فعالیت های زمینه ای و پیرامونی شركت متقاعد كنید. 

كارت امتی��ازی مت��وازن یک 
مجموعه كامل از ش��اخص های 
مال��ی حاص��ل از عملكرد های 
گذشته س��ازمان اس��ت همراه 
ب��ا ش��اخص هایی ك��ه محرک 
عملكرد آینده س��ازمان خواهد 
ب��ود. اه��داف و ش��اخص های 
كارت امتی��ازی از چش��م انداز 
س��ازمان  ی��ک  اس��تراتژی  و 
و  اه��داف  می ش��ود.  ناش��ی 
ش��اخص های عملكرد سازمانی 
را در چهار جنبه مالی، مشتری، 

فرآیند های داخلی كس��ب و كار 
و رش��د و یادگی��ری بررس��ی 
می كنن��د. ای��ن چه��ار جنب��ه 
چارچوب كارت امتیازی متوازن 

را ایجاد می كند. 
كارت امتی��ازی مت��وازن ب��ر 
ای��ن موض��وع تاكی��د دارد كه 
ش��اخص های مال��ی و غیر مالی 
سیس��تم  از  قس��متی  بای��د 
اطالعاتی برای كاركنان در همه 
سطوح سازمانی باشد، كاركنان 
خط تولید و عملیاتی نتایج مالی 

تصمیم��ات و فعالیت ها را لمس 
كنن��د و مدیران اجرایی ارش��د 
باید موفقیت مال��ی بلند مدت را 
مش��اهده كنند. رابرت كاپالن و 
دیوید نورتن ب��ا محور قرار دادن 
این موضوع كتابی ب��ا نام كارت 
امتیازی مت��وازن را نوش��ته اند 
كه توس��ط دكتر حی��در امیران 
و وحی��ده دل به��اری ترجم��ه 
ش��ده اس��ت. در بخش��ی از این 
كتاب می خوانیم: فرآیند كارت 
امتیازی با كار تیم��ی مدیریت 

ارش��د اجرای��ی جه��ت ترجمه 
استراتژی واحد كس��ب و كار به 
اهداف استراتژیک خاص و ویژه 
آغ��از می ش��ود. كارت امتیازی 
متوازن آن دسته از فرآیندهایی 
را ك��ه در جه��ت دس��تیابی به 
اه��داف مش��تری و س��هامدار 
حیاتی و مه��م هس��تند، مورد 
تاكی��د قرار می ده��د. اغلب این 
داخلی  فرآیندهای  شناسایی ها 
جدی��دی را كه س��ازمان جهت 
نیل به اس��تراتژی بای��د در آنها 

برتری یابد آشكار می كنند. این 
كت��اب در 280 صفحه توس��ط 
نشر چنار به چاپ رسیده است. 

کارت امتیازی متوازن

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت شغل فروش لوازم خانگی

مدیریتخردهریزهاییكهچندانجدیگرفتهنمیشود

چهارشنبه
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مترجم: معراج آگاهی

عسل عقیلی

پاسخ کارشناس؛ دکتر فرزاد مقدم:
اگر فردی با این ش��رایط برای مشاوره 
به س��راغ م��ن بیاید، ب��رای ش��روع از او 
خواه��م پرس��ید ك��ه چ��ه فعالیت��ی در 
 ح��وزه برندینگ و ن��ام برند خ��ود انجام 

داده است. 
دلیل س��والم از این فرد این اس��ت كه 
بر ف��رض این كس��ب وكار طرح های خود 
را معرفی و از آنها عكاس��ی كرد و در قالب 

بروش��ور به مش��تریان ارائه داد، حال بعد 
از طی این مراحل قرار اس��ت چه چیزی 
را در ذهن مش��تریان و م��ردم حک كند. 
اگ��ر ای��ن كس��ب وكار در راه خ��دا فقط 
می خواهد یكس��ری طرح به بازار معرفی 
كند، اش��كالی ندارد، ولی اگر هدفش این 
اس��ت كه مردم برن��د این كس��ب وكار را 
بشناس��ند و با طالس��ازی ارتباط برقرار 
كنند، باید قبل از آن اسم و هویت بصری 

برند خود را بس��ازد و در آن راستا طرح ها 
را در قالب بروشور یا به شیوه های دیگری 
مانند دیجیتال و چاپ��ی و غیره ارائه دهد. 
در واقع باید اس��م برند در كنار طرح های 
جدید قرار بگی��رد و هرچند وق��ت یكبار 
نیز این شیوه تكرار ش��ود تا اسم در ذهن 

مخاطبان یادآوری شود. 
ولی اگر هویت بصری این كس��ب وكار 
هن��وز ش��كل نگرفته ی��ا مس��ائل دیگر 
مربوط به یادآوری برند انجام نشده باشد 
و بدون تنظیم دقیق این موارد به س��راغ 
مراحل بعدی برود، اش��تباه كرده اس��ت؛ 

اشتباهی كه بس��یاری از كسب وكارها در 
داخل كش��ور آن را انج��ام می دهند. اگر 
این مدی��ر فقط به معرفی ط��رح بپردازد، 
مخاطب فق��ط طرح ی��ادش می ماند و به 
ی��ادش نمی ماند كه طرح را از چه كس��ی 

باید بخرد. 
بنابراین اس��تفاده از عكاس خوب است 
ول��ی در گام های بع��دی ق��رار می گیرد. 
در واق��ع این كس��ب وكار باید ی��ک برند 
قوی بس��ازد و این طرح ها را ب��ا برند خود 
 گره بزن��د و از طرح ه��ا در معرف��ی برند

استفاده كند. 

معرفی طرح های جدید

پرسش: یک طالس�از هس�تم و به تازگی طراحی را برای ارائه طرح های متفاوت و توسعه کار اس�تخدام کرده ام. به من توصیه  شده برای 
معرفی کارها از یک عکاس صنعتی استفاده کنم، پیشنهاد شما در این شرایط به من چیست و چه روشی را برای معرفی کارهای جدیدم به 

من توصیه می کنید؟ 
قرتی بازی ناگزیرکلینیک کسب و کار)137(

-  مثل اینكه می گن خارج بوده، نمی دونم كدوم دانشگاه 
معتبر خارجه دكترای مدیریت و این حرفا خونده...

-  دكت��را خون��ده؟ مدیریت و این��ا، ها؟ به خاک س��یاه 
نشستیم رفت پی كارش، زمین گرم خوردیم...

-  چرا رییس؟ خوبه كه، دانشگاه معتبر بوده ظاهرا...
-  دیگه بدتر، تو بچه ای، چه می فهم��ی این حرفای پیر 
میكده رو )خودش��ان را می فرمایند!( این پسر بزرگ یكی 
از صاحبای اصلی ش��ركته، درس��م كه می گ��ی مدیریت 

نمی دونم چی چی خونده، بگو خب...
-  خب...

-  یه كارایی ام واسه رس��اله و نمی دونم مقاله و این حرفا 
انجام داده، بگو خب...

-  خب...
-  اونم اونجا، می فهمی؟ اینجا نه، اونجا، وس��ط یه مشت 
مدی��رای درس مدیری��ت خونده ب��ی درد و س��ازمان ها و 
ش��ركت های سوس��ول و قرتی بازیای نمی دونم ایمنی و 

محیط زیست و بهره وری و این حرفا...
-  خب چه بدی داره رییس؟ اینا قرتی بازیه؟

-  قرتی بازی نیس��ت بچه جون، به جای خودش خیلیم 
خوب و عالی و بی نظیره...

-  خب؟
-  آخه تو ببین ما كارمون چه جوریه؟ تو جوونی مثال خیر 
سرت، قراره خیلیم پركار و پرتوان باشی، حاال آقا اُرد ناشتا 
بدن كه چه می دونم، همگی رأس س��اعت 10 صبح بلند 
شین قر درجا بدین كه یعنی دارین ورزش می كنین، چون 

تو ژاپن این كارو می كنن، تو می تونی؟
-  كاری نداره كه رییس، می خوای��ن همین االن یه دونه 

درجاشو براتون بیام...
 -  بش��ین س��رجات لوس نك��ن خودتو بچه، ح��اال اون 
ورزشه، ش��ماهام از مس��خره بازی بدتون نمی آد، ولی چه 
می دونم مثال این جعفرخان از فرنگ برگش��ته بگه از فردا 
صبح فالن دستورالعمل مستندسازی رو تو كارتون رعایت 
كنین، یا فرض بگیر بهمان پروتكل مربوط به ایمنی رو تو 
نقشه های همه پروژه هاتون اعمال كنین، از اون ورم بابای 
همین آقا پاشو گذاشته رو خرخره من و تو هی فشار می آره 
كه بجنبین، دیر شد، تو چه كار می كنی؟ ها؟ می تونی این 
كارارو بكنی یا میای اینجا می شینی به آبغوره گرفتن؟ ها؟ 

بگو ببینم؟ چه كار می كنی؟ با توام...
-  نمی دونم واال، چی بگم رییس؟

-  هیچی نمی خواد بگی، پاش��و پاشو برو دنبال زندگیت 
با این خبر آوردنت، حالمونو گرفتی، بلند شو برو كار دارم، 

پاشو ببینم، پاشو... )پایان گفت وگو(
مثل همه پیش بینی های تلخ اندیشانه رییس این یكی 
هم درس��ت از كار درمی آید و ما گیر می كنیم بین دو تیغ، 
الزام تغییر و باال بردن به��ره  وری و رعایت نكات مربوط به 
ایمنی و محیط زیست از سویی و فش��ارهای وارده از سوی 
س��امانه اینجای��ی كار كه ب��ا بی برنامگی و ندان��م كاری و 
س��وء مدیریت رمقی و زمانی برای ای��ن تغییرات مطبوع و 

الزم باقی نمی گذارد و این قصه پرآب چشم ادامه دارد.
اما من هن��وز هم برخ��الف رییس معتق��دم باید به هر 
زحمتی و به هر هزینه ای این به قول ایشان قرتی بازی ها را 
وارد كار كرد. مثل خیلی چیزهای دیگر كه قبال قرتی بازی 
بود ولی ح��اال جزو الینف��ک پروژه ها و كارهای ما ش��ده. 

قرتی بازی ناگزیر است.

کامپیوتر ویژه نویسندگان 
حواس پرت

نویسندگان همیش��ه دوس��ت دارند كه حواس پرتی را 
به حداقل برس��انند. در این راستا آنها همیش��ه راه هایی 
غیر معم��ول را برای حف��ظ تمركز مط��رح می كنند. چه 
نویسندگان مشغول كار در مكانی تازه و پر از زیبایی های 
بصری در ناكجاآباد باشند، چه در حال انجام یک تحقیق 
ف��وری در قط��ار و روی ی��ک كامپیوتر DOS باش��ند، 
نویس��ندگان تقریبا هر كاری را ب��رای عدم حواس پرتی و 
برای مثال چک نكردن فیس بوک ه��ر 10 دقیقه یک بار 
انجام می دهند. اما حاال ما یک گزینه دیگر پیش رو داریم: 
»Hemingwrite«، ی��ک ماش��ین تحری��ر دیجیتال 
تک كاربردی كه ساده و عالی اس��ت. این ابزار یک اختراع 
جالب به شمار رفته و اخیرا توسط »آدام لیب« و »پاتریک 
پل« كلید زده شده است. این دو مدعی هستند كه باتری 
این ماشین می تواند بدون نیاز به شارژ مجدد یک ماه كار 
كند. دس��تگاه فوق قابلیت یادآوری بی��ش از یک میلیون 
صفحه متن را دارد. شما چگونه می توانید حتی آن ابزار را 
 امتحان كنید؟ قیمت Hemingwrite می تواند كمتر از 
400 دالر باشد كه مطالبی گران تر را راحت تر از خودكار و 
كاغذ تایپ خواهد كرد. این اختراع خدمتی عالی به بشریت 
در هزاره آینده ارائه می دهد. به عالوه، چنین دس��تگاهی 
قابلیت اتصال به اینترن��ت را ندارد، اما اگر یک نویس��نده 
بسیار جدی هس��تید، یكی از این چیز ها در آینده برایتان 
هزینه در پی خواهد داشت. تایپ كردن با این كیبورد ها به 

سبک قدیمی به طور شگفت انگیزی رضایت بخش است. 

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  .

حتی اگر محصوالت باکیفیت 
خود را به صورت رایگان به دست 
مردم برسانید، اما عموم مردم 
از آن بی اطالع باشند فایده ای 
نخواهد داشت. در نتیجه در 

این حوزه شما باید تبلیغات را 
به صورت برجسته جدی بگیرید

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

از میان خبرها



 65,929,10شاخص کل
(71,02)میزان تغییر
B 2,971,067,683ارزش بازار

B 1,108,808ارزش معامالت
M 544,405حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(57,53)10,012پتروشیمی خلیج فارس

(29,74)1,901ملی صنایع مس
(28,11)747بانک صادرات
29,96928,03ارتباطات سیار

6,32926,08گروه مپنا

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 7174,597پارس خودرو

B 26,5794,240گلوکوزان
B 1,4283,820پست بانک
B 1,5503,150بیمه دانا

B 2,0332,041بانک اقتصاد نوین

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,20065,820کمباین سازی
B 3,10019,778سیمان تهران
B 11,8475,952فوالد امیرکبیر

B 26,3674,796پتروشیمی فناوران
B 2,9872,770توریستی آبادگران

درصد قیمتنام کامل شرکت
4,1894داروسازی کوثر
7,1603,99معدنی دماوند
5,1983,92شیشه و گاز

2,0703,92رینگ سازی مشهد
7,4573,87صنعتی بهشهر

درصدقیمتنام کامل شرکت
(11,57)1,200کمباین سازی
(3,99)2,576قند مرودشت

(3,97)3,117کابل البرز
(3,94)11,853افست

(3,9)2,215نیرومحرکه

ارزشحجمنام کامل شرکت
M46,129 B 64,707پارس خودرو
M66,272 B 32,946بانک ملت

M23,785 B 31,821بانک صادرات
M20,112 B 21,594سایپا دیزل

M22,885 B 21,413سرمایه گذاری سایپا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M66,272 B 32,946بانک ملت

M52,935 B 1,766ارتباطات سیار
M51,185 B 5,136پتروشیمی خلیج فارس

M51,087 B 19,640ایران خودرو
M46,129 B 64,707پارس خودرو

تعدادقیمتنام کامل شرکت
7133647پارس خودرو
7471885بانک صادرات
26011741ایران خودرو

5931629ح. رایان سایپا
10691496سرمایه گذاری سایپا

P/Eقیمتنام کامل شرکت
26922692محورسازان ایران خودرو

20031002فنرسازی زر
2336292تولید محور خودرو

1440288زامیاد

P/Eقیمتنام کامل شرکت
23002,45توسعه صنایع بهشهر
16233,01سرمایه گذاری اعتبار
10253,07سرمایه گذاری پردیس
22443,24پتروشیمی تامین

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

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

بورس کاال

در پایللان معامللالت بورس 
بهادار تهران، شللاخص  اوراق 
کل بعد از یللک روز مثبت به 
رونللد منفی خود برگشللت و 
دوباره 65 هزار واحدی شللد. 
با برگشللت بللورس بلله مدار 
منفللی، میللزان خریدوفروش 
کاهش  به شللدت  حقیقی هللا 
پیدا کرد و حقوقی ها در بازار 
فعال تر شللدند به این ترتیب 
بللا حرکت حقوقی هللای بازار 
بیللش از 544 میلیون سللهم 
به ارزش 108 میلیارد تومان 
مللورد معامله قللرار گرفت و 
ارزش بللازار سللرمایه به 298 
هللزار میلیارد تومان رسللید. 
در ابتللدای معامللالت رونللد 
بللورس مثبت بود و شللاخص 
واحللدی   100 افزایللش  کل 
را نیللز تجربه کللرد اما محکم 
نبودن رشللد بورس و افزایش 
فروش شللرکت ها موجب شد 
تا شاخص بورس در نیمه دوم 
معامللالت، روند کاهشللی به 
خود بگیرد چنان که شاخص 
کل بورس به لطف ادامه رونق 
در برخللی از بخش هللا مانند 
با جهشللی  خودرویی و مالی 
مقطعللی روبلله رو شللد و در 
ادامه نیز رشللد آرامی را طی 
کللرد. نمادهایی ماننللد ایران 
خودرو، سللایپا، بانللک انصار، 
خوارزمللی،  سللرمایه گذاری 
صنعتی بهشهر، سرمایه گذاری 
سللایپا، گروه مپنا، آلومینیوم 
سللاختمان  بین المللی  ایران، 
جمللله  از  پارس خللودرو  و 
نمادهایللی بودند کلله به این 

روند دامن زدند. 

سایه جو منفی 
بر بازار سهام

در اداملله امللا رفتلله رفته 
جللو رو بلله افول یللا مبهمی 

بللر بسللیاری از صنایع حاکم 
گشللت و همیللن امللر نیللز 
باعللث تغییر جهت شللاخص 
شللد. ملی صنایع مس ایران، 
کمباین سللازی ایللران، بانک 
ملللت، بانک صللادرات ایران 
و سللیمان تهللران از جمللله 
نمادهایللی بودنللد که فشللار 
ملموسللی را بر شاخص وارد 
سللاخته و بخللش اعظمی از 
میللزان رشللد ایللن نماگر را 
خنثی کردند. فشللار وارده از 
سوی برخی دیگر از نمادهای 
بزرگ بازار و منفی تر شللدن 
فضای معامالت در بسیاری از 
بخش ها نیز سرانجام شاخص 
را به محدوده منفی کشللاند. 
این فشار از سللوی نمادهای 
بانکللی و پتروشللیمی، فلزی 
و معدنی در ایللن روند تاثیر 
شایانی داشت. با آرام تر شدن 
شللاخص  معامللالت  فضللای 
پللس از این برهلله به حرکت 
با شیبی مالیم تر  نزولی خود 
بلوکللی  اداملله داد. معامللله 

در درصدهللای مثبللت روی 
نمللاد ارتباطات سللیار ایران 
توانسللت شاخص را با رشدی 
مقطعی مواجه سازد و سپس 
ایللن نماگللر ثبات نسللبی را 
تجربلله کللرد و در نهایت نیز 
با افتی مختصللر به کار خود 
پایللان داد. در معامللالت روز 
گذشللته برترین گروه صنعت 
در اختیار گروه مالی بود. این 
گللروه طی 11 هللزار و 795 
نوبللت معامالتللی و معامللله 
169 میلیللون و 107 هللزار 
برگه سللهم و حللق تقدم به 
ارزش 238 میلیللارد و 272 
میلیون ریال در صدر برترین 
گللروه صنعت قللرار گرفت و 
از  خودرویللی  شللرکت های 
خریللد  تقاضللای  بیشللترین 
برخللوردار شللدند. در بللازار 
نقللدی فرابللورس ایللران نیز 
شللاخص کل با کاهش چهار 
واحدی به 741 واحد رسللید 
دوم  و  اول  بللازار  روز  ارزش 
فرابورس به 60 هزار میلیارد 

نمادهللای  رسللید.  تومللان 
پتروشللیمی مللارون، گللروه 
سللرمایه گذاری  پتروشللیمی 
ایرانیان، پتروشیمی خراسان، 
بانک  و  اصفهللان  ذوب آهللن 
کاهللش  در  زمیللن  ایللران 
شاخص بورس تاثیر داشتند.

با گروه های بورسی
نماد  در گروه معدنی سلله 
رشد کردند.در این گروه صف 
فروش جزئی در نماد معدنی 
و صنعتی گل گهر دیده شللد. 
در گروه محصوالت شیمیایی 
تنها هفت نماد رشللد کردند. 
در این بخللش برخی نمادها 
فناوران  پتروشللیمی  ماننللد 
صللف فللروش سللبکی را به 
خللود دید. در بخللش فلزات 
در  نمللاد  چهللار  اساسللی 
درصدهللای مثبللت بلله کار 
خللود پایللان دادنللد. در این 
گللروه صللف خریللد در نماد 
باهنر دیده شد  مس شللهید 
و فوالد امیرکبیر کاشان صف 

فروش باالیللی را تجربه کرد. 
شللرکت  مخابرات،  بخش  در 
ارتباطات سللیار ایران رشللد 
کرد. در بخش فنی مهندسللی 
هللر دو نمللاد با رشللد ارزش 
سهام مواجه شدند. در بخش 
خودرویی هشللت نمللاد افت 
کردند. در ایللن بخش پارس 
خودرو صف خرید ملموسللی 
را بلله خللود دیللد. در بخش 
رشللته ای  چند  شللرکت های 
همه نمادهللا منفی بودند. در 
بخش بانکی هشت نماد رشد 
کردند. در این بخش باالترین 
نماد پسللت  صف خریللد در 
به چشللم خورد.  ایران  بانک 
در گروه سللرمایه گذاری 11 
این  نماد مثبللت بودنللد. در 
بخللش سللنگین ترین صللف 
نماد سرمایه گذاری  در  خرید 
در  شللد.  دیللده  خوارزمللی 
بخللش فرآورده هللای نفتللی 
هملله نمادهللا افت کللرده و 
نفت پللارس صف فللروش را 
به خود دید. در گروه دارویی 
14 نماد رشد کردند. در این 
روزدارو  داروسللازی  بخللش 
صللف خرید را بلله خود دید. 
در گروه غذایی 8 نماد رشللد 
کردنللد. در این گللروه برخی 
نمادها مانند صنعتی بهشللهر 
صف خریللد را تجربه کردند. 
در میان قندی ها همه نمادها 
معامالت  در  بودنللد.  منفللی 
صنعت السللتیک و پالستیک 
دو نماد مثبت بودند. در گروه 
رشد  نماد  شللش  ساختمانی 
کردنللد. توریسللتی و رفاهی 
این بخش  ایران در  آبادگران 
صللف فروش داشللت. در این 
میان در گروه سللیمانی همه 
نمادها منفللی بودند. در این 
بخش صف فروش سللنگینی 
تهللران  سللیمان  نمللاد  در 

دیده شد. 

فعاالن بازار محتاط باشند

تغییر مجدد مسیر شاخص کل

ایرن�ا - یکللی از دالیل اصلی 
افت شللاخص بورس، متغیرهای 
قیمللت  به خصللوص  اقتصللادی 
نفللت و کسللری بودجلله دولت 
است. کسللری بودجه سال آینده 
بسیار سللاختاری و قوی است و 
به نظر می رسللد که این کسری 
به باال رفتن نللرخ بهره و افزایش 
نللرخ ارز بللرای جبرای کسللری 
احتمالللی بودجه منجللر خواهد 
شللد. هرگونه تغییللر در این دو 
فاکتور کلله بازارهای مللوازی را 
باعث می شللود  می کنند  تقویت 
سللرمایه گذاران به جللای آنکه با 
ریسللک وارد بازار شللوند و مثال 
بازدهللی 20 درصللد را در نظللر 
داشته باشللند با کمترین ریسک 
وارد شبکه بانکی شده و سودهای 
باال هم ببرند که همین مسئله به 
به  اقبال سللرمایه گذاران  کاهش 
بورس منجر می شود. بازار بورس 
حال نگر و گذشللته نگر نیسللت، 

آینده نگر اسللت  بللازاری  بلکلله 
و سللرمایه گذاران در بللورس با 
سرمایه گذاری  آینده،  پیش بینی 
اینکه برخی می گویند  می کنند. 
فعال خبری نیسللت و بللازار باید 
مثبت باشد جمله اشتباهی است 
چرا که سللرمایه گذاران با توجه 
به روند سللود شرکت ها در سال 
94 وارد بازار می شللوند و وقتی 
سللرمایه گذاری سللهام می خرد، 
سللود شللرکت را هللم در چند 
ماه آینللده پیش بینی می کند تا 
ضرر نکنللد، بنابراین بورس یک 
بازار آینده نگر اسللت. باید برای 
جبران کسللری احتمالی بودجه 
چاره اندیشللی و سپس راهکاری 
برای کاهش نرخ بهره ارائه شود 
و اگر این گونه نباشد بازار بورس 

کماکان منفی خواهد ماند.
نکته دیگر الزامات سللاختاری 
صنایع اسللت. ما در پاالیشگاه ها 

کیفی سازی را مشخص نکرده ایم 
و همچنیللن نرخ بهللره مالکانه 
و حقللوق دولتللی و در برخللی 
موارد هم قیمت گللذاری دولتی 
ابهام  پتروشللیمی ها  مانند کوره 
دارند کلله اینها باعث می شللود 
نتواننللد سللود  سللرمایه گذاران 
شللرکت ها را پیش بینی کنند و 
همین امر باعللث عدم اطمینان 
انگیزه  کاهللش  و  سللرمایه گذار 
ورود به بللازار بورس می شللود. 
بللرای رونق بللازار، دولللت باید 
در جهللت تثبیت سیاسللت های 
بودجلله ای در مورد شللرکت ها، 
قوانین را به صورت ساالنه تغییر 
ندهللد و رونللدی را پیش بینللی 
کنیم کلله هر سللال قیمت های 
جدید نداشته باشللیم و اگر هم 
قیمللت جدید باشللد بایللد قابل 
پیش بینی باشند ضمن آنکه باید 
اقداماتی که سازمان بورس آغاز 

کرده هم ادامه یابند.
در بللازار سللرمایه رسللیدن به 
سللود 28 و 30 درصللد سللخت 
است اما در خارج از بورس بعضی 
از موسسللات غیرمجاز بللا دادن 
نرخ های سللود باال اقدام به جذب 
سرمایه های مردم می کنند که این 
موضوع به کاهش انگیزه ورود به 
بازار سرمایه منجر می شود. وعده 
سودهای بانکی باال باعث می شود 
کلله این موسسللات در درازمدت 
نتوانند وعده هللای خود را عملی 
کنند که این خود سبب شکست 
مشللتریان بانکی می شود که یک 
خطر بسللیار بزرگ برای اقتصاد 
است. در این زمینه هم باید یک 
بللازار اوراق بدهی مناسللب را به 
وجود بیاورند یا بانک مرکزی نرخ 
جریمه را برای بانک های بدهکار 
تا حللدودی کاهش دهد تا حالت 
اضطرار در جذب سللپرده از بین 

رفته و سرمایه ها هم بتوانند وارد 
بازار بورس شوند. نباید در بورس 
از کاهش شللاخص حرف زد چرا 
که در همه اقتصادهای دنیا وقتی 
قیمت نفت پایین بیاید شللاخص 
هم کاهش می یابد چون ساختار 

اقتصادی این گونه است.
باید قبللول کنیم وقتی قیمت 
نفت پایین می آید کاهش سللود 
درآمللد و بودجه هللای عمرانللی 
اصللرار  و  داشللت  خواهیللم  را 
بلله باال رفتللن شللاخص در این 
شللرایط باعللث رفتللار هیجانی 
سللرمایه گذاران خواهد شللد که 
این امر به ضرر بازار هم اسللت. 
حذف یارانلله دهک های باال یک 
امر الزم و پیش نیاز قطعی برای 
جبران کسللری بودجلله خواهد 
بود. ضمن آنکه کسللری بودجه 
همراه با سیاست انقباضی دولت 
در سال آینده به گرفتن مالیات 
بیشللتر و کاهللش بودجه هللای 
عمرانللی و حتللی روزانلله منجر 

خواهد شد.

متغیرهای اقتصاد دلیل افت بورس
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واگذاری 38 هزار 
میلیارد ریال سهم دولتی

از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 38 هزار و هفت میلیارد 
ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار 
شده است. از این میزان واگذاری 409 میلیارد ریال در 
بورس، 26 هزار و 854 میلیارد ریال در فرابورس، یک 
میلیارد ریال از طریق مذاکره و 10 هزار و 743 میلیارد 
ریال از طریق مزایده واگذار شللده است. همچنین در 
این مدت 37 هزار و 412 میلیارد ریال سللهم دولتی 
به صورت بلوکی، 247 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 
348 میلیارد ریال به صورت ترجیحی به فروش رسیده 

است. 

پرداخت بیش از 6 هزار میلیارد 
ریال سود انواع اوراق در سمات

مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیکی 
شللرکت سللپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجللوه (سللمات) اعللالم کللرد: بیللش از شللش هزار 
میلیارد ریال سللود انواع اوراق در 9 ماهه سللال 93 به 
سرمایه گذاران پرداخت شده است. در حال حاضر 17 
اوراق اجاره (مپنا، امید، رایتل، بانک سامان، چادرملو، 
جوپار، سرمایه گذاری مسللکن، ماهان، لیزینگ رایان 
سللایپا، صینا، واسپاری سللپهرصادرات، بوتان، شرکت 
نفت پارس، دانا پتروریگ کیش، کاشللی پرسپولیس 
یزد، تولید پتروشللیمی قائد بصیر و فوالد کاوه جنوب 
کیش)، سه گواهی سپرده (بانک انصار، سعدی و رایان 
سایپا)، دو اوراق مرابحه (بوتان و گلوکوزان) و 22 اوراق 

مشارکت در بازار سرمایه منتشر شده اند.

عرضه 57 گرید 
ماده پلیمری در بورس کاال

57  گریللد ماده پلیمری 14 مجتمع پتروشللیمی 
کشور در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس 
کاال عرضه شللد. تاالر صادراتی شللاهد عرضه 116 
هللزار و 100 تللن انواع قیر شللرکت های نفت جی، 
توسللعه تجارت طالی سللیاه، قیصللر جنوب کنگ، 
پاالیللش نفت تبریللز، قیر و عایق جنللت آباد، توان 
گسللتران عایق، صنعت قیر هرمزگان، اصفهان قیر و 
آذر دوام یول بود. گفتنی است 250 تن ذرت دانه ای 
استان مرکزی و 25 تن کنجاله سویا پلیت آرژانتین 
در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. در مجموع 
روز گذشللته بیش از 292 هللزار تن انواع کاال راهی 

بازار فیزیکی بورس کاالی ایران شد.

هر تن مس در بورس لندن
6 هزار و 130 دالر معامله شد

خریلللد نقدی مللس در بلورس لنللدن با کاهش 
همراه شللد و با نرخ شللش هزار و 130 دالر بر تن 
معامله شللد. همچنین سفارش خرید مس برای سه 
ماهه آینده به مبلغ شش هزار و 56 دالر معامله شد. 
خریدوفروش نقللدی آلومینیوم با قیمت یک هزار و 
778 دالر و یک هزار و 779 دالر معامله شللد. قلع 
هم با نرخ 19 هزار و 500 دالر خریداری شللد و به 
نللرخ 19 هزار و 525 دالر در هر تن فروخته شللد. 
خریدوفللروش روی با نرخ دو هزار و 128 و دو هزار 
و 129 دالر انجام شد. سرب هم در رینگ معامالتی 
با نرخ یک هزار و 830 دالر خریداری و با قیمت هر 

تن یک هزار و 831 دالر به فروش رسید.

جدیدترین پیش بینی های 93 
توسعه معادن روی ایران

شللرکت توسللعه معادن روی ایللران جدیدترین 
پیش بینی درآمد هر سللهم سللال مالی 93 را مبلغ 
355 ریال اعالم کرده اسللت. این شرکت پیش بینی 
درآمد هر سهم تلفیقی گروه برای سال مالی 93 را با 
سرمایه دو هزار و 413 میلیارد و 950 میلیون ریال 
مبلللغ 371 ریال و در مهللر ماه 93 مبلغ 331 ریال 

اعالم کرده است.

جدیدترین پیش بینی 
سال مالی 94 »وامید«

شرکت مدیریت سللرمایه گذاری امید جدیدترین 
پیش بینللی درآمد هر سللهم سللال مالللی 94 را در 
دی ماه امسللال مبلغ 541 ریال اعالم کرده اسللت. 
هیات مدیره این شرکت در نظر دارد 80 درصد سود 
خالص سللال مالی 93 را جهت تقسیم بین صاحبان 
سهام به مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند.

شاخص کل بورس 71 واحد 
عقب نشست

شللاخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت 
روزسه شنبه بازار سهام با 71 واحد افت مواجه شد و در 
نهایت در ارتفاع 65 هزار و 928 واحد ایسللتاد. شاخص 
30 شللرکت بزرگ دو واحد، آزاد شناور 20 واحد، بازار 
اول 31 واحللد، بازار دوم 278 واحد و صنعت 70 واحد 
افللت را تجربه کردند. ارزش بازاری بورس به 298 هزار 

میلیارد تومان کاهش یافت. 

نماگر بازار سهام

نگاه

مکانیزم و نقش صندوق تثبیت بازار سرمایه
صندوق تثبیت بازارسللرمایه سوپاپ اطمینانی برای حمایت از بازار سرمایه در مواقع 
بحرانی است. روح اهلل حسینی مقدم، مدیر نظارت بر ناشران بورسی شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران با بیان مطلب باال درباره مکانیزم و سللازوکار این صندوق به سللنا، گفت: 
صندوق تثبیت بازارسرمایه از ارکان مالی است که در همه بازارهای پیشرفته دنیا و به 

منظور کنترل شرایط و نگران کننده در بازارهای سرمایه تشکیل شده است.
 روح اهلل حسللینی مقدم تصریح کرد: اگرچه نوسللان، ذات بازار سرمایه است؛ اما در 
بسللیاری از مواقع دیده می شللود که هدایت و کنترل اوضاع و این نوسللانات از عهده 
سللرمایه گذاران حتی حقوقی ها و سللهامداران عمده نیز خارج اسللت، به همین دلیل 
و به منظور جلوگیری از تشللدید این نوع نگرانی ها در بازار سللهام، صندوق تثبیت بازار 
سرمایه تشکیل می شود. وی در پاسخ به این سوال که منابع این صندوق از کجا تامین 
می شود، افزود: منابع این صندوق از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تامین می شود و 

هدایت درست منابع آن می تواند کمک خاصی به روند معامالت در بازار باشد. 
به گفته مدیر نظارت بر ناشران بورسی شرکت بورس، در تمام بازارهای پیشرفته دنیا، 
چنیللن صندوق هایی ماهیت چندجانبه دارند و عالوه بر کمک به بازار سللرمایه، از دیگر 
بازارهای مالی دنیا نیز حمایت می کنند، زیرا بازار سللرمایه نهادی مجزا از دیگر بازارهای 
مالی نیسللت. حسینی مقدم با تاکید بر اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه، تک نسخه ای 
برای بازارسرمایه نیست، اضافه می کند: این صندوق باید قبل از تمام این اتفاقات که امروز 
شاهد آن هستیم، تشکیل می شد اما سازمان بورس اوراق بهادار می تواند با تسریع در روند 
تاسللیس نقش قابل توجهی در بهبود بازار و حمایت از آن ایفا کند. وی در پاسللخ به این 
سللوال که تفاوت صندوق توسعه بازار و صندوق تثبیت بازارسرمایه چیست، ابراز داشت: 
صندوق توسللعه بازار محصول سرمایه شللرکت های بورسی است، در صورتی که صندوق 
تثبیت با سرمایه و بودجه سازمان تشکیل می شود و به طور حتم اندازه و سایز آن بسیار 
بزرگ تر از صندوق توسعه بازار است. حسینی مقدم درباره حجم منابع صندوق گفت: به 
طور حتم منابع این صندوق باید چند برابر حجم معامالت و دادوسللتدهای بازار باشللد و 

همان طور که تاکید شد باید بزرگ تر از صندوق توسعه بازار باشد.

حمایت ناشران از سرمایه سهامداران خرد با سهام خزانه
بلله دنبال تصویب قانون اوراق سللهام خزانه که روز گذشللته در صحن علنی مجلس 
به تصویب رسللید، رییس اداره نظارت بر ناشللران اوراق بهادار سازمان بورس، ورود این 
ابزار جدید را به بازار سرمایه نقطه عطفی در حمایت از سرمایه های سهامداران حقیقی 
عنوان کرد و گفت: اگرچه سللهام خزانه در قانون تجارت تاکنون ممنوع بوده اسللت اما 
با آزاد شللدن این ابزار می توان از این پس شللاهد حمایت بیشتر ناشران از قیمت سهام 
خود در بازار باشیم. به گفته وی، در واقع سهام خزانه این مزیت را دارد که ناشر وقتی 
معتقد است سهامش به رغم ارزنده بودن، به دلیل جو یا هیجانات کاذب در حال کاهش 
اسللت، می تواند بخشللی از سللهام خود را از بازار جمع کرده و در تملک داشته باشد تا 
جو و روند منفی قیمتی سهم به پایان برسد و دوباره نسبت به عرضه آن اقدام کند. به 
گزارش سنا، معتمد اضافه کرد: به این ترتیب ناشر با حمایت و بازارگردانی سهام خود 
به نوعی از سهامداران حقیقی خود حمایت کرده تا با کاهش هر چه بیشتر قیمت دچار 

زیان مالی روز افزون نشوند.
به گفته رییس اداره نظارت بر ناشللران اوراق بهادار سازمان بورس، شرکت ها تاکنون 
نمی توانستند سهام خودشان را در بازار خریداری کرده و در تملک داشته باشند، حال 
با این مصوبه مجلس، شللرکت ها مجاز هسللتند 10 درصد از سللهام خود را در مواقعی 
که سهامشللان به دالیل نامعلوم و نادرست دستخوش نوسان های بی مورد شده و عرضه 
سللهام موجب افت قیمتی می شللود را از بازار خریداری کنند. وی با بیان اینکه به این 
ترتیب شللرکت به کنترل و حمایت از قیمت سهام خود در بازار می پردازد، تاکید کرد: 

به محض تصویب شورای نگهبان، بورس آماده اجرای این قانون است.
رییس اداره نظارت بر ناشللران اوراق بهادار سللازمان بورس همچنین درباره تشکیل 
صندوق تثبت بازار سللرمایه نیز گفت: هدف از تشللکیل این صندوق حمایت از بازار در 
مواقع ضروری است که تشخیص و مصادیق این مواقع برعهده هیات مدیره این صندوق 
خواهد بود. معتمد ابراز داشللت: به زودی در هنگام تدوین اساسللنامه این صندوق تمام 
مصادیق و شللرایط ورود به بازار در مواقع خاص تعریف می شللود به هر حال آنچه که 
مهم است این که تاسیس چنین صندوقی نقشی مهم در ثبات بازار سرمایه ایفا می کند.

سیدمحمد صدرالغروی

محمد اسکندری
کارشناس اقتصادی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع
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در ج��دول زیر به مقایس��ه 
مقدار ش��اخص صنایع بورس 
از ابت��دای س��ال ت��ا ت�اریخ 
پ���رداخته ایم.  22 دی م����اه 
مقایس��ه بر افت شاخص کل 
ابت��دای س��ال به  از  ب��ورس 
می��زان 16 درصد داللت دارد، 
همچنین ش��اخص بازار اول و 
بازار دوم ب��ورس نیز افت 16 
درص��دی را تجرب��ه کرده اند، 
لیکن 30 ش��رکت بزرگ بازار 
اف��ت بی��ش از 21 درص��دی 
را تجرب��ه کرده ان��د، بنابراین 
می ت��وان نتیج��ه گرف��ت که 
ادامه رکود اقتصادی در کشور 
و س��رایت آن به شرکت های 
بورسی توانسته است شاخص 
ش��رکت های ب��زرگ ب��ازار را 
به مراتب بیش��تر تح��ت تاثیر 
ق��رار ده��د. ش��اخص گ��روه 
گروه حمل و نقل  و  الس��تیک 
از ابت��دای س��ال پربازده ترین 
ش��ناخته  ب��ازار  گروه ه��ای 
ش��ده اند به طوری که با کسب 
بازدهی 39 درصد، توانسته اند 
بازدهی ها  باالتری��ن  صدر  در 
ق��رار بگیرند. ش��اخص گروه 
خودرو و فلزات نیز با کس��ب 

بازدهی سه درصد توانسته اند 
منفی  بازده��ی  از  همچن��ان 
ش��اخص دور باشند. شاخص 
صنعت بانکداری و ش��یمیایی 
منفی  بازده��ی  ترتی��ب  ب��ه 
را  24درص��د  و  22درص��د 
صنع��ت  کرده ان��د.  تجرب��ه 
الس��تیک ب��ه دلی��ل کاهش 
م��واد اولیه از جمله کائوچوی 
کائوچوی مصنوعی  و  طبیعی 
در ماه های اخی��ر، در جایگاه 
جالب��ی ق��رار گرفت��ه اس��ت 
ک��ه ت��داوم وضعی��ت موجود 

می تواند س��ود هر سهم سال 
این  آت��ی ش��رکت های  مالی 
گ��روه را همچنان ب��ا تعدیل 

مثبت روبه رو سازد.
وضعی��ت  در  اوره س��ازان 
ن��زول قیم��ت جهان��ی نفت 
در  و  مان��ده  مص��ون  خ��ام 
مانده  باق��ی  خوبی  جای��گاه 
درصورتی ک��ه  و  اس��ت 
دول��ت اقدام��ات ج��دی در 
زمین��ه کاهش ن��رخ خوراک 
به عمل  پتروشیمی  واحدهای 
آورد و افزای��ش ن��رخ فروش 

دولت  توس��ط  داخل��ی  اوره 
صورت گیرد، می تواند زمینه 
رش��د ای��ن گ��روه را می��ان 

پتروش��یمی ها فراهم کند.
صنعت اس��تخراج کانه های 
فلزی ب��ه دلیل اف��ت قیمت 
بازدهی  س��نگ آهن  جهان��ی 
منف��ی 28 درص��د را به خود 

اختصاص داده است.
در  س��رمایه گذاری  اف��ق 
گروه ه��ای روان��کاری به رغم 
کاهش نرخ لوبکات در بورس 
کاال، به دالیلی چند از جمله 

احتمال تک نرخی شدن ارز و 
معام��ات لوبکات با دالر آزاد 
در سال آتی و کاهش حاشیه 
س��ود این گونه ش��رکت ها از 
برخوردار  مثبتی  چش��م انداز 
انبوه س��ازی  گروه  نیس��تند. 
به دلی��ل افت قیمت��ی قابل 
توج��ه و P/E پایین و جذاب 
نس��بت به P/E شبکه بانکی 
قاب��ل تفک��ر اس��ت و برخی 
از ش��رکت های ای��ن گروه به 
گزینه جذابی  دید یک س��اله 
نظر  به  س��رمایه گذاری  برای 
می رسند. شرکت های روغنی 
در گروه مواد غذایی به دلیل 
اف��ت قیم��ت جهان��ی روغن 
سویا و آفتابگردان، می توانند 
نس��بت  را  بهتری  EPS های 
به س��ال جاری ارائ��ه دهند. 
س��رامیک  و  کاش��ی  گ��روه 
نی��ز به دلیل موج��ودی انبار 
ب��اال و تولی��د ب��ا 50 درصد 
ظرفیت اس��می می توانند در 
ص��ورت رش��د و رون��ق بازار 
مسکن در سال آتی، وضعیت 
ف��روش بهتری را نس��بت به 
س��ال ج��اری تجرب��ه کنند. 
در گروه بانک��داری، برخی با 
بازدهی های  میان م��دت  دید 
س��پرده گذاری  از  جذاب تری 

را ارائه می دهند.

از ابتدای سال تا کنون

صنایع برتر بورس کدامند؟

چهارشنبه
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تبدیل صفوف خرید  به فروش

تب تن��د خری��د فروکش ک��رد، صف��وف خرید 
فروریخت و آرامش حکمفرما شد. در چهارمین روز 
هفته، شاخص کل تنها 30 دقیقه به مسیر صعودی 
خود ادامه داد و پس از آن فشار عرضه تا جایی زیاد 
ش��د که بس��یاری از صفوف خرید به صفوف فروش 
تبدیل ش��د. در پایان روز ش��اخص کل با 71 واحد 
کاهش به رقم 65929 واحد رسید تا نشان دهد در 
کانال 65000 از آرامش بیش��تری برخوردار است. 
در این میان بعضی از گروه ه��ا راحت تر با رنگ قرمز 
کنار آمدند. پتروشیمی ها، س��یمانی ها، قندی ها و 
بازماندگان گروه پاالیشی از جمله گروه هایی بودند 
که قرمز یک دست را تجربه کردند. گروه هایی مانند 
انبوه سازی، بانکی، فلزات اساسی و چند گروه دیگر 
مقاومت بیشتری از خود نش��ان دادند و در مواردی 
ترکیب رنگی مساوی سبز و قرمز در ارزش معامات 
گروه ش��ان قابل مش��اهده بود. خودرویی ها و سایر 
گروه های مالی نیز از این موج منفی جان س��الم به 
در بردند و توانستند چهره سبز خود را حفظ کنند. 
حضور شش سهم از شش صنعت متفاوت در رده های 
ابتدایی لیس��ت تاثیرگذارترین سهم ها در شاخص، 
می تواند گواهی بر عدم جهت گی��ری گروه خاصی 

برای صعود یا نزول باشد.
ش��یب تند نزولی که از نیمه دوم آبان آغاز ش��د 
نیاز به کاه��ش دارد و ب��ار دیگر ای��ن فرصت مهیا 
شده اس��ت. در خبرها آمده است که سازمان بورس 
برای هفته کاری آینده، برنامه بازگش��ایی نمادهای 
پاالیشی را در دستور دارد. از طرف دیگر هفته آینده 
زمان تسویه حس��اب پایان م��اه اعتباره��ای اتخاذ 
ش��ده معامله گران اس��ت. این دو اتف��اق می توانند 
به خودی خود بازار مثبت را ب��ه رنگ قرمز یکپارچه 

درآورند و ب��ازار منفی را به منج��اب انفعال کامل 
فرو ببرند. از این رو منطقی ترین س��ناریوی موجود 
برای دو روز کاری آینده تعادل به نفع مثبت اس��ت. 
از س��ویی دیگر، روند معامات روز گذشته حکایت 
از ف��روش هیجانی در نیمه ه��ای ب��ازار و  برقراری 
تعادل در پایان جلسه معاماتی داشتند. با مفروض 
 داشتن این اطاعات می توان ش��رایط روز جاری را 

بهتر دید.
به صورت کلی اگر قرار باشد هفته آینده اتفاق های 
بدی )همان طور که پیش تر اش��اره ش��د( به صورت 
همزمان و پشت س��ر هم رخ بدهند، انتظار می رود 
روند معامات این هفته به گونه ای پایان بپذیرد که 
در ابتدای هفته آینده امکان مثبت ش��دن را داشته 
باشد. به عبارت دیگر، قبل از یک روند نزولی عمیق، 
یک صعود نسبی مورد نیاز است و با پیش فرض هایی 
که برای هفت��ه آینده مطرح ش��د، روز پایانی هفته 
جاری می تواند به راحتی از موج پر حرارت عرضه در 
امان باش��د. رقم 65500 واحد را می توان به عنوان 
حمای��ت مطلوبی برای ش��اخص کل مط��رح کرد. 
به طور کلی انتظار م��ی رود معامات امروز از روندی 

متعادل برخوردار باشند.

 این استخوان
 همچنان در زخم باقی می ماند... 

روز یکش��نبه به نقل از ضیای��ی، دبیر انجمن صنفی 
پاالیشگاه های کش��ور از بازگشایی قریب الوقوع نمادهای 
پاالیشگاهی سخن به میان آمد. همچنین به نقل از وی 
مطرح ش��د که بازگش��ایی این نمادها با مشخص شدن 
قیمت خوراک شان انجام خواهد شد و تصمیم گیری درباره 
طرح قیمت گذاری کیفی فرآورده های پاالیشگاه ها )طرح 
کیفی سازی( ممکن است به بعد از بازگشایی نمادهای آنها 

در بازار موکول شود. 
در صورت وقوع چنین رخدادی ابهام در نمادهای 
ای��ن صنعت همچنان به قوت خ��ودش باقی خواهد 
مان��د و ب��ا توجه به س��هم ب��االی ارزش ب��ازار این 
ش��رکت ها و اثرگذاری روانی بس��یار زیاد نمادهای 
پاالیش��گاهی بر کل بازار، باقی ماندن چنین ابهامی 

چندان به نفع آینده بازار نیست. 
اما مس��ئله این است که این ابهام تا کی قرار است 

بر این صنعت سایه بیندازد؟ 
طبق تبصره 2 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند 3 قانون 
بودجه س��ال 1392 کل کش��ور، موضوع کیفی سازی 
و تغییر قیمت فرآورده ه��ای نفتی با توجه به کیفیت 
آنها، باید براساس یک الگوی تدریجی و تا پایان برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه )94-1390( اجرا شود، اما  روز 
گذشته با گذشت بیش از سه سال و نیم از شروع برنامه 
پنجم، هنوز این موضوع تعیین تکلیف نش��ده است و 
حتی برخی ش��نیده ها حکایت از آن دارد که موضوع 
کیفی سازی برای سال 93 نیز اجرایی نخواهد شد و به 
س��ال بعد موکول می شود و این استخوان همچنان در 

زخم باقی می ماند. 
آیا چنین نگرش��ی به روند حرکت بلند مدت بازار 
لطم��ه وارد نمی کند؟ آیا وجود چنی��ن ابهاماتی به 
عدم اطمینان و عدم امنیت س��رمایه گذاری در بازار 
دامن نمی زند؟ آیا بهتر نیس��ت به جای درخواس��ت 
از دول��ت ب��رای تزریق نقدینگی به ب��ازار و حمایت 
کوتاه مدت از آن، از دولت خواس��ته شود تا با اجرای 
به موقع قوانی��ن مصوب، امنیت س��رمایه گذاری در 

فضای اقتصاد کشور را باال ببرد؟ 

 حرکت دست به عصای
 فعاالن بازار بورس 

روز گذش��ته بازار در حال��ی کار خود را آغاز کرد که 
شروع روند مثبتش نتوانست همانند روز قبل آن، تداوم 
داش��ته باش��د . عوامل بنیادی تاثیر گذار بربازار سرمایه 
در ح��ال حاضر به دلیل تغیی��رات گاهی روزانه، منجر 
به س��ردرگمی فعاالن بازار ش��ده است . مباحث مطرح 
شده در بودجه س��ال 94 کشور، کاهش قیمت جهانی 
کاالهایی همچون نفت و فلزات اساسی و اخبار پیرامون 
مذاکرات هس��ته ای همچنان سایه س��نگین خود را بر 

بازار حفظ کرده اند.
این روزها توجه فعاالن بازار س��رمایه به بهای جهانی 
نفت بیش از هر زمان دیگر در س��ال های اخیر اس��ت. 
بهای نفت خام تحت تاثیر ضعف اقتصاد جهانی، افزایش 
تولید و عرضه نفت توسط آمریکا، افزایش ارزش دالر و 
همچنین ارزان فروشی کشور عربستان از سال گذشته 
روند کاهشی به خود گرفته و  این روند همچنان ادامه 
دارد . کارشناس��ان این حوزه به دلیل وجود این عوامل 
انتظار دارند در کوتاه مدت، رش��د قیمتی قابل توجهی 
در بهای جهانی این کاالی استراتژیک اتفاق بیفتد. در 
حال حاضر نیاز اس��ت کارشناس��ان بازار سرمایه تاثیر 
واقع��ی کاهش بهای نف��ت بر بازار س��رمایه را با دقت 
بیش��تری روی صنایع مختلف بررسی کنند . با کاهش 
اخی��ر بهای نفت در دو ماه گذش��ته، کلیت بازار بورس 
به روند نزولی خود ش��دت بخشید و شاخص به کانال 
65 ه��زار واحدی رس��ید . بنابراین می ت��وان گفت، اثر 
کاه��ش نفت تاکنون در کلیت بازار نش��ان داده ش��ده 
اس��ت . از طرف دیگر، همه صنایع از کاهش بهای نفت 
و فلزات اساس��ی متضرر نمی ش��وند . صنایعی همچون 
صنعت خودرو و صنعت تایر در این زمان از این کاهش 
می توانند بهره ببرند . اما شرایط برای صنایع بزرگ بازار 
س��رمایه همچون پتروشیمی و فلزات اساسی روز به روز 
س��خت تر می ش��ود . بازار در روز گذش��ته هم تا حدی 
نش��ان داد که می خواهد راه صنای��ع مختلف بازار را از 

هم جدا کند.
دول��ت ای��ران می تواند ب��ا دو بحث افزای��ش مالیات و 
همچنین افزایش تولید گاز و واقعی سازی نرخ آن، تا حد 
قاب��ل توجهی اثرات منفی ناش��ی از کاهش بهای نفت را 
بدون افزایش نرخ ارز جبران کند. باید دید دولت در عمل 

چه اقداماتی را در این دو حوزه انجام خواهد داد.
در رابطه ب��ا بودجه، گویا مجلس و دولت با توجه به 
کاهش بیش��تر بهای نفت، درصدد هستند برای جبران 
کس��ری بودجه تغییرات��ی را در الیحه بودجه داش��ته 
باش��ند . بر این اساس دولت در خواس��ت کرد تا سهم 
صندوق توسعه ملی را که از سال 1390 به بعد عاوه بر 
20 درصد حداقلی که برای واریز در نظر گرفته بود سه 
درصد س��االنه نیز به آن اضافه می ش��د را به همان 20 

درصد محدود کند . 
بر این اس��اس در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق و در 
جریان بررس��ی الیحه بودجه 1394، با این درخواست 
دولت موافقت ش��د . بنابراین در س��ال آینده دولت به 
ج��ای واریز 32 درصد از درآمده��ای نفتی به صندوق 
توس��عه ملی که به همراه قس��ط پایانی برداشت دولت 
ده��م باب��ت عیدانه به 34 درصد می رس��ید همان 20 
درصد مورد نظر برای س��ال نخست قانون برنامه پنجم  

را به عنوان حداقل ساالنه پرداخت می کند . 
در ارتب��اط با مذاکرات هس��ته ای، همزمان با مطرح 
ش��دن اخباری پیرام��ون ارائه الیحه تحری��م ایران در 
هفت��ه پی��ش رو در س��نا، روزنام��ه نیویورک تایمز در 
گزارش��ی نوش��ت: تصویب الیحه جدید ای��ران در این 
مرحل��ه می تواند منجر به شکس��ت مذاک��رات، تفرقه 
میان قدرت های جهانی و متمایل شدن ایران به سمت 
سرعت بخشیدن به برنامه هسته ای اش شود . همچنین 
س��فیر آمریکا در س��ازمان ملل هشدار داد: تحریم های 
جدی��د کنگره آمری��کا علیه ایران، می توان��د به انزوای 
واش��نگتن به جای تهران، منجر شود . با توجه به اخبار 
مش��خص است، دولت آمریکا و ش��خص اوباما از طرف 
جمهوریخواهان افراطی تحت فش��ار اس��ت . اما به نظر 
می رسد، دولت آمریکا از هیچ تاشی برای عدم تصویب 

این الیحه فروگذار نخواهد کرد.
هرچند در حال حاضر بسیاری از سهم ها در قیمت های 
ارزنده ای دادوستد می ش��وند  اما نباید اثر عوامل بنیادی 
پی��ش رو را نادی��ده گرفت، زی��را لزوما در بازار س��رمایه 
ارزندگی قیمت سهام باعث رشد آنها نخواهد شد . از طرف 
دیگر می توان امیدوار بود، با روند رو  به پیشرفت مذاکرات و 
آرام گرفتن قیمت نفت در محدوده های فعلی، بازار بورس 

روی خوشش را به فعاالن بازار نشان دهد.

احتمال کاهش سودآوری شرکت های 
تولیدکننده روغن های صنعتی

کاهش نرخ فروش محص��ول لوبکات که به عنوان ماده 
اولیه شرکت های تولیدکننده روغن های صنعتی محسوب 
می ش��ود منجر به کاهش تقاضای خرید محصول نهایی 

شرکت های تولیدکننده در بازار شده است. 
محص��ول لوب��کات در چند ماه اخیر ب��ا کاهش نرخ 
فروش حدود 45 درصد مواجه شده و در حال حاضر با 
قیمت متوسط کیلویی 915 تومان به فروش می رسد. 
مس��عود راه��ی، کارش��ناس فرآورده ه��ای نفتی در 
گفت وگ��و ب��ا بورس نی��وز ضم��ن بی��ان مطل��ب فوق 
درخص��وص تاثی��رات کاهش قیمت محص��ول لوبکات 
در ش��رکت های تولیدکنن��ده روغن های صنعتی اظهار 
داشت: کاهش نرخ فروش محصول لوبکات که به عنوان 
ماده اولیه ش��رکت های تولیدکننده روغن های صنعتی 
محس��وب می ش��ود منجر ب��ه کاهش تقاض��ای خرید 
محصول نهایی ش��رکت های تولیدکننده در بازار شده 
اس��ت و بس��یاری از مش��تریان با توجه به کاهش های 
پی در پ��ی قیم��ت لوبکات و تاثی��ر آن در نرخ محصول 
نهایی از خرید محصول نهایی شرکت های تولیدکننده 
ب��ا فرض خرید محصول فوق با نرخی نازل تر خودداری 
می کنن��د و در نهای��ت منجر به کاه��ش حجم فروش 
محصوالت ش��رکت های مذکور شده که این امر دلیلی 
ب��رای محقق نش��دن بودجه ش��رکت های تولیدکننده 

روغن های صنعتی تا پایان سال مالی جاری است. 
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آبرومندانه  مراسم  برپایی 
یک�ی  ام�روزه  باش�کوه  و 
در  اف�راد  دغدغه ه�ای  از 
مناسبت های ش�ان است که 
از مهم تری�ن این مراس�م ها 
به جش�ن عروسی  می توان 
اشاره کرد. عروسی مراسمی 
سنتی یا آیینی است که طی 
آن آغاز زندگی مشترک یک 
زوج جش�ن گرفته می شود. 
ام�روزه با توجه ب�ه کوچک 
ب�ودن خانه ها، بیش�تر افراد 
ب�رای برگ�زاری جش�ن ها و 
حتی مراس�م  عزای خود به 
تاالرها مراجع�ه می کنند، از 
ای�ن رو »فرصت ام�روز« به 
س�راغ ش�رایط بازار و نحوه 
تاس�یس  در  س�رمایه گذاری 
ی�ک ت�االر رفت�ه اس�ت تا 
ببیند آیا هزینه های میلیونی 
ای�ن م�کان  خانواده ه�ا در 
آنچن�ان ک�ه بای�د ب�ه نفع 
صاحبان کس�ب و کار هست 

یا خیر؟! 
عبدالون�د،  کاوه  آق�ای 
ش�رکت  امتی�از  صاح�ب 
»طلوع تک کارآفرین البرز« 
یک�ی از کهنه کاران بازار این 
کسب و کار اس�ت که در زیر 
گفت وگ�وی »فرصت امروز« 

با ایشان را می خوانید: 
ابت�دا در خص�وص وضعیت 
بازار کنونی این کس�ب و کار 

بگویید. 
برگزاری مراس��م  گوناگون در 
تاالرهای پذیرایی امروزه بس��یار 
باب ش��ده اس��ت و تقریبا همه 
افراد مراسم  مهم زندگی شان را 
در این مکان ها برگزار می کنند 
از ای��ن رو ب��ا توجه به ش��رایط 
 واحد ه��ای مس��کونی و زندگی 
ش��هری دیگر کسی مراسم های 
بزرگ مانند عروس��ی را در خانه 
خود برگزار نمی کند که همین 
مسئله موجب شده وضعیت بازار 
تاالره��ا رو به بهبود بوده و رونق 
داشته باش��د اما نباید فراموش 
کرد که پایین آمدن آمار ازدواج 
و افزایش تورم ها و کاهش سطح 
درآمدی خانواده ها هم در طرف 
دیگر، اجازه رشد آن چنانی این 
ب��ازار را در ایران نمی دهد، البته 
در مجموع با لح��اظ کردن این 
مس��ئله که تاالره��ای پذیرایی 
ب��ه جز برگزاری مراس��م  عقد و 
عروس��ی، محل اصلی برگزاری 
پذیرایی  سمینارها،  همایش ها، 
ارگان های دولتی از کارمندانشان 
و. . . هس��تند، می ت��وان وضعیت 
مناسب با درصد ریسک پایینی 

برای این کسب و کار قائل بود. 
 برای ش�روع این کسب و کار 
چه تمهیداتی نیاز است دیده 

شود؟ 
نخس��تین نکت��ه ای ک��ه در 
ش��روع ای��ن کار بای��د در نظر 
گرفت مشخص کردن وضعیت 
بن��ای تاالر اس��ت. ش��روع این 
کس��ب و کار در دو حال��ت کلی 
ص��ورت می گی��رد؛ اول اینک��ه 
ش��ما صاحب م��کان مورد نظر 
برای تاس��یس هس��تید  و فقط 
نیاز به یکس��ری بازس��ازی های 
کلی دارید تا بنا را به شکل تاالر 
برای پذیرای��ی دربیاورید  و دوم 
اینکه ش��ما قصد سرمایه گذاری 
در این کار را دارید اما س��رمایه 
کافی برای خرید بن��ا را ندارید 
که در این حالت می توانید بنای 
ت��االر را اجاره کنی��د. در اینجا 
من پیش��نهاد می کنم حتی اگر 
س��رمایه خرید بن��ا را هم دارید 
ای��ن کار را نکنید، چرا که میزان 
پولی که ب��رای خرید مکان نیاز 
داری��د در کمترین حالت حدود 
پنج  میلی��ارد تومان اس��ت که 
عاقالنه اس��ت این مبلغ را برای 
گردش در کسب و کار خرج کنید 
و مبلغی حدود 20 میلیون در ماه 

اجاره بها بدهید. 
بع��د از این موض��وع باید به 
س��راغ نحوه پیاده س��ازی پروژه 
بروی��د که عموما ب��از هم به دو 
ش��کل انجام می شود؛ اول اینکه 
شما تمام بنای خود را برای تاالر 
تجهیز کنید و فقط برگزارکننده 
مراسم باشید و حالت دوم اینکه 
مقداری از فضای خود را به عنوان 
رستوران هم در نظر بگیرید که 
باز ه��م من پیش��نهاد می دهم 
رس��توران را در کنار کار داشته 

باشید. 
به  یعن�ی درآمد رس�توران 
رس�توران داری  دردسرهای 

می صرفد؟ 
ببینی��د! وجود رس��توران در 

جوان��ب  از  مجموع��ه 
ب��ه  زی��ادی می توان��د 
کس��ب و کار شما کمک 
کند، در واقع رستورانی 
که در مجموعه فعالیت 
می کند ع��الوه بر اینکه 
در فصول ک��م کار تاالر 
می تواند برای شما منبع 
کس��ب درآمد باشد به 

نوع��ی ویتری��ن و تبلیغی برای 
تاالر هم به شمار می آید. ممکن 
اس��ت مش��تری که برای صرف 
یک غذای 20 هزار تومانی بیاید 
با توجه به فضای شما و کیفیت 
غذایتان برای برگزاری مراسمش 
هم به ش��ما مراجع��ه کند، در 
مجموع رستوران می تواند مکمل 

کار تاالر باشد. 
مبلغ الزم برای سرمایه گذاری 
در ای�ن کار چگون�ه برآورد 

می شود؟ 
من در اینج��ا تالش می کنم 
حداق��ل مبالغ را ب��ه مخاطبان 
ش��ما در ی��ک کیفیت نس��بی 
بگوی��م  ام��ا بدانید گاه��ی این 
مبالغ تا چندین برابر هم افزایش 
می یابد. در حداق��ل میزانی که 
بخواهید تاالری با ظرفیت 800 
نف��ر احداث کنید ب��ه مکانی با 
مت��راژ 1200 متر نیاز دارید که 

با توجه به منطق��ه جغرافیایی 
مبلغ بنا متغیر اس��ت  اما به جز 
بحث بنا ش��ما حداقل به 500 
میلیون تومان سرمایه اولیه هم 

نیاز دارید. 
این سرمایه در چه بخش هایی 

هزینه می شود؟ 
ح��دود 150 میلی��ون تومان 
ب��رای تجهیز آش��پزخانه اعم از 
فر، اجاق ، کباب پز، تهویه  و... نیاز 
است، به عالوه مبلغ 50 میلیون 
تومان برای خرید ظرف و ظروف 

پذیرایی خرج می شود. 
ح��دود 200 میلی��ون تومان 
میزوصندلی ب��رای مبله کردن 
س��الن ها و حداقل 50 میلیون 
توم��ان نیز برای جایگاه س��ازی 

عروس و دام��اد و خرید پرده ها 
نیاز دارید. به عالوه هزینه بیمه 
کارکن��ان و بنا در س��ال چیزی 
حدود 20 میلیون تومان اس��ت. 
در نهای��ت ب��رای ات��اق عقد و 
ملزوم��ات آن ه��م نزدیک 30 
میلیون تومان باید کنار بگذارید. 
اگ��ر بخواهید یک رس��توران 
حداق��ل 100 مت��ری ه��م در 
کنار کارتان داش��ته باش��ید که 
هزینه های آن جداگانه محاسبه 

می شود. 
 به ج�ز م�وارد گفته ش�ده 
س�رمایه در گ�ردش این کار 

چقدر برآورد می شود؟ 
مبلغی که برای خرید مواد اولیه 
و مصرفی نیاز اس��ت چندان باال 
نیست، زیرا کار تاالر به طور کلی 
یک سیستم نقدی است و شما 
یک پیش پرداخت از مش��تری 
دریاف��ت می کنید که حدود 50 

درصد کل هزینه مراسمش است 
و با همان مبلغ مواد اولیه را تهیه 
می کنی��د، در نهایت دس��تمزد 
کارکن��ان و هزینه ه��ای جانبی 
تاالر نزد مشتری است تا مراسم 
برگزار و همان ش��ب مابقی پول 
پرداخت ش��ود  اما برای ش��روع 
بهتر است نزدیک 100 میلیون 
تومان پول نقد داش��ته باش��ید. 
این را ه��م اضافه کن��م که در 
بازار مواد مصرفی، اعتبار بسیار 
مهم اس��ت و به نوعی حرف اول 
را می زند. یعنی نیازی نیست که 
مواد اولیه خ��ود را نقد بخرید و 
اغلب کاسبان بازار یک هفته ای 
هم اجناس را به شما می دهند. 

 بحث مدیری�ت تبلیغات در 
کار تاالر چگونه است؟ 

برای  تبلی��غ  نخس��تین 
ش��ما کیفیت کارتان است، 
همیش��ه یک تاالردار عاقل 
مهمان��ان خود را به چش��م 
مشتریان آینده خود می بیند 
پس بای��د از هر مراس��می 
ک��ه برگزار می کن��د انتظار 
تعدادی مش��تری بعدی را 
هم داش��ته باشد. در بخش دوم 
هم هر تاالر باید ی��ک بازاریاب 
خوب داشته باشد که با مراجعه 
به ارگان ها و سازمان های دولتی 
مشتریان ثابتی برای همایش ها 
و س��مینارها بگی��رد، همچنین 
س��الن های آرای��ش زنانه مکان 
خوب��ی ب��رای جذب مش��تری 
اس��ت. در نهایت انواع تبلیغات 
تلویزیونی، تراکتی، بیلبوردی و. . . 
هم می تواند مشتری را به سمت 
تاالر روانه کن��د که در مجموع 
حدود 100 میلی��ون تومان در 
س��ال هزین��ه تبلیغات ب��رآورد 

می شود. 
 نس�بت هزینه ها و درآمدها 

چگونه است؟ 
ش��ما در ت��االر اگ��ر هزین��ه 
معقول��ی کنی��د یقین داش��ته 
باشید به شما بازمی گردد و روی 
دست تان نمی ماند، یعنی به جز 

مبالغ اولیه که ش��روط تاسیس 
اس��ت ش��ما می توانید خدمات 
دیگری هم به مش��تریان عرضه 
کنید، مثال اگ��ر تاالرتان فضای 
ب��از دارد آن را درختکاری کنید 
و ب��ا قرار دادن یک کالس��که یا 
تاب، فضا را برای عکاس��ی مهیا 
کنی��د. هزین��ه ی��ک آب نما در 
ورودیه چندان زیاد نیست ولی 
تاثیر زیادی روی جذب مشتری 
می گذارد. داشتن یک پارکینگ 
راحت و مسقف از جمله خدمات 
اضافی محس��وب می شود و در 
مجموع منظورم این اس��ت که 
فراتر از آن چیزی که مش��تری 
تص��ور می کن��د ب��ه او خدمات 
بدهید. به این ترتیب مش��تری 
هم زمان تسویه حساب با خاطره 
خوش می رود و با مشتریان دیگر 

بازمی گردد. 
 س�ود این کار چقدر برآورد 

می شود؟ 
میزان س��ود هم ب��ا توجه به 
قیمت گذاری ه��ا و م��کان تاالر 
متغیر است اما به نظر من با یک 
مدیری��ت صحیح، میانگین بین 
50 تا 60 درصد سود کار است. 
 نیرو ه�ای انس�انی در تاالر 
چگونه به کار گرفته می شود؟ 
اکثر نیروهای کاری در تاالر به 
صورتی روزمزد فعالیت می کنند، 
زیرا کار تاالر ثابت و همیش��گی 
نیست، شما با یکسری نیروهای 
آش��پزخانه ای و سالن کار توافق 
می کنید در شب هایی که مراسم 
برگزار می ش��ود در تاالر حضور 
پی��دا می کنند، از نظر تعداد هم 
میانگین برای هر 80 نفر مهمان 
نیاز به یک نفر س��الن کار و یک 
نی��روی آش��پزخانه دارید البته 
ی��ادآوری کنم ک��ه در این کار 
هرچ��ه تعداد مهمان ها بیش��تر 
باشد سود نهایی به همان نسبت 

افزایش می یابد. 
برای رس��توران ه��م اگر دائم 
فعالی��ت کند س��ه نف��ر نیروی 
آشپزخانه و سه نفر نیروی سالن 

به صورت ثابت نیاز دارید. 
 مراحل گرفتن مجوز چگونه 

است؟ 
برای تاس��یس تاالر ش��ما با 
چند قسمت در ارتباط هستید؛ 
وزارت  ت��االرداران،  اتحادی��ه 

بهداشت، اماکن و شهرداری. 
هرکدام از این ارگان ها با توجه 
به حیطه وظایفش��ان یکس��ری 
ش��روط دارند که بای��د در تاالر 
وجود داشته باشد اما در کل زمان 
زیادی صرف صدور پروانه کسب 
نمی شود، میانگین یک تا سه ماه 

مجوز کار را دریافت می کنید. 
به عنوان فعال  توصیه ش�ما 
این بازار به صاحبان سرمایه 

چیست؟ 
نخستین توصیه من مکان یابی 
درست تاالر است، حتما در نظر 
بگیری��د که جای تاالر نس��بت 
مستقیمی با تعداد متقاضیان و 

قیمت گذاری های شما دارد. 
دوم اینکه نوس��انات ب��ازار را 
پیش بینی کنی��د و از آن غافل 
نشوید. سعی کنید بند افزایش 
قیمت را در قراردادها ذکر کنید 
تا ضرر افزایش قیمت مواد غذایی 
ب��رای مش��تری که ش��ش ماه 
پی��ش از آن ت��االر را رزرو کرده 
به گردن ش��ما نیفتد، همچنین 
فراموش نکنی��د یک مدیر تاالر 
باید در تمام ام��ور تاالر و حتی 
آشپزخانه سررشته داشته باشد 
ت��ا ه��م بتوان��د کار را مدیریت 
کند و هم پاسخگوی مشتریان 

ناراضی باشد. 
در آخر هم نکته ای که باید 
ب��ه آن توجه کرد این اس��ت 
که س��رو غذا به ص��ورت دیس 
پرس��ی به دلیل دورریز کمتر 
و اس��تفاده از مواد اولیه کمتر 
مانند دورچینی که برای تزیین 
استفاده می شود به صرفه تر از 

غذای تک پرسی است. 
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تحقیقات و کشت دانه های روغنی در شروع بی پایان
اولویت است

کالف اول: 
یکی از راه های توس��عه 
و پیش��رفت کسب وکارها 
و در س��طح کالن اقتصاد 
اس��ت؛  تحقیقات  جامعه، 
تحقیقاتی ک��ه در نهایت 
منج��ر به خل��ق ایده های 
جدید و کس��ب سود بیشتر خواهد ش��د. بر این اساس، 
هرگونه سرمایه گذاری روی این اصل، می تواند توجیه پذیر 
باش��د، به ش��رطی که برآیند آن موجب ارتقای س��طح 
آگاه��ی و اقتصادی کس��ب وکار ش��ود. در همین زمینه، 
رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از 
برنامه اعطای پژوهانه به طرح های تحقیقاتی دانشجویی 
با موضوعات مورد نیاز کشور با اعالم سه فراخوان در سال 

خبر داد. 
وی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد : ما تاکنون پروژه های 
تحقیقاتی را براساس اولویت های مدنظر پذیرش و از آنها 
حمایت می کردیم  اما از این پس در نظر داریم که بخشی 
از منابع خود را به موضوعات مدنظر مسئوالن و نیازهای 

کشور اختصاص دهیم. 
بنابراین براساس تصمیم اتخاذ شده به زودی موضوعات 
مورد نیاز کش��ور با بررس��ی هایی که ص��ورت می گیرد از 
طریق پرتال صندوق اطالع رسانی می شود و پس از آن با 
دریافت پروپوزال ها آنها را بررسی می کنیم و به پروژه های 

تحقیقاتی انتخاب شده پژوهانه اعطا می شود. 
به گفته این مقام مسئول، در شروع کار در سال، سه بار 
فراخوان از طریق پرتال صندوق اطالع رسانی خواهد شد. 
در واقع هر چهار م��اه یک بار به تعدادی از پروپوزال های 

مورد نیاز کشور پژوهانه اعطا می شود. 
به این ترتیب، اگر قصد پیش��رفت در زمینه تحقیقات 
مختلف را دارید، روی این زمینه سرمایه گذاری کنید و از 

دولت تسهیالت بگیرید. 

کالف دوم: 
تولید روغ��ن نباتی نیاز 
مبرمی به کش��ت دانه های 
روغنی دارد  اما متاس��فانه 
هنوز در کش��ور م��ا توجه 
چندان��ی به ای��ن موضوع 
نمی ش��ود. زیرا هنوز بیش 
از 90درص��د مواد اولی��ه کارخانه ه��ای روغ��ن، از خارج 
کش��ور وارد شده و سهم کش��اورزان در این زمینه بسیار 
اندک اس��ت اما قرار اس��ت از س��ال آینده تمام دانه های 
روغن��ی )به ج��ز کنجد( ب��ا قیمتی مناس��ب و به صورت 
خرید تضمینی از کش��اورزان خریداری شود. بنابراین به 
نظر می رس��د کش��ت این محصوالت، از لحاظ اقتصادی 
برای کشاورز به صرفه باشد. هنوز برای سرمایه گذاری در 
این کار فرصت اس��ت. از سوی دیگر، در پی موج انتقادها 
نسبت به تنظیم بازار روغن نباتی و پایین نیامدن قیمت 
این محص��ول به رغم کاهش قیمت های جهانی، مش��اور 
عالی وزیر کش��اورزی گفته: باید مانند دهه 80 به تولید 
داخلی دانه های روغنی توجه بیش��تری شود و کشاورزان 
و تشکل های آنها به جای واردکنندگان، پرچمدار تامین 

روغن نباتی و تنظیم بازار آن باشند. 
وی معتقد است: بخش های خصوصی که تامین کننده 
روغن نباتی کشور هستند توجه کاملی به واردات روغن 
خ��ام دارند و هیچ تعهدی نس��بت ب��ه تولید داخلی و 
حمایت از تولیدکنندگان ندارند در حالی که باید گره و 
پیوندی مناسب بین واردات روغن خام و تولید داخلی 
دانه های روغنی ایجاد ش��ود. پس خیالتان از بابت سود 
و بازگشت س��رمایه ای که هزینه می کنید راحت باشد. 
زیرا مسئوالن از شما حمایت می کنند. سعی می کنیم 
در روزهای آینده، گ��زارش کاملی در این زمینه آماده 
کنیم. اگر عالقه ای به کش��ت دانه ه��ای روغنی دارید 
و می خواهی��د روی آن س��رمایه گذاری کنی��د، با دفتر 
روزنامه تماس بگیرید تا کارشناسان مربوطه را به شما 

معرفی کنیم. 

در آذرماه امسال صورت گرفت
 ایجاد بیش از 3000 فرصت شغلی 

در بخش تعاون

براس��اس گزارش ه��ای اخذ ش��ده از س��امانه جامع 
آمارهای ثبتی تعاون، تعداد 26۷ شرکت تعاونی و یک 
اتحادیه در آذرماه سال جاری در سراسر کشور به ثبت 

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

توسط این تعاونی ها 3649 نفر بوده است.
س��رمایه اولیه این شرکت ها، حدود 22 میلیارد ریال 
اس��ت و چهارمحال و بختیاری با 26 تعاونی ثبت شده 
بیش��ترین 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 
ب��ا ۷9 و 68 ش��رکت تعاون��ی ب��وده ک��ه تعاونی های 
کش��اورزی 1162 نفر و تعاونی ه��ای صنعتی 6۷۷ نفر 

عضو داشته اند.

وحید زندی فخر

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...

  یک�ی از مهم تری�ن بخش ه�ای کس�ب و کار جل�ب رضایت 
مش�تری است. امکان دارد پیشرفته ترین تکنولوژی را داشته 
باشید،  قش�نگ ترین وب سایت و خدمات را داشته باشید اما 
کام�ال بی معنی خواه�د بود اگر هیچ مش�تری ای برای کارتان 

نداشته باشید. 
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خوش��بختانه ش��روع کار در ی��ک ت��االر 
پذیرای��ی در ص��ورت نداش��تن مبال��غ گفته 
ش��ده و هزینه های خری��د و تجهیز تاالر هم 
امکان پذیر اس��ت، چرا که بسیاری از تاالرها 
که متعلق به ارگان های دولتی اس��ت یا حتی 
برخی تاالرهای خصوصی، مدیریت تاالر را به 
مناقصه گذاش��ته و افراد باتجربه می توانند با 
ش��رکت در مناقصه ها و عقد قرارداد، تاالر را 
به صورت اجاره ای در اختیار گرفته و کار خود 

را آغاز کنند. 
این روش در صورتی که فرد دارای یک تیم 
خوب و حرفه ای باشد می تواند بسیار درآمدزا 
باشد به شکلی که مثال در همین تهران تاالرها 
ماهان��ه بین 15 تا 50 میلی��ون تومان اجاره 
داده می ش��وند که پرداخت ای��ن مبلغ برای 
صاحب کس��ب و کار چندان مشکل نیست به 
عالوه مزیت های بسیاری در این روش وجود 
دارد، مثل اینکه در این کار ش��ما دردسرهای 
گرفتن مج��وز و جاانداختن ت��االر را ندارید، 

به عالوه نیازی به تغییر دکوراس��یون و... هم 
وجود ن��دارد و از همه مهم تر برای تاالرهایی 
که متعلق به ارگان های دولتی است شما دیگر 
هزینه تبلیغات ندارید، چراکه مشتریان ثابت 

شما همان کارکنان دولتی هستند. 

چگونه بدون پول سرمایه گذاری کنیم؟

راه نجات بازار نرم افزار در
 اقتصاد مقاومتی

نبود تقاضای متناس��ب با عرضه در بازار فناوری و 
نرم افزار کش��ور باعث رکود این بازار ش��ده و اجرای 
کامل طرح دولت الکترونیکی مهم ترین راه حل برای 
نجات این بازار پررونق در کشور خواهد بود و دولت 
می تواند با تزریق س��رمایه به بازار نرم افزار و حمایت 
از فع��االن واقعی این حوزه، مح��ل درآمد مطمئنی 

را رقم بزند.
فرهاد الیاش��ی، عضو کمیس��یون نرم افزار سازمان 
نظام صنف��ی رایانه ای تهران )نص��ر( در گفت وگو با 
ایسنا، پتانسیل بازار نرم افزار کشور را به صورت بالقوه 
قوی ارزیابی کرد و گفت: برای فعال  ش��دن این بازار 
الزم اس��ت روند الکترونیکی شدن در دولت سرعت 

بگیرد.
او ب��ا بی��ان اینک��ه ایران ب��دون در نظ��ر گرفتن 
کشور های پیشرفته جایگاه باالیی در حوزه نرم افزار 
در دنی��ا دارد، اظه��ار کرد: با این حال از پتانس��یل 
 بالق��وه بازار نرم اف��زار در ای��ران به خوبی اس��تفاده 

نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه میزان عرضه در بازار نرم افزار 
کش��ور از تقاضا بیشتر اس��ت تصریح کرد: به دلیل 
بافت دولتی اقتصاد در ایران باید این تقاضا از سوی 

دولت افزایش پیدا کند.
ب��ه گفته عضو کمیس��یون نرم افزار س��ازمان نصر 
تهران، روند الکترونیکی ش��دن در بخش های دولتی 
در کش��ور دیر شروع شده است و این روند به کندی 

پیش می رود.
الیاشی با اشاره به این  نکته خاطرنشان کرد: ایران 
نس��بت به کش��ور هایی که شرایط مش��ابهی دارند، 
از نظر روند الکترونیکی ش��دن دول��ت عقب بوده و 
درخواست دولت برای حرکت به سمت الکترونیکی 

شدن کم است.
او با اشاره به اینکه در سال های گذشته طرح هایی 
برای ایج��اد دولت الکترونیک در نظر گرفته ش��ده 
ب��ود، گفت: با این حال این طرح ه��ا اکثرا نیمه کاره 
 ره��ا ش��ده و در بی��ن برنامه ه��ای دولت��ی خ��اک 

می خورند.
وی اف��زود: در ای��ن رابطه دولت بای��د گام جدی 
بردارد و با س��رعت بخش��یدن به رون��د الکترونیکی 

کردن حجم تقاضا را در بازار نرم افزار افزایش دهد.
او با اشاره به تعداد باالی فعال اقتصادی در حوزه 
نرم افزار تصریح کرد: یک��ی از دیگر علت های پایین 
بودن تقاضا در این بازار تحریم هایی اس��ت که باعث 
ش��ده بازار خارج��ی برای تولی��دات نرم افزار داخلی 

بسته شود.
الیاش��ی در این باره خاطرنش��ان ک��رد: ایران در 
بین کش��ور های منطقه توانایی باالی��ی در صادرات 
خدم��ات الکترونیکی و نرم افزاری دارد، ولی با توجه 
به محدودیت های موجود امکان استفاده از این بازار 

کم شده است.

وی درباره تاثیرات تحریم در بازار نرم افزار کش��ور 
گف��ت: اگرچه ممکن اس��ت هر پدی��ده ای در کنار 
معایب دارای نکات مثبتی نیز باش��د، اما باید نکات 
مثب��ت و منفی هر پدی��ده در کفه ترازو قرار گیرد و 

سنجیده شود.
عض��و کمیس��یون نرم افزار س��ازمان نص��ر تهران 
همچنین اظهار کرد: تحریم ها اگرچه از سویی باعث 
افزایش فعالیت ش��رکت های نرم افزار داخلی ش��ده 
اس��ت، اما از طرف دیگر ب��ا محدودیت هایی که در 
ب��ازار به وجود آورده باعث ش��ده که تولید کنندگان 
 نرم اف��زار نتوانن��د ب��ا بازار ه��ای خارج��ی ارتب��اط 

داشته باشند.
الیاش��ی تصری��ح کرد: ب��ازار محدود در کش��ور و 
دش��واری برقراری ارتب��اط با بازار های کش��ور های 
خارج��ی در حوزه نرم افزار در س��ال های اخیر باعث 
ش��ده است که سرمایه به مسیر اشتباهی بیفتد و به 

شرکت های نرم افزاری کشور ضرر وارد شود.
وی در ادامه درباره وضعیت تزریق سرمایه به بازار 
فناوری اطالعات و نرم افزار گفت: تصور شخصی من 
این اس��ت که در ای��ن بازار تعدادی فع��ال واقعی و 
شناسنامه دار وجود دارد که اگر دولت به این فعاالن 
مطمئ��ن وام ارائ��ه دهد، بی��ش از 80 درصد امکان 

بازگشت سرمایه وجود خواهد داشت.
الیاشی افزود: الزم است در بازار فناوری دولت این 
ش��رکت ها و فعاالن واقعی را توانمند کند. اما اگر به 
س��بک سال های گذش��ته با توجه به رابطه های این 
فع��االن وام ارائه دهد، ضرر آن متوجه خود دولت و 

بانک ها خواهد شد.
عضو کمیس��یون نرم افزار سازمان نصر تهران نبود 
آم��ار در زمینه حجم س��رمایه در گ��ردش در بازار 
نرم افزار را امری منفی تلقی و اظهار کرد: متاس��فانه 
در مورد حجم س��رمایه بازار فن��اوری اطالعات آمار 
درستی در دست نیست یا این آمار در اختیار فعاالن 
این بازار قرار نمی گیرد، بنابراین نمی ش��ود تخمین 

درستی در این زمینه داشت.
وی همچنی��ن تصری��ح ک��رد: وزارت ارتباط��ات 
بودج��ه زیادی را ب��رای تقویت ب��ازار نرم افزار کنار 
گذاش��ته اس��ت، اما این س��رمایه بعضا معطل مانده 
و پرداخ��ت نمی ش��ود. دول��ت بای��د توجه داش��ته 
باش��د ک��ه در ش��رایط س��خت فعلی ش��رکت های 
آنه��ا  از  بای��د  نیازمن��د س��رمایه اند و   نرم اف��زاری 

حمایت شود.

خبر

در حداقل میزانی که بخواهید تاالری 
با ظرفیت 800 نفر احداث کنید به 
مکانی با متراژ 1200 متر نیاز دارید 
که با توجه به منطقه جغرافیایی مبلغ 
بنا متغیر است  اما به جز بحث بنا شما 
حداقل به 500 میلیون تومان سرمایه 

اولیه هم نیاز دارید



باید  مالیاتی  معافیت ه��ای 
ب��ه حداقل برس��د و کاهش 
یابد. وظیفه دولت این اس��ت 
که در این زمینه یک س��ری 
بس��ته های تش��ویقی ب��رای 
س��رمایه گذاری،  گس��ترش 
کم��ک ب��ه بخ��ش تولید و 

در نهای��ت افزای��ش درآم��د 
ایجاد کن��د. پرداخت مالیات 
یکی از ضروری��ات اداره امور 
کش��ور اس��ت و ب��ا توجه به 
اصالح قانون مالیات و کاهش 
معافیت ه��ای مالیاتی، معنی 
ندارد فردی فعالیت اقتصادی 
و درآم��د داش��ته باش��د اما 
مالی��ات پرداخ��ت نکن��د یا 

اینکه معاف شود. 

دولت باید برنامه ریزی کند 
و ب��ا توج��ه به ای��ن محور و 
قانون، معافیت ها را به حداقل 
برساند، مگر اینکه معافیت ها 
برای افزایش تولید و اشتغال 

باشد. 
افزای��ش  ب��رای  معافی��ت 
تولی��د و اش��تغال ه��م باید 
همچنی��ن  و  درازم��دت  در 
برگشت  به  منجر  میان مدت 

حداقل س��ه براب��ری مالیات 
ش��ده و بهره وری و همچنین 
تولید را باال ببرد و در نهایت 
به همان نسبت هم درآمدها 

و منابع ما بیشتر شود. 
بای��د  دول��ت  ک��ه  کاری 
انج��ام بده��د این اس��ت که 
جلوگی��ری  راس��تای  در 
س��رمایه های  پولش��ویی  از 
ب��ه جم��ع آوری  س��رگردان 

ای��ن س��رمایه ها و تزریق به 
بخش تولید اقدام کند. برای 
انج��ام ای��ن کار بانک ها باید 
از حال��ت بن��گاه داری خارج 
ش��ده و امانت��دار باش��ند و 
جمع آوری  را  مردم  پول های 
کنن��د و ب��ه بخ��ش تولید و 
اش��تغال اختص��اص دهن��د 
 ت��ا به ای��ن ترتی��ب از رکود

 خارج شویم.

دیدگاهدیدگاه

پرداخت مالیات وکاهش انگیزه 
سرمایه گذاران

از  خ��روج  ب��ا  رابط��ه  در  مالیات ه��ا  مس��ئله 
رک��ود ی��ا ایج��اد سیس��تم های انگیزش��ی ب��رای 
 افزای��ش تولی��د و س��رمایه گذاری همیش��ه مطرح 

بوده  اس��ت. 
ریکاردو، اقتصاددان برجسته آمریکایی در یکی از 
نظریاتش عنوان می کن��د: دولت آمریکا برای رونق 
صنعت نس��اجی کش��ورش که در آن زمان پیشرو 
بود اعالم می کند از کارگران مالیات دریافت نشود. 
ما هم در ایران چنین مواردی را در نظر گرفتیم، 
ب��ه طوری ک��ه ب��رای مناطق مح��روم ویژگی های 
مالیاتی در نظر گرفته می شد که این روند در حال 

حاضر نیز اعمال می ش��ود. 
نکت��ه دیگری که وج��ود دارد این اس��ت که در 
الیحه خ��روج از رکود خوش��بختانه م��وارد خوبی 
در نظ��ر گرفته ش��ده و در عین ح��ال کمبودهایی 
ه��م مش��اهده می ش��ود که بس��یار کلیدی اس��ت 
 و امیدواری��م نماین��دگان مجل��س ب��ه ای��ن مهم 

توج��ه   کنن��د.
 نکت��ه مهم��ی ک��ه وج��ود دارد این اس��ت که 
شرکت های پذیرفته شده در بورس یا شرکت هایی 
که به صورت س��هامی عام تاس��یس می ش��وند باید 
برای ش��ان امتیازه��ای مش��خصی در نظ��ر گرفته 
ش��ود زیرا این گونه ش��رکت ها با سرمایه های خرد 
صدها هزار نفر تاس��یس می ش��ود. آنچه در س��ایر 
کش��ورها اعمال می شود این اس��ت که سود انتقال 
یافته به سرمایه گذاری های مجدد و افزایش سرمایه 
ش��رکت های س��هامی عام دارای معافی��ت مالیاتی 
هستند. یعنی برای افزایش سرمایه گذاری ها، ایجاد 
اش��تغال و اصالح س��اختار مالی ش��رکت ها، سود 
اختصاص داده ش��ده به س��رمایه گذاری مجدد، از 

مالیات معاف  اس��ت.
 این درحالی اس��ت که در ای��ران برخالف آنچه 
در سایر کش��ور ها اعمال می شود س��ود اختصاص 
داده شده به س��رمایه گذاری مجدد مشمول مالیات 
اس��ت و این ام��ر موجب ش��ده که س��اختار مالی 
ش��رکت ها در بورس تهران ب��ا بحران هایی روبه رو 
شوند و عمال ساالنه و برپایه آماری که بورس منتشر 
کرده در سال گذشته بالغ بر 250 هزارمیلیارد ریال 
سود شرکت ها به جای اینکه صرف سرمایه گذاری، 
توس��عه واحدهای موجود و اصالح��ات تکنولوژی 
ش��ود به صورت س��ود نقدی پرداخت شده است و 
ش��رکت ها اصوال انگیزه ای برای اس��تفاده از س��ود 

خودش��ان در س��رمایه گذاری های جدید ندارند. 
دس��ت  در  ک��ه  الیح��ه ای  در  بنابرای��ن 
 بررس��ی اس��ت بای��د ب��ه ای��ن مس��ئله اهمی��ت 

داده  ش��ود. 
از س��وی دیگ��ر با توجه ب��ه اینکه ش��رکت های 
سهامی عام دارای سهامداران خرد هستند، مجلس 

باید برای آن تعریفی داش��ته باش��د.
 از ای��ن رو پیش��نهاد می کن��م مجل��س ب��رای 
دارندگان کمتر از یک در هزار س��هام ش��رکت های 
سهامی عام پذیرفته شده در بورس تمهیداتی را در 
نظر بگیرد که آنها از پرداخت مالیات معاف ش��وند 
و همچنین برای این ش��رکت ها امتیازات ویژه ای را 

در نظ��ر بگیرن��د. 
بنابراین، این مس��ئله در کنار سایر موارد مثبتی 
که توس��ط نمایندگان مجلس به تصویب رس��یده، 
می تواند اقدام موثری در راستای اقتصاد مقاومتی، 

افزای��ش تولی��دات داخل��ی  و . . .  انج��ام  ده��د. 

معافیت مالیاتی کافی نیس�ت 

یک��ی از ابزارهای��ی ک��ه دول��ت از طری��ق آن 
می توان��د بنگاه ها را به افزایش تولید تش��ویق کند 
و هزینه هایش را کاهش دهد معافیت های مالیاتی 
اس��ت که ای��ن اقدام ب��رای حمای��ت از بخش های 
تولیدی درس��ت و مثبت اس��ت، اما تنه��ا اکتفا به 
معافی��ت مالیات��ی کاف��ی نیس��ت. زیرا مش��کالت 
بخش های تولیدی مان فراتر از این است که بتوانند 
تنه��ا از طریق معافیت ه��ای مالیاتی آن  را  درمان 

کنن��د.
 اکن��ون بخش ه��ای تولی��دی ب��ا مش��کالتی از 
قبی��ل واردات قطعات، واردات کاالی واس��طه ای و 
ماش��ین آالت و همچنین باال بودن هزینه سرمایه و 

واردات دس��ت و پنجه نرم می کنند.
 اکنون در جامعه تجارت تشویق می شود و تولید 

دچار محدودیت های متعددی اس��ت. 
باید بنگاه ها به جای اینکه به س��مت تولید بروند، 
کاال وارد کنند. چرا که هم سود آوری بیشتری دارد 
و هم زود بازده اس��ت، بنابرای��ن معافیت های مالی 

اگرچه خوب و مفید اس��ت ولی کافی نیس��ت. 
متاسفانه مس��ئله ای که وجود دارد این است که 
اکنون سیاس��ت های اقتصادی دول��ت تامین کننده 
نی��از بخش ه��ای تولی��دی در کش��ورمان نیس��ت 
و باع��ث می ش��ود بح��ران اقتص��ادی در کش��ور 
تش��دید ش��ود. در حال حاضر دولتمردان کش��ور 
ب��ه این ام��ر توج��ه نمی کنند ک��ه برای توس��عه 
 اقتص��ادی کش��ور بای��د ب��ه بخش ه��ای تولیدی

 برس��ند. 
یعن��ی بای��د مناب��ع از بخش های��ی مت��ورم ب��ه 
بخش های تولیدی صنعت و کش��اورزی سوق داده 
ش��ود. ولی چنین دیدگاهی در تیم اقتصادی دولت 

وجود ندارد و آنها یک تیم بازرگانی هس��تند. 
همی��ن س��مینار اقتص��اد ای��ران را که تش��کیل 
ه��دف  چق��در  ک��ه  می ده��د  نش��ان  دادن��د 
آنه��ا می توان��د تحق��ق یاب��د و ت��ا چ��ه ان��دازه 
را  اقتص��ادی    موان��ع  و  مش��کالت   می توانن��د 

ح��ل    کنن��د.

 ترس و نگرانی بنگاه های 
اقتصادی

در مجم����وع اب��هام��ات در تصمیم گی����ری و 
سیاس��ت گذاری در دولت و مجلس باعث ش��ده تا 
ب��ازار درحال حاضر در ش��رایط مبهم قرار داش��ته 

باشد. 
اکن��ون ب��ازار در وضعیت انتظار ق��رار دارد، باید 
منتظر این بمانیم که بس��ته خ��روج از رکود دولت 
چگون��ه در میدان عمل به مرحل��ه اجرا در خواهد 

آمد. 
در حال حاضر انتش��ار بس��ته خروج از رکود در 

برخی موارد به نگرانی هایی دامن زده است. 
مالیات ه��ا  زمین��ه  در  دول��ت  مث��ال  به ط��ور 
سیاس��ت هایی را در نظر گرفت��ه که در حال حاضر 

اگر اجرا شود بر درآمد تاثیر گذار است. 
همچنین دولت در بسته خروج از رکود سیاست 
تس��ری معافیت های مالیاتی بازار س��رمایه به بازار 

پول را در نظر گرفته است.
 این در حالی است که باید از کسی که این قانون 
را نوشته پرس��ید آیا می داند تس��ری معافیت های 
مالیاتی بازار پول بیش��تر از بازار س��رمایه اس��ت یا 

خیر؟ 
متاس��فانه برخی سیاس��ت های دولت در بس��ته 
خ��روج از رک��ود باعث ترس و نگرانی ش��رکت ها و 

بنگاه های اقتصادی شده است. 
مذاک��رات هس��ته ای ایران با گ��روه 1+5 اگرچه 
تاثیرگذار بر بازار س��رمایه اس��ت اما سیاس��ت های 
اقتصادی دولت اثر بیشتری خواهد داشت. از سویی 

دیگر اکنون بازار با ابهام مواجه است.
 نماین��دگان مجلس یک روز ب��ه قیمت خوراک 
پتروش��یمی واکنش نش��ان می دهن��د و روز دیگر 
درب��اره قیم��ت خودرو اظه��ار نظ��ر می کنند. این 
مس��ائل باعث ایجاد ابهام می ش��ود و اثر خود را به 

شکل فروش های هیجانی در بازار نشان می دهد. 
حاال آیا نهاد قانون گذار و نظارتی تنها وظیفه اش 
این اس��ت که درباره تمام امور اقتصادی اظهار نظر 
کند؟ در حال حاضر شرکت ها با سردرگمی مواجه 
هس��تند، چرا که دولت یک سری تصمیمات اتخاذ 
می کند اما با اعتراض و واکنش نمایندگان مجلس 
مواجه می شود و در برخی موارد مشخص نمی شود 
و کس��ی نمی داند آیا آن تصمیم اجرایی شده است 
یا خیر. مجموع این مس��ائل و اخت��الف نظر ها در 
زمینه ه��ای مختل��ف اقتص��ادی از س��وی دولت و 
مجلس آثار خود را بر بازار س��رمایه نشان می دهد. 
وقتی ش��رکت ها بالتکلیف باش��ند و ابه��ام وجود 
داشته باش��د نمی توان انتظار داشت بازار با چالش 
مواجه نشود. متاس��فانه در ریزش های بازار از سال 
گذش��ته برخی سهامداران بالغ بر ۶0 تا ۷0 درصد 
دارایی های ش��ان را باخته اند اما بازهم امید دارند تا 
بتوانند با ساماندهی وضعیت اقتصادی ضرر خود را 

در این بازار جبران کنند. 
بنابرای��ن دول��ت و مجل��س نیز بای��د گام جدی 
در جهت رف��ع ابهامات و بهبود ش��رایط اقتصادی 
بردارن��د و قدر این س��هامداران نجی��ب را بدانند و 
ب��ا تصمیمات غیرمنطقی بی��ش از این به آنها ضرر 

وارد نکنند.

کاهش بانک محوری

صکوک یک��ی از روش های تامین مالی اس��ت و 
می تواند بسیار موثر باشد. 

یک��ی از موانع پی��ش روی اس��تفاده از صکوک 
همین مسئله مالیات هاست. 

زمان��ی که م��ا صک��وک را ب��ا س��پرده گذاری 
بانک ها مقایس��ه می کردیم ش��اهد ای��ن بودیم که 
س��پرده گذاری در بانک س��ود ثابتی را در بر دارد 
ک��ه به آن نیز مالیات تعل��ق نمی گیرد. اما صکوک 
مشمول مالیات می شد و همواره این تعارض وجود 
داشت. یا باید مسئله مالیات را به سپرده های بانکی 
تعمیم و تس��ری می دادند یا برای صکوک معافیت 
قائل می ش��دند. اکنون با طرحی که در مجلس در 
دس��ت بررسی است این تعارض رفع می شود و این 
مس��ئله می تواند به این امر کمک کند که صکوک 

مورد استقبال بیشتری قرار گیرد. 
البت��ه غیر از ای��ن موانع دیگری ه��م وجود دارد 
و فق��ط بحث مالی��ات مطرح نیس��ت. اگر صکوک 
به عنوان یک ابزار در بازار مالی مورد اس��تفاده قرار 
بگی��رد و رواج یابد می تواند کمک کند تا بازار مالی 
عمق بیش��تری پیدا کند و مشکالت تامین مالی را 
تا حدودی حل  کند و به این ترتیب شیوه جدیدی 
را ب��رای تامین مالی ایجاد می کند تا نیاز بنگاه های 
اقتصادی رفع و از بانک محوری کاسته شود. بحث 

خروج از رکود پیچیدگی های فراوانی دارد. 
اقدامات در راس��تای خروج از رکود را باید به دو 
دس��ته تقسیم کرد: دسته اول ش��امل یک سری از 
اقدامات کوتاه مدت دولت در راس��تای سیاست های 
اقتصادی می ش��ود که دم دستی هستند و می شود 
از االن آن را ش��روع کرد و دس��ته دوم را اقدامات 

بلند اقتصادی دولت در بر می گیرد. 
در ش��رایط فعلی که ما با تحریم های اقتصادی و 
اتفاق��ات بین المللی در رابطه با کاهش نفت روبه رو 
هس��تیم زی��اد نمی توانیم در م��ورد اینکه اقدامات 
کوتاه مدت تا چه اندازه موثر اس��ت امیدوار باشیم. 
ولی به هر حال حداقل توان اجرایی کشور در جهت 
اقدام��ات بلند مدت می تواند تا ح��دی به خروج از 

رکود کمک کند. 
ب��ه  ق��رار گرفت��ن کش��ور در رک��ود  مس��ئله 
کش��ورمان  اقتص��اد  در  ک��ه  ج��دی  مش��کالت 
وج��ود دارد بازمی گ��ردد و ای��ن نیازمن��د اصالح 
س��اختاری اس��ت ک��ه در بلند م��دت امکان پذی��ر 
 نیس��ت و چاره آن را باید در برنامه شش��م توسعه 

جست وجو کرد.  

در هفته ه�ای اخی�ر نمایندگان مجل�س در مورد 
الیحه خ�روج از رکود ب�رای اوراق صکوک و تمامی 
اوراق به�اداری ک�ه در چارچوب قوانین و براس�اس 
ضوابط و مق�ررات بانک مرکزی جمهوری اس�امی 
ایران منتشر می ش�ود، معافیت های مالیاتی تعیین 
و تصویب کردند. نمایندگان خانه ملت در نشس�ت 
علنی که برگزار کردند، در ادامه رس�یدگی به الیحه 
خ�روج غیرتورمی از رکود، م�واد 6 و 7 این الیحه را 
مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر این اساس، ماده 6 
الیحه مذکور برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون 
مشترک ارجاع شد و ماده 7 نیز با موافقت نمایندگان 
به تصویب رسید. صاحب نظران و اقتصاددانان معموال 
برای حفظ ثب�ات اقتصادی تدابیری از قبیل انعطاف 
پذیری سیس�تم مالیات ه�ا، سیاس�ت های پولی و 
سیاس�ت های مالی را پیش�نهاد کرده اند. بررسی ها 
نشان می دهد که در حال حاضر اقتصاد کشور ما در 
حالت رکود توأم با تورم اس�ت و ب�رای خروج از این 
مرحله صاحب نظران اقتص�ادی راه های مختلفی را 
ارائه کرده اند که از مهم ترین آنها می توان به افزایش 
و حمایت از تولیدات داخلی اشاره کرد. برای رسیدن 
ب�ه این هدف می ت�وان از مقوله مالیات و مش�وق ها 

و معافیت ه�ای آن بهره من�د ش�د. معافیت مالیاتی 
)EXEMPTIONS( عبارت اس�ت از بخش�ودگی 
قسمتی یا حتی کل مالیات متعلقه به شخص حقیقی 
ی�ا حقوقی برای مدت محدود ی�ا دائمی که به عنوان 
ابزار حمایتی متداول در کنار سیاست های حمایتی 
توس�ط دولت به کار گرفته می ش�ود. یکی از صفات 
سیس�تم مالیات ها انعطاف پذیری و قابلیت انطباق 
آن با اوضاع و شرایط اقتصادی است. به عبارت دیگر 
ترکیب سیستم مالیات ها باید به نحوی باشد که خود 
به خود و بدون دخالت دولت در حفظ ثبات اقتصادی 
موثر واقع ش�ود و از وقوع رکود ی�ا تورم جلوگیری 
کند. ع�اوه ب�ر به کارگی�ری این ویژگی سیس�تم 
مالیاتی نباید از مش�وق ها و معافیت های مالیاتی در 
سیاست گذاری ها غافل شود زیرا معافیت های مالیاتی 
می توانند به هدایت سرمایه در بخش های مورد نظر 
کم�ک زیادی کنند، ولی به هر ح�ال باید به این امر 
توجه زیادی کرد، چون ممکن است اعطای معافیت 
مالیاتی به یک بخش از فعالیت اقتصادی نه تنها تاثیر 
چندانی نداشته باشد بلکه هزینه گزافی را نیز به نظام 

اقتصادی تحمیل کند. 
درواق�ع بهره من�دی از این سیاس�ت در هر مورد 
توجه�ات اقتص�ادی و اجتماع�ی و حتی سیاس�ی 
خاص خ�ود را دارد. بنابراین همان طور که س�ازمان 

امور مالیاتی کشور و کارشناسان اقتصادی نیز بارها 
بر آن تاکید کردند یک�ی از راه هایی که از طریق آن 
می توان اقتصاد را از حالت رکود خارج کرد، حمایت 
از تولی�دات داخلی و افزایش میزان آن اس�ت که با 
اعطای معافیت ها و مشوق های مالیاتی تحقق می یابد. 
در واقع ب�ا دادن معافیت مالیاتی امکان رقابت برای 
کاالهای س�اخت داخل مهیا شده و تقاضا برای آنها 
افزای�ش می یابد. از طرف دیگ�ر هنگامی که فعاالن 
اقتص�ادی با افزای�ش تقاضا ب�رای کاالهای خویش 
مواجه می شوند تصمیم می گیرند به میزان تولید خود 
بیفزایند و در نتیجه نیروی انسانی بیشتری را جذب 
می کنند. جذب بیشتر نیروی آماده به خدمت موجب 
می شود که س�طح بیکاری در جامعه کاهش یابد. با 
افزایش سطح اشتغال در جامعه به تدریج دوران رکود 
اقتصادی جای خود را به رونق و شکوفایی اقتصادی 
خواهد داد. به این ترتیب با استفاده از ابزار معافیت ها 
و مشوق های مالیاتی به آسانی می توان رکود را پشت 
س�ر گذاش�ت و دوران رش�د و توس�عه اقتصادی را 
تجربه کرد. در این شماره از صفحه اقتصاد با مدیران 
می خواهیم این مس�ئله را با کارشناس�ان و صاحب 
نظران اقتص�ادی در میان بگذاریم و بررس�ی کنیم 
معافیت های مالیاتی چطور و تا چه اندازه می تواند در 

خروج از رکود موثر باشد.

آیا معافیت مالیاتی در خروج از رکود موثر است؟ 

امکان رقابت در تولید یا انعطاف پذیری مالیاتی
علی رحمانی

مدیرعامل سابق شرکت بورس

کامران ندری
مدیر پژوهشکده پولی و بانکداری اسامی

ناصر عاشوری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

چهارشنبه
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سمانه مجیدیان

 دیدگاه  سمت  نام 

اقتصاددانبهمن آرمان

ش��رکت های پذیرفته شده در بورس یا شرکت هایی که به صورت سهامی عام تاسیس می شوند باید برای شان 
امتیازهای مش��خصی در نظر گرفته شود زیرا این گونه ش��رکت ها با سرمایه های خرد صدها هزار نفر تاسیس 
می ش��ود. آنچه در سایر کش��ورها اعمال می شود این است که سود انتقال یافته به سرمایه گذاری های مجدد و 
افزایش س��رمایه شرکت های سهامی عام دارای معافیت مالیاتی هستند. یعنی برای افزایش سرمایه گذاری ها، 
ایجاد اش��تغال و اصالح ساختار مالی شرکت ها، سود اختصاص داده ش��ده به سرمایه گذاری مجدد از مالیات 

معاف است. 

مدیرعامل سابق علی رحمانی
شرکت بورس

دولت در بس��ته خروج از رکود سیاس��ت تسری معافیت های مالیاتی بازار س��رمایه به بازار پول را در نظر گرفته 
اس��ت. این در حالی اس��ت که باید از کسی که این قانون را نوشته پرسید آیا می داند تسری معافیت های مالیاتی 
بازار پول بیش��تر از بازار س��رمایه است یا خیر؟ متاسفانه برخی سیاست های دولت در بسته خروج از رکود باعث 
ترس و نگرانی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شده است. مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 اگرچه تاثیرگذار 
بر بازار سرمایه است اما سیاست های اقتصادی دولت اثر بیشتری خواهد داشت. از سویی دیگر اکنون بازار با ابهام 
مواجه اس��ت. نمایندگان مجلس یک روز به قیمت خوراک پتروشیمی واکنش نشان می دهند و روز دیگر درباره 
قیمت خودرو اظهار نظر می کنند. این مسائل باعث ایجاد ابهام می شود و اثر خود را به شکل فروش های هیجانی 

در بازار نشان می دهد. 

عضو کمیسیون ناصر عاشوری
اقتصادی مجلس

پرداخت مالیات یکی از ضروریات اداره امور کشور است و با توجه به اصالح قانون مالیات و کاهش معافیت های 
مالیاتی، معنی ندارد فردی فعالیت اقتصادی و درآمد داشته باشد اما مالیات پرداخت نکند یا اینکه معاف شود. 
دولت باید برنامه ریزی کند و با توجه به این محور و قانون، معافیت ها را به حداقل برساند، مگر اینکه معافیت ها 

برای افزایش تولید و اشتغال باشد. 

کامران ندری
مدیر پژوهشکده 
پولی و بانکداری 

اسالمی

صکوک یکی از روش های تامین مالی است که می تواند بسیار موثر باشد. یکی از موانع پیش روی استفاده از 
صکوک همین مسئله مالیات هاست. زمانی که ما صکوک را با سپرده گذاری بانک ها مقایسه می کردیم شاهد 
این بودیم که سپرده گذاری در بانک سود ثابتی را در بر دارد که به آن نیز مالیات تعلق نمی گیرد. اما صکوک 
مش��مول مالیات می ش��د و همواره این تعارض وجود داشت. اکنون با طرحی که در مجلس در دست بررسی 
است این تعارض رفع می شود و این مسئله می تواند به این امر کمک کند که صکوک مورد استقبال بیشتری 

قرار گیرد. 

کارشناس محمدقلی یوسفی
اقتصادی

یکی از ابزارهایی که دولت از طریق آن می تواند بنگاه ها را به افزایش تولید تشویق کند و هزینه هایش را کاهش 
دهد معافیت های مالیاتی است که این اقدام برای حمایت از بخش های تولیدی درست و مثبت است، اما تنها 
اکتفا به معافیت مالیاتی کافی نیست. زیرا مشکالت بخش های تولیدی مان فراتر از این است که بتوانند تنها از 

طریق معافیت های مالیاتی آن را درمان کنند.

معافیت مالیاتی برای تولید و اشتغال

محمدقلی یوسفی
کارشناس اقتصادی

بهمن آرمان
اقتصاددان



منطقه آزاد

قــاب

مدل مفهومی بدون راننده از مرسدس بنز اف 015 در نمایشگاه محصوالت الکترونیک الس وگاس CES2015 چشم ها را خیره کرد. 
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بیماری رنگی

افزایش قیمت مسکن و گسترش طالق
افزایش هزینه مسکن تاثیر فزاینده ای بر بی ثباتی 
خانوادگی در ایران داشته است. این مطالعه تجربی 
روند طالق را در 30 اس�تان کش�ور بین س�ال های 
2002 تا 2010 توس�ط شاخص هزینه اجاره و خرید 
مس�کن توضیح می دهد. کنترل سایر عوامل مهم 
در ط�الق نظیر ت�ورم، بی�کاری، مخ�ارج آموزش 
دانشگاهی، روند گذشته طالق و ویژگی های خاص 
هر استان نظیر س�نت، آداب و رس�وم و التزامات 
سنتی به آموزه های دینی تاثیری در معنی دار بودن 
آماری و کمی رابطه فزاینده هزینه مسکن و تزلزل 

ساختار خانواده در ایران ندارد. 

حقیقت از این قرار است که کیفیت یک ارزش اس��ت، به ویژه اگر کارکرد آن را در میان مدت و 
بلند مدت مدنظر قرار دهیم، اما برای لمس کیفیت، مشتری احتمالی  نیاز به ادراک آن دارد و برای 
رسیدن به یک درک از کیفیت موجود، ضروری است که مشتری برای خرید و استفاده از یک کاال و 
خدمات ترغیب شود. گروه اولی که فاقد کیفیت هستند، اما خوب می فروشند، همان هایی هستند 
که توانسته اند مشتریان خود را برای خرید ترغیب کنند. در کنار آنان، کسب و کارهایی را می بینیم که 
نتوانسته اند مشتریان خود را به خوبی یافته و آنها را ترغیب به خرید کنند. این گروه از کسب و کارها، 

محکوم به شکستند مگر آنکه در نخستین فرصت، نگاهی اصالح گرانه به برند خود داشته باشند. 
2- کیفیت یک پارامتر نسبی اس��ت. اگر بخواهیم آنچه را در ذهن مشتریان از کیفیت تداعی 
می شود، موشکافانه بررسی کنیم، به اصلی ترین نتیجه ای که خواهیم رسید این است که کیفیت، به 
آن اندازه که می پنداریم ثابت نیست و هیچ قطعیتی در مورد آن وجود ندارد. به این معنی که ممکن 
است آنچه در مورد یک کاال و خدمات از دیدگاه شما خواننده محترم کیفی می نماید، از نظر بنده 
بی کیفیت باشد. این یکی از کارکردهای برند است که تصور کاربر از کیفیت یک کاال یا خدمات را به 
درجه ای باالتر از حقیقت ارتقا  می دهد و در واقع چالشی میان برداشت های ذهنی و حقیقت موجود 
در کاربر ایجاد می نماید که برنده این چالش، فروشنده ای است که از برندی قدرتمند برخوردار باشد. 
3- تصور از کیفی��ت در ذهن مخاطب را می توان به دو مرحله زمانی عمده تقس��یم بندی کرد. 
مرحله اول، برداشت مخاطب از کیفیت احتمالی پیش از ادراک کامل یک کاال یا خدمت است. در 
این مرحله، آنچه تصور ذهنی مخاطب را شکل می دهد، نه تجارب شخصی او که دریافت هایش از 
تجارب دیگران است. این مرحله بیشتر برای برندهایی کارا ست که کیفیت شان چندان قابل اعتماد 
نیست. این برندها بیشترین فروش خود را در مدت زمانی انجام می دهند که هیجان اجتماع در اثر 
تبلیغات دهان به دهان، هر روز بر تعداد خریداران می افزاید اما هنوز نوبت به ارائه نظرات از س��وی 

کاربران نرسیده است. 
اما در مقابل آن، مرحله دومی نیز وجود دارد. در این مرحله، تصویر ذهنی مخاطب از برند که پیش تر 
به گونه ای مدیریت شده ساخته و پرداخته هجمه تبلیغات بوده است، در حال تکمیل شدن با ادراک 
کامل وی از کیفیت کاال یا خدماتی است که خریداری کرده است. بسیاری از آنانی که واقعا از محتوا 
تهی هستند، در این مرحله افول خود را آغاز می کنند، اما آنانی که حقیقتا حرفی برای گفتن دارند، 

برد اصلی را در این مرحله به دست می آورند. 
4- کیفیت به ذات خود، مانا نیست. آنان که با امر خطیر تولید کاال و عرضه خدمات درگیر هستند، 
بهتر این جمله را درک می کنند. ذات هر سیستمی، حرکت در مسیری است که نتیجه نهایی آن، 
افت کیفیت است، اما تعداد اندکی از مدیران به این حقیقت پی برده اند. اگر امروز می بینیم که نامی از 
بسیاری از بزرگان بازار که دیروز بر اسب یکه تازی سوار بودند شنیده نمی شود، بخشی از این غروب را 
در افول کیفیت باید جست وجو کرد. این مدیران نتوانسته اند با درک صحیح از این حقیقت که تاب 
کیفیت نیازمند هل دادن منظم است، چنان برنامه ریزی کنند که برندشان از این افت طبیعی آسیب 

نبیند و این گونه است که در مرور زمان، ارزش ویژه برند خود را از دست داده اند. 
آنچه در این مجال مورد بررسی قرار گرفت، تنها نکاتی بود که احتمال می رفت ورود به موضوع 
از آن منظرها، بیشتر منجر به تحریک به تفکر شود. قدر مسلم در حوزه کیفیت به ویژه ارتباط آن با 
برند می توان بیشتر نوشت و بیشتر خواند. برای بیشتر نوشتن باید مجالی فراهم آید اما همیشه برای 

بیشتر خواندن، منابع کافی در دسترس است. کافی است طالب تحول باشید. 

واشکافی رابطه میان برندینگ و کیفیت پایدار)2(

نگاه آخر

پروژه های مسکن مهر در ش��هرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت به صورت تعاونی، تفاهمنامه 
سه جانبه و خودمالکی در حال احداث اس��ت، بر این اس��اس هم اکنون چهار هزار و 953 واحد 
مسکن مهر تعاونی ها به مرحله اتمام پی رسیده  است، ضمن اینکه 17 هزار و 740 واحد در مرحله 
اتمام اس��کلت قرار دارد.23 هزار و 748 واحد به مرحله اتمام سقف رسیده  و34 هزار و 66 واحد 
مسکن مهر تعاونی ها به مرحله اتمام سفتکاری رسیده است. 88 هزار و 552 واحد نیز در مرحله 
اتمام نازک کاری قرار دارد. مجموع 121 هزار و 130 واحد مسکن مهر مربوط به تعاونی های مسکن 
باقی مانده است، تعداد واحدهای باقیمانده این طرح در تفاهمنامه های سه جانبه 146 هزار و 251 
واحد است. تعداد سه هزار و 629 واحد مسکن مهر پروژه های تفاهمنامه سه جانبه به مرحله اتمام 
پی، 22 هزار و 274 واحد مرحله اتمام اسکلت، 27 هزار و 766 واحد به مرحله اتمام سقف، 43 هزار 
و 757 واحد به مرحله اتمام سفتکاری و 89 هزار و 614 واحد به مرحله اتمام نازک کاری رسیده اند. 
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه 4 هزار و 221 واحد مسکن مهر پروژه های 
خودمالکین به مرحله اتمام پی رسیده است، گفت: 24 هزار و 48 واحد به مرحله اتمام اسکلت، 
30 هزار و 289 واحد به مرحله اتمام سقف  و 45 هزار و 212 واحد به مرحله اتمام سفتکاری رسیده 
است.101 هزار و 8 واحد مسکن مهر خودمالکی به مرحله اتمام نازک کاری رسیده و 191 هزار و 
755 واحد مسکن مهر خودمالکی باقی مانده است.در مجموع 459 هزار و 136 واحد مسکن مهر 

شهرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت باقی مانده است. 

اینکه می گویند هر قرن بیماری خاص خودش 
را دارد و شاید نسل های بعد اصال این بیماری را به 
یاد نیاورند حرف اشتباهی نیست. کافی است یک 
نگاه ساده به دور و بر خودمان بکنیم تا ببینیم در 
میان نس��ل امروز چه پدیده هایی رواج پیدا کرده 
که گاهی تا مرز بیماری پیش می رود. این روزها 
اگر به دخترها نگاه کنیم تقریبا همه ش��بیه هم 
شده اند. خنده دار نیست، واقعیت دارد. آنقدر رنگ 
و آرایش به ش��کل فله ای در میان دخترها رواج 
پیدا کرده که هر کس��ی را می بینی انگار دیگری 
را دی��ده ای. از س��وی دیگر این پدی��ده در میان 
پس��رها هم کم و بیش شیوع پیدا کرده و در آنها 
تا جایی رس��یده که پسرها که نمی توانند آرایش 
کنند پایش��ان به مطب پزشکان زیبایی باز شده 
است. آرایش های بی نهایت عجیب و حجیم، انواع 
عمل های زیبایی روی صورت و بدن و در نهایت 
تغییر شکل اساسی در میان دختران بیماری ای 
را ایج��اد کرده که نام مش��خصی نمی توان روی 
آن گذاشت فقط می توان گفت یک جور بیماری 
رنگ و لعاب یا ظاهرس��ازی های نمایشی است... 
نخس��تین فکری که به ذهن خطور می کند این 
اس��ت که باید این مس��ئله را با روان شناسان در 
میان گذاش��ت  اما اینطور نیس��ت بلکه به شکل 
دقیق تر باید از کارشناس��ان حوزه اقتصاد پرسید 
چه شد که این حجم پول به سوی لوازم آرایشی و 
جراحی های زیبایی روانه شد. آیا واقعا در جوامعی 
که خود تولید کننده اصلی این کاالها هستند این 

همه مصرف کننده هم هست؟ 
قطعا پاسخی که یک کارشناس اقتصادی به ما 
می دهد جال��ب خواهد بود. آنها معتقدند جوامع 
مصرف گرا نخستین کشورهایی هستند که دچار 
چنی��ن بحران هایی می ش��وند، در جامعه ای که 
م��ردم قبل از هر چیز دچار بیماری مصرف گرایی 
هستند بهترین فرصت را برای کشورهای سازنده 
ایجاد می کنند که مواد تولیدی خودش��ان را در 
این کشورها سرازیر کنند. این گونه کشورها که از 
نظر اقتصادی وابسته هستند و خود تولید داخلی 
ندارند به ناچار به تولیدات وارداتی تکیه می کنند 
و تماما در حال مصرفند تا تولید. در این بین یکی 
از بهترین مواد مصرفی همین لوازم آرایشی است 
که چون در حوزه زیبایی شناس��ی هم تاثیرگذار 

است بیشترین خرید را توسط مردم دارد.
 س��الن های آرایش��ی از عمده مش��تریان این 
محصوالت هس��تند و این روزه��ا بار عمده مالی 
آنه��ا بر دوش همین ش��یوه می��ک آپ یا همان 
چهره پ��ردازی اس��ت. یک��ی از چهره پرداز ه��ای 
مطرح��ی که در شمال ش��هر س��الن دارد به من 
گفت: این روزها فقط عمل های جراحی نیس��ت 
که چهره ها را عوض کرده، عمده مش��تریان من 
کسانی هستند که با آرایش تغییر چهره می دهند. 
خب! ما هم خوش��حالیم چ��ون بازارمان گرم تر 
از قب��ل ش��ده، زمانی آرایش فقط ب��رای عروس 
و در نهای��ت همراهان��ش بود  اما ام��روز دخترها 
ب��رای س��اده ترین کارها ه��م آرایش های خاص 
می خواهن��د و گریم های��ی که عی��وب صورت را 
پوش��ش دهد. از س��وی دیگر تاتوی ابرو و لب و 
چشم که دیگر از ساده ترین کارهای این روزهای 

ماست. س��وال اساس��ی که در ذهن می آید این 
اس��ت که چرا در کشورهای پیش��رفته جوان ها 
آنقدر درگیر آرایش و تغییر ظاهر نیس��تند  ولی 
در کشورهای آس��یایی آن هم در بخشی از آنها 
جوان ها نصف بیشتر وقت ش��ان را صرف زیبایی 
ظاه��ری می کنند. روان شناس��ان عقی��ده دارند 
وقتی جوان��ان یک جامعه همه انگیزه های جوان 
بودن را در خود می کش��ند یا توسط جامعه این 
نیازها و خواسته هایش��ان س��رکوب می شود به 
تنها بخ��ش موجود در خودش��ان فکر می کنند 
و آن ظاهر س��ازی و آرایش  بخشی از وجودشان 
است که توس��ط همه دیده می شود. این گروه از 
جوانان همه تفریحات و برنامه های مورد نیاز سن 
و روحیه ش��ان را دست نیافتنی می بینند، توسط 
فش��ارهای اجتماعی سرکوب می ش��وند و تنها 
چیزی که برایشان جذابیت پیدا می کند مسابقه 
و رقابت در زیبایی است. آنها به جای اینکه بخش 
عمده وقت شان را صرف درس، تحقیق و پژوهش 
کنن��د درگیر مدهای جدید و رنگ و لعاب ظاهر 
هس��تند که خیلی زود هم از بی��ن می رود  ولی 
جوانان در کش��ورهای دیگر جوان بودن را مالک 
زیبایی می دانند و خود را ملزم به این همه رنگ و 

نمایش دادن نمی بینند. 
آنها وقت شان را صرف مطالعه و شناخت دنیای 
اطرافش��ان می کنن��د؛ کاری که جوانان ش��رقی 
تقریب��ا از ی��اد برده اند. اینجاس��ت که باید گفت 
اگر جامعه ای غرق در مصرف گرایی و رکود شود 
گاهی به نتایجی شبیه این می رسد و جوان ها که 
قشر کارآفرین مملکت هستند تنها به ظاهر سازی 

و بیماری رنگ و لعاب مشغول می شوند. 

کیوسـک

استقبال ازمیزهای تردمیلی
به گ��زارش نیویورک تایمز به 
نق��ل از دیجیاتو، اگر ش��ما در 
حوزه تکنولوژی کار می کنید یا 
حتی کارمندی پشت میز نشین 
هستید، احتمالش زیاد است که 
در مورد میزهای کار ایستاده که به تردمیل مجهز هستند 
شنیده باشید. شاید حتی خودتان هم یکی از آنها را استفاده 
می کنید. چیزی که مدتی اس��ت در بسیاری از شرکت ها، 
دفاتر و خانه ها - خصوصا در آمریکا- ش��ایع و با اس��تقبال 
روبه رو شده است  اما دلیل این تب و تاب، به نتایج تحقیقات 
پزشکی مربوط شده که از عواقب بیش از حد یکجا نشینی 
سخن می گوید. طبق این تحقیقات، نشستن روی صندلی 
در محل کارتان زود تر از سیگار کشیدن، جان شما را خواهد 
گرفت. ایستادن نیز مش��کالت را کامال مرتفع نمی کند، از 
این رو با ایده ای تازه به نام میز کار تردمیلی رو به رو شده ایم 
که در مدت زمانی که فرد مش��غول به کار اس��ت، به آرامی 
حدود 16 کیلومتر را طی می کند. این ایده به شدت در حال 
رش��د بوده به طوری که از ش��رکت های خصوصی کوچک 
تا اتاقک ه��ای اداری گوگل و اتاق خب��ر نیویورک تایمز از 
آن اس��تفاده می کنند. بزرگ ترین مزیت حرکت به سمت 
میزهای ایس��تاده یا میزهای تردمیلی، ننشستن است. در 
چند سال اخیر مقاالت بسیار زیادی در خصوص ضررهای 
نشستن و مش��کل آفرینی های آن منتشر شده   است، تایم 
و ه��اروارد از جمل��ه مجالتی بوده اند ک��ه در این خصوص 
قلم فرسایی کرده اند. چندین کتاب نیز از طرف متخصصان 
چاقی در این مورد به چاپ رسیده که اهمیت این موضوع را 
گوشزد می کند. از طرفی هم، افرادی پیدا می شوند که ادعا 
می کنند بین هشت تا 10 ساعت نشستن در روز، آنقدرها 
هم وحشتناک نبوده و با یک ساعت ورزش قابل جبران است  
ولی در مجموع، کس��ی را در جامعه پزشکی پیدا نخواهید 

کرد که نشستن را ایده خوبی بداند. 

کاهش رشد اقتصادی آمریکا
پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
اینترنتی روزنامه آمریکایی 
زمانی  تایمز،  لس آنجلس 
ک��ه آمریکا درگیر اختالفات بر س��ر بودج��ه و تهدید های 
تعطیلی دولت نب��ود، در اکثر روزهای س��ال اقتصاد آن با 

سرعت زیادی روند رو به رشد خود را ادامه داد. 
اقتصاددان��ان آمری��کا نگرانند با بن بس��ت های جدید در 
واش��نگتن پ��س از کنت��رل جمهوریخواهان ب��ر کنگره و 
عقب نشینی نکردن باراک اوباما رییس جمهور از مواضعش، 
سرعت احیای اقتصادی کشور کاهش یابد. در سال گذشته 
دموکرات ها و جمهوریخواهان از کش��مکش بس��یار درباره 
محدودیت س��قف بدهی های دولت یا سوق دادن کشور به 
سمت پرتگاه مالی یا افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های 
دولت خودداری کردند. این فضای نسبتا آرام سیاسی کمک 
ک��رد پس از بیش از یک دهه دس��ت و پنجه نرم کردن با 
مش��کالت اقتصادی، اقتصاد آمریکا در ش��ش ماه گذشته 
رشد قابل توجهی داشته باشد. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در 
سه ماه س��وم امسال پنج درصد اعالم شده است. در نتیجه 
این رشد اقتصادی میزان اعتماد مصرف کنندگان و تاجران 
ب��ه بازار آمریکا افزای��ش یافته اس��ت. در 10 ماه پی درپی 
اقتصاد آمریکا 200 ه��زار فرصت کاری جدید ایجاد کرده 
است که از دهه 1980 بیشترین میزان بوده است. به نوشته 
این روزنامه، در س��ال 2011 اختالف تلخ احزاب سیاس��ی 
آمریکا درباره افزایش سقف بدهی های دولت باعث شد برای 

نخستین بار رتبه اعتباری آمریکا کاهش یابد. 

عالیق 35 میلیون دالری »ِمی ِودر«
فورب��س،  ب��ه گ��زارش مجل��ه 
»فلوید ِمی وِدر« بوکس��ور 37 ساله 
آمریکایی که در 47 مس��ابقه قبلی 
خود نباخته، عالقه زیادی به داشتن 
تعداد زیادی از گران ترین های دنیا 
دارد. قس��متی از دارایی ه��ا و در واقع عالیق خاص او را که 
سال گذشته تنها از دو مبارزه خود 60 میلیون دالر به دست 
آورده، اتومبیل های لوکس با ارزش بیش از 5/5 میلیون دالر 
و جت اختصاصی با ارزش 30 میلیون دالر تشکیل می دهد. 
بوکس��ور 37 ساله آمریکایی یکی از طرفداران تیم لیکرز و 
کوبی برایانت است. طبق گزارش مجله فوربس، »می ودر« 
در سال گذشته بیش از 66 میلیون دالر درآمد داشته است. 
وی همچنین به عنوان هدیه سال نو برای خودش یک رولز 
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با شروع فصل تابستان و تعطیالت مدرسه، 
ه��ر روز صب��ح زود مجبور ب��ودم چهار خط 
اتوبوس س��وار ش��وم تا از امیریه به نارمک، 
محل کارم بروم. از فش��ار خس��تگی فرصت 
کمی داشتم و تنها می توانستم در اتوبوس پر 
از مسافر و آن هم به صورت ایستاده بخوابم. 
فرصت کافی برای خوابیدن نداش��تم، باید 
حس��ابی کار می ک��ردم تا س��ربار خانواده ام 
نباش��م. ش��ب ها دیروقت به خانه می آمدم و 
صبح ها ب��رای آنکه باید چه��ار خط اتوبوس 
س��وار می ش��دم تا به محل کارم برس��م در 
تاریک��ی هوا از خان��ه خارج می ش��دم. تنها 
فرصت��ی که برای��م می ماند تا چرت��ی بزنم، 
زمانی بود که س��وار اتوب��وس بودم. تازه آنجا 
هم چون ش��لوغ بود مجبور می شدم ایستاده 
بخواب��م، اما آنقدر هوش��یار ب��ودم که راننده 
می گف��ت نارمک فوری از خ��واب می پریدم، 
آخه پولی نداشتم که بخواهم دوباره برگردم 
و اگر ایس��تگاه را رد می ک��ردم مجبور بودم 

پیاده برگردم.
تمام ط��ول تابس��تان ها را ب��ه کار کردن 
می گذراندم ت��ا کمک خرج تحصیلم باش��د. 
زمان��ی که بچه های هم س��ن و س��الم به کار 
کردن ب��ه عنوان تفریح ن��گاه می کردند و با 
خنده و ش��ادی با هم معامله می کردند، من 
با جدیت تمام مش��غول کار ب��ودم و آنچنان 
حساب و کتاب می کردم و با مشتری صحبت 
می کردم که گویی در حال انجام یک معامله 

بزرگ هستم. 
روزها و ماه ها در پی هم می گذشتند. دیگر 
 آنقدر تجربه کس��ب کرده بودم که به راحتی 
و ب��رای هر اتف��اق کوچکی می��دان را خالی 
نمی کردم. می دانستم که باید مقاومت کنم و 
به عظمت برسم وگرنه در این دنیای سراسر 
مبارزه حذف خواهم شد و به انسان هایی که 

دچار روزمرگی شده اند خواهم پیوست. 
بعد از گذراندن دوره دبیرستان، با جدیتی 
که داشتم توانس��تم در رشته مدیریت دوره 
شبانه دانشگاه تهران، تجربیات خود را با امور 

مدیریتی همخوان کنم.
بیش��تر از ه��ر چی��زی در دانش��گاه نحوه 

ارتباط انسان ها برایم جالب بود. می خواستم 
با انس��ان های بیشتری، از شهرهای گوناگون 
و با عقاید متفاوت آشنا شوم. حس می کردم 
که دانش��گاه بیشتر از آنکه محل درس باشد 

جایگاهی برای تجربه اندوزی است.
در ط��ول دوران تالش خود برای کس��ب 
تجرب��ه نیز در جاهای گوناگونی مش��غول به 
کار بودم. مدتی را در کارخانه تانکرس��ازی و 
قالب س��ازی کار کردم و چند ماهی را نیز در 
فنی و حرفه ای کرج فعالیت کردم، اما عالقه 
اصل��ی ام بیش��تر در زمینه تدری��س بود، به 
همین دلیل کار در آموزش و پرورش را آغاز 
ک��ردم. در آنجا همه چیز تدریس می کردم از 

هندسه و شیمی گرفته تا دیکته و انشا.
محیط آموزش��ی را بس��یار دوست داشتم 
و حت��ی قبل از انق��الب مدت بس��یاری در 
فعالیت ه��ای پیش��اهنگی و تربیتی بودم، اما 
درآم��د تدریس آنقدر نبود ک��ه بتواند کفاف 
زندگ��ی ام را بدهد به وی��ژه آنکه حاال قصد 
ازدواج داش��تم و باید یک زندگی چندنفره را 

اداره می کردم. 
ادامه دارد...

نارمک

در خودپ��رداز تا ام��روز به هر چیزی یک نیش��ی زدیم و  گیری دادی��م، به تنها چیزی 
که درس��ت و درمان و خوب گیر ندادیم، فوتبال بوده که به مناس��بت جام ملت های آس��یا 
خودپردازمان را به فوتبال اختصاص دادیم و می خواهیم فوتبال را از نگاه اقتصاد سوژه کنیم. 

روایت اول: 
باشگاه ها اگر بخواهند خصوصی شوند باید درآمد زایی و پولسازی داشته باشند. 

روایت دوم: 
باشگاه ها بیجا کرده اند بخواهند خصوصی شوند. 

روایت اول صحیح است و جالب اینجاست که روایت دوم نیز از زاویه دیگر صحیح است! 
خوب که نگاه کنیم می فهمیم درست یا نادرست بودن اکثر اخبار و روایت ها به این بستگی 
دارد که از چه زاویه ای به آنها نگاه کنیم! در واقع زاویه بررسی ما در صحیح یا غلط بودن شان 

اهمیت دارد. 
حال س��وال اینجاست که اگر باشگاهی بخواهد خصوصی شود و درآمدزایی داشته باشد 
و با توجه به اینکه بخش��ی از مس��ائل درآمدزایی در فوتبال در ایران امکان پذیر نیست چه 

باید کند؟ 
کارشناسان خودپرداز راه هایی را پیشنهاد دادند که در ادامه مالحظه خواهید کرد. 

* مدلینگ و فشن یکی از منابع درآمد زایی است. از مدل موهای فوتبالیست ها تا تاتو ها 
و.. . همه و همه می تواند در این زمینه ایجاد درآمد کند. ش��ما تغییرات در بخش مدلینگ 
را از نحوه لباس پوشیدن تا تیپ زدن بازیکن های قدیمی در مقایسه با جدید ها می توانید 
بفهمید. بهزاد غالمپور را مقایسه کنید با محسن مسلمان! یا محمد مایلی کهن با شلوارهای 

شمعی سال 69 را با کارلوس کی روش االن مقایسه کنید. 
* بوتاکس و تزریق روشی دیگر برای درآمدزایی است. خودپردازی ها به باشگاه هایی امثال 
پرس��پولیس پیشنهاد می دهند با تاسیس اتاق کوچکی جهت بوتاکس در باشگاه شرایطی 
برای اس��تفاده عموم نیز بگذارند تا مردم همگی به س��مت چهره ای جوان تر حرکت کنند، 

ضمنا می توانند به عنوان الگو و مدل از برخی مربیان قبل و بعد از بوتاکس استفاده کنند. 
* تدریس ادبیات و دستورزبان روشی دیگر برای درآمد زایی فوتبالی هاست، همان طور که 
می دانید باالی 100 درصد فوتبالی های ما دارای کارشناسی ارشد ادبیات هستند، لذا استفاده 

از این دانش در راستای درآمد زایی روشی خوب برای رونق اقتصاد است. 
* همچنین می توان با تدریس فوتبال پاک به فدراسیون و لیگ های اطراف درآمد خوبی 
ایجاد کرد. همان طور که می دانید فوتبال ایران یکی از پاک ترین فوتبال های دنیاست. چه 
ربط��ی دارد که در لی��گ 2 یک بازی 85 بر صفر به نفع یک تیم به پایان رس��یده! حتما 
دفاعشان ضعیف بوده یا اینکه در بین دو نیمه یک بازی سکه بین دو تیم رد و بدل شده، 
اینکه دو تیم آنقدر صمیمی باشند که به جای حلوا به هم سکه تعارف کنند مگر چیز بدی 
است، نمی دانم چرا الکی می خواهید همه چیز را سیاه جلوه دهید، زشته آقا! دست بردارید 

از این سیاه نمایی ها! 
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